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Knihovna UP v roce 2015 a co se podařilo
Pohled ředitelky
Personální politika
Knihovně se daří obsazovat uvolněná pracovní místa vysokoškolsky vzdělanými knihovníky. Naplňuje
tak svou strategii zvyšování kvalifikovanosti zaměstnanců. Cíleně se opět snížil počet pracovníků KUP
na konečných 70 (včetně mateřských dovolených), a sice novou organizací práce po odchodu
pracovníků převážně do starobního důchodu.

Odborné činnosti
Nová katalogizační pravidla
Rok 2015 byl ve znamení dlouho připravované změny anglo-amerických katalogizačních pravidel,
podle nichž Česká republika katalogizuje, a sice z AACR2 na RDA. Oddělení katalogizace přesně k
určenému datu (1. 4.) samostatně připravilo vlastní manuály, zaškolilo se, vypracovalo nové workflow
a změny okamžitě aplikovalo, aniž by rychlost zpracování dokumentů doznala jakékoliv úhony.
Současně knihovna poskytla prostor pro konání oblastního semináře, pořádaného na téma RDA
Národní knihovnou.
Richterovu knihovnu
na Katedře dějin umění má od letního semestru na starosti na 0,5 hodin pracovního úvazku
knihovnice z výpůjčního oddělení Zbrojnice, v době od 13.00 - 16.15 hodin. Uskutečnila se tak
myšlenka "létajícího knihovníka" a funguje k plné spokojenosti katedry. Knihy jsou postupně
knihovnicí evidovány, signovány, ukládány a Oddělením zpracování fondů postupně katalogizovány.
Za velké pomoci všech členů a pedagogů katedry proběhla i první revize knih.
http://www.arthist.cz/knihovna.php
Arcibiskupská knihovna
Katalog knihovny Arcibiskupské diecéze o 28.000 knihovních jednotkách byl po dohodě o spolupráci
zpřístupněn v prostředí VuFind společně s katalogy VMO a Rakouské knihovny.

Vzdělávání
Vzdělávání knihovníky
Přednášíme pro první ročníky U3V, a sice H. Sedláčková: "Knihovna UP: stav, potřeby a očekávaný
vývoj", a J. Juráš: "Historie olomoucké univerzity".
H. Sedláčková na konferenci Aeduca dostala příležitost k prezentaci svých názorů na univerzitní
knihovnu jako místo celoživotního vzdělávání i na budoucnost profilu univerzitního knihovníka. Vše
shrnuto pod název: "Univerzitní? Univerzitní! knihovna".
Vzdělávání knihovníků
bylo vzhledem k nešťastné události vraždy knihovnice v Horní Bříze zacíleno především na posílení
bezpečnosti a komunikačních dovedností pracovníků všech výpůjček KUP.
Workshop Komunikační dovednosti na začátku léta tuto sekci zahájil.

Pokračovali pedagogové z Katedry psychologie UP, M. Lečbych a M. Kolařík. V rámci kolegiální
pomoci na UP, podpořené vedoucím katedry M. Šúchou, připravili a uskutečnili pro knihovnu
workshop a zaměřili se na chování a jednání směrem k problémovým návštěvníkům knihovny, který
byl účastníky hodnocen v superlativech.
Major policie působivým videem a příklady z policejní praxe pomohl uvědomit si reálný stav v
současné společnosti a účinné způsoby ochrany před možným násilím.
Druhá hlavní oblast školení byla knihovnická školení odborná, a sice trénink personálu výpůjček na
vyhledávání a prostředí knihovnického systému ARL + školení na orientaci v EIZ a databázích, s cílem
docílit pravidelného opakování. Školení vedl systémový knihovník I. Hučín a pracovnice oddělení BIS
Z. Kelnarová.

Stěhování
Prostorové sloučení oborových knihoven LF a FZV
Knihovna FZV se po společné dohodě děkanů LF, FZV a ředitelky KUP přestěhovala do prostor
časopisecké studovny knihovny LF. Díky změnám v personálním obsazení, příbuznosti oborů a
částečnému prolínání odborné literatury začaly úzce spolupracovat a vzájemná zastupitelnost bude
výhodným přínosem pro obě oborové knihovny a jejich návštěvníky.
Stěhování v Ústřední knihovně
Dislokační komise UP rozhodla pod tlakem nutnosti rozšíření dlouhodobě personálně
poddimenzovaného oddělení CVT o přesunu pracovníků oddělení zpracování fondů, doplňování
fondů, výpůjčního oddělení a skladových prostor. Oddělení obdržela náhradní prostory a díky velké
spolupráci a všestrannému pochopení všech zainteresovaných stran se během jednoho týdne
všechna oddělení přestěhovala k plné spokojenosti.
Denní místnost pro výpůjční oddělení ÚK Zbrojnice
Její vznik je po 18 letech existence Ústřední knihovny v rekonstruované budově Zbrojnice velkým
úspěchem. Pracovníci výpůjčního oddělení pracovali celé roky ve dvou směnách do 22 hodin a v
sobotu do 16 hodin bez vlastního pracovního zázemí. Denní místnost tak plní současně roli šatny a
prostor pro ohřev a konzumaci jídla i pracovní přestávky.

Marketing a management
Byla sestavena marketingová poradní skupina, aby vytipovala vhodné a dostupné možnosti rozšíření
propagace knihovny a jejích služeb. Vznikla nová reprezentativní informační brožura, ve spolupráci s
oddělením komunikace je připravena nová placka KUP a plátěné tašky s piktogramem knihovny.
Web v novém
Webové stránky Knihovny UP prošly kompletním redesignem. Byl sjednocen obsah a pořadí
povinných a volitelných záložek pro oborové knihovny, redukován počet hlavních záložek i samotný
text. Jsou kompletně a vlastními silami pracovníků knihovny přeloženy do angličtiny. Pravidelná
aktualizace je samozřejmostí.

Blog KUP
Jako chybějící mezičlánek mezi webovými stránkami a facebookem byl založen Blog Knihovny UP.
Je zamýšlen k použití pro delší sdělení seriózního typu a současně i jako platforma pro knihovníky
KUP - autory fejetonů a jiných kratších literárních útvarů.

Zahraniční cesty
Za podpory AKVŠ uskutečnila Hana Frycová z oborové knihovny CMTF týdenní stáž v Irsku, v
teologické knihovně Cregan Library v St. Patrick’s College, Dublin, a přijela nabita novými poznatky,
zkušenostmi a kontakty.
Za podpory projektu CHINET vycestovala do Číny Zuzana Kelnarová, a nejenže vycestovala, ale i
přednášela na mezinárodní konferenci CNKI "Chinese Digital Publishing and Digital Libraries" v Xi'an.
S částečnou podporou projektu "Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí
v oblasti čínských studií" se H. Sedláčková účastnila 35. konference EASL v Oxfordu (evropských
knihovníků pracujících v East Asia knihovnách), kde referovala plénu o pokrocích spolupráce mezi KAS
UP a Knihovnou UP na budování knihovny prozatím pracovně nazvané Asia Library. Díky pořadateli z
nejpovolanějších, oxfordskému knihovníkovi z Bodleian Library, mohla nahlédnout a prozkoumat
kolébku univerzitního knihovnictví v její dávné i současné podobě a uplatnit inspiraci z jejích
studoven v KUP.

Průzkum spokojenosti studentů a pedagogů, návštěvníků Zbrojnice
nás potěšil, výsledky byly publikovány zde:
http://www.knihovna.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/knihovna/knihovna-a-jejipobocky/statistiky/
Podněty ke zlepšení naší práce i prostředí jsme co nejrychleji uskutečnili.

Spolupráce
Spolupráce se sdružením SPOLU
V průběhu celého roku klient sdružení SPOLU a jeho asistentka pomáhali při zakládání knih ve
výpůjčním oddělení Ústřední knihovny Zbrojnice. Klientovi SPOLU tato praxe umožnila získat reálnou
pracovní zkušenost.
Dobrovolníci
Do života byl uveden institut dobrovolníka, podložen vyhotovením vzoru právní smlouvy, a díky tomu
začali v knihovně vypomáhat studenti a zájemci z řad účastníků U3V.

Vybavení
Nové posuvné dveře Zbrojnice z projektu Handicapy
vylepšily a usnadnily vstup všem návštěvníkům a prosvětlily prostor historické budovy.

Hřiště na pétanque a turnaj zaměstnanců UP
Knihovna má velký zájem na oživení nádvoří Zbrojnice. Proto svépomocí a s minimem finančních
prostředků postavila pod vedením Mgr. Konečného, bývalého šéfredaktora Žurnálu UP, hřiště na
pétanque. Ten jako tichá hra neruší studenty ve studovnách prvního patra Zbrojnice, navíc posloužil v
podobě turnaje jako prostředek k poznávání a stmelování zaměstnanců různých oddělení UP,
pracujících převážně v budově Zbrojnice.
Další vybavení knihovny
Darem od čínské velvyslankyně obdržela knihovna LED TV.
Oddělení komunikace nabídlo velkou obrazovku, původně umístěnou v průjezdu Křížkovského 8, k
umístění ve výpůjčním oddělení KUP tak, aby se aktuality UP i knihovny dostaly k co největšímu počtu
návštěvníků.
Software na evidenci šatních skříněk, zakoupený pro pracovníky recepce KUP, odstranil problém s
jejich dlouhodobým anonymním blokováním.
Centrum výpočetní techniky po zrušení jedné z přízemních počítačových učeben přesunulo počítače
včetně nábytku k využití do časopisecké studovny KUP a zároveň zde zřídilo HelpDesk jako výraznou
pomoc studentům, a tím i knihovnicím.

Zdobení Zbrojnice
Návštěvníky knihovny jsou převážně mladí lidé. Pro jejich (nejen) radost knihovnu zdobíme origami
skládankami z papíru a rozdáváme je. Usmívali se a odnášeli si kytičky origami ke svátku sv.
Valentýna, pobavili se nad jinotajem k svátku maminek (šňůry matek na silonových šňůrách), motýli
origami jim posloužili pro štěstí ke zkouškám, lodičky papírové na šťastné vyplutí do prázdnin a
nového semestru a potěšili je i jeřábi vznášející se nad jejich hlavami jako připomínka podzimu, než je
vystřídaly origami vánočních stromečků a z knih postavený velký strom. Za pomoci spřátelených
výtvarníků, designérů a umělců jsou náklady korunové a radost návštěvníků veliká.

