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Úvod / Úspěšný rok 2015
Městská knihovna v Třebíči byla vyhlášena Městskou knihovnou roku 2015 v kategorii měst
od 20 tisíc do 50 tisíc obyvatel. Cenu získala především za rozsáhlé spektrum vzdělávacích
aktivit, které organizuje především díky projektové činnosti. Každý rok se úspěšně zúčastňuje
dotačních řízení Ministerstva kultury, Grantového systému Zdravého města Třebíč, Fondu
Vysočiny i Nadace ČEZ a tak i letos celkem 9 malých projektů přispělo k bohatosti programu
knihovny.
Nejoceňovanějších projektem byla Nezvalova Třebíč, festival poezie, hudby a umění
obnovený po 25 letech. Akce projektu překročily hranice nejen Městské knihovny, ale i města
Třebíč – soutěže poezie se zúčastnili básníci z celé České republiky. Projekt byl financován
Fondem Vysočiny, Ministerstvem kultury ČR, městem Třebíč a sponzorskými dary
europoslankyně Věry Jourové a firmy Karel Průša elektro. Za Nezvalovu Třebíč obdržela
knihovna poděkování ministra kultury Daniela Hermana.
Kromě vlastních projektů se knihovna zapojila do projektů jiných subjektů, takže plánovanou
nabídku ještě rozšířila o řadu zajímavých akcí:
Festival slovenské literatury na Vysočině organizovaný Krajskou knihovnou Vysočiny pod
záštitou Kraje Vysočina a partnerského Nitranského samosprávného kraje. Festival přivedl
zajímavé literární osobnosti ze Slovenska, které v jednotlivých knihovnách celé Vysočiny
prezentovaly úspěšné literární projekty, knihy a události.
Třebíč – město přátelské rodině. Projekt byl odměnou městu Třebíč za první místo v soutěži
Obec přátelská rodině 2014. Částka 1 500 000 korun byla rovnoměrně rozdělena mezi
organizace, které aktivně spolupracují při naplňování vize Třebíče jako zdravého,
komunitního a rodině přátelského města a které v hodnoceném roce 2014 dopomohly k
získání titulu. Knihovna dotaci využila na rodinné aktivity, takže nad rámec plánovaných a
projektově zajištěných akcí obohatila čtenářské kampaně Týden knihoven, Den pro dětskou
knihu, zorganizovala Adventní neděli pro rodinu, výlet do pohádkové vesničky Podlesíčko
nebo zprostředkovala amatérská divadélka dětí v Domovech pro seniory. Akce se konaly
především o víkendech, což umožnilo účast celých rodin. Prostředky byly také využity na
nákup společenských her a obnovu vybavení v dětském oddělení.
Děkujeme zřizovateli, městu Třebíč, za podporu činnosti knihovny, a všem organizacím
i jednotlivcům za spolupráci v roce 2015. Také díky jejich zájmu je knihovna využívána
nejen ke knihovnickým činnostem.
Marie Dočkalová, ředitelka
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Základní statistická data za rok 2015
Registrovaní čtenáři a uživatelé
z toho děti do 15 let

8 425
3 592

Návštěvníci knihovny
z toho návštěvníci půjčoven a studoven
uživatelé internetu a PC
návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci vzdělávacích akcí
návštěvníci on-line služeb přes web knihovny

226 299
130 798
12 149
28 740
4 549
50 063

Výpůjčky a další služby
z toho naučná literatura dospělým
krásná literatura dospělým
naučná literatura dětem
krásná literatura dětem
noviny a časopisy
kartografické dokumenty
zvukové knihy a hudební CD
elektronické dokumenty
prezenční výpůjčky

343 871
45 339
181 038
15 448
51 503
44 854
303
5 324
57
7 751

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
půjčené pro čtenáře MěK Třebíč
půjčené jiným knihovnám
Elektronické on-line služby
návštěvy webové stránky knihovny
využití on-line katalogu v knihovně
využití on-line katalogu mimo knihovnu
využití on-line správy osobního konta
využití elektronických informačních zdrojů
další on-line informační služby
Studijní místa a vybavení
plocha pro čtenáře a uživatele v m2
počet studijních a odpočinkových míst
počet počítačů pro veřejnost
z toho napojených na internet
wifi
kopírování pro veřejnost
Knihovní fondy (pouze Třebíč bez výměnného fondu pro obecní knihovny regionu)
z toho naučná literatura
krásná literatura
mapy
zvukové knihy, hudební CD, zvukově obrazové
CD-ROM a jiné
Počet exemplářů novin a časopisů
Počet knih ve volném výběru
Přírůstky za rok 2015
Úbytky za rok 2015

268
121

53 918
15 798
37 607
12 964
269
93

1997
82
39
32
2
5
184 343
58 560
108 951
273
16 251
307
278
113 198
6 885
1 440
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Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy)
Vzdělávací akce pro veřejnost (PC školení, další kurzy)
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí
Regionální funkce (RF, profesionální služby obecním knihovnám regionu)
Počet svazků výměnného fondu celkem
Přírůstek knih v roce 2015
Úbytek knih v roce 2015
Náklady na nákup knih do výměnných fondů
Výměnné soubory knih do obecních knihoven 2015
Počet knih ve výměnných souborech 2015
Profesionální knihovny v regionu Třebíč
Neprofesionální obecní knihovny v okrese Třebíč

878
114
32 696

60 817
2 945
13
684 890
367
24 754
10
135

Zaměstnanci
Počet zaměstnanců/úvazků
z toho pracovníci regionálních služeb
VŠ vzdělání
SŠ vzdělání
ostatní
Příjmy knihovny
Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu zřizovatele
Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu kraje na RF
Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu státu
Tržby za služby a ostatní výnosy
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace z rozpočtu kraje
Investiční dotace z rozpočtu státu
Výdaje knihovny
Spotřeba materiálu, energie, zboží, služby ad.
Náklady na knihy, časopisy, zvukové knihy, CD ad.
Platy
Průměrný základní měsíční plat včetně příplatků a odměn
Ostatní osobní náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Investiční výdaje

29,06
4
5,75
19,23
1,08

10 610 622
2 135 000
151 000
903 462
0
0
0

3 388 170
1 277 394
5 819 990
19 400
257 168
1 976 273
74 125
0
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Ekonomika knihovny 2015
Zřizovatelem Městské knihovny v Třebíči je od 1. 2. 1996 Město Třebíč. Rozpočet knihovny je
vzhledem k právní subjektivitě knihovny jako příspěvkové organizace ročně stanovován jako součet
příspěvku zřizovatele a předpokládaných vlastních příjmů knihovny z hlavní a vedlejší činnosti.
V průběhu roku knihovna přihlásila několika grantových projektů do grantových programů MK ČR,
GSZM a Fondu Vysočiny. Finanční prostředky získané projektovou činností z 50 % kryjí náklady
kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost a budování fondu pro zrakově a zdravotně postižené.
Podrobně viz Grantové projekty 2015.
Příspěvek zřizovatele je určen především na provoz knihovny a jejích poboček Modřínová a Borovina,
tj. náklady na energie a vodu, nutné opravy a údržbu, zákonné kontroly a revize a další související
služby, platy zaměstnanců, nákup knihovního fondu a nutnou obnovu IT techniky. Knihovna je
zapojena do projektu Benchmarking knihoven (měření výkonu knihoven) v kategorii měst s počtem
20 000 až 40 000 obyvatel. Porovnávané ukazatele jsou pro MěK v Třebíči pozitivní, a to jak v oblasti
hospodaření knihovny (podíl jednotlivých rozpočtových kapitol /nákup fondu, služeb, mzdy aj./
z celkového objemu svěřených prostředků), tak ve statistických počtech čtenářů, výpůjček,
poskytování knihovnických a informačních služeb, obnovy fondu aj. Viz
Knihovna je od roku 2002 příjemcem dotace na výkon regionálních funkcí (dále RF) z rozpočtu Kraje
Vysočina. Výkon RF spočívá především v odborné poradenské činnosti pro profesionální knihovny
(10 knihoven) a neprofesionální knihovny (135 knihoven) okresu Třebíč, dále budování fondu pro
výměnné soubory distribuované do neprofesionálních knihoven, které kmenový fond kvůli finanční
situaci svých obcí již nenakupují. RF zajišťují 4 pracovníci útvaru služeb knihovnám. Podrobně viz
Regionální funkce.
Vybrané ekonomické ukazatele 2015
Knihovna v roce 2015 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 33 006,- Kč.
Neinvestiční příjmy:
Z toho:
příspěvky z rozpočtu zřizovatele:
příspěvky z rozpočtu zřizovatele – granty:
příspěvky z rozpočtu kraje – granty:
příspěvky z rozpočtu státu – granty:
příspěvky z rozpočtu Kraje Vysočina - regionální funkce:
tržby za vlastní výkony:
ostatní provozní výnosy, dary a sponzorské příspěvky:
Investiční příjmy:

13 719 773,- Kč
10 525 622,- Kč
85 000,- Kč
50 000,- Kč
151 000,- Kč
2 135 000,- Kč
903 462,- Kč
136 460,- Kč
0,- Kč

Odbor správy majetku a investic města
300 000,- Kč
Z rozpočtu odboru správy majetku a investic města proběhla rekonstrukce sociálních zařízení na
pobočce Modřínová.
Vybrané náklady:
Knihy, časopisy, hudební CD, zvukové knihy aj.
Všeobecný a obalový materiál, obnova výpočetní techniky,
nákupy hmotného majetku a zařízení, pohonné hmoty,
spoluúčast k dotacím aj.
Energie, voda, plyn
Cestovné

1 260 837,- Kč
222 074,- Kč
798 933,- Kč
21 381,- Kč
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Drobné opravy a údržba (elektro, výtahy, budova apod.)
Pohoštění a dary (spoluúčast grantů, akce knihovny)
Komunikace (telefony, poštovné, upomínky, sms služby čten.)
Služby
– zákonné revize, licenční a provozní poplatky, servisní služby,
internet, elektronické databáze, příspěvky na stravné, servis sw,
odpady, malování, mytí oken, spoluúčast k dotacím aj.
Bankovní poplatky
Pronájem
Doprava
Mzdy:
Ostatní osobní náklady včetně spoluúčasti grantových projektů:
Zákonné sociální pojištění:
Zákonné sociální náklady - FKSP, úrazové pojištění
Pojištění majetku

231 964,- Kč
39 632,- Kč
55 108,- Kč
583 030,- Kč

16 747,- Kč
5 000,- Kč
13 298,- Kč
5 787 197,- Kč
189 368,- Kč
1 976 273,- Kč
74 175,- Kč
15 855,- Kč
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Knihovní fondy 2015
(bez výměnného fondu pro obecní knihovny regionu – viz kapitola Regionální funkce)
Akvizice a zpracování knihovního fondu a dalších dokumentů
Městská knihovna v Třebíči provádí nákup knihovního fondu u knihkupců, nakladatelů, na internetu a
od dealerů zlevněných knih. Rabat u jednotlivých dodavatelů se pohybuje od 18 do 32 %. Menší část
fondu získává knihovna nákupem na knižních veletrzích.
V roce 2015 bylo na nákup všech dokumentů vyčleněno celkem 1 260 837 Kč, z toho na noviny a
časopisy 129 806 Kč a na nákup CD 36 893 Kč. Bylo zpracováno celkem 5 910 svazků knih, 7 map,
267 titulů hudebních CD, audioknih a CD-ROM, 664 titulů zvukových knih pro zdravotně postižené,
29 společenských her a 278 titulů novin a časopisů.
Odpisy knihovního fondu
V roce 2015 bylo odepsáno 1 423 svazků knih z důvodu zastarání, opotřebení nebo duplicity. Z fondu
novin a časopisů byl odepsán ročník 2011 s výjimkou regionálních periodik.
Odborné činnosti
Evidence knihovního fondu je vedena v elektronické formě v automatizovaném knihovnickém
systému Clavius v mezinárodním formátu MARC21 a podle mezinárodních katalogizačních pravidel
AACR2. Od 1. 5. 2015 jsou při zpracování dokumentů dodržována nová katalogizační

pravidla RDA
Tvorba národních autorit
Městská knihovna v Třebíči je zapojena do projektu harmonizace národních autorit. Hromadná
harmonizace autorit proběhla v letech 2012 a 2013. V roce 2015 bylo při zpracování nových knih a
ostatních dokumentů převzato 5 008 autorit, knihovna do národní databáze přispěla 89 vlastními
záznamy především regionálních autorit jak starších, tak současných autorů.
Souborný katalog ČR – CASLIN
Budování souborného katalogu v Národní knihovně v Praze je výsledkem on-line exportu dat
(bibliografických záznamů) zpracovaných knih. V roce 2015 bylo přijato 3 358 záznamů monografií
z MěK, naopak knihovna ze souborného katalogu čerpá data pro přibližně 60 % zpracovaných knih.
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Statistika jednotlivých oddělení a poboček 2015
Městská knihovna v Třebíči poskytuje služby v ústřední budově Hasskova, ve dvou profesionálních
pobočkách Modřínová a Borovina a šesti neprofesionálních knihovnách v místních částech
(integrovaných obcích) Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Slavice a Sokolí. Neprofesionální
knihovny pracují na principu obecních knihoven, služby poskytují dobrovolní knihovníci. Výpůjční
místa jsou také zřízena v Domovech pro seniory (DPS) Koutkova a Kubešova (obě pracoviště) a DPS
Manž. Curieových.
Knihovna spolupracovala také na neknihovnických kampaních dalších společností a organizací –
Muzeum Vysočiny Třebíč, Oblastní archiv Třebíč, Oblastní charita Třebíč, Sdružení na pomoc
zvířatům Třebíč, Světluška, Agentura Slavíčková. Poskytovala prostory pro odborné i zájmové
přednášky, výstavy, kampaně, prodej výrobků pro charitativní účely nebo sbírku krmiva pro útulek
psů a koček.
Nejdéle otevřené pracoviště je oddělení pro dospělé čtenáře, které poskytuje služby 48 hodin týdně.

