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1. Úvod  
 
 
     Další rok uplynul a je potřeba se na chvíli zastavit a vyhodnotit vše, co bylo nedávno uděláno. 
Začátek minulého roku se nesl ve znamení nově zřízeného Turistického informačního centra 
Kroměříž (dále jen Ičko), které jsme slavnostně otevřeli 7. ledna 2013. Přibylo hodně práce. Ičko 
nemělo zprovozněné všechny počítače, dlouho chyběla kopírka. Postupně bylo dovybaveno. Hledali 
jsme i vhodný ekonomický program, který by zajistil přehlednost a také snížil pracnost při prodeji. 
Do Ička byl zaveden platební terminál a dle zpracovaného projektu začalo sloužit nejen turistům, 
ale i obyvatelům města. Úspěšně se prodávala kniha o Kroměříži a plánovali se další turistické 
atraktivity. Také zaměstnanci knihovny se všichni a někteří i vícenásobně vystřídali v Ičku. Počet 
zaměstnanců se zvýšil na tři a v sezónu od května do září ještě s posílením o zaměstnance na 
dohodu. Zavedení celého fungujícího provozu byla neskutečně náročná práce, jak pro vedení 
knihovny, tak i pro zaměstnance v Ičku. 
       Knihovna získala další detašované pracoviště v centru města. V Ičku byla zřízena čítárna 
denního tisku, návštěvníci mohou vyhledávat na 4 PC stanicích na internetu, mohou vracet knížky. 
       A teď k činnostem, kterým jsme se věnovali v knihovně a nebylo jich rozhodně málo. Řešili 
jsme další projekty. Dokončoval se projekt, který byl úspěšný pouze pro naše kolegy ze Žiliny, ale 
z naší strany jsme museli zajistit některé výstavy, které u nás proběhly.  
       Mezi nové projekty patřil vznik Informačního střediska Europe Direct Kroměříž (dále jen 
ISED). Nazvala bych to rokem zkušebním, protože jsme řadu informací neměli. Stali jsme se 
novými členy sítě těchto středisek či center. Některé aktivity jsme v průběhu roku upřesňovali, 
realizaci zajišťovali zaměstnanci v hudebním oddělení. Pověřený řízením projektu byl 
Mgr. D. Zapletal. Podařilo se realizovat řadu zajímavých aktivit i ve spolupráci s neziskovým 
sektorem. Projekt pro ISED je na pět let. První náročný rok máme za sebou a věřím, že se bude dařit 
i v letech dalších. 
      Koncem roku jsme začali s opravami v Centru celoživotního učení. K opravám jsme přistoupili 
po tom, co byla havárie a prasklo nám potrubí s vodou. Zjistili jsme, že při rekonstrukci knihovny 
(1995-1997) nebyla provedena výměna potrubí, které bylo místy již prorezivělé a bylo otázkou 
času, kdy bude havárie větší. Zároveň jsme museli vyměnit prasklé WC a tím pádem i kachličky. 
Stále jsme řešili další a další problémy, které nesnesly odložit. Nakonec se oprava protáhla až do 
ledna 2014.  
      Velmi úspěšnou akcí bylo pasování prváčků za čtenáře knihovny. Spolupráce se zámkem je 
výborná a celou atmosféru umocňuje i to, že jsou prváčci pasováni v zámeckém Manském sále. 
Úžasná akce pro děti i rodiče a příbuzné.  
     Kladně byla hodnocena i akce večerního čtení. Četlo se na zámku, U Zlatého kohouta 
i v knihovně. Kdo přišel, ten žádal, aby takových akcí bylo více.  
     Nelze vyjmenovat všechny akce. Že se vše celkem vydařilo to je zásluha všech, kteří pomohli 
s realizací. Naším cílem je vždy spokojený čtenář i návštěvník našich akcí a podle odezvy ze stran 
veřejnosti, se nám to daří. 
 
 
 
 
 
PhDr. Šárka Kašpárková 
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Knihovna Kroměřížska – p. o. třídí veškerý odpad a chová se šetrně k životnímu prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na jednotlivých částech výroční zprávy se podíleli:  
PhDr. Šárka Kašpárková, Mgr. Kamila Brablíková, Mgr. Zdenka Veselá, Soňa Bosáková, 
Bc. Ivana Skácelová, Vladimíra Záhořáková, Eva Králíková,  Mgr. Ivana Drobníková, Bc. Petr 
Dvořák, Bc. Lucie Pavlíková, Kamila Rýdlová, Ing. Silvie Teperová, Iveta Vondrášková, DiS. 
 
 
Sestavily: PhDr. Šárka Kašpárková a Mgr. Kamila Brablíková 
Grafická úprava: Iveta Vondrášková, DiS. 
Rok vydání: 2014 
neprodejné 
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2. Úsek služeb čtenářům celkem 
 
Níže uvedená tabulka přináší přehled nejdůležitějších ukazatelů za všechna oddělení Knihovny 
Kroměřížska, otevřených pro veřejnost (Oddělení pro dospělé čtenáře, Informační oddělení, 
Hudební oddělení a Oddělení pro děti a mládež). Mírný pokles se projevil u celkového počtu 
zaregistrovaných čtenářů, ale na celkové výpůjčky dokumentů to vliv nemělo. 
Na poklesu počtu výpůjček mělo podíl především Hudební oddělení, ve kterém se projevil trvalý 
propad zájmu o půjčování hudebních nosičů, související s větší dostupností hudby na internetu 
a proto se na něj knihovna snaží reagovat především změnou skladby fondu hudebního oddělení 
a zvýšenou orientací na nákup nosičů s vážnou hudbou a především pak mluveného slova 
a audioknih, které jsou mezi uživateli stále oblíbenější a v roce 2013 jsme se je snažili několikrát 
zpopularizovat i umístěním výběru těchto nosičů v Oddělení pro dospělé čtenáře.  
Klesl také počet knih vypůjčených v Oddělení pro děti a mládež, které děti využívají nyní ve větší 
míře nejen k půjčování knih, ale i k dalším aktivitám a  možnostem vyžití, jejichž nabídka je zde 
neustále rozšiřována. V nepoměru ke klesajícímu počtu výpůjček se naopak zvedá počet 
návštěvníků oddělení, což svědčí o jeho oblibě mezi malými uživateli. 
Mírný pokles jsme zaznamenali u výpůjček periodik. Dále došlo k nárůstu celkového počtu 
návštěvníků knihovny, a to jednak připojením Turistického informačního centra – detašovaného 
pracoviště Knihovny Kroměřížska a také pořádáním široké nabídky kulturních a vzdělávacích akcí. 
Velký počet návštěvníků také využívá internetového připojení ať už na počítačích v knihovně nebo 
na vlastních přístrojích prostřednictvím bezdrátového připojení wi-fi. Hojně je využívána právě 
možnost připojení i v Turistickém informačním centru, které je umístěno ve středu města a tudíž 
dobře přístupné širší veřejnosti. Rozšířením nabídky služeb knihovny je zde od loňského roku 
možnost vracení knih o víkendu, mimo otevírací dobu knihovny. 
 
 
 
Za rok 2012 2013 rozdíl 
Registrovaní čtenáři celkem 6 279 6 235 -44 
Z toho do 15 let 1 629 1 631 +2 
Návštěvníci celkem 194 276 197 968 +3692 
Výpůjčky celkem 397 921 380 612 -17309 
Z toho naučná lit. pro dospělé 69 292 66 363 -2629 

beletrie pro dospělé 148 365 153 278 +4913 
naučná pro děti  11 727 10 046 -1681 
beletrie pro děti  45 236 41 321 -3915 

Výpůjčky ostatních dokumentů 23 684 11 326 -12358 
Meziknihovní výpůjční služba  

požadavky z jiných knihoven 886 1001 +115 
požadavky jiným knihovnám 92 120 +28 

Výpůjčky periodik  99 617 98 278 -1339 
Vzdělávací a výchovné akce 427 441 +14 
Počet návštěv webové stránky 91 747 93 016 +1 269 
Počet vstupů do el. katalogu 59 349 63 139 +3 790 
Počet vstupů do el. výpůjčního protokolu 10 343  11 176  + 833 
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2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 
 
V oddělení pro dospělé čtenáře došlo v roce 2013 k mírnému nárůstu celkového počtu návštěvníků 
a dále pak i počtu výpůjček. Velmi mírný pokles nastal pouze u registrovaných čtenářů. Tento 
pokles byl způsoben především až v závěru roku, delším souvislým obdobím vánočních svátků. 
Právě v období konce roku se obvykle přeregistrovává větší množství uživatelů, kteří tak nyní 
učinili až v roce následujícím. Dalším možným důvodem poklesu počtu registrovaných uživatelů 
může být i vytrvale klesající počet středoškolských studentů ve městě a útlum některých studijních 
oborů. V posledním roce jsme také pozorovali rozšiřující se trend, kdy uživatelé navštěvují 
knihovnu častěji a odnášejí si menší množství knih, které pak zase dříve vrací. K tomuto trendu jistě 
vede i neustálá snaha o zkvalitnění prostředí 
a služeb knihovny. Dále pak bylo možné, oproti 
loňskému roku, v době sanitárních týdnů 
v letních měsících využít opět služeb Centra 
celoživotního učení pro přístup k internetu, 
dennímu tisku, vracení a v omezené míře i pro 
půjčování knih a periodik. V roce 2013 se 
uskutečnilo více pořádaných kulturních 
a vzdělávacích akcí než v předchozích letech, 
úměrně tomu se také zvýšila jejich návštěvnost. 
Probíhaly také již ustálené cykly - Univerzita 
3. věku, Akademie III. věku, Hudební akademie, 
PC kurzy a cyklus historických přednášek Když 
múzy nemlčely. 
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Za rok 2012 2013 rozdíl 
Celková návštěvnost oddělení pro dosp. 75 605 77956 +2351 
Celkový počet registrovaných uživatelů 4 540 4490 - 50 
Celkový počet výpůjček 273 393 275618 +2225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.1.1 Čítárna 
 
V čítárně bylo v roce 2013 k dispozici 196 titulů pravidelně docházejících periodik. V dospělém 
oddělení 155, v dětském oddělení 17, v  hudebním 4 a v  ostatních (příruční knihovna a studovna) 
20 titulů periodik. Průběžně dochází k vyřazování opotřebovaných časopisů a kupování ukázkových 
čísel nových časopisů, např. Rozmarýna, Ona ví, Motor journal a Pravý domácí časopis, podle 
zájmu a požadavků čtenářů 
Nadále probíhá kompletace časopisů z důvodů zjednodušení výpůjček starších ročníků periodik ze 
skladu. Aktuální stav odpovídá i přehledu odebíraných periodik na webu knihovny. 
 
 
 
 
 
 
 

-50000
0

50000
100000
150000
200000
250000
300000

2012 2013 rozdíl

Oddělení pro dosp ělé čtenáře

Celková návšt ěvnost odd ělení
pro dosp ělé

Celkový po čet registrovaných
uživatel ů

Celkový po čet výp ůjček

9



 10

2.1.2 Informační oddělení 
 
Oddělení poskytuje prezenční výpůjčky knih a regionálních periodik, informační (faktografické, 
bibliografické a referenční informace) a reprografické služby. V roce 2013 využilo služeb oddělení 
6 425 návštěvníků. Z fondu bylo prezenčně půjčeno 1 629 dokumentů. Nejčastěji žádanými 
publikacemi byly knihy s regionální tématikou, dále pak knihy z oboru film a jazykové slovníky 
(angličtina, japonština), publikace z oboru přírody, hudby, lékařství a výtvarného umění. Knižní 
fond oddělení byl obohacen o 142 publikací, z toho fond studovny o 34 novinek, 108 bylo 
s regionální tematikou. 

Oddělení využívá a zpřístupňuje pro čtenáře externí databáze ANOPRESS a Automatizovaný 
systém právnických informaci ASPI. 

 

 

 
 
 
 

 

Přístupy do dalších databází byly našim čtenářům nabídnuty bezplatně, díky projektům do kterých 
je knihovna zapojena, nebo které byly knihovně nabídnuty ke zkušebním provozům. Propagovány 
byly předem v médiích, byly  nabízeny i přímo v knihovně, bohužel zájem našich uživatelů nebyl 
podle našich očekávání. 

Library Press Display – 1.-31.10.  

A to Z World  - 1.6. - 31. 7. 

EBSCO – duben 2013 

Získali jsem i přístup k internetovému on-line kurzu  rychločtení Rozečti se.  

Počítač s MS Word a MS Excel  byl využit 170 krát, v září proběhla  výměna tohoto PC. Pracovníci 
poskytují internetové a počítačové poradenství. Nově jsou čtenářům knihovny zapůjčovány 
presenčně i absenčně (v případě potřeby) usb disky. V oddělení je k dispozici od 1.5. nová kopírka 
s tiskárnou, služby i ceny zůstaly nezměněny. 

 

V informačním oddělení mají čtenáři možnost půjčení dvou 
typů čteček elektronických knih. Ty byly půjčovány 
absenčně na měsíc zcela bez poplatků spolu s vybranými  
(volně přístupnými) elektronickými knihami. Této služby 
bylo využilo čtrnáctkrát. Na každé čtečce si zájemci 
odnášeli na tři stovky knih. V prosinci byla zakoupena nová 
čtečka, typ PocketBook Touch Lux. 

 

Oddělení provádí analytický popis regionálních periodik. 
Během roku 2013 bylo zpracováno 1 306 článků, upraveno bylo 
2 718 záznamů. K 31. 12. 2013 bylo v článkové databázi Knihovny 
Kroměřížska 40 756 záznamů. 

 

Za rok 2013 
Databáze Anopress - počet 
dotazů/zobrazené dokumenty 

1 682/4 528 

Databáze ASPI 215/148 
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Informační oddělení se podílí na stahování, vytváření a zpracovávání autorit, prioritou zůstávají 
regionální autority. Databáze byla za uplynulý rok obohacena o 293 nových autorit, podle možností 
jsou stávající osobnosti doplňovány, upřesňovány – byly provedeny změny a doplňky u  1 029 
autorit. Databáze regionálních osobností měla ke konci roku 2013 záznamy o 3 434 osobnostech. 

