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1. Úvod

Vážení přátelé,

     dovolte mi, abych se na chvíli vrátila do minulého roku. Musím konstatovat, že knihovna
si udržela své tradiční stálé místo v kulturním dění města. V její činnosti se neprojevily žádné
výrazné  výpadky  a  své  úkoly  vůči  veřejnosti  si  plnila  jako  vždy  velmi  svědomitě  a
odpovědně. 
      Nejvíce navštěvované bylo oddělení pro dospělé čtenáře. Zde k žádným výraznějším
úpravám nedošlo  a  v  knihovnách,  kde  jsou  lidé  zvyklí  na  uspořádání  fondu,  to  není  ani
účelem, jedině při efektivnějším využití prostoru. My jsme pouze přidali několik regálů, takže
běžný návštěvník si ani ničeho nevšiml.
     Oblíbenými se staly i  otvírací  hodiny v sobotu.  Těší  nás,  že tuto možnost  využívají
studenti,  kteří  se  vrací  domů  a  také  lidé,  kteří  mají  směnný provoz  a  přes  týden  se  do
knihovny nedostanou.
     Dětské oddělení si udrželo počet čtenářů. Knihovnice připravily pro děti řadu besed, kvízů
a soutěží. Neustále obsazené jsou počítače. Bohužel jsme museli odstranit nástěnku se vzkazy.
Mrzí nás to kvůli všem ve velké převaze slušným dětem.
     K výraznému  poklesu  ve  výpůjčkách  a  návštěvnosti  došlo  v hudebním  oddělení.
Objektivním důvodem byla nová smlouva mezi Národní knihovnou ČR a ochrannými svazy.
Velkým problémem je omezení půjčování novinek až na devět měsíců od nákupu. Zvolili
jsme trochu jiný nákup a nakupovali jsme starší hudební produkci, abychom mohli půjčovat
hned. Prodloužili jsme také možnost půjčování až na 1 týden, ale zároveň jsme museli zvýšit
poplatek na dvojnásobek, protože musíme odvádět poplatek ve výši 40% z výpůjček.
      Nedošlo ani k výkyvu v akvizici. Nákup novinek probíhal plynule a s možností slev.
Novinky nakupujeme, ale omezujeme jejich nakup na množství kusů např. na maximálně 3
kusy od titulu. Víme, že zájem čtenářů o určitý žánr převyšuje naši nabídku. Ale většinou se
jedná i o sezónní záležitost, která pomine a nechceme mít v knihovně 10 či 15 kusu stejných
knih, které si už nikdo nepůjčí. Známe to velmi dobře z minulosti. Z hlediska profilace fondu
je zde vyváženost. Jsme rádi, když nám čtenáři sdělí své názory. Osvědčila se v tomto směru i
skříňka, která slouží na sdělování veřejnosti. Jejich vzkazy byť anonymní, nás upozornili na
věci,  kterých  bychom si  nevšimli.  Do oddělení  akvizičního  a  katalogizačního  se  začínají
obracet i občané, kteří si nepamatují název, či mají dotaz, zda již kniha vyšla nebo chtějí sdělit
podrobnosti  o  autorovi.  Vzhledem k tomu,  že  se  podílíme  na  tvorbě  autorit  pro  Národní
knihovnu ČR, pro nás, ani tyto dotazy nejsou překážkou.
      V roce 2004 nás také zlobily počítače. Nedostatky jsme se snažili odstraňovat hned, při
větších potížích jsme využívali  služeb dalších specialistů. Provádělo se zajištění sítě kvůli
bezpečnosti  a  také  jsme  měnili  providera,  který  nám  nabídl  výhodnější  podmínky  pro
připojení na internet. To vše samozřejmě za provozu.
     Jediný týden, kdy byla knihovna uzavřena byl počátkem srpna. Knihovna je sice uzavřena,
ale v ní probíhá čilý ruch. Dá se říci běžná údržba na kterou není čas. Čistí se všechny regály,
kontroluje se fond, probíhá údržba počítačů, ošetřuje se podlaha, některé části knihovny se
malují, chystají se věci do archivu. Vše se připraví naleští a uspořádá a za týden již netrpěliví
čtenáři čekají na otevření knihovny. Vše je pro ně připraveno.
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     Velký díl práce odvedl i regionální úsek. Tento úsek je nově zřízen v knihovně po rozpadu
sítě veřejných knihoven. Byl financován v roce 2004 ze státních prostředků a zaměřen na
výkon standardů veřejných služeb v knihovnách. S touto činností nám také pomáhá několik
profesionálních knihoven a to v Bystřici p. H., Holešově, Chropyni, Zdounkách, Morkovicích
a  Koryčanech.  Naše knihovna má na starosti  kontrolu výkonu regionálních funkcí  a  také
zajištění  těchto funkcí  dvě velká střediska a to Kroměříž a Kvasice.  Těší  nás,  že se noví
zřizovatelé zajímají o činnost knihoven. Spolupráce je se starosty skutečně na velmi dobré
úrovni.  Postupně  se  zlepšují  fondy,  probíhají  revize  dle  plánu,  nedostatky  se  odstraňují.
Využívají se také výměnné soubory, které tvoří nakoupené novinky.
      Závěrem mi dovolte, abych se také zmínila o ekonomickém oddělení, které také slouží
jako  kontrolní  mechanismus  knihovny.  Všechny nákupy procházejí  přes  bystré  oči,  které
okamžitě rozpoznají nedostatky. Vše musí být v pořádku a vše dobře funguje i díky tomuto
skrytému oddělení.
     Nejvíce asi naší knihovnou v roce 2004 hýbaly informace o projektech a také se tu několik
projektů realizovalo. Vše podstatné jsme shrnuli do výroční zprávy za rok 2004.

Vše, co děláme, děláme pro veřejnost. 

                                                                                    PhDr. Šárka Kašpárková
                                                                                    ředitelka
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2. Úsek služeb

     Posláním každé knihovny je  umožnit  občanům rovný přístup ke  všem informačním
zdrojům, které jsou uloženy v jejich fondech, případně zajistit  jejich dostupnost  využitím
různých informačních technologií. 
Knihovna Kroměřížska pracuje se všemi skupinami obyvatel.  Organizujeme Akademii  III.
věku  pro  seniory,  kontaktní  místo  pro  občanské  organizace,  poskytujeme  odbornou,
informační a poradenskou pomoc. 
Česko-rakouská společnost i Společnost přátel Slovenska při Knihovně Kroměřížska se snaží
o  rozvoj  vztahů  mezi  sousedními  zeměmi  ,  Klub  přátel  poezie  aktivizuje  své  příznivce
pořádáním pravidelných večerů poezie.
Pravidelných  besed  se  čtenáři  se  účastní  významné  osobnosti  našeho  kulturního,
společenského  i  politického  života,  ve  spolupráci   se  všemi  druhy  škol  připravujeme
informační  lekce,  v níž  se  děti  seznamují  se  základy  práce  s informacemi,  každoročně
obměňujeme  náměty  tématických  lekcí,  zabýváme  se  enviromentální  výchovou.  Mladým
autorům je určen již 11. ročník literární soutěže Náš svět.  Klíč od našeho města – soutěž pro
děti  základních  škol  připravujeme  společně  s dalšími  paměťovými  institucemi  na  lokální
úrovni,  projekt  s environmentální  tématikou  Děti  pro  Zemi  ve  spolupráci  se  ZO  ČSOP
Planorbis,  kolegům knihovníkům odborné semináře.
Velký důraz klademe na práci se zdravotně znevýhodněnými čtenáři, organizujeme kulturní
aktivity pro  občany v domech s pečovatelskou  službou,  přímo  v prostorách  psychiatrické
léčebny   biblioterapeutická  čtení.  Informace  v elektronické  podobě  zpřístupňujeme  pro
zdravotně znevýhodněné na stránkách knihovny www.knihkm.cz/handy
Řadu let spolupracujeme se speciálními a zvláštními školami, zajišťujeme nejenom besedy a
prezentace, ale i organizaci soutěží a výstav dětských prací ( výtvarných, literárních).
V knihovně  pracuje  Informační  centrum UNESCO,  jediné  svého  druhu  v republice,  které
zpřístupňuje  informace  o  historických  památkách  a  vzdělávání  a  podílí  se  na  organizací
každoročních  konferencí.  Informační  centrum  EU  přibližuje  obyvatelům  Kroměříže
problematiku  související  s EU.  Pro  zajištění  těchto  aktivit  využíváme  vícezdrojového
financování. 
     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.

