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1. Úvod

Vážení přátelé,

nadešel čas, abych se zamyslela a vrátila o rok zpět. Ráda si připomenu všechny akce a
činnosti,  které  knihovna  připravila  pro  veřejnost.  Akce  pro  veřejnost  se  nejlépe  hodnotí.
Dle zájmu veřejnosti lze deklarovat, zda vyvinuté aktivity mají smysl. A já mohu konstatovat,
že akce knihovny se již dávno staly tradicí a jsou veřejností oblíbeny. K mému zamyšlení
posloužila  velmi  pečlivě  vedená dokumentace  všech  aktivit.  V příloze výroční  zprávy  je
připojen soupis vybraných aktivit, které knihovna v roce 2003 realizovala. 

V knihovně  se  vykonává  také  množství  odborných  činností,  které  laik  nezná  a  které
napomáhají jejímu rozvoji. 
      K tomu, aby  knihovna byla po odborné stránce na výši, musí mít dobrý a vyškolený
personál.  Personál  knihovny  musí  zvládnout  bezprostřední  styk  s veřejností,  musí  umět
reagovat. Každý uživatel služeb je pro nás zákazník a je nutné, aby i péče o naše zákazníky
byla na úrovni. Všeobecná pravidla jsou dána Knihovním řádem Knihovny Kroměřížska.
     Často občané nevědí, co se děje v knihovně před otevřením. Vše se musí nachystat: knihy
na regálech urovnat  a  překontrolovat,  napsat  upomínky zapomětlivým čtenářům, objednat
knihy meziknihovní  výpůjční  službou,  vyřídit  rezervace,  odpovědět  na  dotazy,  donést   a
zaevidovat časopisy a noviny, monitorovat tisk a zapsat články do databází atd. Času je málo
a musí se spěchat tak, aby měl čtenář či uživatel vše připraveno, když se otevře.  
     Tuhle práci musí mít člověk rád a není to žádná prázdná fráze. Musí mít rád lidi, kterým je
naše knihovnická činnost především určena. 
     Čtenář přicházející do knihovny se setkává již s hotovým produktem knihovnické činnosti.
Za pultem jsou připravené knihovnice či knihovníci a to ve všech odděleních, kteří pomáhají
radí, doporučují, hledají. 
      Na činnosti  knihovny se  podílejí  další  zaměstnanci  v ekonomickém,  regionálním a
katalogizačním úseku. Jednotlivé úseky jsou popsány blíže v této zprávě, proto se jen zmiňuji
s důrazem na jejich provázanost. Když všechny tyto úseky dobře fungují, knihovna prospívá a
posunuje se neustále dopředu. Je to zájem všech, kteří v ní pracují. Je však rovněž nutné, aby
se věnovali, a to všichni, dalšímu doplňování vědomostí, aby se profesně vzdělávali.
     Závěrem mi dovolte poděkovat všem příznivcům knihovny, návštěvníkům, uživatelům,
sponzorům. Knihovna se v roce 2003 zase posunula krůčkem dopředu, o čemž svědčí i zájem
o její služby.            

                                                                            

                                                                                    PhDr. Šárka Kašpárková
                                                                                    ředitelka
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2. Historická změna

 Knihovna  Kroměřížska  byla  zřízena  od  1.1.2003 Radou  města  Kroměříže  a  stala  je
příspěvkovou  organizací  města,  do  31.12.2002  byl  zřizovatelem  knihovny  Okresní  úřad
v Kroměříži.   Po  padesáti  letech  se  stala  opět  městskou  organizací.  Tuto  změnu  přinesl
zejména zákon č. 270/02 Sb., který uzákonil převod státních institucí na města nebo kraje a
také celková koncepce veřejných knihoven v České republice.
     Knihovna v době přechodu měla tyto pobočky: na území města: Oskol, Barbořina, ZŠ
Zachar –  zrušena k 30.9.2003 a výpůjční  místa  v Domech s pečovatelskou  službou na  ul.
Kotojedská a sídlišti Zachar. 
      Mimo  město  měla  knihovna  tyto  pobočky:  Bílany,  Drahlov,  Hradisko,  Postoupky,
Těšnovice, Trávník. 
      Převod knihovny byl již delší dobu plánován a proto již začátkem prosince 2002 byla
projednána  zřizovací  listina  Knihovny  Kroměřížska.  Vzhledem  k velmi  dobré  spolupráci
s Městem Kroměříž  a i tím, že knihovna patří mezi významné instituce, nedošlo k žádným
negativním opatřením.  Zůstali  všichni  zaměstnanci  a  Rada města  Kroměříže  potvrdila  ve
funkci stávající ředitelku PhDr. Šárku Kašpárkovou, která působí v knihovně od října 1991.
      Knihovna Kroměřížska byla pověřena Krajskou knihovna F. Bartoše ve Zlíně výkonem
regionálních  funkcí  v  okrese  Kroměříž.  V rámci  těchto  funkcí  vykonává  i  střediskovou
činnost ve svém obvodu.
      K datu 30.10.2003 byl z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku doplněn název, který zní:
Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace.
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3. Úsek služeb  

Úsek služeb je nejrozsáhlejší, poskytuje služby široké veřejnosti. Do všech oddělení mají
přístup uživatelé služeb a návštěvníci. Veškeré aktivity směřují pro cílové skupiny
návštěvníků.

Pro seniory knihovna uspořádala již 9. ročník Akademie III. věku, která byla rozšířena o
další  aktivity:  trénování  paměti,  seniorsurfing,  červnové  procházky  po
pamětihodnostech,hudební akademie, čtení nahlas. 

Velkou  pozornost  věnujeme  také  zdravotně  znevýhodněným  návštěvníkům.
Samozřejmostí  je  bezbariérový vstup do budovy.  Využito  může být  i  elektricko-akustické
zařízení SYM BLIC, které znevýhodněný používá (jako dálkový ovladač) z auta nebo vozíku.
Digitální  kamerová lupa umožňuje a  zpřístupňuje informace pro občany se zbytky zraku.
Půjčujeme tzv.  knihy do ucha, seznamy jsou namluveny pro nevidomé na magnetofonové
kazetě.  Informace  v elektronické  podobě  zpřístupňujeme  pro  zdravotně  znevýhodněné  na
stránkách knihovny www.knihkm.cz/handy 

Zaměstnanci  knihovny pravidelně  pracují  se  Speciální  školou  pro  děti  s více  vadami,
speciálními  školami  při  zdravotnických  zařízeních,  speciálními  a  pomocnými  školami.
Programy  jsou  upraveny  jejich  mentálnímu  věku.  Všechny  tyto  děti  se  zapojují  do
celoměstských a regionálních aktivit spolu se zdravými dětmi.  
     Netradiční  aktivitou,  ojedinělou  v českém  knihovnictví  vůbec,  je  práce  s mentálně
znevýhodněnými – pacienty Psychiatrické léčebny v Kroměříži. 
     Knihovna se naučila využívat různých forem PR, zejména vztahy s médii  jsou velmi
důležité. Zástupci médií jsou pravidelně informováni o činnosti knihovny a tyto informace
jsou pravidelně zveřejňovány v tisku. S významnými akcemi seznamujeme Českou tiskovou
kancelář.
     Mezi významné aktivity knihovny patří spolupráce s paměťovými institucemi ve městě.
Pozornost je věnována také specializovaným knihovnám. 
     Při knihovně pracuje Česko-rakouská společnost, Společnost přátel Slovenska, Klub přátel
poezie.
     K propagaci  aktivit používáme  také webové  stránky  www.knihkm.cz,  informujeme
uživatele  o  službách,  nabízíme  školám  besedy.  Na  stránkách  je  v  elektronické  verzi
publikován  Zlatý fond  české  a do 90.  let  i  slovenské populární  hudby z pera literárního
kritika a publicisty Jiřího Černého.

