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ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA ZA ROK 2017

Registrovaní čtenáři a uživatelé
z toho děti do 15 let

7 979
3 613

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

224 691
125 180
10 657
15 664
16 765
56 425

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

320 992
38 370
159 977
13 251
53 339
49 836
257
5 576
8
6 341

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
půjčené pro čtenáře MěK Třebíč, žádáno / vyřízeno
půjčené jiným knihovnám, žádáno / vyřízeno

198 /180
152 /145

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
počet hodin týdně pro veřejnost (nejdéle otevřený provoz)
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 2017
Úbytky za rok 2017
Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy)
Vzdělávací akce pro veřejnost (PC školení, další kurzy)
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí

62 283
14 205
43 195
13 698
430
114
1997
78
38
31
47,5
6
5
171 038
51565
100 577
238
18 260
378
288
106 682
6 889
10 442
425
568
32 429
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Regionální funkce (RF, profesionální služby obecním knihovnám regionu)
Počet svazků výměnného fondu celkem
Přírůstek knih v roce 2017
Jiné přírůstky / deskové hry
Úbytek knih v roce 2017
Náklady na nákup knih do výměnných fondů
Výměnné soubory knih do obecních knihoven 2017
Počet knih ve výměnných souborech 2017
Poradenská a konzultační činnost
Vzdělávání knihovníků v rámci výkonu RF
Profesionální knihovny v regionu Třebíč
Neprofesionální obecní knihovny v okrese Třebíč
Zaměstnanci
z toho

Počet zaměstnanců/úvazků
pracovníci regionálních služeb
VŠ
VOŠ
SŠ
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

65 176
2 936
14
1 831
518 880
359
25 821
786
27
10
135
28,88
4
7
1
21
2
11 741 596
2 135 000
135 000
896 357
0
0
0
3 603 639
1 838 265
7 784 699
22 463
286 933
2 673 872
321 731
0
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EKONOMIKA KNIHOVNY 2017

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 Nadace ČEZ.
Finanční prostředky získané projektovou činností částečně pokrývají náklady kulturních a vzdělávacích
akcí pro veřejnost a budování fondu pro zrakově a zdravotně postižené. Podrobně viz Grantové projekty
2017.
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.
Příspěvek zřizovatele byl v roce 2017 navýšen v důsledku nařízení vlády č. 168/2017 Sb. a nařízení vlády
č. 340/2017 Sb., jimiž se měnily platové tarify zaměstnanců veřejného sektoru od 1. 7. 2017 a od 1. 11.
2017.
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 2017
Knihovna v roce 2017 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 051Kč.
Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti

15 024 525 Kč
15 023 474 Kč
-46 488 Kč
47 539 Kč

Neinvestiční příjmy
Příspěvky z rozpočtu zřizovatele
Příspěvky z rozpočtu zřizovatele – granty
Příspěvky z rozpočtu kraje – granty
Příspěvky z rozpočtu státu – granty
Příspěvky z rozpočtu Kraje Vysočina na výkon regionálních funkcí
Nadace ČEZ
Tržby

11 641 596 Kč
100 000 Kč
0 Kč
135 000 Kč
2 135 000 Kč
50 000 Kč
896 357 Kč

Investiční příjmy
Vybrané náklady bez výkonu regionálních služeb
Knihy, časopisy, hudební CD, zvukové knihy
Všeobecný a hygienický materiál, pohonné hmoty,
materiální spoluúčast ke grantovým projektům
Nákupy hmotného majetku a zařízení včetně spoluúčasti projektů
Energie, voda, plyn
Cestovné
Drobné opravy a údržba (elektro, výtahy, budova apod.)
Pohoštění a dary (spoluúčast grantů, akce knihovny)
Komunikace (telefony, poštovné, upomínky, sms služby čten.)
Ostatní služby nemateriální povahy

0,- Kč

1 291 833 Kč
157 527 Kč
259 572 Kč
743 040 Kč
16 877 Kč
78 199 Kč
44 249 Kč
49 366 Kč
381 256 Kč
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= zákonné revize, licenční a provozní poplatky, servisní služby,
elektronické databáze, servis sw, odpady, malování, opravy podlah,
mytí oken, školení zaměstnanců, spoluúčast k dotacím aj.
Bankovní poplatky
Pronájem
Doprava
Nehmotný majetek (sw)
Platy
Ostatní osobní náklady včetně spoluúčasti grantových projektů:
Zákonné sociální pojištění:
Zákonné sociální náklady – stravenky, FKSP, úrazové pojištění
Pojištění majetku
Náklady na výkon regionálních funkcí
(podrobně viz Regionální funkce)
Dotace a nadační příspěvky GSZM, MK ČR a Nadace ČEZ
Knihovní fondy pro zdravotně postižené v roce 2017
Kulturní kalendárium 2017
Francouzský klub 2017
Čtenářský rok v Třebíči
Knihovna All-inclusive
Služby čtenářům prostřednictvím WIFI
Harmonizace rejstříků lokálních a národních autorit
Nadace ČEZ

16 907 Kč
0 Kč
6 488 Kč
15 572 Kč
6 695 954 Kč
211 533 Kč
2 314 559 Kč
295 259 Kč
16 070 Kč
2 135 000 Kč

285 000 Kč
14 000 Kč
18 000 Kč
35 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
55 000 Kč
33 000 Kč
50 000 Kč
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KNIHOVNÍ FONDY 2017
(bez výměnného fondu pro obecní knihovny regionu – viz kapitola Regionální funkce)
Nákup 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 41 %. Menší část fondu
získává knihovna nákupem na knižních veletrzích.
V roce 2016 byla na nákup všech dokumentů plánována částka 1 200 000 Kč, během roku došlo
k navýšení na konečnou částku 1 339 807 Kč převodem z rozpočtových kapitol vykazujících přebytek a
další navýšení o 13 000 Kč ze státní dotace na nákup zvukových knih pro zrakově a zdravotně postižené
v MP3 formátu.
Knihy
CD (audioknihy, hudební CD)
Spoluúčast ke grantovým projektům
Periodika (noviny, časopisy)
Celkem
Dotace na MP3 zvukové knihy

1 091 731Kč
44 738 Kč
17 855 Kč
137 510 Kč
1 291 833 Kč
14 000 Kč

Zpracování knihovního fondu a periodik
Bylo zpracováno celkem 6 542 dokumentů z toho 5 476 knih, 279 hudebních CD, audioknih a CD-ROM,
768 titulů zvukových knih pro zdravotně postižené, 8 hudebnin a 11 společenských her.
Počet exemplářů titulů periodik (novin a časopisů)
Počet evidovaných jednotlivých čísel periodik

288
7 105

Revize knihovního fondu
V srpnu 2017 byla provedena revize KF na pobočce Borovina. Výsledky revize budou známy v roce 2018.
Odpisy knihovního fondu
V roce 2017 odepsáno 10 442 dokumentů, většinou z důvodu opotřebení a duplicity. Ztráty knih po revizi
fondu v pobočce Borovina budou známy v roce 2018 po uzavření revize.
Odpisy periodik
Z fondu novin a časopisů byl vyřazen a odepsán ročník 2013 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. 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 2017 bylo do naší databáze převzato 3 970 záznamů autorit, vytvořeno 7 záznamů nových autorit,
39 záznamů regionálních autorit bylo spojeno s národní autoritou. Ve třech případech byla autorita nově
vytvořena a zaslána do NK. Ostatní záznamy v regionální databázi nejsou vázány na bibliografické
záznamy, není tedy důvod vytvářet autoritní záznam.
Stav přístupového rejstříku lokálních autorit:
-

výchozí stav k 1. 1. 2017: 120 759 záznamů, z toho 82 489 je označených jako autoritní, 6 084
edic, 488 regionálních záznamů autorit a nově 619 záznamů konspektu. Počet
neharmonizovaných záznamů je 31 079, tj. cca 25,7 %.
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-

k datu ukončení projektu obsahuje přístupový rejstřík autorit 124 326 záznamů, z toho je 86 874
záznamů označených jako autoritní, 6 084 edic, 619 záznamů konspektu a 452 regionálních
autorit. Počet neharmonizovaných záznamů je 30 297, tj. cca 24,4 %.

Souborný katalog ČR – CASLIN
Budování souborného katalogu v Národní knihovně v Praze je výsledkem kooperace velkých knihoven ČR,
při které knihovny vzájemně využívají on-line export dat (bibliografické záznamy) zpracovaných knih.
V roce 2017 bylo přijato 3 329 záznamů monografií z MěK. Knihovna ze souborného katalogu čerpá data
pro přibližně 60 % zpracovaných knih.
Školení a semináře
Setkání supervizorů národních autorit, setkání účastníků Souborného katalogu ČR a akviziční seminář,
odborná školení. Odborné konference, informace a materiály týkající se akvizice a zpracování knihovního
fondu. Celková počet hodin na školeních a seminářích byl 164,5.
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STATISTIKA JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ A POBOČEK 2017
Knihovna kromě tradičních výpůjčních a informačních služeb pořádala řadu kulturně vzdělávacích a
vzdělávacích akcí pro dospělé a pro děti. Je napojena na národní knihovnické kampaně a na neknihovnické
kampaně společenského a sociálního charakteru. Spolupracovala na kampaních místních společností a
organizací – Muzeum Vysočiny Třebíč, Oblastní archiv Třebíč, Oblastní charita Třebíč. Poskytla prostory
pro odborné přednášky a akce různých zájmových skupin, výstavy a kampaně.
→Ústřední knihovna, Hasskova ulice, Vnitřní město
Ústřední knihovna soustřeďuje odborné knihovnické služby pro všechny kategorie čtenářů pod hlavičkou
útvaru služeb čtenářům, dále je sídlem útvaru ředitele, ekonomického útvaru a útvaru služeb
knihovnám regionu Třebíč.
→Útvar služeb čtenářům koordinuje práci všech oddělení a poboček knihovny:
→→ Oddělení pro dospělé čtenáře
→→ Studovna a čítárna periodik,
→→ Internetová studovna a učebna, přízemí ústřední knihovny,
→→ Hudební oddělení a společenský sál, 2. patro ústřední knihovny,
→→ Dětské oddělení, 3. patro ústřední knihovny,
→→ Pobočka Modřínová, Modřínová ul. 595/9,
→→ Pobočka Borovina, Okružní 961/1,
→→ Neprofesionální pobočky Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Slavice, Sokolí
→→ Výpůjční místa Domov pro seniory Koutkova a Kubešova, Domov pro seniory Manž. Curieových.
→→ Oddělení pro dospělé čtenáře
Čtenáři
2 966
Výpůjčky
123 285
Návštěvníci půjčovny
46 796
Akce
204
Návštěvníci akcí
7 444
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,
propagační činnost (měsíční přehledy, letáky, vývěsky, plakáty k akcím, aktualizace webových
stránek),
odborná 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
Návštěvníci
Výpůjčky
Rešerše
VPK
Přístupy do externích databází

2 016
251
5 419
12
4
430

čítárna
internet
elektronická dodávka dokumentů
Anopress, ASPI, Ptejte se knihovny

10

Analytický popis článků
Validace účtů Moje ID

397
59

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,
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,
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,
nově od roku 2017 je validačním pracovištěm internetových účtů Moje ID.

