PLÁN ČINNOSTI
Vědecké knihovny v Olomouci
na rok 2019

A. Úvod
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je veřejnou knihovnou poskytující služby v souladu
se zákonem 257/2001 Sb. a zřizovací listinou. Je krajskou knihovnou, která zajišťuje regionální
funkce v Olomouckém kraji. Je druhou nejstarší knihovnou v České republice a je příjemcem
povinného výtisku více než 200 let, což se odráží na mimořádně komplexním a jedinečném
fondu knihovny. Co se týče rozsahu fondu, je VKOL třetí největší knihovnou v České republice.
Nejdůležitějším úkolem VKOL pro rok 2019 je přestěhování fondu z několika skladů do
nového depozitáře v Hejčíně. Knihovna bude stěhovat více než 1,25 mil. knihovních jednotek,
které prošly z větší části očistou, a je důležité, aby stěhování proběhlo hladce a maximálně šetrně
s ohledem na význam knižního fondu. Samozřejmým předpokladem je, že technologie v nově
postaveném depozitáři budou fungovat dle projektu. Dále knihovna bude reagovat na změny
v uložení fondu organizačními změnami provozu, které by měly přinést čtenářům knihovny
zkrácení čekací doby na knihy.
Uvolnění červeného kostela jako skladu, jeho úprava pro kulturní akce a nově
projektované propojení se stávající budovou ředitelství bude další významnou změnou v chodu
knihovny. Knihovna poskytne v roce 2019 při přípravě projektu maximální součinnost projekční
kanceláři.
VKOL bude pro rok 2019 navýšena částka na nákup knih o účelový příspěvek ve výši 600
tisíc korun. Ten umožní nakoupit větší počet duplikátů, což by mělo snížit počet rezervací na
některé knižní tituly. Knihovna počítá s většími přírůstky i do německé knihovny a angloamerické knihovny, stejně tak do zahraniční literatury, ale i s rozšířením historického fondu.
Linka zpracování bude muset zareagovat na tuto skutečnost a provést některé organizační
změny, které zajistí plynulost zpracování. VKOL získala nově jednu pracovní pozici na
retrokonverzi, je předpoklad, že se tak zdvojnásobí počet knih zpracovaných v knihovním
systému, které v něm neměly zatím záznam.
VKOL bude i nadále poskytovat vyjma standardních knihovnických a informačních služeb
i služby vzdělávací, které budou zaměřeny na školy i veřejnost, a to formou kurzů,
jednorázových přednášek nebo přípravou speciálních lekcí. Zcela mimořádná pozornost bude
věnována výuce německého jazyka. Pozornost je zaměřena na všechny věkové skupiny od
předškolních dětí, pro které VKOL organizuje výuku němčiny, přes promítání filmů v němčině
pro žáky, studenty i veřejnost, ale i další akce pro učitele němčiny nebo pořádání kulturního
festivalu.
Knihovna v roce 2019 představí veřejnosti opět část svého fondu na výstavě, která
popisuje začátky turistiky v Jeseníkách, výstava bude doplněna publikací.
Účast knihovny na programech MK bude v podobném rozsahu jako v předcházejících
létech, také práce na víceletém projektu INPROVE, která je zaměřena na přípravu nástrojů pro
správu konzervačního fondu a které se účastní vyjma VKOL také MZK a NK ČR, bude pokračovat.
VKOL je krajskou knihovnou, která poskytuje regionální funkce v Olomouckém kraji.
Vzhledem k dotačnímu titulu zřizovatele, který je určen pro malé obecní knihovny i založenému
metodickému centru pro rekonstrukci knihoven, se knihovna bude snažit o prohloubení
komunikace i se zřizovateli malých knihoven v Olomouckém kraji.

