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FM EHP/NorskaFM EHP/Norska

 mimounijní dotační titul – donátory Norsko, mimounijní dotační titul – donátory Norsko, 
Island, LichtenštejnskoIsland, Lichtenštejnsko

 2. výzva – uzávěrka listopad 20062. výzva – uzávěrka listopad 2006
 priorita 1 - priorita 1 - Uchovávání evropského kulturního Uchovávání evropského kulturního 

dědictvídědictví
 Zaměření priority 1.2. - Zlepšení péče a ochrana Zaměření priority 1.2. - Zlepšení péče a ochrana 

movitého kulturního dědictví movitého kulturního dědictví 



  

Zaměření projektuZaměření projektu

 Hlavní cíl - reformátování periodik – 600 000 Hlavní cíl - reformátování periodik – 600 000 
stran do mikrofilmové podoby, 76 000 stran v stran do mikrofilmové podoby, 76 000 stran v 
digitální podobědigitální podobě

 Investiční i neinvestiční stránka – rekonstrukce a Investiční i neinvestiční stránka – rekonstrukce a 
vybavení reformátovacího pracoviště (stavební vybavení reformátovacího pracoviště (stavební 
úpravy, hybridní kamera, vyvolávací automat, úpravy, hybridní kamera, vyvolávací automat, 
procesor, duplikátor, počítače), přidružené procesor, duplikátor, počítače), přidružené 
vybavení (server, čtečky mikrofilmů), v vybavení (server, čtečky mikrofilmů), v 
neinvestiční části především dva noví neinvestiční části především dva noví 
zaměstnanci, jejich vyškolenízaměstnanci, jejich vyškolení



  

Výběr periodik k reformátováníVýběr periodik k reformátování
 nikoliv pouze z hlediska fyzického stavu, ale i jejich historického významu, z nikoliv pouze z hlediska fyzického stavu, ale i jejich historického významu, z 

hlediska dějin Moravy (částečně i Slezska)hlediska dějin Moravy (částečně i Slezska)
 vve fondech významných paměťových institucí patří noviny k nejvíce e fondech významných paměťových institucí patří noviny k nejvíce 

vyhledávaným  a nejvíce půjčovaným položkámvyhledávaným  a nejvíce půjčovaným položkám, n, na zažloutlých stránkách a zažloutlých stránkách 
žurnálů z 19. století vyvstává před čtenářem Zweigův „Svět včerejška“, žurnálů z 19. století vyvstává před čtenářem Zweigův „Svět včerejška“, 
vyvstává před ním nejen oficiální obraz společnosti, tak jak velely dobové vyvstává před ním nejen oficiální obraz společnosti, tak jak velely dobové 
konvence, ale i obraz mimoděk podávaný  reklamními oznámeními, inzeráty, konvence, ale i obraz mimoděk podávaný  reklamními oznámeními, inzeráty, 
nabídkami, pozvánkami, poděkováními, zkrátka tím, co tvoří každodenní chod nabídkami, pozvánkami, poděkováními, zkrátka tím, co tvoří každodenní chod 
běžného života, který nezjistíme ze strohých úředních lejster ani odborných běžného života, který nezjistíme ze strohých úředních lejster ani odborných 
pojednání. Tato souhra veřejných i soukromých znaků činí z tisku neobyčejně pojednání. Tato souhra veřejných i soukromých znaků činí z tisku neobyčejně 
důležitý historický pramendůležitý historický pramen..

 novinový fond VKOL založen právem povinného výtisku z roku 1807, cesta k novinový fond VKOL založen právem povinného výtisku z roku 1807, cesta k 
největšímu fondu moravik v rámci ČR s řadou fundamentálních periodik největšímu fondu moravik v rámci ČR s řadou fundamentálních periodik 
zemského či regionálního charakteru, ať již v češtině nebo němčině (zemského či regionálního charakteru, ať již v češtině nebo němčině (Die Neue Die Neue 
Zeit, Zeit, Prossnitzer Wochenblatt, Prossnitzer Wochenschrift, Grenzpost, Das Prossnitzer Wochenblatt, Prossnitzer Wochenschrift, Grenzpost, Das 
Volk, VolksfreundVolk, Volksfreund, Sudetenland, Deutsche Stimmen aus Mähren, Sudetenland, Deutsche Stimmen aus Mähren, Občan  , Občan  
apod.)apod.)



