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1. ÚVOD
V roce 2003, druhém roce existence Krajské knihovny Vysočiny (dále jen KKV), knihovna začala plnit všechny povinnosti,
vyplývající ze zákona (zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon), mj. se od 1.1. 2003 KKV stala příjemcem regionálního povinného výtisku neperiodických publikací a
celostátního povinného výtisku periodik).
Rok 2004 znamenal zásadní pokrok v řešení prostorových problémů. Stávající prostory jsou pro potřeby knihovny naprosto
nedostačující, a to především v prostorách pro čtenáře. Rovněž kapacita skladů v budově staré radnice je minimální. V roce
2003 byly vyčísleny prostorové nároky krajské knihovny a zmapovány výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Výsledkem
připomínkování a jednání se zástupci kraje a města byl záměr řešení prostorových problému jako novostavby. Dne 4. 11.
2003 byl radě předložen koncepční záměr doplněný „Porovnáním nákladů na umístění KKV na území města Havlíčkův Brod“.
Po projednání Rada kraje schválila koncepční záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v areálu
Nemocnice Havlíčkův Brod. Rozhodnutí Rady potvrdilo Zastupitelstvo kraje dne 18.12. 2003 a v rozpočtu odhlasovalo částku
na uspořádání architektonické soutěže v roce 2004.
V roce 2003 bylo přijato komplexní a dlouhodobé řešení financování městských funkcí Městem Havlíčkův Brod. Náklady na
provoz městské části krajské knihovny byly vyčísleny na 9 mil. Kč. Mezi zástupci kraje a města došlo k dohodě o výši
příspěvku a pro rok 2004 byl Zastupitelstvem města Havlíčkův Brod dne 17. 12. 2003 byl schválen příspěvek ve výši 6 mil. Kč
s tím, že souběžně knihovna platí městu Havlíčkův Brod standardní tržní nájemné za budovu staré radnice ve výši 1,06 mil.
Kč. Pro rok 2003 byl příspěvek na tuto funkci Zastupitelstvem města Havlíčkův Brod schválen ve výši 3,435 mil. Kč.
Posílení rozpočtových prostředků umožnilo v roce 2003 výrazné navýšení celkové částky na nákup fondu, především na
nákup knih a AV medií. Ve srovnání s rokem 2002 jde o narůst počtu nových knih na více než trojnásobek. KKV rovněž začala
budovat fond odborné literatury v oblastech vysokoškolských oborů otevřených v kraji Vysočina a navázala spolupráci
s připravovanou vysokou školou v Jihlavě a Západomoravskou vysokou školou v Třebíči.
Po přijetí Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven vládou ČR dne 16.1. 2002 byla KKV (§11 odst. 3
knihovního zákona) povinna zajistit plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina. KKV pověřila výkonem regionálních funkcí
(dále jen RF) pro okresy Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou knihovny v okresních městech (MěK Jihlava, MěK
Pelhřimov, MěK Třebíč, KMJS Žďár nad Sázavou), pro okres Havlíčkův Brod je zajišťovala sama a celý systém výkonu RF
v rámci kraje koordinovala. Na tuto činnost bylo pro kraj Vysočina v roce 2003 vyčleněno ve státním rozpočtu 9 834 000,- Kč,
z nichž bylo 4.352 mil. Kč použito na nákup knih do výměnného fondu. Zbytek představovaly náklady na zabezpečení
knihovnických služeb definovaných standardy ve výše zmíněném usnesení vlády. V průběhu celého roku probíhala tvorba
„Koncepce výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina v letech 2004 – 2008“ a „Koncepce systému veřejných knihoven
v kraji Vysočina“. Důraz byl kladen především na internetizaci a automatizaci knihoven, a to jak pomoci při podávání
projektů, tak následné pomoci při retrokonverzi fondu a servisu výpočetní techniky.
V roce 2003 ve své činnosti pokračovalo vzdělávací centrum pro knihovny kraje Vysočina. Kromě vzdělávání knihovníků
především v informačních technologiích sloužilo i pro širokou veřejnost prostřednictvím Univerzity volného času. V rámci
pravidelných přednášek byly realizovány 4 nepočítačové (Zdravý životní styl, Základy psychologie, Kapitoly z dějin výtvarného
umění, Vybrané kapitoly z české literatury) a 4 počítačové obory (První kroky s počítačem a Internetem, Počítač pro mírně
pokročilé, Počítač pro handicapované I, Počítač pro handicapované II). Přednášek se zúčastnilo celkem 495 posluchačů.
KKV pořádala ve dnech 12.-14. května knihovnickou akci na republikové úrovni - odborný seminář Knihovny v Evropském
roce osob se zdravotním postižením. Cílem semináře bylo zvyšovat povědomí o právech a možnostech osob se
zdravotním postižením v rámci EU, prosazování rovného přístupu k informacím a knihovním dokumentům pro osoby se
specifickými potřebami. Dále se organizačně podílela na 2 celorepublikových knihovnických akcích konaných v Havlíčkově
Brodě – ve dnech 1.-2. července na workshopu Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji.
Workshop byl zaměřen na přípravu návrhu základní struktury textu krajských koncepcí, definování cílů, priorit a opatření

k realizaci vymezených cílů. Program připravil Odbor knihovnictví Národní knihovny ČR. A ve dnech 23.-24. října opět ve
spolupráci s Národní knihovnou na semináři Efektivní akvizice? Efektivní zpracování? určeném pro pracovníky akvizice
veřejných knihoven. Cílem semináře byly otázky a odpovědi na některé problémy akvizice a zpracování.
Na kulturním dění města HB se KKV podílela pořádáním Dnů Řecka a Dnů Velké Británie. V jejich rámci se uskutečnily 3
soutěže (dvě vědomostní, jedna výtvarná), 4 výstavy (tři vernisáže), 1 beseda, 1 koncert, 2x dny národní kuchyně. KKV byla
organizátorem části doprovodných programů 13. Podzimního knižního trhu. V jejich rámci se uskutečnily dvě besedy se
spisovatelkou Ivonou Březinovou, literární konference Mýty a pověry v literatuře Vysočiny, literární pořad Zamlčené oblasti
a vyhlášení výsledků studentské literární a publicistické soutěže Vysočina na prahu nového tisíciletí. KKV ve spolupráci
s Knihovnou Matěje Josefa Sychry zahájila vydávání Knihovnického zpravodaje Vysočina, elektronického časopisu pro
knihovníky. V roce 2003 vyšla celkem 4 čísla tohoto periodika.
2. SLUŽBY
2.1. KNIHOVNICKÉ SLUŽBY
V oblasti knihovnických služeb byla provedena tato zlepšení pro uživatele:







v roce 2003 byla čítárna, hudební oddělení a oddělení služeb pro handicapované vybaveno novým nábytkem (stoly,
židle)
byla posunuta půjčovní doba na 9. hodinu a rozšířena celkem o 4.5 hodiny týdně
výrazně byla rozšířena nabídka novin a časopisů
rozšířila se nabídka AV médií (především na CD nosičích)
byla zavedena možnost zadávat požadavky na MVS elektronickou cestou
byla zavedena možnost objednávek knih ze skladu po Internetu