Listopad 2018, RNDr. Jitka Holásková, ředitelka VKOL
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B. Hospodářské a organizační úkoly
Zřizovatel pro řízení příspěvkových organizací využívá portálu a zajišťuje centrálním
nákupem energie i další vybrané služby a komodity.
Hlavním úkolem v roce 2019 zůstává zajištění provozu budov a ekonomické agendy. Bude
vyklizena budova na Sokolské ulici a předána zřizovateli k dalšímu využití, knihovna přestane
využívat během roku externí sklad Grios a bude nutno zajistit přestěhování regálové techniky do
nového skladu a likvidace již nevyhovující. Další větší akcí je výměna kotelny v budově na
Holické ulici.
Co se týče počtu úvazků, bude mít VKOL na úklid fondu pro rok 2019 a pozdější léta
vyhrazen pouze jeden pracovní úvazek, další nový úvazek bude určen na úklid a správu nové
budovy depozitáře a nově bude posílena linka zpracování o pracovní pozici na retrokonverzi.
Ekonomika a provoz
Zajišťování ekonomiky a provozu lze rozdělit do těchto činností:


Zajišťování správní a ekonomické agendy.




Sestavení, průběžné sledování a kontrola čerpání rozpočtu VKOL.
Zpracování střednědobého výhledu rozpočtu a střednědobého plánu oprav a
investic.
Účetní evidence, zpracování účetních výkazů, komplexních rozborů hospodaření a
statistických výkazů. Měsíční zasílání účetních dat zřizovateli, odesílání informací
do CSÚIS. Čtvrtletní odesílání dat z majetkových karet do jednotné evidence
majetku zřizovatele.
Vedení pokladny, zabezpečení a kontrola průběžných odvodů z příručních
pokladen zaměstnanců vybírajících hotovost od čtenářů.
Plnění úkolů vyplývajících z personální a mzdové agendy, sociálního a
zdravotního pojištění včetně povinných hlášení.
Prověřování výkazů docházky zaměstnanců, čerpání dovolené a vykazování
přesčasové práce.
Kontrola nároku a nákupu stravenek v souladu s předpisy k FKSP.
Sledování tarifikace telefonních hovorů VKOL a vyúčtování soukromých hovorů.
Kontrola a plnění daňových povinností VKOL.
Zajištění ekonomické agendy schválených a připravovaných projektů VKOL,
vyúčtování projektů.













Plnění funkce sekretariátu ředitele, zabezpečení dopisní a balíkové služby VKOL.
Vedení agendy spojené s vymáháním nevrácených knih a poplatků z prodlení.



Organizační a finanční zabezpečení odborné konference VKOL k historickým
fondům a dalších akcí organizovaných VKOL.




Zajištění služeb recepce budovy Bezručova 3.
Evidence a inventarizace majetku svěřeného VKOL k hospodaření.



Zajišťování veškeré správy a údržby objektů knihovny a pronajatých skladových
prostor včetně kontroly funkcí zabezpečovacího systému a EPS.
Zabezpečení povinných revizí a technických kontrol u všech objektů a zařízení.
Vyúčtování nájmů z bytových a nebytových prostor včetně přeúčtování nákladů
nezahrnutých do nájmu. Pronájem reklamních ploch a parkovacích míst.
Zajišťování materiálového zásobování, nákup dlouhodobého hmotného majetku
vyjma výpočetní techniky.
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Zabezpečení autoprovozu.
Péče o protipožární ochranu a bezpečnost práce ve spolupráci s vedoucími
oddělení, úseků a směn a protipožárními hlídkami.
Hlášení a platby DILIA.



Lokální administrace VKOL v rámci portálu pro příspěvkové organizace
Olomouckého kraje.



Aktualizace vnitřních předpisů VKOL v souladu s právními přepisy a Zásadami
řízení PO zřizovaných Olomouckým krajem.
Zajišťování zveřejnění smluv v Registru smluv a na Profilu zadavatele v souladu
s platnou legislativou.




Zajištění ochrany citlivých dat - GDPR

C. Linka zpracování
V lince zpracování dojde v roce 2019 ke dvěma podstatným změnám. Jedna z nich je
vytvoření již druhé pracovní pozice pro retrokonverzi, další pak zvýšení částky na nákup knih o
600 tisíc korun formou účelového příspěvku.