Knihovna  Kroměřížska  se  takto  stává  nejenom  informačním,  ale  i  ekologickým  a
komunitním centrem regionu.

Úsek služeb se dělí na tři oddělení: pro dospělé čtenáře, pro děti a mládež a hudební oddělení.

3.1 Oddělení pro dospělé čtenáře

        Jedním z největších oddělení je oddělení pro dospělé čtenáře. Průměrná návštěvnost je
cca  400  uživatelů  během  pracovního  dne,  v sobotu  cca  70  uživatelů.  Oddělení  může
navštěvovat  každý,  kdo  dosáhl  15  let  věku.  Mladší  uživatelé  musí  mít  písemný  souhlas
rodičů.  Volný výběr  umožňuje přístup  k více  než  60 tisícům knih.  Celý fond  se  člení  na
naučnou  literaturu  a  beletrii.  Návaznost  zajišťují  on-line  katalogy.  Lístkové  katalogy  se
nevyužívají  a  byly  uzavřeny  pro  veřejnost,  důvodem byla  neúměrná  časová  náročnost  a
pracnost při jejich aktualizaci. Přesnou orientaci zaručují pouze on-line katalogy. 

Oddělení pro dospělé čtenáře se dále dělí na čítárnu a informační oddělení.
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Statistické ukazatele oddělení
Za rok 2003
Celková návštěvnost oddělení pro dospělé: 84 700                  
Celkový počet registrovaných dospělých uživatelů: 5 585       
Z toho uživatelé do 15 let v oddělení pro dospělé: 182            
Celkový počet výpůjček 274 343                                             
Počet výpůjček na 1 uživatele                                                         49,12
Počet výpůjček na 1 návštěvníka                                                      3,23
Počet vyřízených rezervací    1 166                                              

                             
 
           
           
 
           

                                                                                                                      
 3.1.1 Čítárna

Umožňuje  uživatelům studium denního tisku,  odborných  i  populárních periodik.   Celkem
knihovna  odebírá  146  titulů.  V čítárně  je  uloženo  98  titulů  z toho  5  cizojazyčných  a  3
regionální. V čítárně je umístěna digitální lupa pro zrakově postižené.

3.1.2 Informační oddělení 

       Oddělení je součástí úseku služeb pro dospělé. Na tomto pracovišti jsou soustředěny
specifické  služby:  Informační  centrum  pro  neziskový sektor,  informace  z Evropské  unie,
Informační centrum UNESCO, meziknihovní výpůjční služba a internet pro veřejnost.
Celkem je  v informačním oddělení  vyčleněno  3.679  sv.ze  všech  vědních  oborů  převážně
studijního zaměření /slovníky, encyklopedie/ včetně regionální literatury. Oddělení navštívilo
6.763  návštěvníků.  Zaměstnanci  vložili  do  databáze  3.154  článků  převážně  s regionální
tématikou. Nejvíce žádanými byly publikace z oboru práva,  statistiky, literatury,  zeměpisu,
lékařství a dějin. Ze studijních účelů byly žádanými publikace s tematikou města Kroměříže
(z hlediska zeměpisného,  statistického) a  kroměřížských zahrad. S regionálním zaměřením
byla nejpůjčovanější knihou Vlastivěda Moravská (F. Peřinka)  a vázané ročníky místních
časopisů : Zpravodaj města Kroměříže, Týdeník Kroměřížska.
     Oddělení je také zapojeno do tvorby a sdílení autorit s Národní knihovnou ČR. V roce
2003 byla zahájena harmonizace autorit,  při  vytváření je cílem tvorba autorit  regionálních
osobností, které nemá Národní knihovna ČR.
     Oddělení využívá externí databáze ANOPRESS, ČTK, ASPI, PROQUEST.

 3.1.2.1 Informační centrum pro neziskový sektor

     Služby Informačního centra pro neziskový sektor v roce 2003 využilo  550 zájemců
osobně,  elektronickou  formou  1  147.  Z centra  bylo  zasláno  3.066  e-mailů.  Dotazy  se
nejčastěji  týkaly dotací,  financování neziskových organizací,  zájem byl o aktuální zákony,
spolupráci  s organizacemi s podobným zaměřením,  o  publikace  s tematikou zaměřenou na
neziskový sektor a o formuláře žádostí o dotaci zveřejňované  na webových stránkách úřadů.
Součástí  je  databáze  neziskových  organizací  v okrese  Kroměříž,  která  je  průběžně

Počet výpůjček celkem 274 343          100%
z toho knihy  215 791  78,66%
periodika   57 038            20,79%
ostatní 1 514 0,55%   
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aktualizována. Byl vydán Adresář neziskových organizací a každoročně vždy v únoru probíhá
30 dnů pro neziskový sektor,  v prostorách knihovnách knihovny se v průběhu února 2003
prezentovalo více jak 40 nevládních neziskových organizací.

3.1.2.2 Informační centrum UNESCO

Informační centrum UNESCO (ICU) zahájilo svou činnost 1. března 2000, jako virtuální
pracoviště.  V ICU se  shromažďují,  třídí  a  nabízejí  k  využívání  nejrůznější  dokumenty a
informace, které se tématicky vztahují k UNESCO a k problematice historických památek.
Současně  je  (v  souladu  se  současným  zaměřením  UNESCO)  orientace  zaměřena   na
problematiku mládeže a života mladých lidí v současné době, s důrazem na oblast výchovy a
vzdělávání. 

Spolupráce  je  zaměřena  na řadu  dalších  institucí  např.  Českou  komisi  pro  UNESCO,
Asociaci škol přidružených k UNESCO, sdružení České dědictví UNESCO, nebo internetový
katalog  orientovaný  na  neziskový  sektor  -  Kormidlo.  Knihovna  se  podílí  na  organizaci
konferencí  a  dalších  aktivit  realizovaných  nebo  spolupořádaných  Klubem  UNESCO
Kroměříž. 

ICU mělo v roce 2003 na starosti tvorbu a editaci informací na těchto www stránkách:
- www.unesco-ic.cz  . – stránka Informačního centra UNESCO
- www.hudba-kromeriz.cz   - stránka zastřešující hudební aktivity ve městě Kroměříž,

samotný obsah je pak orientován zejména na festival „Hudba v zahradách a zámku“
- www.skoly-unesco.cz   - web Asociace škol přidružených k UNESCO
- www.kormidlo.cz   - sekce „Kulturní dědictví“, která je současně přístupná z adresy:

www.unesco-ic.cz/kulturni_dedictvi.htm.

