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1. Úvod  
 

V poslední době se mě často zejména novináři ptají, zda elektronická kniha nevytlačí tu 
klasickou tištěnou a knihovny nebudou zanikat. Musím se vždy při tomto dotazu mírně usmívat, 
protože sama vím, jaké někteří lidé mají problémy s ovládáním PC a že to v žádném případě není 
automatické, že se všichni naučí vše tak dobře, aby zvládali dobře obsluhu PC alespoň  na úrovni 
běžné počítačové gramotnosti.  

Elektronická kniha není v knihovnách žádnou novinkou. Už dávno v knihovnách pracujeme 
s elektronickými databázemi, kde jsou k dispozici plnotextové (fulltextové) verze článků. Dokonce 
máme i elektronické knihy. I knihovna před pár lety vydala elektronickou knihu od Jiřího Černého, 
naleznete ji na našem webu.  

Elektronická kniha je dalším médiem, které tištěnou verzi knihy doplňuje. Zvukové knížky 
na CD také tištěnou knihu neohrozily a neohrozí ji ani elektronická kniha. Některé knihy budou 
také pouze ve verzi tištěné pokud nebudou v budoucnu zdigitalizované. Na rozvoj el. knihy má vliv 
také autorský zákon. Autor nebo dědicové autorských práv mohou zabránit v dostupnosti některého 
dokumentu.  

Knihovna poměrně nedávno zakoupila čtecí přístroj, který obsahuje cca 290 el. knih. Náš 
čtenář si „čtečku“ může vypůjčit a zkusit si, jak se čte se čtečkou. Myslím si, že budou tři skupiny 
lidí: jedna skupina, která čte pouze tištěné knihy, druhá, která využívá tištěnou i elektronickou verzi 
a třetí, která čte pouze el. knihy. 

Někteří uživatelé, kteří se na trhu s el. knihami umějí orientovat si zaplatí vstup do 
komerčních databází a vyhledávají si určité tituly. Knihovny nabídnou svým čtenářům pro jejich 
osobní potřebu vstup zdarma do některých placených databází. Stejně jako je to dnes. Bude to 
samozřejmě výhodnější a dostupnější.  

Vzdělaný knihovník bude zapotřebí stále. Bude se umět orientovat ve světě informací, vše 
najde, doporučí čtenáři. A to je i má odpověď. Elektronická kniha neohrozí knihovny, ale bude 
a dnes už je její součástí a knihovny ji mají v nabídce. 
 
PhDr. Šárka Kašpárková 

 

 

 

 

 

 

 

Na jednotlivých částech výroční zprávy se podíleli: Dr. Šárka Kašpárková, Soňa Bosáková, Mgr. 
David Zapletal, Kamila Brablíková, Vladimíra Záhořáková, Mgr. Ivana Drobníková, Marcela 
Kořínková, Miroslava Pagáčová, Ondřej Nesiba 
 
 
Sestavily: PhDr. Šárka Kašpárková a Kamila Brablíková 
Grafická úprava: Iveta Vondrášková a Petra Lucassenová 
Rok vydání: 2011 
neprodejné 
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2. Úsek služeb čtenářům celkem 
 
Níže uvedená tabulka přináší přehled nejdůležitějších ukazatelů za všechna oddělení pro veřejnost. 
Určitý pokles se projevil celkově u čtenářů. Částí je to zapříčiněno tím, že už nejsou zapisovány 
celé třídy, částí také revizí členské základny. Překvapivý je pokles u naučné literatury jak 
u dospělých tak u dětí. Je to pravděpodobně dáno i tím, že trh byl nasycen. Meziknihovní výpůjční 
služba mírně poklesla určitě tím, že požadujeme platby za zaslané knihy, ale zároveň chtějí po nás 
platby i jiné knihovny. Dramatický nárůst je u výpůjček periodik způsobený i tím, že skladba 
periodik byla podrobena kontrole a byly doplněny nebo zrušeny některé časopisy. Málo čtené byly 
zrušeny a naopak byly objednány některé atraktivní tituly. Podrobnější komentář najdete 
u jednotlivých oddělení. 
 
Za rok 2009 2010 rozdíl 
Registrovaní čtenáři celkem 6 971 6 368 - 603 
Z toho do 15 let 1 607 1 471 - 136 
Návštěvníci celkem 167 657 189 916 + 22 259 
Výpůjčky celkem 402 300 414 508 + 12 208 
Z toho naučná lit. pro dospělé 82 136 77 296 - 4 840 

beletrie pro dospělé 150 395 153 002 + 2 607 
naučná pro děti 21 239 12 024 - 9 215 
beletrie pro děti 44 901 40 908 - 3 993 

Výpůjčky ostatních dokumentů 19 403 17 675 - 1 728 
Meziknihovní výpůjční služba  

požadavky z jiných knihoven 1 084 917 - 167 
požadavky jiným knihovnám 234 156 - 78 

Výpůjčky periodik 82 489 113 603 +31 114 
Vzdělávací a výchovné akce 356 357 + 1 
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, 
2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 
 
V půjčovně pro dospělé čtenáře došlo v roce 2010 k  nárůstu  výpůjček beletrie a k mírnému poklesu 
výpůjček naučné literatury. Počet registrovaných čtenářů se snížil o 483, což bylo zapříčiněno malým 
zájmem ze strany škol o infobesedy, menším počtem dnů osvobozených od poplatků a také zpřísněním 
formy vybírání poplatků. Výrazně se zvýšil počet výpůjček periodik. Celkově došlo k navýšení výpůjček 
o 1 837. Počet návštěvníků dospělého oddělení se snížil o 3 020. Pracovníci půjčovny se podíleli na 
mnohých aktivitách, které směřovaly k uchování a zvýšení standardů poskytovaných služeb široké 
veřejnosti, jako např. četnými výstavami, besedami a semináři.  
Na počátku roku se pracovníci usilovně věnovali novému uspořádání skladu knih, do kterého byly 
namontovány kompaktní regály. Ty bezpochyby velmi rozšířily kapacitu pro uložení knižního fondu. Stále 
populárnější geocaching byl inspirací pro vytvoření naší vlastní „kešky“, kterou mohou všichni zájemci 
nalézt v tomto oddělení od dubna 2010. V průběhu roku byly také obměněny počítače s on-line katalogy pro 
čtenáře, čímž bylo zrychleno a zkvalitněno vyhledávání dokumentů.  
V letních měsících (červenec a srpen) byla upravena výpůjční doba půjčoven. Během dvou zavíracích týdnů 
měli uživatelé možnost využít provoz učebny CCU, která jim nabízela přístup k internetu, denní tisk a mohli 
zde také vracet a půjčovat si knihy. V této době také došlo k vylepšení a zpříjemnění interiéru půjčovny 
nákupem živých květin a jejich instalací kolem fontány. 
V půjčovně  pro dospělé čtenáře proběhly v roce 2010 i personální změny. Kamila Rýdlová přešla z oddělení 
pro dospělé čtenáře do oddělení pro děti a mládež. K poslednímu únoru rozvázala pracovní poměr 
Mgr. Daniela Hebnarová. Vedením úseku služeb byla pověřena Kamila Brablíková. 
 
 
 
 
Za rok 2009 2010 rozdíl 
Celková návštěvnost oddělení pro dosp. 82 162 79 142 -3 020  
Celkový počet registrovaných uživatelů 5 204 4 721 - 483 
Celkový počet výpůjček 298 812 300 649 +1 837  
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2.1.1 Čítárna 
 
V čítárně knihovny měli čtenáři v roce 2010 k dispozici 224 pravidelně docházejících periodik. Z toho 
v dospělém oddělení je k dispozici 171 titulů, v dětském oddělení 28, v hudebním oddělení 6 a v ostatních 
(příruční knihovny) 4 tituly periodik. Fond periodik byl podle možností a přání čtenářů (anketa, požadavky 
ve skříňce námětů) aktualizován a doplňován jednorázovými nákupy. Do čítárny byl umístěn interaktivní 
informační panel UNESCO. Aktualizace fondu periodik mělo vliv na zvýšení výpůjček periodik. Některá 
periodika byla v průběhu roku zrušena, některá málo využívána nahrazená jinými. Aktuální stav odpovídá 
i přehledu odebíraných periodik na webu knihovny. 
 
2.1.2 Informační oddělení 
 
Oddělení poskytuje prezenční výpůjčky knih a regionálních periodik, informační (faktografické, 
bibliografické a referenční informace) a reprografické služby. V roce 2010 využilo služeb oddělení 8 454 
uživatelů. Z fondu bylo prezenčně půjčeno 1 522 knih a 813 časopisů.  
Oddělení využívá a zpřístupňuje pro čtenáře externí databáze ANOPRESS, ČTK, stejně jako automatizovaný 
systém právnických informaci ASPI.  
 
Za rok 2009 2010 rozdíl 
Databáze Anopress - počet přístupů 349 356 +7  
Databáze ČTK – počet přístupů 73 70 -3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počítač s MS Word a MS Excel využilo 315 uživatelů. 
Od roku 2010 je v oddělení k dispozici čtečka elektronických knih Sony PRS-600. Je půjčována spolu 
s vybranými elektronickými knihami. Uživatelé mají možnost půjčit si ji absenčně na jeden měsíc. 
 
Oddělení provádí analytický popis regionálních periodik. Během roku 2010 bylo zpracováno 2 504 
článků. K 31.12. 2010 bylo v článkové databázi 39 200 záznamů.  
Informační oddělení se podílí na stahování, vytváření a zpracovávání autorit, prioritou jsou 
regionální autority. Databáze byla za uplynulý rok obohacena o 155 nových autorit, podle možností 
jsou stávající osobnosti doplňovány, upřesňovány. Databáze regionálních osobností měla ke konci 
roku 2010 záznamy o 2460 osobnostech. V roce 2009 zpracováno nebo staženo 326 nových region. 
osobností. 
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2.1.3 Meziknihovní výpůjční služba  
 
U meziknihovní výpůjční služby došlo k mírnému poklesu žádanek z jiných knihoven (o 165), což 
je patrně i důsledek zavedení výběru finančního příspěvku na poštovné a balné od žádajících 
institucí. Pokles požadavků čtenářů Knihovny Kroměřížska na zapůjčení titulů z jiných knihoven 
(o 78) je způsoben také změnou formy poplatků (kromě základního poplatku čtenář hradí i částku, 
kterou si případně účtuje zapůjčující knihovna), ale především je to díky kvalitnímu a obsáhlému 
fondu naučné literatury, kterým Knihovna Kroměřížska disponuje. 
 
 
 
Požadavky   2009  2010 
Z jiných knihoven  1081    916 
 
-kladně vyřízených  1046    906 
 
 
Knihovnám     234    156 
 
-kladně vyřízených    229    156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 Internet pro veřejnost 
 
Statistika internetu je evidována v rámci celé knihovny. Počet uživatelů internetu se oproti roku 2009 zvýšil. 
V roce 2010 využilo služby 10 240 uživatelů. Se svým vlastním notebookem (nebo jiným zařízením) se 
v roce 2010 v knihovně připojilo k internetu 153 uživatelů. 
 
Za rok 2009 2010 rozdíl 
Využití internetu 9 107 10 236 +1 129  
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2.1.5 Centrum celoživotního učení 
 
CCU realizovalo v roce 2010 celkem 5 počítačových kurzů.  
V měsících únor až březen proběhl odpolední Kurz základů počítačové gramotnosti pro veřejnost. 
Dotace tohoto kurzu byla 30 vyučovacích hodin v deseti lekcích, kurz se konal vždy dvakrát týdně 
v odpoledních a večerních hodinách. Účastníci byli seznámeni se základy práce s počítačem, dále 
s prací v programech Word a Excel a používáním internetu a e-mailové schránky. (Kurzu se 
účastnilo 10 posluchačů) 
V dubnu hostilo CCU seminář v rámci mezinárodního projektu GRUNDTVIG. 
V období duben až červen, se v CCU ve večerních hodinách konaly kurzy Základy počítačové 
gramotnosti pro cizince, ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců ve Zlíně, současně s těmito 
kurzy zde probíhala i výuka českého jazyka pro cizince, zajišťovaná externím lektorem. 
Stejné kurzy probíhaly i v období od října do listopadu. (Tyto kurzy navštěvovalo 15 účastníků) 
V sanitárních týdnech na přelomu července a srpna byl v CCU zajištěn náhradní provoz Oddělení 
služeb čtenářům a čítárny. 
V období  říjen až prosinec 2010, realizovalo CCU výuku Základů počítačové gramotnosti v rámci 
Univerzity III. věku, ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. (18 studentů) 
Na konci roku byl obměněn software na počítačích za novější verze (především kancelářský balík 
MS Office 2010), spolu s ním byly pořízeny komponenty pro výuku multimediální komunikace. 
V dubnu 2010 zde vedla Mgr. Eva Typltová kurz MS Power Point pro profesionální knihovníky okresu 
a v srpnu 2010 zde probíhalo školení firmy Lanius - Práce s knihovním systémem Clavius.  
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2.2 Hudební oddělení 
 
I v roce 2010 si hudební oddělení zachovalo přízeň uživatelů a i přes mírný pokles počtu 
návštěvníků a výpůjček (naopak ze zvýšil počet návštěvníků využívajících internet) se projevila 
silná základna stálých a pravidelných návštěvníků. Fond byl i tento rok rozšířen o nové nosiče, 
kromě hudebních kompaktů byla pořízena i řada audioknih, o které čtenáři jeví velký zájem. Čtyři 
PC stanice byly za rok 2010 hojně využívány (o 506 návštěvníků více), uživatelé velmi oceňují 
možnost zapůjčení sluchátek. 
 