Průběžně doplňována a aktualizována je i databáze neziskových organizací na stránkách 
www.mesto-kromeriz.cz. 

Úsek se stará o publikování a propagaci informací týkajících se knihovny na webu města, 
facebookovém účtu knihovny, na veřejně dostupných bezplatných portálech - plakatovna.cz, vylep-
plakat.cz. Informuje čtenáře, neziskové organizace i zájemce z řad veřejnosti formou e-mailových 
rozesílek o akcích pořádaných knihovnou. 

Oddělení realizuje informační lekce pro střední školy a  9. ročníky základních škol, v loňském roce 
jich bylo uskutečněno 11, včetně dvou pro Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Pracovníci 
se podíleli na správě webové stránky knihovny. Realizovali výstavy k aktuální událostem např. 
úmrtí osobností, výročí. Novinkou je doporučování zajímavých knih pracovníky knihovny přímo 
v knihovně na nástěnce „Knižní guláš“ a publikováním na webu knihovny a současně i na 
facebookovém účtu knihovny.  

 
 
2.1.3 Meziknihovní výpůjční služba  
 
Od 1.1. 2013 je MVS a MMVS zprostředkovávána v informačním oddělení, od 1. 2. téhož roku 
došlo ke změně pracovníka odpovídajícího za tuto službu. 

V roce 2013 bylo obdrženo 1001 požadavků z jiných knihoven na zápůjčku z našeho fondu, naopak 
naši čtenáři si vyžádali 120 knižních titulů a 6 článků z jiných knihoven (114 zápůjček originálu, 
1 žádost o kopie). 

V adresáři knihoven, které MVS od nás žádaly, je 89 knihoven, z regionu Kroměřížsko využívalo 
MVS 18 knihoven. Nejčastěji nás o vypůjčení knih žádala Městská knihovna Sedlčany a z regionu 
Místní knihovna Chvalnov, naopak my jsem nejvíc využívali fondu Vědecké knihovny Olomouc. 

 
Požadavky 2012 2013 
Z jiných knihoven 886 1001 

-kladně vyřízených 886 981 
Knihovnám  92   120 

-kladně vyřízených 90 115 
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2.1.4 Internet pro veřejnost 
 

 
 
Statistika internetu je evidována v rámci celé knihovny -  
V roce 2013 využilo služby 1644 uživatelů při 7 924 
návštěvách. 

V informačním oddělení  se připojilo na  4 PC knihovny 795 
uživatelů při 4 365 návštěvách. V hudebním oddělení se 
připojilo na 4 PC knihovny 481 uživatelů při 3 166 
návštěvách. Se svým vlastním notebookem (nebo jiným 
zařízením) se v roce 2012 v knihovně připojilo k internetu 
přes wifi síť 393 uživatelů. 

Od 1. července došlo ke změně Knihovního řádu knihovny – 
týká se doby využití internetu. Návštěvníkům je garantováno 
30 minut bez omezení, možné je i prodloužení, max. však do 
30 minut v daném dnu. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Za rok 2012 2013 rozdíl 
Využití internetu 9 069 7 924 -1 145 
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2.1.5 Centrum celoživotního učení 
 
 
V roce 2013 byla činnost centra výrazně poznamenána stavebními úpravami. V jarních měsících 
bylo nově vybaveno kuchyňkou, kterou mohou využívat studenti k přípravě teplých nápojů, 
případně jako prostor ke konzumaci vlastního občerstvení. V závěru roku pak byla započata 
dlouhodobě plánovaná rekonstrukce WC. V jarních měsících byla učebna opět vyplavena při 
prudkých deštích a bylo třeba ji vysušit a obnovit výmalbu. Bohužel všechny tyto stavební úpravy 
se konaly právě v období, kdy bývá největší zájem o 
kurzy ze strany seniorů (jaro a podzim), proto byl v 
roce 2013 značně omezen počet pořádaných kurzů 
a snažili jsme se je nahradit alespoň nabídkou 
„výjezdních“ kurzů, ve spolupráci s Nadačním 
fondem  Livie a Václava Klausových a také jsme 
přišli s novým konceptem individuálních školení, o 
které uživatelé knihovny projevují stále větší 
zájem a která mohou lépe pokrýt jejich různorodé 
požadavky a přizpůsobit se jejich míře pokročilosti 
v oblastí znalostí práce s počítačem a ostatními 
moderními komunikačními prostředky 
(notebooky, tablety a mobilní telefony). 
V měsících březen-duben a listopad proběhly přímo 
v prostorách učebny kurzy Počítačové gramotnosti pro 
seniory s  výukovou dotací 20 hodin. 
 
 
Ve spolupráci a s finančním přispěním Nadačního fondu Livie a Václava Klausových, zajišťovalo 
CCU a lektor Bc. Petr Dvořák výuku  mimo prostory učebny. Tentokrát v měsících září, říjen 
a listopad v Holešově v učebnách Gymnázia Ladislava Jaroše, ve Zdounkách a Břestu 
v počítačových učebnách místních základních škol, celkově byl o tyto kurzy, pořádané zdarma, 
velký zájem, mnohonásobně převyšující počet volných míst.  Tyto kurzy trvaly vždy 12 hodin 
(základy PC gramotnosti), rozdělených do 5 dnů + 1 hodina (seznámení s použitím platebních karet 
a internetového bankovnictví). V rámci tohoto kurzu byly vyškoleny téměř 4 desítky seniorů, kteří 
zároveň obdrželi i výukové materiály od nadačního fondu a knihovny. 

 
 
 
2.2 Hudební oddělení 
 
Během roku 2013 byl fond hudebního oddělení rozšířen o 121 
audioknih, které se těší značné oblibě mezi uživateli knihovny. 
Postupně jsou doplňovány audio verze titulů tzv. „povinné četby“, ale 
i ostatních knih napříč žánry. Velmi žádané jsou taktéž pohádky 
a písničky pro děti.  Nadále je rozšiřována i nabídka hudebních 
kompaktů, kde jsme se zaměřili zejména na obnovu fondu 
a poptávku ze strany uživatelů. Celkem bylo pořízeno 220 hudebních 
CD. K vyhledávání dokumentů mohou čtenáři využít PC s online 
katalogem. Nadále jsou k dispozici 4 PC s přístupem na internet. Dva 
z nich byly, v rámci zkvalitnění služeb, během roku vyměněny za 
nové. Ke každému PC je možno si zapůjčit sluchátka, což je ze 
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strany uživatelů hojně využíváno. Uživatelé mají také 
možnost donést si vlastní notebook (nebo jiné zařízení) 
a připojit se k internetu přes wifi. 
Od ledna 2013 působí v prostorách hudebního oddělení 
Informační středisko Europe Direct Kroměříž. Obě 
oddělení spolupracují při pořádání různých akcí nejen 
s hudební tématikou (např. beseda s hudebním 
publicistou Jiřím Černým, Hudební akademie a další). 
Zaměstnanci hudebního oddělení se podílí na propagaci 
akcí knihovny – tvorba pozvánek, letáků, zveřejňování 
akcí na webu knihovny, webu Europe Direct Kroměříž 
a stránkách města Kroměříž. 
 
 
 
 
 
 
Za rok 2012 2013 rozdíl 
Počet návštěvníků 7 300 6 656 -644 
Počet návštěvníků využívajících  internet 4 291 3 166 -1 125 
Počet výpůjček  CD 21 235 13 265 -7 970 
MC 135 226 91 
Periodika 2 484 973 -1 511 
Celkový počet výpůjček 24 428 14 725 -9 703 
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2.3 Informační středisko Europe Direct Kroměříž 
 
Informační středisko Europe Direct Kroměříž vzniklo v roce 2013. Hostitelskou organizací 
střediska je Knihovna Kroměřížska – p. o. 
EUROPE DIRECT je celoevropská informační síť, kterou tvoří více než  480 regionálních 
informačních středisek. Jejím cílem je nabídnout veřejnosti v celé Evropské Unii sjednocený 
a bezproblémový informační nástroj o EU. Střediska zastávají funkci prostředníka mezi EU a jejími 
občany v regionech s cílem šířit povědomí a informace o Evropské unii a aktivně podporovat 
diskuzi na místní a regionální úrovni. 
 
Europe Direct Kroměříž nabízí zájemcům tyto služby: 

� Poradenské služby (všeobecné i praktické informace o EU) 
� Informace o práci a studiu v zemích EU 
� Zajišťování kontaktních údajů na organizace, se kterými potřebujete jednat 
� Nabídka publikací a tiskových materiálů o EU zdarma 
� Možnost studia knih a dalších materiálů z fondu knihovny  
� Přístup k plnotextové článkové databázi Anopress a databázi zákonů ASPI 
� Bezplatný přístup k internetu za účelem vyhledávání informací o EU  
� Realizace besed, přednášek a výstav  

Během roku 2013 obdrželi zaměstnanci ED Kroměříž 141 dotazů z různých oblastí „života v EU“. 
Uspořádali 24 akcí pojících se k tématům EU. Přínosná je spolupráce s europoslankyní Olgou 

Sehnalovou a s Eurocentrem Zlín. Dále se účastnili 
koordinačních setkání a školení sítě ED.  
 

 
 
 
 
 
 
2.4 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). 
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2.4.1 Vzdělávání 
 

Kroměřížská škola tvůrčího psaní – se pořádá již pátým rokem. Jedná se o kurz pro veřejnost, ve 
kterém se účastníci naučí tvůrčí práci s vlastním textem a základy literárních žánrů. Kurz tentokráte proběhl 
pod vedením lektorky PhDr. Kláry Janečkové, regionální spisovatelky. 

Hudební akademie – probíhá pravidelně již mnoho let, a to formou vzdělávacích přednášek 
s tématikou vážné hudby, které jsou spojeny s krátkými hudebními ukázkami. Toto vzdělávání je určeno 
široké veřejnosti. 
 Univerzita 3. věku (U3V)  - knihovna otevřela pro seniory ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati 
ve Zlíně 4. ročník Univerzity 3. věku. Studium je realizováno formou dvouletých přednáškových cyklů, které 
se člení 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. věku (A3V) – je zájmové studium určené seniorům, kteří chtějí trávit svůj volný čas 
aktivně a mají zájem se stále vzdělávat. Přednášky s rozmanitou tématikou mají stále velký ohlas. Přednášky 
se konají po celý rok, vždy jednou měsíčně. V roce 2013 proběhl již 19. ročník. 
 
 
 
2.5 Oddělení pro děti a mládež  
   
V roce 2013 se podařilo oproti roku 2012 v oddělení pro děti a mládež zvýšit počet registrovaných 
čtenářů a návštěvníků. Úspěšnějším se stal také 4. ročník hry Knížkometr aneb Děti Knihovny 
Kroměřížska čtou s Nestlé, do kterého se zapojilo 996 dětských čtenářů. Odměnu za 1. metr 
přečtených knih si odneslo 156 dětí, za 2. metr 36 a za 3. metr 10 dětí. Do hry se zapojilo o 138 dětí 
víc než minulý rok.  

 
V roce 2013 dětské oddělení pokračovalo 
ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem, 
kde  dalším rokem probíhalo slavnostní 
pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
za přítomnosti zástupců města Kroměříž 
a zámeckého knihovníka. I nadále se 
o akcích pořádaných oddělením pro děti 
a mládež široká veřejnost může dočíst na 
stránkách regionálního tisku. Veškeré 
akce jsou společně s fotografiemi 
zveřejněny i na webových stránkách 
a facebooku Knihovny Kroměřížska.  
Registrovaní čtenáři mohou využívat 
v dětském oddělení 5 PC (4 x internet, 
1 x on-line katalog).  

 
Všechny počítače byly denně plně využívány a v roce 2013 jich využilo 3854 čtenářů, což je o 61 
uživatelů víc, než v roce 2012. Děti mají také možnost zpestřit si pobyt v knihovně hraním 
deskových her, které si mohou zapůjčit u knihovnic, kreslením a jinými jednoduchými výtvarnými 
činnostmi. Materiál jim opět poskytují knihovnice. K odpočinku jim také slouží relaxační koutek 
vybavený válecími vaky a polštáři.  
V roce 2013 jsme v dětském oddělení přišli se dvěma novinkami. Jednou z nich je možnost 
půjčování CD se zvukovými knihami pro děti a mládež. Další novinkou je Stůl pro rodiče s články 
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o čtení, knihách, výchově, internetu a s dalšími zajímavými informacemi, které se jim můžou hodit. 
Při jejich čtení můžou aktivně strávit čas při čekání na své ratolesti. 
K významnějším akcím pořádaným v roce 2013 bezesporu patří Strom dětí, který jsme zasadili 
u příležitosti Dne Země. Akce proběhla ve spolupráci s Městem Kroměříž a dětmi ze ZŠ Zámoraví 
a ZŠ Zachar, které se staly svědky zasazení vrby. Po čtyřech letech vyšla řada opět na Knihovnu 
Kroměřížska v organizaci vyhlášení krajského kola literární soutěže "Kde končí svět!". Pozvání 
přijali autoři vítězných prací ze Vsetínska, Zlínska, Uherskohradišťska a samozřejmě Kroměřížska.  
 