3.1.2.3 Meziknihovní výpůjční služba
 
      Další službou je meziknihovní výpůjční služba (MVS), kde byla častěji žádána naučná
literatura než beletrie:
Počet vyžádaných knih z jiných knihoven     243
Počet vyžádaných knih jinými knihovnami   904
 

3.1.2.4 Internet pro veřejnost

         Součástí tohoto oddělení je internetové pracoviště se 4 místy pro veřejnost. V roce 2003
bylo nově zaregistrováno 220 uživatelů. 

2003 2002
Počet návštěvníků 6 763 5 986
Prezenční výpůjčky 3 053 1 472
Analytický rozpis článků 3 154 2 852

Zaměstnanci poskytují asistenční službu, pokud je o to uživatel požádá. Zajišťují vzdělávání
např. pro seniory, pro NNO.
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3.2 Hudební oddělení

Hudební  oddělení  knihovny  zaznamenalo  zvýšený  zájem  registrovaných  uživatelů  o
služby. Také loňský rok 2003 tak můžeme směle zařadit mezi minulá úspěšná léta z hlediska
návštěvnosti  i  využívání  nabízených  služeb.  Statistické  výsledky  ovlivnily  informace
vztahující  se  k připravované  nové  smlouvě  o  půjčování  nosičů  zvuku,  zejména  to  byly
informace  týkající  se  omezení  absenčního  půjčování.  To  ovlivnilo  průběžnou návštěvnost
hudebního oddělení, vyšší spíše v první polovině roku. Celkový počet návštěvníků i přesto
odpovídal průběžné statistice předchozích let. 

Hudební fond byl i  v roce 2003 obohacen pořízením nových hudebních nosičů, napříč
žánrovým spektrem, s důrazem na hudební kvalitu a trvalou hodnotu zvukového záznamu.
Nejvíce  bylo  pořízeno  nosičů  ze  široké  škály  stylů  rockové  hudby,  popové  hudby  a
mluveného slova. Nejméně bylo pořízeno nosičů s orientací na dechovou hudbu a folk.
V roce 2003 byly dokončeny katalogy pro jazzovou, etnickou a regionální hudbu, na základě
zájmu návštěvníků byl vytvořen také katalog české hudební produkce.

Nadále  také  pokračovala  spolupráce  se  školskými  zařízeními  v regionu  a  s dalšími
subjekty vzdělávacího charakteru. 

Úplný přehled statistických údajů hudebního oddělení za rok 2003 poskytují tabulky a
výpisy základních ukazatelů na dalších stránkách této zprávy.

Statistické údaje oddělení:

návštěvnost hudebního oddělení : 15 314 uživatelů
počet registrovaných uživatelů:              1 502 uživatelů
počet uskutečněných výpůjček:                        26 640 výpůjček

Doplňování stávajícího hudebního fondu podle žánrů:

rocková hudba (rock, blues, folk rock, metal):     178 ks (33,4 %)
mluvené slovo (povídky, pohádky):       80 ks
popová hudba (pop, střední populár, taneční h.):       76 ks
etnická a lidová hudba:       35 ks
vážná hudba:       31 ks
jazzová hudba:       29 ks
folková a country hudba:       18 ks
dechová hudba:         1 ks
ostatní skladby                                                        84 ks

3.3 Oddělení pro děti a mládež

     Rok 2003 byl hodnocen příznivě především díky nárůstu evidovaných čtenářů a nových
projektů  určených  žákům  mateřských,  základních  a  speciálních  škol  a  byla  navázána
spolupráce  s dalšími  školními  družinami  v Kroměříži,  besed  se  zúčastňovali  žáci  z 11
školních družin. Častěji jsme uvítali na besedách a lekcích žáky z obcí na Kroměřížsku.
     Besedy pro školy a školní družiny byly tématicky zaměřeny na Evropskou unii a tradičně
také  na  oblast  environmentální  výchovy.  V dětském  oddělení  bylo  realizováno  132
tématických besed a informačních lekcí. 
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     Je namístě zmínit úspěšné projekty pořádané dětským oddělením: Vloni jsme poprvé
vyhlásili  ve  spolupráci  s Muzeem  Kroměřížska,  Okresním  státním  archivem  a
Arcibiskupským zámkem v Kroměříži celoměstskou vědomostní soutěž Klíč od Kroměříže.
Žáci základních a speciálních škol a studenti nižších ročníků gymnázií odpovídali písemně na
otázky z historie  i  současnosti  města,  získávali  informace  o  kroměřížských  osobnostech  i
událostech jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  
     V roce  2003  pořádala  Knihovna  Kroměřížska  poprvé  ve  spolupráci  s Bezpečnou
komunitou a Zdravým městem soutěž „O nejkrásnější přilbu.“ Cílem projektu bylo naučit
děti používat při jízdě na kole přilbu jako samozřejmost. 
     Do 11. ročníku literární soutěže ve vlastní tvorbě „Kolik řečí znáš“ se přihlásilo více než
200 dívek a chlapců ze základních a speciálních škol na Kroměřížsku. Pět dětí se úspěšně
umístilo rovněž v krajském kole soutěže. Jejich práce se objevily ve sborníku Brána jazyků
otevřená  vydaného  Masarykovou  veřejnou  knihovnou  ve  Vsetíně  a  Krajskou  knihovnou
Františka Bartoše ve Zlíně. 
     V průběhu roku se uskutečnily akce v oblasti environmentální výchovy. Třikrát proběhla
pro  děti  z místních  mateřských  škol  zábavná  ekologická  soutěž  Plastoviny,  pořádaná  ve
spolupráci s občanským sdružením Planorbis. Žáci plnili úkoly související s ochranou přírody.
V dubnu se oddělení pro děti a mládež zapojilo do dvoudenního semináře k environmentální
výchově  v dětských  odděleních  knihoven  v České  republice.   Do  oblasti  environmentální
výchovy  patřila  také  akce  Živé ZOO v knihovně.  Děti  i  pedagogové  využívali  nového
souboru videokazet s ekologickou tématikou získaného od Ministerstva životního prostředí
ČR.
     V oddělení využívají uživatelé dvě místa s přístupem k internetu a jedno s přístupem k on
– line katalogu.  
     Fond oddělení pro děti a mládež byl pravidelně doplňován novými knihami (634 titulů
beletrie  a  499  titulů  naučné literatury),  rozšířena  byla  nabídka  titulů  periodik  (34  titulů),
uživatelé mohli vybírat z rozšířeného výběru výukově zábavných her na CD ROM. Knihovní
fond v oddělení pro děti a mládež je po obsahové i technické stránce kvalitní, zvyšuje se počet
výpůjček odborné literatury, z nichž také vloni děti nejvíce lákaly všeobecné encyklopedie a
publikace o chovu zvířat.
     Uživatelé oddělení pro děti a mládež navštěvovali hudební koutek za účelem prezenčního
poslechu hudebních nosičů.
      Rovněž v roce 2003 pokračovala spolupráce formou besed, informačních lekcí a výstav
dětského oddělení se školami pro žáky se specifickými potřebami. 
          Dětští  čtenáři  navštěvovali  v roce 2003 oddělení  pro děti  a  mládež nejen kvůli
půjčování knih a periodik, ale stále častěji se zapojovali do soutěží a projektů, surfovali po
internetu, hráli počítačové hry, využívali tématické informační kartotéky, poslouchali oblíbené
hudební skladby, navštěvovali zábavná odpoledne. 