2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře

        Největším oddělením Knihovny Kroměřížska   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, dále se oddělení
dělí na čítárnu a informační oddělení.
     Oddělení  pro  dospělé  čtenáře  připravilo  a  zorganizovalo  více  než  400  kulturních  ,
vzdělávacích  a   společenských  akcí  pro  veřejnost.  Zabezpečovalo  informace  o
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environmentální problematice, stalo se kontaktním místem pro distribuci ekologické literatury
pro Zlínský kraj. 
      Pracovníci provedli analýzu potřeb nezaměstnaných,  zdravotně postižených čtenářů i
matek na mateřské a rodičovské dovolené. Výstupy posloužily ke zkvalitnění nabídky služeb
pro tyto „ohrožené“ cílové skupiny uživatelů knihovny a vedly ke vzniku výpůjčního místa
v Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži a internetového vzdělávání . 

Statistické ukazatele oddělení 

Za rok                                                                                2003                           2004      Rozdíl

Celková návštěvnost oddělení pro dospělé:                    84 700                        85 035     + 335
Celkový počet registrovaných dospělých uživatelů:        5 585                          5 722      + 137
Z toho uživatelé do 15 let v oddělení pro dospělé:             182                             300      + 118
Celkový počet výpůjček                                               274 343                      279 215     + 4 872
Počet výpůjček na 1 uživatele                                           49,12                           48,79
Počet výpůjček na 1 návštěvníka                                        3,23                             3,28
Počet vyřízených rezervací                                                 166                            1 375

2.1.1 Čítárna

Umožňuje  uživatelům  studium  denního  tisku,  odborných  i  populárních  periodik.
Celkem knihovna odebírá 153 titulů. V čítárně je uloženo 98 titulů z toho 5 cizojazyčných a
10 regionálních. 

V roce 2004 získala Knihovna Kroměřížska v rámci Dnů partnerství partnerských měst
Chateaudun a Krems tato periodika:
Bulletin d information UFUTA´
Carte postale
Courrier
The Economist
KREMS – Stadt journal (pravidelně)
Kremser Zeitung (pravidelně)

V čítárně je umístěna digitální kamerová lupa pro zrakově postižené.

2.1.2 Informační oddělení 

2003 2004
Počet výpůjček celkem 274 343 100% 279 215 100 %
z toho knihy  215 791 78,66% 216 125 77,4 %
periodika   57 038 20,79% 61 454 22,01%
ostatní 1 514 0,55% 1 636 0,59%
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       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 3 787 sv. ze všech vědních oborů převážně
studijního zaměření /slovníky, encyklopedie/ včetně regionální literatury. Oddělení navštívilo
7 106 návštěvníků, kteří si vypůjčili 3 608 publikací. Zaměstnanci vložili do databáze 2 377
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, Vlastivědný sborník střední
Moravy.
     V roce 2004 byly přeřazeny dokumenty v oddíle regionální literatury, dokumenty byly
řazeny dříve abecedně a tento vyčleněný fond neodpovídal  logice řazení naučné literatury
v knihovně.  Knihovní  fond  je  umístěn  v informačním  oddělení  k prezenčnímu  studiu.
Regionální literatura je označena žlutým štítkem v horní části hřbetu knihy.
     Oddělení je také zapojeno do tvorby a sdílení autorit s Národní knihovnou ČR. Probíhá
harmonizace autorit, při vytváření je cílem tvorba autorit regionálních osobností, které nemá
Národní knihovna ČR. Počet  vložených záznamů(vč.  přebraných)  a upravených  (doplnění
dat) regionálních osobností byl 496 v roce 2004.
      Oddělení využívá externí databáze ANOPRESS, ČTK, ASPI, EBSCO, Manuscriptorium.
V září 2004 byl pro knihovny ukončen bezplatný licencovaný přístup k databázím ProQuest.
Naši  čtenáři  mají  naopak  nově  přístup  ke  starým  tiskům  prostřednictvím  databáze
Manuscriptorium.

 2.1.2.1 Informační centrum pro neziskový sektor 

     Služby Informačního centra pro neziskový sektor v roce 2004 využilo   556 zájemců
osobně, elektronickou formou 901. Z centra bylo zasláno 3.599 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  aktualizována.
Každoročně vždy v únoru probíhá „30 dnů pro neziskový sektor“, v prostorách  knihovny se
v průběhu února 2004 prezentovalo  52 nevládních neziskových organizací.

2.1.2.2 Informační centrum UNESCO

Informační  centrum UNESCO doznalo  v roce  2004 výrazných  změn.  Pracovní  poměr
ukončila paní J. Pošvancová, která se touto činností zabývala. Do činnosti byl zapracován D.
Zapletal a byly provedeny i organizační změny na pracovišti. Během sanitárního týdne bylo
zrušeno vyčleněné pracoviště v čítárně knihovny. Materiály byly zaktualizovány a  včleněny
do fondu. Veškeré elektronické informace byla přeinstalovány do PC ve studovně.

Samostatná doména se školami přidruženými k UNESCO byla předena pod správu školy
Zámoraví. Doména hudeb nebude doplňována.

V září 2004 byla ukončena činnost webu  www.unesco-ic.cz . Knihovna navrhla novou
strukturu  dat  pro  Klub  UNESCO.  Spolupráce  mezi  knihovnou  a  klubem  bude  nadále
pokračovat v omezené formě, zaměřené pouze na aktivity klubu a správou nové domény. O
grafickou úpravu byla požádána ing. J. Tomečková. Data bude zveřejňovat D. Zapletal na
základě dodání klubem.
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2.1.2.3 Meziknihovní výpůjční služba 

      Další službou je meziknihovní výpůjční služba (MVS), kde byla častěji žádána naučná
literatura než beletrie:

Počet vyžádaných knih 
požadavky rok 2004 rok 2003
z jiných knihoven 202 243
jinými knihovnami 707 904

2.1.2.4 Internet pro veřejnost 

         Součástí tohoto oddělení je internetové pracoviště se 4 místy pro veřejnost. V roce 2004
bylo nově zaregistrováno 248 uživatelů, přístupu k internetu využilo 3 347 zájemců. 