 
Za rok 2012 2013 rozdíl 
Počet registrovaných čtenářů 1 609 1 629 +20 
Počet návštěvníků 31 512 32 232 +750 
Celkový počet výpůjček 98 909 91 384 -7 525 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informa ční lekce a tematické besedy pro mateřské, základní a speciální školy 
 
Součástí vzdělávacích aktivit oddělení pro děti a mládež byly již tradičně lekce pořádané pro děti 
mateřských a základních škol, ZŠ a MŠ speciální Barbořina a pro žáky školních družin. Děti byly 
prostřednictvím informačních lekcí seznamováni se základními informacemi o knihovně, o systému 
řazení knih a informováni o způsobu, jakým si lze prodlužovat výpůjční dobu zapůjčených knih či 
jak vyhledat informace o knihách v on-line katalogu nebo na webových stránkách knihovny. 
Tematické besedy byly již tradičně rozděleny na programy pro školy, které se konaly v dopoledních 
hodinách, a na programy pro děti ze školních družin, které probíhaly vždy ve čtvrtek odpoledne. Ze 
statistiky vychází, že ze strany škol byl i letos o tematické besedy v knihovně zájem. Knihovnice při 
besedách používají různé didaktické pomůcky, děti do besed interaktivně zapojují, a využívají nové 
velkoplošné obrazovky, čímž pozvedávají celkovou úroveň programů.  
Seznam veškerých aktivit pořádaných oddělením pro děti a mládež v roce 2013 je uveden níže. 
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 2012 2013 rozdíl 
Počet besed pro školní družiny 35 37 +2 
Počet žáků 1128 1 214 +86 
 2012 2013 rozdíl 
Počet lekcí a besed pro MŠ, ZŠ a Speciální školy  169 175 +6 
Počet dětí 3201 3 410 +209 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

3. Pobočky knihovny  
 
V sumárních výsledcích, ve sledovaných ukazatelích statistiky – registrovaní uživatelé, návštěvníci 
i výpůjčky je u poboček Knihovny Kroměřížska (městských i v integrovaných obcích) zaznamenán 
pokles ve srovnání s rokem 2012.  
 
 
 2012 2013 rozdíl

uživatelé 379 311 -68
návštěvníci 5 371 4 567 -804
výpůjčky 17 501 13 193 -4308
 
 
3.1 Městské pobočky:  
 
 
 uživatelé rozdíl návštěvníci rozdíl výpůjčky rozdíl 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Oskol 95 89 -6 1 357 1306 -51 7 638 6239 -1399
Lutopecká 104 57 -47 1 945 1274 -671 5 025 2098 -2927
Nitranská 14 12 -2 120 133 +13 618 676 +58
celkem 213 158 -55 3 423 2713 -709 12 913 9013 -4268
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Oskol – ve všech třech sledovaných ukazatelích je vykazován pokles, výrazný je zejména pokles 
výpůjček.  
 
Lutopecká – ve všech třech sledovaných ukazatelích je vykazován pokles, výrazný je zejména 
pokles výpůjček. 
 
Nitranská – pokles je vykazován v kategorii registrovaných uživatelů, nárůst ve výpůjčkách 
i návštěvnosti.   
 
Výpůjční protokol poboček Oskol a Lutopecká je automatizovaný, knihovny pracují v knihovním 
systému Clavius. 
 
 
3.2 Pobočky mimo město 
 
 uživatelé rozdíl návštěvníci rozdíl výpůjčky rozdíl 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Bílany 32 45 +13 457 572 +115 733 706 -27
Drahlov 5  78  31  
Hradisko 19 15 -4 339 288 -51 478 489 +11
Postoupky 54 41 -13 570 490 -80 1 154 1085 -69
Těšnovice 43 37 -6 321 260 -61 1 234 890 -344
Trávník 13 15 +2 184 244 +60 590 1010 +420
celkem 166 153 -13 1 949 1854 -95 4 220 4180 -40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bílany – ve statistických výsledcích za rok 2013 je zaznamenán nárůst návštěvnosti knihovny 
i nově registrovaných uživatelů, mírný pokles je ve výpůjčkách v porovnání s r. 2012. 
 
Drahlov – pobočka Drahlov byla k 31.12.2012 zrušena. 
 
Hradisko – počet registrovaných uživatelů i návštěvnosti mírně poklesl v porovnání s r. 2012, 
u výpůjček knih je vykazován mírný nárůst.  
 
Postoupky – knihovna vykazuje pokles ve všech sledovaných ukazatelích – registrovaní uživatelé, 
návštěvníci i výpůjčky knih. Knihovnice uspořádala besedy a knihovnické lekce pro děti z mateřské 
i základní školy, dvě besedy byly připraveny pro dospělé obyvatele obce. 
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Těšnovice – ve všech sledovaných ukazatelích – uživatelé – návštěvnost - výpůjčky je vykazován 
oproti roku 2012 pokles.  
 
Trávník – knihovna vykazuje v porovnání s r. 2012 nárůst ve všech třech sledovaných ukazatelích – 
registrovaní uživatelé, návštěvnost i výpůjčky.  
 
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  
 
 
 2012 2013 Rozdíl  
Knihovní fond 184 112 187 602 +3 490  
     
Registrovaní uživatelé 6 658 6 546 -112  
z toho uživatelé do 15 let 1 713 1 690 -23  
     
Návštěvníci celkem 197 020 203 163 +6 143  
     
Výpůjčky 415 422 393 805 -21 617  
     
Meziknihovní výpůjční služba     
obdržené požadavky z jiných knihoven 886 1 001 +115  
zaslané požadavky jiným knihovnám 92 120 +28  
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4. Oddělení doplňování a zpracování fondů  
 
Činnost oddělení spočívá v získávání dokumentů, jejich evidenci a dalším zpracováním. Knihovna 
získává dokumenty převážně nákupem, dále dary především od soukromých osob. Po evidenci jsou 
dokumenty katalogizovány a poté projdou technickým zpracováním – opatřeny štítky s tištěnou 
signaturou a obaleny. Oddělení zajišťuje také nákup, evidenci a vyřazování  periodik. 
Od. r. 2003 je knihovna zapojena do projektu Kooperativní tvorba a využívání národních autorit. 
V rámci tohoto projektu bylo převzato a aktualizováno v roce 2013 5518 záznamů autorit, 
76 záznamů knihovna vytvořila a zaslala do souboru národních autorit v NK Praha. Ve srovnání 
s rokem 2012 je to o 171 záznamů méně. Jedním z důvodů poklesu je odchod proškolené 
pracovnice na mateřskou dovolenou, dalším důvodem je vyšší  počet kooperujících knihoven 
a z toho důvodu také vyšší procento úspěšnosti při vyhledávání a stahování autorit ze souboru. Do 
Souborného katalogu Caslin (účast od r. 2007) bylo v roce 2013 zasláno ca 4400 katalogizačních 
záznamů. 
V roce 2013 činil přírůstek celkem 8284 knihovních jednotek, z toho 7856 knih (včetně VF 
a poboček), 341 AV medií, 34 elektronických zdrojů, 12 map, 11 tištěných hudebnin a 30 
deskových her. Od července 2013 knihovna neeviduje přílohové CD-ROM, ponechávají se vložené 
v knihách. Knihovna odebírala 198 titulů periodik. 
 
 
4.1 Tematické složení přírůstků knih za rok 2012 a 2013 (bez VF a poboček) 
 
 

Tematická skupina 2012 2013 
Naučná 1380 1333 
Beletrie 2178 2496 
Mládež naučná 187 163 
Mládež beletrie 953 1096 
Hudebniny 17 11 
Mapy 23 12 
Celkem 4738 5111 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

5010

Přírůstky knih za rok 2013
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Tematické složení knižního fondu knihovny (bez VF a poboček) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Výměnný fond 
 

   2012  2013 
 Náklady  401 585,00 Kč  479 081, 00 Kč 
 Úspora  169 751,00 Kč  215 206,00 Kč 
 Celkem  571 336,00 Kč  694 287,00 Kč 

 
Knihovna zakoupila v roce 2013 5471 svazků knih, map, hudebnin, AV medií a elektronických 
zdrojů v hodnotě 1 336 052 Kč nákladová cena činila 900 660,35 Kč. (kromě  VF). Darem a jiným 
nabytím  získala 568 svazků knih v hodnotě 67 986 Kč. Vyřazeno bylo 4794  knihovních jednotek: 
4417 knih, 18 brožur, 130 AV medií, 229 elektronických zdrojů. 
 
 

   2012  2013 
 Náklady  799 210,00 Kč  900 660,35 Kč 
 Úspora  416 926,00 Kč  435 392,00 Kč 
 Celkem  1 216 135,00 Kč  1 336 052,00 Kč 
 
 

Tematická skupina 2012 2013 
Naučná 49536 50187 
Beletrie 59086 61007 
Mládež naučná 8085 7951 
Mládež beletrie 17337 17326 
Hudebniny 461 440 
Mapy 531 532 
Celkem 135021 137443 
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4.3 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu  
 
 

Druh dokumentu 2012 2013 
AV Media 8690 8856 
Brožury 695 678 
Elektronické zdroje 867 672 
Hudebniny 461 449 
Knihy 141188 141878 
Mapy 532 546 
Hry - 30 
Celkem 152433 153109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem stav fondu včetně VF (34493 sv.)  v roce 2013: 187602 knihovních jednotek 
 
 
 
4.4 Další činnost oddělení v roce 2013 
 
Průběžně a dle potřeby  byl aktualizován a opravován knižní fond. V roce 2013 bylo do souborného 
katalogu Knihovny Kroměřížska vloženo 2015 svazků z fondů knihoven zapojených do systému 
REKS. Po celý rok 2013 byl průběžně opravovány katalogizační záznamy knih a AV medií.  
Průběžně byla převáděna stávající klíčová slova na předmětová hesla. 
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5. Projekty a dary 
  
Realizace projektu Europe Direct – získání finančních prostředků z Evropské unie na realizaci 
projektu, 11 200 EUR. 
 
Kroměřížská škola tvůrčího psaní – v programu Knihovna 21. století – získáno 5 000 Kč 
z Ministerstva kultury ČR, celkové náklady 10 700 Kč. 
 
Krajské kolo autorské literární soutěže pro děti a mládež – v programu Knihovna 21. století – 
získáno 6 000 Kč z Ministerstva kultury ČR na tisk sborníku, celkové náklady 12 305 Kč. 
 
Realizace projektu Grundtvig – získány finanční prostředky na realizaci projektu, na 2,5 leté období 
13 200 EUR. 
 
Senioři komunikují – Nadační fond manželů Klausových – získáno 41 600 Kč. 
 
 
Partnerství v projektech:  
 
- Gender Audit – Euroface o.p.s. dokončení projektu 
- Galerie K. Kryla – Město Kroměříž 
- Projekty europoslankyně O. Sehnalové – Dny kultur předsednických států – Irsko,  Litva 
  
 
V roce 2013 obdržela Knihovna Kroměřížska následující finanční a věcné dary: 
 
finanční: 

- 4 000 Kč (dárce si nepřeje zveřejnění) 
věcné: 

- 250 Kč (Nestlé Česko, cukrovinky) 
knižní dary: 

- v celkové výši 27 064 Kč  (zapsány do fondu knihovny) 
 
 
 
6. Zahraniční návštěvy v roce 2013 
 
Významná návštěva amerických knihovnic a knihovníků proběhla v červnu. Návštěva probíhá již 
pravidelně ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. 
Návštěva Mgr. K. Šušoliakové - ředitelky knihovny ze Žiliny – realizace slovenského projektu. 
Návštěva španělských knihovníků z Toleda – v rámci projektu Grundtvig. 
Návštěva polských učitelů z partnerského města Piekary Slaskie. 
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7. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 
 
V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím.  
 
8. Regionální funkce v okrese Kroměříž  v roce 2013 
 
Komentář k realizovanému projektu výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž   
v roce 2013 
_________________________________________________________________________ 
 
V roce 2013 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 109 
zaregistrovaných základních knihoven a jejich poboček.  
 
Regionální pracoviště Knihovny Krom ěřížska buduje od r. 2007 Souborný katalog pro 
veřejné knihovny okresu Kroměříž. Celkem je od r. 2007 zapsán do AKS Clavius REKS 
knihovní fond 24 neprofesionálních knihoven. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti 
Internet, z webové stránky Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz –katalog i ze stránek 
jednotlivých knihoven. 

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

 
Poradenská a konzultační činnost: 
Počet obsloužených knihoven:  92 
Počet poskytnutých konzultací:  210 
  z toho 41  konzultací se zřizovateli knihoven. 
Počet metodických návštěv:  335 
  z toho na 67 se zřizovateli.. 
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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. 2013 i za celý rok 2013, včetně slovního komentáře za uvedená období. 
 
Vzdělávání knihovníků, semináře: 
Počet obsloužených knihoven: 92 
 počet akcí v rámci RF: 12 
 počet účastníků akcí v rámci RF: 150 
počet vyuč. hodin v rámci RF 35 
 
 
 
Regionální oddělení Knihovny Kroměřížska  připravilo odborné semináře určené pro 
neprofesionální knihovníky i setkání se zřizovateli knihoven. Pro rok 2013 byla zpracována 
a přednesena témata:  
-Veřejné knihovnické a informační služby, evidence, vykazování, z dějin knihoven a knihovnictví na 
okrese, uživatelé knihoven se specifickými potřebami, databáze regionálních osobností, článků 
o regionu, inspirace pro práci s dětmi v neprofesionální knihovně, propagace knihovny v obci, online 
katalog, interiér knihovny. Součástí seminářů byla i prezentace fotodokumentace současných 
interiérů knihoven. Pro prof. knihovníky –téma –informační vzdělávání uživatelů, specifika 
komunikace s Romy. 
 