  

Hlavní cíle souhrnně:Hlavní cíle souhrnně:

Hlavní cíle projektu Digimon lze tedy shrnout do 4 Hlavní cíle projektu Digimon lze tedy shrnout do 4 
bodů:                  bodů:                  

   vybudování reformátovacího pracovištěvybudování reformátovacího pracoviště
   produkce mikrofilmových  kopií (580 000 – 600 000)  a produkce mikrofilmových  kopií (580 000 – 600 000)  a 

digitálních kopií (digitálních kopií (7676 000), tedy ochrana fondu 000), tedy ochrana fondu
     zpzpřřístupnístupněění mikrofilmových kopií ve studovnní mikrofilmových kopií ve studovněě vázaných  vázaných 

novin a on-line zpnovin a on-line zpřřístupnístupněění digitálních kopiíní digitálních kopií
     popularizace Vpopularizace Věědecké knihovny a jejích fondů, zlepšení decké knihovny a jejích fondů, zlepšení       

    badatelského a badatelského a ččtenátenářřského komfortuského komfortu



  

Administrativní příprava žádosti podzim 2006 –jaro 2008Administrativní příprava žádosti podzim 2006 –jaro 2008
 projektový záměr, přílohy (především studie projektový záměr, přílohy (především studie 

proveditelnosti), překlady, řešení nesrovnalostíproveditelnosti), překlady, řešení nesrovnalostí
 důvody přiklonění se spíše k mikrofilmování, než důvody přiklonění se spíše k mikrofilmování, než 

digitalizaci digitalizaci 
1.1. vyšší finanční nároky u digitalizace vyšší finanční nároky u digitalizace 
2.2. trvanlivost mikrofilmů trvanlivost mikrofilmů 
3.3. archivní hodnotaarchivní hodnota a a stabilita  stabilita mikrofilmůmikrofilmů  
4.4. možnost perspektivně,  dle možností knihovny, převádět možnost perspektivně,  dle možností knihovny, převádět 

jejich obsah do digitální podoby jejich obsah do digitální podoby 
5.5. ddůležité taktéž bylo to, že jsme chtěli vytvořit ůležité taktéž bylo to, že jsme chtěli vytvořit 

mikrofilmovací pracoviště s vlastním vyškoleným mikrofilmovací pracoviště s vlastním vyškoleným 
personálem, v případě přímé digitalizace bychom celé personálem, v případě přímé digitalizace bychom celé 
reformátování řešili pouze zadáváním veřejných zakázek, reformátování řešili pouze zadáváním veřejných zakázek, 
bez vlastního zisku  v podobě technického vybaveníbez vlastního zisku  v podobě technického vybavení

 schválení projektu duben 2008, celkový rozpočet 382 schválení projektu duben 2008, celkový rozpočet 382 
772 Euro, na čemž se donor podílí částkou 325 076 Euro 772 Euro, na čemž se donor podílí částkou 325 076 Euro 



  

Hlavní dosavadní potíže:Hlavní dosavadní potíže:

 problém s DPH – VKOL není plátcem DPH, což problém s DPH – VKOL není plátcem DPH, což 
donor díky právním odlišnostem pominul, takže donor díky právním odlišnostem pominul, takže 
první schválení projektu počítalo s tím, že VKOL první schválení projektu počítalo s tím, že VKOL 
DPH platí, díky této nesrovnalosti se začátek DPH platí, díky této nesrovnalosti se začátek 
projektu zpozdil o 2 měsíceprojektu zpozdil o 2 měsíce

 problém vyjednaných podmínek mezi ČR a FM problém vyjednaných podmínek mezi ČR a FM 
EHP/Norska, fixní kurz koruny vůči euru stanoven EHP/Norska, fixní kurz koruny vůči euru stanoven 
na 28,501 po dobu trvání celého projektu, což nám na 28,501 po dobu trvání celého projektu, což nám 
zejména v investiční části 3,4 Q/2008 udělalo zejména v investiční části 3,4 Q/2008 udělalo 
statisícové díry v rozpočtustatisícové díry v rozpočtu

 řízení o nesrovnalosti ve výběrovém řízení na řízení o nesrovnalosti ve výběrovém řízení na 
stavební práce – výsledek - příjemce se stavební práce – výsledek - příjemce se 
protiprávního jednání nedopustilprotiprávního jednání nedopustil



  