2004 2003 2002
Počet návštěvníků 7 106 6 763 5 986
Prezenční výpůjčky 3 608 3 053 1 472
Analytický rozpis 2 377 3 154 2 852

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

2.2 Hudební oddělení 

Činnost hudebního oddělení v roce 2004 plynule navazovala na uplynulá léta, zejména
v  možnostech  půjčování  hudebních  nosičů  (zvukových  AV-médií).  Absenční  a  prezenční
využívání stávajícího fondu hudebních nosičů bylo dominantou nabízených služeb a nejvíce
využívanou  službou  našimi  uživateli.  Tento  fond  hudebních  nosičů  byl  i  v roce  2004
obohacen nákupem nových titulů, také díky mimořádně štědré finanční dotaci, která nakonec
přesáhla  částku  170  000  korun.  Profilace  nákupu  byla  dána  nejen  orientací  na  hudební
novinky, ale také na průběžném doplňování stávajícího fondu staršími tituly, které doposud
chybí a je možné je v rychlém časovém sledu nabídnout našim uživatelům. Tematicky jsme
v roce 2004 dávali přednost hudbě jazzové, rockové a kategorii mluveného slova, posílen byl
také  nákup  etnické  a  lidové  hudby.  Ostatní  tematické  oblasti  byly  doplňovány  podle
standardního klíče. 

Vzhledem  k platnosti  nové  kolektivní  smlouvy  od  1.  1.  2004  došlo  k výraznému
časovému omezení využití hudebních novinek. Tento jistě nepříznivý faktor jsme se pokusili
„nahradit“ širším nákupem starších titulů,  které této restrikci nepodléhají  a tak překlenout
určité  vakuum  v oblasti  nabízených  nových  titulů.  Současně  jsme  prodloužili  standardní
výpůjční  dobu  hudebních  nosičů  na  7  dní,  což  se  setkalo  s příznivou  reakcí  uživatelů.
V oblasti spolupráce hudebního oddělení s dalšími neziskovými institucemi v regionu, se nám
v roce 2004 podařilo navázat užší kontakt se zámeckou knihovnou arcibiskupského zámku
v Kroměříži a seznámit se s jejich hudebním fondem Lichtenštejnského hudebního archivu.
Na  základě  toho  vznikl  rozsáhlejší  odborný  text  připravený  do  tisku  a  poznatky  byly
zohledněny  do  dalšího  nákupu  hudebních  nosičů  pro  oblast  vážné  hudby,  aby  tak  byl
zohledněn jeho regionální význam pro období hudebního baroka. 
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       Za určitý úspěch považujeme naopak zavedení jednoho PC v hudebním oddělení pro naše
uživatele,  kteří  tak  mají  nyní  možnost  vyhledávat  v hudební  databázi  prostřednictvím
webového on-line katalogu a nemusí se spoléhat pouze na tištěné verze katalogů. Mimo jiné
se tak dozví, zda je požadovaný hudební nosič momentálně ve fondu dostupný k vypůjčení.

Statistické údaje za rok 2004:

Celkem získáno 602 hudebních (zvukových) nosičů: 576 ks           CD
    22 ks          MC
        4 ks         VHS

Tematická struktura nákupu: rock, blues, metal      243 ks
mluvené slovo          69 ks
popová hudba          67 ks
jazz, jazz-rock          56 ks
vážná hudba          53 ks
ostatní (fúze)          41 ks
etnická a lidová h.          40 ks
folk a country          29 ks
dechová hudba              4 ks

Celkové náklady na nákup  hud. nosičů: 172 206, 20 Kč

Počet návštěv uživatelů v     hudebním oddělení:  15 314 (2003)   13 636 (2004)

Počet registrovaných uživatelů v     hudebním odd.:    1 502 (2003)     1 256 (2004)

Struktura uskutečněných výpůjček (2004):   18 882 ks celkem

- CD: 16 199 ks
- MC:      342 ks
- knihy a hudebniny:   1 005 ks
- periodika:   1 336 ks

Struktura uskutečněných výpůjček (2003):   26 640 ks celkem

- CD:   24 691 ks
- MC.      365

ks
- knihy a hudebniny:      770

ks
- periodika:   1  179

ks

Statisticky byly v roce 2004 nejvíce vytížené měsíce květen, červen, leden, únor a září.

2.3 Oddělení pro děti a mládež 

     Rok 2004 byl hodnocen příznivě především díky nárůstu evidovaných čtenářů a pořádání
osvědčených projektů určených žákům mateřských, základních a speciálních škol. 
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     V minulém roce bylo hlavní téma besed pro školy a školní družiny –„ Moje město, můj
region“. Pořádány byly také besedy hudební a environmentální. Celkem bylo realizováno 179
besed. 
     Je  namístě zmínit  úspěšné projekty pořádané dětským oddělením:  Proběhl  II.  ročník
celoměstské vědomostní soutěže Klíč od Kroměříže, kterou vyhlásila Knihovna Kroměřížska
ve  spolupráci  s Muzeem  Kroměřížska,  Okresním  státním  archívem  a  Arcibiskupským
zámkem v Kroměříži. Žáci základních a speciálních škol a studenti nižších ročníků gymnázia
odpovídali písemně na otázky z oblasti historie a současnosti města, osobnostech i událostech.
Slavnostní  vyhodnocení  9  nejlepších  soutěžících  proběhlo  7.4.2004  ve  Sněmovním  sále
Arcibiskupského zámku.
V lednu 2004 vyhlásila Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s Městem Kroměříž, Zdravým
městem Kroměříž, ZO ČSOP Planorbis a OS Locus v rámci environmentální výchovy soutěž
o nejlepší EKO projekty  pro žáky základních a speciálních škol. Soutěž jsme nazvali „ Děti
pro Zemi“.  Dětské oddělení spolupracovalo na instalaci výstavy těchto prací a ekologickém
sborníků. Dalším projektem do kterého se čtenáři dětského oddělení zapojili byla celostátně
vyhlášená  anketa  „  Moje  kniha“.  Nejoblíbenější  knihou  se  stal  Harry  Potter  od  J.K.
Rowlingové.
V září byla vyhlášena literární soutěž ve vlastní tvorbě „Kde končí svět“  na téma „Děkujeme
za  pohádku“,  do  které  se  přihlásilo  187  dětí  ze  14  ZŠ,  Gymnázií  a  Spec.  škol  na
Kroměřížsku.
     V oddělení využívají uživatelé dvě místa s přístupem k internetu a jedno s přístupem  k on
– line katalogu.  Vybírat mohou i z  rozšířeného výběru výukově zábavných her na CD ROM.
V rámci března – Měsíce internetu – vyplňovali čtenáři dětského oddělení soutěžní kvíz na
téma  „Na  netu  jsem  jako doma“. Dále  kreslili  a  malovali  svého  oblíbeného  hrdinu
z počítačových her. Žáci s MŠ absolvovali lekce počítačové gramotnosti „Není myška jako
myš“.
     Fond oddělení pro děti a mládež byl pravidelně doplňován novými knihami (858 titulů
beletrie a 377 titulů naučné literatury). Čtenáři měli k dispozic i 25 titulů periodika. Knihovní
fond v oddělení pro děti a mládež je po obsahové i technické stránce kvalitní.   
    Návštěvníci oddělení pro děti a mládež navštěvovali hudební koutek za účelem prezenčního
poslechu hudebních nosičů.
    Rovněž v roce 2004 pokračovala spolupráce formou besed, informačních lekcí a výstav
dětského oddělení se školami pro žáky se specifickými potřebami. 
    Dětští čtenáři navštěvovali v roce 2004 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 pro děti a mládež   :  

                                                             2003               2004                   Rozdíl
Počet registrovaných čtenářů 1 783 1820 +37
Počet návštěvníků 26 420 27 810 + 1 390
Celkový počet výpůjček 73 852 74 424 + 572
Naučná literatura 36 807 35 621 - 1 186
Krásná literatura 37 045 38 803 + 1758

Z celkového počtu výpůjček 

periodik 14 832 17 235 + 2 403  
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3. Oddělení zpracování fondů 

      V roce 2004 byla provedena rekatalogizace kartografických dokumentů, cca 500 svazků.
Ze souboru národních autorit NK v Praze bylo převzato 5 920 záznamů, 182 bylo vytvořeno a
do souboru zasláno. 
      Do fondu knihovny byl převeden, zkatalogizován a podle potřeby přebalen  fond poboček
Postoupky a Trávník, celkem 2 749 svazků. 
      Byly sjednoceny signatury fondu a dle potřeby opraveny záznamy regionální literatury ve
studovně.