Za rok 2009 2010 rozdíl 
Počet návštěvníků 10 172 9 663 - 509 
Počet návštěvníků využívajících  
internet 

4 124 4 630 + 506 

Počet výpůjček  CD 18 850 15 262 - 3588 
MC 200 102 -98 
Periodika 5 297 3 665 - 1632 
Celkový počet výpůjček 24 813 19 569  - 5 244 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Aktivity knihovny  
Aktivity knihovny jsou rozepsány v jednotlivých přílohách. My se zmíníme pouze o akcích většího 
rozsahu a průběžném vzdělávání  (mimo počítačové kurzy pro veřejnost) 
2.3.1 Vzdělávání 

Hudební akademie – probíhá pravidelně již několik let, jedná se o vzdělávací soubor přednášek 
s tématikou vážné hudby, které jsou spojeny i s jejich krátkými ukázkami. Hudební akademie je 
určena široké veřejnosti, převládá však stále největší zájem ze strany seniorů. 
- pro seniory 
Univerzita III. v ěku –  Knihovna Kroměřížska otevřela pro seniory ve spolupráci s Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně 3. ročník Univerzity 3. věku. Studium je realizováno formou dvouletých 
přednáškových cyklů, které jsou členěny do čtyř semestrů . Studenti U3V jsou na začátku studia 
slavnostně imatrikulováni za přítomnosti oficiálních představitelů UTB ve Zlíně. 
Na závěr studia absolventi obdrží Osvědčení o absolvování U3V. Výuku vedou akademičtí 
pracovníci zlínské univerzity, ale i odborníci z jiných univerzit a odborní pracovníci. 
Akademie III. v ěku - je chápána jako zájmové studium určené seniorům, kteří chtějí věnovat 
svůj volný čas vzdělávání. I v roce 2010 byl zájem ze strany seniorů veliký a přednášky na 
rozmanitá témata u nich měly ohlas. 
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- pro maminky s dětmi 
V roce 2010 zahájila Knihovna Kroměřížska spolupráci s lektorkou efektivní výchovy dětí 
Zuzanou Zaharowskou. Program rozvoje rodičovských kompetencí s názvem „Rodinou 
s úsměvem“ je souborem informací, dovedností, komunikačních technik, způsobů řešení 
domácích problémů, krizí a má za cíl harmonizovat vztahy s okolím, sdílet zkušenosti s dalšími 
rodiči, pobavit se atd. 
 

2.3.2. Výstavy v knihovně 
- Kdykoliv si vzpomenu, s knížkou nudu zaženu – výstava výrobků čtenářů z dětského 

oddělení 
- Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž 
- Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme – výstava zaměřená na problematiku hluchoslepoty (Klub 

přátel červenobílé hole, o.s.) 
- Prezentace neziskových organizací Města Kroměříže působících v sociální a zdravotní 

oblasti 
- Nej knihovny a v knihovně – výstava zajímavostí o Knihovně Kroměřížska 
- Kniha a já – výstava výtvarných a literárních prací žáků ZŠ a MŠ speciální Kroměříž 
- Biskupští manové z Kroměříže – výstava občanského sdružení 
- Máj – lásky čas – výstava milostné korespondence osobností 
- Dřevěné bitvy – výstava občanského sdružení Moravian LARP o dřevěném šermu 
- Příroda a lidé 1. – Konzumní společnost 21. století – výstava ČSOP Planorbis 
- Výstava k Mezinárodnímu dni boje proti drogám a k 10. výročí založení Kontaktního centra 

PLUS Kroměříž 
- Agility – výstava občanského sdružení Agility Kroměříž 
- Vyznání … - výstava amatérských fotografií z přírody (Václav Kořínek) 
- Koktejly po knihovnicku 
- Tipy na prázdninový výlet 
- Výstava ČSOP Planorbis – příroda 
- Domov pro mne, o.s. – prezentace formou výstavy 
- Svět hor – výstava zapůjčená z Geografické knihovny v Praze 
- Zářijová regionální výročí – osobnosti regionu 
- Pěší pouť do Santiago de Compostela – výstava fotografií Pavla Motyčky a studentů 

AG KM 
- Letem knižním světem – výstava k projektu 

- Já tak rád trsám, trsám … - výstava hudebního 
oddělení 

- Milý pane Mácho – výstava k 200. výročí Karla 
Hynka Máchy 

- Co vás bude zajímat – výstava zajímavostí ze 
zákulisí knihovny 

- Den s knihou – výstava pro rodiče na mateřské 
dovolené 

- Občan se specifickými potřebami v knihovně – 
tematická výstava 

- Má Vlára – výstava fotografií Antonína Kostky 
- Vodní mlýny – výstava ČSOP Planorbis 
- Z drobných prací Evy Navrátilové – výstava 
- Dárky pro radost potěší nás i vás – prodejní výstava 

Domova Barborka Kroměříž 
- Surrealismus 21. století – výstava Jaroslava Maráka 
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2.3 Oddělení pro děti a mládež  
   
Statistické údaje za rok 2010 ukazují, že ve srovnání s předcházejícím rokem je v oddělení pro děti 
a mládež sice méně zaregistrovaných čtenářů, přesto však vzrostl počet návštěvníků a výpůjček.  
 V uplynulém roce se nám podařilo mimo další akce rozjet dva významné projekty, a to 
Tematické kufříky a hru Knížkometr aneb Děti Knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé. Prvně 
jmenovaným projektem zaměřeným pro rodiče a děti chceme napomoci rodičům, aby s knihami, 
předměty a didaktickými pomůckami z kufříků smysluplně a zábavně trávili společný čas. Druhý 
zmíněný projekt je určen všem dětským čtenářům a jak se ukázalo, pomohl výrazně podpořit dětské 
čtenářství. V tomto projektu můžeme díky daru od společnosti Nestlé Holešov pokračovat i v roce 
2011. 
 O akcích pořádaných oddělením pro děti a mládež se široká veřejnost dozvídá 
z regionálního tisku (Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský deník, Kroměřížský zpravodaj, 
Holešovsko), knihovnická veřejnost pak v odborných periodikách (Grand Biblio, Čtenář, Duha, 
Bulletin SKIP). V průběhu roku vyšlo ve zmíněném tisku celkem 34 zpráv. Veškeré akce jsou 
společně s fotografiemi zveřejněny i na webových stránkách a facebooku Knihovny Kroměřížska. 
 Registrovaní čtenáři mají přístup na 3 PC (internet, on-line katalog). Všechny počítače jsou 
denně plně využívány. Děti mají také možnost zpestřit si pobyt v knihovně hraním deskových her, 
které si můžou zapůjčit u knihovnic, kreslením a jinými jednoduchými výtvarnými činnostmi. 
Materiál jim opět poskytují knihovnice. 
 V tomto roce přestoupila Hana Fialová z odd. pro děti a mládež do odd. pro dospělé čtenáře 
a na její místo nastoupila Kamila Rýdlová, která předtím pracovala v odd. zpracování fondu. 
 

 
Za rok 2009      rozdíl 
Počet registrovaných čtenářů 1 599        1 492         -107 
Počet návštěvníků          19 761      27 524     +7 763 
Počet výpůjček naučné literatury 24 170      11 265    -12 905 
Počet výpůjček beletrie 46 703      38 132      -8 571 
Celkový počet výpůjček 75 223      91 939    +16 716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informa ční lekce a tematické besedy pro mateřské, základní a speciální školy 
 I v roce 2010 byli školáci prostřednictvím informačních lekcí seznámeni se základními 
informacemi o knihovně, o systému řazení knih a byli poučeni o způsobu, jakým si lze prodlužovat 
výpůjční dobu zapůjčených knih či vyhledat informace o knihách v on-line katalogu nebo na 
webových stránkách knihovny. Tematické besedy byly tradičně rozděleny na programy pro školy, 
které se konají v dopoledních hodinách, a na programy pro děti ze školních družin, které probíhají 
vždy ve čtvrtek odpoledne.  
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 Statistické údaje ukázaly, že ze strany škol došlo k poklesu zájmu o besedy v knihovně, což 
může být zapříčiněno faktem, že od začátku roku 2010 se za tyto programy začaly vybírat finanční 
poplatky. Zlepšit situaci chceme tím, že při besedách používáme nově zakoupené didaktické 
pomůcky a děti do besed interaktivně zapojujeme. Velký důraz také klademe na výběr témat pro 
jednotlivé věkové skupiny. V letošním roce byla také výrazně rozšířena nabídka témat (dříve bylo 
jedno na ročník, nyní si učitelé mohou vybrat až ze čtyř programů). Akce, které proběhly v tomto 
oddělení jsou blíže popsány v příloze č. 1. 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Pobočky knihovny  
 
V sumárních výsledcích, ve sledovaných ukazatelích statistiky – registrovaní uživatelé a výpůjčky 
je u poboček Knihovny Kroměřížska (městských i v integrovaných obcích) zaznamenán nárůst ve 
srovnání s rokem 2009. Pokles je zaznamenán v počtu návštěvníků. 
 
 
 2009 2010 
uživatelé 348 397 +49
návštěvníci 5 992 5 566 -426
výpůjčky 15 552 15 561 +9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 2010 rozdíl 
Počet lekcí a besed 126 79 -47 
Počet dětí              2 171              1 453                -718 
 2009 2010 rozdíl 
Počet školních družin 17 17 - 
Počet besed 50 41 -9 
Počet žáků              1 169             1 067               -102 
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3.1 Městské pobočky: 
 
 uživatelé    návštěvníci   výpůjčky   
 2009 2010   2009 2010   2009 2010  
Oskol 75 93 +18  1023 990 -33  3958 4326 +368 
Lutopecká 90 96 +6  2304 1778 -526  6999 6168 -831 
Nitranská 19 14 -5  115 143 +28  419 575 +156 
celkem 184 203 +19  3442 2911 -531  11376 11069 -307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oskol – počet registrovaných uživatelů se zvýšil o 18, návštěvníci knihovny mírně poklesli, zato ve 
výpůjčkách byl zaznamenán znatelný nárůst. 
 
Lutopecká – návštěvnost knihovny i výpůjčky jsou v porovnání s rokem 2009 nižší, zaregistrován je 
vyšší počet uživatelů. 
 
Nitranská – došlo k mírnému poklesu registrovaných uživatelů, v ostatních ukazatelích vykazuje 
toto výpůjční místo nárůst. 
 
3.2 Pobočky mimo město 
 
 uživatelé   návštěvníci   výpůjčky  
 2009 2010   2009 2010   2009 2010  
Bílany 29 36 +7  465 578 +113  569 751 +182 
Drahlov 17 20 +3  508 484 -24  185 199 +14 
Hradisko 20 20   582 433 -149  663 519 -144 
Postoupky 41 46 +5  500 520 +20  1111 1303 +192 
Těšnovice 40 44 +4  320 312 -8  1200 1076 -124 
Trávník 17 28 +11  175 328 +153  448 644 +196 
celkem 164 194 +30  2550 2655 +105  4176 4492 +316 
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Bílany – ve statistických výsledcích je zaznamenán nárůst ve všech sledovaných ukazatelích. 
Knihovnice pozvala  děti z obce ke společné výrobě a pouštění papírových draků.  
 
Drahlov – mírný nárůst je zaznamenán u nově registrovaných uživatelů a výpůjček, mírný pokles 
v počtu návštěvníků. Knihovnice aktivně pracuje s dětmi, připravila Noc s Andersenem, Čtení 
z Bible nebo Loučení s  prázdninami. Informace o knihovně jsou dostupné na 
www.drahlov.knihovna.info 
Hradisko – návštěvnost knihovny i výpůjčky jsou v porovnání s rokem 2009 nižší, zaregistrován je 
stejný počet uživatelů. 
 
Postoupky – knihovna vykazuje nárůst ve všech sledovaných ukazatelích. Knihovnice uspořádala 
besedu pro děti z mateřské školy. 
 
Těšnovice – v porovnání s rokem 2009 je zaznamenán nárůst nových uživatelů, ale mírný pokles 
návštěvnosti i výpůjček.   
Trávník – ve všech sledovaných ukazatelích – uživatelé – návštěvnost - výpůjčky je vykazován 
oproti roku 2009 nárůst. V rámci spolupráce s mateřskou školou knihovnice uspořádala 
knihovnicko-informační lekci-seznámení dětí s knihovnou. 
 
Všechny pobočky Knihovny Kroměřížska nabízí uživatelům přístup k internetu, knihovní fond byl 
zapsán do databáze Knihovny Kroměřížska. 
Ve fondech jednotlivých poboček lze vyhledávat dokumenty prostřednictvím elektronického 
katalogu, který je dostupný na webové stránce Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz 
Stálý knihovní fond je rozšiřován nabídkou titulů z výměnného fondu. 
 
3.3 Srovnání statistických výsledků - Knihovna Kroměřížska + pobočky  
 
 2009 2010 Rozdíl 
Knihovní fond 167 395 174 150 +6 755 
    
Uživatelé 7 319 6 765 -554 
Uživatelé do 15 let 1 670 1 567 -103 
Návštěvníci(fyzické návštěvy) 142 236 150 103 +7 867 
    
Výpůjčky 417 852 430 069 +12 217 
    
Meziknihovní výpůjční služba    
obdržené požadavky z jiných knihoven 1 084 917 -167 
zaslané požadavky jiným knihovnám 234 157 -77 
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Knihovní fondKnihovna Kroměřížska, včetně poboček je nárůst..................................... 6 755 svazků 
 
Výpůjčky 
Knihovna Kroměřížska,včetně poboček je nárůst..........................................................12  217 výpůjček 
. 
Uživatelé 
Knihovna Kroměřížska,včetně poboček je pokles.................................................................554 uživatelů 
 
Návštěvnost 
Knihovna Kroměřížska,včetně poboček je nárůst........................................................7 867 návštěvníků 
 
4. Oddělení doplňování a zpracování fondů  
 

Hlavní činnost oddělení spočívá v získávání dokumentů a jejich dalším zpracováním. 
Dokumenty získává knihovna převážně nákupem, dále dary především od soukromých osob.  
V oddělení jsou nejdříve všechny exempláře evidovány, je jim přiděleno přírůstkové číslo 
a signatura. Poté prochází knihovnickým zpracováním – katalogizací. Následuje technické 
zpracování, při kterém jsou knihy opatřeny tištěnou 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 2010 
5675 záznamů, 383 záznamů knihovna vytvořila a zaslala do souboru národních autorit v NK Praha. 
Smysl této činnosti spočívá nejen ve zkvalitnění vyhledávání v elektronickém katalogu Knihovny 
Kroměřížska, je to také jedna z povinných činností knihoven přispívajících svými záznamy do 
SK Caslin.  Do souborného katalogu Caslin bylo v roce 2010 zasláno ca 4000 záznamů. V rámci 
zkvalitnění katalogizačních záznamů jsou záznamy doplňovány o náhledy knižních obálek 
a anotací. 
 V roce 2010 činil přírůstek celkem 8315 knihovních jednotek, z toho 7836 knih(včetně VF 
a poboček),  388 AV medií, 78 elektronických zdrojů (CD-ROM), 13 map.  
   