 
 
Porady: 
Počet obsloužených knihoven:  15 knihoven okresu  
Počet porad: 8 
Počet účastníků: 86 knihovníků  
 
 
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů: 
Počet obsloužených  knihoven: 32  
Počet revidovaných knihoven: 20 
Počet revidovaných k.j.: 47 875 
Počet aktualizovaných k.j.: 38 059 
Z kmenového fondu přebaleno, opraveno 2 037 
Počet vyřazených k.j. 5 620 
Počet k.j. zapsaných do AKS Clavius-retro 6 
Počet přírůstků k.j. zapsaných do AKS Clavius 2 009   
 
 
Nákup KF z prostředků obcí:  
Počet obsloužených knihoven: 11 
Počet nakoupených k.j. 535 
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Zpracování KF z prostředků obcí: 
Počet obsloužených knihoven: 67  
Počet zpracovaných k.j.: 4 652 
 
 
 
Výměnný fond:  
Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2013:  34 493 k.j. 
Roční přírůstek VF:   2 813 k.j. 
Zakoupeno z fin.prostř.kraje na regionální funkce: 2 808 k.j.  
Zakoupeno z fin.prostředků dalších zdrojů:  5 k.j. 
Roční úbytek:  0 k.j.    
Přírůstek –2 813, z finančních prostředků kraje –2 808. Rozdíl 5 jsou náhrady za ztráty. 
 
 
 
Cirkulace výměnného fondu:  
Počet obsloužených knihoven: 102 
Počet expedovaných souborů: 446 
Počet svazků v souborech: 18 875 
 
Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením všech literárních 
žánrů. Množství vypůjčených knih a souborů není ze strany Knihovny Kroměřížska nijak omezeno.  
WWW katalog výměnného fondu je  zpřístupněn na webových stránkách Knihovny Kroměřížska. 
 
 
Servis výpočetní techniky:   
Počet obsloužených knihoven: 24 
V této službě je zahrnuta práce na SK –konfigurace, instalace AKS Clavius REKS-nastavení 
a údržba. Instalace AKS Clavius REKS –modul revize-pro zpracování revizí KF, zprovoznění 
WWW katalogů. Byly poskytnuty telefonické a emailové konzultace. 
 
 
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:   
Počet obsloužených knihoven: 95 
Počet ujetých km: 6 009 
Doprava v souvislosti s rozvozem výměnných souborů, metodickými návštěvami, konzultacemi 
se zřizovateli, s knihovníky, s prováděním revizí, aktualizací KF. 
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9. Turistické informační centrum 
 
Turistické informační centrum zahájilo svou činnost dne 7. ledna 2013. Nachází se v přízemních 
prostorách radnice, jehož součástí je rovněž  místnost pro úschovu kol a zavazadel. Původní název 
Informační centrum Kroměříž byl v listopadu 2013 na základě usnesení Rady města Kroměříže 
změněn na Turistické informační centrum Kroměříž 
(viz. dále). Personální složení TIC Kroměříž tvoří 
3 zaměstnanci. Infocentrum nabízelo své služby během 
turistické sezony 2013 celkem 7 dnů v týdnu, vč. státních 
svátků. Zájem o služby byl jak ze strany turistů, tak ze 
strany místních občanů značný. 
 
V roce 2013 využilo služeb TIC Kroměříž celkem 33 794 
návštěvníků. Z toho 1 590 zahraničních turistů. 365 
německy hovořících turistů, 347 anglicky hovořících 
turistů, 269 Poláků, 127 rusky hovořících turistů. 
Výjimkou nebyli ani Italové, Francouzi, Španělé a Japonci. 
Nechyběli návštěvníci z exotičtějších zemí jako např. 
z Nového Zélandu, Austrálie, Taiwanu či Egypta. 
Internet zde využilo  celkem 5 820 návštěvníků, čtecí 
koutek (denní tisk, využití WIFI se svým vlastním 
notebookem nebo jiným zařízením) 838 návštěvníků. 
 
 

Návštěvnost Rok 2013 

celková návštěvnost TIC Kroměříž 33794 

počet zahraničních návštěvníků 1590 

z toho:  

německy hovořící návštěvníci 365 

anglicky hovořící návštěvníci 347 

Poláci 269 

rusky hovořící návštěvníci 127 

ostatní (Italové, Francouzi, Španělé, Japonci...) 482 

 
 
Mezi nejčastěji kladené otázky patřily dotazy ohledně přehledu kulturních akcí, s tím související 
prodej vstupenek, dále dotazy ke službám ve městě a okolí, dotazy k památkám, tipy na výlety po 
městě a okolí apod. 
Z materiálů byl největší zájem o mapy/plány města, cyklomapy a kalendária. Nejsilnějším 
měsícem co do návštěvnosti a počtu rozdaných propagačních materiálů, byl srpen. 
 
TIC poskytuje bezplatně turistické informace o městě a okolí, o památkách, historii, turistických 
a cykluturistických trasách, dále o službách ve městě a okolí, o podnikatelských subjektech 
a organizacích, o ubytování a stravování, kulturním, společenském a sportovním vyžití, informace 
o dopravě – vyhledává autobusové a vlakové spoje. Bezplatně poskytuje tipy na výlety, 
propagační materiály, turistické časopisy a mapy. Zprostředkovává průvodcovské služby. Nabízí 
prodej suvenýrů, publikací, turistických tiskovin, poštovních známek a pohlednic.     
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 Přehled průvodcovských služeb  

za rok 2013 
počet průvodcovských služeb - celkem 28 
průvodce v ČJ 6 
průvodce v AJ 7 
průvodce v NJ 12 
průvodci v ostatních jaz. (RJ, ŠJ) 3 

 
 
Turisté a občané mohou využít čtecí koutek, internet pro veřejnost, WIFI připojení, kopírování 
a skenování. Rodinám s malými dětmi je k dispozici koutek pro nakrmení či přebalení nejmenších 
dětí v soukromí při jejich návštěvě města. 
Výčet těchto služeb není zdaleka konečný. Ve spolupráci s městem Kroměříž prezentuje TIC 
město na veletrzích cestovního ruchu. 
Ve spolupráci s městem probíhala v Infocentru letní hra pro děti i dospělé. Turisté měli možnost 
vyrazit si vlastnoručně či s pomocí pracovnic TIC mince.  
Infocentrum také zajišťovalo sezonní prodej vstupenek na prohlídky města s biskupskými many 
v dobových kostýmech.   
 
V TIC Kroměříž probíhá prodej vstupenek na kulturní, sportovní či jiné společenské akce v síti 
TICKETART, TICKETPRO a TICKETPORTAL, dále prodej jízdenek na vnitrostátní 
a mezinárodní dopravní linky společností STUDENT AGENCY a TOURBUS. Koncem roku 2013 
se začalo uvažovat o rozšíření prodeje jízdenek. Proběhla jednání se společností LEO EXPRESS. 
Ale o tom více podrobněji až v další výroční zprávě. 
 
V květnu 2013 došlo k navázání spolupráce s Domem kultury v Kroměříži formou společného 
prodeje vstupenek přes systém Colosseum. TIC zajišťuje prodej a rezervace vstupenek Domu 
kultury a kina Nadsklepí přes rezervační systém Colosseum. Prodej byl zahájen 7. května 2014. 
Tato služba byla v roce 2013 hodně využívaná (viz.tabulka níže – celkový počet prodaných vstup. 
DK), což kladlo značnou zátěž na personální obsazení TIC, zvláště v období hlavní turistické 
sezony. 
Infocentrum dále prodává vstupenky od různých pořadatelů akcí mimo prodejní portály. Probíhá 
zde celoroční prodej vstupenek např. na Buchlovské hudební léto, na akce do hudebního klubu 
Golem ve Zlíně, na akce Ranče Kostelany, v sezonu na Slavnosti piva, Vizovické trnkobraní 
a jiné, tím spolupracujeme s celou řadou pořadatelů a podnikatelských subjektů. Mimo jiné 
Infocentrum prodává vstupenky Divadelního spolku Kroměříž, Klubu UNESCO Kroměříž, 
vstupenky na festival FORFEST apod. 
 
Pracovnice Infocentra rovněž prodávají a vystavují jak pro studenty, tak i pro učitele ISIC a ITIC 
karty, dále karty SCHOLAR a IYTIC . O tuto službu je největší zájem především v měsíci září, 
což souvisí se zahájením školního roku či zápisem studentů na VŠ. 
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 Počet prodaných kusů za rok 2013 

vstupenky (Ticketportal, -pro, -art) 3470 ks 

vstupenky DK a kina Nadsklepí KM 3930 ks 

Jízdenky (Student Agency a Tourbus) 905 ks 

karty ISIC, SCHOLAR, ITIC 77 ks 

 
 

 Počet zdarma rozdaných materiálů  
za rok 2013 

propagační materiály – celkem 35 460 ks 

mapy/plány města 7150 ks 

cyklomapy 3644 ks 

kalendárium 3856 ks 

Baťův kanál 780 ks 

Turistický průvodce 684 ks 

ostatní materiály 19 346 ks 

 
 
Před začátkem hlavní turistické sezóny 2013 byl zahájen provoz úschovny kol a zavazadel. Tuto 
službu poskytuje TIC Kroměříž zdarma. 
 
 

 Využití úschovny kol a zavazadel 
za rok 2013 

turisté ČR 55 návštěvníků 
zahraniční turisté 9 návštěvníků 
úschovna kol 32 
úschovna zavazadel 34 

 
 
Pro větší komfort nejen turistů, ale i místních občanů přijímá TIC díky terminálu pro elektronické 
platby bankovní karty. Personál byl řádně proškolen na všechny požadované transakce, 
vč. administrativních funkcí. Možnost platby kartou je veřejností přijímána velice kladně. 
 
Během roku 2013 jsme navázali spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy ve 
Zlíně, s okolními Infocentry v regionu a kraji. V září roku 2014 bylo TIC Kroměříž certifikováno 
v rámci Jednotné klasifikace Turistických informačních center ČR. TIC se stalo řádným členem 
A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center České republiky) a rovněž spolupracuje 
s agenturou CzechTourism.    
V měsíci září 2014 došlo k setkání Informačních center Zlínského kraje v Kroměříži. Akce 
proběhla na základě spolupráce TIC Kroměříž, města a Centrály cestovního ruchu Východní 
Moravy. 
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TIC se stará o propagaci města na webových stránkách Východní Moravy, na FB a na veřejně 
dostupných bezplatných portálech. Rovněž provádí zadávání a aktualizaci akcí, konajících se ve 
městě a okolí na stránky města www.mesto-kromeriz.cz, na stránky východní Moravy 
www.vychodni-morava.cz, na FB, popř. na další dostupné bezplatné portály. 
TIC podává informace a vyřizuje požadavky veřejnosti formou e-mailů, telefonátů či dopisů. 
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10. Ekonomické ukazatele, majetek  
 
Hospodaření Knihovny Kroměřížska  

 

  
 Celkové výnosy v roce 2013 15 633 711,19 Kč 
   Výnosy z prodeje služeb (čtenářské poplatky, přednášky, kurzy) 
   Výnosy z prodeje služeb (vstupenky,jízdenky,zboží, průvodci) 

634 784,00 Kč 
298 099,30 Kč 

   Úroky z běžných účtů          214,62 Kč 
   Ostatní výnosy – Univerzita třetího věku 47 606,00 Kč 
   Ostatní výnosy (vratky energií, sběrné suroviny aj.)  43 343,07 Kč 
   Refundace odpisů majetku pořízeného z investičních transferů  45 267,75 Kč 
   Zapojení fondů (z toho 4 000 Kč finanční dary z rezervního fondu) 99 722,52 Kč 
   Tržby z prodeje materiálu a zboží - knižní lístky,sáčky,obal. folie   
   Tržby z prodeje zboží – upomínkové předměty, poštovní známky  

30 693,00 Kč 
205 325,00 Kč 

   Knihovní fond – dary 27 064,00 Kč 
   Věcné dary 250,00 Kč 
   Projekty Grundtvig, Europe Direct 440 136,99 Kč 
   Projekt „Podpora a motivace zaměstnavatelů.....“  29 858,40 Kč 
   Projekt „Senioři komunikují“ 41 600,00 Kč 
   Státní účelové dotace – projekty literární soutěž, tvůrčí psaní  11 000,00 Kč 
   Osobní grant zaměstnance 32 746,54 Kč 
   Příspěvek na provoz od zřizovatele 11 420 000,00 Kč 
   Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 2 226 000,00 Kč 

  
-    Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla poskytnuta 
Zlínským krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž). 
 
-  Knihovna Kroměřížska obdržela v roce 2013 dvě  účelové neinvestiční dotace od 
Ministerstva kultury ČR ze státního rozpočtu v celkové výši 11 000 Kč z  programu „Knihovny 
21.století“ na projekty „Krajské kolo literární soutěže“ a „Kroměřížská škola tvůrčího psaní“. 
 
-     Finanční příspěvek na projekt Europe Direct, který byl zahájen v tomto roce, je poskytován 
v eurech, hlavním cílem projektu  je poskytování informací o EU občanům 
 
-  Finanční příspěvek na projekt Grundtvig, který byl zahájen 1. 8. 2012, je od Národní 
agentury pro evropské vzdělávací programy Praha (poskytován v eurech).  
 
-   V Projektu „Podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji 
v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života“ je 
Knihovna Kroměřížska partnerem. Projekt byl zahájen 1. 3. 2012, je z ESF, poskytován 
v korunách. U tohoto projektu je Knihovna Kroměřížska partnerem. 
 
-   Projekt „Senioři komunikují“ byl podpořen Nadací manželů Livie a Václava Klausových. 
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Celkové náklady v roce 2013 15 627 677,22 Kč 
   Materiálové náklady  (včetně nákladů na knihovní fond)    2 052 175,01 Kč 
   Energie 697 139,44 Kč 
   Aktivace dlouhodobého majetku -2 792,00 Kč 
   Opravy a udržování 125 398,41 Kč 
   Cestovné 170 507,00 Kč 
   Náklady na reprezentaci 11 069,50 Kč 
   Služby 1 034 386,99 Kč 
   Osobní náklady (mzdy, OON, zákonné pojištění) 10 303 447,00 Kč 
   Zákonné sociální náklady 306 603,50 Kč 
   Ostatní náklady z činnosti včetně ostatních finančních nákladů 119 838 ,41 Kč 
   Náklady z drobného dlouhodobého majetku 440 616,79 Kč 
   Odpisy dlouhodobého majetku 202 268,02 Kč 
   Prodaný materiál a zboží 167 019,15 Kč 
  
 
 
Z položky materiálové náklady: 

 

  nákup knihovního fondu celkem 1 601 784,40 Kč 
  z toho:  knihy 900 660,35 Kč 
               časopisy 137 189,05 Kč 
               AV media, dětské hry 83 859 Kč 
               výměnné soubory knih (z dotace Zlínského kraje) 479 081 Kč 
               výměnné soubory knih (z finančních náhrad za ztráty z VS) 995 Kč 

 
 

 

Celkové náklady uvedené v jednotlivých nákladových položkách zahrnují veškeré náklady 
financované z příspěvku na provoz od zřizovatele,  vlastních příjmů, dotací a příspěvků od  
jiných subjektů. 
 