Celkový stav fondu a jeho složení (po odpisech) k 31.12.2004

Celkem fond 131 705 knih.jednotek
Z toho:
knihy,mapy 124 461 knih.jednotek
AV-média             6 110 knih.jednotek
CD-ROM,DVD        803 knih.jednotek
hudebniny tištěné        331 knih.jednotek

Celkem fond:    131 705 knih. jednotek

124 461

6 110

803

331
knihy, m apy

AV média

CD-ROM, DVD

hudebniny tiš těné

V roce 2004 bylo přijato do evidence celkem 15 209 knih.jednotek
Z toho:
knihy,kartogr.dok.   14 266 knih.jednotek
AV-média         602 knih.jednotek
Elektronické zdroje         320 knih.jednotek
hudebniny tištěné           21 knih.jednotek

Úbytek knihovního fondu:     2 996 knih.jednotek 

Tematické složení fondu Knihovny Kroměřížska: (kromě fondu poboček a VF)
Knihy,mapy celkem:  110 908
Naučná:    40 291
Beletrie:    46 944
Naučná mládež:      8 130
Beletrie mládež:                15 270
Hudebniny:          326
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Tematické složení přírůstků za r. 2004: r. 2003
Knihy a mapy:
Naučná:            3 109 sv.           2 0813 sv.
Beletrie 4 124 sv.           2 0792 sv.
Naučná mládež:    477 sv.                414 sv.
Beletrie mládež: 1 633 sv.    772 sv.
Hudebniny:      21 sv.      12 sv.

Jazykové složení:
Čeština: 9 221  sv. 6 723  sv.
Angličtina:       44 sv.       36 sv.
Němčina:       40 sv.         8 sv.
Slovenština:       37 sv.       30 sv.
Jiné jazyky:       22 sv.         6 sv.

     Oddělení zpracování fondu zakoupilo či jiným získalo do fondu knihovny a
zpracovalo 9 364 sv. knih a kartogr. dokumentů (bez VF)
Z toho:
koupě     6 119 sv.
dar, jiné nabytí:         496 sv.
převod pobočky:     2 749 sv.

Náklady:     1 047 140 Kč
Úspora:                    303 308 Kč
Celkem:     1 350 448 Kč

Výměnný fond
Náklady:        725 857 Kč
Úspora:        253 540 Kč
Celkem:        979 397 Kč

Opraveno a do nové fólie bylo přebaleno cca 4 000 svazků, 840 brožur bylo zpevněno
svázáním ve vlastní dílně.

4. Pobočky knihovny 

Pobočky ve městě:

Oskol – pobočka je umístěna uprostřed sídliště, je vybavena internetem. Fond je profilován
pro nejmenší děti a vyšší věkovou kategorii občanů. Pobočka se potýká s nízkou návštěvností.
Od 1.7. 2004 byla pobočka profesionalizována.

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. 
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Pobočky mimo město:

Bílany – umístění  pobočky bylo projednáno s vedením města.  Prostory jsou nevyhovující.
Pobočka byla napojena na internet. 

Drahlov  – činnost  knihovny se zlepšila  po projednání a  stabilizací  paní  knihovnice.  Byla
upravena akumulační kamna.

Hradisko – činnost pobočky nedosáhla výrazných změn.

Postoupky –  Byla  provedena  rozsáhlá  rekonstrukce  celého  objektu  včetně  knihovny.
Knihovna se zvětšila a byla napojena na internet. Z důvodů rekonstrukce byla dlouhodobě
uzavřena.  Bylo  dokončeno  automatizované  zpracování  knihovního  fondu,  který  se  stal
součástí Knihovny Kroměřížska. Přírůstkový  a Úbytkový seznam byl ukončen.

Těšnovice – vybavení, umístění i činnost knihovny nedosáhla žádných výrazných změn.

Trávník – pobočka byla vybavena novým nábytkem. Knihovní fond byl automatizován a stal
se součástí Knihovny Kroměřížska. Přírůstkový a Úbytkový seznam byl ukončen.

     V roce  2004 dosáhly výrazných estetických změn dvě pobočky a to Postoupky a Trávník.
Na  internet  jsou  napojeny  pobočky:  Bílany,  Postoupky,  Těšnovice,  Trávník.  Knihovna
Kroměřížska  se  stala  partnerem  projektu  Vysokorychlostní  internet,  který  pokud  bude
úspěšný, zavede bezdrátový internet na pobočky: Bílany, Postoupky a Těšnovice. Do konce
roku 2005 je předpoklad napojení na internet pobočky v Drahlově a Hradisku.

5. Projekty

V této  kapitole  jsou  popsány  všechny  projekty  včetně  finančních  částek,  které  knihovna
získala  v průběhu  roku  2004.  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 učení /realizace 06/2003 – 03/2005/
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, Bosáková, Pagáčová

CALIMERA /realizace 12/2002 – 5/2005/
Mezinárodní  projekt  s podporou  Evropské  komise  zaměřený  na  zprostředkování
elektronických informací /digitalizace/ pro koncového uživatele z knihoven, muzeí, archivů.
Realizátorka projektu: Dr. Š. Kašpárková

VISK 8 /realizace 2004/
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
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Regionální funkce /realizace 2004/
Projekt  podávaný  na  Krajský  úřad  ve  Zlíně  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
Dny pro Karla Kryla /realizace březen-listopad 2004/
Projekt  podávaný  na  Krajský  úřad  ve  Zlíně,  Městský  úřad  Kroměříž  při  příležitosti
připomenutí výročí K. Kryla.
Realizátorka projektu: Mgr. D. Hebnarová
Partner projektu: Univerzita T. Bati ve Zlíně

6. Sponzoři

Firma Manďák a.s.  předala dary pro děti v literární soutěži.
Firma Hanácká keramika a. s. přispěla na zakoupení prosklených vitrín na výstavy.

7. Zahraniční návštěvy

starosta Franz Hölzl z Kremsu
předseda sdružení partnerských měst Chateaudun  Gerard Charleau

