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1. Úvod

Vážení přátelé,

     nastal čas, abych opět rekapitulovala události, které v knihovně proběhly v roce 2005.
Musím konstatovat, že rok 2005 se zapsal zlatým písmem do celé historie knihovny. Byly to
zejména tři události, které musím zmínit hned na začátku a které měly a budou mít nesmírný
vliv na vývoj knihovny i v budoucnosti.
     První   událostí  bylo  zpracování  projektu  s názvem Centrum celoživotního  učení  do
Operačního  programu  Rozvoj  lidských  zdrojů.  Projekt  byl  přijat  a  v srpnu  2005  byla
podepsána smlouva s Úřadem práce ve Zlíně. Obsah projektu tvoří 5 vzdělávacích modulů,
které  obsahují:  1.  rekvalifikační  kurz  Počítačová  gramotnost,  2.  rekvalifikační  kurz
Informační gramotnost, 3. motivační kurz a 4. enviromentální vzdělávání. Celkem obsahuje 1
modul 146 výukových hodin. Je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané, nezaměstnané nad 45
let věku a zdravotně postižené občany.  Ukončen bude srpnu 2007. Centrum celoživotního
učení (dále CCU) je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
V knihovně  tvoří  samostatné  oddělení  a  je  umístěno  v suterénu  budovy  se  samostatným
vstupem. 
     Druhou událostí bylo vysoké státní ocenění udělené Ministerstvem kultury ČR v říjnu
2005. Ocenění nám bylo předáno v Zrcadlové kapli pražského Klementina a kromě publicity
nám přineslo i finanční ocenění v podobě 50.000,--Kč.
     Třetí událostí bylo předání nejvyššího ocenění Města Kroměříže v listopadu 2005. Ocenění
nám bylo předáno při zasedání Zastupitelstva města Kroměříže. Knihovně byl udělen zlatý
kroměřížský tolar.
      

Vše, co děláme, děláme pro veřejnost. 

                                                                                    PhDr. Šárka Kašpárková
                                                                                    ředitelka



2. Úsek služeb

Úsek služeb Knihovny Kroměřížska se skládá z oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení  pro
děti a mládež, hudebního oddělení, informačního oddělení a čítárny.
V roce 2005 zabezpečovali pracovníci úseku služeb styk se čtenáři, absenční i prezenční
půjčování  knih,  periodik,  hudebních  nosičů  a  poskytovali  informace  z tištěných  i
elektronických zdrojů. Podíleli se na přípravě, organizaci a realizaci řady vzdělávacích,
kulturních,  společenských,  ekologických   programů  a  volnočasových  aktivit,  které
reagovaly  na potřeby občanů. 
Pomáhali rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb uživatelům, zajistit  všeobecnou dostupnost
informačních zdrojů, nezbytných pro celoživotní vzdělávání a všeobecný a odborný rozvoj
osobnosti. 

Statistické ukazatel Úseku služeb Knihovny Kroměřížska 2005: 

Za rok 2004 2005 rozdíl
Registrovaní čtenáři celkem 7 713 7 760 + 47
Z toho do 15 let 1 972 1 881 - 91
Návštěvníci celkem 133 587 128 494 - 5 093
Výpůjčky celkem 376 138 378 080 + 1 942
Z toho naučná lit. pro dospělé 148 474 160 603 + 12 129

beletrie pro dospělé 132 838 135 659 + 2 821
naučná pro děti 35 621 24 356 - 11 265
beletrie pro děti 38 803 41 898 + 3 095

Výpůjčky ostatních dokumentů 20 402 15 564 - 4 838
Meziknihovní výpůjční služba

požadavky z jiných knihoven 770 724 - 46
požadavky jiným knihovnám 261 271 + 10

Výpůjčky periodik 81 735 83 886 + 2 151
Vzdělávací a výchovné akce 408 406 - 2

2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře

V oddělení  pro  dospělé  čtenáře  došlo  i  v roce  2005  k mírnému  nárůstu  ve  všech  sledovaných
statistických ukazatelích.  Pracovníci  půjčovny se podíleli  na mnohých aktivitách,  které  směřovaly
k uchování a zvýšení standardu poskytovaných služeb široké veřejnosti.
V personálním zabezpečení provozu došlo ke  změnám. Bc. Petra Nováková ukončila pracovní poměr
dohodou, do půjčovny nastoupila na částečný úvazek Zdeňka Korandová a z dětského  oddělení přešla
do půjčovny pro dospělé sl. Vymětalová Petra, která zastupovala dlouhodobě nemocnou H. Fialovou.

• Fond půjčovny (knihy ,  periodika,  aj.  inform. mat.)  byl  průběžně aktualizován po dohodě
s ODZKF, návštěvníci měli možnost ovlivnit práci oddělení svými připomínkami ve Schránce
námětů i prostřednictvím ankety.

• Byla zavedena SMS služba upozornění čtenáře na rezervaci literatury i na překročení výpůjční
doby

• 1 x měsíčně byly prováděny burzy zastaralých a opotřebovaných knih
• Pro potřeby vyhledávání byl přidán jeden on-line katalog
• Návštěvníkům knihovny byly nabídnuty ke koupi dárková poukazy na předplatné internetu i

registrace
• Služby oddělení byly prezentovány veřejnosti v rámci informačních lekcí



• Byly  zabezpečeny  odborné  stáže,  praxe  a  vedení  diplomových  prací  (magisterské,
bakalářských) studentkám SŠ a VŠ.

• O akcích knihovny byli informováni občané v regionálním, odborném tisku i v elektronické
podobě.

Oddělení  pro  dospělé  čtenáře  zrealizovalo  16  informačních  lekcí  pro  studenty  SŠ,  zabezpečilo
internetové  vzdělávání  pro  seniory  i  pro  zájemce  z řad  zdravotně  postižených,  spolupracovalo
s mnohými subjekty z oblasti neziskového sektoru i s dalšími organizacemi a institucemi  na území
města.

Statistické ukazatele oddělení pro dospělé čtenáře: 

Za rok 2004 2005 rozdíl
Celková návštěvnost oddělení pro
dospělé 85 035 85 059 + 24
Celkový počet registrovaných
dospělých uživatelů 5 719 5 737 + 18
Celkový počet výpůjček 279 215 286 431 + 7 216

2.1.1 Čítárna

V čítárně knihovny měli čtenáři v roce 2005 k dispozici 147 pravidelně docházejících periodik. Fond
periodik  byl  podle  možností  a  přání  čtenářů  doplňován  jednorázovými  nákupy,  počet  výpůjček
periodik  se  oproti  roku  2004  zvýšil  o  necelé  3000.  Nárůstu  bylo  dosaženo  aktualizací  výběru  a
důslednou evidencí prezenčních výpůjček.
V čítárně byly umístěny propagační materiály partnerských měst Města Kroměříže. Knihy, brožury,
mapy z Nitry, Kremsu, Chateaudunu, Piekar Sliaskych a  Ramnicu Velcea.
Pravidelně byla aktualizována nabídka brožur s tématikou ekologie a environmentalistiky.