Z rozboru činnosti Krajské knihovny Vysočiny na území města vyplývá, že služeb knihovny využívá 19,8 % (v r. 2002 19,7 %)
z celkového počtu občanů Havlíčkobrodska. V průměru každý čtenář během roku 2003 navštívil knihovnu 20x (v r. 2002
14,07x). Každý čtenář si během roku půjčil 53,7 (v r. 2002 44,4) knihovních jednotek, a každý čtenář do 15 let si půjčil 33,8 (v
r. 2002 26,4) knihovních jednotek.
2.1.1. Čtenáři a návštěvníci
V roce 2003 bylo v KKV registrováno 4.828 čtenářů, o 32 více než v roce 2002. Z celkového počtu čtenářů bylo 4.320
zapsáno v ústřední knihovně a 508 na pobočkách.
V ústřední knihovně bylo evidováno o 199 čtenářů více než v roce 2002. Nejvýraznější nárůst v počtu čtenářů byl v oddělení
pro handicapované čtenáře o 146,7 % a v hudebním oddělení o 62,2 %. Z celkového počtu čtenářů tvořili čtenáři ústřední
knihovny 89,5 % (v r. 2002 85,9 %). V síti poboček bylo zapsáno o 167 čtenářů méně než v roce 2002. Pokles v počtu čtenářů
byl na všech pobočkách, s výjimkou pobočky Perknov, kde došlo k nárůstu o 29,7 %. 1. října 2003 byla zrušena pobočka
v Sadech. Z celkového počtu čtenářů tvořili čtenáři na pobočkách 10,5 % (v r. 2002 14,1 %).
Z celkového počtu čtenářů bylo registrováno 1.306 čtenářů do 15 let, o 59 méně než v roce 2002 (zde se nejvíce projevilo
zrušení pobočky v Sadech). V ústřední knihovně bylo evidováno 894 (v r. 2002 794) a na pobočkách 412 (v r. 2002 571)
čtenářů do 15 let. Z registrovaných čtenářů do 15 let bylo v ústřední knihovně evidováno 68,5 % (v roce 2002 58,2 %) a na
pobočkách 31,5 % (v roce 2002 41,8 %) čtenářů. Čtenáři do 15 let tvořili 27,1 % (v r. 2002 28,5 %) a čtenáři nad 15 let 72,9
% (v r. 2002 71,5 %) z celkového počtu čtenářů KVV.
Čtenáři uskutečnili v roce 2003 v KKV 97.015 návštěv, o 29.538 více než v roce 2002.
V ústřední knihovně bylo evidováno 91.346 (v r. 2002 62.301) návštěvníků. Návštěvníci ústřední knihovny představují 94,2 %
(v r. 2002 92,3 %) z celkového počtu návštěvníků KKV. Na pobočkách bylo evidováno 5.669 návštěvníků (v r. 2002 5.176).
Návštěvníci poboček představují 5,8 % (v r. 2002 7,7%) z celkového počtu návštěvníků KKV. Největší počet návštěvníků
evidovaly pobočky Nuselská (3.508) a Wolkerova (1.443).
2.1.2. Výpůjčky
V roce 2003 bylo půjčeno 259.323 knihovních jednotek , o 46.181 více než v roce 2002.Z celkového počtu výpůjček bylo
185.501 knih, 34.892 ostatních dokumentů a 38.930 periodik. Knihy tvořily 71,5 % (v r. 2002 77,3 %), ostatní dokumenty

13,5 % (v r. 2002 9,8 %) a periodika 15 % (v r. 2002 12,9 %) z celkového počtu výpůjček.
Z celkového počtu knih bylo půjčeno 45,3 % naučné literatury a 54,7 % beletrie pro dospělé čtenáře. Pro dětské čtenáře bylo
půjčeno 29,9 % naučné literatury a 70,1 % beletrie.
V ústřední knihovně bylo půjčeno 244.895 knihovních jednotek, tj. 94,4 % z celkového počtu výpůjček KKV. Z celkového
počtu výpůjček bylo půjčeno 171.671 knih, 34.892 ostatních dokumentů a 38.332 periodik. Na pobočkách bylo půjčeno
14.428 knihovních jednotek, tj. 5,6 % z celkového počtu výpůjček KKV. Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 13.830
knih, 0 ostatních dokumentů a 598 periodik. Největší počet výpůjček evidovaly pobočky Nuselská (7.943) a Wolkerova
(4.287).
Výpůjčky ostatních dokumentů, kterých bylo půjčeno 34.892, byly v roce 2003 vyšší o 13.958 než v roce 2002. Z celkového
počtu výpůjček bylo půjčeno 13,5 % (v r. 2002 9,8 %). Složení půjčených ostatních dokumentů bylo následující: 82,7 %
kompaktních disků, 11,7 % magnetofonových kazet, 0,9 % gramofonových desek a 4,7 % hudebnin.
Výpůjčky periodik, kterých bylo půjčeno 38.930, byly vyšší o 11.384, jejich podíl z celkového počtu výpůjček činili 15 % (v r.
2002 12,9 %). K nárůstu výpůjček periodik došlo především v ústřední knihovně, kde jich bylo půjčeno o 11.309 více než
v roce 2002.
K nárůstu výpůjček knih a ostatních dokumentů přispěl především zvýšený nákup fondů v roce 2003. K nárůstu výpůjček
periodik přispělo právo povinného výtisku na celostátní produkci periodik.
Meziknihovní výpůjční služba z jiných knihoven v roce 2003 byla 377 výpůjček, o 119 vyšší než v r. 2002. Z celkového počtu
výpůjček bylo 374 požadavků vyřízeno výpůjčkou originálu a 3 požadavky byly vyřízeny kopií. Meziknihovní výpůjční služba
jiným knihovnám v roce 2003 byla 434 výpůjček, o 174 vyšší než v r. 2002. Z celkového počtu výpůjček bylo 417 požadavků
vyřízeno výpůjčkou originálu a 14 požadavků bylo vyřízeno kopií.
2.1.3. Kulturně vzdělávací činnost
Celkem bylo v roce 2003 pro čtenáře i veřejnost připraveno 474 různých besed, exkurzí, výstav, literárních a hudebních
pořadů, o 102 více než v r. 2002.
V ústřední knihovně bylo zajištěno 399 pořadů. Z celkového počtu pořadů bylo připraveno 18 pořadů v oddělení pro
dospělé čtenáře, v dětském oddělení 119 pořadů, v hudebním oddělení 20 pořadů, ve studovně 53 akcí, v úseku
celoživotního vzdělávání 28 akcí, v oddělení služeb pro handicapované 120 akcí. Zbytek akcí tvoří výstavy.
Na pobočkách se uskutečnilo 75 pořadů.
Nejvíce akcí připravilo pro žáky a studenty dětské oddělení. V průběhu roku 2003 se uskutečnilo 11 výtvarných dílen (s
celkem 135 účastníky), 4 divadelní představení pro děti (s celkem 496 účastníky), výtvarné soutěže (Namaluj žlutého slona, O
nejkrásnější záložku, Navrhni pohlednici svého města nebo obce), etapová hra S Vlastíkem po vlasti, 3 kurzy Začínáme
s Internetem (s 13 účastníky), 2 besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou, literární soutěž (Vysočina na prahu nového
tisíciletí), Noc s Andersenem, Velké říjnové společné čtení a další akce.
Na pobočce Nuselská probíhala setkání nad knihou, výtvarné soutěže a další akce.
2.2. INFORMAČNÍ SLUŽBY
V oblasti informačních služeb byla provedena tato zlepšení pro uživatele:




v roce 2003 byl zvýšen počet veřejných internetových terminálů na 6 a zakoupeny scanner a barevná tiskárna
studovna byla vybavena novým nábytkem (stoly, židle)
byl zpřístupněn regionální povinný výtisk knih a periodik

Přístup na Internet využilo v roce 2003 celkem 11.293 uživatelů, tj. o 5.181 (85%) více než v r. 2002 (6.112). V rámci
studovny přístup na Internet využilo 7.609 uživatelů, tj. o 1.820 více než v r.2002 (5 789). V rámci dětského oddělení přístup
na Internet využilo 3.684 uživatelů, tj. o 3.361 více než v r.2002 (323). Počet hodin na Internetu za rok 2003 byl 3.350, tj. o
2.313 hodin více než v r. 2002 (1.037).

V roce 2003 bylo pro uživatele vyhotoveno 7.328 fotokopií z dokumentů KKV, tj. o 3.221 více než v roce 2002 (4.107). Ve
sledovaném období bylo excerpováno 2.276 článků z celostátního a regionálního tisku, tj. o 1.223 článků více než v roce
2002 (1.053).
V roce 2003 bylo učiněno 533.748 dotazů do online katalogu KKV. V roce 2003 byla statistika databází ASPI 200 hledání a
TAM TAM Anopress 100 hledání. Fond studovny byl v roce 2003 posílen o 737 svazků, z toho tvořil 275 svazků povinný
výtisk.
2.3. SLUŽBY PRO HANDICAPOVANÉ
Knihovnické a informační služby jsou poskytovány především zrakově, sluchově, mentálně postiženým a dětem s lehkými
mozkovými dysfunkcemi. Součástí práce oddělení je i vytváření specifických podmínek imobilním, duševně nemocným a
ostatním znevýhodněným uživatelům knihovny. Konzultační a metodická pomoc v dané oblasti je určena knihovnám
regionu Vysočina a ČR, občanským sdružením a organizacím handicapovaných a studentům speciálních oborů.
Od října 2003 pracuje oddělení v samostatných prostorách s bezbariérovým nájezdem ze zadního traktu budovy a se
signalizačním označením přístupu pro nevidomé ze vstupních prostor knihovny. KKV je připravena na základní komunikaci
s klienty také pomocí Lormovy dotykové abecedy pro hluchoslepé a ve znakovém jazyce.
Činnost oddělení byla v r. 2003 směřována:
a) čtenářům a uživatelům