Doplňování fondů
Povinný výtisk
Získávání povinného výtisku je jednou z hlavních priorit linky zpracování. Systematická
kontrola řady ISBN, seznamu DESIDERÁT, stejně tak jako spolupráce s ostatními knihovnami,
které jsou příjemcem povinného výtisku, ale i vyhledávání nových nakladatelů a navázání
následně dobrých vztahů, by mělo pomoci při zajištění úplnosti povinného výtisku.
Dary
VKOL se zaměří v oblasti retrospektivního doplňování na získávání darů od jednotlivců a
institucí.
V oblasti vyřazených knih z jiných knihoven má VKOL v úmyslu využívat výstupů
z projektu „VDK - Virtuální depozitní knihovna“, jehož cílem je vytvoření kooperativního
systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice.
Prozatím porovnává seznamy vyřazené literatury s naším fondem ve spolupráci s oddělením IT.
Nákup
Při nákupu se knihovna zaměří více na průběžné doplňování, tzn. pořizování dalších
exemplářů k povinnému výtisku, aby zajistila větší ochranu fondu a také zkrátila čekací doby na
knihy při rezervacích.
Nákup zahraničních knih bude nadále probíhat v součinnosti s mezinárodní výměnou
publikací a za účasti akviziční komise. VKOL bude pokračovat ve spolupráci s Knihovnou
Univerzity Palackého a stejně jako v loňském roce by chtěla získat další tituly malonákladových
a neprodejných publikací.
Výměna zahraniční literatury
Program mezinárodní výměny VKOL se zaměří především na spolupráci s institucemi v
sousedních zemích, s nimiž nás pojí společná historie, ale využije i kontaktů s významnými
zámořskými knihovnami a univerzitními pracovišti se specializací na problematiku Střední
Evropy. V oblasti příjmu zahraniční literatury se zaměří na zahraniční bohemika, odbornou
literaturu, šedou literaturu a publikace vhodné pro studium jazyků, oborově pak především na
humanitní vědy. Oblast výdeje využije k beznákladové propagaci samotné knihovny,
Olomouckého kraje, českých autorů a nakladatelů.
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Periodika
Hlavním úkolem bude vytváření co nejúplnějšího fondu povinného výtisku periodik,
urgování nakladatelů, kteří neplní svou zákonnou povinnost a zajištění bezpečného uložení
fondu.
Nadále bude knihovna pro čtenáře ve studovně vystavovat nejzajímavější české i
zahraniční tituly ze všech oborů a nabídku pravidelně aktualizovat. Pokud dojde k rozšíření
nabídky zahraničních časopisů, budou nové tituly zahrnuty i do cirkulace.

Zpracování fondů
Hlavní prioritou bude zpracování povinného výtisku. Povinný výtisk (s výjimkou grafiky,
zvukových dokumentů a elektronických zdrojů na pevném nosiči) budeme nadále zpracovávat
v rámci sdílené katalogizace Cluster. Editaci bibliografických záznamů provádí katalogizátor
v bázi NKC01 Národní knihovny ČR, replikace záznamů do báze SVK01 Vědecké knihovny
v Olomouci probíhá automaticky v on-line režimu.
Ostatní přírůstky do fondu VKOL budou editovány pouze a přímo v lokální bázi katalogu
SVK01. Jedná se o starší bohemika (vydaná před rokem 2005), zahraniční literaturu, šedou
literaturu (divadelní programy, katalogy výstav / aukcí aj.), starší další výtisky bez úplného
bibliografického záznamu nebo mající záznam pouze v naskenovaném katalogu GEK.
Z důvodu neustálého vývoje katalogizačních pravidel RDA bude linka zpracování sledovat
stránky katalogizační politiky Národní knihovny ČR, nově schválené interpretace a sekci „Dotazy
ke katalogizaci“. Nejasné případy se budou řešit neprodleně ústním nebo e-mailovým jednáním.
Podle typologie dokumentů jsou katalogizovány:
 monografie
 pokračující zdroje
o seriály
o integrační zdroje
 speciální dokumenty
o grafika
o kartografické dokumenty
o hudebniny
o zvukové dokumenty (CD)
o videozáznamy
o elektronické zdroje (CD-ROM, DVD)
Další posílení linky zpracování o jednu pracovní pozici umožní zaměřit se na
retrokonverzi a rekatalogizaci bibliografických záznamů v souladu s katalogizačními pravidly a
ve spolupráci se Souborným katalogem.
Katalogizace gramofonových desek byla z kapacitních důvodů téměř pozastavena, v roce
2019 budeme hledat cesty, jak tuto situaci zlepšit.
Se Souborem národních autorit ČR budeme pokračovat ve sdílení autoritních dat a
kooperativní tvorbě nových dat.
Jelikož VKOL bude nakupovat zejména další výtisky, plán jmenného a věcného zpracování
zůstane nezměněn.