2.1.2 Informační oddělení 

Informační oddělení Knihovny Kroměřížska zabezpečovalo především prezenční služby.
K prezenčnímu využití nabízelo informační zdroje v tištěné i elektronické podobě, regionální
literaturu, kopírování materiálů z fondu Knihovny Kroměřížska, přístup k veřejnému internetu,
meziknihovní výpůjční službu a lekce informační gramotnosti.

• Nejpůjčovanějšími knihami ve studovně byly  Sbírky zákonů, Zákony 2005,
Statistické ročenky a přehledy, Vzory smluv a podání, Velký lékařský slovník,
Abeceda národů, Lidská sídla, Lexikon zemí, Psychologický slovník, Ottův slovník
naučný, Pedagogický slovník, Státy a území, Anatomie

• Oborově: nejvíce frekventované byly knihy z oboru práva, psychologie, lékařství,
statistiky, pedagogiky, zeměpisu,  dějin.

• Průběžně byly zpracovávány rešerše – podle požadavků institucí i jednotlivců
s využitím  dostupných databází.

• Průběžně rozesílány přehledy akcí knihovny  na  150 stálých e-mailových adres,
samostatné pozvánky  pak výběrově (podle charakteru a zaměření akce). O všech
akcích informována prostřednictvím e-mailů média.(Nyní v adresáři 381 kontaktů.) 

• Po dohodě s pedagogy pokračovala realizace info lekcí



2.1.2.3 Meziknihovní výpůjční služba 

Požadavky na meziknihovní výpůjční službu z fondu Knihovny Kroměřížska se v loňském
roce snížily asi o jednu čtvrtinu, mírně vzrostly požadavky čtenářů Knihovny Kroměřížska na
objednání chybějících titulů. Seznam desiderát je průběžně doplňován a konzultován
s akvizicí.

• Počet vyžádaných knih 271 z jiných knihoven   
• Počet vyžádaných knih jinými knihovnami   724
• Častěji byla žádána naučná literatura než beletrie

Statistické ukazatele meziknihovní výpůjční služby:
 
požadavky rok 2004 rok 2005
z jiných knihoven 243 271
jinými knihovnami 904 724

2.1.2.4 Internet pro veřejnost 

Možnost práce veřejnosti s internetem byla opětovně propagována a této služby knihovny
využil velký počet návštěvníků . Proběhla výměna všech PC pro veřejnost, přenosová rychlost
připojení se zvýšila, veřejnost mohla využít rozšířené nabídky internetových prohlížečů.

• Počet návštěvníků  4 695 (+ 1 348),
Počet lidí, kteří v naší knihovně využili přístupu k internetu jako veřejného internetu , bude vyšší, se 
systematickým evidováním přístupů se začalo až v polovině dubna roku 2005 – proto je i rozpor ve statistickém
ukazateli počet návštěvníků internetu a počet návštěvníků studovny (906 a 1348)

• Počet   nově registrovaných uživatelů internetu: 351 (+129) (podle nově vyplněných
Prohlášení) 199 z řad přihlášených  a 152 dalších zájemců (veřejný internet mohli
návštěvníci využívat od července 2004)

• Počítač s Wordem a Excelem využilo od instalace (05/09) 73 návštěvníků
• Na vyžádání byla zájemcům poskytována asistenční služba při práci s internetem
• Průběžně bylo zajišťováno internetové vzdělávání pro seniory

2.2Hudební oddělení 

Pokles výpůjček v hudebním oddělení se nezastavil ani v roce 2005, i když oproti předcházejícímu
roku byl poněkud nižší. Došlo také ke částečné změně těžiště čtenářského zájmu na oblast hudebních
periodik,  která  do té  doby nebyla tolik preferována a důsledně statisticky evidována. Z hudebních
nosičů se jednoznačně prosazuje CD na úkor MC. Důvody změn a neustálého poklesu výpůjček jsou
následující:

• Celková návštěvnost hudebního oddělení byla nižší oproti předchozím létům 2004
a 2003, což způsobila také změna výpůjčního režimu, kdy se půjčovní doba ze 3
dnů prodloužila  na  7  dnů,  takže  byla  možnost  frekvence  vypůjčení  hudebního
nosiče slabší, na druhou stranu se tak ale stalo také na žádost návštěvníků, kterým
nyní výpůjční termín vyhovuje.

• K nižší  návštěvnosti  vedlo  i  omezení  přístupu  k hudebním  novinkám,  jejichž
ochranná lhůta k vypůjčení byla prodloužena z původních 3 na 9 měsíců. To v řadě



případů  odradilo  návštěvníky  od  vyhledávání  novinek  v našem  fondu  a  dali
přednost alternativním zdrojům, také maloobchodnímu prodeji hudebních nosičů.

• Potvrzuje se, že přihlášený a evidovaný návštěvník hudebního oddělení zpočátku
navštěvuje hudební oddělení s vysokou frekvencí, avšak později po dohledání jím
hledaných titulů zpravidla hudební oddělení na dlouhé období opouští a vrací se do
něj už pouze sporadicky, aby si dohledal nově nakoupené hudební nosiče, o které
by měl případně zájem. Je to jeden z faktorů poklesu návštěvnosti.

• Svůj silný vliv na výpůjčky hudebních nosičů zanechávají informační technologie,
zejména  oblast  internetu,  kde  jsou  přes  legislativní  i  softwarová  omezení
k dispozici hudební produkty a počiny, ačkoliv se má za to, že ve většině případů
je to činnost trestná a neoprávněná. Řada návštěvníků se uchyluje k této variantě
přístupu k hudebním počinům, zvláště tehdy, jsou-li hudební novinky v hudebním
oddělení nabízeny s 9-ti měsíční ochrannou lhůtou, která je pro ně jako uživatele
služeb  hudebního  oddělení,  velmi  nevyhovující.  To  považujeme  také  za  jeden
z faktorů ztráty původní vysoké návštěvnosti. 

Hudební oddělení se:
• podílelo na realizaci  pořadů s hudební tematikou, 
• propagovalo konání koncertních vystoupení řady regionálních hudebních formací,

usilovalo  o  získání  jejich  profilového  hudebního  nosiče  do  fondu  regionální
hudební scény.

• spolupracovalo se školskými zařízeními v regionu, zejména s cílem zvýšit hudební
gramotnost školní mládeže, upozornit je na hudební minulost i současnost jejich
regionu (tematické přednášky a exkurze), ale také s cílem upevnit mezi zdejšími
kantory  povědomí  o  službách  a  možnostech  hudebního  oddělení  Knihovny
Kroměřížska  –  příspěvkové  organizace  v rámci  jejich  pedagogické  činnosti,
zejména v otázce hudební minulosti  a  současnosti  regionu.  V tomto ohledu nás
nejvíce zajímají regionální konzervatoře a další muzikologicky zaměřená školská
zařízení.

• rozvíjelo  spolupráci  s paměťovými  institucemi:  se  zámeckou  knihovnou
arcibiskupského zámku v Kroměříži (Lichtenštejnský hudební archiv), s Muzeem
Kroměřížska  a  Okresním  archivem  v Kroměříži  (hudební  literatura,  historická
regionální periodika apod.). 