→ →Internetová studovna
Návštěvníci

10 637

z toho 5 748 návštěvníci internetu

Internetová studovna je vybavena 12 počítači s přístupem na internet a je také PC učebnou. Kromě
přístupu k počítačům a poskytování odborné pomoci v přístupu na internetové aplikace je pracoviště
specializováno na zajišťování MVS (meziknihovní výpůjční služby), kopírování pro čtenáře i veřejnost na
základě živnostenského oprávnění a zároveň je tiskovým centrem pro knihovnu.
Služby internetové studovny
MVS pro vlastní čtenáře z jiných knihoven
MVS čtenářům jiných knihoven
Tržby za kopírování a tisk:

žádáno 152 / realizováno 145
žádáno 198 / realizováno 180
156 142 Kč

→→ Hudební oddělení a zvuková knihovna
Návštěvníci
Výpůjčky hudebních CD a audioknih
Výpůjčky zvukových knih

730
2 111
3 162 (služba pro nevidomé a zdravotně postižené)

Oddělení zajišťuje půjčování zvukových dokumentů:
 hudební CD, dostupné všem čtenářům,
 audioknihy, dostupné všem čtenářům
 zvukové knihy ve formátu MP3 nebo na magnetofonových kazetách (starší fond), dostupné zrakově
a zdravotně znevýhodněným se specifickým postižením, které znemožňuje čtení klasických knih.
Pro poskytnutí služby je třeba potvrzení očního nebo příslušného odborného lékaře.
 Oddělení realizovalo celorepublikový seminář „Zvukové knihovny v roce 2016“ pro odborné
pracovníky zvukových knihoven. Program byl zaměřen na služby zrakově a zdravotně postiženým,
kteří využívají nejen zvukovou knihovnu, ale i další služby přizpůsobené této specifické skupině.
 Od ledna 2017 byl zrušen poplatek za výpůjčky zvukových nosičů (hudebních i audioknih), počet
výpůjček vzrostl o 126 % (932 v roce 2016 proti 2 111 v roce 2017).
→→ Dětské oddělení
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Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce
Návštěvníci akcí

2 274
63 320
53 008
483
13 340

Kromě výpůjční a informační činnosti byl základ práce dětského oddělení ve spolupráci se školami.
Oddělení realizovalo besedy a akce pro 15 mateřských škol, 6 základních škol z Třebíče, 14 ZŠ z obcí
v okrese Třebíč a internát pro děti se specifickými potřebami. Denně se na dětském oddělení
dopoledne konají až 4 akce pro školní třídy.
Pravidelné výměny knih probíhaly se 72 třídami ZŠ a MŠ. Oddělení zajišťovalo služby pro čtenáře
v Domově pro seniory Koutkova – Kubešova, kde obsluhuje 36 čtenářů.
Oddělení se podílelo na realizaci projektů Kulturní kalendárium 2017 (MK ČR, program Knihovna 21.
Století, podrobně s. XX), Knihovna All-inclusive (GSZM 2017, podprogram Rodina a zdraví, podrobně s.
XX) a Čtenářský rok v Třebíči (GSZM 2017, podprogram Kultura, podrobně s. XX).
Dětské oddělení dále 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, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Pasování
prvňáčků na čtenáře). Mimo knihovnické projekty a kampaně denně realizovalo besedy pro školy,
výtvarné dílničky, kvízy, soutěže, výstavy dětských výrobků a akce v rámci kampaní vyhlášených Zdravým
městem Třebíč.
Vybrané aktivity:
 Zamilovaná knihovna – výstava a akce k svátku sv. Valentýna
 Kalendárománie – literární testy pro děti
 Magnesia Litera – zapojení do hlasování o nejlepší knihu roku
 Mindok – soutěž v deskových hrách
 Anketa SUK – Čteme všichni, o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež
 Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
 Týden čtení dětem – Celé Česko čte dětem
 Týden knihoven
 Pasování prvňáčků na čtenáře
 Den pro dětskou knihu
Výstavy dětského oddělení





Čarodějnice v knihovně
MŠ Kaštánek: Jedem do světa
MŠ Na Hradě. Podzimní tvoření
Klienti sociálních služeb: Od anděla k čertu

→→ Pobočka Modřínová
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce
Návštěvníci akcí

1 814
75 502
36 519
157
6 431

z toho 874 dětí do 15 let

Pobočka od roku 2004 působí úspěšně jako komunitní centrum dvou velkých sídlišť se 6 mateřskými
školami (MŠ Benešova, Cyrilometodějská, Duha, Dukovanská, Obránců míru, Na Kopcích) a 4 základními
školami (ZŠ Benešova, Cyrilometodějská, Kpt. Jaroše, Na Kopcích). Na společné výměny knih pravidelně
chodí 33 tříd. Pobočka 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 2016
obsluhovala 44 klientů. Pro 6 čtenářů zajišťuje donáškovou službu.
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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.
Pobočka Modřínová se podílela na aktivitách projektů Tisíckrát za rok v knihovně, Rok a Otcem vlasti a
Všichni žijeme na Zemi.
Výstavy
 ZŠ a MŠ Na Kopcích: Zimní dekorace
 ZŠ Benešova a Cyrilometodějská: Tvoříme spolu
 Jamila Koláčná: Island
 Denní rehabilitační stacionář Družstevní ulice: Společně poznáváme svět
 Kateřina Grulichová: Čarodějnice
 ZŠ a MŠ Na Kopcích: Jaro
 Třebíčské „mateřské“ centrum: Rozkvetlé léto
 Domovinka: Letní dekorace
 Oldřich Chmelíček: Řezbářské výrobky
 Zdeňka Horká: Pro lepší svět
 ShineBean: Jak se šije férově
 Ivana Táborská: Knihy 100x jinak – skládačky z listů knih
 RC Klub Třebíč: Modely lodí a letadel
 ZŠ Benešova: Vánoční a zimní dekorace
→→ Pobočka Borovina
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce
Návštěvníci akcí

719
37 929
15 764
149
5 214

z toho 423 dětí do 15 let

Pobočka byla otevřena v roce 1983 a nyní 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 podílela se na aktivitách projektů Knihovna All-inclusive,
Čtenářský rok a Kulturní kalendárium 2017.
Výběr z aktivit
 Akce pro stacionář Barevný svět
 Třebíč – moje město. Projekt pro žáky 3. tříd. Ukončení 7. ročníku projektu a v září zahájení 8.
ročníku celoročních besed pro žáky 3. tříd o historii i současnosti Třebíče. V rámci projektu
probíhají vycházky zejména po části Borovina. Do projektu se nově zapojila ZŠ Stařeč.
 Akce k 300. výročí narození Marie Terezie – besedy o významu školských reforem vzdělávání dětí
 Čteme společně – kampaň pro 16 tříd ZŠ
 Pasování prvňáčků na čtenáře – ZŠ Bartuškova, ZŠ Stařeč
 Knížka pro prvňáčka – účast v národním projektu, školní rok 2016/2017
 Advent v Borovině – V. ročník, divadelní představení Z truhličky amatérského souboru Ampulka
 Celoročně besedy, soutěže, kvízy, lušťovky, literární křížovky, prázdninové hry.
 Exkurze studentů Hotelové školy a obchodní akademie Třebíč
Výstavy










Denní centrum Barevný svět: Vesmír – za hranicí všedního světa
Miroslav Máca: Okolí Třebíče v fotografii
Miroslav Máca: Cesta z města
Hana Baxantová Procházková: Kostýmy literárních hrdinů
MŠ Okružní: Práce dětí
Růžena Mollerová: Antistresové omalovánky pro dospělé
Stacionář Družstevní ulice: Ze života a práce klientů
Kdo si hraje ten se baví – kdo se baví, ten je zdravý
Denní centrum Barevný svět: Zvířata
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→→ 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. Knihovna Ptáčov
byla v průběhu roku vymalována a vybavena novějším nábytkem.
Základní data o pobočkách
Budíkovice
Pocoucov
Ptáčov
Račerovice
Slavice
Sokolí

Počet obyvatel
268
176
232
165
262
104

Čtenáři
4
15
15
15
44
2

Výpůjčky
120
81
78
809
5 583
32

Návštěvníci
56
131
32
137
879
25

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 2017 – PŘEHLED
(podrobně od s. 17)
V roce 2017 knihovna podala 10 samostatných grantových žádostí a 1 žádost jako člen národního
konsorcia uživatelů databázových služeb. Podpořeno bylo 9 projektů, z toho Francouzský klub získal
podporu z dvou dotačních programů.
Celková částka získaných prostředků činila 285 000 Kč, křížovým financováním byly projekty
dofinancovány částkou 254 121 Kč.
Dotační programy a celkové dotační částky:
Ministerstvo kultury ČR, Knihovna 21. století
Ministerstvo kultury ČR, VISK3
Ministerstvo kultury ČR, VISK9
Grantový systém Zdravého města Třebíče
Nadace ČEZ

47 000 Kč
55 000 Kč
33 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč

Knihovna se v projektech orientuje na kulturní a vzdělávací akce pro děti i dospělé a pro všechny sociální
skupiny. Díky realizaci malých projektů dosahuje v rámci ČR jedny z nejlepších výsledků. V kategorii
knihoven ve městech s 20 000 až 40 000 obyvateli vykazuje více než 2x více registrovaných čtenářů do 15
let (70,83 % oproti průměru 31,94 % v ČR,) a o třetinu vyšší počet dospělých (22,05 % proti průměru
16,50 % v ČR). (Data za rok 2016 podle výsledků projektu Benchmarking knihoven – Měření výkonů
v knihovnách. Data za rok 2017 budou známa a zveřejněna v červnu nebo červenci 2018.)
Kulturně vzdělávací projekty pro veřejnost
1.

→→ Kulturní kalendárium

Ministerstvo kultury ČR, program Knihovna 21. století:
Knihovna a Nadace ČEZ projekt č. 6:
Celkové náklady:

18 000 Kč
26 285 Kč
44 285 Kč

Projekt připomněl významná literární, kulturní a celospolečenská výročí roku 2017. V rámci projektu se
uskutečnilo 53 akcí pro všechny věkové kategorie, na které přišlo 2 253 návštěvníků. Podrobně str. 17.
2.

→→ Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké 2017

Ministerstvo kultury ČR, program Knihovna 21. století:
Knihovna:
Celkové náklady:

14 000 Kč
14 344 Kč
28 344 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 315 nových titulů zvukových knih
(466 mp3 souborů) a 320 ks příslušných CD nosičů a obalů.
K 31. prosinci 2017 měla Městská knihovna v Třebíči ve svém fondu 2 667 titulů zvukových knih ve
formátu mp3. V uvedeném roce si 233 návštěvníků půjčilo 3 162 zvukových knih.
Samostatnou součástí projektu byl 19. ročník pracovních seminářů pořádaných v Třebíči pro knihovníky
zvukových knihoven v ČR. V roce 2017 se zúčastnilo XX knihovníků a X odborných hostů. Podrobně str. 18.
3.

→→ Francouzský klub 2017

Ministerstvo kultury ČR, program Knihovna 21. století:
GSZM Třebíč, podprogram Kultura:
Knihovna:
Celkové náklady:

15 000 Kč
20 000 Kč
17 849 Kč
52 849 Kč

Zajištění financování 9. ročníku dlouhodobého projektu knihovny. Na projekt byla v průběhu roku 2017
podána žádost také do Grantového systému Zdravého města Třebíč, podprogram Kultura, kde získala
podporu ve výši 20 000 Kč. Dotace MK ČR 15 000 Kč byla podle finančního plánu použita na honoráře
účinkujících. Podrobně str. 19.
4.

→→ Čtenářský rok

GSZM Třebíč, podprogram Kultura:

50 000 Kč
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Knihovna a Nadace ČEZ projekt č. 6:
Celkové náklady:

80 546 Kč
130 546 Kč

Projektem se knihovna zapojila do kampaní, celorepublikových i s mezinárodním přesahem, zaměřených
na podporu čtenářství: Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den pro dětskou
knihu, Den poezie aj. Aktivity se odehrávaly během celého roku 2017, zacíleny byly na všechny věkové
skupiny, více než polovina akcí byla určena dětským čtenářům. Uskutečnilo se celkem 68 akcí, které
navštívilo 2 571 návštěvníků. Podrobně str. 21.
5.

→→ Knihovna All-inclusive

GSZM Třebíč, podprogram Rodina a zdraví:
Knihovna a Nadace ČEZ projekt č. 6:
Celkové náklady:

30 000 Kč
43 246 Kč
73 246 Kč

Projekt realizoval vzdělávací a volnočasové aktivity pro vybrané cílové skupiny i nejširší veřejnost. Akce
probíhaly v ústřední budově a na pobočkách Borovina a Modřínová, zajišťovány byly externími lektory i
knihovnicemi Městské knihovny v Třebíči. Celkem se uskutečnilo 68 akcí pro děti, seniory, rodiny i nejširší
veřejnost, zúčastnilo se 3 068 návštěvníků. Podrobně str. 25.
6.

→→ Větší než malé množství sváteční hudby, literatury a poezie

Nadace ČEZ:
Knihovna a GSZM Třebíč projekty č. 1, 4 a 5:
Celkové náklady:

50 000 Kč
35 000 Kč
85 000 Kč

Finanční prostředky projektu byly použity na spolufinancování projektů žadatele a na financování
mimořádných akcí. Projekt zvýšil úroveň nabídky kulturního a vzdělávacího programu knihovny v
podzimním a předvánočním období. Podrobně str. 28.
Odborné knihovnické projekty
7.

→→ Přístup do komerčních databází Anopress a ASPI

Knihovna:
13 552 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.
8.

→→ Technické zázemí zvukové knihovny pro zrakově znevýhodněné

Ministerstvo kultury ČR:
55 000 Kč
Knihovna:
28 471 Kč
Celkové náklady:
83 471 Kč
Cílem projektu bylo rozšíření stávající bezdrátové sítě pro připojení katalogů v prostorách volného
výběru, kde nejsou dostupné kabelové rozvody počítačové sítě. Realizace projektu umožnila připojení
vlastních mobilních zařízení uživatelů knihovny na odděleních hlavní budovy a nákup počítačů
s dotykovým displayi pro samoobslužné vyhledávání v on-line katalogu knihovny.
9.