Akce pořádané Knihovnou UP
Všechny akce KUP za rok 2015 jsou k nalezení na adrese:
http://www.knihovna.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/knihovna/archiv-aktualit/

Výběr:
Večer deskových her
V úterý 1. prosince 2015 se konal druhý večer deskových her v Ústřední knihovně UP.
Komiksové večerní čtení
V úterý 10. listopadu 2015 se konalo dvanácté večerní čtení v Ústřední knihovně UP.
Výstava Tradiční čínská medicína
Knihovna Univerzity Palackého a Konfuciova akademie vás zvou na výstavu o historii tradiční čínské
medicíny.
Burza skript a učebnic
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na burzu skript a učebnic do Ústřední knihovny UP.

Beseda s Pavlem Čechem
Knihovna Univerzity Palackého vás zve 13. října 2015 na besedu s malířem, spisovatelem a
ilustrátorem Pavlem Čechem.
Dny evropského dědictví 2015
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovoluje pozvat na Dny evropského dědictví do
Ústřední knihovny UP.
Vyfoťte se s knihou, kterou právě čtete
Knihovna Univerzity Palackého vyhlašuje letní fotografickou soutěž.
Dobrodružné večerní čtení
V úterý 21. dubna 2015 se konalo jedenácté večerní čtení v Ústřední knihovně UP.
Empírový den v Olomouci
Britské centrum se podílí na přípravě zážitkového dne ve stylu anglické spisovatelky Jane Austenové.
Cesta do fantazie 1. dubna 2015 - mezi knihami se vyspalo třicet studentů
Od devíti hodin večer se včera na Zbrojnici začaly trousit skupinky studentů se spacáky a
karimatkami. Třicet jich pak strávilo noc v knihovně.
Hororové večerní čtení
V úterý 10. března 2015 se konalo jubilejní desáté večerní čtení v Ústřední knihovně UP.

Mgr. Helena Sedláčková
ředitelka Knihovny UP

Ústřední knihovna
Oddělení automatizace
Pracovníci oddělení se v loňském roce věnovali veškeré rutinní činnosti, související s vývojem,
údržbou a správou informačního systému KUP.
Další činnosti prováděné v roce 2015:
•
Po havárii letitého serveru publib.upol.cz v létě 2015 začalo oddělení automatizace
s přesunem všech služeb na nový server a nové diskové pole.
•
Probíhal přesun služeb ze serveru publib.upol.cz (EIZ, listserver s několika celostátními listy,
systém MVS, bootování bezdiskových stanic v knihovně) na nový server a nové diskové pole.
•
Probíhal vývoj a upgrade portálu EIZ a pokračuje jeho stěhování na nový server.
•
Do systému VUFIND byl zapojen citační nástroj (http://citace.com).
•
Ladění a customizace systému ARL, pravidelné konzultace a připomínkování systému
u dodavatele (firma Cosmotron).
•
Průběžná oprava dat v systému ARL.
•
Vygenerování nového SSL certifikátu od certifikační autority Cesnet a instalace na server
publib.upol.cz.
•
Nová instalace a rozjetí portálu EIZ (eiz.upol.cz).
•
Provizorní instalace rozhraní IPAC pro diskless stanice ve volném výběru.
•
Vývoj software pro příjem žádanek MVS v oddělení BIS.
•
Hledání nového systému pro správu mailing listů, po zkoušení a testování byl vybrán systém
GNU Mailman, následovala instalace a nastavení systému Mailman na sever publib.upol.cz.
•
Hledání vhodného systému pro bootování diskless stanic ve volném výběru, následná
instalace na server publib.upol.cz, konfigurace a příprava pro bootování přes PXE protokol.

Personálie
V loňském roce neproběhly žádné personální změny.

Školení
Probíhala školení nových zaměstnanců knihovny na jednotlivé moduly systému ARL a průběžná
školení všech zaměstnanců knihovny související jednak s výše uvedenými změnami, jednak s
kontinuálním vývojem informačního systému.
Ing. Aleš Horák
vedoucí odd. automatizace

Oddělení bibliograficko-informačních služeb (BIS)
Elektronické informační zdroje (EIZ)
Projekty OP VaVpI
Rokem 2015 byla zahájena etapa udržitelnosti projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace (dále OP VaVpI), vyhlášeného v prioritní ose 3 jako Výzva č. 4.3 – Vybavení odborných
vědeckých a oborových knihoven, kterými je pokryta většina EIZ přírodovědeckého a medicínského
zaměření. Jedná se o následující projekty:
•
•
•
•
•

„NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd“, jehož řešitelem je Univerzita
Palackého v Olomouci.
„Chemické elektronické informační zdroje pro V a V“, jehož řešitelem je Univerzita
Pardubice.
„SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR“, jehož řešitelem je Západočeská univerzita
v Plzni.
„VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj“, jehož řešitelem je Univerzita J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem.
„STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj“, jehož řešitelem je Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně.

Projekty LR
V průběhu roku 2015 byly řešeny projekty z programu MŠMT „Informace – základ výzkumu (program
LR), jehož cílem je podporovat výzkum, experimentální vývoj a inovace v letech 2013 – 2017.
UP je v rámci tohoto programu partnerem v následujících projektech, které podporují přístup k EIZ:
•
•
•
•
•

„Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury
výzkumu a vzdělávání“. Řešitelem projektu je Národní technická knihovna v Praze.
„Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory“. Řešitelem
projektu je Západočeská univerzita v Plzni.
„Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy“. Řešitelem projektu je
Masarykova univerzita v Brně.
„Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory“.
Řešitelem projektu je Národní knihovna v Praze.
„Integrovaný přístup k EIZ pro vybrané exaktní obory a psychologii“. Řešitelem projektu je
Univerzita Karlova v Praze.

Portál EIZ UP
Webová aplikace Portál EIZ UP (http://ezdroje.upol.cz) je vstupní branou pro přístup k EIZ. Poskytuje
nejen přístupové linky, ale rovněž informace o obsahu a aktuálních změnách v EIZ, případně nabídky
zkušebních přístupů do databází.

Aktivita na Portálu EIZ byla i v roce 2015 sledována pomocí Google Analytics. Za rok 2015 je
v podstatě stejně vysoká jako ve srovnatelném období předcházejícího roku. Viz následující graf.

Využívání EIZ

Stahování fulltextů podle poskytovatele (dle Reportu JR1):

Přehled nejvyužívanějších titulů časopisů (dle Reportu JR1):

Přehled nejvyužívanějších databází (dle Reportu DB1):

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
UP i v roce 2015 pokračovala ve spolupráci s Univerzitou v Regensburgu na vytváření databáze EZB,
která plní funkci A-Z časopisů. V průběhu roku byla databáze aktualizována.
Viz (http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UPOL&colors=7&lang=en).

Rešeršní a adresné informační služby
Pro zájemce z řad uživatelů kategorie A bylo zpracováno 263 rešeršních požadavků zaměřených na
odbornou problematiku.
Prostřednictvím služby E-novinky byli uživatelé emailem informováni o změnách ve vyhledávacích
prostředích elektronických informačních zdrojů, o rozšiřování obsahu stávajících databází, o nových
zkušebních přístupech atd. V roce 2015 bylo celkem zasláno 426 emailů.
V průběhu roku bylo poskytnuto 75 osobních individuálních konzultací, týkajících se práce
s elektronickými informačními zdroji, které byly vyžádány především z řad studentů.
Celoročně byly zodpovídány dotazy (telefonicky, emailem, osobně), které souvisely s přístupem k EIZ
v rámci celouniverzitní sítě UP i prostřednictvím vzdáleného přístupu, rozšiřováním EIZ v rámci
připravovaných projektů atd.

Vzdělávací aktivity
V jarním i podzimním semestru proběhla pravidelná školení na práci s EIZ, kterých se účastnili
především zájemci z řad studentů.
Celkem se uskutečnilo 29 školení, kterých se zúčastnilo 458 uživatelů.

Meziknihovní výpůjční služba
Aktivní MVS
Celkový počet požadavků od čtenářů ………………………………………… 1397
Počet objednávek do tuzemských knihoven ………………………………. 724
z toho vyřízených výpůjčkou ………………………………………………….. 422
z toho vyřízených tištěnou kopií …………………………………………….. 302
Počet nevyřízených požadavků …………………………………………………… 673*
* z toho 464 dokumentů nebylo nalezeno v českých knihovnách, zbývající byly součástí
knihovního fondu KUP nebo VKOL, v přístupných databázích, byly nedostupné v jiných
knihovnách nebo je čtenář stornoval.

Pasivní MVS
Celkový počet požadavků od tuzemských knihoven …………………. 370
z toho vyřízených výpůjčkou …………………………………………….....
211
z toho vyřízených tištěnou kopií …………………………………………...
59
Počet nevyřízených požadavků ………………………………………………....
100*

* dokumenty byly v KUP nedostupné nebo byly objednávky nesprávně zaslány na KUP a dále
postoupeny LF nebo VKOL.

Mezinárodní MVS
Celkový počet požadavků MMVS ……………………………………………. 402
z toho vyřízených výpůjčkou ………………………………………………. 263
z toho vyřízených tištěnou kopií …………………………………………
123
z toho vyřízených prostřednictvím SUBITO ………………………….
16

PhDr. Ludmila Slezáková
vedoucí oddělení BIS

Oddělení doplňování fondu
V roce 2015 pokračovalo oddělení ve standardní činnosti zajišťování knihovních dokumentů.
Z důvodu ukončení velkého množství grantů ubylo množství akvizicí financovaných z těchto
prostředků a část pracovní agendy se tak přesunula na zpracování darů.