Statistické ukazatele hudebního oddělení :

Za rok 2004 2005 rozdíl
Počet výpůjček  CD 16 199 12 180 - 4 019
MC 342 107 - 235
Periodika 1 336 1 958 + 622
Celkový počet výpůjček 18 882 14 604 - 4 278

Struktura nákupu hudebních nosičů:

Celkem bylo získáno do fondu hud. nosičů 502 ks
- z toho bylo zakoupeno 435 ks
- z toho bylo získáno jako součást publikací 55 ks
- z toho bylo získáno darem 12 ks



Podle typu hudebních nosičů se jednalo o:
- kompaktní disky (CD) 489 ks
- hudební DVD /jako přílohy/ 11 ks
- magnetofonové kazety (MC) 2 ks

Hudební nosiče podle lokace:
- hudební oddělení 471 ks
- dospělé oddělení 26 ks
- dětské oddělení 5 ks

Hudební nosiče podle tématického obsahu:
- rocková hudba 201 ks
- vážná hudba 84 ks
- popová hudba 47 ks
- ostatní skladby /nezařazené/ 47 ks
- mluvené slovo 37 ks
- lidová a etnická hudba 33 ks
- folková hudba 26 ks
- jazzová hudba 25 ks
- dechová hudba 2 ks

Součástí služeb hudebního oddělení byl také pravidelný celoroční odběr hudebních časopisů
(Spark, Report, Rock & Pop, Hudební rozhledy, Muzikus, Folk & Country, Beng!) a sporadický odběr
časopisu Music.

2.3 Oddělení pro děti a mládež 

     V půjčovně pro děti pokračoval mírný nárůst registrovaných čtenářů, výpůjček naučné
literatury  i  beletrie.  K poklesu  došlo  pouze  u  výpůjček  periodik,  který  způsobil  pokles
celkového počtu výpůjček u dětí.

• Knižní fond byl pravidelně aktualizován, doplněn o zhruba 1 500 knihovních jednotek.
• Čtenáři  měli  možnost  vybrat  si  z 20  periodik.  Vzhledem  k poklesu  v tomto

statistickém  ukazateli  bude  nutné  přehodnotit  nabídku  a  aktualizovat  dle  zájmu
uživatelů.

• Informační  lekce  a  tématické  besedy  pro  MŠ,  ZŠ  a  speciální  školy  (195)  byly
zabezpečovány pro žáky z kroměřížských i okolních škol.

• Pokračovala spolupráci se školními družinami , proti roku 2004 se zapojily další dvě
ŠD. Celkově 11 tříd.

• Soutěže pro děti : Cesta kolem Světa, Najde se hrášek ?, Klíč od Kroměříže, Magická
knihovna čar a kouzel

• Literární soutěž – krajské kolo. Půjčovna pro děti připravila, zrealizovala krajské kolo
literární  soutěže.  Prostřednictvím grantu  Fondu  kultury ZK získala  peníze  na  tisk
sborníku

• Knihovnice  spolupracují  při  organizaci  výtvarných  soutěží,  spoluhodnotí  práce  a
instalují výstavy v prostorách knihovny.

• Pokračovala  spolupráce  s mateřským  centrem  Klubíčko,  ekologickým  centrem
Planorbis a se Zdravým Městem v Kroměříži

• O všech akcích byla veřejnost informována na stránkách tisku

  



Statistické ukazatele oddělení pro děti a mládež:
        
Za rok 2004 2005 rozdíl
Počet registrovaných čtenářů 1 810 1 851 + 41
Počet návštěvníků 27 810 26 881 - 929
Celkový počet výpůjček 74 424 73 271 - 1 153
Naučná literatura 34 192 31 339 - 2 853
Beletrie 38 803 40 557 + 1 754

Informační lekce a tématické besedy pro mateřské, základní a speciální školy
   V rámci informačních lekcí  byly prezentovány služby Knihovny Kroměřížska. Starší žáci
byli seznámeni s databázemi a činností informačního oddělení knihovny, učili se vyhledávat
informace  v encyklopediích  i  na  internetu,  vyhledat  literaturu  prostřednictvím  ON-LINE
katalogu,
     Tématické besedy nabízené pro II. pololetí školního roku, byly zaměřeny především na
humor v české i světové literatuře. Na realizaci besed pro děti se podíleli všichni pracovníci
úseku služeb.

2004 2005 rozdíl
Počet lekcí a besed 179 195 + 16
Počet dětí 3 837 3 743 - 94

      

Spolupráce se školními družinami v     Kroměříži   
(ŠD při ZŠ Švabinského nábřeží, 2 skupiny ZŠ Komenského, 4 skupiny ze ZŠ Zeyerova, 2
skupiny ze ZŠ Albertova, ZŠ Mánesova, ŠD při speciálních školách 1. máje)
          

2004 2005 rozdíl
Počet školních družin 9 11 + 2
Počet besed 54 62 + 8
Počet žáků 1 174 1 137 - 37

Literární soutěž
Literární soutěž  - Díky za pohádku je součástí tradičního celostátního projektu SKIP a KDK
určeného veřejným knihovnám s názvem Kde končí svět).  V lednu 2004 bylo oceněno 30
nejlepších  příspěvků  žáků  základních  a  speciálních  škol  Kroměřížska  na  slavnostním
zakončení regionálního kola v konferenčním sále knihovny.
     V květnu 2005 hostila knihovna nejlepší  mladé autory ze Zlínského kraje.  Výstupem
krajského  kola  soutěže,  které  bylo   slavnostně  zakončeno  v prostorách  Arcibiskupského
zámku  a  zahrad  v Kroměříži,  se  stal  sborníček  28  nejlepších  prací  dětí  z Kroměřížska,
Vsetínska, Zlínska a Uherskohradišťska. 
   
Klíč od Kroměříže              
     Od září do listopadu 2005 žáci  základních škol v získání nejpřesnějších  informací o
historii i současnosti Kroměříže. 3. ročník vědomostní soutěže určené žákům základních a
speciálních škol a studentům nižších ročníků víceletých gymnázií v Kroměříži se konal ve
spolupráci  s Státním okresním archivem v Kroměříži, Správou Státního zámku a zahrad v



Kroměříži  a  Muzeem Kroměřížska.  Inspiroval  nás projekt  Evropské komise EU s názvem
PULMAN (Public Library Mobilising Advanced Network)
Soutěžící  odpovídali  písemně  na  otázky  knihovníků  jmenovaných  institucí,  odpovědi
vyhledávali v tištěné i elektronické podobě. Vítězové kategorie mladších i kategorie starších
žáků si odnesli  kromě propagačních materiálů především dort  se symbolem klíče k Městu
Kroměříži. Součástí slavnostního vyhodnocení, na němž nás na kroměřížské radnici přivítala
místostarostka Města Kroměříže, byla beseda s kronikářkou.