→→ Harmonizace rejstříků lokálních autorit

Ministerstvo kultury ČR:
33 000 Kč
Knihovna:
14 435 Kč
Celkové náklady:
47 435 Kč
Projekt umožnil pokračovat v harmonizaci rejstříků národních a lokálních autorit. Při realizaci byly
odstraněny rozsáhlé duplicity způsobené retrokatalogizací fondu v malých obecních knihovnách
prostřednictví systému Clavius REKS. Lokální záznamy byly nahrazeny autoritními.

16

PROJEKTY A GRANTY 2017

1 / →→ Kulturní kalendárium
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

18 000 Kč
26 285 Kč
44 285 Kč

Projekt se zaměřením na významná literární výročí roku 2017. Aktivity byly určeny různým cílovým
skupinám (dětem, seniorům, nejširší veřejnosti, klientům stacionářů), realizovány byly odborníky na danou
problematiku. Projekt byl přínosný rovněž z hlediska odborného vzdělávání knihovníků celého regionu.
Ucelené informace byly využity při přípravě besed a přednášek, které zůstávají v trvalé nabídce pro školy.
V průběhu roku proběhlo v rámci projektu 53 akcí, kterých se zúčastnilo 2 253 návštěvníků.
Aktivity projektu
20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala, 3. února 1997, Praha


Bohumil Hrabal – vypravěč příběhů / Tomáš Mazal, Hrabalův přítel, publicista a editor, autor
několika publikací o Bohumilu Hrabalovi.

130. výročí narození Josefa Čapka, 23. března 1887, Hronov


Josef Čapek / Kristina Váňová,ředitelka Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, v roce 1994
zakládající členka Nadace Čapkova Strž a předsedkyní Společnosti bratří Čapků. Přednáška připomněla
stěžejní okamžiky života a tvorby Josefa Čapka i vzájemný vztah bratrů Čapkových.



Josef Čapek / Eva Hejsková. Přednáška knihovnice pro klienty stacionáře Paprsek naděje,
opakovaně pro školy a pro knihovníky regionu.



Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel. Výstava zapůjčená z Památníku Karla Čapka podala
ucelenou informaci o životě a díle umělce.

80. výročí narození Roberta Fulghuma. 4. června 1937, Waco


Maraton čtení - čteme z Fulghuma. Celodenní čtení z Fulghumových knih, které jsou v Česku
velmi oblíbené. Pro zájemce byly přichystány knihy z fondu knihovny i krátká prezentace o
autorovi.



Věčná dobrodružství Kapitána Školky. Scénické čtení členů Divadélka Safra - Porte OA a HŠ
Třebíč z knihy Věčná dobrodružství Kapitána Školky.



LiStOVáNí - Robert Fulghum: Co jsem to proboha udělal? Představení v rámci oblíbeného cyklu
scénických čtení LiStOVáNí s osobní účastí spisovatele Roberta Fulghuma. Autor rovněž představit
svoji novou knihu Opravář osudů.

100. výročí narození Josefa Kainara. 29. června 1917, Přerov


Josef Kainar v českém rocku a popu / Jiří Černý. Pořad hudebního kritika a publicisty připomněl
život i tvorbu Josefa Kainara, stěžejní část přednášky se týkala Kainarovy zhudebněné poezie.



Nevídáno neslýcháno / Děti ze ZŠ Třebíč. Opakovaná vystoupení dětí 5 základních škol s pásmem
básní Josefa Kainara. Celkem se uskutečnilo 5 vystoupení, 2 z nich byla určena seniorům.



O Zlatovlásce / Divadlo Koráb. Dvě divadelní představení za odměnu pro děti, které aktivně
vystupovaly v pásmech básní Josefa Kainara. Klasická pohádka ve verších jako jedna velká
básnička.



Vzpomínka na Josefa Kainara / Eva Bazalová. Přednášky knihovnice pro posluchače zájmového
vzdělávání seniorů a pro klienty Domovinky (stacionář pro seniory). 2 akce.



Zhudebněná poezie Josefa Kainara / Eva Hejsková. Přednáška knihovnice pro klienty stacionáře
Paprsek naděje.



Josef Kainar dětem / Milada Vaníčková. Okapované besedy knihovnice pro děti.

100. výročí narození Pavla Tigrida. 27. října 1917, Praha.


Pavel Tigrid / Aleš Říman. Opakované přednášky pro veřejnost, studenty, pedagogy a knihovníky
regionu.
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110. výročí narození Astrid Lindgrenové. 14. listopadu 1907 Vimmerby





Kouzelný svět Astrid Lindgrenové / Eva Bazalová. Přednáška knihovnice pro seniory.
Astrid Lindgrenová / Eva Hejsková. Přednáška knihovnice pro klienty stacionáře Paprsek naděje.
Pipi, Kalle, Ronja a ti druzí / Dětské oddělení. Opakované besedy knihovnic pro děti
Astrid Lingrenová, Děti z Bullerbynu /Dětské oddělení. Testy a kvíz pro děti.

130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Josefa Lady. 17. prosince 1887 Hrusice, 14. prosince 1957 Praha


S Josefem Ladou o Josefu Ladovi
Vzpomínkový večer s vnukem známého spisovatele, malíře a rodáka z malebných Hrusic, a s paní
Zdeňkou Burianovou, rodinnou přítelkyní a bývalou průvodkyní v Památníku Josefa Lady a jeho
dcery Aleny.



Známý a neznámý Josef Lada / Eva Hejsková
Přednáška knihovnice pro klienty stacionáře Paprsek naděje.



Svět básniček a říkadel pohádkového malíře Josefa Lady / Dětské oddělení a pobočky.
Opakované besedy knihovnic pro děti.

135. výročí narození Jiřího Mahena. 12. prosince 1882, Čáslav


Jiří Mahen – spisovatel a knihovník / Jana Černá
Přednáška, Mgr. Jana Černá je vedoucí Mahenova památníku v Brně.

2 / →→ Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké 2017
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

14 000 Kč
14 344 Kč
28 344 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.
Projekt zahrnoval:
- platbu paušálního poplatku na nákup nových a obnovených titulů zvukových knih z KTN
K. E. Macana v Praze
- nákup nosičů CD a obalů pro zvukovou knihu
- nákup samolepící ALU folie A6 pro popis CD Braillovým písmem
- honorářové náklady za označení zvukových knih v Braillově písmu
- zajištění 19. ročníku jednodenního semináře pro pracovníky zvukových oddělení knihoven ČR. Proběhl
11. dubna 2017, náklady semináře nebyly do projektu zahrnuty. Na program semináře byly důležité
informace o digitální knihovně Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze, katalogizační
workshop, porada a informace o možnosti zapojení do sekce SKIP - služby osobám se specifickými
potřebami.
Statistika projektu 2017
- z Digitální knihovny KTN bylo staženo 466 souborů mp3, tj. 315 titulů zvukových knih.
- bylo koupeno 320 nosičů a obalů pro zvukové knihy
-

k 31. prosinci 2017 měla Městská knihovna v Třebíči ve svém fondu 2 667 titulů zvukových knih ve
formátu mp3. V uvedeném roce si 233 návštěvníků půjčilo 3 162 zvukových knih.
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3 / →→ Francouzský klub 2017
Projekt byl podpořen programy Knihovna 21. století a Grantový systém Zdravého města Třebíč
Ministerstvo kultury ČR:
GSZM:
Knihovna:
Celkové náklady:

15 000 Kč
20 000 Kč
17 849 Kč
52 849 Kč

Městská knihovna v Třebíči se věnuje tématu multikultury dlouhodobě. V roce 2016 svůj projekt zaměřila
na děti z mateřských a z prvních tříd základních škol. Věku dětí odpovídala i forma prezentace tématu - za
zvyky a tradicemi jiných kultur je provázely pohádkové postavičky.
Obsahem projektu byla realizace 9. ročníku Francouzského klubu, který při Městské knihovně v Třebíči
pracuje od října 2008. Akce Francouzského klubu probíhaly pravidelně první čtvrtek v měsíci, pak byly
přidány ještě mimořádné akce mimo hlavní osu prvních čtvrtků a v případě aktuální nabídky také akce
navíc. V roce 2017 se uskutečnilo 16 akcí. Každý měsíc přinesl přednášky, kulturní vystoupení a prezentace.
Aktivními přispěvateli byli amatéři z řad členů F-Klubu, cestovatelé i odborníci na různorodou tématiku
Francie (jazyk, historie, umění, literatura, film, divadlo). Program v roce 2017 jako lektoři zajišťovali také
občané, senioři i studenti z Třebíče. Členové F-Klubu i ostatní návštěvníci se zúčastnili také koncertu Českofrancouzské hudební akademie v Telči, poprvé na výjezdním koncertu uspořádaného v Třebíči v Zadní
synagoze, dále zájezdu na památná místa pobytu Napoleona Bonaparta v Brně a zíjezdu na operu
francouzského autora v ND Brno.
Projekt Francouzský klub je dlouhodobý a v roce 2018 bude pokračovat 10. ročníkem.
Výsledkem obou projektů je zajištění akcí 9. ročníku (leden - září 2017) a zahájení 10. ročníku (od října
2017) republikově ojedinělého projektu. Velkým kladem dlouhodobého projektu s pevně určeným
pravidelným dnem konání (první čtvrtek v měsíci + mimořádné akce navíc) je skutečnost, že má své stálé
publikum a stále častěji se na přípravě programu takto specifického projektu podílejí místní lidé, studenti,
případně profesionálové se vztahem ke kulturní a umělecké scéně města.
V průběhu roku 2017 zřizovatel (zastoupený starostou města) a knihovna navázali kontakt s kulturním
zástupcem francouzského města Rive-de-Gier. Město je pro Třebíč zajímavé tím, že již několik let se
studenti oboru umělecké kovářství na zdejší Střední průmyslové škole Třebíč zúčastňují soutěže
kovářských škol a kovářských slavností odehrávajících se v regionu Rive-de-Gier. Na podzim pak
knihovna, zřizovatel a další subjekty (OAHS Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč) projednala možnosti
další spolupráce a případná vystoupení regionálních umělců i amatérů v Třebíči v rámci dalších ročníků
Francouzského klubu.
Účast jednotlivých akcí: 27 až 81 návštěvníků.
Akce projektu choronologicky
Čtvrtek 5. 1. 2017
 Přemysl Zhoř: Chamonix a Savojské Alpy. Přednáška a zahájení výstavy.
Přemysl Zhoř je student z Třebíče, cestuje, fotografuje, pořádá přednášky.
Čtvrtek 2. 2. 2017
 Jan Kubica (Třebíč, senior) – Postřehy z toulek autem po Francii (6. díl)
Ing. Jan Kubica je z Třebíče, který s manželkou jezdí do Francie na jarní měsíční pobyty. F-Klub
pořádá již šesté pokračování jeho přednášek, které již inspirovaly řadu návštěvníků F-Klubu k
dlouhodobějším cestám po vlastní ose a předem zajištěného komfortu v hotelu.
Čtvrtek 2. 3. 2017
 Petr Rajchert: Co v Bedekru nebylo
Prezentace herce a moderátora pořadu ČT Bedekr (s Michaelou Maurerovou) o tom, co v Bedekru
nezaznělo a kam by se po zkušenostech z natáčení podíval soukromě a na delší dobu. Bedekr o
francouzských městech vysílala ČT2 na podzim 2016.
Čtvrtek 6. 4. 2017
 Anna Kunšteková: Příběhy o Paříži. Literárně hudební pořad s autorským čtením a
vernisáž
výstavy
Druhé vystoupení fotografky a spisovatelky, jíž se Paříž stala inspirací k tvorbě i hledání. Letošní
vystoupení bude o příbězích, jichž je Paříž, jako každé mystické město, plná. Aktivně se účastní
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fotografických výstav. Na vernisáži zahrála Anna Kolaříková, třebíčská hudebnice a pedagožka,
skladby nejznámější současné osobnosti francouzské populární hudby, mladé šansoniérky Zaz.
Pondělí 10. 4. 2017
 LiStOVáNí: Gregoire Delacourt / Na první pohled
Novinka francouzského autora několika betsellerů Grégoire Delacourt v oblíbeném cyklu scénických
čtení byla realizována v rámci projektu Čtenářský rok v Třebíči podpořeného GSZM 2016, podprogram
Kultura.
Jako každý večer sleduje Arthur Dreyfuss svůj oblíbený seriál, když vtom někdo zaklepe na dveře.
V trenkách se šmouly jde otevřít a nevěří vlastním očím: za dveřmi stojí Scarlett Johanssonová,
hollywoodská hvězda, která byla v různých anketách několikrát zvolena nejkrásnější ženou světa.
On je dvacetiletý automechanik, žijící osaměle v malém vesnickém domku v Pikardii. Ona je
šestadvacetiletá slavná herečka, která se ocitla v nesnázích. Zdá se, že mezi nimi leží celý vesmír,
ráno se však koná zázrak: Scarlett je stále u Arthura doma! Oba mají kostlivce ve skříni a
problémy žít ve světě, který jim často přináší zklamání a povrchnost. Účinkovali: Sára Venclovská
a Jakub Zedníček.
Sobota 22. 4. 2017
 Jana Amadou: Historicko-vědná procházka po památných místech Brna spojená s pobytem
Napoleona Bonaparta v roce 2005 a s obranou Brna před švédskými vojsky za třicetileté války.
Mgr. Jana Amadou je průvodkyní Brnem pro frankofonní turisty a odbornicí na dané téma.
Čtvrtek 4. 5. 2017
 Dagmar Benešová / Jazykový pobyt na Guadeloupe
Ostrov Guadeloupe je součástí souostroví Malé Antily ležícího 600km severně od Jižní Ameriky. Je
zámořským departementem Francie, jako takový je součástí EU a tudíž i nejvzdálenější výspou
Evropy. RNDr. Dagmar Benešová je z Třebíče, jako učitelka/seniorka vyučuje angličtinu a
francouzštinu na ZŠ. Jazykovým pobytem letos v únoru si bude zvyšovat znalosti a zkoumat
rozlišnosti jazyka mezi kontinentální a užitou „domorodou“ francouzštinou.
Čtvrtek 1. 6. 2017
 Anna Linhartová / Menton – město citronového festivalu
Prezentace o městě v blízkosti Monaka a Nice na Côte d'Azur, které je známé pěstováním bio
citrusů, výrobou známého likéru i citronové kosmetiky a konáním festivalu, při kterém se staví
ohromné sochy a alegorické vozy z citrusů (to již ale dovezených ze Španělska). Anna Linhartová
je z Třebíče, je patronkou F-Klubu, lektorka francouzštiny. Celoročně se podílí na přípravě
programu jako dobrovolník.
Pátek 7. 7. + Čtvrtek 3. 8. 2017
 Nikdy není špatné počasí, jen špatně oblečení hráči aneb Pétanque na místním hřišti
Pravidelné setkání s velkými i malými příznivci líné hry vhodné tak akorát do horkého počasí ve
stínu stromů.
Neděle 23. 7. 2017
 Francouzsko-česká hudební akademie v Telči, koncert v Zadní synagoze v Třebíči
23. ročník FČHU se konal 19. – 29. 7. 2017. Studenti z celého světa i čeští a francouzští
pedagogové měli možnost prostřednictvím výjezdních koncertů poznat památky UNESCO v kraji
Vysočina. Třebíč nabídla prohlídku baziliky sv. Prokopa a možnost hrát v židovské čtvrti Zámostí.
Čtvrtek 7. 9. 2017
 Alžběta Vítková / Studium v zemi trubadúrů aneb Francie nenabízí jen víno
Alžběta je vynikající studentka, absolventka Gymnázia Třebíč, která studium „prošpikovala“
studijními pobyty ve Francii a v současné době se učí v Toulouse okcitánštinu, starý jazyk jižní
Francie. Je držitelkou ocenění Talent vysočiny a Dřevěné medaile, třetího nejvyššího oceněním
Kraje Vysočina. Medaile je určená těm, kdo svojí aktivitou přispěli k propagaci dobrého jména
kraje a je tak příkladem pro ostatní.
Čtvrtek 5. 10. 2017
 Django Jet. Koncert swingové skupiny k 9. výročí založení F-Klubu.
Skupina Django Jet je z Brna. Kapela hraje taneční swing a francouzský gypsy jazz 30. a 40. let. V
repertoáru má české, francouzské i americké swingové vypalovačky, šansony i zlidovělé písně
proložené temperamentními instrumentálkami po vzoru Django Reinhardta a jeho Hot Club de
France.
Čtvrtek 2. 11. 2017
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Marie Dohnalová / Auguste Rodin, 12. 11. 1840 - 17. 11. 1917
Přednáška při příležitosti 100. výročí úmrtí významného francouzského sochaře. Návštěvníci se
seznámí s životním i uměleckým příběhem umělce, jež se inspiroval antikou, gotikou, renesancí i
orientálním uměním. PhDr. Dohnalová loni v Třebíči prezentovala svůj objev - dva půvabné
ženské akty, jejichž kvalita jí nedala spát. Tehdy seznámila posluchače s téměř detektivním
pátráním po autorovi nesignovaných kreseb, o souvislostech jejich vzniku i o složitostech
prokázání jejich originality. PhDr. Marie Dohnalová je kurátorkou unikátní expozice FRANTA –
výstavní sítě malíře a sochaře Františka Mertla, který emigroval do Francie a jehož díla jsou
zastoupena v nejznámějších galeriích světa. Mertl jako třebíčský patriot věnoval městu díla v
hodnotě 40 milionů Kč do stálé expozice.