knihovnické služby a asistenční služba u PC byly poskytovány všem skupinám znevýhodněných uživatelů, především
dětským klientům. V r. 2003 bylo registrováno 148 uživatelů. Zvukových knih pro těžce zrakově postižené včetně
zásilkové služby využívalo 80 klientů
konzultace byly poskytovány klientům se specifickými potřebami, rodinným příslušníkům, studentům speciálních
oborů (VŠ, VOŠ, atd.) a ostatním, kteří se v této oblasti profesně uplatňují
byly připraveny 2 kurzy „Základy práce s PC I. a II.“ pro klienty se specifickými potřebami
pravidelně byly připravovány biblioterapeutické lekce pro klienty denního stacionáře pro mentálně postižené Úsvit,
celoroční kurz trénování paměti byl věnován seniorům nového Domova důchodců ve městě a probíhaly také kurzy
psychické aktivace pro seniory i zdravotně postižené v Havlíčkově Brodě

b) knihovnám kraje Vysočina a ČR



dlouhodobá praktická pomoc byla poskytnuta knihovnám ve Žďáře nad Sázavou, Jihlavě a Třebíči formou aktivačních
kurzů pro seniory
v průběhu celého roku byly poskytovány konzultace z oblasti práce se speciálním software pro nevidomé a
dyslektiky, aktivačních programů pro seniory a byla poskytována pomoc při zpracování projektů ke
grantovým programům

c) organizacím zdravotně postižených, institucím a občanským sdružením








byla navázána spolupráce s řadou organizací a specializovaných pracovišť v kraji i celé ČR (seznam viz
http://www.kkvysociny.cz/oddeleni/handicap/specprac.htm)
ve spolupráci se Speciální školou v Havlíčkově Brodě byla připravena výstava prací žáků školy a speciálních
dokumentů KKV
v předvečer Mezinárodního dne nevidomých se konal recitál nevidomé zpěvačky Ivony Mojžíškové. V rámci
vystoupení se představily také členky divadelního souboru ZP VERVA z Prahy s etudami ze hry A. Nikolaye „Pětkrát
do černého“
pomoc při tvorbě projektů pro organizace a občanská sdružení byla poskytnuta i nad rámec kraje (např. Apogeum
Brno)
pokračovalo mapování bezbariérových vstupů do důležitých objektů Města Havlíčkův Brod a pravidelná aktualizace
stránek www.bezbarier.cz
V r. 2003 přibylo do fondu 309 titulů zvukových knih (2 157 kusů), 21 titulů knih v Braillově písmu, 6 filmů pro
nevidomé, knihy se zkrácenými texty a instruktážní kazety.

2.4. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání pro nejširší veřejnost je zajišťováno prostřednictvím Univerzity volného času (dále UVČ). V rámci pravidelných
přednášek byly realizovány čtyři nepočítačové obory (Zdravý životní styl, Základy psychologie, Kapitoly z dějin výtvarného
umění, Vybrané kapitoly z české literatury) a čtyři počítačové obory (První kroky s počítačem a Internetem, Počítač pro mírně
pokročilé, Počítač pro handicapované I, Počítač pro handicapované II).
Přednášky se konaly v lednu až prosinci 2003. Zúčastnilo se jich 495 posluchačů (207 v letním semestru 2002/2003, 288
v zimním semestru 2003/2004), kteří absolvovali celkem 532 vyučovacích hodin.
3. KNIHOVNÍ FONDY
V roce 2003 fond KKV tvořil 124.071 knihovních jednotek, z toho 112.515 knih a 11.556 ostatních dokumentů. Z celkového
počtu knih je 52.264 v ústřední knihovně, 29.251 ve skladu, 13.849 na pobočkách a 17.151 ve výměnném fondu. Z celkového
počtu ostatních dokumentů je 1.046 hudebnin, 3.047 kompaktních disků, 1.518 magnetofonových kazet, 65 videokazet, 27
CD ROMů, 2.438 gramofonových desek, 3.414 zvukových knih pro nevidomé a slabozraké a 1 DVD. Na 1 čtenáře přibylo do
fondu 3,7 knihovní jednotky (v r. 2002 1,3 knihovní jednotky).
Do fondu KKV v roce 2003 celkem přibylo 22.377 knihovních jednotek, o 15.920 více než v roce 2002. Z celkového počtu
přírůstků knihovních jednotek bylo 18.045 svazků (11 012 titulů) knih a 4.332 ostatních dokumentů. Z celkového počtu
přírůstků knih přibylo v ústřední knihovně 14.372, na pobočkách 889 a 2.784 do výměnného fondu. Složení přírůstku knih
bylo následující: 9.512 (52,7 %) naučné literatury a 8.533 (47,3 %) beletrie. Z celkového počtu přírůstků ostatních
dokumentů v ústřední knihovně bylo nakoupeno 1.913 AV medií (z toho 1.840 kompaktních disků, 70 magnetofonových
kazet, 1 DVD, 2 videokazety), 2.157 zvukových knih, 247 hudebnin a 15 CD ROMů.
V roce 2003 Krajská knihovna Vysočiny odebírala 614 exemplářů periodik, tj. o 390 více než v r. 2002. Z celkového počtu
exemplářů bylo 12 cizojazyčných (v r. 2002 3). Od 1. ledna 2003 má Krajská knihovna Vysočiny právo na povinný výtisk
periodického tisku z celé České republiky a většinu periodik získává touto cestou.
Z knihovního fondu bylo v roce 2003 vyřazeno 16.969 knihovních jednotek (v r. 2002 2.845 knihovních jednotek).
Krajská knihovna Vysočiny se v oblasti zpracování fondů zapojila do projektu Národní knihovny, jenž spočívá v kooperaci
knihoven při zpracování jmenných autorit. Spolupráce byla zahájena v roce 2001 a dále pokračovala v roce 2002. V roce
2003 bylo z celkového počtu 72.767 jmenných autorit zatím opraveno a harmonizováno s národními autoritami přibližně
17.360 záznamů.
Přírůstek knihovních fondů v roce 2003
Rok
Přírůstky knihovních
jednotek celkem
Z toho knih
Z toho
ústřední
knihovna
Z toho
pobočky
Z toho
výměnný
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Z toho ostatní
dokumenty
Z toho AV
media
Z toho
hudebniny
Z toho
zvukových
knih
Z toho CD

2003
22 377

Finanční částky
4 098 895,-Kč

2002
6 457

Finanční částky
1 720 555,-Kč

18 045
14 372

3 333 872,-Kč
2 739 337,-Kč

6 112
3 962

1 547 786,-Kč
1 138 705,-Kč

889

147 541,-Kč

448

53 806,-Kč

2 784

446 994,-Kč[1]

4 332

765 023,-Kč

345

172 769,-Kč

1 913

605 643,-Kč

273

91 664,-Kč

247

39 243,-Kč

72

10 853,-Kč

2 157

15

115 177,-Kč[3]

4 960,-Kč

1 702

937

12

355 275,-Kč[2]

66 280,-Kč[4]

3 972,-Kč

ROMů
Přírůstky periodik
Celkem prostředků na
nákup fondu

614
exemplářů

65 829,-Kč

224
exemplářů

4 164 724,-Kč

382 274,-Kč
2 102 829,-Kč

4. SLUŽBY VEŘEJNÝM KNIHOVNÁM V KRAJI – regionální funkce
Krajská knihovna Vysočiny je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb, a usnesením vlády č. 68 Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven ze dne 16.1.2002 povinna zabezpečovat plnění regionálních funkcí. KKV v rámci kraje Vysočina úzce spolupracuje
se čtyřmi pověřenými knihovnami – MěK v Jihlavě, MěK v Třebíči, MěK v Pelhřimově a s Knihovnou Matěje Josefa Sychry ve
Žďáře nad Sáz. V rámci KKV funguje vzdělávací centrum pro knihovny kraje Vysočina.
Zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému veřejných knihoven kraje Vysočina je garantováno
standardem jednotlivých druhů regionálních funkcí, který upravuje kvalitativní a kvantitativní parametry jejich výkonu a
úroveň jejich plnění.
Standard představuje soubor nároků v následujících oblastech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
statistika knihovnických činností
vzdělávání knihovníků, semináře, porady
tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
revize a aktualizace knihovních fondů
nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce
servis automatizovaného knihovního systému