Magická knihovna čar a kouzel
     115 čtenářů oddělení pro děti a mládež, kteří se do desetitýdenní soutěže přihlásili, se
losem  přiřadili  do  jedné  ze  čtyř  kolejí.  Zda  „bojovali“  za  modrou,  zelenou,  fialovou  či
červenou kolej  se dověděli  až při  vyhodnocení  akce.  Od října do poloviny prosince vždy
v pátek a v pondělí plnili  úkoly: Chutnáním a čicháním rozpoznávaly deset lektvarů, skládali
rýmované zaříkadlo, psali, co by změnili nebo přičarovali ve svém městě, kdyby hůlka, kterou
jako další soutěžní úkol vyráběli,  uměla čarovat,  vyplňovali  kvizy ze znalostí knížek paní
Rowlingové, stříhali, lepili a vybarvovali strašidlo atd. Každý týden si soutěžící „vylovili“ ze
zlatého kotlíků vajíčko, po jehož rozpůlení přidala nebo ubrala žlutá kulička (zlatonka) či
černá  (potlouk)  jejich  koleji  plus  nebo  minus  pět  bodů.  Průběžné  hodnocení  kolejí  i
jednotlivců, hlavně v posledních dvou týdnech soutěžení, přinutilo spoustu dětí zabojovat ze
všech sil. Pět úkolů, tedy polovinu, stihlo splnit 61 dívek a chlapců, všech deset soutěžních
úkolů zvládlo 17 dětí.  V rámci vyhodnocení soutěže jsme pozvali členy vítězné koleje (ale
nejenom je) na slavnostní pohoštění s dortem. Věcné ceny získali tři nejlepší soutěžící, vítězce
jsme předali šestý díl příběhů Harryho Pottera. Magickou atmosféru, která rovněž přilákala
čtenáře  účastnit  se  soutěže,  navodila  výzdoba  žáků  ZUŠ  v Kroměříži.  Čarovný  klobouk,
výkresy se sovami a čaroději  či  sklenice s roztodivnými lektvary obdivovaly děti  i  jejich
rodiče.

     Oddělení pro děti a mládež Knihovny  Kroměřížska si mimo jiné rozšířením nabídky
mimoškolních aktivit a budováním kvalitního knižního fondu klade v příštím roce za cíl získat
další  čtenáře  a  zůstat  v povědomí  dětí  z Kroměříže  i  okolí  jako  příjemné  místo  k jejich
setkávání a trávení volného času.

2.4 Centrum celoživotního učení (CCU)

V roce 2005 se úsek služeb knihovny trozšířil o centrum celoživotního učení, jehož činnost je
podporována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  CCU nabízí
akreditované rekvalifikační  kurzy počítačové a informační gramotnosti, motivační programy a
základy výuky ekologie pro cílové skupiny:

• zdravotně znevýhodnění 
• dlouhodobě nezaměstnaní
• nezaměstnaní na 45 let věku  

• Motivační programy a kurzy se zaměřením na tvůrčí přístup při hledání práce ( 20  
vyučovacích hodin) se budou týkat navazování kontaktů, komunikace se zaměstnavateli,



strategie při hledání zaměstnání, zvládání depresí, poznání a ocenění vlastních schopností a
znalostí, pochopení vlastního místa na trhu práce prostřednictvím lepšího porozumění sobě
samému - realistického odhadu vlastních možností.

• Akreditované rekvalifikační  kurzy počítačové gramotnosti  –  Základy obsluhy počítače   (80
vyučovacích hodin),  akreditované rekvalifikační   kurzy informační  gramotnosti  –  Obsluha
osobního počítače (40 vyučovacích hodin )pomohou nezaměstnaným při hledání volných míst
ohlášených zaměstnavateli na internetu, využití zaměstnaneckého poradenství na informační
síti,  využití  internetu k  vyhledávání  informací  o různých podnicích,  navazování  kontaktů,
využití emailové pošty.

Vzdělávací modul bude doplněn
• informacemi z     oblasti ekologie a environmentalistiky  (6 vyučovacích hodin)

Knihovna  nabídne  účastníkům  akreditovaných  rekvalifikačních  kurzů  počítačové  a  informační
gramotnosti  diferencovaný přístup podle  schopností  a  potřeb,  využití  informačních zdrojů a  jejich
propojení s obsahem kurzů. Vytvoří podmínky k návaznému sebevzdělávání účastníků v knihovně.
Formou  čtenářské  legitimace  a  zapojením  do  adresáře  akcí  v  knihovně  poskytne  účastníkům
rovnocenné postavení i navazování kontaktů. Umožní opakování kontaktů při různých příležitostech,
vytvoří snadnější prostředí pro komunikaci, výměnu zkušeností a podpůrnou funkci uvnitř skupiny.
Umožní  systematické  studium  relevantního  veřejně  přístupného  fondu  informačních  pramenů,
souvisejících s politikou zaměstnanosti v EU. Poskytne záchytný bod - možnost vrátit se v případě
potřeby.  Výhodou  bude  také  získané  osvědčení  o  absolvování  kurzů,  protože  kurzy  budou
akreditované.

3. Oddělení zpracování fondů 
   Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu

Hlavní činnost oddělení spočívá v získávání dokumentů a jejich dalším zpracováním.
Dokumenty získává knihovna převážně nákupem, dále dary. V oddělení jsou nejdříve všechny
exepláře evidovány, je jim přiděleno přírůstkové číslo a signatura. Poté prochází
knihovnickým zpracováním – katalogizací. Následuje technické zpracování, při kterém jsou
knihy opatřeny signaturou na hřbetu knihy a obaleny. Takto zpracované knihy se předávají do
oddělení úseku služeb. Provoz oddělení zabezpečují 3 pracovnice.  Pozornost je věnována
také opravám poškozených knih a úpravě brožur. Menší opravy  jsou prováděny v knihovně,
náročnější, tj. převazby se předávají knihařské dílně. Delší životnost brožur se zajišťuje jejich
dodatečným sešitím.

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 v roce 2005  4968 záznamů, 315 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.

V roce 2005 získala knihovna celkem 11 502 knihovních jednotek, z toho 10 369
knih(včetně VF),  502 AV medií a 181 elektronických zdrojů (CD-ROM).  Do fondu
Knihovny Kroměřížska bylo převedeno a zpracováno 2 179 svazků knih z pobočky Trávník a
Těšnovice.

Tematické složení přírůstků knih za rok 2005 a 2004

Tematická skupina Rok 2005 Rok 2004



Naučná 2618 2756
Beletrie 2527 2592
Mládež naučná 453 379
Mládež beletrie 1049 860
Hudebniny 10 26
Celkem 6657 6613

Tematické složení fondu knihovny

Tematická skupina Rok 2005 Rok 2004
Naučná 42125 39971
Beletrie 47835 46207
Mládež naučná 7853 7734
Mládež beletrie 15266 15033
Hudebniny 349 339
Celkem 113428 109284

Knihovna v roce 2005 zakoupila 6080 svazků knih v hodnotě 1 370 839 Kč, nákladová cena
činila 1 046 703 Kč. Darem a jiným nabytím  získala 577 svazků knih. Vyřazeno bylo 3069
knihovních jednotek.