Statistické údaje oddělení:

Celkový počet registrovaných uživatelů v roce 2003              1 798
Uživatelé do 15 let                                                                   1 602
počet návštěvníků                                                            26 420
výpůjčky celkem                                                                    74 142
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4. Oddělení zpracování fondů

     Hlavní činnost oddělení katalogizace spočívá v nákupu, zpracování a ochraně knižního
fondu. Provoz oddělení zabezpečují 3 pracovnice.  V roce 2003 bylo pořízeno a zpracováno
6803 svazků knih a 157 elektronických zdrojů (CD-ROM, DVD). Pozornost je věnována také
opravám poškozených  knih  a  úpravě  brožur.  Menší  opravy   jsou  prováděny v knihovně,
náročnější,tj. převazby předáváme knihařské dílně. Delší životnost brožur zajišťujeme jejich
dodatečným  svázáním.Celkem  prošlo  opravou,  včetně  nového  obalu  ca  6000  svazků  a
přibližně 500 svazků brožur bylo knihařsky svázáno.
     Od r. 2003 je knihovna zapojena do projektu Kooperativní tvorba a využívání národních
autorit.  V rámci  tohoto  projektu  bylo  převzato  a  harmonizováno  se  slovníkem  autorit
knihovny ca  8000 záznamů, 200 záznamů knihovna vytvořila a zaslala do souboru národních
autorit  v NK  Praha.  Smysl  této  činnosti  spočívá  především  ve  zkvalitnění  vyhledávání
v elektronickém katalogu Knihovny Kroměřížska.
     Od roku 2000 pracovnice oddělení průběžně sjednocují a přeznačují signatury knižního
fondu. Cílem je zjednodušit a tím usnadnit orientaci a vyhledávání knih ve volném výběru.
V minulém roce byla přeznačena kompletně třída 2 – náboženství , 5 – matematika a přírodní
vědy, 355/359 – vojenství, 791 – kinematografie, 77 – fotografie a fotografování, 65 – řízení a
organizace průmyslu. V této činnosti budeme pokračovat i v budoucnu v návaznosti na změny
v systému MDT. (aktualizace a revize jednotlivých tříd MDT)
     V roce 2003 zakoupila knihovna nový software, v srpnu téhož roku byl celý fond, přibližně
120 000 knihovních jednotek  převeden ze systému Lanius do systému Clavius. Tato náročná
operace proběhla bez zásadních problémů.
      Jedna pracovnice absolvovala kurs PC školení - práce s programem Word, dvakrát se
pracovnice  pověřené  vytvářením  autorit  zúčastnily  školení  v Národní  knihovně.  V září
proběhlo v Táboře školení k systému Clavius.
     V roce 2003 bylo pro knihovnu pořízeno 6.803 svazků knih. Nakoupeno bylo 6.164 sv.,
darováno bylo 512 sv. a jinak nabyto bylo 127 sv. Převážná část nákupu byla realizována
prostřednictvím distribučních firem s rabatem 23-26% - což jako úspora činí 262.000,--Kč.

Rozdělení do tématických skupin:
Naučná  /dospělé/ 2 813 sv.              
Beletrie  /dospělé/ 2 792 sv.
Naučná  /mládež/ 414 sv.
Beletrie  /mládež/ 772 sv.
Hudebniny 12 sv.                            

Jazykové složení:
Čeština     6 723 sv.                          
Angličtina 36 sv.                              
Němčina 8 sv.                                  
Slovenština   30 sv.                           
Jiné jazyky   6 sv.                             

Jiné dokumenty /CD-ROM/:

Naučná
(dospělé)
Beletrie
(dospělé)
Naučná
(mládež)
Beletrie
(mládež)
Hudebniny

Čeština

Angličtina

Němčina

Slovenština

Jiné jazyky
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Pořízeno bylo 157 CD-ROMů, z toho 141 bylo evidováno jako elektronická příloha časopisů
a knih.

Výměnný fond – složení podle tématických skupin:
Naučná  /dospělí/  1 198 sv.       CD-ROM                   11 ks
Beletrie  /dospělí/ 3 580 sv.                 .
Naučná  /mládež/ 221 sv.                   
Beletrie  /mládež/  879 sv.                 
Hudebniny  5 sv.                                 

Úspora při využití rabatu byla 267 651,- Kč.

5. Pobočky knihovny

Pobočky ve městě:

Oskol – pobočka je umístěna uprostřed sídliště, je vybavena internetem. Fond je profilován
pro děti a vyšší věkovou kategorii občanů.
Zachar  –  pobočka  byla  umístěna  do  základní  školy.  Knihovna  sloužila  pouze  dětským
čtenářům. Od září 2003 na žádost vedení školy byla zrušena.

Zachar, Kotojedská – výpůjční místa v Domech s pečovatelskou službou slouží obyvatelům,
kteří v nich dlouhodobě bydlí. Jedná se o hendikepované občany, kteří nemohou docházet do
knihovny. Fond je doplňován na základě požadavků.

Barbořina – pobočka slouží obyvatelům pensijního domu, ale je také přístupna veřejnosti.
Pobočka byla otevřena v druhé polovině roku 2002.

Pobočky mimo město:

Bílany – poměrně dobře fungující knihovna. Pobočka jako zatím jediná má automatizovaný
knihovní fond, tzn. Že knihy a jejich umístění jsou vidět v on-line katalogu. Předpokladem je
získat pro tuto pobočku větší prostor a mohl by se zavést internet. Zatím to z prostorových
důvodů není možné.

Drahlov  –  knihovna  je  umístěna  v bývalé  požární  zbrojnici  obce.  Knihovní  fond  je
aktualizován. V roce 2003 došlo ke stagnaci  činnosti  z důvodu malé návštěvnosti.  Situace
byla projednána s předsedkyní osadního výboru.

Hradisko – další  pobočka,  která je umístěna v místní  části.  Udržuje si  stabilní  čtenářskou
návštěvnost. Předpokladem je zlepšení interiéru a zavedení internetu v průběhu roku 2005.

Postoupky –  pobočka  byla  vybavena  novým nábytkem,  byl  celkově  upraven  interiér.  Do
knihovny bude zaveden v průběhu roku 2004 internet.  Knihovní fond byl  automatizovaně
zpracováván  a  dokončení  proběhne  v roce  2004.  Knihy  budou  vyhledatelné  v on-line
katalogu.

Těšnovice –  knihovna  je  umístěna  v prostorné  třídě  bývalé  školy  v centru  místní  části.
Knihovní fond byl aktualizován a v knihovně je internet od r. 2002.
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Trávník – knihovna byla začátkem roku 2003 přestěhována do nových vyhovujících prostor.
Knihovní fond byl aktualizován. Bylo zajištěno připojení na internet v roce 2003.