4.1 Tematické složení přírůstků knih za rok 2009 a 2010 (bez VF a poboček)) 
 

Tematická skupina  2009 2010 
Naučná 2030 1510 
Beletrie 3154 2746 
Mládež naučná 262 191 
Mládež beletrie 1090 1132 
Hudebniny 26 15 
Mapy 67 13 
Celkem 6629 5607 
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Tematické složení knižního fondu knihovny (bez VF a poboček) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Výměnný fond 
 
 2009 2010 
Náklady 350 362 Kč 373693 
Úspora 131 486 Kč 136945 
Celkem 481 848 Kč 510638 
 
 
Knihovna zakoupila v roce 2010  5635 svazků knih, map a hudebnin v hodnotě 1 417 331 Kč 
nákladová cena činila 980 058 Kč. (kromě  VF). Darem a jiným nabytím  získala 389 svazků knih 
v hodnotě 51402  Kč. Vyřazeno bylo 1560 knihovních jednotek. 
 
 2009 2010 
Náklady 1 138 764,00 Kč 980 058,00 Kč 
Úspora 514 369,00 Kč 437 273,00 Kč 
Celkem 1 653 133,00 Kč 1 417 331,00 Kč 
 
 
 
 
 
 

Tematická skupina  2009 2010 
Naučná 46263 47394 
Beletrie 53477 55596 
Mládež naučná 8017 8122 
Mládež beletrie 16361 17102 
Hudebniny 426 425 
Mapy 469 474 
Celkem 125013 129113 
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4.3 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu  
 
Druh dokumentu 2010 
AV Media 8252 
Brožury 551 
Elektronické zdroje 992 
Hudebniny 429 
Knihy 136492 
Mapy 484 
  
Celkem 1470200 
 
Celkem stav fondu včetně VF (26950 sv.) byl v roce 2010 174150 knihovních jednotek 
 
 
4.4 Další činnost oddělení v roce 2010 
 
Průběžně a dle potřeby  byl aktualizován a opravován knižní fond. 
V roce 2010 bylo do souborného katalogu Knihovny Kroměřížska vloženo 11401 svazků z fondů 
knihoven zapojených do systému REKS, z toho ca 2700 záznamů bylo nově zkatalogizováno. Po 
celý rok 2010 byl průběžně opravován katalog AV medií (rekatalogizace a tvorba autorit). Současně 
probíhala revize katalogu periodik a následné opravy katalogizačních záznamů titulů periodik. 
V roce 2010 se knihovna zapojila do projektu Jednotná informační brána. Portál Jednotné 
informační brány http://www.jib.cz umožňuje uživatelům využívat z jednoho místa a jedním 
vyhledávacím rozhraním různé české a zahraniční informační zdroje: katalogy knihoven, souborné 
katalogy apod. 
 
 
5. Projekty a dary 
Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště – finanční dar ve výši 17 000 Kč na zpracovaný projekt 
„Pomoc handicapovaným dětem“ 
  
Realizace projektu VISK8 – Zapojení do Jednotné informační brány – pořízení serveru Z3950 – 
získáno 60.000,--Kč z Ministerstva kultury ČR 
 
Realizace projektu Národní knihovny ČR – zapojení do konsorcia – získání finančních prostředků 
na placené databáze 
 
Kroměřížská škola tvůrčího psaní – v programu Knihovna 21. století – získáno 11.000,--Kč 
z Ministerstva kultury ČR 
 
Realizace projektu Gruntdvig – získány finanční prostředky na realizaci projektu ETOK –
Vzděláváním ke znalostem  
 
 
V roce 2010 obdržela Knihovna Kroměřížska následující finanční i věcné dary: 
 
Nestlé Česko spol. S r.o., závod Holešov – 10 000 Kč na práci s dětmi a mládeží. 
Finanční dar byl použit na materiál a knihy k ocenění aktivit dětských čtenářů, především v soutěži 
Knížkometr aneb Děti z Knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé. 
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TOP REAL INVEST spol. S r.o. Kroměříž – 5 000 Kč na činnost Knihovny Kroměřížska. 
Z finančního daru byly realizovány zejména kulturně vzdělávací akce pro uživatele knihovny 
a veřejnost, např. beseda o Japonsku, Buddhismus na západě a další. 
 
Nestlé Česko spol. S r.o., závod Holešov – věcné dary (cukrovinky) v hodnotě 520 Kč na akci 
„Kniha a já“ v pobočce Drahlov a v hodnotě 520 Kč na drobné odměny v soutěži pro dětské čtenáře 
„Knížkometr“. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Zahraniční návštěvy v roce 2010 
  
V rámci projektu Grundtvig proběhlo v knihovně setkání partnerů projektu z Itálie, Portugalska, 
Polska, Slovenska a Rumunska – duben 2010 
Další významná návštěva amerických knihovnic a knihovníků proběhla v červnu. Návštěva probíhá 
již pravidelně ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. 
 
 
7. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 
 
V roce 2010 nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím. 
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8. Regionální funkce v okrese Kroměříž  v roce 2010 
 
Zpráva o výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž v roce 2010 
V roce 2010 zajišťovala výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž pověřená knihovna – Knihovna 
Kroměřížska – příspěvková organizace (dále jen Knihovna Kroměřížska).Od 1.1.2003 bylo v knihovně 
vybudováno regionální pracoviště.  Pro výkon RF je Knihovna Kroměřížska smluvně pověřena Krajskou 
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně (rozsah výkonu RF je stanoven ve smlouvě). 
 
Základním cílem programu podpory je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických 
a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností knihoven v kroměřížském regionu. 
Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných knihoven v okrese 
a tím  pomáhala zajistit kvalitu knihovnických služeb.  
 
Na poskytování regionálních služeb v regionu se podílela Knihovna Kroměřížska i knihovníci 
profesionálních knihoven. Na základě uzavřených smluv a objednávek (s uvedeným typem a rozsahem 
služeb) vykonávali prof. knihovníci vybrané regionální služby pro neprofesionální knihovny (obecní/místní). 
 
Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 112 zaregistrovaných 
základních knihoven a jejich poboček.  
 
Regionální pracoviště Knihovny Krom ěřížska buduje od r. 2007 Souborný katalog pro veřejné 
knihovny okresu Kroměříž. V  r.2010 byl do AKS Clavius REKS zapsán fond 4 neprofesionálních 
knihoven. Celkem je od r. 2007 zapsán do AKS Clavius REKS knihovní fond 16 neprofesionálních 
knihoven. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové stránky Knihovny 
Krom ěřížska – www.knihkm.cz -katalog.  

50 neprofesionálních knihoven má vytvořeny vlastní webové stránky nebo využívá domény svého 
zřizovatele. 

 
 
Poradenská a konzultační činnost: 
Počet obsloužených knihoven:........................................................................97 
Počet poskytnutých konzultací:.....................................................................143 
  z toho 41  konzultací se zřizovateli knihoven. 
Počet metodických návštěv:..........................................................................281 
  z toho na 43 jednáních byl přítomen  zřizovatel knihovny. 
 
Statistika knihovnických činností:  
Knihovnice regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska a profesionálních knihoven zpracovaly 80 ročních 
statistických výkazů (započteny i sumáře) činnosti knihoven za okres Kroměříž.  
Samostatně byl zpracován  tabulkový Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí r. 2010 i za 
celý rok 2010, včetně slovního komentáře za uvedená období. 
 
Vzdělávání knihovníků, semináře: 
Počet obsloužených knihoven:........................................................................60 
 počet akcí v rámci RF:.................................................................................... 8 
 počet účastníků akcí v rámci RF:................................................................ 151 
počet vyuč.hodin v rámci RF..........................................................................41 
 
V rámci regionální spolupráce bylo v roce 2010 realizováno 8 vzdělávacích akcí pro knihovníky okresu 
Kroměříž. Účast: 151 knihovníků. 
-Knihovny paměťových institucí 
-Sociální sítě 
-MS PowerPoint 
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-Automatizovaný knihovnický systém Clavius. 
Regionální oddělení Knihovny Kroměřížska  připravilo odborné semináře určené pro neprofesionální 
knihovníky. Pro rok 2010 byla zpracována a přednesena témata:  
-Evidence a vykazování knihovnických služeb, inspirace pro práci s veřejností v neprofesionální knihovně, 
elektronická prezentace knihovny-webové stránky, elektronický katalog,meziknihovní služby 
-Interiér knihovny. Součástí semináře byla i prezentace fotodokumentace současných interiérů knihoven. 
 
Porady: 
Počet obsloužených knihoven:........................................... 18 knihoven okresu  
Počet porad:...................................................................................................... 7 
Počet účastníků:...........................................................................75 knihovníků  
 
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů: 
Počet obsloužených knihoven:....................................................................... 37  
Počet revidovaných knihoven:....................................................................... 18 
Počet revidovaných k.j.:...........................................................................26 406 
Počet aktualizovaných k.j.:.......................................................................11 306 
Z kmenového fondu přebaleno, opraveno................................................11 220 
Počet vyřazených k.j..................................................................................2 077 
Počet k.j. zapsaných do AKS Clavius-retro.............................................10 218 
Počet přírůstků k.j. zapsaných do AKS Clavius........................................1 183   
 
Nákup KF z prostředků obcí:  
Počet obsloužených knihoven:.........................................................................9  
Počet nakoupených k.j..................................................................................340 
 
Zpracování KF z prostředků obcí: 
Počet obsloužených knihoven:..................................................................... . 59  
Počet zpracovaných k.j.:............................................................................3 748  
 
Výměnný fond:  
Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2010: .......................... 26 950 k.j. 
Roční přírůstek VF:............................................................................. 2 205 k.j. 
Zakoupeno z fin.prostř.kraje na regionální funkce:............................ 2 202 k.j.  
Zakoupeno z fin.prostředků dalších zdrojů:............................................... 3 k.j. 
Roční úbytek:0 k.j. .......................................................................................... 0 
Přírůstek –2205, z finančních prostředků kraje –2202. Rozdíl 3 jsou náhrady za ztráty. 
 
Cirkulace výměnného fondu:  
Počet obsloužených knihoven:..................................................................... 104 
Počet expedovaných souborů:...................................................................... 304 
Počet svazků v souborech:.......................................................................15 750 
Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením všech literárních žánrů.  
WWW katalog výměnného fondu je  zpřístupněn na webových stránkách Knihovny Kroměřížska. 
 
Servis výpočetní techniky:   
Počet obsloužených knihoven:....................................................................... 23 
V této službě je zahrnuta práce na SK –konfigurace, instalace AKS Clavius REKS-nastavení a údržba. 
Připojení AKS Clavius REKS na neprofesionálních knihovnách v rámci zpracování knihovního fondu těchto 
knihoven do databáze knih, instalace pro zpracování revize, zprovoznění WWW katalogů. Byly poskytnuty 
telefonické a emailové konzultace. 
 
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:   
Počet obsloužených knihoven:..................................................................... 103 
Počet ujetých km:...................................................................................... 5 044 
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Doprava v souvislosti s rozvozem výměnných souborů, metodickými návštěvami, konzultacemi se 
zřizovateli, s knihovníky, s prováděním revizí, aktualizací KF, se zápisem KF neprof. knihoven do AKS 
Clavius REKS. 
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9.Ekonomické ukazatele, majetek  
 
Hospodaření Knihovny Kroměřížska   

  
 Celkové výnosy v roce 2010 13 774 177,23 Kč 
   Výnosy z prodeje služeb (čtenářské poplatky, kurzy) 619 156,00 Kč 
   Úroky z běžných účtů          314,25 Kč 
   Ostatní výnosy  (Univerzita třetího věku aj.) 51 490,45 Kč 
   Zapojení fondů (z toho 33 500,-- Kč peněžní dary) 195 965,67 Kč 
   Věcné dary 1 040,00 Kč 
   Tržby z prodeje materiálu         17 809,50 Kč 
   Knihovní fond – dary 31 043,00 Kč 
   Projekt Grundtvig – finanční příspěvek 205 858,36 Kč 
   Státní účelová dotace  11 000,00 Kč 
   Příspěvek na provoz od zřizovatele 10 300 000,00 Kč 
   Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí  2 340 500,00 Kč 

  
- Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla poskytnuta 
Zlínským krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž). 
 
- Knihovna Kroměřížska obdržela ze státního rozpočtu účelovou neinv. dotaci v  programu 
„Knihovny 21.století“ na projekt „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“ ve výši 11 000,-- Kč. 
 
- Finanční příspěvek na projekt Grundtvig je od Národní agentury pro evropské vzdělávací 
programy Praha; je poskytován v eurech. 
 