2005 2004
Náklady 1 046 703 Kč 1 047 140 Kč
Úspora 324 136 Kč 303 308 Kč
Celkem 1 370 839 Kč 1 350 448 Kč

Výměnný fond

2005 2004
Náklady 540 628 Kč 725 857 Kč
Úspora 188 340 Kč 253 540 Kč
Celkem 728 968 Kč 979 397 Kč

Další činnost oddělení v roce 2005

Byla provedena rekatalogizace záznamů periodik a obnovena spolupráce se souborným
katalogem periodik NK v Praze. Průběžně a dle potřeby byl aktualizován a opravován knižní
fond. 



Účast na školení:
1. Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování
2. Mezinárodní desetinné třídění v praxi

Obě školení pořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

4. Pobočky knihovny 

Srovnání statistických výsledků – pobočky Knihovny Kroměřížska

V sumárních  výsledcích,  ve  sledovaných  ukazatelích  statistiky  (  registrovaní  čtenáři,
návštěvnost, výpůjčky) všechny pobočky Knihovny Kroměřížska (městské i v integrovaných
obcích  dosáhly nárůstu ve srovnání s rokem 2004.

2004 2005

čtenáři 425 473 +48
návštěvníci 4 138 4 238 +100
výpůjčky 12 170 12 278 +108

čtenáři návštěvníci výpůjčky
 2004 2005  2004 2005  2004 2005  
Bílany 55 52 -3 377 317 -60 987 776 -211
Drahlov 21 23 +2 378 194 -184 238 104 -134
Hradisko 40 33 -7 193 155 -38 953 886 -67
Postoupky 33 53 +20 200 360 +160 498 988 +490
Těšnovice 41 52 +11 358 301 -57 935 861 -74
Trávník 29 33 +4 315 381 +66 629 659 +30
celkem 219 246 +27 1821 1708 -113 4240 4274 +34

Oskol 80 94 +14 622 811 +189 2347 2915 +568
Lutopecká 46 53 +7 1186 1336 +150 2931 3285 +354
Nitranská 65 65 375 297 -78 2338 1592 -746
Kotojedská 15 15  134 86 -48 314 212 -102
celkem 206 227 +21 2317 2530 +213 7930 8004 +74

Pobočky ve městě:

Na městských pobočkách Knihovny Kroměřížska  došlo v roce 2005 k mírnému nárůstu ve
výpůjčkách  i  registrovaných  čtenářích  ,  přestože  od  1.  9.  ukončila  činnost  pobočka
Kotojedská BBD z důvodu uvolnění prostor. Na pobočce Nitranská ukončila ze zdravotních
důvodů pracovní poměr paní Brňáková a její odchod negativně ovlivnil stoupající statistické
výsledky. Od 1.1. 2006 bude provoz zabezpečen profesionální pracovnicí.



Oskol – pobočka je umístěna uprostřed sídliště, je vybavena veřejným internetem. Fond je
profilován pro nejmenší děti a vyšší věkovou kategorii občanů. Během roku 2005 se mírně
zvýšila návštěvnost pobočky, která půjčuje 2x týdně. Důvodem je změna knihovníka, od pol.
2005 zde půjčují dvě knihovnice (důchodkyně). 

Kotojedská– výpůjční místo bylo zrušeno. Důvodem byl nedostatek prostoru na půjčování.

Zachar  – výpůjční místo v Domě 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. Od pol. 2005 došlo ke změně knihovnice. Změna
byla do konce roku 2005. Je otevřeno 1x za 14 dnů.

Barbořina – pobočka slouží obyvatelům pensijního domu a okolí. Je otevřena 1x týdně.

Pobočky mimo město:

Bílany – od pol. 2005 byla zahájena rekonstrukce. Pobočka byla dočasně uzavřena. Provoz
byl  obnoven  v listopadu  2005.  Pobočka  byla  přestěhována  do  nově  zrekonstruovaných
prostor, byla vybavena novým nábytkem a patří mezi velmi pěkné pobočky. Knihovna má
veřejný internet. Knižní fond byl aktualizován a je plně automatizován.

Drahlov     – činnost knihovny se zlepšila. 

Hradisko – pobočka byla od listopadu uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy a zlepšení
interiéru knihovny. Bude automatizován knižní fond, který byl dočasně uložen v Knihovně
Kroměřížska.

Postoupky – Pobočka zaznamenala mírný nárůst návštěvnosti.  Koncem roku byl nahrazen
stávající  veřejný  internet  (modem)  vysokorychlostním  internetem,  který  bude  po  dobu
projektu poskytován zdarma.  Knižní fond je automatizován.

Těšnovice – knižní fond byl automatizován. Byl ukončen přírůstkový a úbytkový seznam.

Trávník – Knihovní fond byl automatizován.

     V roce  2005 dosáhla výrazných estetických změn pobočka v Bílanech. Na internet jsou
napojeny pobočky: Bílany, Postoupky, Těšnovice, Trávník. Knihovna Kroměřížska se stala
partnerem projektu Vysokorychlostní internet, který v r. 2005 připojil pobočku v Postoupkách.
Dále  budou  připojeny  pobočky  Bílany  a  Těšnovice.  Do  konce  roku  2006  je  předpoklad
napojení  na  vysokorychlostní  internet  pobočku  v Drahlově.  Pobočka  v Hradisku  po
rekonstrukci  získá internet  přes  modem, vzhledem k nevyřešeným technickým problémům
napojení na internet.

5. Projekty

V této kapitole jsou popsány všechny projekty, které knihovna získala v průběhu roku 2005.
Popis obsahuje název  projektu,  stručné  hodnocení,  jména zaměstnanců,  kteří  se  přímo na
projektu podíleli a délku trvání projektu. Projekty jsou řazeny chronologicky dle zahájení.



Celoživotní učení /realizace 06/2003 – 05/2005/
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, muzeií, archivů.
Realizátorka projektu: Dr. Š. Kašpárková

VISK 8 /realizace 2005/
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 2005/
Poprvé proběhlo financování přes Krajský úřad ve Zlíně,  který podpořil regionální funkce
veřejných knihoven. Došlo ke zpoždění financování, město zálohovalo činnost RF. Knihovna
Kroměřížska je pověřenou knihovna Zlínského kraje a zajišťuje regionální funkce pro okres
Kroměříž. Smlouva o financování byla uzavřena mezi Krajským úřadem ve Zlíně a Městským
úřadem v Kroměříži.
Realizátorky projektu: I. Drobníková, Dr. Š. Kašpárková, M. Pagáčová

Centrum celoživotního učení /realizace 09/2005-08/2007/
Projekt byl podpořen státním rozpočtem a rozpočtem Evropského sociálního fondu. Byl
podán v březnu na ÚP ve Zlíně do operačního programu Rozvoje lidských zdrojů a opatření
1.1 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti. 
Realizátorky projektu:
Dr. Š. Kašpárková – manažerka projektu
Mgr. D. Hebnarová - vedoucí projektu
M. Pagáčová – ekonomka projektu

6. Zahraniční návštěvy

Návštěva partnerských  měst Ramnicu Valcea, Piekary Sliaske
Návštěva polských knihovníků
Návštěva z partnerského města Nitra 



7.Regionální funkce v okrese Kroměříž  v roce 2005. 