Postupným zlepšováním vybavení poboček, chceme zajistit, aby v místních částech vznikla
malá moderní informační centra pro obyvatele. Uživatelé zde mohou využít internet ke svým
informačním potřebám, jak k možnosti vyhledání či rezervace knih v centrální knihovně, tak i
dalším informacím, které internet umožňuje.

6. Projekty

V této  kapitole  jsou  popsány  všechny  projekty  včetně  finančních  částek,  které  knihovna
získala  v průběhu  roku  2003.  Popis  obsahuje  název  projektu,  stručné  hodnocení,  jména
zaměstnanců, kteří se přímo na projektu podíleli a délka trvání projektu. Projekty jsou řazeny
chronologicky dle zahájení.

Celoživotní vzdělávání  /realizace 11/02 – 5/03/
Projekt byl podán do nadace Open Fund Society v Praze. V průběhu projektu byly nabízeny
semináře  a  školení  pro  nevládní  neziskové  organizace  dále  NNO/.  Závěrem byla  vydána
publikace – Adresář neziskových organizací /dále NO/.
Realizátorky projektu: Dr. Kašpárková, Mgr. Hebnarová, Bosáková, Bc. Pošvancová

Celoživotní učení /realizace 06/03 – 03/05/
Projekt byl podán do výběrového řízení do nadace Open Fund Society v Praze. Knihovna byla
vybrána a projekt se týká asistenčního programu pro NNO a NO. Účastníci jsou školeni pro
podání projektů do strukturálních fondů.
Realizátorky  projektu:  Dr.  Kašpárková,  mgr.  Hebnarová,  Bc.  Pošvancová,  Bosáková,
Pagáčová

Informační centrum neziskových organizací  /realizace 07/02-06/03/
Projekt  byl  podán  do  Informačního  centra  neziskových  organizací,  o.p.s.  a  týkal  se
poskytování elektronických informací pro tvorbu elektronické databáze  www.neziskovky.cz
Po dobu projektu byl financován, spolupráce nadále pokračuje na smluvním podkladě.
Realizátorka projektu: S. Bosáková

Digitální kamerová lupa /realizace 10/03/
Projekt byl podán na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Knihovna získala finanční prostředky na
nákup lupy pro zrakově postižené čtenáře. Lupa je umístěna v čítárně knihovny.
Realizátorka projektu: mgr. D. Hebnarová

CALIMERA /realizace 12/02 – 5/05/
Mezinárodní  projekt  s podporou  Evropské  komise  zaměřený  na  zprostředkování
elektronických informací /digitalizace/ pro koncového uživatele z knihoven, muzeií, archivů.
Realizátorka projektu: Dr. Š. Kašpárková
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VISK 8 /realizace 2003/
V rámci projektu, který podává každoročně Národní knihovna ČR vzniklo konsorcium, které
žádá  finanční úhradu části nákladů vzniklých při využívání českých informačních databází
Anopress, ČTK a to včetně archivu.
Realizátorka projektu: Dr. Š. Kašpárková

Regionální funkce /realizace 2003/
Projekt  podávaný na  Ministerstvo  kultury  ČR a  podporující  regionální  funkce  veřejných
knihoven. Knihovna jako pověřená knihovna Zlínského kraje zajišťuje regionální funkce pro
okres Kroměříž.
Realizátorka projektu: I. Drobníková, Dr. Š. Kašpárková, M. Pagáčová

Den dětem     /realizace 2003/
Projekt byl podpořen Městem Kroměříž.
Realizátorka projektu: H. Fialová 

Klíč od Kroměříže /02-04/03/
Ve spolupráci s paměťovými institucemi ve městě. Projekt je podpořen Městem Kroměříž.
Realizátorka projektu: H. Fialová, L. Okálová, D. Hebnarová

Enviromentální výchova v     knihovnách , seminář     /realizace 04/03/
Projekt  byl  podpořen  Krajským  úřadem  ve  Zlíně  a  Sdružení  knihovníků  a  informačních
pracovníků. Jednalo se o mezinárodní konferenci.
Realizátorka projektu: Mgr. D. Hebnarová

7. Sponzoři

Firma Elma-Therm – Pavel Mráček předal dary pro děti v literární soutěži.
Pan Okál z Chropyně přispěl na odměny pro děti.

8. Regionální funkce v okrese Kroměříž  v roce 2003

     V roce 2003 zajišťovala výkon regionálních funkcí (RF) v okrese Kroměříž pověřená
knihovna – Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace (dále jen KK). Od 1.1.2003 bylo
v knihovně  vybudováno  regionální  pracoviště.   Pro  výkon  RF  je  KK smluvně  pověřena
Krajskou  knihovnou  Františka  Bartoše  ve  Zlíně.  Na  poskytování  regionálních  služeb   se
podíleli i knihovníci profesionálních knihoven na základě uzavřených smluv a objednávek.
Tento  systém  je  realizován  v rámci  celého  kraje.  Knihovna  Kroměřížska  zajišťovala  a
koordinovala výkon regionálních funkcí pro 106 zaregistrovaných základních knihoven.

Počet pracovníků: regionální funkce zajišťovali zaměstnanci regionálního oddělení Knihovny
Kroměřížska v přepočteném stavu 2,65  úvazku. 

Poradenská a konzultační činnost: 

-  bylo obslouženo  celkem  106 knihoven
-  provedeno 152 metodických návštěv 
-  511  konzultací z toho 223  jednání se starosty obcí - zřizovateli knihoven.

    Statistika knihovnických činností:

    Knihovna  Kroměřížska   zpracovala  131  ročních  statistických  výkazů  (započteny  i
sumáře)za okres Kroměříž. 
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Vzdělávání knihovníků, semináře:  
- obslouženo bylo 55 knihoven
- regionální oddělení Knihovny Kroměřížska  připravilo 2  semináře pro profesionální
knihovníky   okresu Kroměříž (12 účastníků) 
- 2 semináře pro neprofesionální knihovníky okresu Kroměříž (70 účastníků).

Porady:
-  3  porady  pro profesionální knihovníky (33 účastníků)
-  obslouženo 8 knihoven.

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů: 
-  obslouženo bylo 37 knihoven 
-  počet revidovaných   knihoven 26 
-  bylo zrevidováno 63 389 knihovních jednotek.

Nákup KF z     prostředků obcí:   
-  obslouženo 10 knihoven 
-  bylo nakoupeno 293  svazků

Zpracování KF z     prostředků obcí:   
            -  zaevidováno a zpracováno bylo 2 601  svazků.

Výměnný fond:

- stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2003 činí 6 154  k.j.

- přírůstek v r. 2003 byl 5 883  k.j.

-    úbytek nebyl žádný.

Cirkulace VF:  
- v  r. 2003 bylo  vytvořeno 187  výměnných souborů obsahujících  9 319 knihovních
jednotek   

-  každý výměnný soubor obsahoval 50 svazků 
-  obslouženo bylo 94 knihoven  
Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením všech
literárních žánrů. V některých obsluhovaných knihovnách je výměnný soubor jediným
zdrojem nových knih, protože jejich provozovatelé nemají dostatek finančních
prostředků na nákup knih.