Čtvrtek 7. 12. 2017
 Lenka Chalupská / Nový život ve Francii v Grasse u parfumérských mistrů Galimard
Lenka Chalupská je třebíčská fotografka, jíž se poštěstilo stát se fotografkou tradiční voňavkářské
firmy Galimard ve „městě parfémů“ Grasse na jihu Francie. Firma Galimard vyrábí parfémy již od
roku 1747 a je tak nejstarší parfumérskou firmou ve Francii. Vůně, označované jako niche*, si po
staletí udržují zájem VIP zákazníků pro svou kvalitu a jedinečnost. I ve Francii se prodávají pouze
ve vlastní síti prodejen na jihu Provence.
*Niche parfémy jsou exkluzivní, osobité a originální parfémy, které navazují na tradici parfumérského
řemesla. Vyrábějí je zpravidla menší luxusní kosmetické značky a při výrobě kladou důraz na
vyváženost molekul, ušlechtilé přírodní ingredience a absenci levných syntetických látek. Niche parfémy
jsou luxusní především díky svým ingrediencím a nákladnému a složitému procesu výroby. Tyto vůně
jsou natolik unikátní, že nejsou k dostání v běžných parfumeriích, ale pouze ve specializovaných
obchodech nebo online v e-shopech výrobců. Nejsou určeny pro masové spotřebitele, ale pro zákazníky
se specifickým a vytříbeným vkusem.
Plánovaný doplňkový program:
Zájezd na představení ND Brno / výstaviště, pavilon P
Úterý 19. 12. 2017
 Faust a Markéta / Charles Gounod
Zájezd na představení Národního divadla Brno. Nejznámější opera francouzského skladatele v
provedení souboru Janáčkova divadla. V době rekonstrukce Janáčkova divadla jsou některá
baletní a operní představení realizována na brněnském výstavišti v pavilonu P.

4 / →→ Čtenářský rok v Třebíči
GSZM Třebíč, podprogram Kultura:
Knihovna a Nadace ČEZ projekt č. 6:
Celkové náklady:

50 000 Kč
80 546 Kč
130 546 Kč

Projektem se knihovna zapojila do kampaní, celorepublikových i s mezinárodním přesahem, zaměřených
na podporu čtenářství. Aktivity se odehrávaly během celého roku 2017, zacíleny byly na všechny věkové
skupiny, přičemž více než polovina akcí byla určena dětským čtenářům.
Knihovna se k většině kampaní sice připojuje každoročně, ale díky podpoře Grantového systému Zdravého
města Třebíč bylo možné zapojení v mnohem větší míře a intenzitě, což dokládá níže uvedený přehled
aktivit.
Cílem projektu bylo představit hodnotnou literaturu a přivést do knihovny na besedy kvalitní české
autory, stejně jako ocenit nejvěrnější čtenáře knihovny.
Kromě těchto kampaní byl součástí projektu i Víkendový festival hudby a poezie Nezvalova Třebíč
a představení v rámci cyklu profesionálních scénických čtení LiStOVáNí. Cílem tohoto cyklu je představit
každý měsíc neotřelým způsobem zajímavou knižní novinku a tímto způsobem na ni upozornit. Součástí
představení jsou besedy s autory knih a autogramiády.
Knihovna výčtem i kvalitou aktivit naplnila hlavní cíl projektu - představit knihovnu jako komunitní
prostor
k realizaci amatérských i profesionálních literárních aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny.
V rámci projektu se celkem uskutečnilo 68 akcí během celého roku 2017, počet návštěvníků činil 2
571.
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Prostřednictvím těchto aktivit měla třebíčská čtenářská veřejnost možnost seznámit se s řadou
současných autorů, jejichž tvorba patří v české i světové literární produkci k těm kvalitním a je kritikou i
čtenáři velmi ceněna. Atraktivními formami bylo návštěvníkům umožněno osobní setkání s českými i
zahraničními autory a jejich produkcí.
Přehled realizovaných aktivit
Únor




Mezinárodní den darování knih
14. února probíhá po celém světě akce, jejímž smyslem je darovat knihu. Knihovna se akci
připojila poskytnutím prostor pro akci. Ve vestibulu knihovny na Hasskově ulici byl k dispozici
regál s knihami, kam mohli lidé darovat knihy a zájemci si je mohli zase zdarma odnést.
LiStOVáNí: Nick Cave / Smrt Zajdy Munroa
Představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Určeno bylo především mladšímu publiku,
listovalo se knihou australského všestranného umělce – textaře, hudebníka, skladatele,
spisovatele, dramatika Nicka Cavea. Účinkovali: Gustav Hašek, Věra Hollá a Pavel Oubram.

Březen
Březen - měsíc čtenářů (BMČ)
Zapojení do 8. ročníku celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti, ke které se každoročně hlásí
více než 400 aktivních veřejných knihoven z celé České republiky. V rámci BMČ se konaly tyto akce:
 Čtenář roku 2017 – nejlepší čtenářská babička
Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby
knihoven nejvíce využívají a podporují. V třebíčské knihovně byla oceněna nejlepší babička z
každého pracoviště (ústřední knihovna, pobočka Borovina, pobočka Modřínová), paní Jarmila
Jičínská, která pravidelně navštěvuje pobočku Modřínová, byla za knihovnu nominována do
krajského kola, ve kterém rovněž zvítězila. Paní Jičínská ve věku 93 let je nejen mnohaletou
čtenářkou třebíčskou knihovny, ale aktivně s ní rovněž řadu let spolupracuje. S kulturním
programem na akci vystoupily děti ze ZŠ Týnská a ZŠ Horka – Domky, které mj. četly z knížek
o babičkách.
 Petr Kopl: Jak se dělá ilustrace a komiks
Beseda a workshop s třebíčským rodákem, který se věnuje tvorbě komiksů. Petr Kopl ilustroval
téměř čtyřicet knih, včetně učebnic pro děti. Děti měly možnost seznámit se s tím, jak komiks
vzniká a zapojit svoji fantazii
 a kreativitu.
 Besedy se Zuzanou Pospíšilovou
Besedy s úspěšnou autorkou knížek pro děti a mládež, povoláním dětskou psycholožkou, se
setkaly u dětí s velkým ohlasem. Děti si ukázaly, jak hravé, ale současně i poučné mohou knížky
být. Proběhly celkem 3 akce, 2 v ústřední budově 1 na pobočce Modřínová.
 Noc s Andersenem. 17. ročník
Noc s Andersenem je každoročně vyvrcholením BMČ. Spaní v knihovně s večerním programem
pro děti je vždy předem zamluveno. Letošní ročník byl spojen s hrdiny dětského komiksového
seriálu Čtyřlístek. Pro Noc s Andersenem 2017 vzniklo speciální číslo časopisu, které obdržely
všechny děti zdarma a nakoupeny byly také „čtyřlístkové hry“, které zůstávají ve fondu knihovny.
 LiStOVáNí: Ernest Hemingway / Mít a nemít
Představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Klasika z roku 1937 proslavená i filmovým
zpracování ze 40. let s Humphrey Bogartem. Účinkovali: Pavel Oubram a Tomáš Drápela.
Tematicky zaměřené akce pořádané za spoluúčasti knihovny
V březnu se uskutečnilo také několik akcí, které do projektu tematicky zapadaly, ale jejich hlavním
pořadatelem byly jiné organizace. Tyto akce se konaly bez finančních nároků na projekt.
 Krocení literární múzy
Každoroční tvůrčí literární dílna pořádaná a vedená Památníkem písemnictví na Moravě Rajhrad
pro dospívající děti a studenty. Proběhly 2 dílny.
 Wolkrův Prostějov
60. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie. Hlavním pořadatelem akce bylo
MKS Třebíč.
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Dětská scéna
V knihovně proběhla 2 okresní a 1 krajské kolo soutěže dětských recitátorů. Akci pořádal DDM
Třebíč.