Celkové náklady v roce 2010 13 772 275,06 Kč 
   Materiálové náklady  (včetně nákladů na knihovní fond)    2 120 712,42 Kč 
   Energie 737 803,83 Kč 
   Opravy a udržování 117 888,60 Kč 
   Cestovné 141 808,00 Kč 
   Náklady na reprezentaci 8 536,00 Kč 
   Služby 1 015 267,86 Kč 
   Osobní náklady (mzdy, OON, zákonné pojištění) 8 790 222,00 Kč 
   Zákonné sociální náklady 295 578,00 Kč 
   Ostatní náklady  112 925,45 Kč 
   Odpisy dlouhodobého majetku 415 844,00 Kč 
   Prodaný materiál 15 688,90 Kč 

  
  

Z položky materiálové náklady:  
  nákup knihovního fondu celkem 1 576 365,98 Kč 
  z toho:  knihy  980 058,04 Kč 
               časopisy 131 497,48 Kč 
               AV media + CD ROM 90 290,46 Kč 
               výměnné soubory knih (z dotace Zlínského kraje) 373 693,00 Kč 
               náhrady za ztráty knih z výměnných souborů 827,00 Kč 
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Celkové náklady uvedené v jednotlivých položkách zahrnují veškeré náklady financované 
z příspěvku na provoz od zřizovatele,  vlastních příjmů, dotací a příspěvků od  jiných subjektů. 
 
Hospodaření knihovny bylo v roce 2010 vyrovnané (hospodářský výsledek  1 902,17 Kč) 
a všechny dotace a příspěvky vyúčtovány v daných termínech. 
 
 
Stav majetku k 31. 12. 2010 podle jednotlivých majetkových účtů: 
               dlouhodobý hmotný majetek 3 403 067,54 Kč 
               drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 529 316,29 Kč 
               dlouhodobý nehmotný majetek 548 555,00 Kč 
               drobný dlouhodobý nehmotný majetek 271 561,20 Kč 
celkem 10 752 500,03 Kč 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Kontrolní činnost 
 
Veřejnosprávní kontrola (Útvar interního auditu, Městský úřad Kroměříž) – předmět: hospodaření 
s veřejnými prostředky (17. 2. - 24. 2. 2010  za  rok 2009) 
 
Úřad práce v Kroměříži – předmět: dodržování povinností při zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (2. 3. 2010  za rok 2009) 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení v Kroměříži – předmět: kontrola pojistného a plnění úkolů 
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění (24. 3. 2010 za období 1. 6. 2006 – 28. 2. 2010) 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Kroměříž – předmět: kontrola plnění oznamovací povinnnosti, 
dodržování termínu a placení pojistného na zdravotní pojištění  (15. 11. 2010 za období  
09/2008 –  09/2010) 

Hospoda ření Knihovny Krom ěřížska v roce 2010

Celkové výnosy

Celkové náklady
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11. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí 
 
Knihovna Kroměřížska má tuto strukturu: 
Ředitelka – PhDr. Šárka Kašpárková 
Ekonomický úsek – Miroslava Pagáčová  - zástupkyně ředitelky 
Úsek služeb – Kamila Brablíková (pověřena řízením) 
Oddělení zpracování fondů – Vladimíra Záhořáková 
Úsek regionálního knihovnictví – Mgr. Ivana Drobníková 
 
12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání 
 
Avramova Antoaneta  RF 
Bosáková Soňa 
Brablíková Kamila 
Drobníková Ivana Mgr. RF 
Dvořák Petr Bc.  
Fialová Hana 
Jedruchová Zita 
Ježíková Petra (roz. Vymětalová) 
Kašpárková Šárka PhDr. 
Koppová Petra 
Kořínková Marcela 
Králíková Eva            RF 
Kyller Oldřich 
Lucassenová Petra    
Nesiba Ondřej DiS. 
Pagáčová Miroslava 
Parobková Jaroslava 
Pavlíková Lucie DiS. 
Roubalíková Vladimíra  
Rýdlová Kamila  
Tomková Judita (1/2 úvazek) 
Typlt Kamil Ing. 
Vondrášková Iveta DiS. 
 
Zapletal David Mgr. 
Záhořáková Vladimíra 
Zlámalová Monika      RF 
 
Rozvázán pracovní poměr:  
Hebnarová Daniela Mgr.   
 
Počet zaměstnanců byl v roce 2010 snížen o jeden plný pracovní úvazek. Čtyři plné pracovní 
úvazky byly hrazeny v rámci výkonu regionálních funkcí (RF) z dotace Zlínského kraje. V roce 
2010 byla zavedena pružná pracovní doba. 
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12.1Celoživotní vzdělávání 
 
PhDr. Šárka Kašpárková 
Podíl na přípravě  Vládní koncepce rozvoje českého knihovnictví 
Telč 2/10 
Třešť 3/10 
Dopracování koncepce v pracovních skupinách 4/10,5/10 
 
Účast v Ústřední knihovnické radě – poradní orgán MKČR 
Účast v reg. Výboru SKIP Velká Morava – zpracování webu pro SKIP včetně obsáhlého adresáře 
 
Timemanagement   
Budování a správa fondu s využitím nových technologií  
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
 
Vzdělávání – školení ODZF v roce 2010: 
Petra Koppová,  Vladimíra Záhořáková 
Práce s knihovním systémem Clavius, Knihovna Kroměřížska; pořádala firma Lanius 
Tvorba jmenných autorit, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, pořádala NK Praha 
 
Vzdělávání – školení REFU v roce 2010: 
Mgr. Ivana Drobníková 
Projektový management v kultuře  (UZS) 
Základy fundraisingu  (UZS) 
Knihovna 2.0 
Benchmarking  
Sociální sítě 
AKS Clavius 
Knihovny podporují čtenářství sluchově postižených občanů 
 
 
Monika Zlámalová 
Sociální sítě 
AKS Clavius 
MS PowerPoint 
Tvorba jednoduchého webu knihovny pomocí šablony 
Google hacking aneb Google a jeho služby v každodenní praxi 
 
Antoaneta Avramová 
Základy fundraisingu  (UZS) 
Sociální sítě 
AKS Clavius 
MS PowerPoint 
Tvorba jednoduchého webu knihovny pomocí šablony 
Google hacking aneb Google a jeho služby v každodenní praxi 
 
Eva Králíková 
Sociální sítě 
AKS Clavius 
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Vzdělávání – školení  ekonomického úseku v roce 2010: 
Vladimíra Roubalíková 
Roční zúčtování zálohové daně 
Změny předpisů v oblasti sociálního zabezpečení od 1.1.2010 
On-line kurz „ve mzdové účtárně 2010“ 
Změny v sociálním zabezpečení 
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 
 
Miroslava Pagáčová 
Změny v účetnictví od 1.1. 2010 
Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2010 
Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací od 1.1.2010, příprava účetní závěrky 
Změny v odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací 
 
 
Vzdělávání – školení úseku služeb v roce 2010: 
Soňa Bosáková  
Fundraising  
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
Seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách   
Databáze Anopress, ČTK – nové verze 
Morava na rozhraní epoch  – konference  
Souborný katalog  
 

Kamila Brablíková  
Fundraising  
Práce s knihovním systémem Clavius  
Konference Knihovny současnosti  
Budování a správa fondu s využitím nových technologií  
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová 
 

Petr Dvořák, Bc. 
Sociální sítě  
Word 2007  
Projektový manažer  
Marketingové dovednosti  
 

Petra Ježíková 
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
 
Marcela Kořínková 
Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje  
Projektový manažer  
Seminář výměny zkušeností  
Odvěká moudrost  
Mladí lidé v knihovně  
Cizí slovo poezie  
Krajské klubko dětských knihoven  
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
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Petra Lucassenová 
Projektový manažer – e-learning  
Fond mikroprojektů  
Marketingové dovednosti  
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová 
 

Ondřej Nesiba, DiS. 
Práce s knihovním systémem Clavius  
Budování a správa fondu s využitím nových technologií  
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
Vytváření multimediálních dokumentů pro potřeby webové prezentace 
 

Jaroslava Parobková 
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
 
Lucie Pavlíková, DiS. 
Benchmarking  
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
 

Kamila Rýdlová 
Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti  
Konference Knihovny současnosti 2010  
Seminář výměny zkušeností  
Odvěká moudrost  
Mladí lidé v knihovně  
Cizí slovo poezie  
Krajské klubko dětských knihoven  
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
 

Iveta Vondrášková, DiS. 
Projektový manažer  
Práce s knihovním systémem Clavius  
Marketingové dovednosti  
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
Vytváření multimediálních dokumentů pro potřeby webové prezentace 
 

David Zapletal, Mgr. 
Projektový manažer  
Vytváření multimediálních dokumentů pro potřeby webové prezentace 
Knihovny ve světě sociálních sítí – Olga Biernátová  
 
 
 
 
 
 
 



 29

13. Odborné stáže a praxe v roce 2010 
Odborná praxe SOŠ Luhačovice - Tomáš Gajdošík  
 
Odborná praxe MU Brno - Zuzana Zatloukalová  .  
 
Odborná praxe VOŠ knihovnická Brno – Lada Navrátilová 
 
 
14. Public relations 
14.1 Web a facebook 
Webové stránky byly průběžně aktualizovány. Oddělení pro děti si převzalo aktualizaci stránek pro 
děti. Všechna oddělení pravidelně zveřejňují fotky buď prostřednictvím fotogalerie nebo facebooku. 
Knihovna pravidelně oslovuje své příznivce přes facebook, který aktivně udržuje S. Bosáková 
i O. Nesiba. Pravidelně web kontroluje a umisťuje akce knihovny Š. Kašpárková, rozšířila 
i o stránky SKIPu. Se složitějšími zásahy pomáhá K. Typlt. 
 
 
14.2 Prezentace 

- prezentace v rámci rekvalifikačního kurzu v MZK Brno 
- prezentace Strategie knihovny 
- prezentace zájezdu SKIP pro členy SKIP Velká Morava Brno 
- prezentace v rámci projektu Grundtvig – Polsko, Itálie 
- prezentace Služby pro zdravotně a sociálně znevýhodněné (projekt Grundtvig) 
- prezentace Infolekce pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy  
- prezentace Centrum celoživotního učení (projekt Grundtvig) 
- prezentace Knížkometr – dětské oddělení 
- prezentace Examples of good practices (projekt Grundtvig) 
- prezentace The 4th meeting (informační prezentace Itálie – projekt Grundtvig) 
- prezentace Lifelong Extracurricular Centre – Methodology of chosen course (projekt 

Grundtvig) 
- prezentace Marketingový plán 
- prezentace Jak psát projekty 

 
 
15. Technika – software 
Knihovna používá software Clavius Reks verze SQL. V rámci projektu byl doplněn server Z3950, 
který umožňuje a zlepšuje komunikaci v rámci Jednotné informační brány a MVS. Software je 
pravidelně zlepšován o nové aplikace. V průběhu roku prošly úpravou a zlepšení PC s on-line 
katalogem. Ke třem stávajícím byl doplněn čtvrtý. Uživatelé často kritizovali rychlost vyhledávání. 
Byla překontrolována i síť a proběhla přeinstalace SW na těchto PC. Situace se zlepšila. Proběhl 
nákup 4 PC, které byly vyměněny s PC, které již neodpovídaly pracovním požadavkům. Doplněna 
byla laserová tiskárna na tisk čárových kódů pro regionální funkce a tiskárna pro potřeby 
zaměstnanců regionálních funkcí. 
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Příloha č. 1 Akce pořádané oddělením pro děti a mládež 
 
 Níže uvedenými akcemi se snažíme čtenářům co nejvíce zpříjemnit a zpestřit pobyt 
v oddělení pro děti a mládež a ukázat jim, že se knihovna pro ně může stát místem, kde najdou 
nejen řadu knih, ale také plnohodnotnou zábavu (vždy zaměřenou na knihy a literaturu), kde se 
můžou setkat se zajímavými lidmi (spisovatelé, ilustrátoři, europoslanci atd.) a kde můžou příjemně 
strávit čas se svými kamarády. K tomu napomáhá i nově zakoupené vybavení knihovny, díky 
kterému se podařilo vytvořit pro čtenáře nový relaxační koutek a koutek pro nejmenší děti. 
 V uplynulém roce se nám podařilo připravit o 17 akcí více než v roce 2009. 
 
Projekt mezi knihovnou, církevní základní školou a Centrem na podporu cizinců pokračuje 
Už podruhé se žáci kroměřížské základní církevní školy (CZŠ) setkali v Knihovně Kroměřížska 
s pracovníky Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) ze Zlína. Setkání se uskutečnilo 12. ledna 
v oddělení pro děti a mládež. Tentokrát si děti vyslechly v originále ukrajinskou pohádku od rodilé 
Ukrajinky Oleny, která žije v České republice. Pracovnice CPIC dětem text tlumočila a poté si 
s nimi povídala nejen o pohádce, ale i o Ukrajině a o životě tamních obyvatel. Povídání si poslechlo 
24 žáků ze 4. třídy CZŠ, kteří paní Olenu zahrnuly dotazy. 
 
Pasování prváčků vstoupilo do druhého ročníku 
V úterý 9. února přišli do dětského oddělení Knihovny Kroměřížska v doprovodu své učitelky Mgr. 
Dagmar Horákové žáci 1. třídy Církevní základní školy v Kroměříži. Účelem jejich návštěvy byla 
akce nazvaná Pasování prváčků na čtenáře knihovny, kterou knihovnice zahájily minulý rok. 
Protože se setkala s úspěchem, pokračuje i letos. Děti prokázaly v soutěžních disciplínách nejen 
znalost pohádek, ale i písmen a před samotným slavnostním pasováním i znalost čtení, takže jich 
bylo všech 22 po zásluze pasováno. Do školy si odnesly diplomy, puzzle a každý drobné dárečky na 
památku. 
 
Spisovatelka Markéta Pilátová představila dětem svoji knihu 
Kroměřížská rodačka spisovatelka Markéta Pilátová 12. února v oddělení pro děti a mládež 
představila žákům ze ZŠ Zámoraví svoji novou knihu pro děti Víla Vivivíla a stíny zvířat. Všech 45 
školáků příběh zaujal stejně jako autorka sama, která si je získala svojí bezprostředností a milým 
vystupováním. Součástí autorského čtení byla i beseda a autogramidáda spisovatelky. 
 