Jmenný popis
Hlavní prioritou bude zpracování povinného výtisku v rámci sdílené katalogizace Cluster
(v bázi NKC01 v katalogu Národní knihovny ČR). Veškerý nově příchozí přírůstek do fondu
knihovny bude zpracováván dle katalogizačních pravidel RDA, s výjimkou dalších výtisků, které
mají úplný bibliografický záznam.
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Ostatní přírůstky do fondu VKOL budou editovány pouze a přímo v lokální bázi katalogu
SVK01 (viz zpracování fondů).
I nadále bude pokračovat spolupráce s Národní knihovnou ČR na problematice aplikace
pravidel RDA u speciálních, především zvukových dokumentů a hudebnin.

Věcný popis
Hlavní prioritou zůstane i nadále sdílená katalogizace (Cluster) podle pravidel RDA,
přejímání autoritních záznamů ze Souboru národních autorit ČR a naopak odesílání návrhů
na nové věcné, geografické, korporativní a názvové autoritní záznamy. Rovněž bude knihovna
v rámci Clusteru vkládat do bibliografických záznamů beletristických děl anglické ekvivalenty
věcných termínů.
Věcně zkatalogizujeme přírůstek zvukových dokumentů, videozáznamů a elektronických
zdrojů, dále zpracujeme zahraniční literaturu a starší dokumenty (z antikvariátů, dary atd.).
Linkou zpracování projdou další výtisky se starším rokem vydání, které nemají úplný
bibliografický záznam.
Podle dohodnutých a schválených pravidel projektu ObalkyKnih.cz budeme skenovat
obálky, obsahy a autory dokumentů a ukládat je na server.