Duben
Víkendový festival hudby a poezie Nezvalova Třebíč
Víkendové festivaly se konají v mezidobí velkých festivalů Nezvalova Třebíč 2015 a 2020 v 1. polovině
dubna při příležitosti výročí úmrtí V. Nezvala 6. dubna 1958. V rámci festivalu proběhly tyto akce:
 Divadelní společnost Františka Kreuzmanna: Václav II. – Zpověď českého krále
Hudebně - dramatická kompozice o životě jednoho z největších a často neprávem opomíjených
českých panovníků. Účinkovali: František Kreuzmann - mluvené slovo, Margit Koláčková –
violoncello.
 Pavel Hejátko: Vlaštovky v petroleji
Hudebně dramatický pořad Pavla „Josifoviče“ Hejátka ze Zahrádky u Náměště nad Oslavou.
Hejátko je jeden z nejvýraznějších autorů a zároveň interpretů vlastních básní. Je autorem řady
básnických sbírek a v roce 2015 mu vyšlo debutové autorské CD Vlaštovky v petroleji. Jeho
poetické a písničkářské intepretace byly pro všechny posluchače nezapomenutelným zážitkem.
 Blanka Fišerová: O holčičce s kouzelnýma nohama
Autorské čtení třebíčské rodačky Blanky Fišerové, která napsala a vytvořila originální pohádkový
příběh pro děti i dospělé inspirovaný autorčinou maminkou a dopisy, které jako malá holčička
psala z léčebny v Košumberku.
LiStOVáNí: Grégoire Delacourte/ Na první pohled
Představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Novinka francouzského autora několika betsellerů
Grégoire Delacourt vyvolala ve Francii skandál i překvapivou žalobu herečky Scarlett Johanssonové.
Účinkovali: Sára Venclovská a Jiří Roskot.
Květen
Noc literatury. Netradiční čtení na netradičních místech
Noc literatury přibližuje veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení,
loni se konala ve více než 50 městech v ČR a přes 20 městech ve světě. Projekt organizují Česká centra ve
spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National
Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Loni se uskutečnil už 11.
ročník, v Třebíči jsme se k akci připojili poprvé. Projekt se uskutečnil v předvečer zahájení největšího
knižního festivalu v České republice - Světa knihy - ve středu 10. května.
Na netradičních místech četli:
 Zámecká ledovna / Robert Seethaler, Rakousko: Celý život. Předčitatel Šimon Benda,
moderátor, recitátor a amatérský herec.
 Firma Kapucín Repro s.r.o. / Griet Op de Beeck, Belgie: Pojď sem, ať ti můžu dát pusu.
Přdčitatelka Marta Fialová, třebíčská amatérská herečka, divadlo Ampulka.
 Přední synagoga/ Amos Oz, Izrael: Jidáš. Předčitatelka Eva Ventrubová, herečka Městského
divadla Brno a třebíčská rodačka.
 Café Art: Julian Barnes, Velká Británie: Roviny života. Předčitatel Miroslav Koupil, pedagog,
básník a performer.
Odborný výklad Ing. arch. Lubor Herzán. Komentáře k historii navštívených míst byly velkou přidanou
hodnotou.
Noc literatury byla celorepublikově mediálně zajištěna Českými centry, značný zájem projevila i
regionální média.
Červen


Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka / 9. ročník. Květen – červen
Zapojení do 9. ročníku projektu na podporu čtenářské gramotnosti dětí Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka, jejímž vyhlašovatelem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Knihovna
po splnění podmínek získala zdarma 65 knížek Lapálie v Lampálii spisovatele Martina
Šinkovského a ilustrátora Ticho 762, další výtisky byla z rozpočtu projektu zakoupeny pro
všechny třebíčské prvňáčky.
Slavnostní předání knížek se uskutečnilo v rámci Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Děti
kromě knih získaly také průkazku zdarma na 2 roky. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
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Září


naší knihovny se konalo opět ve spolupráci se školami a v rámci jednotlivých pasování byl pro
děti připraven kulturní program.
Pasování proběhlo na konci května a začátku června 11x v ústřední budově (ZŠ TGM, Týnská,
Václavské náměstí), 3x na pobočce Borovina (ZŠ Bartuškova). Pobočka Modřínová pasovala
prvňáčky ZŠ Benešova a ZŠ a MŠ Na Kopcích v listopadu 2016, knížky jim byly předány při
ukončení školního roku.
Týden čtení dětem v ČR
Zapojení do celostátní akce v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Cílem je motivovat děti i jejich
rodiče (prarodiče) k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru
hodnotné a dobré literatury.
Čítárnička pro všechny. Předčítání bylo určeno nejmenším děti, kromě knihovnic četla i jedna
babička.
Co četla moje babička a můj dědeček. Výstava dětských knížek prarodičů a praprarodičů.
LiStOVáNí: Torey L. Hayden / Zvíře
V září se do knihovny vrátil oblíbený cyklus scénických čtení, tentokrát za účasti americké
autorky Torey Hayden, světové odbornice v oboru dětské psychoterapie. Torey L. Hayden je
speciální pedagožka a rodinná terapeutka a odbornice na komunikaci s dětmi s poruchami
chování a psychickými problémy. Knihy non-fiction žánru vycházejí z její praxe. Autorka po
představení odpovídala na dotazy a podepisovala knihy. Účinkovali: Pavel Oubram a Věra Hollá.

Říjen
Týden knihoven / 21. ročník
Na začátku října probíhá v knihovnách celé republiky kampaň s názvem Týden knihoven. Součástí
třebíčského Týdne knihoven byla možnost registrace zdarma na vyzkoušení nabídky s platností do 31. 12.
2017 a amnestie upomínek čtenářů. Knihovna připravila třebíčskému publiku několik zajímavých autorů.
 Komiksové workshopy s Danielem Vydrou
Workshop s ilustracemi přední české ilustrátorky knih pro děti Markéty Vydrové vedený
komiksovým scénáristou Danielem Vydrou. Děti se seznámily s komiksem, jeho historií i principy
a samy tvořily scénáře a ilustrace. Uskutečnily se 3 akce, 2 na pobočce Modřínová a 1 v ústřední
budově.
 Besedy se spisovatelkou Danielou Krolupperovou
Besedy a autorská čtení s oblíbenou autorkou knih pro děti. Daniela Krolupperová je autorkou
knih nejrůznějších žánrů pro děti všech věkových kategorií. Její knihy získaly řadu ocenění a
pravidelně se umisťují na předních místech celostátní čtenářské ankety SUK – Čteme všichni.
Konaly se 3 besedy, v ústřední budově a na pobočkách Borovina a Modřínová.
 Besedy se spisovatelkou Veronikou Válkovou
Veronika Válková je učitelkou dějepisu na gymnáziu. Na spisovatelskou dráhu vstoupila dnes už
kultovním fantasy románem Wetemaa, který sama ilustrovala. Ve své tvorbě se zaměřuje na
fantasy a historii, např. v edicích Dobrodružné výpravy do minulosti a Kouzelný atlas putování
časem. Její knížky jsou mezi dětmi velice oblíbené a čtené.
 Dlouhá noc v knihovně na Modřínové
Páteční večerní program v knihovně s představením divadelního souboru Ampulka, čtením a
výtvarnou dílnou.
 Raníček a Odpoledníček
Čítárničky pro děti a jejich rodiče.
 Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou
Přednáška a beseda s významným českým badatelem, ředitelem nakladatelství Academia,
spisovatelem a publicistou. Padevět je autorem řady významných publikací zabývajících se
životem a poměry v protektorátní a poválečné době v Československu. Jeho kniha Průvodce
protektorátní Prahou se stala Knihou roku 2014 a zvítězila také v kategorii literatury faktu v
rámci cen Magnesia litera.
 Čtyřlístek na stopě
Další nocování dětí v knihovně spojené s programem zaměřeným na hrdiny komiksu Čtyřlístek.
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Listopad
 LiStOVáNí: Fredrik Backman / Co by můj syn měl vědět o světě / Účinkoval Lukáš Hejlík.
Představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Vtipná kniha autora bestselleru Muž jménem Ove
je humorným pokusem otce vysvětlit dvouletému synovi, jak funguje svět. Fredrik Backman
vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné
poctivých obav a nepodmíněných vyznání lásky.
Prosinec
Den pro dětskou knihu
Kampaň je pořádána před první adventní nedělí v knihovnách celé ČR, vyhlašovatelem je Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP). Jako poděkování za celoroční aktivní práci s dětmi v oblasti čtení a
vzdělávání jsou na akce zváni i rodiče a prarodiče. Akce se konaly v ústřední budově a na pobočce
Modřínová. Program Dne pro dětskou knihu byl doplněn soutěžemi pro děti a možností registrace zdarma.
 LiStOVáNí: Pavel Šrut a Galina Miklínová: Lichožrouti. Proběhla 2 představení scénických
čtení pro děti, v ústřední budově a pobočce Modřínová. Účinkovali: Pavel Oubram, Tomáš
Drápela, Věra Holá.
 Vánoční dílnička. Skládáme z papíru a Kateřinou Grulichovou. Kreativní dílnička, na které si
děti i dospělí vyrobily papírové skládačky. Ústřední budova.
 Vánoční dílnička. Vánoční přání s Monikou Kabelkovou. Ručně vyrobená přáníčka potěšila
děti i rodiče na pobočce Modřínová.
 Špačci ve fraku III. Představení a autogramiáda třetí knihy Evy Špačkové, manželky koncertního
mistra České filharmonie a matky pěti nadaných dětí, jimž se snažila vytvořit ideální rodinné
podmínky k rozvoji hudebního talentu. Její první tři děti, Helenka a dnes dospělí a úspěšní synové
Josef a Petr, se narodili v Třebíči. Příběhy z jejích knih jsou především milé a humorné, ale i ty
vážnější nepostrádají laskavost a nadhled. Nejúspěšnější syn Josef Špaček ml. je dnes světově
uznávaným interpretem a stal se v 26 letech nejmladším koncertním mistrem České filharmonie.
Účinkovali: Josef Špaček st. (violoncello), Jakub Špaček (klavír, housle), Jana Špačková (flétna,
klavír).

5 / →→ Knihovna All-inclusive
GSZM Třebíč, podprogram Rodina a zdraví:
Knihovna a Nadace ČEZ projekt č. 6:
Celkové náklady:

30 000 Kč
43 246 Kč
73 246 Kč

Obsahem projektu byla realizace vzdělávacích a volnočasových akcí pro vybrané cílové skupiny i nejširší
veřejnost. Aktivity projektu probíhaly v ústřední budově a na pobočkách Borovina a Modřínová,
zajišťovány byly externími lektory i knihovnicemi Městské knihovny v Třebíči. Uskutečnilo se 68 akcí,
které navštívilo 3 068 zájemců.
1. Cílová skupina senioři:
Knihovna akcemi pro tuto cílovou skupinu pokračovala v jejich systematickém vzdělávání, které
v knihovně probíhá už od roku 2004. Naším cílem bylo i nadále vytvářet podmínky a poskytovat prostředí,
které seniorům umožňují stále se vzdělávat a aktivně trávit svůj volný čas. Celkem se uskutečnilo 30
akcí pro seniory s počtem 1 154 návštěvníků.
Cyklus Perly světové architektury, lektor Ing. arch. Lubor Herzán, senior, 10 přednášek











Nejstarší dochované stavby
Architektura antiky
Předrománská a románská architektura
Gotika a renesance
Baroko, klasicismus a empír
Romantismus a historizující slohy 19. století
Secese a individualistická moderna
Funkcionalismus a konstruktivismus
Poválečný tradicionalismus
Soudobá architektura

Cyklus trénování paměti
 Hudební souboj s pamětí. Lektor Jan Bukovský, Třebíč, senior, 4 setkání
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Další z nově zahájených cyklů byl zaměřen na hudbu. Lektor připomněl známé i méně známé
písně 50. a 60. let v jejich zahraničních i českých verzích. Touto zábavnou formou se senioři
pobavili, zavzpomínali, připomněli kdysi oblíbené interprety a současně si procvičili paměť.
Prosincový hudební souboj byl zaměřen na vánoční písně.
Jana Vejsadová: Čtení – fitness pro mozek
Janou Vejsadová je certifikovaná trenérka paměti. Konkrétní příklady zábavnou formou vystihly
vliv procesu čtení na kognitivní funkce mozku.

Cyklus o šlechtických rodech
Třetí nově zahájený tematický blok se týkal šlechtických rodů, a to zejména těch spjatých s naším
regionem.
 Lukáš Gregor: Haugwitzové. Šlechtický rod spjatý se zámkem v Náměšti nad Oslavou. Přednášel
Lukáš Gregor, správce depozitáře státního zámku Náměšť nad Oslavou.


David Rafael: Žerotínové. Nevěřitelný příběh Karla staršího ze Žerotína. Karel starší ze Žerotína
byl svého času nejbohatším a nejvzdělanější mužem Moravy. Přednášející David Rafael je
popularizátor české historie a autor filmu Pod ochranou Žerotínů.