Ústřední knihovna
Oddělení pro dospělé čtenáře
Čtenáři
3 357
Výpůjčky
127 177
Návštěvníci
43 771
Akce (mimo projekty)
67
Kromě obvyklých knihovnických a informačních služeb oddělení pro dospělé zajišťovalo řadu
souvisících odborných činností:
 spolupráci se středními školami a základními školami,
 speciální služby pro osoby sociálně nebo zdravotně znevýhodněné a organizace s tímto
zaměřením,
 donáškovou službu,
 besedy, exkurze, informační pomoc a lekce,
 počítačové kurzy,
 výstavy,
 poskytovalo odbornou pomoc knihovnám v místních částech, které fungují na principu
neprofesionálních obecních knihoven,
 budovalo databázi článků z regionálních periodik,
 specializovaný fond regionální literatury a periodik,
 zpracovalo bibliografie,
 udržovalo a revidovalo fond novin a časopisů.
Studovna a čítárna
Čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky

3 357
2 209
6 107

(evidováni v oddělení pro dospělé)
z toho 5 962 novin a časopisů

Studovna zajišťovala objednávky periodik (noviny a časopisy) pro všechna ostatní oddělení a
pobočky, vedla agendu docházky a reklamace periodik, monitoring zpráv o knihovně v tisku,
prováděla výběr a zpracování článků z regionálních periodik do vlastní databáze.
Studovna a prezenční čítárna periodik je specializované pracoviště pro řešení služeb nad rámec
základní výpůjční služby:
 zpracování rešerší na objednávku čtenářů,
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 vstupy do externích licencovaných databází,
 elektronické služby vzdálených knihoven a knihovnických portálů,
 Virtuální polytechnická knihovna, Národní technická knihovna. Objednávky elektronických
nebo tištěných kopií článků z českých i zahraničních převážně technických periodik z fondu
NTK a dalších odborných a vysokoškolských knihoven ČR,
 Anopress, přístup do databáze článků z českých periodik, rozhlasu a vybraných médií,
 ASPI – přístup do databáze sbírek zákonů ČR a SR, legislativy, judikatury a právní literatury,
 Library Press Display,
 on-line přístup do databází předplacených periodik,
 poradenství internetových služeb,
 PC kurzy pro veřejnost,
 analytický popis článků do celostátních databází,
 Ptejte se knihovny,
 internet pro klienty Úřadu práce,
 vstup do Jednotné informační brány, katalogů Národní knihovny, digitálních archivů,
 Evidence a katalogizace brožur.
Internetová studovna
Čtenáři
Návštěvníci

neevidováni
4 067

(nejčastěji anonymní uživatelé na PC)

Internetová studovna je vybaveno 12 počítači s přístupem na internet. Pracoviště je vybavené
největším počtem počítačů, je také PC učebnou. Kromě přístupu k počítačům a je pracoviště
specializováno na poskytování MVS (meziknihovní výpůjční služba), kopírování pro čtenáře i
veřejnost na základě živnostenského oprávnění, tisk z PC, odbornou pomoc v přístupu na internet..
Služby internetové studovny
MVS pro vlastní čtenáře z jiných knihoven
MVS čtenářům jiných knihoven
PC kurzy a školení

žádáno 132 / realizováno 121
žádáno 277 / realizováno 268
17

Hudební oddělení a zvuková knihovna
Čtenáři
Návštěvníci
Počet výpůjček
Akce

3 357
613
4 938
1

(evidováni v oddělení pro dospělé)

Oddělení zajišťuje půjčování zvukových dokumentů:
 hudební CD,
 audioknihy,
 zvukové knihy pro zrakově a zdravotně postižené se specifickým postižením, které znemožňuje
čtení klasických knih.
Absenční výpůjčky zvukových dokumentů byly prováděny dle znění autorského zákona nejdříve 9
měsíců po jejich vydání nebo nabytí. Zrakově a zdravotně postiženým byly služby oddělení
poskytovány zdarma.
Dětské oddělení
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce

2 233
58 045
35 539
470
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Návštěvníci akcí

14 303

Kromě výpůjční a informační činnosti byl základ práce dětského oddělení ve spolupráci se školami.
Oddělení realizovalo besedy a akce pro 14 mateřských škol, 5 základních škol z Třebíče, 11 ZŠ z obcí
v okrese Třebíč, internát pro děti se specifickými potřebami. Denně se na dětském oddělení konají
až 4 akce pro školní kolektivy. Pravidelné výměny knih probíhaly se 74 třídami ZŠ a MŠ.
Oddělení zajišťovalo služby pro čtenáře v Domově pro seniory Koutkova – Kubešova.
Oddělení realizovalo projekt Pozor, pozor! Potřebuji pomoc! Vaše Země (GSZM 2015, podprogram
Ekologie, podrobně viz str. 29) a podílelo se na přípravě dalších projektů a akcí knihovny.
Spolupracovalo s odbornými a zájmovými organizacemi na regionální a národní úrovni, zapojilo se do
národních kampaní na podporu četby dětí (Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Ekologická
noc, Den pro dětskou knihu, Pasování prvňáčků na čtenáře, Třebíč – město přátelské rodině). Mimo
projekty a kampaně denně realizovalo besedy pro školy, výtvarné dílničky, kvízy, soutěže, výstavy
dětských výrobků a akce v rámci kampaní vyhlášených Zdravým městem Třebíč.
Výběr z aktivit
Březen měsíc čtenářů
 zapojení do národní soutěže Čtenář roku, organizace a vyhlášení výsledků místního kola soutěže
– Nejlepší táta – čtenář.
 Anketa SUK – Čteme všichni, hlasovalo se o nejoblíbenější dětskou knížku. Anketu pravidelně
vyhlašuje Národní pedagogická knihovna.
 Magnesia litera – anketa o nejlepší knihu předchozího roku.
 Noc s Andersenem, téma: Vítězslav Nezval.
 Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Třebíč - město přátelské rodině
 beseda s myslivcem,
 setkání s odbornicí na zdravou stravu,
 Babičko, vyprávěj!, setkání se seniorkou,
 Noc v knihovně s tématem ekologie,
 Autorské čtení s Radkem Malým
 Včelí medvídci zpívají
 Vánoční dílna se seniorkou
 LiStOVáNí, Komisař Vrťapka,
 Hudební pořad Ententýky do muziky
 Zájezd od pohádkové vesničky Podlesíčko
 Adventní neděle pro rodinu, představení Legenda o hvězdě s Evou Hruškovou a Janou
Hruškovou
 Keramická dílna
Dny zdraví, akce pro Zdravé město Třebíč
Čteme společně. Pravidelné výměny knih mezi dětmi v prvních ročnících ZŠ.
Besedy se spisovateli, ilustrátory a dalšími zajímavými osobnostmi (Arnošt Vašíček, Josef Hulpach a
Josef Kremláček, Jiří Šandera, Gabriela Kopcová aj.)
Výstavy
 Nezvalův kalendář
 Čarodějnice v knihovně
 Kniha stále živá
 Farma zvířat
 Výtvarné práce dětí z nemocnice Třebíč
 Zdeněk Burian
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Pobočky
Pobočka Modřínová
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce
Návštěvníci akcí

1 887
88 215
30 890
153
6 520

z toho 889 dětí do 15 let

Pobočka byla otevřena v roce 2004 a působí úspěšně jako komunitní centrum dvou velkých sídlišť se
7 mateřskými školami (MŠ Benešova, Cyrilometodějská, Duha, Dukovanská, Lesní školka, Obránců
míru, Kpt. Jaroše, Na Kopcích) a 4 základními školami (ZŠ Benešova, Cyrilometodějská, Kpt. Jaroše,
Na Kopcích). Spolupracovala s Denním stacionářem na Družstevní ulici, Denním rehabilitačním
stacionářem Úsměv, Denním stacionářem Domovinka, Třebíčským mateřským centrem, pěveckým
sborem Slunko a družinami ZŠ.
Pobočka zajišťuje výpůjční služby přímo v Domově pro seniory Manž. Curieových. V roce 2015
obsluhovala 44 klientů.
Spolu s ústřední knihovnou se zapojila se do národních kampaní na podporu četby a realizovala vlastní
kampaně - Dlouhá noc v knihovně, Čteme společně, Pasování prvňáčků na čtenáře,.
Výběr z aktivit, projekt Modřínka všem generacím přístupná, viz str. 27.
Výstavy
 Třebíčské mateřské centrum, leden a prosinec
 Speciální MŠ na Družstevní ulici: výrobky dětí se specifickými potřebami
 Výstava výrobků klientů Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici
 Výtvarné práce dětí MŠ a ZŠ Na Kopcích
 Denní stacionář Domovinka: Letní dekorace
 Jiřina Vejměnková: Drátkované dekorace
 35. výročí založení MS VZS ČČK Třebíč s ukázkami první pomoci
 Výrobky obyvatel DPS Manž. Curieových
 Výrobky klientů Denního rehabilitačního stacionáře Úsměv
 Výrobky klientů stacionáře Domovinka s vystoupením dětí z MŠ Benšova
 Vánoční a zimní výrobky dětí ze školní družiny ZŠ a MŠ Na Kopcích
Akce mimo projekt





Pohádkové odpoledne pro děti ze Šikulky, s Třebíčským mateřským centrem
Čistá Vysočina. Zapojení do krajské kampaně za udržení čistoty v okolí pobočky Modřínová
Podzimní dílnička s Monikou Kabelkovou
Komisař Vrťapka. Scénické čtení profesionálních herců v rámci projektu LiStOVáNí Lukáše
Hejlíka a mladých herců.
 Předvánoční dílnička výrobků z včelího vosku.
Pobočka Borovina
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce

714
44 498
10 679
168

z toho 406 dětí do 15 let
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Návštěvníci akcí
4 167
Pobočka byla otevřena v roce 1983 a je jediným kulturním centrem čtvrti a sídliště Borovina.
Spolupracovala se 4 mateřskými školami a 2 základními školami. Dále spolupracovala s Denním
centrem Barevný svět o.p.s. a pobočkou Třebíčského mateřského centra.
Spolu s ústřední knihovnou se zapojila do národních kampaní na podporu četby a realizovala kampaně
Čteme společně pro 10 tříd a Pasování prvňáčků na čtenáře.
Výběr z aktivit
 Třebíč – moje město. Ukončení 6. ročníku a v září zahájení 7. ročníku celoročních besed pro
žáky 3. tříd o historii i současnosti Třebíče. V rámci projektu probíhají vycházky po části
Borovina.
 zapojení do národní soutěže Čtenář roku, organizace a vyhlášení výsledků místního kola soutěže
– Nejlepší táta – čtenář.
 Čteme společně – kampaň pro 10 tříd ZŠ.
 Pasování prvňáčků na čtenáře – ZŠ Bartuškova, 71 dětí, ZŠ Stařeč, 19 dětí.
 Knížka pro prvňáčka – účast v národním projektu, školní rok 2014/2015.
 Odpoledne s babičkou Miluškou Mrvkovou v rámci Týdne knihoven.
 Advent v Borovině – III. ročník, divadelní představení Čertův mlýn (amatérský soubor
Ampulka) a poetické pásmo Vidění pastýřů (Miroslav Koupil, Stanislav Binder).
 Celoročně besedy, soutěže, kvízy, lušťovky, literární křížovky, prázdninové hry.
Výstavy
 Pavel Moller: Toulky Třebíčí a okolím
 Rudolf Vybíral: Pozastavení
 Miroslav Máca: Z pohádkové louky
 Módní salon Hana Baxantová: Výstava fotografií a modelů retro svatebních šatů
 Klienti stacionáře na Družstevní ulici: Ve stacionáři
 Denního centra Barevný svět: Malujeme pohádky
 Zdeněk Burian: Ilustrace knih
Neprofesionální pobočky Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Slavice, Sokolí
Pobočky v místních částech (integrovaných obcích) pracovaly na principu obecních knihoven. Obce
mají nízký počet obyvatel a v žádné z nich nepůsobí základní škola. Děti dojíždějí do ZŠ v Třebíči a
využívaly většinou služby ústřední knihovny v Třebíči nebo poboček podle navštěvované základní
školy. Obdobně navštěvovali knihovnu a pobočky v Třebíči i dospělí v produktivním věku. Služby
zajišťovali dobrovolní knihovníci, obvykle obyvatelé místních částí. Výpůjční doba byla od 1 do 4
hodin týdně.
Základní data o pobočkách
Budíkovice
Pocoucov
Ptáčov
Račerovice
Slavice
Sokolí

Počet obyvatel
271
173
249
161
268
107

Čtenáři
13
14
7
22
32
15

Výpůjčky
400
113
56
1 210
6 134
167

Návštěvníci
122
237
21
210
784
156

V místní části Řípov (72 obyvatel) pobočka nebyla zřízena.
Pobočky nebyly doplňovány stálým fondem, novinky literatury byly zajištěny prostřednictvím
výměnných fondů.
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Projekty a granty 2015
Projekty pro veřejnost a odborné projekty pro knihovnu
V roce 2015 knihovna podala 11 vlastních grantových žádostí a 1 žádost jako člen národního
konsorcia uživatelů databázových služeb. Podpořeno bylo všech 11 projektů.
Celková částka získaných prostředků činila 326 000,00 Kč, knihovna projekty spolufinancovala
částkou celkem 366 455,94 Kč a částkou 16 322,00 Kč z rozpočtu na výkon regionálních funkcí
(projekt č. 11).
Dotační programy a dotační částky:
Ministerstvo kultury ČR, Knihovna 21. století
Ministerstvo kultury ČR, VISK3
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Fond Vysočiny
Nadace ČEZ

93 000,00 Kč
48 000,00 Kč
85 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč

Knihovna se v projektech orientuje na kulturní a vzdělávací akce pro děti i dospělé a pro všechny
sociální skupiny. Díky řadě úspěšných malých projektů dosahuje v rámci ČR jedny z nejlepších
výsledků, např. vykazuje nejvyšší procento registrovaných čtenářů do 15 let v místě (71,27 % oproti
průměru 35 % v odpovídající kategorii knihoven) a o 40 % vyšší počet dospělých. V říjnu 2015, tedy
v průběhu projektu, knihovna získala ocenění „ Městská knihovna roku 2015“ v kategorii měst
od 20 000 do 50 000 obyvatel „za široké spektrum vzdělávacích aktivit“.
Kulturně vzdělávací projekty pro veřejnost
1.

Jan Hus

Ministerstvo kultury ČR:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

20 000,00 Kč
7 500,00 Kč
18 630,00 Kč
46 130,00 Kč

Projekt při příležitosti 700. Výročí upálení Mistra Jana Husa. Dotace byla použita na honoráře (služby,
OON). Změny projektu v důsledku krácení dotace se projevily vyřazením některých přednášek.
Dobrovolným supervizorem projektu byl farář Církve československé husitské a historik Mgr. Jiří
Sladký.
V rámci projektu se uskutečnilo celkem 21 akcí, které navštívilo 761 účastníků. Jednalo se o tematické
přednášky a kulturní akce určené pro široké spektrum posluchačů - školy, veřejnost, Domovy pro
seniory a místní stacionáře.
Podrobně str. 18.
2.

Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké 2015

Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
13 000,00 Kč
26 000,00 Kč

Pokračující projekt z přechozích let byl určen na nákup zvukových knih ve formátu mp3, nosiče
zvukových knih a jejich popis v Braillově písmu. Zvukové knihy jsou určeny výhradně pro čtenáře,
kterým jejich postižení znemožňuje čtení běžných knih a tiskovin. Bylo zakoupeno 229 nových titulů
zvukových knih (339 mp3 souborů) a příslušných nosičů.
Podrobně str. 19.
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3.

Nezvalova Třebíč

Ministerstvo kultury ČR:
Město Třebíč, přímá dotace do rozpočtu
Fond Vysočiny:
Sponzoři:
Knihovna:
Celkové náklady:

60 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
32 000,00 Kč
168 001,65 Kč
360 001,65 Kč

Projekt, jehož cílem bylo obnovit tradici týdne poezie v Třebíči. Poslední Nezvalova Třebíč se konala
na jaře 1985 a připravený ročník 1990 byl bez náhrady zrušen jako reakce na to, že řada lidí
považovala Nezvala za angažovaného komunistického básníka. Obnovený festival byl kromě oslavy
poezie i rehabilitací jeho osobnosti a připomenutí jeho tvorby především mladé generaci. Tomu
odpovídaly i formy prezentace Nezvala jako člověka, básníka a všestranného umělce. Původně
plánovaný týden poezie se nakonec rozrostl do téměř tří týdnů. Festival měl širokou mediální podporu
a v průběhu konání velmi pozitivní ohlasy, ke kterým se připojila média, zúčastněné školy a
jednotlivci v regionu i z celé republiky.
Podrobně str. 19.
4.

Francouzský klub 2015

GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

25 000,00 Kč
17 500,00 Kč
11 901,94 Kč
54 401,94 Kč

Projekt Francouzský klub 2015 v knihovně byl celoroční a dlouhodobý, probíhá pravidelně již od října
2018. Akce FK probíhají pravidelně první čtvrtek v měsíci, postupně byly přidány mimořádné akce
mimo hlavní osu prvních čtvrtků (např. literární FK, divadelní FK) a v případě aktuální nabídky také
akce navíc. Zájemci se zúčastnili také akcí s francouzsko-českou účastí mimo Třebíč, např. koncertu
Česko-francouzské hudební akademie v Telči, divadelního představení s francouzským obsahem a
rekonstrukce historické bitvy tří císařů ve Slavkově u Brna při příležitosti 210. výročí bitvy.
Podrobně str. 23.
5.

Knihovna seniorům

GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

20 000,00 Kč
11 000,00 Kč
12 110,41 Kč
43 110,41 Kč

Městská knihovna v Třebíči pokračovala v realizaci vzdělávacích a volnočasových programů pro
seniory. Cyklus byl koncipován do několika okruhů, přičemž jeho stěžejní částí byly společenskovědní přednášky. Hlavními cíli projektu byla podpora aktivního života seniorů a také podpora
veškerých aktivit směřujících ke zlepšení mezigeneračních vztahů.
Podrobně str. 25.
6.

Modřínka všem generacím přístupná

GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

21 000,00 Kč
1 656,00 Kč
19 646,00 Kč
42 302,00 Kč

Cílem projektu bylo posílení role knihovny jako komunitního centra určeného k pravidelnému
setkávání nejen čtenářů knihovny, ale také všech věkových i sociálních skupin obyvatel města včetně
lidí s handicapem. Lidé se setkávali nejen na besedách, ale také při rukodělných kurzech, kde se
naučili mnohé dovednosti, při amatérském divadle apod. Projekt tak posílil vzájemnou sounáležitost
občanů, umožnil jim poznat práci dalších subjektů, které vytváří zájmové programy pro občany
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Třebíče, jak tráví čas a jak se baví klienti stacionářů a domovů pro seniory. Částečně bylo využito
služeb profesionálů. Pobočka připravila především aktivity mezigeneračního charakteru v souladu
s projektem
Podrobně str. 27.
7.

Pozor, pozor! Potřebuji pomoc! Vaše Země

GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

19 000,00 Kč
1 172,00 Kč
19 265,29 Kč
39 437,29 Kč

Hlavní cílovou skupinou projektu byly děti. Nenásilnou a zábavnou formou byl prezentován význam
zdravého životního prostředí, problematika udržitelnost i souvislosti mezi světem lidí, zvířat, rostlin a
světem neživé přírody. Na projektu spolupracovali jak odborníci, tak amatéři a řadu akcí pro děti ze
ZŠ připravily knihovnice s využitím výukových prostředků knihovny.
Podrobně str. 29.
8.

Knihovna svým čtenářům. 130 let od založení veřejné knihovny v Třebíči

Nadace ČEZ:
Knihovna:
Celkové náklady:

50 000,00 Kč
14 695,00 Kč
64 695,00 Kč

Finanční prostředky projektu byly použity na spolufinancování celoročních projektů žadatele a na
financování mimořádných akcí při příležitosti 130. výročí jejího založení. Projekt zvýšil úroveň
nabídky kulturního a vzdělávacího programu knihovny v podzimním a předvánočním období.
Podrobně str. 31.
Odborné knihovnické projekty

9.

Přístup do komerčních databází Anopress a ASPI

Knihovna:
15 137,00 Kč
Projekt podává Národní knihovna pro konsorcium knihoven ČR. Konsorcium je příjemcem dotace,
která ve výši 2/3 ročních nákladů zajišťuje jeho členům, mezi nimi i Městské knihovně v Třebíči,
přístup do komerčních mediálních databází Anopress a právní databáze ASPI.
Anopress je archiv médií (noviny, časopisy, TV, rozhlas aj.). ASPI je systém právních informací
s možností vyhledávat zákony, judikaturu, právní literaturu aj. podle mnoha hledisek s propracovaným
systémem vzájemných odkazů. Producentem databáze je forma Wolters Kluwer ČR, a.s.
Knihovna poskytuje přístup do těchto databází prostřednictvím knihovníka.
10. Multimediální technika – základ moderních služeb a PR knihovny
V rámci projektu byly pořízeny dva počítače a dataprojektor s držákem pro uchycení na strop. Zařízení
jsou využívána k projekci při akcích a školeních v projekčních sálech (stropní dataprojektor a All-InOne PC s dotykovou obrazovkou 21,5“), ve studovnách a na pobočkách se používá nový notebook
Lenovo a starší přenosný dataprojektor.
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

33 000,00 Kč
24 068,65 Kč
57 068,65 Kč
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11. Multimediální projekční technika pro obecní knihovny Třebíčska
Ministerstvo kultury ČR:
25 000,00 Kč
Knihovna:
16 322,00 Kč
Celkové náklady:
41 322,00 Kč
Z dotace byl zakoupen notebook a přenosný dataprojektor jako základní projekční technika pro malé
obecní knihovny okresu Třebíč při pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. Technika slouží také
útvaru služeb knihovnám MěK v Třebíči při školeních knihovníků profesionálních knihoven okresu
Třebíč i neprofesionálních knihovníků v práci s regionálním knihovním systémem Clavius REKS.
Notebook je dále využíván při provádění revizí knihovních fondů na jednotlivých obsluhovaných
knihovnách. Spoluúčast byla zajištěna z rozpočtu na výkon regionálních funkcí financovaných
z rozpočtu Kraje Vysočina.
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Projekty a granty 2015
Francouzský klub 2015
1 / Jan Hus
Ministerstvo kultury ČR:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