D. Správa fondu a historické fondy
Klíčovým úkolem správy fondu a historických fondů pro rok 2019 je zajištění
přestěhování fondů do nového depozitáře v Olomouci-Hejčíně. Přestěhováno musí být ca 1,25
mil. svazků, bude nutné koordinovat akci s firmou, která bude stěhování zajišťovat tak, aby
stěhování probíhalo plynule a nedošlo k žádným ztrátám ani poškozením.
Pokud bude v rozpočtu VKOL zohledněna částka na další odkyselení fondů, bude po celý
rok probíhat systematický výběr dokumentů pro zákrok. Ve vybraném úseku signatur budou
dopracovány chybějící záznamy, aby bylo možné vybrat knihy systematicky a nikoliv nahodile,
také bude proměřeno pH u vybraných knih.
Digitalizační pracoviště se bude i v roce 2019 zaměřovat především na digitalizaci
periodik a v první řadě novin. K zapojení vyššího počtu pracovníků a zvýšení výkonu
digitalizační linky by měla přispět realizace projektu v rámci programu VISK 7. Také toto
pracoviště bude v průběhu roku 2019 přestěhováno do budovy depozitáře Hejčín.
Úsek historických fondů se vedle běžné činnosti bude zabývat přípravou publikace a
výstavy popisující počátky turistiky v Jeseníkách, dále proběhne příprava a realizace výstavy
převzaté od kolegů z Veřejné vojvodské knihovny v Opolí. Na podzim bude uspořádán další
ročník konference Bibliotheca Antiqua a bude vydán sborník příspěvků.
Na úseku revize fondu bude kontrolováno 120 700 svazků, podsbírky zapsané v CES a
proběhne druhá revize ztrát z roku 2017 a superrevize ztrát z roku 2016.
V roce 2018 se budou pracovníci oddělení podílet také na plnění cílů projektu INPROVE,
ve kterém VKOL spolupracuje s Moravskou zemskou knihovnou a Národní knihovnou ČR a který
se zaměřuje na integraci nástrojů pro správu konzervačních knižních fondů, tedy registru
digitalizace, aplikace pro fyzické průzkumy fondů, Virtuální depozitní knihovny a nově také
registru odkyselených dokumentů. Součástí projektu jsou také průzkumy fyzického stavu
dokumentů ve fondu VKOL, které budou probíhat i nadále.
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E. Studovny a služby
Hlavní studovna
Pracovníci hlavní studovny budou poskytovat vyžádané informace uživatelům a
zprostředkovávat prezenční výpůjčky běžného ročníku novin a časopisů, rezervovat knihy a
svázané časopisy určené pro prezenční studium. V hlavní studovně budou i nadále půjčovány
tištěné normy, patentů a zpřístupněny normy v elektronické podobě. Stále se budou pro čtenáře
ve studovně vystavovat nejzajímavější české i zahraniční tituly ze všech oborů a nabídka bude
pravidelně aktualizována.
Multimediální studovna
Fond multimediální studovny bude i nadále průběžně doplňován, především
prostřednictvím povinného výtisku.
V návaznosti na projekt Knihovna 21. století budeme pokračovat v doplňování zvukové
knihovny pro nevidomé a těžce zrakově postižené uživatele formou nákupu z nabídkových
seznamů Knihovny E. M. Macana.
Budeme poskytovat přístup k ozvučenému portálu "FriendlyVox" určený pro osoby se
zrakovým handicapem.
S výstavbou nového depozitáře plánujeme přesunout fond audiokazet, který je doposud
skladován v kartonových krabicích v nevyhovujících prostorách sklepu, zejména z důvodu