Servis výpočetní techniky:  
            - obslouženo bylo 6 knihoven. V této službě je zahrnuta aktualizace knihovního
systému, nastavení knihovního systému, odstranění problémů a zprovoznění on-line katalogu.
Byly poskytnuty telefonické a   e-mailové konzultace.

Doprava v     rámci výkonu regionálních funkcí:    
            - obslouženo bylo 94 knihoven 

               - v rámci výkonu regionálních funkcí bylo najeto 3 344 km.
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Z dotace  na  zajištění  regionálních  funkcí  v  okrese  Kroměříž  byly  v souladu  s rozpočtem
hrazeny mzdy spolu  s pojistným a  sociálními  náklady pro  zaměstnance,  kteří  zabezpečují
výkon regionálních funkcí – 2 zaměstnanci na plný úvazek, 0,65 v drobných úvazcích  na
zabezpečení ekonomických činností, servisu výpočetní techniky, katalogizace a dopravy (řidič
služebního vozidla knihovny).
Materiálové  náklady  zahrnují  především  nákup  knihovního  fondu  ke  tvorbě  výměnných
souborů (finanční prostředky na výměnné soubory byly v rámci změny rozpočtových položek
posíleny vzhledem k velkému zájmu o výměnné soubory ze strany malých neprofesionálních
knihoven), v položce DDHM jsou nákupy 2 počítačů s příslušenstvím. Dále to bylo drobné
kancelářské vybavení pro uvedené pracoviště. Ostatní materiálové náklady zahrnují materiál
ke zpracování knihovního fondu – obalová fólie, etikety, knižní lístky aj., spotřebu pohonných
hmot při používání služebního vozidla pro výkon regionálních funkcí.
Nákup  knihovnických  služeb  představuje  nejvyšší  objem  v nákladech  vynaložených  na
služby.
Tyto odborné práce prováděly knihovnice profesionálních knihoven ve většině regionů okresu
Kroměříž na základě naší objednávky u zřizovatelů těchto knihoven a hrazeny na základě
faktur. Tímto způsobem bylo uhrazeno celkem 1.549,5 hodin na metodickou a konzultační
činnost, nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí, zpracování statistiky, pomoc
při revizi a aktualizaci knihovních fondů.
Dalšími  náklady  v položce  ostatní  služby  jsou  náklady  na  poštovné,  telefony,  nákup
základního software do  počítačů. 

9. Ekonomické ukazatele, majetek, statistika

Finanční hospodaření

  Celkové výnosy v roce 2003                 11 135 258,98 Kč 

  z toho:  vlastní výnosy z prodeje služeb                       708 120,00 Kč 
               ostatní výnosy                         19 393,90 Kč 
               knihovní fond - dary                         40 591,70 Kč 
               peněžní dary                           1 000,00 Kč 
               účelově poskytnuté příspěvky od jiných subjektů                       252 253,38 Kč 
               příspěvek na provoz od zřizovatele                    8 151 000,00 Kč 
               státní účelové dotace                    1 962 900,00 Kč 

Účelové státní dotace byly poskytnuty: na zabezpečení Programu podpory zajištění
regionálních funkcí knihoven ve výši 1 923 000,-- Kč z Ministerstva kultury ČR,
na vybavení knihovny kamerovou lupou pro čtenáře s očními vadami v rámci programu
Evropský rok osob se zdravotním postižením 39 900,-- Kč z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Finanční příspěvky od jiných subjektů byly zejména od Nadace Open Society Fund Praha
na projekty "Celoživotní učení",

Celkové náklady v roce 2003                 11 135 258,98 Kč 

  Nákup knihovního fondu celkem                    2 206 971,61 Kč 
  z toho:  knihy                    1 049 930,30 Kč 
               časopisy                       108 092,42 Kč 
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               AV media                       156 632,20 Kč 
              CD ROMy                         17 130,50 Kč 
              výměnné soubory knih                       875 186,19 Kč 

V úhrnné výši byl nákup knihovního fondu oproti roku 2002 vyšší o 140 781,50 Kč (mimo
výměnných knižních souborů, které jsou nakupovány ze státní dotace).

Hospodaření knihovny bylo v roce 2003 vyrovnané a všechny dotace a příspěvky 
vyúčtovány v daných termínech.

Stav majetku k 31. 12. 2003 podle jednotlivých majetkových účtů:
               dlouhodobý hmotný majetek                    2 280 635,64 Kč 
               drobný dlouhodobý hmotný majetek                    5 184 881,99 Kč 
               dlouhodobý nehmotný majetek                       274 528,80 Kč 
               drobný dlouhodobý nehmotný majetek                       236 181,75 Kč 
               celkem                   7 976 228,18 Kč 

Statistika  

Knihovna Kroměřížska 2002 2003 rozdíl

Registrovaní čtenáři celkem 7 500 7 566 + 66                 
Z toho do 15 let  1 794 1 783 - 11
Návštěvníci celkem 138 132 133 197- 4 935                          
Výpůjčky celkem   371 209 378 364+ 7 155                           
z toho naučná lit. pro dospělé 140 203 146 054 + 5 851          
           beletrie pro dospělé 130 702 130 314 - 388                
           naučná lit. pro děti 39 459 36 807- 2 652                   
           beletrie pro děti    35 893 37 045+ 1 152                     
Výpůjčky ostatních dokumentů   24 952 28 144 3 192        
Meziknihovní výpůjční služba
- požadavky z jiných knihoven  1 814 904 - 910            
- požadavky jiným knihovnám  195 223 + 28               
Výpůjčky periodik      76 387 74 555- 1 832                         
Vzdělávací a výchovné akce  363 311 - 52                   

Výše  uvedené  statistické  výsledky  jsou  pro  názornost  porovnány  s rokem
předcházejícím a v posledním sloupci je znázorněn rozdíl. Registrovaných čtenářů nepatrně
přibylo, ale v podstatě se jejich počet ustálil. Obdivuhodné je, že u dětí byl pokles pouze o 11,
což svědčí o dobré práci tohoto oddělení, protože všeobecně je zaznamenán úbytek dětí a
mládeže v knihovnách. Pokles návštěvníků je způsoben přechodem na nový software, kdy se
návštěvník započítá pouze jednou, i když navštíví hudební nebo dospělé oddělení a pokud
přijde do knihovny dvakrát za den je započítán pouze jednou, z tohoto důvodu je výraznější
pokles  u  sledované  návštěvnosti.  Rozdíl  je  také  v prolongaci  výpůjček.  U  výpůjček  si
můžeme povšimnout, že nárůst je u výpůjček naučné literatury pro dospělé čtenáře a beletrie
pro  děti.  U  ostatních  dokumentů  je  nárůst,  největší  procento  tvoří  půjčování  zvukových
nosičů. Pokles se projevil v prezenčních výpůjčkách periodik v dětském oddělení, důvodem
byla nedůsledná evidence.
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V meziknihovní  výpůjční  službě  došlo  k poklesu  zejména  u  požadavků  z jiných
knihoven o 50%, což vidíme jako pozitivní přínos, protože knihy nejsou blokovány jinými
knihovnami.  U  periodik  došlo  k poklesu,  který  však  není  výrazný.  Přínosem  by  bylo
obohacení  fondu o  nové tituly.  U vzdělávacích  akcí  došlo  k poklesu,  kdy jako  optimální
vidíme 1 akci na 1 pracovní den.