Akvizice neperiodických knihovních dokumentů
Objem finančních prostředků se oproti roku 2014 výrazně snížil z důvodu výpadku financování
z grantů. To se naštěstí téměř nedotklo samotného rozpočtu KUP, který zůstal na stejné úrovni jako
předchozí rok. Výrazně tomu napomohl dar z projektu prof. Ulrichové ve výši 300 000,-.
Dále pokračuje spolupráce s dr. Filipem, který zajišťuje předplatné časopisů Time a Der Spiegel.
Celková výše tohoto daru je 11 200,-.
Výraznou akvizicí v roce 2015 byl také dar od profesora Kohuta, který obohatil zejména fond
španělské filologie, a který zprostředkoval pan docent Nemrava.
Jak již bylo zmíněno, výrazně poklesl objem financí čerpaných z grantů. Celkový objem klesl na téměř
polovinu roku 2014 a poměr mezi financemi z rozpočtu KUP a z grantů se tak téměř vyrovnal s rokem
2011.

Knihovní dokumenty
Rok

financované

Knihovní dokumenty
%

z rozpočtu UP (Kč)

financované

%

z grantu (Kč)

2003

1.377.595,-

72

526.651,-

28

2004

1.657.364,-

79

449.555,-

21

2005

1.494.738,-

60

1.009.641,-

40

2006

1.828.450,-

59

1.248.451,-

41

2007

1.930.562,-

59

1.333.922,-

41

2008

1.849.689,-

62

1.118.516,-

38

2009

2.298.345,-

56

1.830.462,-

44

2010

1.497.363,-

39

2.333.179,-

61

2011

1.205.046,-

31

2.713.312,-

69

2012

1.111.756,-

17

5.258.149,-

83

2013

1.256.609,-

17

6.030.828,-

83

2014

1.467.607,-

17

6.985.843,-

83

2015

1.440.474,-

29

3.546.512,-

71

Akvizice periodických dokumentů
Akvizice českých i zahraničních periodických dokumentů proběhla standardním způsobem, bez
nějakých výrazných změn. Do zajištění českých periodik bylo investováno celkově 318 318,-. U
zahraničních šlo o částku 4 278 902,-.
Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele zahraničních časopisů pro rok 2016-2018. Toto výběrové
řízení muselo být bohužel z formálních důvodů zrušeno a následně bylo vypsáno nové. Nová zakázka
byla vypsána pouze pro rok 2016 a získala ji firma Suweco.

Personální změny
K 30. červnu 2015 odešla do starobního důchodu Marie Jandová a na její místo nastoupila
Mgr. Monika Kohoutková. Ta přebrala kompletní agendu akvizice českých periodik a navíc byla
zaškolena do katalogizace periodických dokumentů.
Mgr. Antonín Pokorný
vedoucí ODF

Oddělení ochrany fondu
Činnost oddělení ochrany fondu KUP v roce 2015 zajišťoval tým tvořený osmi zaměstnanci ve třech
relativně samostatných, pracovně propojených úsecích: úseku informací a recepce, úseku vlastní
ochrany fondu, propojeného s distribucí knih a časopisů a úseku skladů.

Knihovnicko-informační služby + novinky
Ke konci roku 2015 se do oddělení informací a šatny zakoupil a zavedl nový software na půjčování
klíčů od šatních skříněk.
Úsek skladu v letošním roce ukončil spolupráci s oddělením katalogizace KUP z důvodů zavedení
nových katalogizačních pravidel a odchodu jednoho pracovníka do důchodu. Retrokatalogizace
skladových materiálů tak připadla oddělení katalogizace KUP.
Vzrostl podíl prací spojených s organizací a výkonem správy budov a prací v souvislosti se změnami
týkajícími se vnitřního uspořádání a úprav prostor Ústřední knihovny.
Byla provedena kontrola stavění skladového knihovního fondu.
Pravidelně se prováděla práce spojená s odpisovou agendou (návrhy na vyřazování, zařazování knih
do čekacích protokolů, vyřazování odepsaných knih, sběr).
Od června roku 2015 jsou nově oddělením ochrany fondu centrálně zabezpečovány veškeré
6. upomínky včetně spolupráce spojené s právním oddělením.

Statistiky
Úsekem informací a šatny prošlo v průběhu roku 231 939 uživatelů knihovny.
Noční studovnu navštívilo 1 319 uživatelů.
Nově bylo přiděleno 3 728 signatur. Ze skladu bylo absenčně půjčeno 14 305 položek.
Z knihovního fondu Ústřední knihovny v souladu s Knihovním zákonem bylo odepsáno a vyřazeno
4 360 knih, 104 audiomateriálů a 931 ztrát (ztráty při revizi, ztráty ve skladu a nahrazené ztráty).
V průběhu roku byla opět obnovena vazba a oprava knih, prováděná dodavatelským způsobem. Za
rok 2015 bylo svázáno a opraveno 344 knižních titulů.

Personálie
V loňském roce s odchodem 3 zaměstnanců do důchodu proběhly tyto personální změny.
Mgr. Zdenu Žvakovou nahradila na vedoucí pozici ochrany fondu Pavla Hynková.
Jitku Přecechtělovou z recepce nahradila Marie Skopalová a pracovní pozice po Aleně Hynkové
zůstala neobsazena.
Na úseku informací a recepce pracují dvě zaměstnankyně ve dvousměnném provozu, jejich případná
pracovní nepřítomnost je řešena pracovníky OOF nebo formou dvou brigádnických smluv (DPP).
Oddělení ochrany fondu i nadále dlouhodobě spolupracuje s organizací SPOLU (agentura pro
podporované zaměstnávání) a umožňuje roční bezplatnou praxi jednomu klientovi organizace.
Pavla Hynková
vedoucí OOF

Oddělení výpůjčních služeb
V loňském roce poskytovalo informační služby a služby výpůjčního protokolu 14 pracovníků
ve dvousměnném provozu. Od března jedna pracovnice zabezpečovala služby od 8.00 hod. do 12.00
hod. v OVS a od 13.00 hod. do 16.15 hod. v Richterově knihovně Katedry dějin umění. Po celý rok
zabezpečoval jeden pracovník 4 hodiny služby v OVS a 4 hodiny se věnoval práci PR. V době
nepřítomnosti pracovníků jsme uvítali výpomoc dobrovolníků z řad studentů a U3V.

Knihovnicko-informační služby + novinky
V zimním semestru probíhaly každoroční knihovnicko-informační lekce spojené s prohlídkou
knihovny. Byly určeny převážně pro studenty prvních ročníků UP.
Vyučujícím, na jejichž žádost byly zakoupeny knihy pro ÚK, oznamovali pracovníci oddělení mailem
nebo telefonicky předání těchto knih z oddělení zpracování fondu do studovny.
Pracovníci oddělení zajistili provoz nejen pro „Letní školu slovanských studií“ (18. 7. – 15. 8. 2015 od
11.00 do 17.00 hod.), ale také v rámci „Dne kulturního dědictví“ (12. 9. a 13. 9. 2015 od 9.00 do 16.00
hod.)
Na přání studentů byla knihovna otevřena (mimo sklad) také o státních svátcích (28. 10. a 17. 11. od
8.00 do 16.00 hod.).
V průběhu roku pracovníci aktualizovali a tiskli informační letáky a překládali je do anglického jazyka.
Také v loňském roce se Jindřich Juráš intenzivně věnoval provozování stránek Knihovny UP na
Facebooku - autorská tvorba příspěvků, propagace, fotografování.
V časopisecké studovně byla zřízena nová služba pro studenty – IT HelpDesk, kterou zajišťuje
pracovník CVT.
V rámci zabezpečení kvalitních služeb se pracovníci o letních prázdninách věnovali umývání všech
regálů a čištění knih.
V červenci proběhla revize časopisů v časopisecké studovně.
Nově bylo pracovníkům OVS vybudováno zázemí a byla opravena část sociálního zařízení.

Statistiky
•

231 939 uživatelů navštívilo knihovnu

•

88 743 absenčních výpůjček

•

281 624 xerokopií a tisku

•

7 050 nabití kreditů na IKarty v celkové částce 450 534,- Kč v hotovosti

•

425 dotazů zodpovězeno e-mailem

•

171 110 dokumentů založeno do regálů (sledováno elektronicky)

•

2 598 dokumentů vráceno do biblioboxu

•

43 exkurzí (764 lidí)

•

1 568 knih pracovníci opravili (drobné opravy v rámci možností)

Přehled prezenčně a absenčně vypůjčených dokumentů v ÚK v jednotlivých měsících 2015
(sledováno elektronicky)
leden

únor

pondělí

2899

4039

6115

3455

3123

2506

295

úterý

3399

4741

7176

4919

3265

2386

středa

3053

4212

5544

6014

3425

čtvrtek

2723

3225

4105

2554

pátek

1822

2051

2553

sobota

824

1033
19301

celkem 14720

březen duben květen červen červenec srpen

září

říjen

968

1051

3659

5413

2003

35526

341

573

2197

3691

3727

2935

39350

2307

509

876

2261

3221

4552

2999

38973

2876

1999

478

676

1335

3283

3739

2303

31296

2042

1377

1189

371

678

1017

2084

1852

1373

18409

1431

957

609

486

833

789

594

7556

26924

19941

14675

10873

20072

12207

171110

1994

3771 7861 16771

Počet xerokopií a tisků za rok 2015
A4 ČB

A4 barva

celkem

leden

19173

99

19272

únor

28496

112

28608

březen

27122

115

27237

duben

28203

231

28434

květen

29306

156

29462

červen

14532

67

14599

červenec

1761

0

1761

srpen

4803

32

4835

září

21587

365

21952

říjen

32095

183

32278

listopad

31260

190

31450

prosinec

41612

124

41736

celkem

279950

1674

281624

listopad prosinec

celkem

Personálie
V lednu nastoupila Jana Barová, v únoru Veronika Kopečná, která přešla v červenci na LF jako
vedoucí, v dubnu nastoupila Jana Nemčoková a do důchodu odešla paní Vladimíra Hlinická. V září
nastoupila Michaela Malíšková.