PhDr. Rudolf Fišer, CSc.: Šlechta – urozenost a stav. Třebíčský historik, pedagog, senior PhDr.
Rudolf Fišer, CSc. se zaměřil na šlechtu a její výsady.
Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.: Pernštejnové. O významném moravském rodu přednášel jeden z
největších znalců historie rodu Pernštejnů historik. Lektor, Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., je
prorektor Univerzity Pardubice a autor několika publikací o tomto rodu.
Mgr. Eva Hladká: Valdštejnové na Třebíči. Valdštejnové patří k nejstarším, politicky
nejvýznamnějším a také nejživotaschopnějším šlechtickým rodům, které se kdy podílely na
utváření „velkých“ dějin zemí Koruny české. Rod Valdštejnů byl spojen s Třebíčí od počátku 17.
století.





Cyklus historicko vědních přednášek








Miluška Mrvková, seniorka, Třebíč: Lužické hory.
Mgr. Petr Štěpán, historik umění, Jihlava: Tajemná Jihlava. Přednáška historika umění o
jihlavských památkách opředených tajemstvím.
Miluška Mrvková, seniorka, Třebíč: Maroko a Sahara
Mgr. Aleš Flídr, historik umění, Brno: Skvosty za humny III. Velkomeziříčsko a Brtnicko.
Zájezd pro seniory s odborným výkladem. Navštívené památky: Velké Meziříčí - kostel sv.
Mikuláše, Mostiště - kostel sv. Marka, Netín - kostel Nanebevzetí Panny Marie, Měřín - kostel sv.
Jana Křtitele, Kamenice - kostel sv. Jakuba Většího, Luka nad Jihlavou - kostel sv. Bartoloměje,
Střížov - kostel sv. Jana Křtitele. O zájezd byl opět ze strany seniorů velký zájem a byl ihned plně
obsazen.
Mgr. Petr Štěpán, historik umění, Jihlava: Vídeň. Přednáška o Vídni jako městě po staletí
určující historický i kulturní vývoj Evropy.
Ing. Aleš Svoboda, historik, Brno: Zajímavosti a legendy brněnského podzemí. Znalec
brněnského podzemí třicet let odkrývá jeho tajemství a píše o něm knihy. Přednáška byla úvodní
akcí cyklu plánovaného na rok 2018.

Ostatní přednášky pro seniory mimo uvedené cykly
 Jaroslava Herzánová: Mohelenská hadcová step. Národní přírodní rezervace našeho regionu. O
akci byl mezi seniory velký zájem, projevili rovněž zájem lokalitu s lektorkou navštívit.
 Taoistické TAI – CHI™ - vnitřní umění pro zdraví. Sdružení taoistického tai-chi ČR v Třebíči
pozvalo seniory na ukázkovou hodinu cvičení tai-chi.
 Zdeněk Lorenc, Třebíč: Srí Lanka. Exotická Srí Lanka očima třebíčského cestovatele.
 Mgr. Petr Němec: Zahraniční mise očima vojenského kaplana. Kpt. Mgr. Petr Němec z 22.
vojenské základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou.
O všech akcích byli pravidelně informováni nejen návštěvníci knihovny, letáčky a informace o konaných
akcích byly zasílány i do dalších institucí věnujících se práci se seniory a zdravotně postiženými –
SeniorPoint Třebíč, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, SONS - odbočka Třebíč, Domovinka
Třebíč, domovy pro seniory v Třebíči.
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2. Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením
Cyklus přednášek knihovny pro klienty Centra služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč. Akce se
konaly s výjimkou letních prázdnin pravidelně vždy první čtvrtek v měsíci a byly zaměřeny na významné
literární české i zahraniční osobnosti. Celkem se pro tuto specifickou cílovou skupinu uskutečnilo 10
přednášek s počtem 83 návštěvníků.











Nejstarší přemyslovské legendy
J. R. R. Tolkien
Sestry Brontëovy
Josef Čapek
Marie Terezie
Jiří Trnka
Josef Kainar
Astrid Lingrenová
Nataša Gollová
Josef Lada

3. cílová skupina: Děti, dospělí, rodina, Akce v rámci kampaní Zdravého města Třebíč a MA21
Akce probíhaly v ústřední budově a na pobočkách Borovina a Modřínová. Určeny byly nejširší veřejnosti a
tematicky byly zaměřeny na jednotlivé kampaně. Dětem byly určeny testy, které ověřovaly jejich znalosti
na dané téma. Testy se konaly v měsících, ve kterých kampaně probíhaly, a také v prázdninovém období.
Pro tuto cílovou skupinu se uskutečnilo 28 akcí s počtem 1 831 účastníků.
Únor. Národní týden manželství
 Dana Beranová: Jak primitivní, ale jak účinné! Stylistka a vizážistka známých osobností se
zaměřila na líčení a celkovou vizáž.
 Ondřej Habr: Partnerství a hvězdy. Pořadatel ZM Třebíč.
 Lenka Kabátová a Libor Kabát: Naplňování potřeb manželů. Pořadatel Centrum podpory
rodiny Ruth Třebíč.
 Pjér la Šé´z: Muži a ženy. Pořadatel ZM Třebíč.
Duben. Světový den zdraví
 Stravování zdravě i hravě a „pamlsková vyhláška“. Prezentace studentek Vyšší odborné školy
a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč spojená s ochutnávkou zdravých
pokrmů. Akce se konala na pobočce Modřínová.
 Změřte svoje tělo. Měření na přístroji In Body 230 ve spolupráci s NB Studiem Třebíč.
Výživová poradkyně kromě měření zájemcům poradila, jak se získanými daty dále nakládat.
 PaedDr. Martina Mangová: Hormonální jóga. PaedDr. Martina Mangová, cvičitelka hormonální
a lunární jógy, přednášela o hormonální jógové terapii podle Dinah Rodrigues. Praktická cvičení
proběhla na květnovém dvoudenním víkendovém semináři.
 Víš, jak bacit bacila? Testy pro děti na dětském oddělení.
Duben. Den Země
 Lesní hrátky se zvířátky, Máme rádi Zemi, Jarní kvíz o Bledulce a Sněžence. Testy pro děti na
dětském oddělení.
Červen. Dny bez úrazů
 První pomoc na cestách. Přednášku pro veřejnost spojenou s praktickými zkouškami
realizovali lékaři ze společnosti První pomoc s.r.o., která se zabývá výukou první pomoci pro
veřejnost i pro firmy.
 Nejen ve vodě v pohodě. Testy pro děti s tématikou předprázdninové prevence na pobočce
Borovina.
Září. Evropský týden mobility. Evropský den bez aut
 Z knihovny do knihovny. Cesta s dětmi ze ZŠ Cyrilomětodějská z knihovny na Modřínové do
ústřední budovy na Hasskově ulici spojená
 s krátkým kulturním programem v ústřední budově.
 Bezpečně na hřišti i na silnici. Tematický test a beseda pro děti. Pobočka Borovina.
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Kola versus auta. Dokumentární film o vzrůstajícím trendu městské i turistické cyklistiky. Akce
ve spolupráci s organizátory festivalu Jeden svět.
Můj první řidičák. Poraď tatínkovi. Testy pro děti, dětské oddělení.

Říjen. Den seniorů
 Beseda s herečkou Zdenou Herfortovou. Členka Městského divadla Brno je držitelkou Ceny
Thálie 95´, kromě divadla je známá také ze seriálu Četnické humoresky.
 Bavíme se navzájem. 5. ročník akce pro klienty DPS Manželů Curieových a Denního
rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici. Akce se konala na pobočce Modřínová.
Říjen. Dny zdraví
 Ludmila Horáková: Drahé kameny a jejich účinky na jejich tělo. Přednáška známé třebíčské
bylinkářky Ludmily Horákové, která se věnuje poznání o harmonii těla i duše a také všemu
dalšímu, co s tímto poznáním souvisí.
 Ing. Vinci László: Přednáška a beseda. Přednáška chiropraktika, který se zabývá léčbou páteře a
vnitřních orgánů pomocí chůze, čínské medicíny, akupresury, prací s energií, energetickou
obranou organismu aj.
 Hravě zdravě. Víš také to, co mrkvička? Testy pro děti, dětské oddělení.
Prosinec. Adventní neděle pro rodinu
 Sváteční hudební dárky věnovala knihovna všem čtenářům a návštěvníkům v roce 2017.
 Program adventní neděle:
 Vánoce přicházejí se Slunkem aneb Sedneme si spolu. Vánoční písně a koledy pro celou
rodinu zazpívaly děti pěveckého sboru Slunko Třebíč pod vedením Heleny Noskové.



Sváteční imprese: Anna Kolaříková, harfa & Eva Kotrbová, viola. Sváteční tóny harfy Anny
Kolaříková a violy Evy Kotrbové naladily všechny návštěvníky adventní neděle.

6 / →→ Větší než malé množství sváteční hudby,
literatury a poezie
Nadace ČEZ:
Knihovna:
Celkové náklady:

50 000 Kč
35 000 Kč
85 000 Kč

(včetně spoluúčasti vybraných projektů)

Projekt vznikl s myšlenkou propagovat především místní hudební a divadelní spolky, umělecké iniciativy
a odborníky původem z Třebíče nebo třebíčského regionu. Třebíčsko má řadu zajímavých amatérkých i
profesionálních uměleckých těles a osobností, jejichž program a projev si obsahovou srozumitelností a
dostupností zajistil významnou přízeň publika.
Nadační příspěvek Nadace ČEZ je využit na obohacení kampaní a dofinancování dalších projektů knihovny
v jejich podzimní části: Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu, tradiční předvánoční
Adventní neděle pro rodinu, projekty Čtenářský rok v Třebíči, Knihovna All-inclusive (podpora GSZM
Třebíč), a projekt Kulturní kalendárium 2017 (Ministerstvo kultury, program Knihovna 21. století).
Ke spolupráci byli přizváni:
- muzikolog Dr. Phil. Viktor Velek PhD. z Třebíče, působící v současné době na Fakultě umění Ostravské
univerzity, spolu s jeho žáky a kolegy z hudební části jmenované fakulty,
- amatérský divadelní soubor Ampulka z Třebíče,
- dětský pěvecký sbor Slunko Třebíč, jež pod vedením Heleny Noskové pracuje již více než 35 let a s
významnými úspěchy reprezentuje Třebíč na hudebních soutěžích v celé Evropě,
- amatéřstí básníci z Třebíče a okolí,
- amatérský dívčí smyčcový kvintet Wild Bow Ladies,
- spisovatelka Eva Špačková, autorka tří knih Špačci ve fraku o hudební rodině Špačkových,
- harfenistka Anna Kolaříková a hráčka na violu Eva Kotrbová.
Profesionální hosté:
- Markéta Vydrová a Daniel Vydra, výtvarnice a ilustrátorka dětských knih,
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- Daniela Krolluperová, autorka knih pro děti,
- Veronika Válková, autorka dějepisných knih pro děti,
- loutnista Jindřich Macek s akoredonistkou Jitkou Baštovou,
- LiStOVáNí, projekt scénických čtení Lukáše Hejlíka a jeho kolegů.
Program projektu
Hudba v myšlenkách Masarykových, 8. 9. 2017
Pásmo sváteční hudby a poezie připomnělo 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka, prvního prezidenta
Československé republiky, v předvečer významných výročí českého státu - v roce 2018 osmičky na konci
letopočtu připomenou důležité události českého státu:
28. října 1918 - vznik samostatné Československé republiky,
29. září 1938 - Mnichovská dohoda mezi Německem, Francií, Itálií a velkou Británií o odstoupení území
Německu,
25. února 1948 - komunistický puč, jehož důsledkem bylo 41 let totalitního režimu a připojení
Československa k sovětskému bloku, počátek ekonomického i morálního úpadku země a obrovské vlny
emigrace inteligence ze země,
21. srpna 1968 - invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a konec Pražského jara
Účinkovali:
 Jindřich Macek & Jitka Baštová (loutna a akordeon), dětský sbor Slunko Třebíč pod vedením
Heleny Noskové.
 Daniela Krolluperová, kampaň Týden knihoven, 2. října 2017.
3 besedy a autorská čtení na dětském oddělení a pobočkách Modřínová a Borovina. Daniela
Krolluperová je autorskou naučných i příběhových knih pro děti, překladatelkou a tlumočnicí ze
severských jazyků.
 Veronika Válková: Karel IV. Kampaň Týden knihoven, 3. října 2017
3 besedy na dětském oddělení a pobočce Modřínová s oblíbenou autorkou dějepisných a fantasy
knih pro děti byly určeny pro žáky ZŠ.
 Komiksový workshop s Danielem Vydrou a ilustracemi Markéty Vydrové. Kampaň Týden
knihoven, 6. října 2017
3 besedy na dětském oddělení a pobočce Modřínová. Děti se vlastnoručně seznámily s tvorbou
komiksu, jeho historií a principy. Pak se na chvíli staly scénáristy, ilustrátory, režiséry a herci. Ve
skupinách vytvářely komiks na dané téma a s připravenými podklady. Děti si ověřily své
schopnosti po textové i výtvarné stránce, zkoušely si prezentační dovednosti a schopnost
pracovat a dělit role v týmu. Workshop s využitím ilustrací Markéty Vydrové vedl Daniel Vydra.
Byl určen pro skupinu 30 dětí věkové kategorie druhého stupně ZŠ.
 Z monarchie do republiky na křídlech hudby a poezie. Kampaň Týden knihoven, 6. 10. 2017
Humorně i vážně o válce, hladu, míru, legiích, T. G. Masarykovi, budování republiky, konci
habsburské monarchie a všem možném kolem roku 1918. Konec války a první poválečné roky v
básních a písních českých autorů. Originální komentované pásmo hudby a poezie sestavené k 99.
výročí vzniku Československa a 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.
Průvodní slovo Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D. Recitace, zpěv a hudba: Ostravská Banda(ska) studenti Fakulty umění Ostravské univerzity.
Tomáš Garrigue Masaryk, 7. 3. 1950 - 14. 9. 1937, první prezident Československé republiky. Jeho
úmrtí 14. září 1937 předznamenala sled tragických událostí především pro Čechy a Moravu –
Mnichovskou dohodu, 2. světovou válku a pád do totality.
 Labyrint třebíčské poezie. Kampaň Den poezie 25. 11. 2017