V knihovně se povídalo o archeologii 
Archeoložka Muzea Kroměřížska Mgr. Helena Chybová se 15. února sešla v konferenčním sále 
kroměřížské knihovny s 37 žáky ZŠ Slovan. V hodinové besedě je seznámila se svojí knihou 
Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města, ukázala jim 
archeologické nálezy a seznámila je s archeologií na Kroměřížsku. 
 
Knihovnu navštívil student z Vietnamu 
V rámci projektu mezi Knihovnou Kroměřížska, CZŠ Kroměříž a Centrem na podporu integrace 
cizinců Zlín navštívil 16. února oddělení pro děti a mládež student z Vietnamu, který v ČR žije už 
pět let. Všech 20 přítomných dětí se živě zajímalo o životní styl pro ně tak exotické země. 
Nechyběla ani pohádka čtená v originále a tlumočená do češtiny. 
 
Knížkometr aneb Děti Knihovny Krom ěřížska čtou s Nestlé 
První březnový den byl v oddělení pro děti a mládež zahájen projekt nazvaný Knížkometr aneb Děti 
Knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé. Spočívá v tom, že knihovnice dětem u speciálně vyrobeného 
Knížkometru změří hromádku vypůjčených knížek a naměřené centimetry zapíší do průkazky. 
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Po přečtení prvního, třetího a pátého metru získají soutěžící sladkou odměnu o firmy Nestlé 
Holešov. Soutěž bude probíhat půl roku. Během prvních šesti dnů se do ní přihlásilo 200 dětí! 
 
Křest nových obyvatel dětského oddělení 
Ve středu 10. března se v oddělení pro děti a mládež uskutečnila slavnostní událost. Čtyři pravidelní 
čtenáři se stali kmotry čtyř nových sedáků Myšky, Zajíčka, Berušky a Medvídka. Společně se svými 
knihovnicemi jim popřáli dlouhou životnost a své přání stvrdili slavnostním přípitkem Rychlými 
špunty, kterému přihlížely další dvě desítky návštěvníků. Po křtu bylo připraveno malé občerstvení 
pro všechny, po kterém se jen zaprášilo. Sedáky pro knihovnu ušili klienti Domova Barborka 
v Kroměříži. 
 
Lovy beze zbraní s Jaromírem Tomečkem 
Páteční dopoledne 19. března patřilo v oddělení pro děti a mládež 17 žákům ZŠ Komenského 
v Kroměříži, kteří se zúčastnili besedy nazvané Lovy beze zbraní s Jaromírem Tomečkem. 
Knihovnice v ní děti seznámila s životem tohoto kroměřížského spisovatele, přečetla jim ukázku 
z jeho knihy a místopředseda Okresního mysliveckého spolku v Kroměříži Jindřich Kořínek jim 
povyprávěl o světě myslivosti. Své povídání zpestřil ukázkou vábení na vábničky a hry na borlici. 
Na závěr čekal děti literárně-myslivecký kviz. Nejlepších šest získalo hodnotné ceny, které 
knihovna mohla zakoupit díky finančnímu daru Okresního mysliveckého spolku v Kroměříži. 
 
Vyhlášení výsledků okresního kola literární soutěže 
Ve čtvrtek 25. března se v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska sešlo více než padesát dětí 
a hostů u příležitosti vyhlášení výsledků okresního kola autorské literární soutěže nazvané Jakou 
barvu má svět. Byla vyhlášena ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Zlínského kraje a zapojit 
se do ní mohly děti základních a speciálních škol ve věku do 15 let. Osmadvacet autorů si za svoji 
píli odneslo diplom a menší dárky. Pozvání přijal i zámecký knihovník Cyril Měsíc, který 
přítomným povídal o své práci a o knihovně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Vítězné práce 
byly zaslány do krajského kola, jehož organizátorem je tentokrát Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně. 
 
Výtvarná dílna zahájila projekt Letem knižním světem 
Ve výtvarnou dílnu se proměnilo 26. března oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska. 
Pětadvacet žáků 7. D ze ZŠ Slovan se na chvíli proměnilo ve spisovatele a podle své vlastní fantazie 
vytvořilo obálku své vlastní knihy. Do stejné akce se zapojili i školáci ze ZŠ Oskol, kteří své obálky 
namalovali v hodině výtvarné výchovy. Tato výtvarná dílna zahájila projekt nazvaný Letem knižním 
světem, který bude pokračovat dalšími výtvarnými dílnami, ve kterých budou žáci kroměřížských 
základních škol vyrábět knihy, záložky a leporela. Jeho součástí bude i promítání filmu Cesta knihy 
ke čtenáři. 
 
Let knižním světem se dočkal svého pokračování 
Druhé části projektu nazvaného Letem knižním světem se 29. dubna zúčastnilo 38 žáků ze ZŠ 
Oskol, kteří před časem v první části vyráběli návrhy obálek svých vlastních knih. Ve druhé části se 
setkali v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska s knihovnicemi z oddělení pro děti a mládež, 
které je seznámily s historickým vývojem vzniku písma, papyru, pergamenu a knihtisku. Součástí 
besedy byl i dvacetiminutový film nazvaný Jak se dělá kniha, jehož prostřednictvím se děti 
dozvěděly vše o cestě knihy od autora až po prodejní pult. Na závěr si mohly prolistovat vystavené 
tituly zaměřené na historii písma a knihy. 
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Opět jsme prolétli knižním světem 
Dalšími účastníky projektu nazvaného Letem knižním světem se 4. května stalo 16 žáků 
z kroměřížské ZŠ Zachar. Jejich úkolem bylo vyrobit ve výtvarné dílně záložky do knih. Mohli se 
inspirovat knížkou Vyrábíme knihy, kterou jim ukázaly knihovnice a nebo mohli využít vlastní 
fantazii. Děti se k ruční práci postavily velmi zodpovědně. Snažily se a dílo se jim opravdu zdařilo. 
Také pro ně si knihovnice připravily povídání o vzniku písma a knih a odměnou pro děti byl i film 
z prostředí nakladatelství Fragment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dětské oddělení přivítalo návštěvu z Nitry 
Šestnáct dětí z MŠ Alexyho a Piaristické z Nitry přišlo 4. května spolu se svými maminkami 
a učitelkami na návštěvu do dětského oddělení Knihovny Kroměřížska. Přijeli na pozvání 
kroměřížské MŠ Kollárova, jejíž paní učitelky návštěvu knihovny domluvily. Knihovnice pro děti 
připravila Pohádkovou olympiádu, za kterou děti obou školek odměnila diplomy a drobnými dárky. 
Při setkání nechybělo ani čtení české a slovenské pohádky.  
 
Knihovnice četly nemocným dětem 
Celostátní projekt Celé Česko čte dětem nenechaly bez povšimnutí ani knihovnice z oddělení pro 
děti a mládež Knihovny Kroměřížska. Společně s praktikantem z luhačovické knihovnické školy 
navštívily 6. května dětské oddělení Nemocnice v Kroměříži. Po dohodě s primářkou MUDr. Janou 
Mathonovou se setkali s dětskými pacienty v herně, která se na chvíli proměnila v čítárnu. 
Knihovníci si s dětmi povídali, ale největší prostor věnovali hlasitému předčítání z knih, které 
přinesli z fondu dětského oddělení knihovny. Vstřícnost ze strany primářky i vrchní sestry motivuje 
knihovnice k tomu, aby se jejich návštěvy staly častými a pravidelnými.  
 
V knihovně se konala přehlídka účesů 
V úterý 18. května se dětské oddělení Knihovny Kroměřížska proměnilo v kadeřnický salón. 
Navštívila ho kadeřnice Renata Parobková, která nejvíce potěšila malé slečny. Každá z nich si 
mohla z knižního fondu vypůjčit knížku o úpravě a tvorbě účesů, na základě které jí pak kadeřnice 
zdarma vytvořila požadovaný účes. Jejich služeb využily téměř dvě desítky čtenářek. Zájem byl tak 
velký, že dětské oddělení muselo být ten den otevřeno déle. Ani tak nestačila kadeřnice uspokojit 
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všechny malé zákaznice. Knihovnice se rozhodly Renatu Parobkovou znovu pozvat a akci pro velký 
úspěch ještě jednou zopakovat. 
 
Vyhlášení výsledků krajského kola literární soutěže 
Dětské oddělení Knihovny Kroměřížska před časem vyhlásilo autorskou literární soutěž pro děti do 
15 let na téma Jakou barvu má svět. Zapojilo se do ní 89 žáků z celého kroměřížského okresu. 
V krajském kole uspěli Michal Čech a Martin Mrhálek z Pravčic, Marie Kociánová a Renata 
Jašková z Bystřice pod Hostýnem a Barbora Lysá s Lenkou Šarišskou z Kroměříže. Slavnostního 
vyhlášení výsledků se zúčastnili v doprovodu svých knihovnic a učitelek ve středu 19. května. Akci 
uspořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v tamní galerii Alternativa. Pro děti byly 
připraveny nejen hodnotné ceny, ale také bohatý kulturní program, ve kterém nechyběla živá hudba 
ani divadlo. Ceny přebíraly z rukou náměstků hejtmana Zlínského kraje, regionálního spisovatele 
Antonína Bajaji a zástupkyně Nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště. 
 
Spisovatel Jan Sviták představil dětem svoji novou knihu 
Konferenční sál Knihovny Kroměřížska se v pondělí 24. května zaplnil 66 žáky pátých a šestých 
tříd ze ZŠ Oskol a Zachar. Důvodem jejich návštěvy bylo autorské čtení spisovatele Jana Svitáka 
z jeho prvotiny, kterou nazval Čertovo kopyto. Pro děti bylo jistě příjemným překvapením, že je 
autor přivítal v kostýmu čerta. Celé setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Školáci, kteří o knihu 
projevili zájem, si ji mohli po skončení povídání s Janem Svitákem koupit. Všichni si do ní nechali 
napsat věnování. Svůj autogram spisovatel zanechal i na „sloupu slavných hostů“ knihovny. 
 
Dětské oddělení má svůj vlastní strom! 
Knihovnice oddělení pro děti a mládež se rozhodly dát svým čtenářům k Mezinárodnímu dni dětí 
dárek v podobě stromu. Za účasti ředitelky knihovny PhDr. Šárky Kašpárkové a vedoucího odboru 
služeb z Městského úřadu p. Posoldy nechaly před budovou knihovny zasadit vrbu, kterou nazvaly 
Strom dětí. I přes uplakané počasí se sázení zúčastnily také děti ze 4. oddělení školní družiny ze 
ZŠ Slovan se svojí paní vychovatelkou. V původním plánu bylo, že oslava MDD a sázení stromu 
bude pak pokračovat malováním na chodníku, což ovšem počasí nedovolilo. Knihovnice proto 
zvolily tzv. suchou variantu a pozvaly děti do konferenčního sálu, kde při písničkách z pohádek 
pouštěných z CD a malém občerstvení malovaly, jak by si samy představovaly svůj vlastní strom. 
Jejich obrázky pak knihovnice vystavily v oddělení pro děti a mládež. Celou akci příjemně zpestřilo 
vystoupení žáků ze ZUŠ v Kroměříži, kteří pod vedením svých učitelů předvedli velmi hezký 
hudební program. Vystoupení proběhlo ve vestibulu a proto bylo milým překvapením i pro ostatní 
návštěvníky knihovny. 
 
Poslední průlet knižním světem 
V pondělí 14. června přišlo do dětského oddělení v doprovodu svých učitelek 12 žáků z 6. třídy ZŠ 
U Sýpek. Stejně jako jejich kamarádi z jiných kroměřížských škol se zapojili do projektu Letem 
knižním světem. Po teoretické části se v rámci výtvarné dílny pustili do výroby leporel. Všechny 
výrobky žáků, kteří se projektu zúčastnili budou k vidění na výstavě, kterou knihovnice uspořádají 
v říjnu v rámci Týdne knihoven ve vestibulu Knihovny Kroměřížska. 
 
Spisovatelka Ivona Březinová představila Básníka v báglu 
Jedna ze současných nejuznávanějších českých spisovatelek Ivona Březinová na svém turné po 
Zlínském kraji zavítala 22. června i do Knihovny Kroměřížska. V konferenčním sále představila 
38 žákům ze ZŠ Slovan svoji knihu Básník v báglu. Pojednává o prázdninovém putování party 
holek a kluků po stopách Karla Hynka Máchy. Autorka školáky seznámila velmi poutavou formou 
i se svými dalšími knihami a se svými plány do budoucna. Na závěr setkání se podepsala na „sloup 
slavných hostů“. 
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První čtenář dosáhl v Knížkometru na hranici tří metrů! 
Úterý 19. června se stalo velkým dnem pro Daniela Zedníčka, který se spolu s ostatními 450 dětmi 
zapojil před půlrokem do akce Knížkometr aneb Děti Knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé. Jako 
první dosáhl mety tří metrů přečtených knih! Za odměnu tentokrát získal knihu. Jak jinak? 
 
Vyhrály jsme s Fragmentem! 
Knihovnice z oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska se zapojily do fotografické soutěže 
vyhlášené nakladatelstvím Fragment. Štěstí se na ně usmálo v podobě druhého místa! Jako odměnu 
si mohly vybrat knihy pro dětské oddělení v hodnotě 3000 korun dle valstního výběru. Po opravdu 
zralé úvaze vybraly 13 knih tak, aby mezi nimi byly tituly pro nejmenší čtenáře, pro ty větší 
a nechybí ani knihy z naučné literatury. Snad je čtenáři ocení. 
 
Pocta Učiteli národů 
Na první zářijový den připravily knihovnice z dětského oddělení milé překvapení pro své čtenáře 
v podobě akce nazvané Pocta Učiteli národů. U instalované sochy J. A. Komenského na ně čekaly 
papíry, které děti použily k tomu, aby na ně napsaly básničku o škole, kterou musely vymyslet. 
Knihovnice, které se pro tuto příležitost s nadsázkou oblekly do oblečení připomínajícího školačky, 
je za snahu odměnily drobnými dárky. Odpoledne v knihovně pak děti mohly strávit také v koutku 
nazvaném v duchu J. A. Komenského Škola hrou. Tam mohly své síly poměřit např. v kriketu, 
obřím Člověče, nezlob se!, házení míčků na terč nebo v chytání pěnových balónků do malých 
košíčků. 
 