20 000,00 Kč
7 500,00 Kč
18 630,00 Kč
46 130,00 Kč

Projekt při příležitosti 700. Výročí upálení Mistra Jana Husa. Dotace byla použita na honoráře (služby,
OON). Změny projektu v důsledku krácení dotace se projevily vyřazením některých přednášek.
Dobrovolným supervizorem projektu byl farář Církve československé husitské a historik Mgr. Jiří
Sladký.
V rámci projektu se uskutečnilo celkem 21 akcí, které navštívilo 761 účastníků. Jednalo se o tematické
přednášky a kulturní akce určené pro široké spektrum posluchačů - školy, veřejnost, Domovy pro
seniory a místní stacionáře.
Přehled akcí
27. 3. 2015, SŠ - 80 účastníků
Opráski sčeskí historjé
Setkání s autorem historického humoristického komiksu.
20. 4. 2015, přednáška pro veřejnost, 50 účastníků
Doc. ThDr. Ivanem Odilo Štampach
Setkání s religionistou a teologem.
15. 6. 2015, pořad pro veřejnost, 40 účastníků.
Mgr. Vít Coufal: Středověká hudba z doby Mistra Jana Husa
Hudební pořad třebíčského hudebního pedagoga.
9. 10. 2015, 90 účastníků
Vlastimil Vondruška
Beseda se spisovatelem, autorem Husitské epopeje a dalších historických románů z české historie.
11. 10. 2015, kulturní akce pro veřejnost, 70 účastníků
Alfréd Strejček, Jindřich Macek, Jitka Baštová, Slunko Třebíč: Pohár a kalich – komponovaný
pořad středověké hudby a poezie
Účinkovali: Alfréd Strejček – umělecký přednes, Jindřich Macek – loutna, Jitka Baštová – akordeon,
dětský pěvecký sbor Slunko pod vedením Heleny Noskové. Slavnostní pořad se konal v Přední
synagoze Třebíč, dnes kostel Církve československé husitské.
6. 11. 2015, 30 účastníků
Prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc: Jan Hus a středověký vývoj češtiny
Přednáška vedoucí Ústavu českého jazyka FF MU Brno.
20. 11. 2015, 15 účastníků
Daniel Dobiáš & Táňa Fischerová: Mistr Jan Hus
Písňový recitál skladatele Daniela Dobiáše na středověké texty z doby Mistra Jana Husa
2. 12. 2015, 30 účastníků
Pavla Sladká: Mistr Jan Hus
Přednáška, Církev československá husitská.
4. 12. 2015, 105 účastníků
Maraton čtení z děl Mistra Jana Husa
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Studenti středních a škol četli během dne v knihovně a další zájemci večer v husitském kostele z děl
Jana Husa. Odborný komentář a výklad děl poskytl husitský farář Mgr. Ján Brian Kenneth Lauko.
Hudební doprovod skupina Miracles a Mgr. Vít Coufal.
12 přednášek v průběhu roku 2015, 251 účastníků.
Naďa Trojanová: Mistr Jan Hus
Opakovaná přednáška knihovnice určená pro střední školy, Domy s pečovatelskou službou Třebíč,
Domovinku Třebíč a Domov pro seniory Třebíč.

2 / Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké 2015
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
13 000,00 Kč
26 000,00 Kč

Pokračující projekt z přechozích let byl určen na nákup zvukových knih ve formátu mp3, nosiče
zvukových knih a jejich popis v Braillově písmu. Zvukové knihy jsou určeny výhradně pro čtenáře,
kterým jejich postižení znemožňuje čtení běžných knih a tiskovin. Bylo zakoupeno 229 nových titulů
zvukových knih (339 mp3 souborů) a příslušných nosičů.
K 31. prosinci 2015 měla Městská knihovna v Třebíči ve svém fondu 1915 titulů zvukových knih ve
formátu mp3 pro 78 registrovaných zdravotně postižených čtenářů. V uvedeném roce si čtenáři půjčili
3 559 zvukových knih.

Každoroční odbornou součástí projektu je jednodenní seminář pro pracovníky zvukových
oddělení knihoven z celé ČR. 17. ročník 2015 proběhl 14. dubna 2015. Náklady semináře
nebyly do projektu zahrnuty.
Program semináře
Bohdan Roule, Dagmar Turková, Renáta Meyerová
Aktuální informace z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze
Mgr. Petr Červenka
Internetové mapy pro zrakově postižené. Středisko pro pomoc studentům se specifickými
potřebami Teiresiás, MU Brno.
Jaroslav Winter
Portál Helpnet.cz. Projekt INSPO, literární soutěž Internet a můj handicap a simultánní
přepis mluvené řeči pro uživatele se sluchovým postižením.
Mgr. Dana Massowová
Hieronymus Lorm. Prezentace o tvůrci Lormovy prstové dotekové abecedy pro hluchoslepé
Mgr. Helena Hubatková Selucká
Problematika půjčování zvukových knih osobám se zdravotním postižením
v knihovnách. SKIP – odborná sekce služeb osobám se specifickými potřebami.

3 / Nezvalova Třebíč
Ministerstvo kultury ČR:
Město Třebíč, přímá dotace do rozpočtu
Fond Vysočiny:
Sponzoři:
Knihovna:
Celkové náklady:

60 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
32 000,00 Kč
168 001,65 Kč
360 001,65 Kč
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Oficiální název akce: Jarní festival poezie Nezvalova Třebíč 2015
Projekt, jehož cílem bylo obnovit tradici týdne poezie v Třebíči. Poslední Nezvalova Třebíč se konala
na jaře 1985 a připravený ročník 1990 byl bez náhrady zrušen jako reakce na to, že řada lidí
považovala Nezvala za angažovaného komunistického básníka. Obnovený festival byl kromě oslavy
poezie i rehabilitací jeho osobnosti a připomenutí jeho tvorby především mladé generaci. Tomu
odpovídaly i formy prezentace Nezvala jako člověka, básníka a všestranného umělce. Původně
plánovaný týden poezie se nakonec rozrostl do téměř tří týdnů. Festival měl širokou mediální podporu
a v průběhu konání velmi pozitivní ohlasy, ke kterým se připojila média, zúčastněné školy a
jednotlivci v regionu i z celé republiky.
Festival vyžadoval obsáhlou přípravu a spolupráci s místními koordinátory a zástupci paměťových
institucí, jednotlivé akcí připravovali nebo se zúčastnili profesionálové, amatéři i řada dobrovolníků
z celé ČR. Významná byla spolupráce pedagogů i studentů ZŠ a SŠ v Třebíči a amatérských literátů
kolem serveru www.litweb.cz.
Knihovna za festival obdržela poděkování ministra kultury Daniela Hermana.
Organizace
První schůzka organizátorů, na které se rozhodlo o tom, že projekt bude realizován, proběhla v únoru
2014 před podáním projektu do dotačního programu Fond Vysočiny.
Záštita projektu
Senátor za Třebíčsko František Bublan, eurokomisařka Věra Jourová, europoslanec Tomáš
Zdechovský.
Výstupy projektu
1.
Literární soutěž poezie
Soutěž byla vyhlášena 30. 11. 2014 ve 2. kategoriích s termínem odevzdání prací do 30. 1. 2015.
Propagace proběhla v regionálních i celostátních médiích a na školách. V první kategorii 12 – 19 let
(věk, kdy Nezval navštěvoval reálné gymnázium v Třebíči a kde se rozhodl věnovat poezii) bylo
přihlášeno 30 prací. Ve druhé kategorii nad 20 let bylo přihlášeno 59 prací. Zastoupení autorů bylo
z celé ČR. Výsledky byly vyhlášeny při zahájení Jarního festivalu poezie Nezvalova Třebíč 2015
v pátek 20. 3. 2015. Vítězné práce byly zveřejněny v almanachu (přiloženo).
Porota byla složená z odborníků, kteří již měli s tímto typem soutěží zkušenosti a sami jsou aktivními
básníky:
 Petr Kukal, odborník na život a dílo Vítězslava Nezvala,
 Blanka Fišerová, dramaturgyně, básnířka, autorka projektu Guerilla poetring,
 Aleš Říman, pedagog a lektor literatury a poezie,
 Miroslav Koupil, pedagog a autor básní v obrazech – kaligramů,
 Tomáš Zdechovský, europoslanec a autor několika sbírek básní prózy. Zdechovský také
podporuje vydávání poezie mladých autorů.
Vítězka 2. kategorie obdržela od europoslance částku 5 000,- Kč na první oficiální sbírku básní, kterou
v září 2015 vydala tiskárna a nakladatelství AMAPRINT Třebíč.
2.
Výtvarná soutěž Nezvalův kalendář
Soutěž byla vyhlášena v prosinci 2014 s termínem odevzdání do 6. 3. 2015. Cílem bylo, aby se děti i
dospělí inspirovali při tvorbě kalendáře osobností a tvorbou Vítězslava Nezvala a svoje pocity
vyjádřili zvolenou výtvarnou technikou. Celkem bylo přihlášeno 48 prací ve 3 kategoriích. Všechny
práce byly vystaveny, o pořadí na prvních místech v každé kategorii rozhodovali návštěvníci výstavy.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v pondělí 27. 4. 2015. Kulturní část zajistili studenti Střední
průmyslové školy Třebíč, kteří se také aktivně zapojili do průběhu vlastního projektu, literární i
výtvarné soutěže.

20

3.
Výstavy
Vítězslav Nezval – Život a dílo
Stěžejní výstava projektu ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze, Památníkem
písemnictví na Moravě Rajhrad. Na výstavě byly použity exponáty Moravského zemského muzea
v Brně, Moravské zemské knihovny, Technického muzea Brno a soukromého vlastníka. Výstava byla
vytištěna na velkoplošný nosný materiál.
RETRO Nezvalova Třebíč
Výstava fotografií z původní Nezvalovy Třebíče v 70. a 80. letech 20. století.
Nezvalův kalendář
Výstava přihlášených děl. O konečném pořadí rozhodovali návštěvníci knihovny od 20. 3. do 24. 4.
2015.
Nedívej se. Photographia poetica
Výstava fotografií a básní manželů Opluštilových, přispěvatelů literárního serveru www.litweb.cz .
Manželé Opluštilovi se jako dobrovolníci zúčastnili také dalšího programu festivalu.
Hlavní kulturní a vzdělávací program se zaměřením na osobnost a dílo Vítězslava
Nezvala a poezii 20. 3. – 6. 4. 2015
Kulturního a vzdělávacího programu se zúčastnila řada amatérských básníků i profesionálů z různých
oblastí umění a kultury.
20. 3. Guerilla Poetring a Noc s Vítězslavem Nezvalem - zahajovací den festivalu
Guerilla poetring, básnění v ulicích, s vlastní poezií amatérských básníků i s poezií Vítězslava
Nezvala. Vylepování básní v ulicích se zúčastnily základní a střední školy v Třebíči.
Vyhlášení výsledků literární soutěže, kulturní program v knihovně za účasti hudebního sboru
Cantus Slunko Třebíč i profesionálních umělců.
21. 3. Nezvalování aneb Pojďte s námi číst a pouličně básnit
Happening
Třebíčské náměstí se zaplnilo amatérskýmí básníky, hudebníky i náhodnými kolemjdoucími, kteří
recitovali básně Vítězslava Nezvala, děti ZŠ Týnská zahráli báseň Bubliny a scénky z knihy Anička
Skřítek a Slaměný Hubert
Básníci čtou sebe a Nezvala
Odpoledne program pokračoval setkáním amatérských básníků z literárního serveru Litweb, kteří do
Třebíče přijeli z různých koutů republiky. Večerní program Petr Bende se zhudebněnými básněmi V.
Nezvala, Vladivojna la Chia a Natálie Kocábová s vlastní tvorbou.
22. 3. Vernisáž výstavy Vítězslav Nezval – život a dílo
22. 3. Jiří Suchý a Robert Tamchyna – interview o životě a poezii
Beseda s významnou osobností českého divadla. O tom, jaký vliv měl Nezval jako člověk i jako
básník nejen na Jiřího Suchého, ale také na řadu dalších umělců.
25. 3. ABECEDA
Výtvarně literární pojetí Nezvalovy básně v podání studentů před budovou Gymnázia Třebíč.
25. 3. Pavel Turnovský: Nezval, surrealisté a astrologie. Přednáška známého astrologa o méně
známé zálibě V. Nezvala.
27. 3. Noc s Andersenem
Festival poezie a Vítězslav Nezval se promítli do programu tradiční Noci s Andersenem, kdy děti
spaly v knihovně až do rána. V soutěžích zjišťovaly informace o VN v knížkách a na internetu, četly
básně a vyráběly z vařeček postavičky z jeho knih.
28. 3. Surrealistická noc
Zájezd do Galerie Čertův ocas v Mohelně, kde jsou vystavena díla surrealistické skupiny Stir up.
Surrealismus, kterému Nezval zcela podlehl po své návštěvě Paříže ve 30. letech minulého století, se
tady promítá do díla současníků i v době, kdy ve světě již není hlavním uměleckým směrem – v Česku
ale surrealismus žije a má zastoupení např. v osobnostech akad. malíře Josefa Kremláčka a Lubomíra
4.
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Kerndla z Třebíče a mnoha dalších a především mladých umělců. Večer zaplnily odborný výklad a
promítání surrealistického filmu Valérie a týden divů podle Nezvalovy knihy, přednášky o současném
surrealismu za přítomnosti členů skupiny Stir up a scénický tanec Antonie Svobodové.
2. 4. Balady věčného studenta Roberta Davida
Scénické provedení zhudebněných balad Vítězslava Nezvala a jejich předobrazu, balad středověkého
básníka Francoise Villona. Balady přímo pro festival zhudebnil Daniel Dobiáš, účinkovali mladí
zpěváci a herci Josef Guruncz a Jessica Boone.
6. 4. Píseň o Františku z Assisi
Účinkovali Alfréd Strejček, Divadelní společnost Františka Kreuzmanna a Chairé, soubor
středověkých písní. Koncert k 130. výročí založení knihovny (6. 4. 1885) a výročí úmrtí Vítězslava
Nezvala (6. 4. 1958).
5.
Odborná konference 30. – 31. 3. 2015
Odborný program pro knihovníky, pedagogy i veřejnost v Městské knihovně v Třebíči.
Přednášející:
Milan Blahynka, Hasan Zahirovič, Petr Kukal, Ivan Dorovský, Dagmar Dorovská, Karel Sýs, Eva
Frantinová, Aleš Říman, Marie Dohnalová.
6.
Storytelling. Všichni Teigeho muži
Neobvyklá forma propagace literatury a literárních osobností. Storytelling proběhl ve 3 třebíčských
školách a zaznamenal velký ohlas mezi staršími dětmi ze ZŠ a studenty SŠ, kterým je především
určen. Jedno představení bylo také součástí večerního programu odborné konference. Pro knihovníky
a pedagogy proběhl také workshop na téma „Jak se dělá storytelling“.
7.