Hospodaření knihovny bylo v roce 2013 vyrovnané – hospodářský výsledek celkem ve výši 
6 033,97 Kč, z toho z hlavní činnosti 5 069,37 Kč, z doplňkové činnosti 964,60 Kč  
 
 
 
Stav majetku k 31. 12. 2013 podle jednotlivých majetkových účtů: 
               dlouhodobý hmotný majetek 3 325 488,12 Kč 
               drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 101 738,86 Kč 
               dlouhodobý nehmotný majetek 768 875,00 Kč 
               drobný dlouhodobý nehmotný majetek 373 832,70 Kč 
celkem 11 569 934,68 Kč 
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10.1 Kontrolní činnost 
 
Veřejnosprávní kontrola (Útvar interního auditu, Městský úřad Kroměříž) – předmět kontroly: 
 - hospodaření s veřejnými prostředky (21.8.-5.9.2013, kontrolované období rok 2012,2013) 
 
Kontrola na úseku regionálních funkcí (Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín) – předmět 
kontroly: 
 - výkon a vykazování regionálních funkcí (26. 11. 2013, kontrolované období rok 2013) 
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11. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí 
 
Knihovna Kroměřížska má tuto strukturu:  
 
Ředitelka – PhDr. Šárka Kašpárková  
Ekonomický úsek – Ing. Silvie Teperová od 1.7.2013, Miroslava Pagáčová – starobní důchod 
Úsek služeb – Mgr. Kamila Brablíková  - zástupkyně ředitelky 
Oddělení zpracování fondů – Vladimíra Záhořáková  
Úsek regionálního knihovnictví – Mgr. Ivana Drobníková  
Turistické informační centrum Kroměříž - detašované pracoviště  – Mgr. Zdenka Veselá 
 
 
 
12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání 
 
Avramova Antoaneta RF  
Bosáková Soňa  
Brablíková Kamila Mgr.  
Drobníková Ivana Mgr. RF  
Dvořák Petr Bc.  
Fialová Hana  - invalidní důchod (10.10.2013) 
Jedruchová Zita  
Ježíková Petra  
Karlíková Marcela od 1.12.2013 (1/2 úvazek) za J. Tomkovou 
Kašpárková Šárka PhDr.  
Koppová Petra (MD – listopad 2012)  
Kořínková Marcela  
Králíková Eva – RF - zástup za P. Koppovou od listopadu 2012  
Kyller Oldřich  
Lucassenová Petra  
Náplavová Miroslava – zástup za O. Nesibu 
Nesiba Ondřej DiS. – dlouhodobá prac. neschopnost od září 2013 
Pagáčová Miroslava – starobní důchod od 9.11.2013 
Parobková Jaroslava  
Pavlíková Lucie Bc.  
Roubalíková Vladimíra  
Rýdlová Kamila  
Skácelová Ivana Bc. -  náhrada 1 úvazku za projekt ISED 
Skopalová Dagmar - IC  
Štěpánková Olga – RF – úvazek 0,6 – prac. poměr ukončen v prosinci 2013  
Teperová Silvie Ing. – od 1. 7. 2013 za Miroslavu Pagáčovou 
Tomková Judita (1/2 úvazek) – od 1.12.2013 starobní důchod 
Typlt Kamil Ing.  
Veselá Zdenka Mgr. - IC  
Vondrášková Iveta DiS. – projekt ICED – úvazek 0,4 
Zapletal David Mgr. – projekt ICED – úvazek 0,6 
Záhořáková Vladimíra  
Zlámalová Miroslava 
Zlámalová Monika RF  
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Tři plné pracovní úvazky byly hrazeny v rámci výkonu regionálních funkcí (RF) z dotace Zlínského 
kraje. Z dotace dále byly hrazeny částečné pracovní úvazky. 
Dva částečné úvazky byly hrazeny v rámci nově zřízeného Informačního centra Europe Direct 
Kroměříž. 
Tři plné úvazky byly hrazeny v rámci nově zřízeného Turistického informačního centra Kroměříž. 
 
 
12.1 Celoživotní vzdělávání 
 
 
PhDr. Šárka Kašpárková 

-   Podíl na zpracování typových pozic pro oblast knihovnictví  
-  Účast v Ústřední knihovnické radě – poradní orgán MK ČR  
-  Účast v reg. výboru SKIP Velká Morava – aktualizace webu SKIP včetně obsáhlého   
-   adresáře  
-  Koncepce knihovnictví – Liblice – priority 12, 21 
-  Návrh pilotního programu – priorita 12 pro MK ČR  
-  Nová občanský zákoník – spolky - Spiralis 
-  Seminář o trénování paměti – Žilina  
-  Konference o cestovním ruchu - Kadaň 
-  Studijní zájezd po rakouských knihovnách – SKIP  
-  Školení OZ – Jihlava 
- Kurz angličtiny – Knihovna Kroměřížska – p. o. 

 
 
Vzdělávání – školení ODZF v roce 2013: 
 
Vladimíra Záhořáková 

- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
 
Eva Králíková 

- Europe  Direct v Knihovně Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska – p. o 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 

 
Vzdělávání – školení REFU v roce 2013: 
 
Mgr. Ivana Drobníková 

- Základy výzkumů v knihovnách, Brno 
- Clavius – výpůjční modul, Brno 
- Workshop pro metodiky veřejných knihoven, Vyškov 
- Knihovny pro budoucnost –Budoucnost pro knihovny, Brno 
- Celostátní seminář RF 2013, Pardubice 
- Postřehy a inspirace ze seminářů – IVU, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Europe Direct v Knihovně Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Rozvoj profesionálnych kompetencií knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
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- Seminář pro knihovníky – Historie knihovnictví v okrese Kroměříž, 
Knihovna Kroměřížska – p. o. 

- Pracovní setkání odborných knihoven a knihoven paměťových institucí, 
Knihovna Kroměřížska – p. o. 

- Knihovny okresu Zlín, Napajedla, Slavičín, Slušovice, Pozlovice 

Antoaneta Avramová 
- Postřehy a inspirace ze seminářů – IVU, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Europe Direct v Knihovně Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Rozvoj profesionálnych kompetencií knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář pro knihovníky – Historie knihovnictví v okrese Kroměříž, 

Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven  Zlínského kraje, Vsetín 
- Krajská knihovna ve Zlíně –exkurze, Zlín 

 
Monika Zlámalová 

- Postřehy a inspirace ze seminářů – IVU, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Europe  Direct v Knihovně Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Rozvoj profesionálnych kompetencií, Žilina 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven  Zlínského kraje, Vsetín 
- Krajská knihovna ve Zlíně –exkurze, Zlín 
- Dotazníková šetření v knihovnách, Zlín 

 
 
Vzdělávání – školení  ekonomického úseku v roce 2013: 
 
Ing. Teperová Silvie 
- Školení k účetnictví (Majetek v účetnictví příspěvkových organizací), Olomouc 
- Praktický průvodce účetní závěrkou, Zlín 
 
Vladimíra Roubalíková 
- Aplikace změn ve mzdovém účetnictví, Zlín 
- Inventarizace majetku, pohledávek a závazků, Olomouc 
- Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od roku 2014, Zlín 
- Daňové změny od roku 2014, Kroměříž 
 
 
Vzdělávání – školení úseku služeb v roce 2013: 
 
Mgr. Kamila Brablíková  

- SKIP, Brno 
- Seminář Židé, dějiny a kultura, Brno 
- Books Online, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář Současná česká literatura, Žilina 
- Seminář Books online - v rámci projektového programu Grundtvig, Toledo 
- Informační vzdělávání – Nový trend ve spolupráci knihoven se školami,  
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Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Knihovny současnosti, Olomouc 
- Rozvoj profesionálnych kompetencií knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Táta na plný úvazek, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář Inventarizace, Olomouc 
- Tvorba webu, Zlín 
- Kurz angličtiny, Knihovna Kroměřížska – p. o. 

 
Bc. Petr Dvořák 

- Výzdoba interiérů knihovny tvořivě, Louny 
- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Rozvoj profesionálnych kompetencií knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
 
Petra Ježíková 

- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář  Knihovníci pre ludí, Žilina  
- Táta na plný úvazek – Gender, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Tvorba webových stránek, KFB, Zlín 

 
Petra Lucassenová 

- Seminář Současná skandinávská literatura v českých překladech, KFBZ Zlín 
- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář, Žilina 
- Rozvoj profesionálnych kompetencí knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Táta na plný úvazek, Gender Audit – závěrečný seminář, Knihovna Kroměřížska – p. o. 

 
Jaroslava Parobková 

- Seminář Biblioterapie, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Rozvoj profesionálnych kompetencí knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Trénink paměti, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 

 
Bc. Lucie Pavlíková, DiS. 

- Současná skandinávská literatura v českých překladech, KFB, Zlín 
- Biblioterapie, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Kraj. Seminář, Vsetín 
- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Informační vzdělávání – Nový trend ve spolupráci knihoven se školami, Knihovna 

Kroměřížska – p. o. 
- Rozvoj profesionálnych kompetencí knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Bezbariérová knihovna, KFB, Zlín 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
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Mgr. David Zapletal 

- Koordinační setkání Europe Direct, Praha 
- Effective Communication in English, Londýn 
- Informativní schůzka, Europe Direct Brno 
- Komunikační priority EU, práce s médii, event management, Zastoupení Evropské komise, 

Praha 
- AGM Europe Direct, Brusel 
- Books Online – Grundtvig, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář Trénování paměti, Krajská knižnica v Žilině  
- Books Online – Grundtvig, Toledo 
- Knihovny současnosti, Olomouc 
- Rozvoj profesionálnych kompetencí knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Koordinační setkání Europe Direct – Ostrava 
- Kurz angličtiny, Knihovna Kroměřížska – p. o. 

 
Soňa Bosáková  

- O.S. Spiralis - Přechod os na spolky, Praha 
- Jmenné autority, MZK, Brno 
- Kraj. seminář, Vsetín 
- BOZP, Knihovna Kroměřížska 
- Rozvoj profesionálnych kompetencií knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Exkurze, KFB Zlín 

 
Marcela Kořínková 

- Bezbariérová knihovna – Problematika tělesně postižených v knihovnách, 
Knihovna Jiřího Mahena, Brno 

- Židé, dějiny a kultura, Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno 
- Biblioterapie, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- OKNA, Knihovna Jiřího Mahena Brno  
- Práce s lidmi s hraniční poruchou osobnosti, FOKUS Praha 
- Bezbariérová knihovna – Spolupráce s neslyšícími uživateli knihoven, 

Knihovna Jiřího Mahena, Brno 
- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář Současná česká literatura, Žilina 
- Biblioterapie a arteterapie, Praha  
- Zvládání obtížných situací s pacienty, FOKUS Praha 
- Rozvoj profesionálnych kompetencií knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Bezbariérová knihovna – Problematika osob s mentálním postižením v knihovnách 

Národní knihovna Praha 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 

                       
Kamila Rýdlová 

- Biblioterapie, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- OKNA – o knihovnických aktivitách, Knihovna Jiřího Mahena, Brno  
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- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Seminář Trénování paměti, Krajská knižnica v Žilině  
- Informační vzdělávání – Nový trend ve spolupráci knihoven se školami, Knihovna 

Kroměřížska – p. o. 
- Rozvoj profesionálnych kompetencí knihovníka při práci s používaťělom zo  špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Mezinárodní přehlídka OKNA – o knihovnických aktivitách, Masarykova veřejná knihovna 

ve Vsetíně 
- (Ne)bezpečný internet, Knihovna Jiřího Mahena, Brno 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 

 
Ondřej Nesiba, DiS. 

- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Rozvoj profesionálnych kompetencí knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Kurz angličtiny, Knihovna Kroměřížska – p. o. 

 
Iveta Vondrášková, DiS. 

- Koordinační setkání Europe Direct, Praha 
- Informativní schůzka, Europe Direct Brno 
- Books Online – Grundtvig, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Books Online – Grundtvig, Toledo 
- AGM Europe Direct, Sofia 
- Rozvoj profesionálnych kompetencí knihovníka při práci s používaťělom zo špecifickými 

potrebami, Krajská knižnica v Žilině 
- Koordinační setkání Europe Direct - Ostrava 
- Workshop - "Vše co potřebujete vědět o předtiskové přípravě aneb DTP efektivně", 

Olomouc 
- Kurz angličtiny, Knihovna Kroměřížska – p. o. 

 
Bc. Ivana Skácelová 

- České e-knihy v českých knihovnách, Národní technická knihovna, Praha 
- Books Online – Grundtvig, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Členská schůze SKAT, Městská knihovna, Praha 
- BOZP, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
- Zpracování elektronických zdrojů, Národní knihovna, Praha 
- Jmenné autority - změny a standardy, Moravská zemská knihovna, Brno 
- Knihovnici pre ludí - od učenia k poznaniu, Krajská knihovna, Žilina 
- Seminář Specifika komunikace s Romy, Knihovna Kroměřížska – p. o. 
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13. Odborné praxe a stáže v roce 2013 
 
Odbornou 3 týdenní praxi u nás absolvovaly 3 studentky. 

Podle smlouvy s VOSPgŠ se vystřídalo na krátkodobých praxích v půjčovnách 22 studentů. 