Školení
Knihovníků:
•
•
•
•

vyhledávání v EIZ (Z. Kelnarová)
knihovnický systém ARL a VuFind (Z. Kelnarová, I. Hučín)
Word a Excel (J. Krotilová)
elektronické knihy (A. Pokorný)

Účast na seminářích a konferencích
•

Komunikace s handicapovanými a zdravotně znevýhodněnými studenty (na PdF).

•

Preventivní školení bezpečnosti (Mgr. Martin Crha z Policie ČR - v ÚK UP)

•

Problematičtí klienti knihovny (doc. Lečbych a dr. Kolařík z katedry psychologie UP - ÚK UP)

•

Komunikační dovednosti (Barbora Tichavová a Věra Ondřichová z Prahy - v ÚK UP).

•

Citace Pro (účast A. Pajerská v Hradci Králové).

•

Září: Účast pracovníků na konferenci Knihovny současnosti

•

Září: Účast na konferenci „LibDesign“ v NTK v Praze - J. Juráš

•

Říjen: 2x přednáška „Historie olomoucké univerzity“ pro U3V (přednášel J. Juráš na PdF)

•

Zahraniční pracovní cesta - Hlavní knihovna Pedagogické univerzity v Krakowě dne 9. - 13. 3.
- J. Davidová, K. Kvapilíková, V. Marková Plevová

Pracovníci navštěvovali kurzy anglického jazyka.

Akce pořádané knihovnou
Večerní čtení pro studenty a zaměstnance UP se uskutečnilo v únoru na téma: „Horor“,
v dubnu na téma: „Dobrodružná literatura“ a v listopadu na téma: „Komiks“ – J. Juráš
Duben: Noc v knihovně pro studenty UP „Cesta do fantazie“ – J. Juráš
Květen: Olomoucká muzejní noc. Knihovna byla otevřena do 24 hodin. 5 pracovníků v dobových
kostýmech provádělo návštěvníky. Byly vystaveny nejzajímavější knihy.
Říjen: Literární beseda se spisovatelem a ilustrátorem Pavlem Čechem – J. Juráš
Výstava: „Tradiční čínská medicína“
Prosinec: Večer deskových her pro studenty UP – J. Juráš
Na Mikuláše byla pro uživatele knihovny opět připravena v košíčku malá sladkost.

Vize
Pro pohodlnost uživatelů vytvořit jedno obslužné místo. Rezervace a nabíjení kreditů na karty budou
přesunuty z časopisecké studovny (sál č. 8) k výpůjčnímu pultu (sál č. 1). Následně sál č. 8 upravit na
tichou zónu s navýšeným počtem studijních míst.
Jaroslava Davidová
vedoucí OVS

Oddělení zpracování fondu
Oddělení zpracování fondu zpracovává knižní i speciální dokumenty (elektronické zdroje, hudebniny,
kartografické dokumenty, zvukové záznamy a videozáznamy), pro všechny fakulty UP (viz grafy).
Všechny zpracované záznamy se objevují nejen v katalogu Knihovny UP, ale zasíláme je i do
Souborného katalogu ČR a zároveň se spolupodílíme zasíláním jmenných a věcných autorit na tvorbě
souborů Národních autorit ČR.
V našem oddělení pracuje 6 samostatných odborných knihovníků – katalogizátorů, kteří zpracovávají
dokumenty kompletně, a to z jmenného i věcného hlediska. Každý z katalogizátorů zpracovává knižní
dokumenty ze všech oborů a ve všech jazykových variantách, které se v rámci UP pořídí. Zároveň se
každý katalogizátor specializuje na jeden konkrétní druh speciálního dokumentu.
Na oddělení působí věcná redaktorka katalogu, která je garantem věcného zpracování dokumentů.
Stejně tak je na oddělení jmenná redaktorka katalogu, která je garantem jmenného zpracování
dokumentů, tato je i supervizorem pro personální autority. Obě redaktorky sledují metodiku NK ve
své oblasti, jsou členkami Pracovních skupin NK, a školí a informují ostatní katalogizátory.

Knihovnicko-informační služby + novinky uplynulého roku
V roce 2015 došlo v katalogizační praxi k velké změně. Od začátku června 2015 došlo ke změně
katalogizačních pravidel, která zásadně změnila náročnost a uspořádání práce OZF.
V první polovině roku se pracovalo podle pravidel AACR2R. Redaktorky jmenného a věcného
zpracování se v první půli roku účastnily řady školení na nová katalogizační pravidla RDA pořádaných
Národní knihovnou ČR, a poté vypracovaly kompletní nové manuály pro katalogizaci podle pravidel
RDA. Byly vypracovány manuály pro zpracování knižních i speciálních dokumentů.
Pravidla RDA s sebou přinesla změny zejména v oblasti jmenného popisu, který je nyní podrobnější, a
proto i časově náročnější. V této situaci se znovu potvrdila správnost rozhodnutí z minulých let pro
spojení jmenného a věcného zpracování dokumentů.
Dále s sebou pravidla RDA přinesla potřebu zakládání mnohem většího množství personálních autorit
než při práci dle pravidel AACR2R. Tato skutečnost s sebou přinesla velkou změnu v pracovním
postupu. Doposud zakládali katalogizátoři jednotlivé autority pouze v intvertované podobě (Příjmení,
Jméno) a jmenná redaktorka (supervizorka pro jmenné autority) dopracovávala takto založené
autority do kompletní podoby, a poté je zasílala do souboru Národních autorit ČR. Taková praxe se
ale s pravidly RDA ukázala jako neúnosná, a proto se museli všichni katalogizátoři zaškolit do pravidel
tvorby jmenných autorit. A od srpna 2015 vytváří kompletní jmenné autority, které potřebují použít
do zpracovávaných dokumentů, samotní katalogizátoři. Jmenná redaktorka takto vytvořené autority
reviduje a zasílá do souboru Národních autorit ČR.
Všichni pracovníci OZF zvládli tyto velké změny výborně a velmi rychle se zapracovali do nových
katalogizačních pravidel i tvorby jmenných autorit. I přes změny, které s sebou pravidla RDA přinesla,
si kvalita našich katalogizačních záznamů udržela špičkovou úroveň a rychlost zpracování se zpomalila
jen úměrně nárůstu množství zapisovaných, vyhledávaných a ověřovaných údajů.

Knihovní fond – akvizice, dary, pohyb fondu
Viz Výroční zpráva Oddělení doplňování fondu

Statistiky
•

Na rok 2015 byl dvěma pracovnicím OZF opět schválen Grant Ministerstva kultury ČR - VISK9
na projekt Harmonizace lokálních autorit KUP se souborem národních autorit v Souborném
katalogu Národní knihovny ČR. Díky tomu se podařilo zkontrolovat, zharmonizovat a opravit
8.746 jmenných autorit, z toho bylo odesláno 321 návrhů nových autorit. Všechny odeslané
návrhy autorit do souboru Jmenných autorit ČR byly vypracovány podle pravidel RDA.

•

V roce 2015 bylo v rámci zpracování dokumentů v oddělení OZF vytvořeno, zrevidováno a
zasláno do souboru Jmenných autorit ČR 1.238 jmenných autorit. Celkově jsme od roku 2009,
kdy naše knihovna zakoupila systém ARL a začala pracovat ve formátu Marc21, přispěli ke
konci roku 2015 do souboru Národních autorit ČR počtem 5.024 nových autorit.

•

V roce 2015 bylo zasláno do souboru Věcných autorit ČR 70 návrhů věcných autorit.

•

Nadále jsme zpracovávali nejen nové knihy (zakoupené z rozpočtu na nákup knih KUP a
grantů fakult a kateder), ale i starší dokumenty z některých kateder, které doposud nebyly
zaevidované a zpracované v katalogu KUP (např. dokumenty z Katedry asijských studií, z
CVNML při Katedře germanistiky nebo z Richterovy knihovny na Konviktu). V rámci tzv.
fakultní registrace FF jsme zpracovali ca 4.300 titulů.

•

V roce 2015 jsme zaslali do Souborného katalogu ČR 4.452 nových záznamů dokumentů, a
tím jsme navýšili celkový počet námi zaslaných nových záznamů na 34.121. U těchto záznamů
jsme tzv. vlastníci záznamů, což znamená, že jsme záznam zpracovali jako první a ostatní
knihovny se k nám připojují. Celkově bylo z naší knihovny do Souborného katalogu ČR přijato
65.899 záznamů.

Personálie
Od 1. 10. 2015 se po návratu z mateřské dovolené stala vedoucí oddělení S. Uherková. Od stávající
vedoucí oddělení T. Krejzové převzala také funkci jmenné redaktorky a supervizorky jmenných
autorit. Od Z. Krůželové převzala dohled nad zpracováním speciálních dokumentů.
T. Krejzová přešla na původní pozici samostatné odborné knihovnice - katalogizátorky.

Vzdělávání
•

Tatiana Krejzová vyškolila M. Kohoutkovou z Oddělení tvorby fondu (katalogizátorku seriálů)
na katalogizaci podle pravidel RDA a tvorbu autorit.
Stručnější školení poskytla T. Krejzová taky M. Grichové, která v knihovně Právnické fakulty
katalogizuje články.

•

P. Lžičařová získala v srpnu 2015 titul Mgr. v magisterském studijním programu Informační
studia a knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

•

J. Škrobák pokračuje ve studiu bakalářského studijního programu Informační studia a
knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

•

P. Lžičařová se zúčastnila v září 2015 konference Knihovny současnosti, J. Škrobák se taktéž
v září zúčastnil konference Libdesign 2015 a S. Uherková se v listopadu zúčastnila semináře
SK ČR v Praze.

•

T. Krejzová a S. Uherková se v průběhu roku 2015 účastnily řady školení pořádaných NK ČR
v Praze na nová katalogizační pravidla RDA a tvorbu personálních autorit. Z. Krůželová se
zúčastnila školení pořádaných NK ČR v Praze na tvorbu věcných autorit a katalogizaci
speciálních dokumentů.