Vernisáž výstavy Letem knižním světem 
Uspořádáním slavnostního zahájení výstavy nazvané Letem knižním světem završily knihovnice 
oddělení pro děti a mládež stejnojmenný dlouhodobý projekt. Uskutečnil se v průběhu jara 2010 
mezi knihovnou a kroměřížskými základními školami Slovan, Oskol, Zachar a U Sýpek. 
O příjemnou atmosféru se na vernisáži postarali svým hudebním vystoupením žáci a učitelé ze ZUŠ 
Kroměříž. Stejnou radost účastníkům vernisáže udělalo i malé pohoštění, které pro ně knihovnice 
připravily v konferenčním sále a po kterém zbylo opravdu jen pár odrobinek a prázdných kelímků. 
Vernisáž se konala 4. října a zúčastnilo se jí 50 žáků. 
 
Stijn Croes přiblížil belgické komiksy 
Velmi vydařenou akcí se v oddělení pro děti a mládež stalo 12. října 2010 setkání čtenářů knihovny 
s česky mluvícím Belgičanem Stijnem Croesem. V rámci Dnů belgické kultury přišel představit 
belgické komiksy Tintina, Šmouly apod. Jeho velmi zajímavé vyprávění si vyslechlo 45 dětí, ke 
kterým se přidali i dospělí. Vzácným hostem byla také europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová. 
 
Knihovnice si vyměnily zkušenosti 
Dne 13. října 2010 uspořádaly knihovnice z oddělení pro děti a mládež seminář výměny zkušeností 
Klubu dětských knihoven Zlínského kraje. Sjelo se na něj 25 knihovnic, které se nejdřív seznámily 
s dětským oddělením a poté se přesunuly do konferenčního sálu. Tam si vyslechly zajímavosti 
z činnosti ostatních „děckařek“, ze kterých si mohly vzít bohatou inspiraci pro svoji činnost. 
 
Do knihovny dorazili herci 
Knihovnice z oddělení pro děti a mládež měly 26. 11. 2010 tu čest přivítat ve svém oddělení herce 
ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti Irenu a Davida Vackovi. V jejich podání mohly děti ze 
ZŠ Oskol a ZŠ Slovan shlédnout scénické představení z knihy Roalda Dahla Čarodějnice. Pro všech 
66 žáků bylo představení dobrým návodem, jak zábavnou formou pracovat s knížkou. 
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Halloween v knihovně 
Důvodem tentokrát nebyl jen zájem o knížky a PC, ale i akce, kterou pro ně pod názvem Strašidelná 
knihovna připravily knihovnice. Menší čtenáři se i s rodiči vyřádili v části knihovny vyhrazené pro 
výtvarnou dílnu. Výrobky s halloweenskou tematikou nyní zdobí hrací koutek. Starší děti se 
zapojily do soutěže Tajemná cesta záhrobím a nebo si v relaxačním koutku vyslechly hororové 
příběhy pouštěné do sluchátek. Všichni, kteří přišli v maskách, si odnesli od knihovnic malý 
dáreček.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knihovnice si vyrazily na seminář do Třince 
Knihovnice z oddělení pro děti a mládež se ve dnech 9. a 10. 11. 2010 zúčastnily semináře Mládež 
v akci. Pořádala ho Městská knihovna v Třinci. Na zajímavém setkání se potkaly s dalšími dvěma 
desítkami svých kolegyň a kolegů z ostatních knihoven od Karlových Varů a Prahy až po Prostějov. 
Ze semináře si všichni odnesli spoustu tipů a nápadů na to, jak lze pracovat s mladými lidmi 
a zvýšit jejich zájem o členství v knihovnách. Kroměřížské knihovnice celý seminář zahájily 
prezentací svých aktivit, které pořádají a organizují pro čtenáře ve svém oddělení. 
 
 
 
Knihovna a Církevní ZŠ zahájily projekt Škola na ruby 
Dne 11. 11. 2010 vstoupily knihovnice z oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska se žáky 
1. třídy Církevní základní školy v Kroměříži do společného projektu Škola na ruby. Spočívá v tom, 
že děti dostaly stejnojmenné žákovské knížky, do kterých budou zapisovat známky např. rodičům, 
prarodičům či starším sourozencům za to, jak kvalitně jim budou hlasitě předčítat. Součástí 
dlouhodobého projektu budou vzájemné návštěvy knihovnic ve škole a naopak dětí v knihovně. 
Vzájemná setkání budou vždy tematicky zaměřena na knihy a autory a dětem z nich vyplynou 
jednoduché úkoly, které paní učitelka s knihovnicemi vyhodnotí zase na další schůzce. Projekt bude 
zakončen v červnu 2010 při slavnostní akci Pasování prváčků na čtenáře knihovny, která se 
uskuteční v Manském sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži. 
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Den pro dětskou knihu přilákal malé i velké 
Do dalšího ročníku celostátní akce nazvané Den pro dětskou knihu se opět zapojilo i oddělení pro 
děti a mládež Knihovny Kroměřížska. Oddělení bylo pro všechny malé i velké zájemce z řad 
čtenářů i nečtenářů otevřeno 4. prosince 2010. Během dopoledne jeho práh překročilo téměř pět 
desítek dětí, jejich rodičů i prarodičů. Knihovníci pro ně měly připravený opravdu bohatý program, 
takže se nikdo nenudil. Děti si mohly vyzkoušet řadu disciplín a her. Pro mladší děti byl také 
připraven koutek s pracovními listy s vánoční tematikou, pro starší pak koutek s vánočními kvizy 
či křížovkami. Velkou radost dětem udělalo, že si mohly samy nazdobit stromeček, rodiče pro 
změnu přivítali výstavu knih souvisejících s nadcházejícími svátky, které si mohli vypůjčit. 
Dopoledne dvakrát svým vystoupením zpestřil žák 5. třídy Vilém Mucha. Na kytaru hrál nejen 
klasické skladby, ale také koledy, které si s ním všichni rádi zazpívali, což přispělo k celkové milé 
a příjemné atmosféře v knihovně. 
 
Knihovnice navštívily děti v církevní škole 
Knihovnice z oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska v rámci projektu Celé Česko čte 
dětem – Škola naruby navštívily 7. prosince 2010 žáky 1. třídy Církevní základní školy 
v Kroměříži. Nejprve dětem zkontrolovaly žákovské knížky, do kterých děti známkují své příbuzné 
za to, jak jim čtou. Pak s nimi pobesedovaly na téma Ladova zima. Seznámily děti se známým 
českým spisovatelem a malířem Josefem Ladou, s jeho zimními obrázky, všichni si společně 
přeříkali známé básničky o zimě a zazpívali koledu. Na závěr setkání knihovnice dětem rozdaly 
dárky z nakladatelství Fragment a domluvily si další návštěvu. Tentokrát v rámci projektu děti 
navštíví knihovnu a vyslechnou si povídání na téma Bajky a známí bajkaři. 
 
Retrovečer s pohádkou a Klubíčkem 
Ve čtvrtek 9. prosince 2010 navštívily oddělení pro děti a mládež maminky se svými malými 
ratolestmi, které navštěvují kroměřížské Mateřské centrum Klubíčko. Knihovnice je pozvaly na 
Retrovečer s pohádkou. Malým dětem promítly pohádky na starém typu promítačky, aby děti 
viděly, že videa a podobná technika tady nejsou odjakživa. Aby knihovnice dětem a maminkám 
pobyt v knihovně zpříjemnily, nabídly jim malé pohoštění. Po skončení akce se děti mohly 
s maminkami ještě hrát s hračkami nebo si prohlížet knížky.  
 
Jan Sviták a jeho autorské čtení 
Už podruhé přijel do Knihovny Kroměřížska představit svoji knihu spisovatel Jan Sviták. Po 
Čertovu kopytu to tentokrát byl Pekelný advent. Seznámit se s jeho novinkou přišlo ve dvou 
skupinách téměř 120 žáků 3. a 4. třídy ze ZŠ Slovan Kroměříž. Všechny děti se do debaty s autorem 
živě zapojily hned zkraje besedy. Uvolněná a velice příjemná atmosféra vytrvala po dobou besed až 
do jejich závěru, kdy se Jan Sviták dětem podepsal do knížky, kterou si od něj děti mohly koupit. 
Školáci velice ocenili i to, že spisovatel vedl autorské čtení v kostýmu čerta. Milé setkání se konalo 
10. prosince 2010 a pořádaly ho knihovnice z oddělení pro děti a mládež.  
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Příloha č. 2 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2010 
 
LEDEN 
 1.1. – 31.1. „Kdykoliv si vzpomenu, s knížkou nudu zaženu“ výstava výrobků čtenářů  
  z dětského oddělení 
 5.1. – 31.1.  Vernisáž a výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž 
  6.1.  UNIVERZITA III. VĚKU - právo 
 6.1.  HUDEBNÍ AKADEMIE – Gioacchino Rossini: Italka v Alžíru – poslechový pořad 
  12.1.   Projekt mezi knihovnou, církevní základní školou a Centrem na podporu cizinců - 

Ukrajina 
  20.1.  UNIVERZITA III. VĚKU - právo 
 28.1.  AKADEMIE III. VĚKU – Život a dílo K.H. Máchy – přednáší Irena Procházková 
 
ÚNOR 
 2.2.  Odpolední PC kurz pro začátečníky 
 2.2. – 12.2.  „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme“ výstava zaměřená na problematiku hluchoslepoty   
  - pořádá Klub přátel červenobílé hole, o.s. 
 3.2.  HUDEBNÍ AKADEMIE – Giacomo Meyerbeer: Hugenoti – poslechový pořad 
 4.2.  Odpolední PC kurz pro začátečníky 
 9.2.  Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
 11.2.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor 
 11.2.  Odpolední PC kurz pro začátečníky 
 12.2.  „Má nejmilejší kniha“ autorské čtení s Markétou Pilátovou 
 12.2.  Prodejní výstava chráněné dílny ERGO 
 15.2.  „Historie ukrytá pod dlažbou města“ přednáška Mgr. Heleny Chybové 
 15.2. – 15.3.  Prezentace neziskových organizací Města Kroměříž působících v sociální  
  a zdravotní oblasti – výstava 
 16.2.  Projekt mezi knihovnou, církevní základní školou a Centrem na podporu cizinců -  
  Vietnam 
 16.2.  „Co nám tělo nemocí nebo bolestí říká“ přednáška ing. Miroslava Hrabici 
 16.2. Odpolední PC kurz pro začátečníky 
 18.2.  „Božena Němcová ve vzpomínkách“ literárně kulturní pořad věnovaný 190. výročí  
  narození spisovatelky 
 18.2.  Odpolední PC kurz pro začátečníky 
 23.2.  Odpolední PC kurz pro začátečníky 
 25.2.  Odpolední PC kurz pro začátečníky 
 25.2.  AKADEMIE III. VĚKU – Historie ukrytá pod dlažbou města – přednáší  
  Mgr. Helena Chybová 
 26.2.  Prodejní výstava chráněné dílny ERGO 
 
BŘEZEN 
Březen  – měsíc čtenářů 
 - den otevřených dveří 
 - každé úterý prodloužena otevírací doba do 20:00 hod 
 - registrace s 50% slevou 
 - geocaching v knihovně 
 - Magnesia Litera 
 - „Namaluj si obal pro svou knihu“ výtvarná dílna a výstava vytvořených obalů 
 - „Lovy beze zbraní s Jaromírem Tomečkem“ beseda na téma myslivost 
 - „Knížkometr“ 
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 1.1.– 31.3. „Nej knihovny a v knihovně“ výstava 
 1.1. – 31.3.  „Řekni mi, co čteš“ literární rozhlasová soutěž 
 2.3.  Křest knihy Kláry Janečkové – povídání s autorkou a autogramiáda 
 2.3.  Prodejní výstava chráněné dílny ERGO 
 2.3.  Odpolední PC kurz pro začátečníky 
 3.3.  HUDEBNÍ AKADEMIE – Bedřich Smetana: Dvě vdovy – poslechový pořad 
 4.3.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor 
 4.3.  Odpolední PC kurz pro začátečníky 
 8.3.  „Verše od vody i odjinud“ z poezie J. Skácela a J. Kainara – hudebně poetický večer 
 11.3.  „Karel Hynek Mácha“ literární pásmo studentů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž 
 12.3.  UNIVERZITA III. VĚKU – právo 
 18.3.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor 
 19.3.  UNIVERZITA III. VĚKU - právo 
 25.3.  „Jakou barvu má svět“ vyhlášení výsledků literární soutěže 
 25.3.  AKADEMIE III. VĚKU – Znáte dobře svoje léky? – přednáší Mgr. D. Genzerová 
 26.3.  „Letem knižním světem“ výtvarná dílna 
 29.3. – 9.4.  „Kniha a já“ XI. Výstava výtvarných a literárních prací žáků ZŠ a MŠ speciální  
  Kroměříž 
 30.3.  Koncert skupiny Los Perdidos 
 
DUBEN 
 1.4.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor 
 2.4.  UNIVERZITA III. VĚKU - právo 
 7.4.  HUDEBNÍ AKADEMIE – Maria Callas: operní recitál primadony – poslechový  
  pořad 
 9.4.  UNIVERZITA III. VĚKU – právo 
 15.4.  UNIVERZITA III. VĚKU – společensko vědní obor 
 20.4.  Setkání zástupců neziskového sektoru 
 22.4.  Základy PC pro cizince 
 23.4.  UNIVERZITA III. VĚKU - právo 
 23.4. – 29.4.   „Namaluj si obal pro svou knihu“ výstava obalů z výtvarné dílny 
 23.4.  Prodejní výstava chráněné dílny ERGO 
 27.4.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor 
 29.4.  „Letem knižním světem“ výtvarná dílna 
 29.4.  „Škola v ČR a povinnosti rodičů“ sociokulturní kurz 
 29.4.  AKADEMIE III. VĚKU – Kardinál František Ditrichstein – přednáší Mgr. Daniela  
  Hebnarová 
 29.4.  Základy PC pro cizince 
 30.4.  UNIVERZITA III. VĚKU - právo 
 