Statistické výsledky městských poboček
                                                  
                                                          čtenáři                   návštěvnost                   výpůjčky
           2002 2003 2002 2003 2002 2003
Oskol       82 73 754 964 3 336 2 693
Barbořina 20 37 64 804 135 2 041   
Zachar           65 65 2 807 425 4 011 3 082
ul. Kotojedská      15 15 101 198 526 639

K poklesu  došlo  zejména  v pobočce  Oskol  ve  všech  ukazatelích.  V roce  2004  bude
proveden celkový rozbor činnosti, aby se odstranil klesající faktor. Pobočka na Lutopecké ul.
zase zaznamenala nárůst, ale ten nelze srovnávat, protože provoz na této pobočce byl zahájen
teprve v září 2002. Pokles v návštěvnosti byl zaznamenán v pobočce na Nitranské ul., který je
způsoben pravděpodobně donáškou knih přímo čtenářům. Je však nutné v tomto směru zlepšit
evidenci.

Statistické výsledky v     pobočkách mimo město  

                                                         čtenáři                    návštěvnost                   výpůjčky
            2002 2003 2002 2003 2002 2003
Bílany    40 49 218 253 1 118 659 
Drahlov  18 5 76 47 164 58
Hradisko 36 33 219 179 1 003 735
Postoupky   25 29 190 274 649 709
Těšnovice   48 67 205 319 602 867
Trávník       22 18 22 132 967 623

V pobočce Bílany došlo pouze k poklesu výpůjček. Knihovna byla delší dobu zavřená a
nastala změna knihovníka. Pobočka Drahlov v roce 2003 stagnovala, proto bylo projednáno
s osadním výborem, došlo k výměně knihovníka a pokud se činnost nezlepší bude navržena
k uzavření. K dalšímu poklesu i když ne výraznému došlo v pobočce Hradisko, naopak se
pomalu  zlepšuje  pobočka  v Postoupkách,  kde  se  potvrzuje,  že  nový interiér  přiláká  také
čtenáře. Nárůst zaznamenala i pobočka v Těšnovicích. Pobočku v Trávníku nelze srovnávat
s ukazateli za rok 2002, protože tato pobočka nepracovala. Objektivní data jsou až za rok
2003. Pobočkám je nutné v letošním roce věnovat zvýšenou pozornost. 

10. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí

Knihovna Kroměřížska má tuto strukturu:
Ředitelka – PhDr. Šárka Kašpárková
Ekonomický úsek – Miroslava Pagáčová /ekonomka/
Úsek služeb – mgr. Daniela Hebnarová
Oddělení zpracování fondů – Vladimíra Záhořáková
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Úsek regionálního knihovnictví – Ivana Drobníková

11. Zaměstnanci

Bosáková Soňa
Bráblíková Kamila
Drobníková Ivana
Fialová Hana
Hebnarová Daniela Mgr.
Jedruchová Zita
Kašpárková Šárka PhDr.
Koppová Petra
Korandová Zdeňka
Kyller Oldřich
Lucassenová Petra
Mahel Richard Mgr.
Mahel Robert Mgr.
Mášová Svatava
Okálová Lada
Pagáčová Miroslava
Parobková Jaroslava
Pošvancová Jana Bc.
Rýdlová Kamila
Tomková Judita
Typlt Kamil Ing.
Vymětalová Petra
Zapletal David Bc.
Záhořáková Vladimíra
Zlámalová Monika

Ženy na mateřské dovolené:
Nováková Petra Bc. /MD od 06/2003/
Pavlíková Lucie
Stachová Veronika

Odborná stáž:
Dvořák Petr Bc.

Civilní služba:
Ing. Aleš Tureček – ukončena 06/03
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12. Přílohy

12.1 Vydané publikace

Adresář neziskových organizací  okresu Kroměříž.  -  2.  dopl.  a  přeprac.  vyd.  -  Kroměříž :
Knihovna Kroměřížska, 2003. - 88 s.
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12.2 Kalendárium významných akcí

Nejdůležitější kulturně-výchovné akce Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace
v roce 2003

Leden 2003
• 31.  1.  v 9:00  -  vernisáž  5.  prezentační  výstavy  neziskových  organizací  okresu

Kroměříž, výstava se konala při příležitosti celostátní kampaně „30 dní pro neziskový
sektor“, trvala do 27.2.2003

Únor 2003
• 13. 2. – celodenní seminář  Dr. Bergerové „PR pro neziskové organizace“
• 14. 2 . – „Den svatého Valentýna v Knihovně“ – zábavné odpoledne
• 19. 2. v 18:00 – „Úsměvné chvilky pohody“, pásmo poezie, ve spolupráci s Klubem

přátel poezie
• 20. 2. v 16:00 – „Mezinárodní humanitní právo“, beseda s Dr. Juklem
• 21. 2. – celodenní seminář -Euroschola – „Evropská unie pro učitele“
• 24. 2 . v 10:00 - vyhodnocení výtvarné soutěže „Kalendář dětí Zdravého města“
• 25. 2.  v 16:00 - setkání příznivců Slovenska a slovenské kultury
• 26. 2. v 18:00 – „Co ještě nevíte o jazzu?“, setkání s kroměřížskými jazzmany 

Březen 2003
• Březen - měsíc internetu – internet pro školy, pro seniory, kurzy pro veřejnost

-  internetová  gramotnost  pro  nevládní  neziskové
organizace 
- prezentace elektronických databází Anopress, Proquest

• 3. 3. v 16:00 – „Noviny včera a dnes“, ukázka z kolekce titulů Miroslava Karáska
• 11. 3. v 18:00 – vzpomínání Richarda Pogody na Miroslava Horníčka
• 18.  3.  v 18:00 – „Cestování po Novém Zélandu“,  beseda pořádaná ve spolupráci

s OS Život a zdraví Kroměříž
• 20.3.  v 18:00  –  Klub  přátel  poezie  „Kroměříž  –  město  poezie“  pořad  sestavený

z tvorby regionálních autorů
• 21.  3.  v 10:00  -  zahájení  výstavy“Velikonoce“   prací  žáků  Speciální  školy  při

zdravotnických zařízení, trvala do poloviny dubna
• 24. 3. v 19:00 – hudební večer a autorské čtení Jana Buriana