Splněné fáze projektuSplněné fáze projektu
 stavební úpravy červenec – srpen 2008stavební úpravy červenec – srpen 2008
 výběrová řízení na vybavení reformátovacího oddělení – výběrová řízení na vybavení reformátovacího oddělení – 

srpen-říjen 2008srpen-říjen 2008
 nábor zaměstnanců - říjen 2008nábor zaměstnanců - říjen 2008
 školení zaměstnanců  - listopad 2008školení zaměstnanců  - listopad 2008
 cvičný provoz oddělení  prosinec 2008 – březen 2009cvičný provoz oddělení  prosinec 2008 – březen 2009
 ostrý provoz oddělení duben 2009ostrý provoz oddělení duben 2009
 digitalizace 76 000-ukončeno v září 2010, v současné době digitalizace 76 000-ukončeno v září 2010, v současné době 

dostupné na dostupné na www.vkol.www.vkol.czcz/Kramerius/Kramerius, přístupná periodika , přístupná periodika 
v digitální knihovně VKOL – humoristické časopisy Wau v digitální knihovně VKOL – humoristické časopisy Wau 
Wau (1865-1870), Vosa (1864-1866),  Prossnitzer Wau (1865-1870), Vosa (1864-1866),  Prossnitzer 
Wochenblatt (1871-1875), Die Neue Zeit (1848-1883)Wochenblatt (1871-1875), Die Neue Zeit (1848-1883)

 mikrofilmováno do června 2010 kolem 340 000 stranmikrofilmováno do června 2010 kolem 340 000 stran

http://www.vkol.cz/Kramerius
http://www.vkol.cz/Kramerius
http://www.vkol.cz/Kramerius


  

Aktivity během roku 2010Aktivity během roku 2010
 publicita – publicita – 
1.1. reklamní poutačereklamní poutače
2.2. publikace publikace 
3.3. celostránkový inzerát celostránkový inzerát 
4.4. propagační CD propagační CD 
5.5. návštěva konferencínávštěva konferencí
6.6. vlastní konference pořádaná VKOL, která se bude konat vlastní konference pořádaná VKOL, která se bude konat 

6.-7. 10. 2010, jejímž tématem budou všechny projekty 6.-7. 10. 2010, jejímž tématem budou všechny projekty 
spolufinancované z evropských fondů (strukturální spolufinancované z evropských fondů (strukturální 
fondy, komunitární programy, norské fondy, EOD fondy, komunitární programy, norské fondy, EOD 
apod.) mající nějaký vztah k ochraně kulturního dědictvíapod.) mající nějaký vztah k ochraně kulturního dědictví

 rutinní reformátovánírutinní reformátování
 běžná administrativaběžná administrativa
 auditaudit



  

Možné další využití výstupů z projektuMožné další využití výstupů z projektu

 ppřímé výstupy z projektu (mikrofilmy, digitální objekty, římé výstupy z projektu (mikrofilmy, digitální objekty, 
vybavení,  reformátovací pracoviště apod.), lze sekundárně vybavení,  reformátovací pracoviště apod.), lze sekundárně 
využít i pro jiné evropské projekty, především využít i pro jiné evropské projekty, především 
vzdělávacího charakteruvzdělávacího charakteru

 příkladem může být například partnerská spoluúčast příkladem může být například partnerská spoluúčast 
VKOL na projektu VKOL na projektu „„Inovace formy a obsahu výuky studia Inovace formy a obsahu výuky studia 
historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ 
vzdělávání“vzdělávání“  , kde hlavním žadatelem byla katedra historie , kde hlavním žadatelem byla katedra historie 
UP, proběhl v letech 2006-2008UP, proběhl v letech 2006-2008

 případně připravovaný projekt VKOL na spolupráci se případně připravovaný projekt VKOL na spolupráci se 
školskými institucemi sekundárního stupně – ESF – OP školskými institucemi sekundárního stupně – ESF – OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, PO 1 – Počáteční Vzdělávání pro konkurenceschopnost, PO 1 – Počáteční 
vzdělávání, vzdělávání, oblast podpory 1.1 – zvyšování kvality ve oblast podpory 1.1 – zvyšování kvality ve 
vzdělávánívzdělávání  



  

   ccelý projekt Digimon  by melý projekt Digimon  by měěl finišovat v dubnu 2011 a l finišovat v dubnu 2011 a 
reformátovací pracovištreformátovací pracovištěě by m by měělo dále pokralo dále pokraččovat ovat 
v ochranném mikrofilmování a výbv ochranném mikrofilmování a výběěrové digitalizaci tak, rové digitalizaci tak, 
aby byl zachránaby byl zachráněěn celý ohron celý ohrožžený  novinový fond Vený  novinový fond Věědecké decké 
knihovny v Olomouci  a aby se zvýšil badatelský komfort knihovny v Olomouci  a aby se zvýšil badatelský komfort 
pro pro ččtenátenářřee



  

Fotopříloha:Fotopříloha:



  



  



  



  



  



  



  



  

 Děkujeme Vám za pozornostDěkujeme Vám za pozornost

 Mgr. Lubomír Novotný, Radka VítkováMgr. Lubomír Novotný, Radka Vítková
 Vědecká knihovna v OlomouciVědecká knihovna v Olomouci
 lubomirlubomir..novotnynovotny@vkol.@vkol.czcz , Radka@vkol.cz , Radka@vkol.cz
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