Akce
P. Lžičařová a J. Škrobák se podílejí na tvorbě a organizaci volnočasových aktivit pro komunitu
studentů UP i pro veřejnost. V roce 2015 to byly akce: Večerní čtení na téma horor (10. března), Noc
v knihovně (1. dubna), Večerní čtení na téma dobrodružná literatura (21. dubna), Beseda s Pavlem
Čechem (13. října), Večerní čtení na téma komiks (10. listopadu) a Večer deskových her (1. prosince).

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty
Oddělení spolupracuje se Souborným katalogem ČR a podílí se na jeho doplňování, dále se podílí na
tvorbě souboru Personálních autorit ČR i souboru Věcných autorit ČR.
Od r. 2012 každoročně získáváme granty z MK ČR – VISK 9 na harmonizaci jmenných autorit KUP s
autoritami NK v Souborném katalogu ČR.

Grafy rozdělení zpracovaných dokumentů dle jednotlivých fakult + Zbrojnice
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Oborové knihovny:
Britské centrum
Britské centrum je pobočka KUP, jejíž činnost je zaměřena na oblast English Language Teaching
Learning (ELT). Pobočka je otevřena nejen studentům a zaměstnancům UP, ale i široké veřejnosti.
Klade si za cíl napomáhat studentům i učitelům angličtiny při výběru vhodných materiálů pro studium
a výuku anglického jazyka nejen na univerzitě, ale na všech typech škol, a pro jejich další
zdokonalování se v angličtině a v technikách výuky anglického jazyka.

Knihovnicko-informační služby + novinky uplynulého roku
Zaměstnanci BC poskytují denně řadu informací jak osobně návštěvníkům střediska, tak telefonicky
nebo e-mailem. Dotazy se nejčastěji týkají jazykového vzdělávání, mezinárodních jazykových testů a
zkoušek, nabídky britských a českých nakladatelství a v neposlední řadě nabídky knihovny BC.
V knihovně uplatňujeme individuální přístup k uživateli a na požádání se snažíme každému pomoci
zorientovat se v množství studijních materiálů a jazykových úrovní tak, aby si každý odnesl „výpůjčku
na míru“.
V roce 2015 jsme sestavili a zajistili grafickou úpravu a vytištění informačního letáku v počtu 3500
kusů. Informační letáčky ke zkouškám, akcím a konkrétním službám BC zajišťujeme průběžně podle
potřeby.

Knihovní fond
Knihovní fond celoročně průběžně aktualizujeme se zřetelem na následující tři hlediska:
•

Aktuálnost fondu (testy pro nové verze Cambridgeských zkoušek, nové metody výuky angličtiny,
produkce nakladatelství zaměřených na literaturu v oblasti ELT);
• Dostatečná nabídka materiálů pro všechny jazykové úrovně a věkové skupiny;
• Pestrost knihovního fondu (nejen učebnice, ale nejrůznější doplňkové materiály).
Knihovní fond doplňujeme z rozpočtu Knihovny UP a darů (British Council, nakladatelství, distributoři
učebnic), řadu různých materiálů dostáváme také od individuálních dárců.

Statistiky
Provoz v Britském centru je velmi živý. Centrum navštěvují studenti UP, zájemci o knihovnu, jazykové
kurzy a Cambridgeské zkoušky z celého olomouckého regionu, exkurze ze středních a jazykových škol,
členové čtenářské skupiny, zástupci nakladatelství, cizinci žijící v Olomouci.
V roce 2015 bylo realizováno celkem 41 246 výpůjček, centrum navštívilo 25 000 návštěvníků.

Personálie
V BC pracují tři zaměstnanci celkem na 2,5 úvazku. Všichni zaměstnanci mají VŠ vzdělání, z toho je
jedno knihovnické a jedno pedagogické se zaměřením na angličtinu.

Vzdělávání
Vzdělávání probíhá neustále, především formou samostudia. Je třeba neustále sledovat nové trendy
ve výuce anglického jazyka, jazykového testování, aktualizace Cambridgeských zkoušek (tzv. revize),
využívání nových technologií jak ve výuce angličtiny, tak v knihovnictví. Učíme se rovněž nové formy
propagace nabídky knihovny a služeb Britského centra.

Akce pořádané oborovou knihovnou
•

Metodické semináře pro učitele angličtiny
Novinky v oblasti ELT nabízí Britské centrum nejen v knižní podobě, ale i formou
metodických seminářů. V roce 2015 se uskutečnilo šest seminářů ve spolupráci
s British Council a s předními nakladatelstvími ELT.

•

Kulturní akce pro veřejnost
Podíleli jsme se na přípravě a propagaci Empírového dne v Olomouci (zážitkový den ve
stylu anglické spisovatelky Jane Austenové).
•

Exkurze
V průběhu celého roku se uskutečnilo celkem 60 vzdělávacích exkurzí cca 800
studentů všech typů škol. Během každé exkurze návštěvníci dostanou detailní
informace o UP, British Council, o mezinárodních zkouškách z angličtiny, různých
formách studia cizího jazyka, mají možnost se seznámit s knihovním fondem,
vyzkoušet si poslechový nebo rozřazovací test na PC. Učitelé k nám chodí se svými
studenty především proto, aby je motivovali k dalšímu studiu angličtiny. Pro většinu
SŠ studentů je návštěva BC úplně prvním kontaktem s UP. Snažíme se tedy BC
prezentovat v kontextu Knihovny UP a Univerzity Palackého. Při prezentacích se
zaměřujeme především na motivační faktor.

•

Činnost čtenářské skupiny
Již desátým rokem pokračovala činnost čtenářské skupiny, která se věnuje
monitorování a percepci aktuální britské beletrie. Skupina se schází přibližně jednou
za měsíc, jejími členy jsou převážně vysokoškolští pedagogové - angličtináři.
Čtenářská skupina je pro ně vítaná možnost, jak si rozšířit své znalosti současné
britské beletrie, které pak dále předávají svým studentům. Diskuse nad knihami
probíhají v angličtině, bylo přečteno již 90 titulů.

Akce roku 2015:
•
•
•
•
•

70 účastníků jazykových kurzů DVPP
60 řízených exkurzí
6 metodických seminářů pro učitele angličtiny
5 prezentací činnosti BC na fakultách a školách v regionu
10 večerů čtenářské skupiny

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty
1) Jazykové kurzy DVPP
BC má akreditaci MŠMT pro účely zákona č. 563/2004 Sb. k provádění a vydávání osvědčení
o absolvování kurzů angličtiny pro pokročilé. Kurzy vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři a jejich obsah
je založen na nejnovějších poznatcích z oblasti ELT, vychází z formátu jazykových zkoušek pořádaných
University of Cambridge a zkušeností z dlouholeté úzké spolupráce s British Council. V roce 2015 jsme
otevřeli 7 kurzů na třech úrovních pokročilosti.
2) Spolupráce s jazykovou školou FF UP – Uplift
V roce 2013 byla založena jazyková škola Uplift, se kterou BC spolupracuje v oblasti organizace
jazykových kurzů vedoucích k mezinárodním zkouškám z angličtiny, pořádání tzv. pretestů a
metodické podpory učitelů angličtiny.
3) Mezinárodní zkoušky
V roce 2015 bylo zorganizováno celkem 6 typů Cambridgeských zkoušek. Ve spolupráci s British
Council se konalo speciální školení a následné testování 10 examinátorů Cambridgeských zkoušek.
Cambridgeské zkoušky se v Olomouci díky modernímu vybavení v Knihovně UP mohou konat nejen
v klasické papírové verzi, ale i v počítačové podobě.
Statistiky jazykových projektů:
o
o
o
o
o

70 účastníků jazykových kurzů DVPP
20 zkouškových dnů Cambridgeských zkoušek
2 Cambridgeské zkoušky nanečisto (pretesty)
2 celodenní školení examinátorů a supervizorů Cambridgeských zkoušek
200 kandidátů mezinárodních zkoušek

BC dlouhodobě spolupracuje s jazykovými kabinety na FF, PdF, PřF a FTK. S JŠ Uplift spolupracujeme
na jazykových kurzech a dalších službách pro studenty a učitele angličtiny.
Vzhledem k tomu, že angličtina je dnes hlavním nástrojem komunikace ve všech přírodovědných
i společenskovědných oborech, využívají služeb Britského centra nejen učitelé angličtiny, ale i další
zaměstnanci UP z různých univerzitních pracovišť. Hlavním partnerem Britského centra je i nadále
British Council, dalšími partnery jsou nakladatelství zaměřená na ELT literaturu, regionální vzdělávací
instituce, jazykové agentury a ostatní britská centra v ČR.

Vize
V současné době hledáme cesty, jak podpořit proces internacionalizace UP, jehož první překážkou
(nejen na UP) je jazyková bariéra. Naším základním cílem tedy zůstává snaha nabídnout všem
zájemcům možnost zlepšení komunikativních dovedností v anglickém jazyce, což je mimo jiné i jeden
ze základních předpokladů úspěšné integrace do struktur Evropské unie.
Mgr. Martin Štěrba
vedoucí BC

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty UP
Knihovna vznikla po obnovení Cyrilometodějské teologické fakulty v roce 1990. Z původní
bohoslovecké fakulty zrušené v roce 1950 se vrátila jen nepatrná část fondu (Patrologiae graecae,
Patrologiae latinae), fond byl dále doplňován prostřednictvím darů a průběžné akvizice.
V roce 2007 byly prostory knihovny přestavěny a rozšířeny.
Jádro fondu Knihovny Cyrilometodějské teologické fakulty tvoří literatura z oboru teologie, biblistiky,
religionistiky, filosofie a liturgiky. Rozsáhlý je i fond z hraničních oborů jako jsou historie, sociologie,
právo, psychologie, pedagogika, sociální práce apod.