trvalého uchování a případné digitalizace.
Informační služby
Informační služby jsou poskytovány v půjčovní hale u čtenářských katalogů a v hlavní
studovně. Informace jsou poskytovány nejen ústně, ale i telefonicky nebo mailem, novým
čtenářům bude poskytnuta vstupní instruktáž.
Významnou činností je zpřístupňování vědeckých informačních zdrojů, poskytování
výstupů uživatelům, propagace databází externích i interních, kterými knihovna disponuje. Je
nanejvýš přínosné, aby placené informační zdroje uměli využívat i čtenáři knihovny, je zřejmé,
že vzdělávací role knihovny nabývá na svém významu v posledních letech. Nabídka
poskytovaných služeb bude rozšiřována v návaznosti na rozvoj informačních technologií a
požadavky uživatelů.
Pracovníci informační služby budou zodpovídat písemně na dotazy nejen čtenářů, ale i
institucí, připraví bibliografické soupisy, rešerše, bibliografické a faktografické informace (na
vyžádání), poskytnou bibliografické informace z oblasti kultury a soupisy tematických rešerší na
webových stránkách knihovny. Dále budou zajišťovat z velké části provázení exkurzí ze škol a
seznámení studentů s chodem knihovny a šíří poskytovaných služeb.
Informační služby se budou opět podílet na doplňování sbírek, na výstavách
připravovaných knihovnou, na propagaci činnosti knihovny. Spolupracují s úsekem MVS, podílejí
se na chatu Ptejte se knihovny.
Půjčovní a reprografické služby
Půjčovní a reprografické služby budou poskytovány ve stejném rozsahu jako
v předcházejících letech. Volný výběr novinek bude doplňován, předpokládá se rozšíření
nabídky anglo-americké knihovny a německé knihovny, ale i nabídky běžného fondu.
Stěhování fondu do nového depozitáře v Hejčíně, které proběhne v první polovině roku
2019, budou předcházet nebo probíhat souběžně i práce ve stávajících skladech. Dojde
k dokončení úklidu skladů a jejich reorganizaci v budově na Bezručově 2 a digitalizované svazky
budou zablokovány pro výpůjčku.
Provoz oddělení po přestěhování fondu bude otestován a posléze upraven tak, aby se
zkrátila čekací doba čtenářům a práce v oddělení byla plynulá.
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Na počátku roku přejde do ostrého provozu portál Knihovny.cz se službou meziknihovní
výpůjčky, který bude určitě přínosem pro čtenáře i knihovníky. Bude nutné ho řádně otestovat a
intenzívně propagovat.
Německá knihovna bude poskytovat informace o Německu, jeho kultuře a rozšiřovat fond
o dokumenty těchto oblastí:
 Výukové materiály profesní němčiny (zdravotnictví, strojírenství, turismus)
 Aktualizovaný materiál k jazykovým zkouškám všech úrovní
 Novinky výukových materiálů pro nejmenší děti 3-7 let (obrázkové knihy)
 Novinky výukových materiálů pro děti 7- 9 let (první psaní)
 Nové deskové hry pro teenagery (Spielort Bibliothek + Kinderklub)
 Novinky švýcarské literatury od nadace Pro Helvetia
 Doplnění hraných filmů a dokumentů na DVD
 Doplnění oceněných krimi a komiksů
 Doplnění knih nominovaných na Německou knižní cenu a Cenu Lipského knižního
veletrhu
 Aktualizaci fondu beletrie, vyřazení silně poškozených titulů a jejich náhrada, dojde i
ke změně v řazení a rozšíření prostoru pro učební materiály.