Webové výstupy

http://www.nezvalovatrebic.cz
http://www.facebook.com/Nezvalovatrebic
8.
Tiskové výstupy
Almanach Nezvalova Třebíč 2015
Programová brožura k hlavnímu programu projektu
Plakáty
Sbírka básní vítězky soutěže poezie ve II. kategorii. Tereza Klenorová: První ranní vlnobití. ISBN:
978-80-87710-28-9. Veřejné čtení sbírky proběhlo v září 2015 v prostorách knihovny. Náklady na tisk
sbírky nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu, je sponzorským darem vítězi od europoslance Tomáše
Zdechovského
9.
Udržitelnost projektu
Žadatel Městská knihovna v Třebíči bude velký festival poezie Nezvalova Třebíč pořádat s pětiletou
periodicitou. Další ročník obnoveného festivalu se bude konat v roce 2020.
K udržení kontinuity a k připomenutí se mezitím každý rok na jaře uskuteční Jarní víkend poezie.
10.
Ohlasy
Projekt zaznamenal poměrně velký ohlas v regionálních a krajských médiích a v elektronických
médiích včetně el. školních časopisů. Kopie článků a ohlasů jsou součástí archivu akce, k hodnocení
jsou přiloženy výběrově.
Knihovna za projekt obdržela poděkování ministra kultury Daniela Hermana.
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4 / Francouzský klub 2015
GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

25 000,00 Kč
17 500,00 Kč
11 901,94 Kč
54 401,94 Kč

Projekt Francouzského klubu v knihovně je celoroční a dlouhodobý, probíhá pravidelně již od října
2018. Akce FK probíhají pravidelně první čtvrtek v měsíci, postupně byly přidány mimořádné akce
mimo hlavní osu prvních čtvrtků (např. literární FK, divadelní FK) a v případě aktuální nabídky také
akce navíc. Zájemci se zúčastnili také akcí s francouzsko-českou účastí mimo Třebíč, např. koncertu
Česko-francouzské hudební akademie v Telči, divadelního představení s francouzským obsahem a
rekonstrukce historické bitvy tří císařů ve Slavkově u Brna při příležitosti 210. výročí bitvy.
Program FK byl předběžně dohodnut se všemi přednášejícími, takže došlo k minimálním změnám, jež
nenarušily podstatu projektu.
Přehled akcí
8. ledna 2015 – 76 účastníků
Galerie FRANTA. Přednášela PhDr. Marie Dohnalová
Přednáška a komentovaná prohlídka v nové stálé výstavní galerii s odbornicí na dílo Františka Mertla,
který tvoří pod uměleckým jménem FRANTA. Žije a tvoří ve francouzském městě Vence v Provence
a jako rodák z Třebíče věnoval městu přes 40 svých děl.
5. února 2015 – 42 účastníků
Ing. Jan Kubica: Postřehy z toulek autem po Francii
Prezentace a přednáška Ing. Jana Kubici z Třebíče, kterého měsíční cestování tentokrát zavedlo na jih
Francie do oblasti Midi Pyrenées, k řece Lot do krásné vesnice Lapopie a ke katarským hradům ve
Francouzském středohoří.
5. března 2015 – Literární FK, 32 účastníků
Literární FK. Mgr. Aleš Říman: Alexandre Dumas starší
Přednáška odborníka na literaturu a poezii o velmi známém francouzském spisovateli. Spisovatel byl
velmi kontroverzní postavou a jeho velikášství a přeceňování vlastních sil zejména v oblasti obchodu
mu přineslo řadu životních peripetií, zklamání a problémů.
2. dubna 2015 – 45 účastníků, Kamenný sál Muzea Vysočiny Třebíč
Daniel Dobiáš, Josef Guruncz a Jessica Boone: Balady Françoise Villona a Nezvalova věčného
studenta Roberta Davida
Skladatel Daniel Dobiáš speciálně pro Městskou knihovnu v Třebíči a Jarní festival poezie Nezvalova
Třebíč zhudebnil několik balad středověkého básníka Francoise Villona a balad Vítězslava Nezvala,
který byl touto poezií fascinován a inspirován. Spolu s ním účinkovali mladí zpěváci z Jižní Afriky a
USA, kteří v současné době působí v Praze.
Náklady akce nebyly součástí rozpočtu, konala se v rámci projektu Jarní festival poezie Nezvalova
Třebíč 2015.
7. května 2015 – 58 návštěvníků
Marie Dočkalová: Na kole údolím řek Lot a Dordogne.
Centrální část Francie směrem k Bordeaux se může pochlubit krásnými scenériemi i památkami, i
když jsou trochu mimo hlavní turistické cíle.
21. května 2015 – Divadelní FK, 55 návštěvníků (autobus + auto)
Zájezd do ND Brno
Petr Malásek / Libor Vaculík / Václav Kopta: Edith, vrabčák z předměstí. Taneční a muzikálové
inscenace s Radkou Fišarovou v hlaví roli. Vstupné si hradili účastníci sami.
4. června 2015 – 18 návštěvníků
Mgr. Petr Štěpán: Jaroslav Rössler, fotograf s pařížskou minulostí
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Jaroslav Rössler se narodil v malé vesničce Smilov na Českomoravské Vysočině. V 15 letech přišel do
pražského ateliéru Františka Drtikola, kde se vyučil fotografem a vyrostl v pozoruhodnou lidskou a
uměleckou osobnost. Měl velké technické nadání a tak dokázal využívat různých fotografických
postupů. Zaujal i teoretika a vůdce mladé avantgardní generace Karla Teigeho, který Rösslera přijal do
významného hnutí „Devětsil“. Rösslerovi se přestěhovali do Paříže, kde Rössler pracoval pro
renomovaná pařížská fotostudia a pokračoval ve svých uměleckých experimentech. Vše bylo nečekaně
ukončeno 18. 7. 1935, kdy byl Rössler zadržen při fotografování pařížských demonstrací. Byl vyslýchán
na policii a nakonec vyhoštěn z Francie. Z tohoto šoku se jen těžce vzpamatovával a dlouhá léta žil v
Praze se svou rodinou v jakési dobrovolné izolaci. Izolace, zapomnění, ale také jeho nová aktivita,
znovuobjevení a nakonec světový úspěch. Takový je příběh Jaroslava Rösslera.
18. června 2015 – Literární FK, 24 návštěvníků
PhDr. Hynek Bouchal: Současná francouzská literatura
Přednáška o tématech, jimiž se zabývají současní francouzští autoři. Jedním z nejpřekládanějších
autorů v Česku je Michel Houellebecq, jehož sondy do sociálních problémů jsou protipólem představ
o sladké Francii.
6. srpna 2015 – 8 účastníků
Turnaj v pétanque aneb Neexistuje špatné počasí, ale jen špatně oblečení hráči
Malá návštěvnost byla způsobena teplem 38°. Turnaj se konal na Sokolském stadionu na přímém
slunci, což nebylo vhodné pro malé děti ani seniory
3. září 2015 – 38 návštěvníků
Anna Linhartová: Klíč k Francii v 80 kulturních ikonách a Coco Chanel
Klíč k Francii v 80 kulturních ikonách je kniha, kterou vydalo pařížské nakladatelství Hachette v roce
2010. Jmenované osobnosti, instituce, rituály, myšlenky a díla jsou chápány jako hlavní symboly
francouzské kultury. Jednou z ikon je i módní návrhářka Coco Chanel. Přednáška bez nároku na
honorář.
10. září 2015 – Literární FK, 16 návštěvníků
Tereza Klenorová: Autorská recitace vlastních veršů ve francouzštině
Akce navíc. Tereza Klenorová je studentkou francouzského lycea ve městě Lille ve Francii a zároveň
vítězkou 2. kategorie soutěže poezie v rámci Jarního festivalu poezie Nezvalova Třebíč. Na besedě
recitovala verše ze sbírky, která jí vyšla jako odměna za vítězství v Nezvalově Třebíči a pak je
recitovala ve francouzštině. Připojila zajímavý komentář, k jakým změnám musí sáhnout autor, když
skládá tutéž báseň ve dvou jazycích, aby se celý básnický útvar zachoval co do formy i obsahu.
Akce se konala jako náhrada za přednášku o francouzských překladech Vítězslava Nezvala, která se
měla uskutečnit v dubnu, ale z důvodu dlouhodobé nemoci přednášejícího nemohla proběhnout ani
v náhradním termínu.
Klíč k Francii v 80 kulturních ikonách je kniha, kterou vydalo pařížské nakladatelství Hachette v roce
2010. Jmenované osobnosti, instituce, rituály, myšlenky a díla jsou chápány jako hlavní symboly
francouzské kultury. Jednou z ikon je i módní návrhářka Coco Chanel.
1. října 2015 – 42 návštěvníků
Ondřej Škoch, Štěpán Škoch, Zuzana Homolová: Prší na habry
Koncert k 7. výročí vzniku Francouzského klubu v knihovně. Ondřej Škochje především baskytarista
skupiny Chinaski. Pod názvem „Prší na habry“ vydal zhudebněné verše francouzské básnířky Suzanne
Renaudové, manželky básníka a grafika Bohuslava Reynka. Kolekce písní je jeho třetím sólovým
projektem.
8. října 2015 – 62 návštěvníků
Jaromír Novák: Martinique
Martinik (francouzsky Martinique) je zámořský region a zámořský departement Francie s číslem 972.
Leží na stejnojmenném ostrově v Karibském moři a je součástí souostroví Malé Antily mezi ostrovy
Dominika a Svatá Lucie. Úředním jazykem je francouzština, používá se zde však i antilská kreolština.
Hlavním městem ostrova je Fort-de-France. Ostrov má rozlohu 1128 km², žije na něm kolem 400 000
obyvatel a hustota osídlení dosahuje hodnoty přes 350 obyvatele na km². Žije zde 90 % černochů, 5 %
bělochů a 5 % jiných etnik.
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5. listopadu 2015 – 59 návštěvníků
Milan Štourač: Libanon
Málokdo ví, že Libanon, země na východním břehu Středozemního moře, je silně kulturně propojen
s francouzkou kulturou a jazykem. Na ulicích jsou dvoujazyčné nápisy a v ulicích je i dnes běžně
slyšet francouzština. Je to důsledek Sykes-Picotovy dohody, která představovala tajný plán Francie a
Velké Británie na rozdělení sféry vlivu v teritoriu Osmanské říše po ukončení první světové války.
Dohoda byla podepsána se souhlasem Ruské říše 16. května 1916, aniž by zvažovala případné
pověření ve formě mandátu od budoucí Společnosti národů. Dohoda nese název po svých signatářích,
za Francii tak učinil diplomat François Georges-Picot, za Velkou Británii Sir Mark Sykes. Libanon byl
francouzskou kolonií do roku 1946.
25. listopadu 2015 – Literární FK, 24 návštěvníků
PhDr. Hynek Bouchal: Stendhal - potěšení z psaní
Další literární přednáška o velkém francouzském romanopisci, který poodhaloval společenská tabu,
lidské pokrytectví a přetvářku z prostředí francouzské vyšší společnosti (Červený a černý, Kartouza
parmská, Lucien Leuwen).
3. prosince 2015 – 48 návštěvníků
Prof. Dušan Uhlíř: Napoleon Bonaparte – 210. výročí bitvy u Slavkova
Napoleon je bezesporu jedna z nejvýznamnějších postav novodobé evropské historie. Za jeho éry se
Francie změnila ze stavovského feudálního státu v sociálně i občansky nově strukturovanou společnost
a určovala politický trend ve značné části Evropy. Mimo jiné uskutečnil i obsáhlou reformu vnitřní
správy země a v roce 1804 vydal nový občanský zákoník (Code civil), jenž se stal vzorem pro další
evropské země a dodnes tvoří základ francouzského práva. Avšak Napoleonovo jméno nebývá
spojováno jen se superlativy. Negativní důsledek jeho panování je oběť více než milionu
francouzských občanů, kteří zahynuli na četných evropských bojištích včetně toho u Slavkova u Brna.
Přednášku navštívil také mladý muž z Třebíče v originální francouzské uniformě, který se v sobotu 5.
12. zúčastnil rekonstrukce bitvy u Tvarožné.
Sobota 5. prosince 2015 – 38 účastníků
Bitva u Slavkova, 210. výročí
Další z „výjezdních“ FK, tentokrát na historickou bitvu. Bitevní ukázka v programu vzpomínkových
akcí 210. výročí bitvy u Slavkova proběhla na tradičním místě pod kopcem Santon u obce Tvarožná.
Zúčastnilo se jí přes 1 700 „vojáků" v uniformách armád Francie, Varšavského vévodství, Rakouska,
Ruska a Saska, na 120 koní a 20 děl. Účastníci přijeli kromě České republiky také ze Slovenska,
Polska, Rakouska, Německa, Francie, Belgie, Itálie, Maďarska, Ruska a Rumunska. Průběh bitevní
ukázky komentoval historik Jiří Kovařík odborník na období napoleonských válek a autor literatury
faktu na toto téma.
Na konci roku 2015 byl již znám program Francouzského klubu na celý rok 2016.