Knihovnicko-informační služby + novinky uplynulého roku
Řada činností, které jsou prováděny pracovníky Knihovny CMTF UP, je provázána s činnostmi
pracovníků dalších složek Knihovny UP. Některé služby pro uživatele z řad studentů a zaměstnanců
CMTF jsou uskutečňovány centrálně.
Pracovníci knihovny CMTF zabezpečují výběr podkladů pro akvizici do Knihovny CMTF a na katedry
CMTF. Zajišťován také nákup informačních dokumentů za obor teologie do Ústřední knihovny.
Akvizice se uskutečňuje ve spolupráci s oddělením tvorby fondu KUP.
Knihovna CMTF zabezpečuje pro studenty absenční a prezenční výpůjčky.
Knihy a časopisy, které nejsou k dispozici ve fondu UP a dalších knihovnách v Olomouci, je možno
vyžádat v Ústřední knihovně UP v oddělení MVS a MMVS. Požadované dokumenty jsou získávány
z fondů tuzemských a zahraničních knihoven prostřednictvím poštovní služby či elektronickou
doručovací službou. Ve spolupráci s oddělením MVS zajišťuje K CMTF knihy z kateder či knihovny
CMTF či kopie článků pro meziknihovní výpůjční službu.
Bibliograficko-informační služby jsou uskutečňovány podle kapacitních možností též v Knihovně
CMTF UP. V roce 2015 byla provedena jedna velká rešerše a řada dílčích rešeršních vyhledávání.
Specifikum Cyrilometodějské teologické fakulty spočívá v tom, že rešerše jsou nesmírně náročné,
zejména časově a jazykově.
Na začátku prvního semestru 2015/16 proběhlo školení o Knihovně UP a vyhledávání v OPACU pro 60
studentů 1. ročníků. Rovněž byly uskutečněny 2 exkurze pro 17 účastníků. Na přelomu října a
listopadu byla provedena 3 dvouhodinová školení na EIZ pro 30 lidí.
Studenti kombinovaného studia oceňují proškolení školení pro využívání souborného katalogu, při
práci s Internetem, při využívání kopírky TARAN., které se jim snažíme poskytnout v rámci sobotní
otevírací doby.

Knihovní fond
Přírůstek knih v roce 2015 bylo 1761 svazků, z toho 474 koupě a 601 darů do katederních knihoven,
686 darů knih do knihovny CMTF. Knihy jsou dále označovány signaturou a vybaveny kódem
magnetické ochrany.

Statistiky
K 31. 12. 2015 je knihovní fond na CMTF 42 738 jednotek (28 730 v knihovně CMTF, 14 008
v katederních knihovnách). Průběžně však během roku dochází k převodu již dříve zpracovaných knih
mezi pracovišti, většinou z katederních knihoven do Knihovny CMTF.
V roce 2015 byl vytvořen požadavek na objednání 80 titulů časopisů, dalších 37 titulů bylo získáno
výměnou či darem.

Personálie
Týdenní otevírací doba knihovny je 39 hodin. V době konzultací studentů dálkového studia je
otevřeno i v sobotu, a to od 9.30 do 13.30 hodin.
Počet zaregistrovaných uživatelů Knihovny CMTF v roce 2015 byl 1 409 lidí. Fond knihovny však
využívají ve velké míře i studenti ostatních fakult, zejména studenti PdF.
V roce 2015 byl počet absenčních výpůjček 6 974, počet návštěvníků knihovny 14 986.
Počet studijních míst je 27. Počet svazků umístěných ve volném výběru je 17 530. Bylo provedeno
8 317 xerokopií. V knihovně je i hodně využívaný skener. Bohužel z něj není možno získat údaje pro
statistiku.

Vzdělávání
V knihovně jsou 3 pracovníci – zaměstnanci Knihovny UP (vzdělání 3x VŠ), a 1 pracovnice –
zaměstnankyně CMTF UP (vzdělání VŠ).

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty
Vedoucí knihovny, Mgr. Hana Frycová, navštívila ve dnech 10. – 17. 10. 2015 Cregan Library knihovnu St. Patrick College v Dublinu, Irsko. Pracovní cesta byla hrazena z Fondu podpory
zahraničních cest AKVŠ.
Mimo rámec pracovní náplně se v knihovně CMTF prodávají tituly z produkce CMTF UP zájemcům
z řad studentů.

Vize
Pro SVK v Olomouci a ETF UK v Praze se aktualizují seznamy odebíraných periodik.
Evidence periodik pro Souborný katalog UK v Praze je v současnosti prováděna on-line
přes webové stránky NK. Tuto činnost zabezpečuje vedoucí Knihovny CMTF. Vedoucí knihovny CMTF
je členkou Knihovní rady K CMTF.
Mgr. Hana Frycová
vedoucí KCMTF

Knihovna Fakulty tělesné kultury UP
Rok 2015 byl pro Knihovnu FTK nejen ve znamení zajišťování běžných služeb, ale opět ve znamení
personálních změn a letního vyřazování zastaralých dokumentů.

Knihovnicko-informační služby
V průběhu roku 2015 navštívilo knihovnu přibližně 31 600 uživatelů, kteří si absenčně vypůjčili asi
36 900 dokumentů. Studenti si v knihovně udělali cca 40 100 xerokopií. Studenti mají také v knihovně
k dispozici skener a možnost tisku.

V knihovně stále preferujeme individuální práci se studenty u počítače – seznámení s vyhledáváním
v knihovním katalogu, s databází kvalifikačních prací, seznámení s kontem čtenáře. Stále více dotazů
se týká vyhledávání v elektronických informačních zdrojích.
Uživatelé mají k dispozici 54 studijních míst a 22 počítačů. V prostorách knihovny je k dispozici
připojení prostřednictvím wi-fi.
Před fakultou je umístěn bibliobox, do kterého uživatelé vrátili 924 vypůjčených dokumentů.
Ve spolupráci s fakultou byl zaveden elektronický systém na půjčování klíčů ke skříňkám, který je
v gesci vrátnice.

Knihovní fond
Fond K FTK byl doplněn o 734 dokumentů. Náklady na nákup tištěných a elektronických knih,
časopisů a databází dosáhly v roce 2015 výše cca 1 070 000 Kč.
Knihovna nabízí 135 aktuálních titulů časopisů.
Z vybraných českých odborných časopisů a sborníků bylo do knihovního katalogu excerpováno 143
článků.

Personálie
V červenci nastoupila Mgr. Ludmila Suchánková, která nahradila Mgr. Moniku Kohoutkovou, která
přešla do ústřední knihovny do oddělení doplňování fondu.

Další činnosti knihovny
•

Vyřazení zastaralého knihovního fondu (774 dokumentů)

•

spolupráce s fakultou na Dni otevřených dveří

•

spolupráce s fakultou na Noci vědců

•

vytváření tematických nástěnek, které jsou často obměňovány (informace pro nové studenty,
čtenářské konto, databáze, Den otevřených dveří, Mikulášské překvapení…)

•

pravidelně jsou zaměstnancům fakulty rozesílány měsíční přírůstky K FTK

•

miniškolení zaměřené na práci s databázemi

Účast na seminářích a školeních
A. Šindelářová
•

Školení komunikace (červenec)

•

Letní školení KUP – Word (červenec)

•

Přednáška s policejním důstojníkem (září)

•

Přednáška s psychologem (září)

•

Seminář na vyhledávání E-zdrojů (listopad)

L. Suchánková
•

Letní školení KUP – Excel, Word (červenec)

•

Přednáška s policejním důstojníkem (září)

•

Přednáška s psychologem (září)

•

Seminář na vyhledávání E-zdrojů (listopad)

M. Sýkorová
•

Konference „VšeVěd – vše o vědě“, spojené s 12. setkáním správců OBD (březen)

•

Seminář CitacePro (duben)

•

Inforum 2015

•

5. letní setkání správců OBD (červen)

•

Školení komunikace (červenec)

•

Přednáška s policejním důstojníkem (září)

•

Přednáška s psychologem (září)

•

CVT – Excel (listopad)

•

Účast na blokové výuce FF vedené Z. Kelnarovou (listopad)

•

5 dnů ve výpůjčce Zbrojnice (listopad)
Bc. Marie Sýkorová
vedoucí KFTK

Knihovna Fakulty zdravotnických věd UP
Knihovna Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého je oborová knihovna, která je úzce
profilovaná na nelékařské zdravotnické odbory vyučované na Fakultě zdravotnických věd. Jejímu
vzniku předcházelo založení Fakulty zdravotnických věd UP, vyčleněné z pracovišť nelékařských
zdravotnických oborů Lékařské fakulty UP.

Knihovnicko-informační služby
Na začátku roku 2015 se knihovna FZV přestěhovala ze „starých“ Teoretických ústavů Lékařské
fakulty do „dostavby“ Teoretických ústavů LF. Přesněji do studovny časopisů Knihovny Lékařské
fakulty.
Knihovna byla přestěhována především z důvodu nedostatečných prostor, které
nevyhovovaly nejenom fondu knihovny, ale také studentům FZV. V nových dvou získaných
místnostech je pro KFZV vyčleněn dostatečný prostor pro potřeby knihovny. V první místnosti je
uložen fond knihovny na regálech, které jsou volně přístupné studentům. V druhé místnosti je
vyčleněno místo pro studenty čítajících 18 studijních míst včetně čtyř počítačů, které jsou připraveny
k dispozici nejen pro studenty, ale také pro návštěvníky knihovny. Z každého studijního místa je
možno se připojit na síť UP (pomocí patch cordu – na ISIC u pultu knihovny).
Knihovnice se v období hlavních prázdnin pustily do řádného přesignování fondu KFZV. Fond
knihovny nebyl do roku 2015 jednotně veden knihovnickými pravidly. Větší část fondu je už opravena
a přesignována, ale opravy probíhají i do dnešních dní. Po vzoru Knihovny Přírodovědecké fakulty se
minulý rok zavedlo jednotné zpracování fondu příruční knihovny jednotlivých akademických
pracovníků (jedná se o zpracování knih, které jsou po dobu například grantů vypůjčeny na samotné
akademické pracovníky).
V knihovně FZV jsou poskytovány standardní knihovnicko-informační služby. Kromě půjčování knih,
prodlužování a pomoc nejen studentům, ale i akademickým pracovníkům.
Během roku knihovnice vykonávají především tyto odborné činnosti:
konzultační činnost – školení především v elektronických informačních zdrojích (EIZ)
přístupných na UP a v rešeršní činnosti. Proškoleni byli nejenom studenti, ale také někteří akademičtí
pracovníci FZV
zpracování požadavků - ohledně citačních ohlasů, h-indexy, které byly prováděny v kooperaci
s jednotlivými akademickými pracovníky
zpracování odborných rešerší - lékařských a nelékařských. V poslední době požadavků na
odborné rešerše stále přibývá
ověřování - pravosti časopisů a další potřebné údaje pro publikování jednotlivých
akademických pracovníků (zaškolování ve vyhledání IF, vhodnosti časopisů pro publikování dle jejich
provenience atd.)
knihovna umožňuje - setkání studentů, kteří jeví například zájem o nahlédnutí do edukačních
prací, které jsou také umístěny v knihovně FZV (edukační práce knihovna shromažďuje už od jejího
vzniku a jsou nedílnou součástí knihovny
ověřování dostupnosti - jednotlivých časopisů z databází. Dále poskytování požadavků na
fulltexty z databází přístupných na UP
Díky přestěhování získala Knihovna FZV nejen odpovídající prostory pro svůj fond, ale také možnost
kooperace s Knihovnou Lékařské fakulty. Knihovny jsou si svým fondem i celkovým zaměřením velmi
blízké. Vzájemná spolupráce obou knihoven je velmi přínosná.