 
 
14. Public relations 
 
14.1 Web a facebook 
Webové stránky byly průběžně aktualizovány. Na změnách se výrazně podílela Bc. Ivana 
Skácelová. Byla utvořena redakční rada ve složení I. Skácelová, K. Rýdlová, P. Lucassenová, 
K. Brablíková. Facebook udržuje S. Bosáková a I. Skácelová. Web pro děti upravuje K. Rýdlová. 
V nejbližší budoucnosti bude nutné udělat upgrade webu a jeho grafiky. V současné době  na to 
chybí finanční prostředky. 
 
 
14.2 Prezentace knihovny 

1. Prezentace 2x pro Knihovny 21. století – PhDr. Šárka Kašpárková  
+ články do sborníku 

2. Prezentace Koncepce pro Krajskou knihovnu v Žilině 
3. Prezentace pro americké knihovníky (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou Praha)  

PhDr. Šárka Kašpárková, Mgr. Kamila Brablíková  
4. Prezentace projektů v rámci rekvalifikačního kurzu Brno 

 
 
15. Technika – software 
 
Knihovna využívala v r. 2013 SW Clavius Reks verze SQL ve výměnném formátu UNIMARC 
ve formátu MARC21.   
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Příloha č. 1 Akce pořádané oddělením pro děti a mládež 
 
Den pro dětskou knihu 

Oddělení pro děti a mládež se již tradičně zapojilo 
do celostátní akce Den pro dětskou knihu. 
V sobotu 30. 11. se v oddělení sešlo více než 
třicet děti, rodičů a prarodičů, aby se společně 
nazdobili vánoční stromeček, zapojili se do 
výtvarné dílny, využili zdarma kosmetických 
služeb a zasoutěžili si v soutěžních disciplínách 
s vánoční tematikou. Program svým vystoupením 
obohatili Honzík Šošola, který na trumpetu zahrál 
vánoční koledy, Anička Selma Šromová, která 
vystoupila s orientálním tancem a kouzelnické 
duo Jana a Aneta. 

 

Litevské dny dětem 

Dne 12. listopadu 2013 se dětské oddělení Knihovny Kroměřížska zapojilo do akce Litevské dny 
v Kroměříži. Pro děti ze ŠD Zámoraví stejně jako pro čtenářskou veřejnost připravily knihovnice 
zábavné a zároveň poučné disciplíny, ve kterých si děti mohly zúročit své znalosti o Litvě. 
Nápomocné jim u toho byly připravené atlasy a encyklopedie. Nejlepší soutěžící přišla ocenit 
a obdarovat dárky a sladkostmi europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová pod jejíž záštitou se akce 
konala. 

 

Strašidelná knihovna i strašidelné hry 

Strašidelná knihovna je již tradiční podzimní akcí 
dětského oddělení Knihovny Kroměřížska, kterou 
pořádá u příležitosti Dušiček. Pro děti byla 
1. listopadu nachystána hra se strašidelnou 
tématikou, výtvarná dílna a koutek s malovátky na 
obličej. Bylo přichystáno i tradiční Dušičkové 
pečivo ve tvaru kostí, které se dříve rozdávalo 
chudým pocestným a dětem, které chodily na 
koledu. Toto strašidelné odpoledne navštívilo 
dětské oddělení 265 dětí a rodičů. 

 

 

Mezinárodní den bílé hole v dětském oddělení 

Dne 15.10.2013 si čtenáři v dětském oddělení připomenuli Mezinárodní den bílé hole. Knihovnice 
pro ně připravily výstavu pomůcek pro nevidomé a zábavné aktivity zaměřené na vnímání světa 
ostatními smysly. 
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Arnošt Goldflam v knihovně 

Dne 10. října 2013 poctil svou návštěvou dětské 
oddělení Knihovny Kroměřížska známý režisér, 
herec, dramatik, pedagog a spisovatel Arnošt 
Goldflam. Přijel na pozvání Klubu dětských 
knihoven Zlínského kraje, jehož členem je také 
kroměřížská knihovna. Autorské čtení si přišli 
poslechnout žáci 4. a 5. třídy ze ZŠ Zachar. 

 

Týden knihoven v dětském oddělení 

V rámci Týdne knihoven připravily knihovnice z oddělení pro děti a mládež pro své čtenář spoustu 
aktivit. V první řadě vyhlásily již 21. ročník autorské literární soutěže Kroměřížská litera pro děti 
do 15 let. Tematem letošního roku je "Nejmoudřejší je číslo". Děti mohou psát, proč třeba Popelka 
měla 3 oříšky nebo proč bylo 7 trpaslíků. Ti starší se mohou zase zamyslet nad tím, co třeba 
ukrýváme v třinácté komnatě nebo proč se říká do třetice všeho dobrého i zlého. Svá dílka mohou 
odevzdávat osobně nebo elektronickou poštou na adresu detske@knihkm.cz až do 20.1.2014. 

Další aktivitou byla tvorba plakátu naší kroměřížské knihovny, kam děti mohly psát svoje nápady 
a návrhy na vylepšení nebo prostě jen přání a vyjádření toho, co pro ně osobně knihovna znamená. 

Poslední aktivitou byla malá anketka návrhů, kam mohli všichni čtenáři (děti i rodiče) psát svoje 
nápady a návrhy na vylepšení. Všechny návrhy jsme pečlivě pročetly a odpovědi si můžete přijít 
přečíst do dětského oddělení. 

Výuka bulharštiny pro ZŠ 

Dne 26. 9. 2013 u příležitosti Evropského dne 
jazyků uspořádalo Informační středisko Europe 
Direct v Kroměříži a dětské oddělení Knihovny 
Kroměřížska speciální výukovou besedu 
o bulharštině pro žáky 8. třídy ze ZŠ Slovan. 

Výuky se ujala Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova, 
která vyučuje bulharštinu na Masarykově 
univerzitě a rozhodla se na chvíli vyměnit své 
vysokoškoláky za úplně jinou věkovou kategorii. 
V závěru besedy si žáci zkoušeli psát svoje jména 
v cyrilici, což je písmo, které bulharština používá. 

 

 

CD i v dětském! 

Od září 2013 mají možnost osoby starší 15 let zaregistrované v oddělení pro dospělé čtenáře 
zapůjčit si vybraná CD i v oddělení pro děti a mládež. Nabízíme CD s písničkami a mluveným 
slovem pro děti, ale také například relaxační hudbu a mluvené slovo pro jejich rodiče. 

Náš tip: skladby skupin Metallica, U2, Nirvana, Led Zeppelin upravené na ukolébavky! 
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Škola hrou aneb Pocta J.A.Komenskému 

Již tradičně připravily knihovnice z oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska na první 
školní den zábavné odpoledne pro všechny školáky. Nástup do školy se jim snažily zpříjemnit 
luštěním kvízů, křížovek, vyhledáváním v encyklopediích, zábavnými hrami a těm menším 
výtvarnou dílničkou. 

 

Hrátky se slovenštinou 

V pátek 7. června navštívilo na 40 žáků ze ZŠ 
Oskol speciální besedu na téma Hrátky se 
slovenštinou. Děti se zábavnou formou 
seznamovaly se slovenskou literaturou 
a slovenským jazykem. Zkoušely nahlas předčítat 
ve slovenštině a překládat, vyplňovaly kvíz se 
jmény pohádkových postav a názvy knížek 
a překládaly je do češtiny. Věděli byste i vy kdo 
je to Rumpel, Ciášik, Chocholúšik nebo Grázlik 
Gabo či Denník odvážneho bojka? 

 

Pasování prvňáčků 2013 

Ve dnech 22. a 23. května 2013 se v Manském sále Arcibiskupského zámku Kroměříž uskutečnil již 
3. ročník Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. V letošním roce se knihovnicím z dětského 
oddělení podařilo během dvou dopolední napasovat 334 žáčků. Vydatnou posilou jim jako každý 
rok byl zámecký knihovník Bc. Cyril Měsíc. Všechny děti přišla osobně pozdravit ředitelka 
knihovny PhDr. Šárka Kašpárková. O hudební doprovod se také již tradičně postarali žáci 
hudebního oboru ze ZUŠ Kroměříž pod vedením pana učitele Jiřího Nepožitka. Za to, že se celá 
akce mohla nést v historickém duchu, patří dík p. Evženu Petříkovi, který laskavě zapůjčil kostýmy 
Biskupských manů. Trvalou památku dětem zajistil p. Alexander Michajlovič, který celou akci 
zaznamenal na kamery. Velké poděkování patří Arcibiskupskému zámku v Kroměříži, který 
umožnil, aby se tak slavnostní akce mohla konat v Manském sále. 

 

Vyhlášení výsledků krajského kola literární soutěže 2013 

Po čtyřech letech vyšla řada opět na Knihovnu Kroměřížska 
v organizaci vyhlášení krajského kola literární soutěže "Kde 
končí svět!". Knihovnice z dětského oddělení ji uspořádaly 
16.5.2013 v konferenčním sále. Na akci se sešlo téměř pět 
desítek žáků, rodičů a jejich pedagogů. Pozvání přijaly také 
knihovnice z knihoven v Uherském Hradišti, Zlíně a Vsetíně. 
Přítomné v úvodu pozdravili ředitelka KK PhDr. Šárka 
Kašpárková, vedoucí odboru školství, sociální péče a kultury 
Mgr. Jiří Pánek a regionální básnířka paní Svatava Mášová. Po 
předání cen se o kulturní program postarali posluchači 
hereckého oboru Lucie Kořínková a Radim Bánovský. Součástí 
programu bylo také ocenění dvou nejlepších čtenářů z dětského 
oddělení v anketě Čtenář roku 2012. Stali se jimi Valerie 
Procházková a Jan Šošola. 
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Putování za pokladem skřítka leprikóna 

V rámci Irských dnů, které se konaly dne 14.5.2013 pod záštitou europoslankyně MUDr. Olgy 
Sehnalové, uspořádaly knihovnice oddělení pro děti a mládež pro své čtenáře hru Putování za 
pokladem skřítka leprikóna. Děti v ní musely prokázat důvtip spojený se znalostí využívání 
encyklopedií a výtvarným nadáním. Komu se podařilo splnit správně kvíz, byl u pultu odměněn 
zlatým čokoládovým penízkem z pokladu skřítka leprikóna a drobným dárkovým předmětem 
věnovaným MUDr. Sehnalovou. 

 

Den Evropy v dětském 

U příležitosti Dne Evropy, který připadá na 
9. května, uspořádalo kroměřížské středisko 
Europe Direct (sídlící v Hudebním oddělení 
knihovny), den plný zábavy, her a soutěží pro 
45 dětí ze Školní družiny ZŠ Oskol a ZŠ 
Zachar. V dětském oddělení Knihovny 
Kroměřížska byla nachystána výtvarná dílna, 
kde děti malovaly známé pohádkové 
postavičky a pak je přiřazovaly k vlajkám 
států, ve kterých se postavičky "narodily". Děti 
mohly také skládat puzzle s mapou Evropy, na 
které si ukazovaly, kde jednotlivé státy jsou 

a hrát další zábavné hry. 

Čarodějnická knihovna 

U příležitosti pohanského svátku Pálení čarodějnic uspořádalo dětské oddělení Knihovny 
Kroměřížska "Čarodějnickou knihovnu". Během celého dne byla pro děti nachystaná výtvarná dílna 
i spousta dalších her se slovy s tématikou čarodějnic, čarodějů, kouzelníků, kouzelnic i dalších 
čarodějných bytostí. 

 

Sázení stromu dětí 

U příležitosti blížícího se Dne Země uspořádaly knihovnice 
z oddělení pro děti a mládež ve spolupráci s Městem Kroměříž akci 
nazvanou Sázení stromu dětí. Ve čtvrtek 18.4.2013 se u knihovny 
sešly děti ze ZŠ Zámoraví a ZŠ Zachar, které se staly svědky 
zasazení vrby. Pozdravit je přišel z odboru služeb Ing. Martin 
Posolda a ze sdružení Planorbis pan Horáček. Oba dva sázení 
stromu doprovodili odborným výkladem tak, aby mu děti 
rozuměly. Nejvíce děti potěšili tím, že se s nimi mohly aktivně 
zapojit do práce. Zasazené vrbě na závěr děti přednesly básničky 
a zazpívaly písničku. Poté se odebraly do dětského oddělení, kde 
si samy instalovaly výstavku obrázků s tematikou stromu. Celé 
akce se zúčastnilo téměř 40 dětí. 
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Březen dětských čtenářů - Plakát hrdinů 

Březen měsíc čtenářů byl v oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska zakončen tvorbou 
Plakátu hrdinů. Děti měly k dispozici pastelky, fixy, nůžky, lepidla a vyřazené časopisy, takže se 
mohly vyřádit. 

Mezi "plakátovými" hrdiny se objevovali kamarádi ze Čtyřlístku, Garfield, Bella, Edward a Jacob 
z knihy Stmívání, zpěvák Justin Bieber, Spiderman, Jack Sparow nebo Simpsonovi. 

 

Vyhlášení výsledků okresního kola literární soutěže Kroměřížská litera 

Před zcela zaplněným konferenčním sálem Knihovny Kroměřížska se 27. 3. 2013 uskutečnilo 
vyhlášení výsledků okresního kola literární soutěže Kroměřížská litera. Pozvání přijali vítězové 
všech kategorií, jejich učitelé a kamarádi, ale také hosté regionální básnířka paní Svatava Mášová 
a vedoucí odboru školství, sociální péče a kultury Mgr. Jiří Pánek. Za knihovnu přišla děti pozdravit 
ředitelka PhDr. Šárka Kašpárková a "ochutnávku" z vítězných prací přečetla knihovnice Hana 
Fialová. O hudební složku se postarala hrou na příčnou flétnu čtenářka a současně jedna 
z oceněných autorů Soňa Bartůsková. 