KVĚTEN 
 1.5. – 21.5.  „Biskupští manové z Kroměříže“ výstava 
 1.5.– 31.5.  „Máj – lásky čas“ výstava milostné korespondence osobností 
 4.5.  Základy PC pro cizince 
 4.5.  Dětské oddělení přivítalo návštěvu z Nitry 
 4.5.  „Letem knižním světem“ výtvarná dílna 
 5.5.  HUDEBNÍ AKADEMIE – Friedrich von Flotow: Martha – poslechový pořad 
 6.5.  „Osvobození Kroměříže a Kroměřížska“ beseda s Vl. Gardavským k 65. výročí  
  osvobození 
 6.5.  Základy PC pro cizince 
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 7.5.  UNIVERZITA III. VĚKU - právo 
 10.5. – 31.5.  Výstava záložek pro geochaching schránku – Cenrum Horizont Kroměříž 
 10.5.  „Moravský rodák František Beda Dudík ve službách rakouské vědy“ přednáší  
  Mgr. Richard Mahel 
 11.5.  Základy PC pro cizince 
 13.5.  Základy PC pro cizince 
 14.5.  „Letem knižním světem“ výtvarná dílny 
 18.5.  Základy PC pro cizince 
 18.5.  „Muzikoterapie – léčivé účinky hudby“ beseda s praktickou ukázkou, přednáší  
  odborný muzikoterapeut Ing. Petr Krohe 
 18.5.  „Knihou k slušivému účesu“ rady profesionální kadeřnice 
 19.5.  „Cizinci a my“ přednáška pro studenty Obchodní akademie Kroměříž 
 20.5.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor 
 20.5. Základy PC pro cizince 
 24.5.  „Čertovo kopyto“ autorské čtení Jana Svitáka 
 25.5.  Základy PC pro cizince 
 26.5.  Beseda s Janem Kantůrkem  
 27.5.  AKADEMIE III. VĚKU – Ženský spolek Libuše v Kroměříži – přednáší PhDr. Jitka  
  Zezulová 
 27.5.  „Dlohodobé pobyty“ sociokulturní kurz 
 28.5. „Soudobé germánské pohanství“ přednáška OS Dávný obyčej 
 
ČERVEN 
 1.6.  Základy PC pro cizince 
 1.5. – 11.6.  „Larpy v ČR“ výstava OS Moravian LARP 
 1.6. „Strom dětí“ sázení stromu před knihovnou 
 1.6.– 20.6. „Příroda a lidé – Konzumní společnost 21. století“ výstava ČSOP Planorbis 
 2.6. HUDEBNÍ AKADEMIE – Giuseppe Verdi: Don Carlos – poslechový pořad 
 5.6. Dvorky a dvorečky – prohlídka krytu v rámci „Knížecího holdování“ 
 8.6. „Larpy v ČR“ přednáška 
 9.6. Autorské čtení se spisovatelem Antonínem Bajajou 
 15.6. „Mládež v akci“ prezentace programu 
 21.6. - 30.6. Výstava k Mezinárodnímu dni boje proti drogám a k 10. výročí založení  
  Kontaktního centra plus, Kroměříž 
 14.6. – 30.6.  „Agility“ výstava 
 21.6. – 31.8.  „Strom poezie“ výstava v Květné zahradě 
 22.6.  „Agility a jiné psí sporty“ přednáška 
 22.6.  „Básník v báglu“ setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou 
 22.6.  „Zdravotnictví a lékařská péče v ČR“ sociokulturní kurz 
 24.6.  AKADEMIE III. VĚKU – Vyprávění o nacistické euthanázii v PL za II. světové  
  války – přednáší MUDr. René Grumlík 
 28.6.  K-cetrum Kroměříž – IV. Ročník konference k Mezinárodnímu dni boje proti  
  drogám 
 
ČERVENEC – SRPEN 
 1.7.– 23.7.  „Vyznání…“ výstava amatérských fotografií z přírody Václava Kořínka 
 1.7. – 31.8.  Prázdninová knihovna plná her a zábavy 
 1.7. – 23.7. „Koktejly po knihovnicku“ výstava knih 
 7.7.  „Rodinka - cestujeme s dětmi“ kurz Efektivní rodičovství 
 7.7. – 31.8.  „Strom moudrosti“ výstava v Podzámecké zahradě 
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 12.7. – 23.7.  Výstava ČSOP Planorbis, o.s. 
 21.7. „Rodinka – čištění zoubků“ kurz Efektivní rodičovství 
 26.7. – 8.8.  Knihovna uzavřena 
 9.8. – 31.8.  „Prázdninová putování“ výstava tipů na prázdninový výlet 
 9.8. – 31.8.  „Domov pro mne“ prezentace formou výstavy 
 11.8.  „Rodinka – jak se připravit na návštěvu lékaře“ kurz Efektivní rodičovství 
 16.8.  „Rodinou s úsměvem“ představení kurzu Efektivní rodičovství s lektorkou Zuzanou  
  Zaharowskou 
 25.8.  „Rodinka – jdeme do školky“ kurz Efektivní rodičovství 
 
ZAŘÍ 
 1.9.  HUDEBNÍ AKADEMIE – Petr Iljič Čajkovskij: Piková dáma – poslechový pořad 
 1.9.– 20.9.  „Svět hor“ výstava 
 1.9. – 30.9.  „Zářijová regionální výročí“ výstava o osobnostech regionu 
 6.9.  „Program rozvoje rodičovských kompetencí“ představení kurzu Efektivní  
  rodičovství 
 20.9. – 2.10.  „Santiago de Compostela“ výstava fotografií 
 22.9.  „Pěší pouť do Santiago de Compostela“ beseda s Mgr. Pavlem Motyčkou 
 23.9.  „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“ informační schůzka 
 23.9.  AKADEMIE III. VĚKU – Výstava Františka Hodonského 
 30.9.  „Okupace Československa a obsazení Pražského hradu 15.3.1939“ vzpomínka na  
  tragický moment našich dějin – přednáší PhDr. Pavel Zeman 
 
ŘÍJEN 
 4.10. – 8.10.  „Týden knihoven“ 

- „Letem knižním světem“ vernisáž výstavy 
- „Já tak rád trsám, trsám…“ výstava hudebního oddělení 
- Knižní výstava k 200. výročí narození K. H. Máchy 
- „Milý pane Mácho“ nekonečný dopis K. H. Máchovi 
- „Co si doma nepřečtete“ netradiční výpůjčky 
- Zveřejnění a vyhodnocení výsledků dotazníku uživatelské spokojenosti 
- „Co vás bude zajímat“ výstava zajímavostí z knihovny 
- Burza vyřazených knih a časopisů 
- „Den s knihou“ výstava 
- Den otevřených dveří 
- Minikurz počítačové gramotnosti aneb Co vás zajímá a s čím si nevíte rady 
- „Jak znáš svoji knihovnu“ zábavěn vědomostní kvíz 

 5.10.  Základy PC pro cizince 
 6.10.  HUDEBNÍ AKADEMIE – Giacomo Puccini: Manon Lescaut – poslechový pořad 
 7.10.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus A 
 7.10.  „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“ první lekce 
11.10. – 31.10. „Umíme se bavit, nudu neznáme“ prodejní výstava výrobků klientů DZP Zborovice 
 12.10.  „Trek kolem Annapuren“ beseda o cestování po Nepálu 
 12.10.  Základy PC pro cizince 
11.10. – 29.10.„Dny belgické kultury v Kroměříži“ 

- výstava belgické literatury 
- „Tintin, šmoulové a další“ povídání o belgické komiksu 
- „Kávu ne, raději infuzi“ autogramiáda knihy Vladimíra Špidly 

 14.10.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus A 
 14.10.  „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“ druhá lekce 
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 14.10. Základy PC pro cizince 
 18.10.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie  
 19.10.  Knihovnický výlet do Vizovic 
 20.10.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 20.10.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus B 
 21.10.  „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“ třetí lekce 
 21.10. AKADEMIE III. VĚKU – hudba, vybrané výročí 
 21.10.  Základy PC pro cizince 
21.10. – 6.11. „Má Vlára“ výstava fotografií Antonína Kostky 
 25.10.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 26.10.  „Čarodějnice od Roalda Dahla“ scénické čtení herců ze Slováckého divadla UH 
 26.10.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus B 
 26.10.  Základy PC pro cizince 
 27.10.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 28.10.  Základy PC pro cizince 
 
LISTOPAD 
1.11. - 30.11.  „Vodní mlýny“ výstava ČSOP Planorbis Kroměříž 
 1.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 2.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus B 
 3.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 3.11.  HUDEBNÍ AKADEMIE – Carlo Bergonzi – poslechový pořad 
 4.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus A 
 4.11.  Základy PC pro cizince 
 8.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 8.11.  „Nekonečný kraj poezie“ oslava Dne poezie 
8.11. – 30.11. „Z drobných prací…“ výstava obrazů Evy Navrátilové 
 9.11.  Základy PC pro cizince 
 10.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 10.11.  „Zdravá výživa v otázkách a odpovědích“ přednáška výživové poradkyně Mgr. Evy  
  Urbanové 
 11.11.  „Kurz efektivního rodičovství“ představení kurzu lektorkou Bc. Zuzkou  
  Zaharowskou 
 11.11.  „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“ čtvrtá lekce 
 11.11.  Základy PC pro cizince 
 12.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus B 
 12.11.  „Tibetský budhismus na západě“ přednáška 
 16.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus B 
 18.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus A 
 18.11.  „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“ pátá lekce 
 19.11.  „Smutná Braunová“ hudebně literární pořad se spisovatelkou Petrou Braunovou  
  a herečkou Jitkou Smutnou 
 22.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
22.11. – 26.11. „Dárky pro radost potěší i Vás“ prodejní výstava Domova Barborka Kroměříž 
 23.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus B 
 24.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 24.11.  „Japonsko“ přednáška Jirky a Aleny Márových 
 25.11.  „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“ šestá lekce, setkání se spisovatelem Antonínem  
  Bajajou 
 25.11.  AKADEMIE III. VĚKU – Nejstarší dokumenty v zámecké knihovně – přednáška  
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  Bc. Cyrila Měsíce 
 29.11.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 
PROSINEC 
 1.11. HUDEBNÍ AKADEMIE – Florimond Nervé: Mam´zelle Nitouche - poslechový  
  pořad 
 1.12.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 2.12.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus A 
 2.12.  „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“ sedmá závěrečná lekce 
3.12. – 30.12. „Surrealismus 21. století“ výstava obrazů Jaroslava Maráka 
 4.12.  „Den pro dětskou knihu“ zábavné dopoledne pro děti a jejich rodiče 
 8.12.  „Španělsko – Baskicko“ beseda Ondřeje Polišenského 
8.12. – 31.12.  „Španělsko – Baskicko“ výstava fotografií a obrazů Jany Bednárové 
 9.12.  AKADEMIE III. VĚKU – vánoční besídka 
 10.12.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus B 
 10.12.  „Pekelný advent“ autorské čtení s Janem Svitákem 
 13.12.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 15.12.  UNIVERZITA III. VĚKU – PC a další technologie 
 16.12.  UNIVERZITA III. VĚKU – společenskovědní obor cyklus A 
 
 
TÉMATICKÉ VÝSTAVY KNIH 
Ivan Medek 
Erich Segal 
Eva Kačírková 
Vojna a mír 
Den obětí holocaustu 
J. D. Salinger 
Božena Němcová 
John Grisham 
Ferdinand Peroutka 
Jan Werich 
Olympijské hry 
Karolína Světlá 
James Herriot 
Zdena Frýbová 
D. H. Lawrence 
M. A. Bulgakov 
Pavla Jazairiova 
Vlasta Javořická 
Arthur Hailey 
Mark Twain 
Josef Čapek 
Wiliam Shakespeare 
Maurice Druon 
Vladimir Nabokov 
Cervantes 
Eva Kantůrková 
Vilém Závada 
Komiks 
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Vítězslav Nezval 
Antonín Bajaja 
Charles Dickens 
Ladislav Smoljak 
Jiří Voskovec 
Ondřej Neff 
Agility 
Jiří Hanzelka 
A.de Saint – Exupery 
Ray Bradbury 
V. P. Borovička 
Agatha Christie 
E. M. Remarque 
Nepál 
Budhismus 
Miroslav Plzák 
Janponsko 
Do nového roku s úsměvem 
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Příloha č. 3 Knihovna Kroměřížska v tisku v roce 2010 
 

1. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka, 1958-. Prožila jsem tady krásné roky. I smutné : proč ráda žiju 
v Kroměříži. Kroměřížský deník, 2010, Roč. 5, č. 2, s. 2. ISSN 1801-9773. 

 
2. TOMAN, Karel, 1951-, FIC, Igor, 1967-. Literáta Igora Fice unáší avion s velkým A. 

Týdeník Kroměřížska, 2010, Roč. 9, č. 1, s. 10.  
 

3. VERBÍKOVÁ, Tereza, 1987-. Žáci ZUŠ představili různé techniky. Naše adresa - 
Kroměřížsko, 2010, Roč. 2, č. 2, s. 9, fot. ISSN 1803-9081.  

 
4. ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Kroměříž získala budovu Knihovny Kroměřížska. 

Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 1, s. 15.  
 

5. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka, 1958-. Mezinárodní projekt knihovny. Kroměřížský zpravodaj, 
2010, Roč. 7, č. 1, s. 22.  

 
6. OLIŠAR, Josef. Kramářské písně. Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 1, s. 28.  

 
7. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-. Mladí výtvarníci vystavují svou tvorbu. Kroměřížský deník, 

2010, Roč. 5, č. 4, s. 3. ISSN 1801-9773. 
 