Pořad k 19. ročníku festivalu Den poezie. Sváteční den pro milovníky poezie třebíčských a
regionálních autorů Mirky Hedbávné, Jany Široké, Mirky Čermákové, Lýdie Modrové, Miroslava
Koupila a Ondřeje Trojana. Hudební doprovod: smyčcový kvintet Wild Bow Ladies.
Špačci ve fraku III. Kampaň Den pro dětskou knihu, 2. 12. 2017
Beseda s Evou Špačkovou, autorkou tří knih o veselých i vážných věcech rodinných. Všechny tři
knihy jsou milým vyprávění o obyčejných věcech, které dělají neobyčejné dětství. Spolu s
manželem, viloncellistou České filharmonie, vytvořili svým pěti dětem nejen láskyplné rodinné
zázemí, ale i podmínky k rozvoji jejich talentu. Info s. 27.
Vánoce přijdou se Slunkem aneb Sedneme si spolu. Kampaň Adventní neděle pro rodinu
10. 12. 2017
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Vánoční písně a koledy s dětským sborem Slunko Třebíč pod vedením Heleny Noskové.
Spoluúčinkoval Michal Nováček s kytarou.
Vánoční imprese. Kampaň Adventní neděle pro rodinu 10. 12. 2017
Sváteční tóny harfy a violy v podání Anny Kolaříkové a Evy Kotrbové. Anna Kolaříková hru na
harfu vyučuje v Základní umělecké škole v Třebíči, jedné z mála uměleckých škol, jež hru na harfu
nabízí.

AKCE A KAMPANĚ NA PODPORU ČTENÍ A ČTENÁŘŮ

LiStOVáNí. Cyklus scénických čtení vydavatelských novinek v podání profesionálních herců. V roce 2017
odehrálo LiStOVáNí 7 pořadů a celkem 8 představení.
 Nick Cave: Smrt Zajdy Munroa / Účinkovali Gustav Hašek, Věra Hollá a Pavel Oubram
Představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Určeno bylo především mladšímu publiku,
listovalo se knihou australského všestranného umělce – textaře, hudebníka, skladatele,
spisovatele, dramatika Nicka Cavea. Info s. 24.
 Ernest Hemingway: Mít a nemít / Účinkovali Pavel Oubram a Tomáš Drápela
Představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Klasika z roku 1937 proslavená i filmovým
zpracování ze 40. let s Humphrey Bogartem. Info s. 24.
 Grégoire Delacourte: Na první pohled / Účinkovali Sára Venclovská a Jiří Roskot. Info s. 25.
Představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Novinka francouzského autora několika
betsellerů Grégoire Delacourt vyvolala ve Francii skandál i překvapivou žalobu herečky Scarlett
Johanssonové.
 Torey Hayden: Zvíře / Účinkovali Pavel Oubram a Věra Hollá.
Představení za účasti autorky, americké spisovatelky a odbornice na dětské psychické poruchy
chování. Info s. 26.
 Fredrik Backman: Co by můj syn měl vědět o světě / Účinkoval Lukáš Hejlík.
Představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Vtipná kniha autora bestselleru Muž jménem Ove
je humorným pokusem otce vysvětlit dvouletému synovi, jak funguje svět. Fredrik Backman
vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné
poctivých obav a nepodmíněných vyznání lásky. Info s. 27.
 Robert Fulghum: Co jsem to, proboha, udělal / Účinkovali Věra Hollá, Alan Novotný a Robert
Fulghum.
Americký spisovatel navštívil knihovnu osobně, zúčastnil se představení a hodinu podepisoval
svoje knihy všem zájemcům. Součástí představení bylo uvedení nové autorovy knihy Opravář
osudů. Info s. 18.
 Pavel Šrut a Galina Miklínová: Lichožrouti / Účinkovali: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Věra Holá. Dvě
představení v rámci Dne pro dětskou knihu, knihovna Hasskova a pobočka Modřínová.
Wolkrův Prostějov
Spádové kolo 60. ročníku recitační soutěže studentů SŠ proběhlo ve spolupráci s MKS Třebíč.
Krocení literární múzy
Semináře pro žáky ZŠ o literární tvorbě v knihovně uspořádal Památník písemnictví na Moravě
Rajhrad.
Březen – měsíc čtenářů
Motto 2017: Nejlepší čtenářská babička. Čtyřiadevadesátiletá oceněná Jarmila Jičínská se stala i
krajskou vítězkou. Její neutuchající čtenářské aktivity i spolupráci s knihovnou při výchově
nejmladší generace ocenila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.
Noc literatury 10. 5. 2017
Knihovna se připojila k národní kampani Českých center, která probíhá v řadě měst ČR. Záměrem
kampaně je propagovat kvalitní literaturu mladých evropských tvůrců, která vyšla v předchozích
měsících v českých překladech. Ukázky z knih se četly na místech netradičních pro čtení, která
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přispěla k neobvyklé atmosféře události. Kampaň se koná vždy v předvečer největšího českého
knižního veletrhu Svět knihy, výstaviště v Praze – Holešovicích.
Pasován prvňáčků na čtenáře – Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Přes 400 třebíčských prvňáčků bylo ve školním roce 2016/2017 pasováno na čtenáře. Za účasti
krále – městského zastupitele dostaly jako odměnu za plnění celoročních školních povinností
nejen pasovací listinu a první průkaz do knihovny zdarma na dva roky, ale také knížku, která byla
vydána speciálně pro prvňáčky tohoto školního roku. Ve školním roce 2016/2017 to byla kniha
spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.
Týden knihoven, 2. – 8. 10. 2017
21. ročník národní kampaně na podporu čtení a knih probíhal 2. - 8. října 2017. Pořady pro specifické
věkové skupiny probíhaly často v rámci grantových projektů úspěšných v některém z grantových
programů MK ČR, Grantového systému Zdravého města Třebíč a Nadace ČEZ – Podpora regionů.
Čtenáři mohli využít amnestii upomínek a poplatkůa dosud neregistrovaní i registraci zdarma na
vyzkoušení služeb knihovny s platností průkazu do 31. 12. 2017.
Akce TK
 Překládáme s Janou Montorio
Vyhlášení druhého ročníku překladatelská soutěž pro žáky a studenty angličtiny v žánru
literatury young adult. Přihlášené soutěžní práce hodnotila Jana Montorio-Doležalová,
překladatelka původem z Třebíče a v současnosti žijící v Luxembourgu. Soutěže v překladu
anglického textu do češtiny se zúčastnil0 21 studentů středních škol a jazykových škol v Kraji
Vysočina ve věku od 15 do 20 let. Vyhlášení výsledků proběhlo v knihovně v pátek 15. prosince.









Komiksové workshopy s Danielem Vydrou info s. 26
Besedy se spisovatelkou Danielou Krolupperovou info s. 26
Besedy se spisovatelkou Veronikou Válkovou info s. 27
Dlouhá noc v knihovně na Modřínové info s. 27
Raníček a Odpoledníček info s. 27
Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou info s. 27
Čtyřlístek na stopě info s. 27
Z monarchie do republiky na křídlech hudby a poezie info s. 32

Dny poezie - Labyrint třebíčské poezie
Prezentace tvorby třebíčských amatérských básníků napříč styly i generacemi. Své verše recitovali:
Miroslava Hedbávná, Miroslava Čermáková, Lýdie Modrová, Jana Široká, Zdena Palátová, Miroslav Koupil
a Ondřej Trojan.
Hudba: smyčcový kvintet Wild Bow Ladies.

VYBRANÉ AKCE PRO VEŘEJNOST MIMO GRANTOVÉ PROJEKTY

Nebojte se zeptat svého lékaře. Cyklus akcí ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč a Nemocnicí
Třebíč.
Křečové žíly a nezbytnost jejich léčby. MUDr. Pavel Jedlička o moderních způsobech léčení křečových žil,
které kromě vzhledu mohou mít nepříznivý vliv na zdraví a kvalitu života.
Jak spát dobře a kvalitně. Spánková laboratoř. MUDR. Vladimír Hanák, primář plicního oddělení
Nemocnice Třebíč.
Když nás trápí žlučník. MUDr. Tomáš Madrý.
Znáte svá práva jako pacient. Ing. Soňa Měrtlová Bc. David Talp, odbor zdravotnictví Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
Jak mít zdravé oči. MUDr. Marcela Kopuletá. Akce byla spojena s měřením zraku zdarma.
Jak si uchovat zdravé ženství. MUDr. Martin Peschout a MUDr. Soběslav Uhlíř o expertní kolkoskopii,
prevenci nádoru děložního čípku a očkování proti HPV papilomaviru.
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Vojenští profesionálové. Cyklus akcí organizoval Ing. Jiří Kabát, odborník na vojenskou a především
leteckou tématiku.
Afghánistán – práce leteckého návodčího při ozbrojeném konfliktu
Vojenským diplomatem v Turecku
Afghánistán očima vojenského pilota
Pyrotechnikem v Afghánistánu
Rušní bardi. Cyklus přednášek o ruských bardech pro knihovnu zpracovala Eva Kudrjavceva Malenová.
Zpěv Alexej Kudrjavcev, současný ruský písničkář z Moskvy žijící v Brně, obdivovatel a pokračovatel
ruských bardů.
Bulat Okudžava
Vladimir Vysockij
Alexandr Galič
Alexej Kudrjavcev
Architektura v českých zamích včera a dnes. Cyklus akcí s Ing. arch. Luborem Herzánem, bývalým
městským architektem
Teoretický úvod
Od Velké Moravy po gotiku
Renesanční a barokní architektura
Historizující slohy 19. století
Od secese po současnost
Soudobé tendence v architektuře
Specifika lidové architektury
Památky UNESCO v českých zemích I a II
Jiří Sladký: Írán. Cyklus akcí cestovatele Jiřího Sladkého představuje obrovskou zemi, bývalou perskou
říši pohledem člověka, který na celkem 14 výpravách strávil řadu měsíců mezi obyčejnými lidmi.
Írán – pohled do zákulisí
Írán jak ho neznáte – čaj, pikniky, opium
Neznámá íránská poušť
Miloslav Martan: Kuba – perla Karibiku. Opakování úspěšné prezentace třebíčského přírodovědce,
tentokrát pro veřejnost.
Jiří Zhoř: Finsko a Lofoty. Prezentace třebíčského studenta o možnostech studia ve Finsku a jeho výletu
na norské Lofoty.
Dagmar Benešová: Dětství není jen tak. Křest knihy třebíčské autorky a výtvarnice
Ivona Zlámalíková: Karibská plavba. Cestopisná beseda.
Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D.: Třebíčské osobnosti 2. poloviny 19. století.
Dana Kellnerová & Oldřich Navrátil: Řasnatci. Křest druhého vydání knihy.
Jan Rejžek: Kaleidoskop. Hudební poslechový pořad českého kritika a hudebního publicisty.
Antonín Turek: Tajemství zdraví. Prezentace o diagnostice zdraví a předcházení civilizačních chorob.
Jan Černocký: Nový Zéland. Přednášku organizoval Jan Černocký a výtěžek z akce věnoval matce 4 dětí
ze Šternberka, jimž požár zcela zničil domov.
Taoistické tai-chi. Přednáška s ukázkami pro nové zájemce o cvičení, které pomáhá udržet rovnováhu
těla i ducha a eliminovat negativní dopady současného způsobu života.
Lucie Blažejová: Asie
Cyklus tří přednášek o asijských zemích – Japonsko, Vietnam, Srí Lanka.
Tomáš Kubeš: Papu Papua. Prezentace cestovatele a fotografa, který navštěvuje i poměrně nebezpečná
místa planety. Papua – Nová Guinea je stále nepředvídatelnou divočinou, kde se dá očekávat spousta potíží
i životu nebezpečných situací od zvířat i domorodců na úrovni doby kamenné.
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Ladislav Diviš, Jaroslav Hedbávný, Milan Vokáč a přátelé: Zlatonosná říčka Brtnice. Přednáška o
vzniku stejnojmenné knihy a o říčce protékající blízkým městečkem.
Dvorkaři: Nejen české a moravské lidové písničky. Podzimní vystoupení třebíčského amatérského
souboru.
Miluška Mrvková: Maroko a Sahara. Neúnavná třebíčská cestovatelka tentokrát navštívila exotické
Maroko, které by v současné sobě mohlo sloužit za vzor soužití lidí různých náboženských vyznání.