5 / Knihovna seniorům
GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

20 000,00 Kč
11 000,00 Kč
12 110,41 Kč
43 110,41 Kč

Městská knihovna v Třebíči pokračovala v realizaci vzdělávacích a volnočasových programů pro
seniory. Cyklus byl koncipován do několika okruhů, přičemž jeho stěžejní částí byly společenskovědní přednášky. Hlavními cíli projektu byla podpora aktivního života seniorů a také podpora
veškerých aktivit směřujících ke zlepšení mezigeneračních vztahů.
Měřitelným ukazatelem úspěšnosti akcí je počet jejich návštěvníků. Přednášky určené cílové skupině
seniorů patří v knihovně k těm s nejvyšší účastí.
Výrazným kladem systematické orientace na zájmové vzdělávání seniorů (od r. 2004) je to, že senioři
se stále častěji stávají lektory přednášek nebo celých cyklů. Knihovna tak poskytuje prostor
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k seberealizaci a uplatnění znalostí získaných v průběhu předchozího profesního života i k prezentaci
příkladů zájmových aktivit seniorů.
Přehled akcí
1. Společenskovědní přednášky a besedy
Cyklus Třebíč očima architekta
Cyklus osmi přednášek s Ing. arch. Luborem Herzánem, bývalým městským architektem a
pokračovatelem třebíčského rodu stavitelů a architektů, kteří v Třebíči působili už od počátku 19.
století. Uskutečnilo se 8 přednášek:
1. část. Centrum: Karlovo náměstí s nejbližším okolím
2. část. Širší centrum: Stařečka, Komenského a Masarykovo náměstí, ulice Na Potoce s okolím
3. část. Jih: Horka-Domky
4. část. Západ: Borovina, Libušino údolí
5. část. Sever: Říční lázně, Nehradov, Hrádek, prostor dnešních sídlišť
6. část. Východ: Jejkov, Nové Dvory, nemocnice, Bráfova třída
7. část. Třebíčské památky UNESCO
8. část. Historie rodu Herzánů a jeho nesmazatelná stopa v architektuře našeho města
Cyklus Dějiny středověké společnosti
Čtyři přednášky třebíčského historika PhDr. Rudolfa Fišera, CSc. zaměřený na dějiny středověku.
1. část. Počátky státu
2. část. Raně středověká společnost
3. část. Proměna českých zemí ve 13. století
4. část. Česká a moravská města
Další přednášky
Skandinávií s Miluškou Mrvkovou. Promítání třebíčské cestovatelky, seniorky Milušky Mrvkové.
Z Bruselu na skok domů do Třebíče. Beseda se zpravodajem České televize v Bruselu, mladým
třebíčským rodákem, PhDr. Bohumilem Vostalem.
Od vlastnického kostela k soukromé kapli. Přednáška historika umění Mgr. Aleš Flídra z
Masarykovy univerzity.
Velká cesta Říší středu. Beseda a promítání Třebíčana Zdeňka Lorence z jeho cesty do Číny.
Páni z Ditrichštejna. Přednáška Bc. Kristýny Jandové o starobylém šlechtickém rodu původem
z Korutan.
Chodsko – po stopách strážců hranic. Promítání Milušky Mrvkové..
Londýn a Wales. Promítání třebíčské cestovatelky Milušky Mrvkové..
Zakarpatská Ukrajina. Beseda promítání fotografií Jana Burdy z cesty po Zakarpatské Ukrajině.
Českoslovenští letci na křídlech RAF. Přednáška Ing. Josefa „Joe“ Vochyána, Ph.D., člena
občanského sdružení Czech Spitfire club a držitele ceny Český patriot, o osudech našich letců
bojujících ve službách RAF ve 2. světové válce. Součástí byla ukázka dobové výstroje. Listopad.
Hory a ledovce rakouských Alp. Promítání třebíčské cestovatelky, seniorky Milušky Mrvkové.
2. Pohybové a aktivizační techniky
Taoistické tai chi – vnitřní umění pro zdraví. Prezentace cvičení vhodného pro každý věk i
zdravotní stav s instruktorkou Janou Roubcovou.
Mozkocvična – trénujeme s mozkohračkami. S Evou Fruhwirtovou, mentální trenérkou třebíčské
neurolaboratoře, si senioři prakticky vyzkoušeli různé hry a pomůcky vhodné k trénování paměti.
Hrajeme si v každém věku. Dopoledne s třebíčským Klubem deskových her Mezi domy a novými
deskovými hrami zakoupenými v rámci projektu.
3. Senioři dětem, děti seniorům
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Společné aktivity seniorů a dětí
Vystoupení dětí ze ZŠ Týnská s recitačním programem.
Vystoupení dětí ze ZŠ Horka-Domky s pohádkou Šípková Růženka.
Babičko (dědečku), vyprávěj. Společná setkání seniorů s dětmi. Do této aktivity se zapojilo několik
seniorek – dobrovolnic, které dětem vyprávěly o svém dětství, knížkách, které četly, školní
docházce apod. V souvislosti s loňským výročím ukončení druhé světové války byly dotazy dětí
často směrovány právě k tomuto tématu. Celkem proběhlo 5 besed.
Keramická dílna s paní Širokou. Společná dílna seniorů a dětí, na které se společně zdobily
keramické výrobky a točilo se na hrnčířském kruhu.
Vánoční tvoření z pedigu. Společná vánoční dílna seniorů a dětí.
4. Exkurze
Skvosty za humny – Třebíčsko a jeho sakrální památky. Zájezd, v rámci kterého senioři
navštívili řadu sakrálních památek v západní části našeho regionu. Zájezd byl celodenní a
navštívena byla tato místa: Červená Lhota, Přibyslavice, Kněžice, Krahulov, Stařeč, Čáslavice,
Šebkovice, Horní Újezd. Odborný výklad zajistil historik umění Mgr. Aleš Flídr z Masarykovy
univerzity v Brně. O zájezd byl ze strany seniorů obrovský zájem a nepodařilo se vyhovět všem
žadatelům.
Návštěva čistírny odpadních vod v Třebíči s odborným výkladem Ing. Paláta.
Celkové zhodnocení projektu
Celkem se uskutečnilo v rámci projektu 36 akcí (v projektu původně plánováno 32), z toho 22
přednášek, 3 aktivizační akce, 2 vystoupení dětí pro seniory, 2 společné dílny seniorů a dětí, 5 besed
seniorů s dětmi a 2 exkurze.
Kromě seniorů (Ing. arch. Herzán, PhDr. Fišer, M. Mrvková) se v rolích lektorů objevili i mladí
Třebíčané (K. Jandová, B. Vostal, J. Burda) a externí odborní lektoři (Mgr. Flídr).
Návštěvnost se pohybovala od 15 návštěvníků (Mozkocvična, kde byl počet účastníků 15 omezen)
po 105 účastníků (přednášky s Ing. arch. Herzánem a beseda s Bohumilem Vostalem).
Celkový počet účastníků (seniorů + dětí) byl nad 1 800.
V rámci projektu bylo také zakoupeno 8 deskových her, výběr (vhodnost pro seniory) byl
konzultován s mentální trenérkou Evou Fruhwirtovou.
I přes stoupající nabídku volnočasových aktivit pro seniory ve městě je o přednášky a další akce
stále zájem.

6 / Modřínka všem generacím přístupná
GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