8.Regionální funkce v okrese Kroměříž  v roce 2004 

  Základním  cílem  programu  podpory  je  zajištění  všeobecné  dostupnosti  veřejných
knihovnických a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností  knihoven
v kroměřížském  regionu.  V roce  2004  zajišťovala  výkon  regionálních  funkcí  v okrese
Kroměříž pověřená knihovna – Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace (dále jen
Knihovna Kroměřížska), kde  bylo od 1.1. 2003 vybudováno regionální pracoviště.
    Pro  výkon  regionálních  funkcí  pro  knihovny  okresu  je  smluvně  pověřena  Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Rozsah výkonu RF je stanoven ve smlouvě.
    Finanční částka přidělená MK ČR na regionální funkce pro okres Kroměříž na r. 2004
činila 1. 862.000 Kč.
    Na zajišťování a poskytování regionálních služeb v regionu se podílely i profesionální
knihovny: Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem, MKS - Městská knihovna Holešov,
Městská  knihovna  v  Chropyni,  Městská  knihovna  v  Koryčanech,  Městská  knihovna
Morkovice-Slížany a Místní knihovna  Zdounky. Na základě uzavřených smluv a objednávek
(s uvedeným  typem  a  rozsahem  služeb)  vykonávaly  vybrané  regionální  funkce  pro
obsluhované knihovny s neprofesionálním knihovníkem (obecní/místní knihovny). Vykonané
služby  RF  byly  čtvrtletně  uhrazeny  na  základě  faktury  (výjimka  –  1.  pololetí  
r. 2004).
    V roce 2004 Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí
pro  104  zaregistrovaných  základních  knihoven  a  poboček.  Ve  II.  pololetí  r.  2004  byla
zaregistrována v evidenci knihoven na MK ČR Místní knihovna Žalkovice. Ve IV.čtvrtletí  
r. 2004 byla v rámci služeb regionálních funkcí obsluhována i tato knihovna. V závěru roku
2004 se zaregistrovala v evidenci knihoven Obecní knihovna Lechotice.
     Služby  poskytované  základním  knihovnám  odpovídají  standardu  kvality  a  kvantity
regionálních funkcí pro pověřené knihovny.
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    Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných
knihoven  v okrese,  pomáhala  zajistit  kvalitu  knihovnických  služeb  a  zajistit  dostupnost
veřejných knihovnických a informačních služeb občanům kroměřížského regionu.
     V r. 2003 rozhodlo zastupitelstvo obce Kostelany zrušit dvě pobočky Obecní knihovny
Kostelany, a to Místní knihovnu Lhotka a Místní knihovnu Újezdsko. V knihovnách byla v 1.
pololetí  r.  2004 provedena revize,  Přírůstkové seznamy i  Seznamy úbytku byly uzavřeny.
Knihovní  fond  byl  aktualizován,  přeznačen  ,  nově  přebalen  a  přepsán  do  Přírůstkového
seznamu knihovny Kostelany. Přepsáno bylo celkem 1869 knihovních jednotek.
      Přestěhovány do nových  prostor  byly knihovny:  Žeranovice,  Rataje,  Břest,  Uhřice.
Zrekonstruovány  byly  prostory  knihoven:  Skaštice,  Trávník,  Postoupky,  Bořenovice.
Rekonstrukce je prováděna v knihovně ve Zdislavicích.

Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v     okrese Kroměříž  
v roce 2004.

Poradenská a konzultační činnost
Bylo uskutečněno celkem 509 akcí, tj.111 metodických návštěv, poskytnuto 398 konzultací,
z toho 136 jednání s provozovateli knihoven. Obslouženo bylo 98 knihoven.

Statistika knihovnických činností
Knihovna  Kroměřížska  a  profesionální  knihovny  zpracovaly  72  statistických  výkazů  
a sumářů KULT V 12.01 registrovaných knihoven za rok 2003. Pro IPOS a další statistické
zpracovávání byly zpracovány i výkazy nezaregistrovaných knihoven a výkazy za knihovny,
které nevykazují činnost, ale jen knihovní fond za rok 2003. Výkazy těchto knihoven nejsou
zahrnuty v uvedeném celkovém počtu 72 zpracovaných výkazů.

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
Knihovna  Kroměřížska  uspořádala  5  vzdělávacích  akcí  pro  profesionální  a  dobrovolné
knihovníky okresu  Kroměříž  v celkovém počtu  19  vyučovacích  hodin,  přítomno  bylo  99
účastníků.  Z toho  v rámci  regionálních  funkcí   proběhly  4  odborné  semináře  (1  pro
profesionální knihovníky, 3 pro neprofesionální knihovníky) v počtu 13 vyučovacích hodin,
účastníků  bylo  67.  Obslouženo  bylo  48  knihoven.  Knihovníkům byla  nabídnuta  možnost
dalšího vzdělávání na vzdělávacích akcích v rámci kraje.

Porady:
Bylo uspořádáno 5 porad pro profesionální i  neprofesionální  knihovníky,  zúčastnilo se 59
knihovníků. Obslouženo bylo 28 knihoven.

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce
Stav  výměnného  fondu  v Knihovně  Kroměřížska  ke  31.12.2003  byl  6  154  knihovních
jednotek. Přírůstek za rok 2004, ke dni 31.12.2004 činí 4 923 knihovních jednotek. Úbytek za
rok 2004 byl 3 kj.
Stav výměnného fondu v Knihovně Kroměřížska ke dni 31.12.2004 byl 11 074 kj.

Cirkulace výměnných souborů
V r.  2004   bylo  expedováno  209  výměnných  souborů,  obsahujících  11  010  knihovních
jednotek. Obslouženo bylo 103 knihoven. Cirkulace je prováděna dle daného standardu. Počet
knih v souboru je minimálně 50 svazků, pouze ve dvou případech je 30 svazků. Individuálně a
dle  zájmu  knihovníků  obsluhovaných  knihoven  byly  počty  svazků  navýšeny  na  základě
domluvy. Dle požadavků neprofesionálních  knihoven byly soubory doplňovány tématicky,
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rozšířeny o  druh  literatury,  která  v knihovně chybí   a  je  čtenáři  žádána.  Knihovníci  mají
možnost využít pro informovanost elektronickou databázi svazků výměnného fondu, která je
zpřístupněna na webových stránkách Knihovny Kroměřížska,
    Registrujeme i případy, kdy si knihovníci obsluhovaných knihoven došli vybrat knihy z VF
přímo do Knihovny Kroměřížska. Dle zájmu a požadavků knihovníků bylo do obsluhovaných
knihoven dodáno i více souborů,  v počtu expedovaných výměnných souborů je zahrnuto i 10
souborů – 10 výpůjček výukového kurzu (CD ROM), které byly v rámci výměnného fondu
půjčeny osmi profesionálním knihovnám a dvěma neprofesionálním knihovnám.
    Protokol pohybu výměnného fondu byl v r. 2004 zpracován v modulu – výměnné soubory-
integrovaného knihovního systému Clavius. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
Byla  poskytnuta  50  knihovnám.  Bylo  zrevidováno  33  875  knihovních  jednotek  ve  20
knihovnách.  Revize  probíhaly  dle  stanoveného  5letého  plánu.  Všechny  revize
v neprofesionálních knihovnách byly provedeny klasickým způsobem bez využití PC,
- ve 23 knihovnách byla provedena aktualizace knihovního fondu, 
- přebaleno a zpracováno bylo 13. 964 knihovních jednotek ve 30 knihovnách,
- vyřazeno bylo 3 061 knihovních jednotek ve 21 knihovnách.

 
Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z     prostředků obcí  
- bylo nakoupeno 291 svazků pro 7 obsloužených knihoven.
- zaevidováno a zpracováno bylo 3 073 svazků pro 29 obsloužených knihoven.
Nákup knih ve většině případů provádí sami provozovatelé nebo knihovníci obsluhovaných
knihoven.

Servis výpočetní techniky
Knihovna Kroměřížska zajišťuje pro obsluhované knihovny servis SW LANIUS, Clavius,
- v roce 2004 proběhlo 15 akcí. Obslouženo bylo 6 profesionálních knihoven.

Doprava v     rámci výkonu regionálních funkcí  
Pro 103 obsloužených knihoven bylo najeto 3 485 km v rámci výkonu regionálních funkcí.
Jednalo se především o rozvoz výměnných souborů, revize, metodické návštěvy a jednání se
zřizovateli obsluhovaných knihoven.

     Informace o regionálních  funkcích jsou přístupné na webových stránkách  Knihovny
Kroměřížska.
     Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska  zajistilo distribuci darů KKFB Zlín a knih
z projektu Česká knihovna.