Plnění krajských regionálních funkcí dle výše uvedených standardů bylo následující:
1. poradenská a konzultační činnost – v rámci kraje bylo poskytnuto 48 konzultací a realizováno 27 metodických návštěv.
Konzultace byly poskytovány zejména při podávání žádostí o granty, při zpracování statistiky a automatizaci knihoven.
V pověřených knihovnách byla provedena kontrola projektů v rámci programu VISK 3. V rámci aktuální nabídky Intranetu
veřejné zprávy bylo jednáno se všemi obecními úřady v kraji, které již mají v knihovně Internet – soupis byl zaslán
zprostředkovatelskému centru, které postoupí žádosti Ministerstvu informatiky. V průběhu roku 2003 byly aktualizovány
webové stránky KKV a došlo ke zlepšení informovanosti knihoven
rozbory činnosti – byl vypracován materiál „Kraj Vysočina – veřejné knihovny v roce 2003“, který obsahuje rozbory činnosti
knihoven v rámci jednotlivých okresů i kraje
plány – v průběhu celého roku probíhala tvorba „Koncepce výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina v letech 2004 –
2008“ a „Koncepce systému veřejných knihoven v kraji Vysočina“ (obě koncepce jsou zveřejněny na webu KKV
k připomínkování). Byly navrženy první orientační materiály plnění výkonu regionálních funkcí (mj. propočty pracovních
úvazků)
2. statistika knihovnických činností – KKV byla pověřena IPOSEM zpracováním statistiky za kraj Vysočina (zpracování sumářů
a příslušných komentářů).
3. vzdělávání knihovníků - v roce 2003 se ve vzdělávacím centru pro knihovny kraje Vysočina uskutečnily kurzy počítačové
gramotnosti v rozsahu ECDL pro profesionální knihovníky kraje Vysočina, hrazené z programu VISK 2 (celkem 19 modulů,
termín konání – březen-listopad 2003, počet účastníků – 50, počet vyučovacích hodin – 355). Dále se zde konala odborná
školení (zahraniční databáze, AACR2 – zpracování zvukových dokumentů, kurzy efektivní komunikace). Bylo realizováno
celkem 28 vzdělávacích akcí (z toho 26 v rámci RF), kterých se zúčastnilo celkem 219 knihovníků (185 v rámci RF). Odučeno
bylo 461 hodin (v rámci RF 433 hodin).
semináře – proběhly 3seminářeproknihovníky,konkrétně:
Současná česká literatura, termín konání - 27.3., 10.4., 24.4., počet účastníků – 28; Efektivní řízení pro manažery knihoven,

termín konání – 12.-13.6., počet účastníků – 12; Seminář pro služby, termín konání – 20.10., počet účastníků – 21; Současná
česká literatura pro děti a mládež, termín konání – 30.10., 13.11., 27.11., počet účastníků – 20
porady – v roce 2003 se uskutečnily 4 porady pro ředitele a metodiky pověřených knihoven. Ředitel KKV a metodici se
zúčastnili porady pracovníků profesionálních knihoven v pověřených knihovnách pro okres Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sáz.
12. listopadu 2003 se uskutečnila „Malá knihovnická slavnost“, na které bylo oceněno 15 nejlépe pracujících dobrovolných
knihovníků v kraji Vysočina.
KKV současně plní funkci pověřené knihovny pro okres Havlíčkův Brod. Na zajištění regionálních funkcí spolupracuje s 10
profesionálnímu knihovnami v okrese.
Plnění okresních regionálních funkcí dle uvedených standardů
1. poradenská a konzultační činnost, praktická pomoc – byla poskytnuta při zpracování výkazů, při podávání grantů, při
revizích, aktualizacích fondů a při zavádění techniky do knihoven. V rámci okresu bylo poskytnuto 117 konzultací (přímo
úsekem okresních služeb KKV 34 konzultací).
v rámci okresu Havlíčkův Brod bylo realizováno 504 metodických návštěv (pracovnice úseku okresních služeb KKV jich
z tohoto počtu uskutečnily 223).
praktická pomoc byla poskytnuta zejména při retrokonverzi výměnného fondu následujícím knihovnám: Místní knihovně
v Okrouhlici, Místní knihovně v České Bělé a Místní knihovně ve Štokách. Zautomatizována byla Místní knihovna v Mírovce,
v Místní knihovně Knyk byla přebalena do fólie část knihovního fondu a v Obci Lípa KKV pomohla při stěhování knihovny do
místní školy
rozbory činnosti – byl zpracován materiál „Přehled a rozbor činnosti veřejných knihoven okresu Havlíčkův Brod za rok 2002“
2. statistika knihovnických činností – v rámci okresu byly odkontrolovány statistické výkazy všech 126 neprofesionálních
knihoven, 10 profes. knihoven, zpracován výkaz krajské knihovny, sumář za prof. knihovny, sumář neprof. knihoven,
celookresní výkaz a příslušné komentáře. V elektronické podobě byly zaslány výkazy všech knihoven IPOSU.
3. porady, aktivy – uskutečnily se 2 porady pro pracovníky profesionálních knihoven a 14 střediskových aktivů pro
dobrovolné knihovníky (pracovnice úseku okresních služeb KKV uskutečnily 2 porady a 2 aktivy)
4. tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce – v rámci okresu Havlíčkův Brod bylo na místní
knihovny dodáno 552 souborů, které obsahovaly 24.756 svazků (ve středisku obsluhovaném úsekem okresních služeb KKV,
které obsluhuje 21 knihoven, bylo rozvezeno 104 souborů, které obsahovaly 5.312 svazků knih).
Nárůst počtu poskytnutých souborů v porovnání s rokem předchozím umožnil dostatečný nákup nových knih – roční
přírůstek VF 8.190 sv. knih, ve středisku HB bylo nově nakoupeno 2.784 sv. V okrese Havl Brod byl k 31.12.2003 stav VF
celkem 96.205 svazků knih, z toho středisko HB - 17.151 (přírůstky 2.784, úbytky 1.489 – provedena aktualizace).
Z dotace MK ČR na regionální funkce bylo zakoupeno v okrese celkem 6.395 sv. knih, z příspěvku KKV středisku HB celkem
634 sv. knih. Na nákupu nových knih pro výměnné fondy se podílely i obecní úřady neprofesionálních knihoven částkou
201.668 Kč (1.161 nových knih).
5. revize a aktualizace knihovních fondů – v rámci okresu Havlíčkův Brod proběhla revize v 23 místních knihovnách,
odrevidováno bylo 19.208 sv. knih.
6. nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce – plnění tohoto standardu je v našem okrese
zabezpečováno minimálně. Obecní úřady přispívají na nákup knih do VF, do kmenových fondů jednotlivých knihoven se
nakupují nové knihy pouze výjimečně. V roce 2003 se tato služba se týkala pouze 9 knihoven a zpracováno bylo 325 sv. knih.
7. servis automatizovaného knihovního systému – pracovník KKV řešil problémy s automatizací knihoven, které se týkaly
zejména modulu LANia 9 –výměnné fondy, OUTINU a nastavení tiskáren. V rámci okresu Havl. Brod bylo obslouženo 12
knihoven, kterým bylo poskytnuto 26 servisů.
5. KULTURNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