 

Březen dětských čtenářů - Knihovnice má hrdinka 

V pořadí již třetí aktivitou zahrnutou do programu Březen měsíc 
čtenářů je popis all inclusive vlastností, které by měla podle 
čtenářů mít správná knihovnice v dětském oddělení. 
K nakreslené postavě čtenáři dopisují své představy o ideální 
knihovnici. Kromě lichotivých vlastností (kterých je většina), 
jako například hodná, usměvavá, milá, kamarádská, vstřícná, 
s bujnou fantazií, se objevují i ty méně lichotivé: neměla by chtít 
po čtenáři peníze, když si 
nevyzvedne rezervaci, 
nebo nesplnitelné: odolná 
proti řevu, měla by mít 
oči všude atd. 

Výpis těchto postřehů 
inspiroval knihovnice 
natolik, že vytvořily 

plakát s vlastnostmi ideálního čtenáře. Podle nich by čtenáři 
neměli například v knihovně běhat, křičet, ničit časopisy, 
urážet se na knihovnice, které po nich chtějí peníze za 
nevyzvednutou rezervaci, zapomínat čtenářský průkaz - 
zkrátka by měli dodržovat Knihovní řád. Snad toho po 
čtenářích, které mají opravdu upřímně rády, nechtějí až tak 
moc. 
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Březen dětský čtenářů - Hrdinové z knih 

Pro druhý březnový týden si knihovnice z oddělení pro děti 
a mládež připravily řadu her na téma hrdinové z knížek. Pro starší 
děti byly připraveny kvízy s doplňováním (různé stupně obtížnosti). 
Pro mladší děti pak výtvarná dílnička s omalovánkami, kde měly 
domalovat správného hrdinu do dvojice např. Maková panenka a ... 

Jak byste uspěli vy? 

 

 

Březen dětských čtenářů - Můj hrdina 

V rámci měsíce Března čtenářů pořádají knihovnice z oddělení pro 
děti a mládež řadu aktivit pro dětské čtenáře. V týdnu 4.- 8. 3. byla 
pro děti připravena výtvarná dílna, ve které měly nakreslit svého hrdinu, který jim zajistil All 
inclusive pocit z knihy. Mezi dětmi vedl krteček, Garfiled, členové rodiny Simpsonových, Maková 
panenka, Malý poseroutka, pes Bolt nebo dračice Safira. 

 

Zamilovaná knihovna 

Dne 15.2.2013 připravily knihovnice v oddělení pro děti a mládež pro návštěvníky tradiční zábavné 
odpoledne Zamilovaná knihovna. Děti si mohly ve výtvarné dílně vyrábět srdíčka a přáníčka, 
v připravených encyklopediích mohly vyhledávat informace o tom, kdo to byl sv. Valentýn a nebo si 
mohly vyzkoušet spojovat do dvojic lístky se jmény milostných párů známých z literatury a filmu. 

 

Bezpečný internet v knihovně 

Dne 5. února 2013 se dětské oddělení Knihovny 
Kroměřížska připojilo k celosvětové kampani za 
bezpečnější internet. 

Pro děti byla připravena hra "Surfuj bezpečně", 
kdy se měly rozhodovat, jak by v které situaci 
zareagovaly. Například: Dostal jsi email od 

neznámého člověka. Obsahuje přílohu a v políčku 

předmět je naspáno skvělé internetové hry. Co 

uděláš? Děti si tak mohly vyzkoušet různé 
situace, se kterými se mohou setkat při reálném 
surfování na internetu. 

Po celý týden je také pro děti připravená výstava "Svět internetu v knihách aneb Jak bezpečně na 
internet a jiné počítačové vychytávky" a k nahlédnutí "Desatero bezpečného internetu". 

Po celý únor a březen je pak pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ připravená speciální beseda (Ne)bezpečný 
internet, na které se seznámí se základy bezpečného chování na internetu a také si vyzkouší, jak si 
vytvořit bezpečný profil. 
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Burza kartiček The Simpsons 

Vášniví sběratelé kartiček The Simpsons Sport 
měli možnost zúčastnit se výměnné burzy, kterou 
uspořádaly knihovnice z dětského oddělení 
v pátek 11. ledna 2013. Předem avizovaná akce 
vzbudila pozornost nejen u dětí, ale i u jejich 
rodičů. Díky knihovně si někteří sběratelé 
zkompletovali svá sběratelská alba. Komu 
chyběly kartičky na výměnu, měl možnost za 
obrázek Simpsonů jich 15 získat u pultu. Obrázky 
můžou vidět návštěvníci knihovny vystavené 
v hracím koutku. 

 

Knížkometr vstoupil do svého 3. ročníku 

Dne 2. ledna 2013 začal již 3. ročník hry Knížkometr aneb Děti Knihovny Kroměřížska čtou 
s Nestlé. V uplynulém roce se zapojilo do hry celkem 858 čtenářů. Odměnu za první metr získalo 
167 dětí, za druhý metr 46 dětí a za třetí metr 11 dětí. 

Během prvního dne 3. ročníku se do hry zapojilo na 62 čtenářů. Až konec tohoto roku ukáže, zda 
byl úspěšnější než ten předcházející, což se zatím stalo pravidlem. Pravidla hry 

 

Stůl pro rodiče 

V dětském oddělení nezapomínáme ani na rodiče. Připravily jsme pro ně speciální stůl s tipy na 
články o čtení, knihách, výchově, internetu a dalšími zajímavými informacemi, které se jim můžou 
hodit. Při jejich čtení můžou aktivně strávit čas při čekání na své ratolesti. 
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Příloha č. 2 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2013 
 
AKCE 2013 
 
LEDEN 
 2. 1. - 4. 1. Jaroslav Hašek – tématická výstava 
 2. 1. - 31. 1. Očarenie čipkou – okouzlení krajkou“ výstava Katariny Búranové v rámci 

projektu „Knihovníci pre ľudí – od učenia k poznaniu“ 
 2. 1. - 31. 1. Fair Trade – výstava fotografií 
 7. 1. Fair Trade – beseda o Haiti zaměřená na problematiku fair trade 
 7. 1. - 11. 1. Jiřina Jirásková – tématická výstava 
 7. 1. - 25. 1. Jiří Stanislav Guth – Jarkovský – tématická výstava 
 9. 1. HUDEBNÍ AKADEMIE - Giuseppe Verdi: Othello – poslechový pořad 
 10. 1. UNIVERZITA III. VĚKU – Země, náš domov – cyklus B, 1. semestr 
 11. 1. Burza kartiček The Simpsons v dětském oddělení 
 14. 1. UNIVERZITA III. VĚKU – Obecná politologie 
 17. 1. UNIVERZITA III. VĚKU – Země, náš domov – cyklus B, 1. semestr 
 24. 1. UNIVERZITA III. VĚKU – Obecná politologie 
 31. 1. AKADEMIE III. VĚKU - Drogy a rodina: příběh mého vnuka – přednáška 

R. Klabala 
 
 
ÚNOR 
 4. 2. - 28. 2 Prezentace nevládních neziskových organizací města Kroměříže – výstava 
 4. 2. - 28. 2. Zdravé hubnutí – tématická výstava 
 5. 2. Den pro bezpečnější internet 2013 – výstava 
 5. 2. „Kroměříž historické město a jeho památky“ křest knihy 
 6. 2. HUDEBNÍ AKADEMIE - Jacques Offenbach: Hoffmannovy povídky – 

poslechový pořad 
 19. 2. Epokec aneb neobyčejně o obyčejných věcech – beseda se členy občanského 

sdružení Barbořice Kroměříže 
 20. 2. UNIVERZITA  III. VĚKU – Historie arcibiskupství olomouckého – cyklus A, 

2. semestr 
 21. 2. O kroměřížské dráze – beseda se členy občanského sdružení Kroměřížská dráha 
 26. 2. Občanské sdružení Horizont prezentuje svoji činnost 
 27. 2. UNIVERZITA  III. VĚKU – Historie arcibiskupství olomouckého – cyklus A, 

2. semestr 
 28. 2. AKADEMIE III. VĚKU - První pomoc doma – přednáška A. Juračkové 
 
 
BŘEZEN 
 1. 3. - 22. 3. „Objevy/Obdivy přírody“ výstava fotografií Aleny Pončové 
 1. 3. - 22. 3. Příroda a kultura Zlínského kraje – výstava ČSOP Planorbis 
 1. 3. - 31. 3. „Příběhy všemi smysly“ výstava zfilmovaných knih, zvukových knih 

a soundtracků 
 4. 3. - 8. 3. Nakresli svého hrdinu, který ti zajistil All inclusive pocit z knihy – výtvarná 

aktivita 
 4. 3. - 29. 3. Řekni mi co čteš – celostátní anketa 
 5. 3. „Na kole kolem Nového Zélandu“ beseda s Edou Volákem 
 6. 3. HUDEBNÍ AKADEMIE - Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi fan tutte 
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 7. 3. Jak si zahřát domov barvami – beseda s interiérovou designerkou 
 8. 3. Slavnostní otevření informačního střediska Europe Direct Kroměříže 
 11. 3. - 16. 3. Rudolf Křesťan – tématická výstava 
 11. 3. - 15. 3. Sestav správné dvojice knižních hrdinů – hra dětské odd. 
 12. 3. Burza vyřazených knih 
 12. 3. Kurz Základy PC pro seniory – zahájení (12.3. - 11.4.) 
 13. 3. UNIVERZITA III. VĚKU – Zlínský kraj - cyklus B, 2. semestr 
 14. 3. Napoleonovo tažení do Ruska – beseda s E. Petříkem 
 18. 3. - 22. 3. Knihovnice – má hrdinka – zábavná hra v dětském odd. 
 19. 3. Prodejní výstava chráněné dílny ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 20. 3. Stavba nízkoenergetických domů z hlíny a slámy – beseda Barbořice o. s. 
 25. 3. - 31. 3. Ota Pavel – tématická výstava 
 25. 3. Výtvarná dílna – tvorba společného plakátu se jmény a postavami knižních hrdinů 
 25. 3. Naše škola – vernisáž prodejní výstavy ZŠ a MŠ speciální Kroměříž 
 25. 3. - 5. 4. Naše škola – výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ speciální Kroměříž 
 26. 3. UNIVERZITA III. VĚKU – Zlínský kraj - cyklus B, 2. semestr 
 27. 3. UNIVERZITA  III. VĚKU – Historie arcibiskupství olomouckého – cyklus A, 

2. semestr 
 28. 3. Kroměřížská litera – vyhlášení výsledků okresního kola literární soutěže 
 28. 3. AKADEMIE III. VĚKU - Služby Oblastní charity Kroměříž – přednáška 

A. Valachové 
 
 
DUBEN 
 3. 4. - 17. 5 „Irsko mýma očima“ soutěžní výstava fotografií Europe Direct Kroměříž 
 3. 4. HUDEBNÍ AKADEMIE - Renata Tebaldi: recitál italské sopranistky 
 8. 4. - 30. 4. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříže 
 8. 4. - 12. 4. Jarmila Loukotková – tématická výstava 
 9. 4. Technika sypaného smaltu – výtvarná dílna 
 10. 4. Biblioterapie“ odborný seminář 
 11. 4. - 12. 4. „Knihy online“ mezinárodní seminář věnovaný elektronickým knihám 
 16. 4. „Grafologie, aneb tajemství výkladu písma“ přednáška D. Kravčíkové o základech 

grafologie 
 16. 4. UNIVERZITA III. VĚKU – Zlínský kraj - cyklus B, 2. semestr 
 17. 4. UNIVERZITA  III. VĚKU – Historie arcibiskupství olomouckého – cyklus A, 

2. semestr 
 18. 4. Sázení stromu dětí v rámci Dne Země 
 22. 4. Den Země – tématická výstava 
 23. 4. Světový den knihy a autorského práva – tématická výstava 
 23. 4. Říše loutek Kroměříž – výtvarná dílna spojená s prezentací občanského sdružení 

Říše loutek 
 24. 4. UNIVERZITA III. VĚKU – Zlínský kraj - cyklus B, 2. semestr 

 24. 4. UNIVERZITA  III. VĚKU – Historie arcibiskupství olomouckého – cyklus A, 
2. semestr 

 24. 4. „Britské kapely 60. let ve stínu Beatles a Rolling Stones“ poslechový pořad 
s J. Černým Europe Direct Kroměříž 

 25. 4. AKADEMIE III. VĚKU – Arnošt Lustig – přednáška I. Chytilové 
 25. 4. Prodejní výstava chráněné dílny ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 29. 4. - 10. 5. Severská literatura – tématická výstava 
 30. 4. Čarodějnická knihovna – hry a výtvarná dílna v dětském odd. 
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KV ĚTEN 
 2. 5. UNIVERZITA III. VĚKU – Zlínský kraj - cyklus B, 2. semestr 
 2. 5. - 27. 5. „Krása zakliata v drotu“ vernisáž a výstava M. Porubčanské v rámci projektu 

„Knihovníci pre ľudí – od učenia k poznaniu“ 
 6. 5. - 10. 5. Karel Štorkán – tématická literatura 
 9. 5. Den Evropy v dětském oddělení 
 9. 5. UNIVERZITA III. VĚKU – Zlínský kraj - cyklus B, 2. semestr 
 9. 5.- 23. 5. Obrázky na obálku – výstava ilustrací navržených pro tisk sborníku literárních 

prací 
 13. 5. - 17. 5. Noc literatury – tématická výstava 
 14. 5. „Putování za pokladem“ irské dny, hry, výtvarné dílničky v rámci Irských dnů 
 14. 5. „Irsko: Tajuplné, drsné, krásné“ beseda o O. Pilným v rámci Irských dnů 
 15. 5. UNIVERZITA III. VĚKU – Zlínský kraj - cyklus B, 2. semestr 
 15. 5. HUDEBNÍ AKADEMIE – Giacomo Puccini: Franco Corelli, Birgit Nilsson, 