9. Ekonomické ukazatele, majetek 

Finanční hospodaření

  Celkové výnosy v roce 2004                 11 881 944,55 Kč 
  z toho:  vlastní výnosy z prodeje služeb                       774 063,00 Kč 
               ostatní výnosy                         23 938,31 Kč 
               knihovní fond - dary                         47 767,90 Kč 
               peněžní dary                           3 000,00 Kč 
               účelově poskytnuté příspěvky od jiných subjektů                       241 175,34 Kč 
               příspěvek na provoz od zřizovatele                    8 930 000,00 Kč 
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               státní účelové dotace                    1 862 900,00 Kč 

Účelová státní dotace byla poskytnuta z Ministerstva kultury ČR na zabezpečení Programu podpory 
zajištění regionálních funkcí knihoven.

Finanční příspěvky  jiných subjektů byly zejména od Nadace Open
Society Fund Praha na projekt "Celoživotní učení" a z Evropské
komise EU na mezinárodní projekt CALIMERA.

Celkové náklady v roce 2004                 11 881 944,55 Kč 

  Nákup knihovního fondu celkem                    2 100 525,48 Kč 
  z toho:  knihy                    1 053 269,00 Kč 
               časopisy                       116 851,28Kč 
               AV media                       172 206,20 Kč 
              CD ROMy                         33 199,00 Kč 
              výměnné soubory knih                       725 000,00 Kč 

V úhrnné výši byl nákup knihovního fondu oproti roku 2003 vyšší o 21 136,-- Kč z rozpočtu knihovny,
naopak u státní dotace byly finanční prostředky na nákup výměnných souborů sníženy..

Hospodaření knihovny bylo v roce 2004 vyrovnané a všechny dotace a příspěvky 
vyúčtovány v daných termínech.

Stav majetku k 31. 12. 2004 podle jednotlivých majetkových účtů:
               dlouhodobý hmotný majetek                    2 248 791,94 Kč 
               drobný dlouhodobý hmotný majetek                    5 348 325,49 Kč 
               dlouhodobý nehmotný majetek                       158 025,00 Kč 
               drobný dlouhodobý nehmotný majetek                       113 331,75 Kč 
               celkem                   7 868 474,18 Kč 

 

10. Statistika  

2004 2003 rozdíl 

Registrovaní čtenáři celkem 7 713 7 566 + 147
          
Z toho do 15 let    1 972          1 783    +189
Návštěvníci celkem 133 587 133 197 +390
Výpůjčky celkem   376 138 378 364 -2 226
z toho naučná lit. pro dospělé 148 474 146 054 +2 420
           beletrie pro dospělé 132 838 130 314 +2 524
           naučná lit. pro děti 35 621 36 807 -1 186
           beletrie pro děti    38 803 37 045 +1 758
Výpůjčky ostatních dokumentů   20 402 28 144 -7 742
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Meziknihovní výpůjční služba
- požadavky z jiných knihoven  770 904 -134
- požadavky jiným knihovnám  261 223 + 28
Výpůjčky periodik      81 735 74 555 +7 180
Vzdělávací a výchovné akce  408 311 +97

Výše  uvedené  statistické  výsledky  jsou  pro  názornost  porovnány  s rokem
předcházejícím a v posledním sloupci  je znázorněn rozdíl.  Registrovaných čtenářů přibylo
také  díky  registraci  studentům  víceletých  gymnázií  v půjčovně  pro  dospělé  čtenáře.
Obdivuhodné je, že se  pokles registrovaných čtenářů u dětí zatavil, a dokonce došlo k nárůstu
zaregistrovaných uživatelů, což svědčí o dobré práci tohoto oddělení, protože všeobecně je
zaznamenán úbytek dětí a mládeže v knihovnách. Celkový pokles výpůjček, i přes nárůst u
téměř  všech  sledovaných  ukazatelů,  byl  způsoben  velmi  výrazným  poklesem  výpůjček
v hudebním oddělen (- 8 500), který zapříčinila omezení, vyplývající z aktualizované smlouvy
s ochrannými svazy. Nově vydaná AV média smí knihovna absenčně vypůjčit až za 9 měsíců
od zakoupení. Chybí aktuální novinky. Prodloužila se i výpůjční doba , což statisticky snižuje 
možnou výpůjčku. Všechny ukazatele budou pečlivě sledovány, porovnávány a analyzovány.
Na jejich základě vytvoříme co nejoptimálnější  nabídku služeb hudebního oddělení,  která
bude co nejvíce korespondovat s potřebami uživatelů a současně bude respektovat požadavky
OSA a Intergramu.  .

U meziknihovní výpůjční služby převyšují požadavky jiných knihoven, což signalizuje
dobrou skladbu fondu Knihovny Kroměřížska. 

Nárůst  kulturně  výchovné  činnosti  vyplývá  ze  systematické  spolupráce  knihovny
s partnery z NNO,  se  školami,  školními  družinami,  organizacemi a  institucemi  na  místní,
regionální  i  celostátní  úrovni.  Všemi  svými  aktivitami  cílí  knihovna  nejenom  ke  svým
zaregistrovaným  uživatelům,  ale  i  k široké  veřejnosti.  Díky  své  činnosti   se  Knihovna
Kroměřížska  stala  nejenom  kulturním  a  informačním,  ale  i  vzdělávacím,  komunitním  a
ekologickým centrem regionu. 

Statistické výsledky městských poboček:

                                                          čtenáři                   návštěvnost                   výpůjčky
           2004 2003 2004 2003 2004   2003 

Oskol       80 73 622 694 2 347 2 693
Lutopecká 46 37 1 186 804 2 931 2 041
Nitranská   65 65 375 425 2 338 3 082
Kotojedská      15 15 134 198 314 639

Přes  příznivý mírný nárůst  čtenářů  na  pobočkách  Oskol  a  Lutopecká  se  nepodařilo
zastavit pokles výpůjček na pobočkách Oskol, Nitranská DPS i Kotojedská DPS. Nárůst ve
všech  ukazatelích  vykázala  pouze  pobočka  na  Lutopecké  ulici,  jinak  všechny  městské
pobočky vykázaly úbytek návštěvníků a výpůjček.

V pobočce Oskol jsme ukončili dohodu o pracovní činnosti k 30.6.2004 a zajišťujeme
provoz pobočky z vlastních zdrojů. V pobočkách charakteru výpůjčního místa – Nitranská a
Kotojedská byl pokles způsobem delší nemocí paní na dohodu o pracovní činnosti.

Statistické výsledky v     pobočkách mimo město  :  

                                                          čtenáři                    návštěvnost                   výpůjčky

17



                               2003       2004 2003       2004             2003      2004

Bílany    49 55 253 377               659        987
Drahlov  5 21 47 378                 58        238
Hradisko 33 40 179193               735        953
Postoupky   29 33 274 200               709        498
Těšnovice   67 41 319 358               867        935
Trávník       18 29 132 315               623        629

V pobočce Bílany se činnost v roce 2004 zlepšila, ve všech sledovaných ukazatelích je
nárůst.  V loňském  roce  bylo  projednáno  na  Městském  úřadě  v Kroměříži  možnost
přestěhování  knihovny  do  větších  prostor.  Pobočka  Drahlov  se  po  dlouhodobé  stagnaci
zlepšila ve své činnosti ve všech směrech. Pobočka Hradisko rovněž zaznamenala nárůst, i
když  ne  výrazný.  Pobočka  v Postoupkách  byla  v roce  2004 rekonstruována  a  po  několik
měsíců byla uzavřena. Byla rovněž připojena na internet a byl zaveden telefon. I přesto, že
byla  dlouhodobě zavřena je  zaznamenán nárůst  čtenářů,  mírný pokles  je  v návštěvnosti  a
výraznější  pokles  ve  výpůjčkách.  Výrazný  pokles  se  projevil  ve  čtenářích  v pobočce
Těšnovice. V dalších ukazatelích je mírný nárůst. Pobočku v Trávníku zaznamenala výrazný
nárůst  čtenářů  a  více  jak  dvojnásobnou  návštěvnost.  Knihovna  byla  vybavena  novým
nábytkem. Jak je vidět z výsledků projevila se zde i dobrá práce metodiky ze strany Knihovny
Kroměřížska. 