21 000,00 Kč
1 656,00 Kč
19 646,00 Kč
42 302,00 Kč

Cílem projektu bylo posílení role knihovny jako komunitního centra určeného k pravidelnému
setkávání nejen čtenářů knihovny, ale také všech věkových i sociálních skupin obyvatel města včetně
lidí s handicapem. Lidé se setkávali nejen na besedách, ale také při rukodělných kurzech, kde se
naučili mnohé dovednosti, při amatérském divadle apod. Projekt posílil vzájemnou sounáležitost
občanů, umožnil jim poznat práci dalších subjektů, které vytváří zájmové programy pro občany
Třebíče (Třebíčské centrum, divadelní soubor Ampulka, práce MŠ a ZŠ, stacionáře, folklórní soubor,
amatérský pěvecký soubor Fénix, dětský sbor Slunko Třebíč), čím tráví čas a jak se baví klienti, jak
tráví čas a jak se baví klienti stacionářů a domovů pro seniory. Částečně bylo využito služeb
profesionálů. Pobočka připravila především aktivity mezigeneračního charakteru v souladu
s projektem.
Přehled akcí
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Březen
Čtenář roku – v rámci celostátní kampaně se v březnu 2015 konalo městské kolo. V hledáčku
nejlepších čtenářů národa byli tentokrát tátové. Vítězem se stal Ing. Bedřich Mozor, který také
postoupil do krajského kola.
Petra Dvořáková: Julie mezi slovy a Já jsem hlad. Autorské čtení a besedy s nositelkou ceny
Magnesia Litera 2007.
Čtení sluší každému. Čtení obyvatelům DS Manž. Curieových o životě Boženy Němcové.
Výstava Třebíčského mateřského centra.
Duben
Daniel Vydra – komiksový workshop s dětmi ze ZŠ.
Monika Kabelková – velikonoční dílnička pro rodiny s dětmi.
Výstava Speciální mateřské školky na Družstevní ulici.
Květen
Rozmarýnek tančí maminkám. Vystoupení třebíčského folklórního souboru ke Dni matek.
S kočárkem do knihovny. Zábavné dopoledne pro maminky na MD.
Výstava Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici.
Červen
„Z pohádky do pohádky“. Představení ke Dni dětí sehrála Divadelní agentura D+J.
Vojtěch Trčka: Rwanda a Nordkapp. Mladý cestovatel seznámil děti ze ZŠ i veřejnost se svými
cestami do Rwandy a na Nordkapp.
Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích.
Červenec
Zdeňka Marečková. Výstava fotografií.
Stacionář Domovinka. Letní dekorace.
Srpen
Oldřich Chmelíček. Výstava výrobků ze dřeva.
Jiřina Vejměnková. Drátkované dekorace.
Září
Fénix. Koncert hudebního souboru.
35. výročí založení MS VZS ČČK Třebíč. Ukázka první pomoci, výstava.
Říjen
Jitka Vítová: O Květušce a tesaříkovi. Autorské čtení a besedy.
Dlouhá noc v knihovně. Hudební a soutěžní večer se skupinou Ententýky do muziky.
Vystoupení ke Dni seniorů. Hudební pásmo klientů Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní
ulici a členů Seniors Bandu z DS Manž. Curieových.
Výstava výrobků obyvatel DS Manž. Curieových.
Výstava výrobků klientů denního stacionáře Úsměv.
Listopad
Krteček a kolo. Pohádka pro MŠ v provedení souboru Radoslavy Horákové.
Pasování prvňáčků. Pasování žáků 1. tříd ze ZŠ Benešova a ZŠ a MŠ Na Kopcích. Celkem bylo
pasováno 124 dětí.
Domovinka. Výstava klientů denního stacionáře spojená s vystoupením dětí z MŠ Benešova.
Prosinec
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Mikulášská nadílka spojená s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích.
Vánoční dílničky. Výroba svíček a ozdob ze včelího vosku a vánočních přáníček.
Malá čarodějka. Pohádka v provedení souboru Ampulka.
Slunko. Koncert nejmenších členů pěveckého souboru pod vedením Heleny Noskové.
Předvánoční pásmo žáků ze ZŠ pro obyvatele DS Manž. Curieových.
Výstava Třebíčského mateřského centra.
Celkem v rámci projektu proběhlo 38 akcí (12 vzdělávacích a 29 kulturních) a bylo uspořádáno 13
výstav. Účastníků akcí bylo přibližně 1600.

7 / Pozor, pozor! Potřebuji pomoc! Vaše Země
GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

19 000,00 Kč
1 172,00 Kč
19 265,29 Kč
39 437,29 Kč

Hlavní cílovou skupinou projektu byly děti. Nenásilnou a zábavnou formou byl prezentován význam
zdravého životního prostředí, problematika udržitelnost i souvislosti mezi světem lidí, zvířat, rostlin a
světem neživé přírody. Na projektu spolupracovali jak odborníci, tak amatéři a řadu akcí pro děti ze
ZŠ připravily knihovnice s využitím výukových prostředků knihovny.
 Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání, jedna z největších a nejstarších
organizací v České republice věnující se environmentální výchově, vzdělávání a osvětě
 NP Podyjí, jediný moravský národní park
 Odborník na výchovu a zacházení s domácími mazlíčky, který dětem vysvětlil zvířecí potřeby,
instinkty a základní pravidla při chovu zvířátek doma, aby děti nedělaly zbytečné chyby
 Myslivec, včelaři
 Besedy s pomocí Tematických kufříků, což jsou soubory knih, stavebnic, her, výchovných hraček
a dalších předmětů, které seznamují děti s vybraným tématem jako celkem – např. Zvířátka na
statku, kufřík o třídění odpadu apod.
 Besedy s autory pohádkových knížek o přírodě, které poodkryly dětem pohádkovou formou
ekologické problémy nejen celé planety Země, ale i nejbližšího okolí, které si děti mohou dobře
zapamatovat – lesa, parku, pole, statku, zemědělství apod.
Přehled akcí
Únor – listopad, 125 dětí
Pojďme na to od lesa. Testy, kvízy, soutěže pro děti.
Březen
Jiří Šandera: Pohádky z kouzelné zahrady. Zavedl malé čtenáře do zahrady, ve které rostliny
prožívají se svými kamarády Juráškem a Kačenkou jedno dobrodružství za druhým. 2 besedy, 2 x 100
dětí.
Duben
Včelařská farma KURTIN. Povídání pro děti, při které se dozvěděly o nezastupitelné roli včel v
přírodě. 2 besedy, 2 x 75 dětí.
Zdravé přebalování do látkových plen - přednáška látkové poradkyně Martiny Petříkové. Akce se
konala v rámci mezinárodního Týdne opravdových plen. 15 dospělých účastníků.
Květen
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Snídaně s Fair Trade. Projekt se připojil k celosvětové akci na podporu spravedlivého obchodu a
zodpovědné spotřeby. Kromě Férové kávy a čaje (výrobky s označením Fair trade) děti snídaly také
čerstvé výrobky místních pekařů a farmářů. 25 dětí.
Libor Balák: O čem domácí mazlíčci přemýšlejí. Beseda s odborníkem na chov zvířecích mazlíčků.
Předal dětem praktické základní rady při výběru zvířecích kamarádů, ale také objasnil i specifické
vidění světa očima těchto členů domácnosti. 75 dětí.
Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání: „3D brouci, kam se podíváš“.
Tříhodinový komponovaný program s živými brouky. 25 dětí.
Červen - říjen, 55 dětí
Máme rádi přírodu. Výtvarná soutěž. Soutěžící pozorovali a zkoumali svět kolem sebe.
Říjen
Ing. Petr Urbánek: Zajímavé stromy ve městě. Přednáška správce třebíčské městské zeleně. Akce
pro veřejnost, 30 účastníků.
Národní park Podyjí. Dvouhodinový program pracovníků Národního parku Podyjí. 2 x 50 dětí.
Týden knihoven / Noc plná ekologie. Každý rok v Týdnu knihoven spí děti v knihovně. Hlavním
tématem byla ekologie. Děti si hrály, soutěžily a četly knížku Pohádkové včely od Jana Lebedy. 80
dětí a dospělých.
Miroslava Kotrbová: Zdravíčko. Přednáška majitelky prodejny
certifikovaných značkou VYSOČINA regionální produkt. 25 dětí.

regionálních

produktů

Josef Drmota: Chceme čistý les. Povídání s myslivcem při příležitosti Světového dne zvířat. 40 dětí.
Beseda s Gabrielou Kopcovou, regionální spisovatelkou z Domamile. G. Kopcová-Střeláková je
autorkou laskavých pohádek, které vyvolávají potřebu více si všímat přírody a chránit ji. Pohádky
nejen píše, ale i ilustruje vlastními obrázky a kolážemi z přírodních materiálů. Inspirací jsou jí vlastní
zážitky vzpomínky z dětství, které prožila v hájovně u Domamile. 25 dětí.
Výroba ručního papíru. Papírnická dílna v naší knihovně převedla nejlepší způsob výroby ručního
papíru. Pomocí sítí a rámků děti vyrobily originální dílko z papírové hmoty. 50 dětí.
Opakované akce pro školy v průběhu roku
Bedrník. Do knihovny byl objednán časopis o ekologii pro děti i dospělé.
Neplač, mochomůrko. Besedy pro děti. Podkladem je stejnojmenná kniha Daisy Mrázkové Neplač,
mochomůrko. Vyprávění o dívence, která bydlí se svými rodiči v hájovně a toulá se bezstarostně
lesem okouzlena vším, co v něm žije a roste. Holčička při svých toulkách po lese zažívá mnohá
dobrodružství se zvířátky i s mnoha dalšími živými i neživými obyvateli lesa. 4 x, celkem 100 dětí.
Příroda nás baví. Beseda pro děti, Den Země, kvízy, soutěže. Motto besedy „Komu se nelení, tomu
se zelení“. 25 dětí.
Žijeme na Vysočině. Beseda pro děti. Seznámení s naším krajem za pomocí atlasů, mapy, knižních
pomůcek, internetu a soutěží. 25 dětí.
Odpadkový svět. Beseda pro děti. Informace o odpadech, zásady třídění odpadu a ekologie za pomocí
tematického kufříku Třídíš, třídím, třídíte. Motto besedy „Nechceme žít na smetišti“. 7 x, celkem 175
dětí.
Zvířátka na statku. Beseda pro děti s využitím tematických kufříků Zvířátka na statku a Zvířátka na
dvorku. 5 x, celkem 125 dětí.
Rozumné nakupování. Beseda pro děti. Každý z nás nakupuje. Je to činnost nám všem důvěrně
známá a někdy ji provádíme automaticky, moc u toho nepřemýšlíme a nakoupíme i to, co
nespotřebujeme a později vyhodíme. 2 x, celkem 50 dětí.
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Den pro dětskou knihu - 28. 11. 2015 byl vyhlášen již 9. ročník celostátní kampaně Den pro dětskou
knihu. V rámci této kampaně dětem byly představeny Farmářské pohádky. Krátké vyprávěnky zavedly
děti do světa, ve kterém lidi umí mluvit se zvířaty, poslouchají, co jim říká příroda a vidí věci, které
většina lidí nevidí. Hlavním cílem pohádek je posílení povědomí o ekologickém způsobu života a
rozvíjet zodpovědnější chování vůči přírodě u dětí. Krátké pohádkové příběhy a dobrodružství z farmy
spolu s interaktivními mezihrami dětem ukázaly, jak jednoduché je žít život v souladu s přírodou, i
když bydlí ve městě, jak velký může být malý krůček ke kontejnerům na tříděný odpad a jak je
důležité dobře se starat o zvířata a půdu, která nás živí. Listopad, 310 dětí a dospělých.
Projekt oslovil velké množství dětí i dospělých. Jednotlivé akce se setkaly s velkým zájmem ze strany
škol, rodiny i jednotlivců.

8 / Knihovna svým čtenářům. 130 let od založení veřejné
knihovny v Třebíči
Nadace ČEZ:
Knihovna:
Celkové náklady:

50 000,00 Kč
14 695,00 Kč
64 695,00 Kč

Projekt byl předložen Nadaci ČEZ při příležitosti 130. výročí založení první veřejné knihovny
v Třebíči dne6. 4. 1885. Finanční prostředky projektu byly použity na spolufinancování celoročních
projektů žadatele (Francouzský klub 2015, Knihovna seniorům, Modřínka všem generacím přístupná,
Pozor, pozor! Potřebuji pomoc! Vaše Země) a na financování mimořádných akcí při příležitosti 130.
výročí jejího založení. Projekt zvýšil úroveň nabídky kulturního a vzdělávacího programu knihovny v
podzimním a předvánočním období.
Akce projektu spolufinancovaného MK ČR, projekt Jan Hus
Mistr Jan Hus
Reálie a myšlenky Jana Husa, jedné z největších postav českých dějin, který ovlivnil svým dílem i
příkladem velké světové osobnosti, doprovázené zhudebněnými texty středověkých básníků z pěti
evropských zemí v interpretaci autora hudby Daniela Dobiáše a Táni Fischerové.
Pohár a kalich
Slavnostní večer k uctění památky Mistra Jana Husa v Přední synagoze, dnes kostele Církve
českovenské husitské. Účinkovali: dětský sbor Cantus Slunko pod vedením Heleny Noskové, Jindřich
Macek - loutna, Alfréd Strejček - umělecký přednes.
Maraton čtení
Veřejné čtení a poslech textů Mistra Jana Husa s odborným komentářem Jána Briana Kennetha Lauka.
Akce projektu spolufinancované GSZM, projekt Knihovna seniorům
Třebíč očima architekta
2 přednášky pro veřejnost z cyklu přednášek Ing. arch. Lubora Herzána, bývalého městského
architekta a spoluautora projektu zachování a revitalizace židovské čtvrti Zámostí v Třebíči. Z
projektu byly financovány přednášky Třebíč Horka-Domky a Památky UNESCO.
Dějiny středověké společnosti
3 přednášky pro seniory z cyklu PhDr. Rudolfa Fišera, třebíčského historika a autora mnoha knih o
památkách Třebíče. Z projektu byly financovány přednášky Raně středověká společnost, Česká a
moravská města, Proměna českých měst ve 13. století.
LiStOVáNí / Legenda Z + H
Představení projektu LiStOVáNí bylo tentokrát věnováno seniorům za jejich dlouholetou účast na
vzdělávacích a kulturních projektech knihovny.
Akce projektu spolufinancované GSZM, projekt Francouzský klub 2015
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Prší na habry. Účinkovali Štěpán Škoch, Zuzana Homolová, Ondřej Škoch.
Štěpán Škoch je členem úspěšné hudební skupiny Chinaski, ale kromě toho se věnuje osobním
projektům se zcela jiným zaměřením. Vydal již třetí CD zhudebněných básní francouzské básnířky
Suzanne Renaudové, manželky Bohuslava Reynka, která s ním žila na Vysočině.
Austerlitz / Slavkov 1805. Bitva, která zasáhla do dějin Moravy a změnila obraz Evropy
Přednáška. Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., odborník na období Velké francouzské revoluce a
vlády Napoleona Bonaparta, 3. prosince 2015.
Zájezd na rekonstrukci "Bitvy tří císařů" při příležitosti 210. výročí, 5. prosince 2015.
Strategicky nejvýznamnější bitva Napoleona Bonaparte, který byl v roce 1805 na vrcholu svých
vladařských sil. Učebnice však již nezmiňují, jaké utrpení přinesly Napoleonovy války obyčejným
liden Francie a celé Evropy. Koalice dosud znepřátelených mocností proti Napoleonovi přinesla zcela
nový rozměr válečné spolupráce a přispěla ke změně celkového obrazu Evropy.
Kampaně na podporu čtení a knihoven
Týden knihoven
19. ročník celonárodní kampaně na podporu knihoven přinesl i v knihovně Třebíč řadu akcí pro
veřejnost všech věkových i sociálních kategorií.
Den pro dětskou knihu, sobota 28. 11. 2015
Národní kampaň na podporu čtení dětí. V knihovně Hasskova se konala dvě divadelní představení
Včelí medvídci zpívají, storytelling Farmářské pohádky a na pobočce Modřínová pohádka Krteček a
Vánoce a Předvánoční dílnička.
Mikulášská nadílka, čtvrtek 3. 12. 2015 pobočka Modřínová
Mikulášská nadílka pro všechny děti začala vystoupením dětí z MŠ a ZŠ Na Kopcích. Děti byly
obdarovány sladkostmi, zahrály si hry a zažily spoustu legrace.
Českoslovenští letci na křídlech RAF
Přednáška pro veřejnost Ing. Josefa Vochyána, Ph.D., člena o.s. Czech Spifire Club a držitele ceny
Český patriot, o osudech českých letců ve službách britské RAF během 2. světové války. Součástí byla
ukázka dobové výstroje. Přednáška se uskutečnila při příležitosti 75. výročí ukončení bitvy o Británii
31. 10. 1940.
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VII. Regionální funkce 2015
Městská knihovna v Třebíči je pověřena výkonem regionálních funkcí (RF) od roku 2002.
Smyslem RF je odborná pomoc knihovnám regionu, a to profesionálním i neprofesionálním.
Regionální funkce zajišťuje Útvar služeb knihovnám (ÚSK). Podmínkou pro poskytování
služeb je registrace knihovny na Ministerstvu kultury.
RF jsou finančně zajištěny Krajem Vysočina. V roce 2015 byla výše dotace 2 135 000 Kč.
Městská knihovna v Třebíči z této částky hradí plat 4 zaměstnanců ÚSK a náklady související
výhradně s poskytováním RF – nákup knih do výměnného fondu, materiál, náklady na rozvoz
knih aj. Podrobně financování RF na str. 34 - 35 .
V okrese Třebíč bylo v roce 2014 registrováno celkem 10 profesionálních knihoven (včetně
MěK v Třebíči) a 135 neprofesionálních knihoven v malých obcích. Tento počet je nejvyšší
v Kraji Vysočina a pravděpodobně nejvyšší v ČR.
Seznam a právní postavení profesionálních knihoven
Městská knihovna Jaroměřice nad Rokytnou, oddělení MKS při městě Jaroměřice nad
Rokytnou
Městská knihovna Hrotovice: organizační složka obce
Městská knihovna Moravské Budějovice: organizační složka obce
Knihovna městyse Mohelno: organizační složka obce
Městská knihovna Jemnice: organizační složka obce
Místní knihovna Myslibořice: organizační složka obce
Městská knihovna Náměšť nad Oslavou: součást organizační struktury MěÚ
MěK v Třebíči: příspěvková organizace obce
Knihovna Okříšky: organizační složka obce
Obecní knihovna Rouchovany: organizační složka obce
Financování
Profesionální knihovny vzhledem k právnímu postavení podléhají ve většině případů hospodaření
příslušného městského nebo obecního úřadu. Některé z nich získaly finanční prostředky z programů
Knihovna 21. století a VISK MKČR (mimo projekty MěK v Třebíči nevztahující se na výkon
regionálních funkcí):
Okříšky
Náměšť nad Oslavou
MěK v Třebíči
Jakubov u Mor. Budějovic
Hartvíkovice
Ostašov
Ostašov
Jaroměřice n./Rok.

9 000 Kč, Přechod z formátu UNIMARC na MARC21
15 000 Kč, Přechod na nový formát MARC21
25 000 Kč, Multimediální projekční technika pro obecní knihovny
Třebíčska
30 000 Kč, Zkvalitnění a rozšíření služeb v knihovně
30 000 Kč, Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání
31 000 Kč, Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání,
mezigeneračního setkávání a udržování místních tradic
12 000 Kč, Dome, domku, kdo v tobě bydlel?
12 000 Kč, Oblázky z Rokytné aneb Vše plyne

Statistika činnosti ÚSK

Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven (včetně MěK v Třebíči)
Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací

4
145
145
285
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počet metodických návštěv
Zpracování roční statistiky knihovnických činností Kult (MK) 12 – 01pro
MK ČR
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven
počet vzdělávacích akcí
počet účastníků
počet vyučovacích hodin
Porady
počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF
počet revidovaných knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
Zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knih
Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31. 12. 2014
roční přírůstek
roční úbytek výměnného fondu
Cirkulace VF
počet knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis automatizovaného knihovního systému
knihovny s podporou automatizovaného systému
počet akcí, zásahů
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

325

145
145
75
18
593
51
50
4
80
8
21 453
14
748
60 855
2 945
13
134
367
24 754
94
15
140
6 972

Financování regionálních funkcí knihoven v Kč z rozpočtu Kraje Vysočina
Druh nákladu
Spotřeba materiálu (knihy, materiál, majetek)
z toho nákup knihovního fondu
z toho materiál
z toho nákupy DDHM
Spotřeba energie
Služby (opravy, cestovné, servis IT, poštovné, telefony)

Kč
740 126 Kč
684 891 Kč
48 667 Kč
6 568 Kč
0
84 395 Kč
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Osobní náklady
z toho platy zaměstnanců
z toho ostatní osobní náklady
z toho zákonné sociální pojištění
z toho zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Ostatní provozní náklady
Provozní náklady celkem
Investiční náklady
Náklady celkem

1 277 889 Kč
929 400 Kč
20 600 Kč
315 992 Kč
11 897 Kč
5 354 Kč
27 236 Kč
2 135 000 Kč
0
2 135 000 Kč

Odborná školení, semináře a kurzy 2015
Pracovníci knihovny se celoročně účastnili odborných akcí, seminářů a kurzů. Organizátory byla buď
přímo knihovna Třebíč, dále Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Moravská zemská
knihovna, Knihovna Jiřího Mahena, Národní knihovna Praha a Městská knihovna v Praze, SKIP (Svaz
knihovníků a informačních pracovníků), SDRUK (Sdružení knihoven), Konfederace

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Agentura pro sociální začleňování, Centrum
občanského vzdělávání, OSPK – Odborový svaz pracovníků v kultuře, Goethe Institut Praha a další
vzdělávací a odborné subjekty.
Ke vzdělávání knihovníků na půdě MěK v Třebíči bylo vyhrazeno úterý dopoledne, z tohoto důvodu
je knihovna do 12:00 uzavřena.
Literární semináře
Současná anglická próza
George R. R. Martin: Píseň ledu a ohně (Hra o trůny)
Poezie a próza
Současná maďarská próza
Současná francouzská próza
Ze současné české prózy i poezie
Současná slovenská próza
Japonská literatura a Haruki Murakami
Co nepřehlédnout „aneb“ Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2014
Současná americká literatura: Cormac McCarthy
Současná německy psaná literatura: Maxim Biller, Herta Müllerová, Arno Geiger
Podoby současné české prózy
Odborné činnosti
Ptejte se knihovny
Kurz informačního vzdělávání (kritické myšlení) – I. lekce
Přátelská pracoviště – práce s klienty se specifickými potřebami (zrakově postižení, sluchově
postižení, zdravotně postižení, senioři, specifické skupiny obyvatel)
Operační systémy, ochrana PC a mobilních zařízení
Nová katalogizační pravidla RDA
Sociální sítě a online komunikace
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Tvorba prezentací
Informační vzdělávání a kritické myšlení pro nečtenáře
Informační vzdělávání a kritické myšlení pro předškoláky
5x Informační vzdělávání a kritické myšlení v knihovnách
Zvukové knihovny v roce 2015. Pravidelný celorepublikový seminář pro pracovníky zvukových
knihoven.
Centrální portál českých knihoven (CPK)
Tvorba národních autorit, novinky z pohledu RDA
Google
Digitální demence – hrozba nebo mýtus
E-knihy, e-výpůjčky
Setkání pracovníků dětských oddělení
Akvizice literatury v knihovnách
Národně distribuované strukturované dotazníky
Veřejné knihovny jako partneři socioekonomického regionálního rozvoje – dosavadní zkušenosti
knihoven, budoucí plány, vnímaná potřeba se tímto problémem zabývat, oblasti profesního rozvoje i
potřeba finančního, prostorového a personálního zajištění při poskytování těchto služeb
Nabídky a služby knihoven v digitálním věku. Ve spolupráci s Goethe Institutem Praha. Příklady
z německých knihoven, kde se aktivně zabývají postavením knihoven v současnosti a v blízké
budoucnosti. Již dnes jsou schopny velmi rychle reagovat na potřeby uživatelů v digitálním věku.
Orientují se především na informovanost, vzdělávání a praktické využití nových technologií (např.
obsluha 3D tiskárny, budování nahrávacího studia pro převod hudby, fotografií a filmů do digitální
podoby, velké interaktivní a dotykové informační dispeje v institucích apod.).
Budoucnost knihovnických profesí v ČR - problém vzdělavatelnosti současných i budoucích
knihovníků, a to institucionální (střední školy, vysoké školy) i následné a celoživotní (orientace na
aktuální společenský i technický vývoj), problematika stárnutí odborných pracovníků a „digitální
demence“
Konference, studijní cesty
Knihovny současnosti 2015 – 23. ročník třídenní konference o zásadních trendech v knihovnictví a
informačních službách (Univerzita Olomouc)
2x kolegium SKIP Velká Morava (KJM Brno)
2x Priorita 19 - PR strategie knihoven směrem k veřejnosti, propagaci knihoven a jejich tradičních a
moderních služeb
Co venkovské knihovny umějí a mohou – Milín. Třídenní konference obecních knihovnách a jejich
nezastupitelné úloze v komunitním životě malých obcí. Organizovala Knihovna dr. Emanuela
Bořického Milín (Středočeský kraj, 2 141 obyvatel), vítěz celonárodní soutěže Knihovna roku 2013
v kategorii Základní knihovna.
Studijní cesta do městských knihoven v Havířově a Třinci. Organizátor Krajská knihovna Vysočiny
Havlíčkův Brod.
Malá knihovnická slavnost. Ocenění nejlepších obecních knihoven Kraje Vysočina.
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Benchmarking knihoven
Knihovna je dlouhodobě zapojena do celorepublikového projektu Benchmarking knihoven, tj. měření
výkonu a poskytování služeb v souvislosti s velikosti sídel, finančním, personálním i prostorovým
zajištěním. Díky projektu je knihovna schopna srovnat svoji činnost se zařízeními pracujícími
v obdobných podmínkách. Dlouhodobě je činnost Městské knihovny v Třebíči na velmi vysoké
úrovni, vykazuje například dlouhodobý trend růstu nových čtenářů a nejvyšší procento.

Benchmarking knihovny 2015
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