Renato Scotto 
 15. 5. Noc literatury 
 16. 5. „Kde končí svět“ vyhlášení výsledků krajského kola literární soutěže 
 16. 5. „Cestománie: Irsko“ promítání cestopisu Irsko v rámci Irských dnů 
 21. 5. Výtvarná dílnička pro všechny 
 22. 5. UNIVERZITA  III. VĚKU – Historie arcibiskupství olomouckého – cyklus A, 

2. semestr 
 22. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
 23. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
 29. 5. UNIVERZITA  III. VĚKU – Historie arcibiskupství olomouckého – cyklus A, 

2. semestr 
 30. 5. AKADEMIE III. VĚKU – O sběratelství novin – přednáška M. Karáska 
 30. 5. Prodejní výstava chráněné dílny ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 
 
ČERVEN 

 27. 5. - 10. 6. „Znáte kroměřížský archív?“ prezentace činnosti Státního okresního archivu 
Kroměříž 

 27. 5. - 30. 6. „Noviny ve světě aneb svět v novinách“ výstava novin z celého světa ze sbírky 
M. Karáska 

 1. 6. - 30. 9. Heraldický globus Kroměřížska – výstava odznaků k 750. výročí trvání Města 
Kroměříže 

 3. 6. - 7. 6. Vladimír Jiránek – tématická výstava 
 4. 6. Co se pije v Evropě – beseda s L. Burešem pořádá Informační středisko 

Europe Direct 
 5. 6. HUDEBNÍ AKADEMIE – Franz Lehár: Země úsměvů 
 5. 6. - 30. 6.„ Do třetice...“ výtvarný ateliér pro veřejnost 
 7. 6. Slovensky vesele a hravě – pro děti o slovenštině 
 10. 6. - 14. 6. Marie Kubátová – tématická výstava 
 10. 6. - 14. 6. Zdeněk Rotrekl – tématická výstava 
 10. 6. - 14. 6. Iva Procházková – tématická výstava 
 10. 6. Předávání znalostí o dyslexii v systému odborného vzdělávání – seminář 
 11. 6. Zdravá výživa pro diabetiky – beseda 
 17. 6. - 28. 6. Erich Maria Remarque – tématická beseda 
 20.6. Autorské čtení s Arnoštem Goldflamem 
 24. 8. - 28. 6. Mezinárodní den boje proti drogám – výstava 
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 26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám – konference 
 27. 6. Postřehy a inspirace ze seminářů – Informační vzdělávání uživatelů – odborný 

seminář 
 27. 6. Prodejní výstava chráněné dílny ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 27. 6. AKADEMIE III. VĚKU – Arcibiskupské vinné sklepy 
 
 
ČERVENEC – SRPEN 
 1. 7. - 4. 7. Franz Kafka – tématická literatura 
 1. 7. - 4. 7. Vladimír Neff – tématická výstava 
 1. 7. - 14. 7. Letní lechtivá literatura – tématická výstava 
 1. 7. - 19. 7. Chorvatsko – tématická výstava 
 1. 7. - 26. 7. „Moje rodina“ výstava dětských kreseb MC Klubíčko 
 8. 7. - 12. 7. Dobroty do zásoby – tématická výstava 
 8. 7. - 12. 7. Hermína Franková – tématická výstava 
 8. 7. - 12. 7. Karel Šiktanc – tématická výstava 
 11. 7. - 19. 7. Zdeněk Galuška – tématická výstava 
 12. 7. - 30. 8. Činnost ochranářských svazů ČSOP a SZOPK – výstava 
 19. 7. - 23. 7. Pavel Kohout – tématická výstava 
 12. 8. - 16. 8. Vlasta Javořická – tématická výstava 
 12. 8. - 16. 8. Vladimír Komárek – tématická výstava 
 12. 8. - 16. 8. Alois Mikulka -tématická výstava 
 
 
ZÁŘÍ 
 1. 9. - 30. 9. Gender Audit – výstava spojená s prezentací firem 
 2. 9. Pocta J. A. Komenskému aneb škola hrou – zábavné odpoledne pro děti 
 2. 9. - 7. 9. J. R. R. Tolkien – tématická výstava 
 2. 9. - 14. 9. Dobrodrůžo v knížkách – tématická výstava 
 4. 9. HUDEBNÍ AKADEMIE – Vincenzo Bellini: Kapuleti a Montekové 
 7. 9. - 27. 9. Masopust v New Orleans – výstava fotografií D. Foltýna 
 16. 9. Beseda s architektkou Města Kroměříže Radmilou Vraníkovou a se členy 

dopravní komise Města Kroměříže na téma „Mobilita Kroměřížanů – co se řeší na 
radnici“ 

 16. 9. - 21. 9. Mika Waltari – tématická výstava 
 17. 9. Projekt Kola pro Afriku pomáhá hlavně lidem v České republice..., ale také dětem 

v Africe – beseda s R. Posoldou 
 18. 9. - 27. 9. Senioři komunikují – základy PC pro seniory - Holešov 
 23. 9. - 30. 9. Adolf Branald – tématická výstava 
 23. 9. - 4. 10. Prezentace sociální rehabilitace Zahrada 
 23. 9. - 27. 9. Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji - výstava 
 24. 9. „Knihovníci pre ľudí – od učenia k poznaniu“ pracovní seminář s výměnou 

zkušeností Žilina 
 25. 9. „Od brodu k Jantarové stezce“ přednáška J. Bláhy 
 26. 9. AKADEMIE III. VĚKU – prohlídka Státního okresního archivu Kroměříže 
 26. 9. - 31. 10. Bulharská písmena – výstava originálních plakátů evropských umělců 
 27. 9. „Ako to robíme my“ trénink paměti pro seniory – ukázkový trénink v rámci 

projektu „Knihovníci pre ľudí – od učenia k poznaniu“ 
 30. 9. „Nejmoudřejší číslo“ vyhlášení autorské literární soutěže Kroměřížská litera 
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ŘÍJEN 
 30. 9. - 4. 10. Knihovna je All Inclusive – zábavná aktivita pro všechny v dětském oddělení 
 30. 9. - 6. 10. Poznej zvuk v knihovně – soutěž 
 30. 9. - 31. 10. Bulharská literatura – tématická výstava Europe Direct Kroměříž 
 1. 10. Burza vyřazených knihovna 
 1. 10. - 31. 10 „Koníčky naší babičky“ výstava prací Výtvarné dílny Centra pro seniory Zachar 

Kroměříž 
 2. 10. HUDEBNÍ AKADEMIE – Jules Massenet: Werther 
 3. 10. UNIVERZITA III. VĚKU – Pomocné vědy historické – cyklus A, 3. semestr 
 3. 10. Kroměřížská škola tvůrčího psaní – zahájení 5. ročníku 
 3. 10. Příchutě noci – večerní čtení 
 7. 10. Sváteční Francie očima Henri Noubela – povídání o Francii 
 7. 10. - 11. 10. Tom Clancy – tématická výstava 
 9. 10. Tvořivá dílnička pro všechny 
 10. 10. Autorské čtení s Arnoštem Goldflamem 
 10. 10. Kroměřížská škola tvůrčího psaní – druhá lekce 
 11. 10. UNIVERZITA III. VĚKU – Baťa a Zlín - cyklus B, 3. semestr 
 14. 10. - 25. 10. Zdena Salivarová – tématická výstava 
 15. 10. Kurz Základy PC pro seniory – zahájení (15.10. - 19.11.) 
 15. 10. Mezinárodní den bíle hole – výstava pomůcek pro nevidomé 
16. 10. - 25. 10.  Senioři komunikují – základy PC pro seniory - Zdounky 
 17. 10. UNIVERZITA III. VĚKU – Pomocné vědy historické – cyklus A, 3. semestr 
 17. 10. Kroměřížská škola tvůrčího psaní – třetí lekce 
 22. 10. Závěrečný seminář Gender Audit 
 24. 10. Kroměřížská škola tvůrčího psaní – čtvrtá lekce 
 29. 10. Prodejní výstava chráněné dílny ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 30. 10. „V sevření palisád a hradeb“ přednáška J. Štětiny v rámci cyklu „Když múzy 

nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ 
 31. 10. UNIVERZITA III. VĚKU – Pomocné vědy historické – cyklus A, 3. semestr 
 31. 10. AKADEMIE III. VĚKU – Osídlení východního Kroměřížska v době římské – 

přednáška D. Kolbingera 
 
 
LISTOPAD 
 1. 11. Strašidelná knihovna – výtvarná dílna v dětském oddělení 
 4. 11. - 30. 11. Prezentace městského útulku pro psy Čápka Kroměříž 
 5. 11. „Půlkacíř Karel Kryl“ přednáška P. Oupora 
 6. 11. HUDEBNÍ AKADEMIE – Giuseppe Verdi: Aida 
 6. 11. - 15. 11.  Senioři komunikují – základy PC pro seniory - Břest 
 6. 11. - 29. 11. Výsledky zemědělského výzkumu v Kroměříži – výstava 
 7. 11. Kroměřížská škola tvůrčího psaní – pátá lekce 
 8. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Baťa a Zlín - cyklus B, 3. semestr 
 11. 11. - 24. 11. Karel Hynek Mácha – výstava u příležitosti Dne poezie 
 11. 11. - 15. 11. Litva mýma očima – soutěžní výstava fotografií v rámci Litevských dnů 
 11. 11. - 15. 11. Litva nejen v literatuře – výstava v rámci Litevských dnů 
 11. 11. - 22. 11. Poznáte, co čtou známé osobnosti? - celostátní anketa 
 12. 11. Předvánoční prodej drobných dárků a ozdob – Roska o. s. 
 12. 11. „Litevské dny dětem“ soutěže, kvízy, dílničky v rámci Litevských dnů 
 12. 11. „Pěšky pobřežím Baltu do Litvy“ beseda s J. Smetanou v rámci Litevských dnů 
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 12. 11. „Zhudebněná poezie v podání Petra Hudce“ setkání regionálních autorů a přátel 
poezie v rámci Dne poezie 

 13. 11. Předvánoční prodej drobných dárků a ozdob – Roska o. s. 
 13. 11. „Jantar – slzy nymfy“ povídání s geology v rámci Litevských dnů 
 14. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Pomocné vědy historické – cyklus A, 3. semestr 
 14. 11. „Cestománie: Litva“ promítání cestopisu v rámci Litevských dnů 
 14. 11. „Od doby Jagellonců po dnešek“ beseda s J. Vaško v rámci Litevských dnů 
 18. 11. Rumunsko – tradice a současnost – přednáška I. Enachescu Hroncové 
 19. 11. Ochrana seniorů při předváděcích akcích a podomním prodeji aneb nedejme se 

Šmejdům – přednáška Europe Direct 
 20. 11. Jak se umět správně rozhodnout o financích aneb finanční gramotnost pro 

veřejnost – beseda s odborníkem na svět financí 
 21. 11. Tvořivá dílnička pro všechny 
 21. 11. Kroměřížská škola tvůrčího psaní – ukončení 5. ročníku 
 22. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Baťa a Zlín - cyklus B, 3. semestr 
 25. 11. - 29. 11. „Pod každý stromeček od nás dáreček“ prodejní výstava výrobků klientů domovů 

pro seniory 
 26. 11. Prodejní výstava chráněné dílny ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 26. 11. Polsko – Piekary Slaskie – přednáška O. Kuchaře 

 27. 11. „Odvěká dominanta – kostel sv. Mořice ve 13. až 16. st.“ přednáška J. Štětiny 
v rámci cyklu „Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ 

 28. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Pomocné vědy historické – cyklus A, 3. semestr 
 28. 11. AKADEMIE III. VĚKU – Hudební archiv 
 30. 11. Den pro dětskou knihu – zábavné aktivity k začátku adventu v dětském oddělení 
 
 
PROSINEC 

 2. 12. - 30. 12. „Milujem a malujem: Tanec“ výstava výtvarných prací dětí z Dětských domovů 
v rámci taneční soutěže Domovy tančí 

3. 12. - 30. 12.  Oázy života – výstava občanského sdružení Ekovesnice 
 3. 12. „Z baňky nemusíš mít strach aneb jak blahodárně působit na vnitřní orgány 

reflexním způsobem“ přednáška I. Škrabala 
 4. 12. HUDEBNÍ AKADEMIE – Antonín Dvořák: Rusalka 
 5. 12. Tvořivá dílnička 

 6. 12. UNIVERZITA III. VĚKU – Baťa a Zlín - cyklus B, 3. semestr 
 9. 12. Základy PC pro seniory – individuální kurz 

 11. 12. „Štětcem a dlátem“ přednáška M. Dospěla v rámci cyklu „Když múzy nemlčely 
aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ 

 12. 12. Předvánoční prodej drobných dárků a ozdob – Roska o. s. 
 12. 12. UNIVERZITA III. VĚKU – Pomocné vědy historické – cyklus A, 3. semestr 
 12. 12. AKADEMIE III. VĚKU – Vánoční besídka 
 16. 12. Základy PC pro seniory – individuální kurz 
 17. 12. Prodejní výstava chráněné dílny ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 17. 12. Předvánoční prodej drobných dárků a ozdob – Roska o. s. 
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Příloha č. 3 Knihovna Kroměřížska v tisku v roce 2013 
 

1.  KUZNÍK, Antonín. Pojďte s námi do divadla, ale šaty nechejte doma. 
Týdeník Kroměřížska, 2.1.2013, roč. 12, č. 1, s. 9, fot. 

2.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský 
zpravodaj, 2013, roč. 10, č. 1, s. 9. 

3.  MOTYČKA, Pavel. Ochutnávka fair trade výrobků. Kroměřížský 
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děti i dospělí. 5+2. Kroměřížsko, 2013, roč. 2, č. 7, s. 2, fot. 

15.  PUDELKOVÁ, Vendula. V kroměřížské knihovně vládla láska. 
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deník, 5.3.2013, Roč. 7, č. 54, s. 3, fot. ISSN 1801-9773. 
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