Základním  cílem  programu  podpory  je  zajištění  všeobecné  dostupnosti  veřejných
knihovnických a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností  knihoven
v kroměřížském regionu.
V roce 2005 zajišťovala výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž pověřená knihovna –
Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace (dále jen Knihovna Kroměřížska).
V Knihovně Kroměřížska 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 Zlínským krajem na regionální  funkce pro okres  Kroměříž  na  
r. 2005 činila 1. 949.000 Kč.
Regionální  funkce  zajišťovali  zaměstnanci  regionálního  oddělení  Knihovny  Kroměřížska
v přepočteném stavu  3,9.
Na  zajišťování  a  poskytování  regionálních  služeb  v regionu  se  podílely  i  profesionální
knihovny: Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem, Městská knihovna Holešov, Městská
knihovna  v  Chropyni,  Městská  knihovna  v  Koryčanech,  Městská  knihovna  Morkovice  
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. 2005).
V roce 2005 Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí
pro  109  zaregistrovaných  základních  knihoven  a  poboček.  Ve  II.  pololetí  r.  2005  byla
zaregistrována v Evidenci knihoven na MK ČR Obecní knihovna Horní Lapač a svou činnost
obnovila  i  pobočka Městské  knihovny Holešov  –  pobočka Žopy.  Ve IV.  čtvrtletí  r.  2005
přibyly  ke  107  obsluhovaným  knihovnám  a  v rámci  služeb  regionálních  funkcí  byly  
obsluhovány i tyto dvě knihovny.
Služby  poskytované  základním  knihovnám  odpovídají  standardu  kvality  a  kvantity
regionálních funkcí pro pověřené knihovny.
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.  2005  rozhodlo  zastupitelstvo  obce  Loukov  zrušit  nepracující  a  nezaregistrovanou
pobočku  knihovny  Loukov  -  Místní  knihovnu  Libosváry.  V  knihovně  byla  provedena
aktualizace a revize,  knihovní fond přeznačen,  nově přebalen a  přepsán do Přírůstkového
seznamu knihovny Loukov. Přepsáno bylo celkem 157 knihovních jednotek.
K 1.9.2005 byl ukončen provoz výpůjčního místa Kotojedská (Knihovna Kroměřížska).
Přestěhovány do nových prostor byly knihovny: Šelešovice, Prusinovice,Chvalnov, Bílany.
Zrekonstruovány byly prostory knihoven: Chomýž, Rusava, Koryčany.
Rekonstrukce je prováděna v knihovně v Troubkách a Hradisku.
Knihovnice regionálního úseku Knihovny Kroměřížska i střediskových knihoven se podílely
na přípravě i přestěhování knihoven do nových prostorů.
Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska ocenilo vstřícný přístup zřizovatelů i aktivní
nasazení  neprofesionálních  knihovníků  místních  knihoven  Břest,  Roštění,  Žeranovice  
a zorganizovalo výjezd do těchto knihoven pro profesionální knihovníky.



Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Kroměříž:
rok 2005

Poradenská a konzultační činnost
-  bylo  uskutečněno  celkem  416  akcí,  tj.117 metodických  návštěv,  z toho  30  jednání
s provozovateli  knihoven.  Dále  bylo  poskytnuto  299 konzultací,  z toho  83  jednání
s provozovateli knihoven.  Obslouženo bylo 96 knihoven.

Statistika knihovnických činností
-  Knihovna  Kroměřížska  a  profesionální  knihovny  zpracovaly  75 statistických  výkazů  
a  sumářů  KULT V 12.01  registrovaných  knihoven  za  rok  2004.  Celkem obslouženo  107
knihoven.  Pro  NIPOS  a  další  statistické  zpracovávání  byly  zpracovány  i  výkazy
nezaregistrovaných  knihoven  a  výkazy  za  knihovny,  které  nevykazují  činnost,  ale  jen
knihovní fond za rok 2004. Výkazy těchto knihoven nejsou zahrnuty v uvedeném celkovém
počtu  75  zpracovaných  výkazů.  Knihovny  nejsou  započítány  do  počtu  obsloužených
knihoven.

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
-Knihovna  Kroměřížska  uspořádala  7 vzdělávacích  akcí  pro  profesionální  a  dobrovolné
knihovníky okresu Kroměříž v celkovém počtu 25 vyučovacích hodin,  přítomno bylo  234
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 85. Obslouženo bylo 48 knihoven.
- knihovníkům byla nabídnuta možnost dalšího vzdělávání na vzdělávacích akcích v rámci
kraje.

Porady:
- bylo uspořádáno  6 porad pro profesionální i neprofesionální knihovníky, zúčastnilo se  76
knihovníků. Obslouženo bylo 35 knihoven.

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce
-stav  výměnného  fondu  v Knihovně  Kroměřížska  ke  31.12.2004  byl  11  074  knihovních
jednotek. Přírůstek za rok 2005, ke dni 31.12.2005 činí 3 712 knihovních jednotek. Úbytek za
rok 2005 byl 7 kj.
Stav výměnného fondu v Knihovně Kroměřížska ke dni 31.12.2005 byl 14 779 kj.

Cirkulace VF
-  v r.  2005   bylo  expedováno  232 výměnných  souborů,  obsahujících  13  240  knihovních
jednotek. Obslouženo bylo 99 knihoven. Cirkulace je prováděna dle daného standardu. Počet
knih je ve většině souborů 60 svazků, pouze v několika 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,
rozšířeny o  druh  literatury,  která  v knihovně chybí   a  je  čtenáři  žádána.  Knihovníci  mají
možnost  využít  pro  informovanost  el.  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 zahrnut i 1 soubor – 1 výpůjčka výukového
kurzu (CD ROM), který byl v rámci výměnného fondu půjčen neprofesionální knihovně.
- protokol pohybu výměnného fondu byl v r. 2005 zpracován v modulu – výměnné soubory-
integrovaného knihovního systému Clavius. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
-  byla  poskytnuta  45 knihovnám.  Bylo  zrevidováno  30  665 knihovních  jednotek  ve  20
knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného plánu revizí na aktuální rok. Všechny revize
v neprofesionálních knihovnách byly provedeny klasickým způsobem bez využití PC,
- v 21 knihovnách byla provedena aktualizace knihovního fondu, 
- přebaleno a zpracováno bylo 17. 447 knihovních jednotek ve 36 knihovnách,
- vyřazeno bylo 3 604 knihovních jednotek ve 24 knihovnách.

 
Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z     prostředků obcí  
- prof. knihovníky bylo nakoupeno 239 svazků pro 5 obsloužených knihoven.
- zaevidováno a zpracováno bylo 2 748 přírůstků pro 33 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 2005 proběhlo 5 akcí. Obslouženy byly 4 profesionální knihovny.

Doprava v     rámci výkonu regionálních funkcí  
- pro 106 obsloužených knihoven bylo najeto 3 572 km v rámci výkonu regionálních funkcí.
Jednalo se především o rozvoz výměnných souborů, opravených a přebalených knih, 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,  informačních
materiálů i knih z projektu Česká knihovna.
Skladový  prostor  pro  výměnný  fond  byl  vybaven  regálovým  systémem,  který  umožňuje
maximální využití daného prostoru.