11. 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 – zástupkyně ředitelky
Oddělení zpracování fondů – Vladimíra Záhořáková
Úsek regionálního knihovnictví – Ivana Drobníková

12. Zaměstnanci

Bosáková Soňa
Bráblíková Kamila
Drobníková Ivana
Dvořák Petr Bc. /zástup za MD/
Fialová Hana
Hebnarová Daniela Mgr.
Jedruchová Zita
Kašpárková Šárka PhDr.
Korandová Zdeňka
Kyller Oldřich
Lucassenová Petra
Mahel Richard Mgr.
Mahel Robert Mgr.
Mášová Svatava
Okálová Lada /zástup za MD/
Pagáčová Miroslava
Parobková Jaroslava
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Pavlíková Lucie  
Pošvancová Jana Bc. /ukončen pracovní poměr/
Roubalíková Vladimíra /od 1.11.2004 – na místo po Z. Korandové - starobní důchod/
Rýdlová Kamila /zástup za MD/
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/
Stachová Veronika
Koppová Petra

13. Příloha: 

Kalendárium významných akcí 2004

Nejdůležitější kulturně-výchovné akce Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace
v roce 2004

Leden
� 14.1. -  Hudební akademie „ Amilcare Ponchielli: Gioconda“ poslechový pořad
� 29.1. – Akademie III. věku“ Mlýny v Kroměříži“ přednáška

Únor
� 1.2. – „Děti pro Zemi“ zahájení ekologické a ekovýchovné soutěže pro žáky ZŠ, Spec.

Škol a víceletých Gymnázií kroměřížského regionu, soutěž trvala do 31.3. 
� 2.2. – vernisáž 6. prezentační  výstavy neziskových organizací okresu Kroměříž,

výstava se konala v rámci celostátní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ a trvala
do 27.2.2004

� 4.2. – Hudební akademie „Operní recitál významné české sopranistky Marie
Tauberové“ poslechový pořad

� 9.2. – „Klíč od města Kroměříže“ zahájení celoměstské vědomostní soutěže
paměťových institucí na Kroměřížsku, pro děti do 15. let, akce trvala do konce
března

� 10.2. – Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro dospělé
� 11.2. – Společnost přátel Slovenska „ Každodenní život indiánů v Jižní Americe“

beseda s Marií Kubenovou , misionářkou v Britské Guayaně
� 18.2. – Čteme nahlas pro dospělé z knihy Květy Legátové – Želary
� 19.2. –  „ Poetická Kroměříž“ literárně hudební pořad Klubu přátel poezie,

sestavený z tvorby regionálních autorů
� 24.2. – Sdružení přátel fantasy a dřevěného šermu – přednáška o žánru fantasy
� 25.2. – Diskusní fórum zastupitelů města Kroměříže a neziskových organizací,

v rámci  celostátní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“
� 26.2.- Akademie III. věku „ Stáří není nemoc“ přednáška
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Březen
� Březen – měsíc internetu: 
      „Na netu jsem jako doma“ soutěž pro děti ze současné moderní hudby
      „Není myška jako myš“ lekce informatiky pro MŠ a ZŠ
      „Klíč od města Kroměříže“ vědomostní soutěž
� Březen – vyhlášení celostátní ankety o nejoblíbenější knihu roku 2004 „Moje kniha“
� 2.3. – Diskusní fórum zástupců neziskových organizací se zástupci města Kroměříže,

diskuse proběhla v rámci celostátní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“
� 3.3. – Čtení nahlas z poezie Karla Kryla, verše kroměřížského rodáka k 10. výročí

jeho úmrtí
� 3.3. – Vernisáž výstavy a prodeje výrobků pracovní terapie klientů Ústavu soc. péče

Zborovice, výstava a prodej trvali do 9.3.2004
� 3.3 – Hudební akademie „Otto Nicolai: Veselé paničky windsorské“ poslechový

pořad
� 9.3. – „Cimburk“ beseda se členy občanského sdružení POLYPEJE o strastech a

slastech záchrany historické památky
� 12.3. – Diskuse senátora Ing. Františka Kroupy se starosty obcí regionu Kroměřížska
� 25.3. – Akademie III. beseda se spisovatelem
� 31.3. – „Tak dejchej“ pásmo hudby a básní L. Aškenazyho a J. Préverta ve

spolupráci s Klubem přátel poezie

Duben
� 5.4. – Vernisáž výstavy výrobků dětí ze Speciální školy pro žáky s více vadami,

v rámci vernisáže se uskutečnil Velikonoční jarmark, výstava trvala do 16.4.2004
� 7.4. – „Klíč od města Kroměříže“ vyhodnocení celoměstské vědomostní soutěže

paměťových institucí na Kroměřížsku
� 7.4. – Hudební akademie „Caetano Donizetti: Lucie z Lammermooru“ poslechový

pořad
� 15.4. – „Úvod do problematiky čerpání finančních prostředků z EU – vybrané

finanční nástroje EU – NP Phare 2003 a SROP“ kurz pro zájemce z veřejné,
neziskové i podnikatelské sféry

� 19.4. – „Týden pro Zemi“ environmentální výchova v knihovnách
� 20.4. – Česko-rakouská společnost „Vybrané události z rakouských dějin vzhledem

k našim dějinám“ přednáška prof. PhDr. Richarda Rothenhagena
� 21.4. – „Týden pro Zemi“ zahájení výstavy s ekologickou tématikou ve spolupráci

s ČSOP Planorbis
� 22.4. – „Děti pro Zemi“ vyhodnocení ekologické a ekovýchovné soutěže pro ZŠ, Spec.

Školy a víceletá Gymnázia kroměřížského regionu
� 26.4. – „Kultura ve městě“ diskusní fórum s představiteli města Kroměříže
� 28.4. – Společnost přátel Slovenska „Vzpomínka na Slovensko“ komponovaný pořad

recitace, hudby a zpěvu
� 29.4.- Akademie III. věku „Poezie Karla Kryla“ – vzpomínkový pořad

Květen
Květen – Dny pro Karla Kryla
� 3.5. – „Karel Kryl: Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína“ výstava pořádaná u

příležitosti jubileí Karla Kryla, vernisáž zahájila manželka Karla Kryla paní Marlen
Kryl

� 5.5. – Hudební akademie „Jacques Offenbach: Krásná Helena“ poslechový pořad
� 6.5. – Seminář pro dobrovolné knihovníky okresu Kroměříž
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� 17.5. – Akademie III. věku „ Evropská ústava“ přednáška
� 18.5. – Dobrovolníci, vzdělávání a výchova ve škole i mimo školu, celostátní

konference Unesco, 2. sekce Dobrovolníci mimo školu – tradiční činnosti
� 19.5. – „Místo Karla Kryla v současné české literatuře“ literární seminář (PhDr. Igor

Fic,
      Mgr. Michal Jareš)
      Poetika Karla Kryla (Vladimír Merta)
      Karel Kryl bez legend (Jiří Černý)
� 19.5. – „Koncert pro Karla Kryla“ koncertem provázel Ivan Hoffman, účinkovali

Vladimír Merta a Vlastimil Třešňák
� 20.5. – Literární květen „Duchovní literatura a Karel Kryl“ (Zeno Kaprál, Vít Slíva

a Zdena Zábranská)
� „Současná literatura a Karel Kryl“ (Ivan Binar)
� 24.5. – „Čtení z díla Jindřicha Spáčila“ čtení z díla regionálního autora pro veřejnost
� 25.5. – Česko-rakouská společnost „Biskupové v Kroměříži“ přednáška prof. PhDr.