Duben 2003
• 12. 4. – výstava a jarmark výtvarných prací a výrobků dětí za Speciální školy pro žáky

s více vadami, trvala do konce dubna
• 15. 4. v 19:00  – autorský pořad Vlasty Třešňáka
• 16. 4. v 17:00 – prezentace MUDr. Sedláka „Na kolo jen s přilbou“ 
• 17. 4. v 18:00 – „Jižní Afrikou na kole“, vypráví Jan Tomšíček
• 18.4. - soutěž o Cenu Knihovny Kroměřížska za nejkrásněji vyzdobenou přilbu
• 23. 4. v 18:00 – „Žil jsem mezi Indiány“, beseda s Janem F. Ullrichem
• 29. 4. v 15:00 – seminář pro knihovníky místních a obecních knihoven
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Květen 2003
• 7. 5. v 16:00 – Společnost přátel Slovenska, zakládající členská konference
• 12. 5. - „Město - místo pro život“ putovní výstava fotografií Petra Barana 
• 15. – 16. 5. – „ Environmentální výchova v knihovnách“, mezinárodni seminář pro

pracovníky dětských odd. knihoven v ČR
• 19. – 20. 5. -  Celostátní konference UNESCO- III.  sekce v Knihovně Kroměřížska

:“Dobrovolníci při živelných katastrofách“ 
• 20. 5. v 19:00 - setkání se scénáristou a spisovatelem Zdeňkem Zapletalem, hercem a

psychoterapeutem Pavlem Křížem, povídání  o  filmovém zpracování  knihy Kobova
garáž

• 27. 5. v 9:00 - Krajská knihovnická konference – seminář profesionálních knihovníků
Zlínského kraje

• 28. 5. v 10:00 - vyhodnocení soutěže „Klíč k našemu městu“, pořádané ve spolupráci
paměťových institucí města Kroměříže (soutěž začala 3. 3. 2003)

• 29.5. ve 13:00 – udělování cen „Knihovny Kroměřížska o nejkrásnější přilbu“ v rámci
kampaně Zdravého města – Bezpečné komunity „Na kole jenom s přílbou“

Červen 2003
• 2. 6. v 17:30 - „Africké odpoledne“, beseda o adopcích na dálku a vernisáž výstavy

fotografií Pavly Procházkové a koncert skupiny Black Uganda Choir
• 16.  6.  ve  14:00  –  senátor  Ing.  František  Kroupa  zahájil  výstavu  prací  žáků

kroměřížských školních družin „Představujeme země Evropské unie“
Červenec a srpen 2003

• 15. 8.  v 15:00 –Společnost  přátel Slovenska - vernisáž výstavy fotografií Jaroslava
Košťála  „Přírodní  scenérie  Nitry  a  okolí“,  výstava  je  součástí  „Dnů  Nitry
v Kroměříži“

Září 2003
• 15.  9.  v 18:00  –  „Z Bajkalu  přes  Sibiř  na  Moravu“ beseda  s cykloturistou  Janem

Vlasákem
• 15. – 22. 9. - Evropský týden mobility

– 16. 9. v 16:00 beseda se členy Tyflocentra na téma „Dostupnost pro všechny?“ 
– 17. 9. v 17:00 „Kroměříž a její bariery“ beseda o úpravách prostředí v našem

městě
– 18. 9. v 17:00 vyhodnocení akce „Na kolo jen s přilbou“

• 10. – 30. 9. - výstava dětských výtvarných prací „Strom života“
• 24.  9.  v 16:30 – přednáška Prof.  PhDr.  Richarda Rothenhagena „Vybrané události

z rakouských dějin vzhledem k našim dějinám“, Česko-rakouská společnost 1/4
• 25. 9. ve 14:00 – setkání se slovenským velvyslancem v ČR Ladislavem Ballekem 

Říjen 2003
• 6. – 10. 10. Týden Knihoven
• 6. 10. v 8:30 – zahájení výstavy knihoven města Kroměříže
• 6. 10. v 9:00 – VŘSČ (velké říjnové společné čtení), oficiální zahájení, citace z knihy
      Jaroslava Seiferta „Všecky krásy světa“
• 8. 10. v 10:00 – VŘSČ v dětském oddělení
• 15. 10. v 10:00 – slavnostní vyhodnocení 11. ročníku okresního kola soutěže pro děti
      „Brána jazyků otevřená“, součástí programu byla beseda se spisovatelem Jiřím 
      Žáčkem
• 15. 10. v 10:00 – vernisáž výstavy při nedožitých 80. narozenin Doc. PhDr. Vítězslava
      Gardavského, Csc., výstava trvala do 8. 11. 
• 20. 10. v 16:30 - přednáška Prof. PhDr. Richarda Rothenhagena „Vybrané události 
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      z rakouských dějin vzhledem k našim dějinám“, Česko-rakouská společnost 2/4
• 21. 10. v 17.00 – literárně-hudební večer „Bylo to pradávno. Je to dnes. Teprve to 
      bude“, věnovaný  Doc. PhDr. Vítězslavu Gardavskému, Csc.  

Listopad 2003
• 11. 11. v 16:00 - Společnost přátel Slovenska, setkání členů
• 12. 11. ve 14:00 – „Na kole Jižní Amerikou“, přednáška cykloturisty Antonína
      Červeného
• 13. 11. – přednáška Hany Vlčkové „Lidské zdroje – komunita“
• 19. 11. v 16:30 – přednáška Prof. PhDr. Richarda Rothenhagena „Vybrané události
       z rakouských dějin vzhledem k našim dějinám“, Česko-rakouská společnost ¾
• 25. 11. v 17:00 – „Claudio Monteverdi“, hudební pořad věnovaný slavnému skladateli
      k  360. výročí jeho úmrtí, připravil PhDr. Jiří Šafařík

Prosinec 2003
• 1.  12.  –  8.  12.  –  výstava  „Životní  prostor  člověka   aneb  průvodce  po  faktorech

ovlivňujících prostředí ve kterém žijeme“, ve spolupráci s ČSOP Planorbis
• 2. 12. –  6. 12. Společnost přátel Slovenska -Výstava kreseb slovenského karikaturisty

Miroslava Ďurži 
• 3. 12. a 4. 12.v 9:00 – „Malé ZOO v knihovně“, dopolední setkání dětí mateřských a

základních škol se živými zvířaty,  ve spolupráci  s Tauferovou střední  zemědělskou
školou v Kroměříži

• 5. 12. ve 13:00 –„Mikuláš v knihovně“, veselé odpoledne v dětském odd.
• 8.  12.  v  16:30 -  přednáška  Prof.  PhDr.  Richarda  Rothenhagena „Vybrané  události

z rakouských dějin vzhledem k našim dějinám“, Česko-rakouská společnost 4/4
• 9. 12. – „My také ještě něco dokážeme“, výstava výrobků pracovní terapie klientů

domovů důchodců Na Kopečku a Erbenovo nábř., trvala do 5. 1. 2004, od 15. – 19.
12. prodej výrobků 

• 13. 12. ve 13:00 – „Vánoční jarmark“, prodej rukodělných výrobků obyvatel domova
důchodců 

• 17.  12.  ve  14:00  –  „Vánoční  zvyky“,  tématická  beseda  v domově  důchodců  Na
Kopečku

• 18. 12. v 10:00 – „Vánoční zvyky a obyčeje na Hané“ – beseda pro členy denního
stacionáře pro seniory v Kojetíně