8. Ekonomické ukazatele, majetek 

Finanční hospodaření

  Celkové výnosy v roce 2005                 12 784 549,20 Kč 
  z toho:  vlastní výnosy z prodeje služeb                       756 752,00 Kč 
              ostatní výnosy včetně zúčtování fondů                         223 522,83 Kč 
              knihovní fond - dary                         36 754,20 Kč 
              ocenění  „Knihovna roku 2005“           50 000,00 Kč         
              účelově poskytnuté příspěvky od jiných subjektů                       305 961,27 Kč 
              příspěvek na provoz od zřizovatele                    8 854 500,00 Kč 
              příspěvek ze SR, ESF  na projekt Centrum celož. učení 608 058,90 Kč
              účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí                    1 949 000,00 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 

 



9. Statistika 
Srovnání statistických výsledků - Knihovna Kroměřížska+pobočky 

Knihovní fond

Knihovna Kroměřížska, včetně poboček je nárůst……………….…8 021 svazků

Výpůjčky
Knihovna Kroměřížska,včetně poboček je nárůst ………………… 2 050 výpůjček

Čtenáři
Knihovna Kroměřížska,včetně poboček je nárůst…………………….  95 čtenářů

Návštěvnost
Knihovna Kroměřížska,včetně poboček je pokles…………………..  4 993 návštěvníků

2004 2005

Knihovní fond 136 914 144 935 +8 021

Čtenáři 8 138 8 233 +95
Čtenáři do 15 let 2 065 1 996 -69
Návštěvníci 137 725 132 732 -4 993

Výpůjčky 388 308 390 358 +2 050
NL-dospělí čt. 150 319 162 096 +11 777
B - dospělí čt. 141 977 145 365 +3 388
NL - děti 35 913 24 628 -11 285
B - děti 39 697 42 705 +3 008
Ostatní dokumenty 20 402 15 564 -4 838

Výpůjčky periodik 83 255 85 278 + 2 023

Meziknihovní výpůjční služba
požadavky z jiných knihoven 770 724 -46
požadavky jiným knihovnám 261 271 +10

Vzdělávací a výchovné akce 411 420 +9



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

Nově otevřené oddělení Centrum celoživotního učení – ved. pracoviště od 1.12.2005 
Mgr. Typltová – oddělení je součástí úseku služeb.

11. Zaměstnanci
Avramova Antoaneta
Bosáková Soňa
Bráblíková Kamila
Drobníková Ivana
Dvořák Petr Bc. 
Fialová Hana
Hebnarová Daniela Mgr.
Jedruchová Zita
Kašpárková Šárka PhDr.
Korandová Zdeňka (1/2 úvazek)
Kyller Oldřich
Lucassenová Petra
Mahel Richard Mgr.
Mahel Robert Mgr.
Mášová Svatava (1/2 úvazek)
Okálová Lada 
Pagáčová Miroslava
Parobková Jaroslava
Pavlíková Lucie  
Roubalíková Vladimíra 
Rýdlová Kamila /zástup za MD/
Tomková Judita (1/2 úvazek)
Typlt Kamil Ing.
Typltová Eva mgr.
Vymětalová Petra
Zapletal David Bc.
Záhořáková Vladimíra
Zlámalová Monika

Ženy na mateřské dovolené:
Koppová Petra

Rozvázán pracovní poměr: 
Nováková Petra Bc. 
Stachová Veronika



AKCE 2005

Leden:
10.1. – 21.1. – Výstava drobných kreseb kroměřížské výtvarnice Jiřiny Malackové

12.1. – 16:30 – HUDEBNÍ AKADEMIE Gaetano Donizetti: Nápoj lásky (Lucia Popp,
Peter Dvorský), poslechový pořad

19.1. – 18:00 – ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM – poslechový hudební pořad
hudebního kritika a publicisty

27.1. – 15:00 – AKADEMIE III. VĚKU – Setkání s kronikářkou Martou Zapletalovou
27.1. – 17:30 – PRŮLOM „Agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury“ –

prezentace knihy Františka Doskočila a Pavla Žáčka – hostem pořadu byl písničkář Pepa Nos
a Ladislav Hučín

Únor:
31.1. – 9:30 – 30 DNŮ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR – vernisáž výstavy neziskových

organizací kroměřížského regionu, výstava trvala do 27.2.
9.2. – 16:30 – HUDEBNÍ AKADEMIE  Richard Wagner: Bludný Holanďan (George

London, Leonie Rysanek), poslechový pořad
24.2. – 15:00 – AKADEMIE III. VĚKU – Nové informace z archeologie – přednáška

Březen:
BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
3.3. – 17:00 – Literární podvečer v knihovně o tvorbě básníka V. Rakovského

(překladatele Karla Kryla) – ve spolupráci s Městem Kroměříž a Společností přátel jižních
Slovanů v České republice

9.3. – 16:30 – HUDEBNÍ AKADEMIE  Humor v českých operách – hudební kviz 
9.3. – 17:30 – DAR DÁRCŮM – přátelské setkání v rámci ukončení celostátní

kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ – akce se konala ve Společenském sále Domu kultury
Kroměříž

14.3. – Prezentace činnosti Klubu neslyšících Kroměříž – výstava pomůcek pro
sluchově postižené

15.3. – 17:00 – „Cestou k Cařihradu (Osmanská města v 16. století viděná
křesťanskýma očima)“ – Doc. PhDr. Luďa Klusáková, Csc. – prezentace knihy

18.3. – 15:00 – Slavnostní ukončení výstavy Klubu neslyšících – setkání s osobnostmi
Města Kroměříž 

21.3. – 9:00 – Vernisáž výstavy výrobků žáků Základní speciální školy pro žáky s více
vadami v Kroměříži – 21.3. prodejní jarmark, výstava trvala do 25.3.

31.3. – 15:00 – AKADEMIE III. VĚKU – Josef  Janáček – regionální historik
nadregionálního významu

Duben:
6.4. – 16:30 – HUDEBNÍ AKADEMIE – Jules Massenet: Manon, poslechový pořad
7.4. – 18:00 – JARNÍ TÁNÍ – autorský literárně hudební pořad, hudba – folková

skupina Starý kůže, ve spolupráci s Klubem přátel poezie
18.4. – 17:00 – Velikáni barokní hudby – J. S. Bach a G. F. Händel – hudební pořad

uvedl PhDr. Jiří Šafařík
20.4. – 9:00 – 14:00 – KULTURA  A EKOLOGIE – ekologický seminář – ve

spolupráci s KÚ Zlín a ČSOP Planorbi
21.4. – Zahájení výstavy s ekologickou tématikou – ve spolupráci s ČSOP Planorbis
28.4. – 15:00 – AKADEMIE III. VĚKU – povídání o zdraví s MUDr. Kovářovou



Květen:

2.5. – 16:30 – „Obležení Vídně Turky r. 1683, jejich porážka a osvobození Vídně“ –
přednáška Mgr. M. Tomeška, ve spolupráci s Česko-rakouskou společností

3.5. – 17:00 – IRSKO a VELKÁ BRITÁNIE – studium, práce, cestování – informační
setkání s jazykovou agenturou MAXIMUM

4.5. – 16:30 – HUDEBNÍ AKADEMIE – Vinzenzo Bellini: Puritáni (Eva Gruberová),
poslechový pořad

5.5. – DNY RUMUNSKÉ KULTURY – Výstava rumunské literatury (výstava trvala
do 13.5.)