Krajská knihovna Vysočiny připravila v roce 2003 celkem 474 akcí, z toho 42 večerních kulturních akcí (viz příloha č. 1, části
se zvýrazněným písmem).
Na kulturním a společensko-vzdělávacím dění města HB a v kraji Vysočina se studovna (REIS) podílela pořádáním Dnů Řecka
a Dnů Velké Británie. V jejich rámci se uskutečnily 3 soutěže (dvě vědomostní, jedna výtvarná), 4 výstavy (výstava fotografií
ŘECKO1-02, výstava výtvarných prací žáků ZŠ Když se řekne Velká Británie, výstava fotografií Lenky Kučerové Putování za
Anglií a Okno do Evropy – výstava o anglickém a českém školství), 2 koncerty (koncert Marthy Elefteriadu a české skupiny La
Via Básníci noci), 2 dny národní kuchyně.
Mimo tyto akce se uskutečnil v prvním pololetí roku 2003 cyklus přednášek (celkem 14) o Evropské unii ve spolupráci s
pověřenými knihovnami v kraji. Přednášky se konaly v Havlíčkově Brodě, Jaroměřicích nad Rokytnou, Jihlavě, Pelhřimově,
Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou.
Krajská knihovna Vysočiny byla organizátorem doprovodných programů 13. Podzimního knižního trhu. Některé z akcí
probíhaly též v budově knihovny, v sále či salónku Staré radnice. V pátek 24. října 2003 se uskutečnily dvě besedy se
spisovatelkou Ivonou Březinovou. V sobotu 25. října 2003 Literární konference Mýty a pověry v literatuře Vysočiny, literární
pořad Zamlčené oblasti a vyhlášení výsledků studentské literární a publicistické soutěže Vysočina na prahu nového tisíciletí.
Akcí se celkem zúčastnilo 328 návštěvníků.
Aktivity pro veřejnost propagující knihovnu:
Březen měsíc Internetu 2003 - v rámci Března měsíce Internetu pro své uživatele Krajská knihovna Vysočiny připravila kurzy
(Internet pro děti, Internet pro ženy, Internet pro muže a Internet pro maminky ze Zvonečku), pro dospělé registrované
uživatele 15 minut na Internetu zdarma (676 uživatelů) a pro děti 30 minut na Internetu zdarma (259 uživatelů) a pro
nejmenší Noc s Andersenem (18 dětí).
Týden knihoven - během Týdne knihoven 2003 (6. – 12. října 2003) probíhaly v KKV tradiční akce: amnestie, registrace
nových čtenářů na všech odděleních zdarma, ¼ hodiny Internetu zdarma, všechny výpůjčky na Hudebním oddělení zdarma.
Uskutečnilo se několik kulturních akcí a výstav (VŘSČ – Veřejné říjnové společné čtení, Zahájení Dnů Velké Británie, dvě
divadelní představení Byla jednou jedna …, hudebně-vzdělávací pořady Jiří Černý: Rock a poezie, Jiří Černý: Pink Floyd,
úvodní přednáška Kurzu trénování paměti: „Paměť – knihovna ducha“ , autorské čtení poezie: Jiří Koten, Radek Friedricha,
výstavy „Na začátku společné cesty“, „Restaurování knih a vzácných tisků po povodních“ a další), kterých se zúčastnilo
celkem 494 návštěvníků.
Na všech odděleních se rozšířila otvírací doba o 4,5 hodin týdně, na Dětském oddělení o 0,5 hodin týdně. Hudebního
oddělení a Oddělení služeb pro handicapované bylo otevřeno v nových prostorách.
Statistický přehled v Týdnu knihoven

Celkem

Registrace a
přeregistrace
230

Z toho nové
registrace
117

Počet
návštěvníků
2.292

Počet
výpůjček
7.053

Z toho
výpůjčky CD
1.085

Využití
Internetu
315

V provozech ústřední knihovny bylo v roce 2003 instalováno 41 různých výstav, výstavek a nástěnek. Na pobočkách bylo
v roce 2003 instalováno 31 výstavek a nástěnek.
V roce 2003 vyšlo o Krajské knihovně Vysočiny 81 článků (především v Novinách Vysočiny, Cestě Vysočiny, Mladé frontě
Dnes a Právu, přehled viz příloha č. 2).
Informace o knihovně a o akcích, které knihovna pořádá jsou pravidelně rozesílány do redakcí Cesty Vysočiny, Novin
Vysočiny, Jihlavských listů, Mladé fronty Dnes, Práva, Včely, rádia Region, kabelové televize HBin a ČTK. V minulém roce
pracovníci knihovny vystoupili 9x v rozhlase (viz příloha č. 3).
6. ODBORNÁ, EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
6.1. Odborná činnost
Semináře, které pořádala KKV v roce 2003:



Knihovny v Evropském roce osob se zdravotním postižením (12. - 14. května 2003) - odborný seminář pro české
a slovenské knihovníky. Cílem semináře bylo zvyšovat povědomí o právech a možnostech osob se
zdravotním postižením v rámci EU, prosazování rovného přístupu k informacím a knihovním dokumentům pro osoby
se specifickými potřebami, výměna informací a dobrých příkladů z praxe a účinných postupů při práci se ZP klienty.
Celkem se semináře zúčastnilo 30 účastníků, z toho 8 hostů ze SR.

Semináře, které organizovala KKV ve spolupráci s jinými institucemi:




Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji - workshop (1. – 2. července 2003) workshop byl zaměřen na přípravu návrhu základní struktury textu krajské koncepce, analýza současného stavu
poskytování VKIS, definování cílů, priorit a také stanovení opatření k realizaci vymezených cílů. Workshop připravil
Odbor knihovnictví Národní knihovny ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny a zúčastnilo se ho 20
pracovníků veřejných knihoven.
Efektivní akvizice? Efektivní zpracování? (23. - 24. listopadu 2003) - seminář pro pracovníky akvizice veřejných
knihoven. Cílem semináře bylo společné hledání odpovědí na některé problémy akvizice a zpracování, se vstupy
odborníků a diskusí přítomných, mj. k efektivitě zpracování v knihovnách. Semináře se zúčastnilo celkem 40
pracovníků knihoven.

Vystoupení zaměstnanců KKV na konferencích:
Gec, Tomáš. Systém veřejných knihoven v kraji Vysočina. Veletrh muzeí, Třebíč, Muzeum Vysočiny Třebíč, 29.-30. května
2003.
Gec, Tomáš. Revize standardu Zpracování KF placených knihovnami (obcemi), jejich distribuce. Regionální funkce. Seminář
pro pověřené knihovny, Pardubice, Krajská knihovna Pardubice, 15.-16.4.2003.
Dostupný na World Wide Web: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Pardubice/Gec.ppt
Vejsadová, Jana. Služby pro osoby se specifickými potřebami v KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě" (30 min.). Konference
INSPO, Praha, Kongresové centrum, 22. března 2003.
Vejsadová, Jana. Internet, elektronické informační zdroje a služby pro osoby se specifickými potřebami v knihovnách (10
min.). Konference ISSN, Hradec Králové, Aldis, 24.-25. března 2003.
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6.2. Ediční činnost
V roce 2003 byla vydána čtyři čísla elektronického časopisu Knihovnický zpravodaj Vysočiny, www.knihzdar.cz/kzv/. Za rok
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Rösslerová, Ivana. Současný trend je celoživotně se vzdělávat. Včela. 2003, roč. 3, č. 2, s. 14.
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Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200310016 . ISSN 1212-5075.
Vejsadová, Jana. Internet, elektronické informační zdroje a služby pro osoby se specifickými potřebami v knihovnách.
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Dostupný na World Wide Web: http://www.isss.cz/servis.asp
7. PERSONÁLNÍ, FINANČNÍ, TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ ZABEZPEČENÍ

7.1. Personální zabezpečení

Počet zaměstnanců činil k 31.12. 33 pracovníků (přepočtených 32,9 úvazků).

V roce 2003 se proběhlo plánované navýšení o funkci ekonoma od 1.1. 2003. v 1. pololetí proběhl přesun 2 pracovníků z
půjčovny pro dospělé do dětského oddělení a oddělení služeb pro handicapované (po 1 úvazku), naopak oddělení pro
dospělé bylo posílena o 1 pracovníka, který přešel z útvaru knihovních fondů. V průběhu roku nastoupilo dalších 6
zaměstnanců náhradou za zaměstnance, kteří ukončili pracovní poměr dohodou nebo jim vypršela smlouva na dobu určitou,
v některých případech již v předstihu před avizovaným odchodem. Změny se týkaly studovny (nástup nového pracovníka po
ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu ošetřování rodiného příslušníka), oddělení knihovních fondů (2
zaměstnanci), hudebního oddělení (2 zaměstnanci) a místa paní uklízečky. V září a říjnu nastoupili 3 brigádníci. V říjnu
proběhl přechod jednoho z nich do hudebního oddělení již jako stálého zaměstnance a naopak oddělení pro dospělé byla
posílena o 1 kmenového zaměstnance z hudebního oddělení. 1 brigádník zůstal v knihovně až do 29.2. 2004, zbývající do
31.12.2003.
7.2. Finanční zabezpečení
Při přípravě rozpočtu na rok 2003 věnovala KKV kromě zabezpečení dostatečné výše příspěvku od zřizovatele zvláštní
pozornost přípravě žádosti o příspěvek Města Havlíčkův Brod na pokrytí části nákladů na městské funkce krajské knihovny.
Náklady na provoz městské části byly vyčísleny na 9 mil. Kč. V únoru 2003 schválilo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod
navýšení příspěvku na tyto funkce na 3.435 mil. Kč. V roce 2003 bylo přijato komplexní dlouhodobé řešení financování
městských funkcí Městem Havlíčkův Brod. Usnesením Zastupitelstva města Havlíčkův Brod ze dne 17. 12. 2003 byl schválen
příspěvek na činnost knihovny ve výši 6 mil. Kč. Souběžně knihovna platí Městu Havlíčkův Brod standardní tržní nájemné za
budovu staré radnice, sídlo ústřední knihovny, ve výši 1.06 mil. Kč.
Výnosy knihovny v roce 2002 byly v souhrnné výši 16.918.000 Kč. Skládaly se z příspěvku zřizovatele ve výši 10.749.000 Kč,
z příspěvku Města Havlíčkův Brod na funkci základní knihovny ve výši 3.435.000 Kč, z příjmů z vlastní činnosti ve výši 769.000
Kč a z ostatních výnosů ve výši 123.000 Kč (dar od VČE ad.). Dále pak byly jejich součástí účelová státní dotace na výkon
regionálních funkcí ve výši 2.605.000 Kč a granty MK ČR v souhrnné částce 129.000 Kč.
Knihovna obdržela investiční dotaci od zřizovatele ve výši 462.000 na nákup zařízení na elektronickou ochranu fondu.
Náklady spojené s činností Regionálního evropského informačního střediska ve výši 162.748 Kč hradilo MZV ČR.
Přehled získaných grantů:
V roce 2003 získala KKV kromě účelové státní dotace na výkon regionálních funkcí ve výši 2.605.000,- Kč granty MK ČR
v souhrnné částce 129.000,- Kč:



25.000,- Kč na projekty v rámci programu Knihovna 21. století Knihy pro čtenáře s handicapem
104.000,- Kč na projekt v rámci programu VISK 2 Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina.

Podrobný rozbor hospodaření organizace je obsažen v materiálu „Komplexní rozbor činnosti KKV za rok 2003“.
7.3. Technické a materiálové zabezpečení

V roce 2003 byla dokončena výměna zastaralé výpočetní techniky (tiskárny, scannery, monitory, minoritně PC) za novou, byl
rozšířen počet internetových terminálů pro veřejnost a zakoupena barevná laserová tiskárna pro veřejnost. Pro potřeby
revize fondu byl nakoupen přenosný scanner. Z ostatní techniky byla zakoupena nová telefonní ústředna, zabezpečovací
zařízení a kopírka. Centrum pro celoživotní vzdělávání bylo vybaveno klimatizací.
Byla natažena strukturovaná kabeláž v kancelářích uvolněných městem a propojeny obě části staré radnice. KKV zvýšila
konektivitu na Internet na 512 kb/s.
V oblasti software byl v lednu 2003 proveden přechod na SQL verzi automatizovaného knihovnického systému Clavius,
dokoupen modul Revize a modul Bibliografie. KKV přešla na účetnictví v Gordicu a postupně byl realizován na většině
počítačů přechod na operační systém Windows XP.
Byla realizována druhá část plánované výměny nábytku (stolky, židle) pro veřejnost a to v čítárně, ve studovně, v hudebním
oddělení a v oddělení služeb pro handicapované. Byly zakoupeny regály do skladu knih, ve většině případů z jiných knihoven.
7.4. Prostorové zabezpečení
Největší problém krajské knihovny představují naprosto nedostatečné prostory, které nestačí ani k plnohodnotnému plnění
stávajících povinností. Krajská knihovny Vysočiny v současné době sídlí v budově Staré radnice, pronajaté od Města
Havlíčkův Brod. Tato budova nedostačovala již pro zajištění řádného chodu Okresní knihovny. Kraj Vysočina v součinnosti
s orgány Města Havlíčkův Brod od založení Krajské knihovny Vysočiny hledal řešení ke zlepšení podmínek pro provoz
knihovny, především nové vhodné prostory, které by kapacitně splnily nároky kladené na činnost krajských knihoven a
umožnily provozovat kvalitní veřejné knihovnické služby včetně prostoru pro nárůst knihovního fondu až na odpovídajících
400 tis. svazků.
Pro řešení této situace byl zásadní rok 2003. Již 16.1. 2003 se konala pracovní schůzka představitelů kraje a zástupců města.
Závěrem schůzky bylo, že krajská knihovna do 30.6. 2003 provede vypočet potřebné metráže a zmapuje možnosti vhodných
objektů (ve vlastnictví města, kraje i v soukromém vlastnictví). Jelikož řešení prostorové nedostatečnosti nebylo možné bez
pomoci státu, obrátili se na ministra kultury dopisem ze dne 14.5. 2003 s žádostí o pomoc formou přijetí Státního programu
rekonstrukcí a dostavby krajských knihoven hejtmani Karlovarského a Zlínského kraje a kraje Vysočina (tento problém je
společný všem krajům, kde stát převedl na kraj bývalé okresní knihovny). Po vyhodnocení situace ministr kultury přislíbil
pomoc a předložení návrhu tohoto programu vládě ČR.
V červnu 2003 byl předložen k připomínkování materiál „Možnosti řešení prostorových problémů Krajské knihovny
Vysočiny“. Pro optimální fungování krajské knihovny, plnohodnotné zajištění služeb a přiměřené pracovní podmínky
v zázemí v tomto materiálu vyšla potřeba přibližně 4000 m2 užitné plochy. Výstupem připomínkování a jednání se zástupci
kraje a města byl záměr řešení prostorových problému jako novostavby. Potřeby krajské knihovny a představa řešení byla
představena poslancům výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PČR dne 10. září 2003.
Dne 4. 11. 2003 byl radě předložen koncepční záměr doplněný „Porovnáním nákladů na umístění KKV na území města
Havlíčkův Brod“. Po projednání Rada kraje schválila koncepční záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako
novostavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Rozhodnutí Rady potvrdilo Zastupitelstvo kraje dne 18.12. 2003 a
v rozpočtu odhlasovalo částku na uspořádání architektonické soutěže v roce 2004.
Do doby ukončení nové knihovny byly ve spolupráci s Městem Havlíčkův Brod vyřešeny nejakutnější potřeby. V 2. pololetí
2003 Město Havlíčkův Brod uvolnilo prostory v zadním traktu staré radnice, které byly použity na kanceláře nezbytné na
zabezpečení krajských funkcí. V nově uzavřené nájemní smlouvě se město rovněž zavázalo k úhradě nezbytných oprav až do
výše 435.000 Kč. Části prostor, které se uvolnily v hlavní budově, byly využity na zlepšení služeb čtenářům (větší prostory
hudebního oddělení, nové prostory pro oddělení služeb pro handicapované). Proběhl rovněž pronájem nezbytných
skladových ploch s dostatečnou nosností. V současné době má KKV k dispozici celkem 1150 m2: 805 m2 v budově staré
radnice - Havlíčkovo náměstí 87 (ústřední knihovna), 80 m2 (pobočky Nuselská, Wolkerova, Perknov) a 265 m2 sklad
v areálu Pleasu.
PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Kulturní akce KKV
Leden 2003









Modrobílé čarování (výtvarná dílna)
Šachový turnaj Po stopách Edgara Colleho
Zápis do letního semestru Univerzity volného času
Jacques Brel v podání Jiřího Dědečka (koncert)
S Vlastíkem po vlasti aneb putování po krásách naší země (etapová hra pro děti)
Webík, aneb webuju, webuješ, webujeme (soutěž pro děti)
Nakresli žlutého slona (výtvarné soutěž pro děti)

Únor 2003






Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Namaluj žlutého slona
A je tu karneval ! (výtvarná dílna)
Program psychické aktivace (kurzy trémování paměti pro seniory)
Vynálezce dětských snů (divadelní představení pro děti)
O nejhezčí masopustní masku (soutěž pro děti)

Březen 2003






Noc s Andersenem
Svátky jara (výtvarná dílna)
Začínáme s Internetem (kurz pro děti)
Březen - měsíc Internetu (Setkání s Internetem pro děti, Setkání s Internetem pro ženy, Setkání s Internetem pro
muže, Setkání s Internetem pro maminky ze Zvonečku )
Cestou do Evropy (přednášky o EU)