Knihovní fond
Knihovní fond byl obohacen o 111 knižních jednotek. Větší část fondu tvořil nákup z jednotlivých
nákladových středisek a granty Fakulty zdravotnických věd. V neposlední řadě nesmíme zapomenout
i na knižní dary (především z řad vyučujících a bývalých studentů Univerzity Palackého v Olomouci).

Statistiky
-

počet výpůjček: 3 840 (včetně prodloužení 6 127)
počet návštěvníků: 4 560
rešerše: 10
odborné konzultace: 18 proškolených účastníků (28 hod)
výuka: 87 studentů (10 hod)
využívání biblioboxu: skeneru: otevírací doba: 37,5 hod

Personálie
V červnu 2015 nastoupila do knihovny Mgr. Eva Tylová, která přestoupila z Knihovny Přírodovědecké
fakulty.

Školení
Knihovníky:
Nedílnou součástí práce knihovnic bylo proškolování studentů na EIZ. Školení probíhá po domluvě v
knihovně. Celkem proběhlo 18 školení (dohromady 28 hod). Vedoucí knihovny FZV školí elektronické
informační zdroje a rešeršní činnost v odborných předmětech a to v Semináři k bakalářské práci,
Semináři k diplomové práci a v předmětu Práce s odborným textem. Celkem bylo proškoleno v těchto
výukových programech 87 studentů (dohromady 10 hod).
Knihovníků:
8. - 11. června 2015 - Národní seminář informačního vzdělávání „Informační vzdělávání 2010-2020
aneb na půli cesty“. (účastník Bc. Irena Voříšková)
6. října 2015 - „Profesionalita a komunikační styl knihovníků“ (účastník Bc. Irena Voříšková)
8. prosince 2015 - Pracovní jednání konzultační skupiny REGLEK (účastník Bc. Irena Voříšková)

Akce
Knihovna uspořádala dvě exkurze pro studenty ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy
zdravotnické Emanuela Pöttingea. Exkurze se zúčastnily se svými žáky také
Mgr. Monika Roučová, Mgr. Barbora Petrášová, Mgr. Eva Pašková a Mgr. Růžena Zaoralová.

Spolupráce
Knihovna FZV úzce spolupracuje s Fakultou zdravotnických věd, ale také se Střední zdravotnickou
školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttingea.

Vize
Knihovna by ráda do budoucna rozšířila stávající knižní fond a také by v neposlední řadě v roce 2016
dokončila přesignování fondu, dokončení kontroly a přesignování fondu příručních knihoven
jednotlivých akademických pracovníků. Samozřejmostí je kooperace s Knihovnou Lékařské fakulty.
Bc. Irena Voříšková
vedoucí KFZV

Knihovna Lékařské fakulty UP
Všechny části Knihovny Lékařské fakulty se nachází v nové dostavbě Teoretických ústavů Lékařské
fakulty UP, kam se knihovna přestěhovala v roce 2013.
Rok 2015 byl pro Knihovnu Lékařské fakulty ve znamení personálních změn, vzdělávání knihovníků,
vylepšování prostředí knihovny a prostorových změn v podobě nastěhování Knihovny FZV do prostor
časopisecké studovny KLF. Hlavní změnou byl příchod nové vedoucí Mgr. Veroniky Kopečné, která od
1. 7. 2015 vystřídala ve funkci Mgr. Jarmilu Potomkovou, Ph.D.

Knihovnicko-informační služby + novinky
Knihovna LF zprostředkovávala klasické knihovnicko-informační služby jako je elektronická výpůjčka
absenčních knih, výpůjčka prezenčních knih, tisk dokumentů, kopírování, skenování, půjčování
časopisů, přístup k internetu a databázím, studovna s volným výběrem literatury, volná studijní místa
jak pro studium prezenčních knih a časopisů přímo v knihovně, tak s dostupnými 118 počítači
v chodbách a v atriu starých Teoretických ústavů, kdy byl celkový počet studoven 4 se 152 místy.
Nově začala KLF od září 2015 s nabíjením ISIC karet pro samoobslužný tisk a kopírování a převzala
kompletně na starost 3 kopírovací stroje umístěné v budově starých Teoretických ústavů.
Co se týká odborných činností, knihovna se soustředila zejména na zpracování tematických rešerší,
vyhledávání plných textů článků a ověřování jejich dostupnosti, MVS aktivní i pasivní a MMVS,
konzultace a školení v oblasti rešeršní činnosti, EIZ, databází, citačních ohlasů,
H-indexů, impakt faktorů a konzultace k problematice predátorských časopisů.

Knihovní fond
Knihovní fond KLF byl doplňován především z prostředků Lékařské fakulty UP a také z prostředků
FNOL. V roce 2015 se podařilo uskutečnit celkem 3 nákupy a začít tak doplňovat nedostačující počet
literatury ve fondu knihovny.
Nově mají studenti či akademičtí pracovníci také možnost oslovit knihovnu s žádostí o titul, který by
měli rádi k dispozici v knihovně.
Knihovna nabízí celkem 278 titulů tuzemských i zahraničních časopisů (jak tištěná tak elektronická
forma). Počet trvale uchovávaných svazků je 69 820.
KLF měla na starosti doplňování fondu jak z prostředků LF, tak FNOL a z jednotlivých grantů, jednak
do samotné knihovny a dále také na jednotlivé ústavy a kliniky.

Viz grafy níže:

Akvizice KLF 2015

Akvizice KLF, LF a FNOL

Akvizice KLF bez FNOL

V roce 2015 proběhlo také vyřazování opotřebovaných a starých knih, multiplikátů a knih
neodpovídajícího zaměření. Celkem bylo vyřazeno 1 922 knihovních jednotek, čímž se začíná pomalu
uvolňovat místo ve sklepě knihovny.

Statistiky
Knihovna LF byla v roce 2015 otevřena 5 dní v týdnu v objemu 37,5 hodin týdně v době
od 8.00 – 15.30 hod.
Počet návštěvníků
Počet výpůjček
(+ prolongace)
Počet rešerší
MVS pro naše uživatele
MVS pro uživatele z jiných
knihoven
MMVS
Počet xerokopií
Využívání biblioboxu (počet
knih za rok)
Počet odborných konzultací

45 185
16 198
15
170
232
43
104 697
530
28

Personálie
V roce 2015 došlo k jedné významné personální změně, od 1. 7. 2015 nastoupila ve funkci vedoucí
KLF Mgr. Veronika Kopečná, která nahradila Mgr. Jarmilu Potomkovou, Ph.D.
Počet zaměstnanců zůstal stejný, s vedoucí knihovny tedy celkem 5.

Vzdělávání
Knihovníky – zaměstnanci KLF provedli celkem 28 vzdělávacích akcí, školení, konzultací a exkurzí.
Konzultace a školení byly provedeny v oblasti elektronických informačních zdrojů, databází,
vyhledávání v databázích a rešeršní činnosti. Zejména v druhé polovině období se knihovna setkala
s velkým zájmem o konzultace v problematice predátorských časopisů, impakt faktorů, citačních
ohlasů a H-indexů.
Dále byly uskutečněny 2 úvodní kurzy pro české i zahraniční studenty 1. ročníků, proškoleno bylo asi
400 studentů Všeobecného i Zubního lékařství.
Knihovníků – všichni zaměstnanci KLF - 2x školení ARL, Vufind a databáze + letní školení KUP
excel + word
Mgr. Veronika Kopečná – účast na setkání Konzultační skupiny REGLEK – Národní lékařská knihovna,
seminář Profesionalita a komunikační styl knihovníků - NLK, Konference Kniha ve 21. století – Opava,
školení Web of Science
Daniela Smolíková – seminář Služby dodávání dokumentů - NLK
RNDr. Dana Šubová, Ph.D. – seminář Souborného katalogu ČR v Praze, školení Web of Science

Akce pořádané oborovou knihovnou
Knihovna pomáhala zrealizovat v prostorách LF výstavu Tradiční čínské medicíny, kterou pořádala
Konfuciova akademie.

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty

KLF je členem konzultační skupiny REGLEK, v rámci tohoto členství se vedoucí knihovny pravidelně
účastnila schůzek skupiny.
Účast na projektech – MEDINFO.

Vize
Vize knihovny do budoucna je taková, že po drobných organizačních změnách v rozdělení
jednotlivých činností mezi zaměstnanci KLF, bude nadále sloužit studentům, akademickým
pracovníkům a lékařům nejen jako klasická informační instituce, ale zastane roli v oblasti
informačního vzdělávání a v odborných činnostech.
V plánu je zahájit elektronickou výpůjčku přes systém ARL také u časopisů. Je naplánovaná rozsáhlá
revize fondu, přesignování celého fondu lékařské literatury dle zvoleného logického postupu. Dále
probíhá a bude probíhat rozsáhlé vyřazování opotřebovaných a zastaralých knihovních jednotek,
multiplikátů a knih neodpovídajícího zaměření. Posléze se bude vyřazovat rozsáhlý fond periodické
literatury. V těchto činnostech má knihovna k dispozici na pomoc brigádníka.
Mgr. Veronika Kopečná
vedoucí KLF

Knihovna Právnické fakulty UP
Knihovna sídlí v druhém patře budovy B, Právnické fakulty. Je v ní k dispozici 44 studijních míst. Fond
obsahuje cca 20 000 titulů zaměřených na právo, politologii, sociologii a další příbuzné obory.
Jsou zde k dispozici dvě kopírky, skener zdarma, cca 10 počítačů a WIFI.