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A SPOLKY
Knihovna připravila v průběhu roku 2017 řadu akcí ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi
při neknihovnických kampaních, se školami i jednotlivci.
Akce pro klienty Domovů pro seniory
Nataša Gollová, Jan Werich, Josef Čapek, Josef Kainar, Karolína Světlá a další.
Akce pro klienty Paprsku naděje – Centra pro podporu duševního zdraví
Akce pro Paprsek naděje byly zahrnuty do projektu Knihovna All-inclusive. Bylo provedeno celkem 10
přednášek: Nejstarší přemyslovské legendy, J. R. R. Tolkien, Sestry Brontëovy, Josef Čapek, Marie Terezie,
Jiří Trnka, Josef Kainar, Astrid Lingrenová, Nataša Gollová, Josef Lada.
Národní týden manželství
Národní kampaň na podporu manželství a partnerských vztahů v knihovně probíhá tradičně ve spolupráci
se Zdravým městem Třebíč a Centrem podpora rodiny Ruth. Motto 2017: Recept na manželství. Info
projekt „Knihovna All-inclusive“, s. 30.
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REGIONÁLNÍ FUNKCE 2017
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 2017 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. Financování RF s. 39.
V okrese Třebíč bylo v roce 2017 registrováno celkem 10 profesionálních knihoven (včetně MěK v Třebíči)
a 135 neprofesionálních knihoven v malých obcích. Tento počet se proti roku 2016 nezměnil a je nejvyšší
v Kraji Vysočina.
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
Městská knihovna 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.
Úspěšné projekty podané do grantových programů MK ČR v programu VISK 3 (Veřejné informační
služby knihoven) a Knihovna 21. století v roce 2017:

Žadatel
Město Hrotovice

Žadatel
Město Jaroměřice nad
Rokytnou

Neprofesionální knihovny
Žadatel

VISK 3, profesionální knihovny
Požadavek
Dotace
Název programu
Zlepšení podmínek knihovny pro
28 000
28 000
komunitní práci v městě Hrotovice
Knihovna 21. století, profesionální knihovny
Požadavek
Dotace
Název projektu
Jaroměřické bylo nebylo aneb Dopiš to
13 000
10 000
…

Požadavek

Dotace

Obec Rudíkov

50 000

21 000

Obec Kožichovice

32 000

32 000

Obec Radošov

32 000

32 000

Obec Hluboké

35 000

19 000

Obec Dešov

36 000

19 000

Obec Mladoňovice

47 000

26 000

Název programu
Zkvalitnění služeb knihovny pro
spolupráci se ZŠ a MŠ Rudíkov
Zkvalitnění a rozšíření služeb v
knihovně
Automatizace obecní knihovny v
Radošově
Rozšíření komunitní funkce knihovny
v obci Hluboké
Zkvalitnění a rozšíření služeb v
knihovně
Zkvalitnění a rozšíření služeb v
knihovně
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Společnost O. Březiny, z.s.,
Jaroměřice nad Rokytnou

15 000

15 000

Obec Bransouze

11 000

11 000

Obec Nové Syrovice

29 000

20 000

Městys Heraltice

32 000

32 000

Obec Kouty

29 000

19 000

Obec Pokojovice

21 000

21 000

Obec Přibyslavice

42 000

28 000

411 000

295 000

Celkem

Náhrada za starý PC a tiskárnu
Knihovna jako centrum celoživotního
vzdělávání
Technické a programové vybavení
obecní knihovny Nové Syrovice
Vytvoření komunitního centra v obci
Vznik komunitního centra v obci
Kouty
Vytvoření komunitního centra v obci
Pokračování v automatizaci knihovny
v Přibyslavicích

Statistika činnosti ÚSK 2017
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven (včetně MěK v Třebíči)

4
145

Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven

145

počet poskytnutých konzultací

323

počet metodických návštěv

318

Zpracování roční statistiky knihovnických činností Kult (MK) 12 – 01pro MK ČR
počet obsloužených knihoven

145

počet zpracovaných statistických výkazů

145

Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven

93

počet vzdělávacích akcí

27

počet účastníků
počet vyučovacích hodin

490
49

Porady
počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků

43
6
64

Pomoc při revizi a aktualizaci KF
počet revidovaných knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek

9
36 987

Zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knih

14
684

Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31. 12. 2016

65 176

roční přírůstek

2 950

roční úbytek výměnného fondu

1 831

Cirkulace VF
počet knihoven

136

počet expedovaných souborů

358

počet svazků v souborech

25 797
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Servis automatizovaného knihovního systému
knihovny s podporou automatizovaného systému

93

počet akcí, zásahů

56

Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

140
5 579

Financování regionálních funkcí knihoven v roce 2017 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, doprava aj.)
Osobní náklady
z toho platy zaměstnanců
z toho ostatní osobní náklady

Kč
554 895
518 880
34515
1 500
0
86 445
1 465 000
1 061 000
0

z toho zákonné sociální pojištění

359 313

z toho zákonné sociální náklady

41 372

Ostatní náklady z činnosti
Náklady z DDHM, DDHM
Provozní náklady celkem
Investiční náklady
Náklady celkem

5 995
25 980
2 135 000
0
2 135 000

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, doprava aj.)
Osobní náklady
z toho platy zaměstnanců
z toho ostatní osobní náklady

Kč
554 895
518 880
34 515
1 500
0
82 486
1 344 164 Kč
1 061 000 Kč
0

z toho zákonné sociální pojištění

359 313

z toho zákonné sociální náklady

41 372

Jiné ostatní náklady
Ostatní provozní náklady
Provozní náklady celkem
Investiční náklady
Náklady celkem

5 995
29 939
2 135 000 Kč
0
2 135 000 Kč
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ODBORNÁ ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A KURZY 2017
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 je dlouhodobě vyhrazeno úterý dopoledne, z tohoto
důvodu je knihovna do 12:00 uzavřena.
Literární semináře
PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.: Básník a hagiograf Miloš Doležal
Mgr. Veronika Peslerová: Zajímavé knihy pro děti a mládež 2016
Mgr. Aleš Říman: Současná česká sci-fi, fantasy a literatura pro děti a mládež
Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D.: Třebíčské osobnosti 2. poloviny 19. Století
Klára Smolíková: Hravě do historie
Mgr. Aleš Říman: Současná česká politicky angažovaná literatura - Michael Žantovský a další
PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.: Beletrizované vzpomínky na dětství – Edgar Dutka, Zdeněk Drozda
Mgr. Aleš Říman: Nejmladší čeští autoři – pozoruhodné debuty 2013 – 2016
Mgr. Jakub Vaníček: Jakub Deml – přízrak české literatury
Mgr. Aleš Říman: Obrazy historie vzdálené i blízké v současné české literatuře
PP na Moravě Rajhrad: Kainar reborn 2017, přednáška a výstava
PaedDr. Libor Kalina: Kuře v hodinkách – o písňových textech Josefa Kainara
Lenka Vaníčková: Václav Hrabě
Eva Hejsková: Josef Čapek
Mgr. Aleš Říman: Symfonie románů Milana Kundery
Mgr. Aleš Říman: Pavel Tigrid
PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.: Návrat po letech - Topol současnosti minulosti: Citlivý člověk Jáchym
Topol
Mgr. Aleš Říman: České bestsellery současnosti – Svěrák, Hartl, Vondruška, Pawlowská, Halfař a další
PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.: Mimořádné literární počiny- Zbyněk Havlíček, básnické dílo
Odborné činnosti
Mgr. Et Ing. Soňa Plhová: Syndrom vyhoření a jeho prevence
Mgr. Jan Táborský: O češtině III. Kurz české interpunkce
Tvořivé dílny pro knihovníky dětských oddělení
SKIP: Práce se seniory v knihovnách
Aleš Brožek: Digitální knihovna Kramerius
FriendlyVox, program pro zrakově postižené uživatele internetu
Problematika MVS v rámci portálu Knihovny.cz
MěK v Třebíči: Zvukové knihovny v roce 2017. Celorepublikový seminář pro zvukové knihovny ve
spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana Praha
Blanka Glaserová: RDA I
Blanka Glaserová: RDA II Věcný popis
Hana Vochozková, Katalogizační pravidla RDA
Svojmila Světlíková: Korporativní autority
Jmenné autority
Souborný katalog
KJM Brno: Metody dramatické výchovy jako pomůcka k porozumění příběhu
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Vladimíra Neužilová: Rozvíjíme dovednosti práce s knihou
Bc. Martina Mejzlíková: Power Point v práci knihovny
Jana Vejsadová: Četba je fitness pro náš mozek
Mgr. Marcela Freimuthová: Elektronické zdroje pro sestavování rodokmenů
Bc. Martina Huječková: Knihovny.cz – centrální portál knihoven ve fázi podzim 2017
JUDr. Adéla Faladová: Autorské právo v knihovnách
Památník Karla Čapka, exkurze a akvizice výstavy
Martin Lipert: Akviziční portál TeamLibrary
Ing. Jiří Šilha: Automatizovaný knihovnický systém Tritius, nový akviziční portál
Mgr. Michaela Vrběcká: Co mohou knihovny nabídnout zdravotně handicapovaným čtenářům a
uživatelům
Stereotypy v komunikaci a řešení problémových a kritických situací
Mgr. Jan Táborský: O češtině IV. Formální úprava dokumentů

Konference, studijní cesty
Studijní cesta: Krajská knihovna Pardubice, Městská knihovna Hradec Králové – rekonstrukce továrny
Metodická práce knihoven pověřených regionálními funkcemi - workshop
Knižní veletrh Havlíčkův Brod
2x kolegium SKIP Velká Morava (KJM Brno)
Co venkovské knihovny umějí a mohou – Hroznětín, Karlovy Vary. Pravidelné setkání ve vítězné
Knihovně roku. Třídenní konference o obecních knihovnách a jejich nezastupitelné úloze
v komunitním životě malých obcí.
Malá knihovnická slavnost. Ocenění nejlepších obecních knihoven Kraje Vysočina.

Administrativní a další činnosti
Docházkový systém
Roční zúčtování daně a daňového zvýhodnění za rok 2016 a změny ve zdaňování příjmů v roce 2017
Účetní uzávěrka obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi
Spisová služba a archivnictví aktuálně v praxi
Novinky v nemocenském pojištění pro rok 2018
Mzdová účtárna v praxi
Změny ve zdaňování příjmů závislé činnosti 2017/2018
Validační kurz MojeID
GDPR a NIS, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation) a
Národní informační systém
BOZP a PO

BENCHMARKING KNIHOVNY
Knihovna je dlouhodobě zapojena do celorepublikového projektu Benchmarking knihoven. Metoda
benchmarkingu slouží k vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven, přičemž se používají data
získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o knihovně. Účast v projektu Benchmarking
knihoven je ze strany knihoven dobrovolná.
Díky projektu je knihovna schopna srovnat svoji činnost se zařízeními pracujícími v obdobných
podmínkách. Porovnání statistiky knihovnických služeb a obdobných výkonů se děje zároveň
s porovnáním prostorových, finančních a personálních podmínek. Dlouhodobě je činnost Městské
knihovny v Třebíči na vysoké úrovni, vykazuje například vysoká procenta registrovaných čtenářů z počtu
obyvatel a nejvyšší procento dětských čtenářů do 15 let i velký počet kulturně vzdělávacích akcí pro
veřejnost.
Data za rok 2017 budou známa v červnu nebo červenci 2018 a do výroční zprávy dodatečně doplněna.
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