Duben 2003










Jiří Černý - Základy moderní pop music (přednáška)
Velikonoční dekorace na poslední chvíli (mimořádná výtvarná dílna)
Dárečky z lásky (výtvarná dílna)
Do Řecka s námi (koncert)
Vynálezce dětských snů (divadelní představení pro děti)
Vyhlášení výsledků soutěže " S Vlastíkem po vlasti"
Začínáme s Internetem (kurz pro děti)
Dny Řecka v Havlíčkově Brodě
Cestou do Evropy (přednášky o EU)

Květen 2003






Knihovny v Evropském roce osob se zdravotním postižením (seminář)
ŘECK01-02 (výstava)
Cestou do Evropy (přednášky o EU)
Máme rádi zvířata... (výtvarná dílna)
Začínáme s Internetem (kurz pro děti)

Červen 2003






Efektivní řízení pro manažery knihoven (seminář)
Prázdniny jsou za dveřmi ... (výtvarná dílna)
Začínáme s Internetem (kurz pro děti)
Jan Burian - Ekologie duše (recitál)
Beseda s Ivankou Devátou (beseda a autorské čtení)

Červenec 2003




Navrhni pohlednici svého města nebo obce (výtvarná soutěž)
Vysočina na prahu nového tisíciletí (literární soutěž)
O nejhezčí záložku (výtvarná soutěž)

Září 2003




Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Navrhni pohlednici svého města nebo obce
Afrika – má nová láska aneb dojmy z mé cesty na rovník za adoptivní dcerou (beseda)
Já bych chtěl mít tvé foto ... (výtvarná dílna)

Říjen 2003















Vyhlášení vítězů soutěže "O nejhezčí záložku"
O nejhezčí masku (výtvarná soutěž)
Foukej, foukej větříčku ... (výtvarná dílna)
Krajská knihovna Vysočiny a 13. Podzimní knižní trh (Literární konference "Mýty a pověry v literatuře Vysočiny",
Zamlčené oblasti, Národní akviziční seminář, Besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou)
Cestopisná beseda s Janem Hruškou Austrálie I.
Básníci noci (recitál)
Autorské čtení poezie Radka Fridricha a Jiřího Kotena
VŘS-Č Velké říjnové společné čtení
Byla jednou jedna pohádka (divadelní představení pro děti)
Týden knihoven (6. - 10. října 2003)
Josef Fousek - Nemám čas lhát (koncert)
Jiří Černý (přednášky)
o Rock a poezie
o Pink Floyd
Dny Velké Británie

Listopad 2003










Večer romského čtení
Večer poezie Bohuslava Reynka
Besedy v rámci projektu "Rozmanitost do knihoven"
Malá knihovnická slavnost
Putování za Anglií (výstava)
Když se řekne Velká Británie (výtvarná soutěž)
Recitál nevidomé zpěvačky a klavíristky Ivony Mojžíškové
Dny Velké Británie
Čertoviny (výtvarná dílna)

Prosinec 2003





Cestopisná beseda s Janem Hruškou - Austrálie II.
Beseda s Arnoštem Vašíčkem
Okno do Evropy (výstava)
Vánoce, vánoce přicházejí ... (výtvarná dílna)

Příloha č. 2 - Seznam článků, které vyšly v r. 2003 o KKV
BÁSNÍCI
Básníci noci vystoupili na staré radnici. -- ISSN 1213-8541. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 2, č. 245
(18.10.2003) , s. 5.
KNIHOVNA
Knihovna zlepšila své služby pro nevidomé a slabozraké. -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 295
(18.12.2003) , s. C/9, příl. Vysočina.
NA
Na knižní zloděje nyní už číhá instalovaná pastička. -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. --) Roč. 02, č.
292 (15.12.2003, s. 4.
NEBOJTE

Nebojte se Evropy, poznávejte Řecko. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 1213-8541. -- Roč. 2, č. 77
(01.04.2003), s. 4 .
ROZMANITOST
Rozmanitost do knihoven 2003. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 48, s.5 .
BENÁK, Jaroslav
Čertoviny / jab. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 49 (2003) , s. 3, fot.
BENÁK, Jaroslav
Mezinárodní den nevidomých / text a foto: Jaroslav Benák. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 47, s. 3, fot.
BENÁK, Jaroslav
Večer věnovaný B. Reynkovi / text a foto: J. Benák. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 47, s. 8, fot.
BENÁK, Jaroslav
[Výstava fotografií Lenky Kučerové] / jab. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 45 (2003) , s. 11, fot.
BENÁKOVÁ, Eva
Nebojte se Evropy zná již své vítěze / (eb). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- (01.12.2003) Roč.
02, č. 280, s. 5.
BLAŽEK, Tomáš
V Brodě si připomněli literární mýty Vysočiny / Tomáš Blažek. -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 252
(20.11.2003) , s. C/2, příl. Vysočina.
ČERNO, Petra
Simenon kromě psaní detektivek rád cestoval a fotografoval ženy / Petra Černo. -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta
Dnes. -- Roč. 14, č. 13 (16.01.2003) , s. C/3, příl. Vysočina, fot.
ČERVENCLOVÁ, Tereza
Bez Harryho Pottera ani ránu / Tereza Červenclová. -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č.
167 (19.07.2003) , s. 4.
ETR
Dědeček přijede s Brelovými písněmi / (etr). -- In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, č. 13 (16.01.2003) , s.
D/3, příl. Vysočina.
ETR
Do knihovny zavítá herec Petr Kostka / etr. -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 223 (23.09.2003) , s.
C/11, příl. Vysočina.
ILM
Děti mohou vytvořit pohlednici svého města / (ilm). -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 144
(21.06.2003).
KARHAN, Josef
Dny Velké Británie v městě Havlíčkově / Josef Karhan.-- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 1213-8541. -- Roč. 2,
č. 231 (02.10.2003) , s. 5.
LIK
Česko-slovenští knihovníci besedovali / (lik). -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 112 (15.05.2003).
LIK
Děti mohou navrhovat pohlednici své obce : Volný čas / (lik). -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 154
(03.07.2003) , s. C/4, příl . Vysočina.
LIK
Děti se v knihovně učí pracovat s internetem / (lik). -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 073

(27.03.2003), s. C/6, příl. Vysočina.
LIK
Děti vyráběly masky / lik. -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 47 (27.03.2003) , s. C/2, příl. Vysočina.
LIK
Krajská knihovna se možná přestěhuje do nové budovy / lik. -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 221
(20.09.2003) ), s. C/2, příl. Vysočina.
LIK
O počítačový kurz byl zájem / (lik). -- ISSN 1210- 1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 138 (14.06.2003) , s. C/1, příl.
Vysočina.
LIK
Velikonoční dílny pořádá i knihovna / lik. -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 92 (18.04.2003) , s. 3.
MAREK, Ladislav
Autorské čtení poezie / mal. – In: Cesta Vysočiny, -- Roč. 43, č. 40 (2003), s. 3.
MAREK, Ladislav
Cíl - spojit kulturu a zdraví / mal. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 38 (2003) , s. 1.
MAREK, Ladislav
Krajská knihovna Vysočiny pro veřejnost / mal. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 40 (2003) , s. 3.
MAREK, Ladislav
Místo, kde se lidé mohou cítit dobře / Ladislav Marek. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 38 (2003) , s. 1-2, fot.
MAREK, Ladislav
Mýty a pověry v literatuře / mal. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 42 (2003), s. 3.
MAREK, Ladislav
Pohled do Austrálie / mal. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 49 (2003) , s. 3.
MAREK, Ladislav
Výtvarná dílna "Čertoviny" / mal. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 46 (2003), s. 3.
MAT
Čajovnou zněla romská literatura / (mat). -- ISSN 1213-8541. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 2, č. 273
(22.11.2003) , s. 1.
MORŽOL, Marcel
Chce ještě Havlíčkův Brod krajskou knihovnu? / Marcel Moržol. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 12138541. -- Roč. 2, č. 101 (30.04.2003), s. 2.
MUSELOVÁ, Ilona
Knihovny učí toleranci / Ilona Muselová. -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 14, č. 271 (20.11.2003) , s. C/11,
příl. Vysočina.
MUSELOVÁ, Ilona
VŘS-Č odstartuje Týden knihoven / Ilona Muselová. -- ISSN 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Roč. 4, č. 230
(01.10.2003) , s. C/4, příl. Vysočina.
NEVOLOVÁ, Hana
Beseda nejen o klokanech / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 241 (14.10.2003),
s. 04.
NEVOLOVÁ, Hana
Beseda o nejtajemnějších záhadách světa v knihovně / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. --