10.5. – 17:00 – O TOM CO BYLO – beseda nad knihou knihou Zoe Klusákové-
Svobodové

24.5. – 14:00 – Setkání členů Svazu diabetiků ÚO Kroměříž
25.5. – 17:00 – LITERÁRNÍ KVĚTEN – Současná česká a slovenská literatura –

literární setkání, ve spolupráci s Univerzitou T. Bati ve Zlíně a Společností přátel Slovenska
26.5. – 15:00 – AKADEMIE III. VĚKU – O cestování a zdraví, přednáška MUDr.

Josefa Kvapilíka

Červen – srpen:
21.6. – 16:30 – O životě a o významu nevládních organizací pro rozvoj demokracie

v České republice – přednáška Dr. Jiřiny Šiklové z Univerzity Karlovy Praha, ve spolupráci
s Klubem UNESCO a Kruhem Švabinského

25.8. – 12:00 – 17:00 – BURZA KNIH

Září:
7.9. – 16:30 – HUDEBNÍ AKADEMIE – Giacomo Puccini: Bohéma (Maria Callas,

Giuseppe di Stefano), poslechový pořad
EVROPSKÝ TÝDEN MIBILITY
16.9. Vernisáž výstavy O UDRŽITELNÉ DOPRAVĚ

16.9. DĚTI NA CESTÁCH - vernisáž výstavy výtvarných prací dětí z kroměřížských
Základních, Mateřských a Speciálních škol 

19.9. – 17:00 – PŘES ANDY NA KOLE – beseda s cykloturistou Josefem Honzem
20.9. – 17:00 – CYKLOTURISTIKA NA SLOVENSKU A V OKOLÍ NITRY – beseda
26.9. – 15:00 – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2005 – setkání s rodilými mluvčími

Říjen:
3.-9.10. – TÝDEN KNIHOVEN – v TÝDNU KNIHOVEN jsme připravili :

- anketu pro zlepšení služeb
- zápisné ve vybrané dny zdarma
- prominutí  sankčních poplatků
- možnost anonymního vracení knih
- burzu knih
- den otevřených dveří
- aktualizace adresáře kroměřížských knihoven
- internet ve vybraných dnech zdarma
- seminář profesionálních knihovníků kroměřížského

regionu
- možnost většího počtu výpůjček CD nosičů



- neomezené množství výpůjček hudebních časopisů
MĚSÍC ČESKÉ A SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI – výstava slovenských knih, Malý

veletrh slovenské knihy 
5.10. – 16:30 – HUDEBNÍ AKADEMIE – Bedřich Smetana: Hubičky (Eva

Děpoltovová, Leo Marian Vodička), poslechový pořad
6.10. – 16:30 – VŘSČ – Velké říjnové společné čtení – VELCÍ A MALÍ ČECHOVÉ –

čtení z úryvků z knih českých autorů
11.10. – 17:00 – PUTOVÁNÍ ALBÁNIÍ NA KOLE – beseda s cykloturistou Janem

Vlasákem
13.10. – 15:00 – AKADEMIE III. VĚKU – Sociální dávky pro seniory, přednáška

Mgr. Anny Horáčkové
17.10. – 16:30 – Udržitelný rozvoj UNESCO – přednáška, ve spolupráci s Klubem

UNESCO Kroměříž 
20.10. – 12:00 – 17:00 – BURZA KNIH
20.10. – 15:00 – AKADEMIE III. VĚKU – přednáška MUDr. Kovářové
25.10. – 15:00 – Přednáška o českém jazyce – Mgr. Jarmila Goláňová
27.10. – 11:00 – Stretnutie so slovenskými spisovateľmi Tomášem Janovicem,

Kornelem Földvári, Monikou Kompaníkovou a vydavateľom Kolomanom Kertészom
Balagom – v rámci Měsíce české a slovenské vzájemnosti

Listopad:
2.11. – 16:30 – HUDEBNÍ AKADEMIE – Johann Strauss: Cikánský baron (Grace

Bumbry, Nicolai Gedda), poslechový pořad
4.11. – 15:00 – ŽENA V ROZHODOVACÍCH PROCESECH – ZVÝŠENÍ

POLITICKÉ PARTICIPACE ŽEN – diskusní seminář s Ing. Michaelou Šojdrovou,
poslankyní PSP ČR a PhDr. Eliškou Janšovou, členkou Rady vlády pro rovné příležitosti

5.11. – 14:00 – 18:00 – ČESKO-SLOVENSKÝ DUCHOVNÍ PARLAMENT 
Téma: TOLERANCE – PODMÍNKA PŘEŽITÍ – setkání sociologů,
psychologů, romologů a jiných odborníků – akce probíhala v Klubu
Starý pivovar

8.11. – 15:00 – Přednáška pro seniory – JUDr. Dušan Pšenko
9.11. – 17:00 – PYRENEJE očima Henri Noubela – cestopisná přednáška

s promítáním, ve spolupráci s Česko-francouzskou společností
10.11. – 30.11. - MALOVANÁ  POEZIE  – výstava obrázků kroměřížské výtvarnice

Jiřiny Malackové
16.11. – 17:00 – VÍRA, NADĚJE A LÁSKA – literárně-hudební pořad v rámci

celostátní akce DEN POEZIE, ve spolupráci s Klubem přátel poezie
24.11. – 15:00 – AKADEMIE III. VĚKU – historie a výročí UNESCO, přednášel

představitel České komise UNESCO
28.11. – 17:00 – Beseda s básníkem, dramatikem, prozaikem, překladatelem,

literárním historikem Ludvíkem KUNDEROU, ve spolupráci s Česko-rakouskou společností

Prosinec:
1.12. – 9:30 a 15:00 – Setkání neprofesionálních knihovníků kroměřížského regionu

2.12. – 4.1. 2006 - MY JEŠTĚ NĚCO DOKÁŽEME – výstava fotografií a pracovní
terapie klientů kroměřížských domovů důchodců – 8.12. – 16.12. prodej výrobků

7.12. – 16:30 – HUDEBNÍ AKADEMIE – Giuseppe Verdi: Síla osudu (Renata
Tebaldi, Mario del Monaco), poslechový pořad

8.12. – 15:00 – AKADEMIE III. VĚKU – Vánoční vzpomínání v knihovně



13.12. – 18:00 – PŘEDVÁNOČNÍ RO(C)KOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM – poslechový
hudební pořad s hudebním kritikem, novinářem a publicistou Jiřím Černým

15. 12. – 12:00 – 17:00 – BURZA KNIH

 