Richarda Rothenhagena
� 26.5. – „Afghánistán“ Člověk v tísni – společnosti při ČT o.p.s., beseda se členy

společnosti

Červen
� 1.6. – „Den dětí v knihovně“ zábavné soutěžní odpoledne pro děti, literární kvíz,

promítání pohádek, zápisné zdarma
� 2.6. – Hudební akademie „Giuseppe Verdi: Trubadúr“ poslechový pořad
� 8.6. – „ Střední Asie očima českého dobrodruha“ beseda s Milošem Navrátilem o

životě ve Střední Asii, ve spolupráci s občanským sdružením Život a zdraví
� 21.6. – Sdružení přátel Fantasy a dřevěného šermu – literární přednáška o žánru

fantasy
� 26.6. – Akademie III. věku ukončení krátkého ročníku

Září
� 1.9.- Společnost přátel Slovenska „Divočina zachrání svet“ výstava fotografií

Lesoochranárského zoskupenia Vlk ze Slovenska ve spolupráci s ČSOP Planorbis
� 6.9. – Evropský týden mobility „ Bezpečná ulici pro děti“ výstava dětských

výtvarných prací
� 7.9., 14.9., 21.9. – Konverzační kurzy angličtiny pro pokročilé s Mrs. Nancy

Fitzgerald
� 8.9. -  Hudební akademie „Charles Guonod: Romeo a Julie“ poslechový pořad
� 11.9. – „Rozloučení s prázdninami“ den plný her a soutěží ve spolupráci s Pionýrem

a Zdravým městem Kroměříž
� 15.9. – „Na kole k Viktoriiným vodopádům“ beseda s cykloturistou Janem

Tomšíčkem
� 16.9. – Evropský týden mobility „Cykloturistika v družebních městech“ Krems

(Rakousko), Chateaudun (Francie) – beseda
� 17.9. - Vernisáž výstavy knih francouzské a rakouské literatury z fondu Knihovny

Kroměřížska
� 20.9. – Evropský týden mobility „Krajská koncepce cyklodopravy“ beseda a

prezentace pasportu cyklodopravy v kraji
� 21.9. – Evropský týden mobility „Bezbariérová MHD v Kroměříži“ prezentace

projektu dopravní obslužnosti
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� 24.9. – 1.10. – Mezinárodní den sluchově postižených – výstava pomůcek pro
sluchově postižené ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Kroměříž

� 30.9. – Akademie III. věku „ Leoš Janáček“ poslechový pořad

Říjen
� 4.10. – 8.10.  Týden knihoven
      V rámci Týdne knihoven byla vyhodnocena celostátní anketa „Moje kniha“
� 1.10. – Veřejné měření glykémie – ve spolupráci se Svazem diabetiků
� 4.10. – VŘSČ (Velké říjnové společné čtení) – čtení z děl českých autorů v rámci

Týdne knihoven
� 5.10. – „Jedenáct roků VLKA“ lesoochranarske zoskupenie VLK, beseda s V.

Bartušem
� 6.10. – Hudební akademie „Beno Blachut“ poslechový pořad
� 10. – 22.10. Dny křesťanské kultury
� 12.10. – Vernisáž výstavy uměleckých prací žáků Základní církevní školy, výstava

trvala 
      do 21.10. 2004
� 18.10. – Společnost přátel Slovenska „Diskusní fórum: česko-slovenské vztahy“ se

zástupci  slovenského velvyslanectví
� 20.10. – Česko-rakouská společnost „O historii Rakouska“ přednáška prof. PhDr.

Richarda Rothenhagena
� 21.10. Akademie III. věku „ Bezpečná komunita“ přednáška

Listopad
� 1.11. – „Vzpomínka na zesnulé“ pietní akce ve spolupráci s Klubem přátel poezie a

pěveckým sborem SPgŠ Kroměříž
� 3.11. – Hudební akademie „Petr Iljič Čajkovskij: Evžen Oněgin“ poslechový pořad
� 4.11. – „Nádorové onemocnění prsu“ vzdělávací přednáška ve spolupráci s Českým

svazem žen, KRŽ Zlín a občanským sdružením OAZA
� 11.11. – Odborný seminář pro neprofesionální knihovníky kroměřížského regionu
� 11.11. – „Zlínský kraj – genius loci“ prezentace knihy prof. PaedDr. Jaroslava

Vencálka Csc., spojená s autogramiádou
� 13.11. – „Poetický výlet“ setkání regionálních autorů ze Zlínska, Vsetínska a

Kroměřížska ve spolupráci s Klubem přátel poezie Kroměříž a Klubem přátel hudby
a poezie Zlín

� 15.11. – „Cesta do Španěl, Itálie a Francie a opět domů“ beseda spojená s vernisáží
výstavy fotografií PhDr. Jiřího Večeři

� 18.11. – „Společnost pro pomoc nemocným dětem“ výroční setkání členů a příznivců
společnosti

� 22.11. – Česko-rakouská společnost „O historii Rakouska“ přednáška prof. PhDr.
Richarda Rothenhagena

� 25.11. Akademie III. věku – „Komunitní plánování pro seniory“ přednáška

Prosinec
� 9.12. – „My ještě něco dokážeme“ výstava fotografií a výrobků pracovní terapie

klientů DD Na Kopečku a Riegrovo náměstí, trvala do 5.1.2005, výstava byla spojená
s prodejem výrobku, který proběhl  9.12.-17.12. 2004

� 9.12. – Akademie III. věku „ Povídání o betlémech s ukázkami“ přednáška
� 14.12. – „Kristus pán se narodil“ pásmo veršů a koled ve spolupráci s Klubem přátel

poezie
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Srovnání statistických výsledků  - Knihovna Kroměřížska

2003 2004
Knihovní fond 127 661 136 914 +9 253

Čtenáři 8 059 8 138 +79
Čtenáři do 15.let 1 974 2 065 +91
Návštěvníci 136 778 137 725 +947

Výpůjčky 390 786 388 308 -2 478
NL-dospělí čt. 147 255 150 319 +3 064
B - dospělí čt. 140 136 141 977 +1 841
NL - děti 37 268 35 913 -1 355
B - děti 37 953 39 697 +1 744
Ostatní dokumenty 28 174 20 402 -7 772

Knihovní fond + výpůjčky

Knihovní fond + výpůjčky
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2003 2004

čtenáři 493 425-68
návštěvníci 3581 4138+557
výpůjčky 12422 12170-252

čtenáři návštěvníci výpůjčky
 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Bílany 49 55 +6 253 377 +124 659 987 +328
Drahlov 5 21 +16 47 378 +331 58 238 +180
Hradisko 33 40 +7 179 193 +14 735 953 +218
Postoupky 29 33 +4 274 200 -74 709 498 -211
Těšnovice 67 41 -26 319 358 +39 867 935 +68
Trávník 18 29 +11 132 315 +183 623 629 +6
celkem 201 219 +18 1204 1821 +617 3651 4240 +589

Oskol 73 80 +7 694 622 -72 2693 2347 -346
Lutopecká 37 46 +9 804 1186 +382 2041 2931 +890
Nitranská 65 65 425 375 -50 3082 2338 -744
Kotojedská 15 15 198 134 -64 639 314 -325
Zachar 102 0 -102 256 0 -256 316 0 -316
celkem 292 206 -86 2377 2317 -60 8771 7930 -841

Srovnání výsledků činnosti - pobočky Knihovny 
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