Roč. 02, č. 277 (27.11.2003), s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Březen je měsícem internetu, ale zároveň také knihy / Hana Nevolová. -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny
Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 051 (01.03.2003) , s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Dětské obrázky jako pohlednice / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- (14.08.2003) Roč. 02,
č. 189, s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Herec Kostka přijede vyprávět o cestě za adoptivní dcerou / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny
Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 223 (23.09.2003), s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Knihovny nabízí kromě amnestie i registraci zdarma / Hana Nevolová ; Josef Karhan. -- ISSN 1213-8541. -- In: Vysočina.
Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 2, č. 234 (06.10.2003) , s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Knihy už mají zřejmě v krvi / Hana Nevolová. -- ISSN 1213-8541. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 2, č. 268
(15.11.2003) , s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Knižní trh bude ve znamení nejen mýtů a pověr / (ana). -- ISSN 1213-8541. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 2,
č. 243 (16.10.2003) , s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Krajská knihovna vychází vstříc handiapovaným / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč.
02, č. 223 (23.09.2003), s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Letní semestr je plném proudu / (ana). -- ISSN 1213- 8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 056
(07.03.2003) , s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Mnoho lidí dosud neví datum vstupu do unie / Hana Nevolová. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 1213-8541. - Roč. 14, č. 218 (17.09.2003), s. 3.
NEVOLOVÁ, Hana
Můžete se přijít podívat, co dělají knížky v noci / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč.
02, č. 070 (24.03.2003) , s. 2.
NEVOLOVÁ, Hana
Nebojte se Evropy, poznávejte Řecko / (ana). -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 1213-8541. -- Roč. 2, č. 99
(28.04.2003), s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Oslavte Den poezie / (ana). -- ISSN 1213-8541. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 2, č. 267 (14.11.2003) , s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Ovládat počítač umí i handicapovaní / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 140
(17.06.2003) , s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Pohlednice od dětí se stanou opravdovými / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č.
214 (12.09.2003), s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Povídání o Austrálii / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 289 (11.12.2003), s. 4.

NEVOLOVÁ, Hana
Pro handicapované občany zkvalitní poskytované služby / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska.
-- Roč. 02, č. 111 (14.05.2003) , s. 3.
NEVOLOVÁ, Hana
Reynek má co nabídnout / Hana Nevolová. -- ISSN 1213-8541. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 2, č. 269
(18.11.2003) , s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Řecký atašé zahájil výstavu fotografií / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina.Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 106
(07.05.2003) , s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
S Jiřím Hruškou nejen o klokanech / (ana). -- ISSN 1213-8541. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 2, č. 295
(18.12.2003), s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
S nejnápaditější krajkovou záložkou určitě zvítězíte / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -Roč. 02, č. 167 (19.07.2003) , s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
S Vlastíkem putují čtenáři knihovny / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 059
(11.03.2003) , s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Týden v knihovnách jen ve zkratce / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- (08.10.2003) Roč.
02, č. 236, s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Univerzita opět pokračuje / Hana Nevolová. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 1213-8541. -- Roč. 2, č. 209
(06.09.2003), s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Univerzita zahájí další semestr / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- (12.09.2003) Roč. 02, č.
197, s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Univerzitu mohou navštěvovat senioři i ženy na mateřské / Hana Nevolová. -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny
Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 136 (12.06.2003) , s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Vyhlášení výsledků dětské soutěže / (ana). -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 1213-8541. -- Roč. 2, č. 79
(03.04.2003), s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Výstava zakončí Dny Velké Británie / (ana). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 276
(26.11.2003), s. 2.
NEVOLOVÁ, Hana
Vždy poslední pondělí v měsíci / Hana Nevolová. -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č.
275 (25.11.2003), s. 4.
NEVOLOVÁ, Hana
Za publicistický článek dvě vstupenky na trh / (ana). -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 1213-8541. -- Roč. 2, č.
173 (26.07.2003), s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Za službu veřejnosti budou odměněni vzorní knihovníci / Hana Nevolová. -- ISSN 1213-1541. -- In: Vysočina. Noviny
Havlíčkobrodska. -- Roč. 2, č. 264 (11.11.2003) , s. 5.

NEVOLOVÁ, Hana
Zápis stále ještě pokračuje / Hana Nevolová. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 1213-8541. -- Roč. 2, č. 221
(20.09.2003) , s. 5.
NEVOLOVÁ, Hana
Známý herec adoptoval Africkou dívku / (ana). -- ISSN 1213-8541. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 2, č. 227
(27.10.2003) , s. 4.
PILAŘ, Milan
Británie se představí na Vysočině / (pm). -- In: Jihlavské listy. -- ISSN 1212-740X. -- Roč. 14, č. 82 (14.10.2003), s. 4.
PILAŘ, Milan
V krajské knihovně pomáhají handicapovaným / (pm). -- In: Jihlavské listy. -- ISSN 1212-740X. -- Roč. 14, č. 82 (14.10.2003),
s. 4.
PRŮŠA, Ladislav
Dobrovolní knihovníci oceněni / Lp. -- In: Cesta Vysočiny. -- Roč. 43, č. 46 (2003) , s. 1, fot.
RED
Beseda byla velkým a milým překvapením / (red). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č.
132 (07.06.2003) , s. 4.
STEJSKALOVÁ, Iveta
Evropská unie nikoho nezajímá / Iveta Stejskalová. -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č.
110 (13.05.2003) , s. 2.
STEJSKALOVÁ, Iveta
Krajská knihovna obdrží letos trojnásobek peněz / (tas). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč.
02, č. 074 (28.03.2003) , s. 1.
STEJSKALOVÁ, Iveta
Krajská knihovna přesídlí do Rubešovky nebo stavebky / (tas). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -Roč. 02, č. 140 (17.06.2003) , s. 5.
STEJSKALOVÁ, Iveta
Krajská knihovna těžce hledá sídlo / Iveta Stejskalová. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- ISSN 1213-8541. -- Roč. 2,
č. 100 (29.04.2003), s. 1 a 2.
STEJSKALOVÁ, Iveta
Nové prostory krajské knihovny by mohly vyrůst během krátké doby na zeleném drnu / (tas). -- ISSN 1213- 8525. -- In:
Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 214 (12.09.2003), s. 2.
STEJSKALOVÁ, Iveta
Řecko, to nejsou jen olivy a Olymp / (tas). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 066
(19.03.2003) , s. 2.
ŠTIBOR, František
Večer romského čtení v čajovně / (bor). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č. 271
(20.11.2003), s. 24.
VET
Nejlepší maska je ta vlastnoručně vyrobená / (vet). -- ISSN 1213-8525. -- In: Vysočina. Noviny Havlíčkobrodska. -- Roč. 02, č.
048 (26.02.2003), s. 5.

Příloha č. 3 - Vystoupení zaměstnanců KKV v rozhlase / TV
Janáčková, Ludmila. Týden knihoven v Krajské knihovně Vysočiny. ČRo Region, 6. října 2003, 9.10 - 9.20 hodin.

Slezáková, Jaroslava. Dny Velké Británie v HB. ČRo Region, 2. října 2003, 15.10 - 15.20 hodin.
Slezáková, Jaroslava. Dny Velké Británie v HB. TV Prima, TV Nova, 2. října 2003.
Tonarová, Veronika. Vysočina na prahu nového tisíciletí (literární soutěž). ČRo Region, 29. května 2003, 10.30 - 10.45 hodin.
Tonarová, Veronika. Noc s Andersenem v KKV. ČRo Region, 28. března 2003, 21.00 - 21.10 hodin.
Tonarová, Veronika. 13. Podzimní knižní trh a Krajská knihovna Vysočiny. ČRo Svobodná Evropa, 15. října 2003, 11.10 11.50 hodin.
Tonarová, Veronika. Týden knihoven v Krajské knihovně Vysočiny. ČRo Region, 6. října 2003, 13.10 - 13.20 hodin.
Tonarová, Veronika. S Vlastíkem po vlasti a další akce dětského oddělení KKV. ČRo Region, 5. února 2003, 10.30 - 10.45
hodin.
Vejsadová, Jana. Specializované služby poskytované handicapovaným v KKV. Kursy trénování paměti pro seniory. ČRo
Region, 26. března 2003, 18.00 - 19.00 hodin.

[1] Z toho dotace MK na RF 288.495,- Kč a příspěvky obcí 58.500,- Kč
[2] Z toho dotace MK na RF 355.275,- Kč
[3] Z toho grant MK 25.000,- Kč
[4] Z toho grant MK 20.000,- Kč