F. Informační technologie
Oddělení informačních technologií bude zajišťovat chod knihovního systému a dalších
softwarových produktů, které knihovna využívá, jedná se zejména o tyto průběžné činnosti:
- Správa serverů (aktualizace, instalace nových aplikací, sledování provozu, zálohování)
- Správa sítě VKOL
- Zálohování a archivace dat
- Běžná správa knihovního systému Aleph
- Správa www stránek
- Opravy a reindexace generálního lístkového katalogu GEK
- Údržba zaměstnaneckých a čtenářských počítačů
- Sledování a samostudium nových technologií
Z mimořádných činností pro rok 2019, kterými se bude oddělení zabývat: updatem
virtualizačního prostředí, výměnou jednotlivých prvků počítačové sítě a dále se bude podílet na
přípravě nových webových stránek, a to jak koncepčně, tak při převodech dat a zavádění
redakčního systému.
IT oddělení bude úzce spolupracovat s digitalizační jednotkou na výběru softwarového
produktu pro archivaci, na práci s katalogem knihovny a zapojí se i do projektu Virtuální
depozitní knihovny (VDK) a bude poskytovat podporu dalších projektů.

G. Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje
Prioritou oddělení je podílet se a koordinovat činnost regionálních funkcí v celém
Olomouckém kraji tak, jak to definuje Koncepce k zajištění výkonu RF v knihovnách
Olomouckého kraje 2017-2020. Mezi nejdůležitější úkoly patří:
 utužení profesních vztahů a podpora komunikace v rámci krajské sítě knihoven –
bude podporováno prostřednictvím organizace setkání zaměřených na výměnu
zkušeností a porad. Právě porady jsou slabým článkem výkonu RF v kraji, neboť
dlouhodobě nedodržujeme standard dvou porad ředitelů pověřených knihoven
vytyčený v Koncepci.
 podpora zavádění Standardu pro dobrý fond bude pokračovat i v roce 2019.
V souvislosti s vydáním tzv. Zlatého fondu české a světové literatury nabídneme
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přednášky doc. Martina Pilaře z FF OU, odborného garanta tohoto „doporučení“, ve
VKOL.
odborné vzdělávání knihovníků – v souvislosti s tlakem na zkvalitňování vzdělávání a
na komfortnější přístup bude řešena možnost rozšířit vzdělávací aktivity na e-learning.
Jako nejvhodnější se jeví využít nabídky spolupráce s MZK a zrcadlit některý z jejich
kurzů (MZK poskytne kurz i prostředí Moodle, VKOL si z vlastních zdrojů zajistí
tutorování).
podpora knihovníků neprofesionálních knihoven – spolu s pověřenými knihovnami
bude pokračovat propagace ocenění Nejlepší neprofesionální knihovník tak, aby na
podzim 2019 mohl být oceněn nový nositel ve třetím ročníku.
lepší komunikace v oblasti rekonstrukce knihoven a s tím souvisejících dotačních
titulů OK – spolu s pověřenými knihovnami bude kladen důraz na možnost zlepšit stav
a podobu knihoven v obcích do 3 000 obyvatel na území Olomouckého kraje za finanční
pomoci OK.

Poslední dva body jsou úzce spjaty se snahou podpořit mezi starosty význam knihoven
jako komunitního a vzdělávacího centra obce.
Nadále budou probíhat standardní činnosti oddělení, které vyplývají z Metodického
pokynu MK ČR k výkonu RF.

H. Vzdělávací a kulturní akce pro školy a veřejnost
2019.

V posledních letech roste význam vzdělávací činnosti knihovny, a ne jinak to bude v roce

Část vzdělávací aktivit bude zaměřena na veřejnost, akce pro ni budou koncepčně
plánovány programovou radou, program bude tematicky vyvážený a bude upřednostňována
kvalita na úkor kvantity. Do této skupiny aktivit patří i internetové lekce pro seniory začátečníky
a pokročilé nebo kurzy pro budoucí přispěvovatele do Wikipedie.
Knihovna bude spolupracovat se školami všech stupňů, knihovnické lekce pro školy se
zaměřují na citační etiku a práci s informačními zdroji. Další lekce jsou zaměřené na zajímavá
témata nebo probíhající výstavy, pro ně knihovna připravuje pracovní listy a vede tak účastníky
k získávání a vyhodnocení informací z psaného textu.
Jako již tradičně se VKOL zapojí do celonárodních knihovnických akcí Březen měsícčtenářů, Týden knihoven a bude pokračovat ve spolupráci s Akademií věd na Týdnu vědy a
techniky.
Fond knihovny bude prezentován opět na výstavě ve vlastních prostorách a bude věnován
začátkům turistiky v Jeseníkách, výstava bude doplněna publikací.
Pro veřejnost budou nadále nabízeny individuální konzultace (v knihovně) při psaní
závěrečných, bakalářských a diplomových prací a citování literatury.
VKOL připravuje bohatý program na podporu německého jazyka, spolupracuje jak se
školami, tak s učiteli a nakladateli učebnic. Pro rok 2019 jsou připraveny následující akce:
1. Nabídka exkurzí pro žáky ZŠ, SŠ, jazykových škol s pracovními listy:
a) fond Německé knihovny a vyhledávání v online katalogu, nově i s iPady tzv.
Actionbound
b) reálie Německa – výstavy Deutsche Städte, Erfinderland Deutschland
c) Leseecke/Čtenářský koutek – čtení zjednodušeného textu ve skupině
a poslech CD (doporučení dalších materiálů pro samostudium)
d) Spielort Bibliothek – hraní deskových her v němčině
2. Klub německého filmu – promítání 1x měsíčně
3. Filmy pro školní třídy – 1x měsíčně
4. Pořádání seminářů pro učitele NJ – spolupráce s nakl. Hueber, nakl. Klett, Tandem Plzeň,
Do Německa /Do Rakouska na zkušenou
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5. Evropský den jazyků v knihovně – jazykové kvízy pro školní třídy
6. Speak-dating na Horním náměstí – 12 evropských jazyků
7. Soutěž v předčítání Knihomol – kooperace s GI Pardubice a Č. Budějovice, vítězové
pozváni do Goethe-Institutu Praha
8. Festival Olmützer Kulturtage / 5. Olomoucké dny německojazyčné kultury - společně
s FF a PedF UPOL (filmy, koncerty, přednášky, výstavy, seminář
pro učitele, program pro školy)
9. Kinderklub aneb němčina hravě – babydeutsch pro děti od 3 - 7 let, zábavná němčina
s hraním deskových her pro děti 8 - 14 let, 1x měsíčně zdarma
10. Centrum výuky rané němčiny v Olomouci – zajištění financování z GI, akreditované
semináře pro lektory NJ
11. Projekt Deutsch ist super! – animace pro žáky 5. tříd ZŠ před výběrem 2. cizího jazyka,
spolupráce Ped. Fak. UP a Slezské univerzity v Opavě (financováno Bohemia Troppau
o.p.s.)
12. Realizace výstav: v dubnu KomiX, v červnu až srpnu Bílá růže