Knihovnicko-informační služby + novinky
V průběhu června-srpna 2015 proběhla revize fondu volného výběru, EDS a skladu časopisů.
Předcházející revize proběhla v r. 2010. Seznam nenalezených dokumentů čítá 22 položek. Zároveň
byly provedeny odpisy zastaralých, poškozených a duplicitních dokumentů. Bylo odepsáno 480 sv.
knih.

Knihovní fond
Výše rozpočtu knihovny PF pro nákup knih a časopisů byla 346 893,- Kč, z které bylo nakoupeno cca
380 monografií, 62 titulů periodik atd. Dále jsme kontinuálně zaevidovali cca 26 titulů periodik
docházející do knihovny jako dary.
Byly zaevidovány knihy z nákupů na katedrách, grantů a darů v celkové hodnotě 942 000 Kč a počtu
898 svazků.
Papírovou podobu kvalifikačních prací v roce 2015 již nezpracováváme. Elektronická verze KP je
k dispozici v katalogu ARL, kde se nachází 3609 kvalifikačních prací naší fakulty.
Knihovna PF výběrově excerpuje některé odebírané časopisy, a to zejména produkce PF UP a
významné právnické časopisy. Články jsou vybírány zejména podle autorů s afiliací PF UP a dle témat,
která jsou požadována uživateli knihovny PF. V roce 2015 bylo zaevidováno 440 článků. Mezi nejvíce
excerpovaná periodika patří: Právní rozhledy (49), Právo a rodina (24), Práce a mzda (22), Právník
(20), Rekodifikace a praxe (19), Bulletin advokacie (17).
Ve volném výběru se nachází cca 13 620 knihovních jednotek. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje
procento publikací, které jsou uloženy ve skladu, zvyšuje se i počet výpůjček, které je nutné obsloužit
prostřednictvím skladu.

Statistiky
Za r. 2015 bylo vypůjčeno 14 153 absenčních a 1 235 prezenčních výpůjček (evidovaných u pultu). Ze
skladby prezenčních výpůjček je zřejmé, že studenti intenzivně využívají elektronické zdroje jak pro
kvalifikační práce, tak pro články, legislativu i judikáty.
Kopírování a tisk umožňují 2 multifunkční kopírovací zařízení Xerox M 123 a M 128 firmy Taran, které
se nachází v prostorách knihovny, na kterých bylo zaznamenáno 76 571 tisků a kopií. Studenti mají
k dispozici samostatný skener. Knihovna slouží také jako místo pro nabíjení kreditů ke kopírování a
tisku. Z dlouhodobého hlediska se počet kopírování a tisků mírně snižuje.

Personálie
Knihovna PF UP pracovala v sestavě: Milena Grichová, Jaroslava Čunderlová, Sylvie Sommerová.

Akce pořádané oborovou knihovnou
Tradiční školení pro studenty PF probíhalo od září do listopadu. V roce 2015 proběhlo 15 „úvodních
školení“ s účastí 219 studentů. Toto školení je bodovým bonusem předmětu Úvod do studia na PF.
Seznamuje studenty s fondem knihovny PF, katalogem knihovny a dalšími službami Knihovny UP.
Část školení je věnována elektronickým informačním zdrojům zaměřeným především na oborové
databáze.

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty
Beseda s Policií ČR (Čunderlová)
Beseda s psychology (Sommerová)
Setkání právnických knihoven – PF MU Brno (Čunderlová, Grichová, Sommerová)
Účast na kurzu pořádaném VKOL : Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.: Didaktika informačního vzdělávání
Školení ARL – KUP (Sommerová, Grichová, Čunderlová)
Celoroční kurzy AJ (Čunderlová, Sommerová)

Vize
Stávající stav výpočetní techniky v knihovně je zastaralý a bylo by vhodné jej v nejbližším období
obnovit. V roce 2016 připravujeme „Setkaní knihovníků právnických fakult a dalších spřízněných
institucí“ na půdě PF UP.
Mgr. Sylvie Sommerová
vedoucí KPF

Knihovna Přírodovědecké fakulty UP
Knihovna PřF je součástí Knihovny Univerzity Palackého a sídlí ve dvou objektech. Na adrese 17.
listopadu 12, v budově PřF na Envelopě, je umístěn fond zejména oborů chemie, geologie, geografie,
geoinformatiky, rozvojových studií, fyziky, optiky, matematiky a informatiky. Pobočka v areálu
biologických oborů v Olomouci-Holici, na adrese Šlechtitelů 11, pokrývá především oblasti botaniky,
biochemie, buněčné biologie a ekologie.

Knihovnicko-informační služby a novinky roku 2015
Zatímco v předchozích letech studující knihovnu využívali výrazně pouze k vypůjčení či vrácení knih či
časopisů, v současnosti dramaticky roste počet těch, kteří využívají i studijní místa a zůstávají
v knihovně delší dobu, nezřídka v řádu hodin. Mnozí studenti také chodí do knihovny pracovat denně
či několikrát v týdnu a využívají celý rozsah otevírací doby.
Nově koupené knihy, které jsou uloženy v knihovně, jsou většinou zařazeny jako absenční výpůjčky,
aby se zvýšil komfort uživatelů. Rovněž půjčování časopisů se velmi osvědčilo.
Velkým přínosem bylo vystěhování počítačové učebny v Holici. Učebna byla umístěna v prostorách
knihovny a pravidelně v ní probíhala výuka, což rušilo provoz knihovny.

Knihovní fond
Přes Knihovnu PřF bylo v roce 2015 získáno 1039 titulů knih v hodnotě 1 652 938,- Kč. Z toho
grantové nákupy činily 1 515 167,- Kč, nákupy kateder 119 059 Kč, nákupy z prostředků Knihovny PřF
18 712,- Kč.
Ve stejném období bylo zakoupeno i 75 titulů časopisů v hodnotě 626 313,- Kč. Z toho grantové
nákupy činily 19 316,- Kč, nákupy kateder 408 478,- Kč, nákup časopisu Science z prostředků
Knihovny PřF 198 519,- Kč.
Knihovna PřF má ve fondu celkem 46 483 jednotek.

Statistika
Ve studovně na Envelopě je k dispozici 87 studijních míst, otevřeno je 43 hodin týdně. Studovna
v Holici má 25 studijních míst, otevřeno je 40 hodin týdně.
Realizováno bylo celkem 21 758 absenčních výpůjček oproti 18 437 v roce 2014, což znamená nárůst
o 18 %. Klesl počet xerokopií, z 86 626 v roce 2014 na 80 663, tj. snížení o 6,88 %. Studenti v obou
knihovnách velkou měrou využívají scannery.
Roste i využití biblioboxu, v roce 2015 přes něj bylo vráceno 1 021 knih.

Personálie
V knihovně pracuje 5 zaměstnanců. Během roku 2015 došlo k několika personálním změnám.
K 30. 6. 2015 odešel z knihovny její vedoucí Mgr. Mazal, vedením knihovny byla dočasně pověřena
Mgr. Vepřeková. Od 1. 10. 2015 se na post vedoucí po rodičovské dovolené vrátila Mgr. Všetičková.
Ke stejnému datu nastoupil do Knihovny v Holici Mgr. Boháč.

Vzdělávání
V roce 2015 došlo k nárůstu vzdělávacích aktivit. Vedoucí knihovny každoročně zajišťuje výuku
v oblasti elektronických informačních zdrojů dle požadavků vyučujících na Katedře organické chemie
a Katedře geoinformatiky. Nově byli zaškoleni i studenti molekulární biologie a analytické chemie.
Byly uskutečněny informační semináře pro studenty prvních ročníků na katedrách geologie,
geoinformatiky, rozvojových studií, experimentální fyziky, molekulární biologie. Samozřejmostí jsou
rovněž individuální porady jak pro studenty prvních ročníků, tak konzultace k problematice
vyhledávání zdrojů při psaní bakalářských a diplomových prací. Celkem tak proběhlo 11
organizovaných školení v souhrnné délce 15,5 h, jichž se zúčastnilo 207 studentů a bezpočet
individuálních konzultací, zejména pro studenty prvních ročníků.
Knihovníků:
Vzdělávání zaměstnanců knihovny probíhalo formou školení elektronických informačních zdrojů,
práce s katalogem. Všichni zaměstnanci rovněž navštěvují kurzy anglického jazyka.
Proběhl kurz první pomoci a školení zaměřené na prevenci krizových situací.
M. Všetičková se zúčastnila ve Vědecké knihovně v Olomouci semináře Didaktika informačního
vzdělávání.

Akce pořádané knihovnou
Na jaře byla ve spolupráci s firmou Kuba Libri uspořádána prodejní knižní výstava. Vyučující i studenti
měli možnost prohlédnout si a zakoupit nejnovější knižní produkci renomovaných vydavatelů.

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty
V roce 2015 se Knihovna PřF přímo neúčastnila žádného projektu, poskytuje ale trvale servis
vyučujícím, kteří v rámci svých grantů žádají nákup odborné literatury.

Vize
Knihovna PřF plánuje v dalším období větší množství školení elektronických informačních zdrojů a
školení psaní odborných prací, neboť to je pro studenty zcela zásadní. Je rovněž nutné zvýšit komfort
uživatelů v knihovně v Holici a zajistit nákup několika počítačů pro práci s databázemi. Knihovníci by
se měli zúčastnit dalších školení, workshopů či konferencí, aby měli větší přehled o dění v oboru.
Mgr. Marcela Všetičková
vedoucí KPřF