8. HRDINOVÁ, Michaela, 1968-. Touha po vědění ani v pokročilejším věku nekončí. Týdeník 
Kroměřížska, 2010, Roč. 9, č. 3, s. 3.  

 
9. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka, 1958-, VERBÍKOVÁ, Tereza, 1987-. Akademie III. věku 

pokračuje i letos. Naše adresa - Kroměřížsko, 2010, Roč. 2, č. 5, s. 4, fot. ISSN 1803-9081.  
 

10. Přednáška. Valašský deník, 2010, Roč. 21, č. 21, s. 7. ISSN 1801-982X. 
 

11. Akademie III. věku. Slovácký deník, 2010, Roč. 21, č. 22, s. 7. ISSN 1801-9803. 
 

12. KOŘÍNKOVÁ, Marcela, 1968-. Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme. Kroměřížský deník, 2010, 
Roč. 5, č. 27, s. 8. ISSN 1801-9773.  

 
13. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-, HANUSOVÁ, Martina. Výstava láká : zkuste si hluchoslepotu. 

Kroměřížský deník, 6.2.2010, Roč. 5, č. 31, s. 3. ISSN 1801-9773. 
 

14. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). Autorské čtení s Markétou 
Pilátovou. Valašský deník, 8.2.2010, Roč. 21, č. 32, s. 9. ISSN 1801-982X 

 
15. HRDINOVÁ, Michaela, 1968-. V knihovně najdete víc než jen knihy. Týdeník Kroměřížska, 

2010, Roč. 9, č. 6, s. 16, il.  
 

16. Autorské čtení s Markétou Pilátovou: pozvánky. Slovácký deník, 2010, Roč. 21, č. 34, s. 9. 
ISSN 1801-9803. 

 
17. GŘIVOVÁ, Helena. V Knihovně Kroměřížska pasovali prvňáčky do řad čtenářů. 

Kroměřížský deník, 19.2.2010, Roč. 5, č. 42, s. 8. ISSN 1801-9773. 
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18. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). Přehled kulturních a společenských 
akcí: historie skrytá pod dlažbou: křest nové knihy Kláry Janečkové. Týdeník Kroměřížska, 
16.2.2010, Roč. 9, č. 7, s. 24.  

 
19. VERBÍKOVÁ, Tereza, 1987-. V knihovně vzpomínali na Němcovou. Naše adresa - 

Kroměřížsko, 2010, Roč. 2, č. 8, s. 9. ISSN 1803-9081.  
 

20. KUZNÍK, Antonín. Kramířské písně s Klubem přátel poezie. Týdeník Kroměřížska, 
9.2.2010, Roč. 9, č. 6, s. 20.  

 
21. KUZNÍK, Antonín. Osud Boženy Němcové přilákal do Knihovny Kroměřížska řadu 

zvídavých návštěvníků. Týdeník Kroměřížska, 23.2.2010, Roč. 9, č. 8, s. 21. 
 

22. GŘIVOVÁ, Helena. Pasování prvňáků do řad čtenářů v Knihovně Kroměříž. Týdeník 
Kroměřížska, 23.2.2010, Roč. 9, č. 8, s. 20. 

 
23. GŘIVOVÁ, Helena. Prvňáčci rozšířili řady čtenářů. Týdeník Kroměřížska, 22.2.2010, Roč. 

2, č. 8, s. 16.  
 

24. KOŘÍNKOVÁ, Marcela, 1968-. Hanačka ze mě asi nebude. Kroměřížský deník, 22.2.2010, 
Roč. 5, č. 44, s. 2. ISSN 1801-9773. 

 
25. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-. Neziskovky mají svou výstavu. Kroměřížský deník, 20.2.2010, 

Roč. 5, č. 43, s. 3. ISSN 1801-9773. 
 

26. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-, HOLBOVÁ, Marta. Lákala by vás práce dobrovolníka?: 
Kroměřížský deník se ptá. Kroměřížský deník, 20.2.2010, Roč. 5, č. 43, s. 2. ISSN 1801-
9773.  

 
27. Pozvánky. Valašský deník, 2010, Roč. 21, č. 47, s. 9. ISSN 1801-982X 

 
28. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). Březen - měsíc čtenářů. 

Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 3, s. 24. 
 

29. HEBNAROVÁ, Daniela, 1957-. Číst či nečíst? Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 3, 
s. 24-25. 

 
30. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). Knihovna Kroměřížska doporučuje 

z knižních novinek. Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 3, s. 25. 
 

31. KARÁSEK, Miroslav, 1951-. Knihovna předstvuje neziskovky. Kroměřížský zpravodaj, 
2010, Roč. 7, č. 3, s. 27. 

 
32. KARÁSEK, Miroslav, 1951-. Markéta Pilátová píše o Latinské Americe. Kroměřížský 

zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 3, s. 27. 
 

33. SKÁCELOVÁ, Radka, 1966-. Řekni mi co čteš. Týdeník Kroměřížska, 2.3.2010, Roč. 9, 
č. 9, s. 6.  

 
34. KUČEROVÁ, Šárka. Verše od vody a odjinud. Týdeník Kroměřížska, 2.3.2010, Roč. 9, č. 9,  
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35. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-. V knihovně pokřtí novou knihu Kláry Janečkové. Kroměřížský 
deník, 2.3.2010, Roč. 5, č. 51, s. 3. ISSN 1801-9773.  

 
36. VAVŘÍKOVÁ, Šárka. Chodíte rádi do knihovny? Pokud ano, proč?: Kroměřížský deník se 

ptá. Kroměřížský deník, 27.2.2010, Roč. 5, č. 49, s. 2. ISSN 1801-9773. 
 

37. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). 105: číslo dne. Kroměřížský deník, 
5.3.2010, Roč. 5, č. 54, s. 3. ISSN 1801-9773. 

 
38. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-, KOŘÍNKOVÁ, Marcela, 1968-. Knížkometr? Děti teď čtou 

jako o život. Kroměřížský deník, 5.3.2010, Roč. 5, č. 54, s. 3. ISSN 1801-9773.  
 

39. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-, KOŘÍNKOVÁ, Marcela, 1968-. V knihovně pokřtili knihu 
Kláry Janečkové. Kroměřížský deník, 4.3.2010, Roč. 5, č. 53, s. 3. ISSN 1801-9773. 

 
40. KUZNÍK, Antonín. Klára Janečková křtila novou knihu ze současnosti. Týdeník 

Kroměřížska, 9.3.2010, Roč. 9, č. 10, s. 8. 
 

41. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-, BOSÁKOVÁ, Soňa, 1963-. Čtenářům nabízejí delší otvírací 
dobu. Kroměřížský deník, 2010, Roč. 5, č. 54, s. 3. ISSN 1801-9773. 

 
42. VERBÍKOVÁ, Tereza, 1987-, KAŠPÁRKOVÁ, Šárka, 1958-. Knihovny ovlivňují 

demografický vývoj. Naše adresa - Kroměřížsko, 15.3.2010, Roč. 2, č. 11, s. 1 a 5. ISSN 
1803-9081.  

 
43. KOŘÍNKOVÁ, Marcela, 1968-. Knížkometr aneb Děti Knihovny kroměřížska čtou s Nestlé. 

Holešovsko, 2010, Roč. 16, č. 5, s. 20.  
 

44. KUZNÍK, Antonín. Verše od vody i odjinud. Týdeník Kroměřížska, 2010, Roč. 9, č. 11, s. 7.  
 

45. VÁGNEROVÁ, Veronika, KAŠPÁRKOVÁ, Šárka, 1958-, JANČÁŘ, Radovan. Amnestie 
nebude. Ani v měsíci čtenářů. Slovácký deník, 27.2.2010, Roč. 21, č. 49, s. 2. ISSN 1801-
9803. 

 
46. KUČEROVÁ, Šárka. Knížkometr motivuje malé čtenáře Knihovny Kroměřížska. Týdeník 

Kroměřížska, 23.3.2010, Roč. 9, č. 12, s. 7.  
 

47. MEDIAFAX. Šéfkou domu kultury je Hebnarová. Naše adresa - Kroměřížsko, 2010, Roč. 
2, č. 12, s. 6. ISSN 1803-9081. 

 
48. SKC. Do čela Domu kultury se postaví žena. Mladá fronta Dnes, 29.3.2010, Roč. 20, č. 74, 

s. 1. ISSN 1210-1168. 
 

49. Senioři v Knihovně Kroměřížska. Kroměřížský deník, 23.3.2010, Roč. 5, č. 69, s. 8. ISSN 
1801-9773. 

 
50. HUTYROVÁ, Alena. Březen, měsíc čtenářů. Týdeník Kroměřížska, 30.3.2010, Roč. 9, 
č. 13, s. 20.  
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51. TOMAN, Karel, 1951-, ČÍHALOVÁ, Jarmila, 1961-. Dům kultury povede Daniela 
Hebnarová. Týdeník Kroměřížska, 30.3.2010, Roč. 9, č. 13, s. 2.  

 
52. TOMAN, Karel, 1951-. Nebude to lehké: glosa. Týdeník Kroměřížska, 30.3.2010, Roč. 9, 
č. 13, s. 2.  

 
53. KUZNÍK, Antonín. Holešovští Los Perdidos na Starém pivovaru. Týdeník Kroměřížska, 

30.3.2010, Roč. 9, č. 13, s. 7.  
 

54. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). Novinky z Knihovny Kroměřížska. 
Týdeník Kroměřížska, 30.3.2010, Roč. 9, č. 13, s. 18.  

 
55. SKÁCELOVÁ, Radka, 1966-. Lovy beze zbraní s Jaromírem Tomečkem. Týdeník 

Kroměřížska, 30.3.2010, Roč. 9, č. 13, s. 18.  
 

56. ZRNA, Pavel, 1976-. Novou ředitelkou Domu kultury v Kroměříži je Daniela Hebnarová. 
Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 4, s. 3.  

 
57. KARÁSEK, Miroslav, 1951-. Život a dílo Boženy Němcové má stále obdivovatele. 

Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 4, s. 22-23.  
 

58. RAŠÍKOVÁ, Bedřiška. Den otevřených dveří. Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 4, 
s. 25.  

 
59. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). Knihovna Kroměřížska doporučuje 

z knižních novinek. Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 4, s. 26.  
 

60. KARÁSEK, Miroslav, 1951-. Knihovna Kroměřížska doporučuje z knižních novinek. 
Kroměřížský zpravodaj, 2010, Roč. 7, č. 4, s. 26-27.  

 
61. MÁŠOVÁ, Svatava, 1942-. Máchovo odpoledne v knihovně. Kroměřížský zpravodaj, 2010, 

Roč. 7, č. 4, s. 27.  
 

62. HEJHALOVÁ, Věra, 1934-2010. Verše od vody i odjinud. Kroměřížský zpravodaj, 2010, 
Roč. 7, č. 4, s. 27-28.  

 
63. KUČEROVÁ, Šárka. Univerzita III. věku je opět tady. Týdeník Kroměřížska, 2010, Roč. 9, 
č. 14, s. 6.  

 
64. KUZNÍK, Antonín, HEBNAROVÁ, Daniela, 1957-. Los Perdidos nakrmili uši svou libou 

španělštinou. Týdeník Kroměřížska, 2010, Roč. 9, č. 14, s. 8.  
 

65. KUZNÍK, Antonín. Pravčice mají vítěze literární soutěže. Týdeník Kroměřížska, 2010, Roč. 
9, č. 14, s. 8.  

 
66. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-. Žáci speciální školy ukazují své práce. Kroměřížský deník, 

1.4.2010, Roč. 5, č. 77, s. 3. ISSN 1801-9773. 
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67. KUNCOVÁ, Jarmila, 1981-, HEBNAROVÁ, Daniela, 1957-. Dům kultury nově povede 
Hebnarová: post šéfa zařízení převezme k 1. dubnu, jako zástupkyně ředitelky knihovny 
skončí. Kroměřížský deník, 27.3.2010, Roč. 5, č. 73, s. 3. ISSN 1801-9773.  

 
68. VERBÍKOVÁ, Tereza, 1987-, KOČÍ, Ludmila. Výtěžek z výstavy pomůže koupit pomůcky 

žákům speciální školy. Naše adresa - Kroměřížsko, 12.4.2010, Roč. 2, č. 15, s. 9. ISSN 
1803-9081. 

 
69. TOMAN, Karel, 1951-, HEBNAROVÁ, Daniela, 1957-. Nová ředitelka Domu kultury chce 

uspokojit hlavně ty nespokojené. Týdeník Kroměřížska, 13.4.2010, Roč. 9, č. 15, s. 6.  
 

70. KOŘÍNKOVÁ, Marcela, 1968-. Výtvarná dílna zahájila projekt Letem knižním světem. 
Kroměřížský deník, 15.4.2010, Roč. 5, č. 88, s. 8. ISSN 1801-9773.  

 
71. KOŘÍNKOVÁ, Marcela, 1968-. V knihovně se křtili malí čtenáři. Kroměřížský deník, 

14.4.2010, Roč. 5, č. 87, s. 8. ISSN 1801-9773. 
 

72. KOŘÍNKOVÁ, Marcela, 1968-. V Knihovně Kroměřížska se lovilo beze zbraní. 
Kroměřížský deník, 13.4.2010, Roč. 5, č. 86, s. 8. ISSN 1801-9773.   

 
73. ZAPLETAL, David, 1977-. Vzděláváním k poznání. INFOnoviny, 2010, Roč. 15, č. 4, s. 2.  

 
74. ZAPLETAL, David, 1977-. Knihovna chystá seminář. Naše adresa - Kroměřížsko, 

19.4.2010, Roč. 2, č. 16, s. 15. ISSN 1803-9081. 
 

75. DRECHSLEROVÁ, Marie, 1962-, BÁTRLOVÁ, Libuše. "Kdyby kniha měla i DNA, byla 
by její budoucnost jistější", říká s humorem knihovnice Libuše Bátrlová. Týdeník 
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