I. Bibliografie, ediční činnost
Bibliografické a biografické informace
Knihovna bude průběžně přispívat do automatizovaného kooperačního systému České národní
bibliografie - články (excerpováním vybraných titulů regionálního tisku).
Průběžná aktualizace databáze REGO bude pokračovat i v roce 2019.
Bibliografické záznamy budou zahrnuty i do výroční zprávy (publikace VKOL, publikační činnost
pracovníků VKOL).
Publikace
VKOL plánuje pro rok 2019 následující publikace:
Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2018
Sborník z konference Bibliotheca Antiqua 2019
Časopis KROK (únor, květen, srpen, listopad)
Publikace Jiřího Glonka Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech

a mapách do roku 1945

Časopis KROK 2019
Opět vyjdou 4 čísla ročně, rozsah 700 výtisků bude zachován i pro rok 2019. Tematické
zaměření na některé okruhy bude řešeno redakční radou časopisu. Grafická podoba bude
zachována, záměr přinášet příspěvky s nadčasovým charakterem zůstává.

J. Projekty
Programy MK ČR
Zapojení do programu VISK Ministerstva kultury České republiky a programu Knihovna 21.
století bude probíhat dle finančních možností knihovny. Knihovna podá následující žádosti:
K21 - doplnění fondu zvukové knihovny určené pro lidi postižené vadou zraku
K21 - Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost - Festival Olmützer Kulturtage

10

VISK2 - vzdělávání knihovníků v IT technologiích
VISK7 – digitalizace a restaurování periodik ohrožených degradací kyselého papíru
VISK9 – doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL
VISK5 – retrokonverze bohemik
Další programy, víceleté, již běžící projekty a spolupráce
ERASMUS+ vzdělávání dospělých
Česko-německý fond budoucnosti - festival Olmützer Kulturtage
Spolupráce se Stadbibliothek Nördlingen - návštěva knihovníků a archivářů v Olomouci ( 2019
nebo 2020), zapůjčení výstavy o historii města.
Pokračování spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou v projektech „Cizojazyčná literatura“
a „České knihy“.
Knihovna bude i nadále spolupracovat s Veřejnou vojvodskou knihovnou E. Smolky v Opolí, v
roce 2019 bude jedním z výstupů spolupráce zapůjčení výstavy Polský Masaryk. Józef Pilsudski ve
fondech Vojvodské veřejné knihovny v Opolí. Výstava proběhne v září v Galerii Biblio. Dále bude
do Polska zapůjčena výstava Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804–1918, přičemž
budou zapůjčeny jak panely zpracované Pevností poznání, tak některé originální dokumenty ve
fondu VKOL.
VKOL se bude podílet na plnění cílů projektu INPROVE ve spolupráci s Moravskou zemskou
knihovnou a Národní knihovnou ČR. Jedná se o integraci nástrojů pro správu konzervačních
knižních fondů.

Listopad 2018, vedoucí oddělení VKOL
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