Výroční zpráva 2019
Městská knihovna v Třebíči

Ve středu 25. září 2019 začalo stěhování pobočky Borovina z budovy Okružní 961/1
do budovy Okružní 963/5. Do „lajny“ dlouhé přes 100 metrů se zapojilo několik tříd
Základní školy Bartuškova, čtenáři, kolemjdoucí i zastupitelé města. Na snímku starosta
Pavel Pacal a místostarosta Vladimír Malý s žáky ZŠ.
Foto: Město Třebíč, tiskové oddělení, https://www.trebic.cz/do-stehovani-knihovny-se-zapojili-zaci-politici-i-verejnost/d-43283
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ÚVOD

Rok 2019 přinesl nejen vysoký standart knihovnických a informačních služeb, řadu
projektů, vzdělávacích a kulturních akcí, ale také dvojí stěhování a instalaci nového
knihovnického systému.
Služby knihoven srovnává každoročně Národní knihovna v Praze projektem Benchmarking
knihoven. Díky tomu má knihovna od roku 2007 k dispozici aktualizovaná data s možností
srovnání s obdobnou skupinou knihoven v České republice a na Slovensku. Třebíč je zařazena
do kategorie obcí od 20 tisíc do 40 tisíc obyvatel. Data využívá především k tomu, aby zjistila,
zda v některých srovnávaných indikátorech vyniká, ve kterých je průměrná a kde se dají hledat a
odstraňovat rezervy. Důležité je i to, že dlouhodobě je možné pomocí grafů sledovat i změny
trendů poskytovaných služeb.
Městská knihovna v Třebíči ve své kategorii dlouhodobě vyniká především v přímých službách
čtenářům a návštěvníkům, například registrovaných čtenářů eviduje 21,44 % z celkového počtu
obyvatel při průměru 16,50 % ve své kategorii a 71,05 % dětí do 15 let, což je nejvíc v kategorii
při průměru 32,33 %. Čtenáři jsou vykazováni automatizovaným knihovnickým systémem na
základě registrovaných poplatků v daném roce, nemůže se tedy jednat o jakkoli nadhodnocený
údaj. Také počet akcí pro školy a veřejnost je vysoce nadprůměrný - při počtu kolem 1 000 akcí
ročně to znamená přibližně 4,5 akce denně, pokud počítáme jen pracovní dny bez dvou
prázdninových měsíců, kdy se akce z důvodu menší návštěvnosti konají výjimečně. (Uvedená
data jsou za rok 2018, srovnání 2019 bude k dispozici na konci června 2020, velké rozdíly se na
základě dlouhodobých srovnání neočekávají.)
Aktivity a návštěvnost se postupně také podepisují na stavu užívaných prostor a knihovna
ve spolupráci se zřizovatelem připravuje postupnou rekonstrukci jednotlivých provozů. Zatím
největší změnou za poslední 3 dekády bylo loňské stěhování pobočky Borovina do nových
prostor. Bez větších interiérových zásahů fungovala od roku 1983 na ulici Okružní 961/1 a byla
přemístěna „hned vedle“ na adresu Okružní 963/5. Změnu inicioval zřizovatel v březnu a zajistil
také potřebnou opravu budovy. Stěhování nábytku zajistila odborná firma, knihy si po dvě
dopoledne po hromádkách předávali žáci ZŠ Bartuškova, obyvatelé Boroviny i zástupci města
v čele se starostou Pavlem Pacalem. Pobočka otevřela 24. října 2019 prozatím v přízemí,
rekonstrukce prvního patra i s víceúčelovým sálem pro veřejné akce proběhne v dalším období.
A protože v Borovině jiné kulturní zařízení chybí, bude mít pobočka i prostorový potenciál
stát se vzdělávacím a kulturním centrem této části města.
V roce 2019 se také podařilo najít vhodné prostory pro útvar služeb knihovnám, který vykonává
regionální funkce pro 145 knihoven okresu Třebíč (více na s. 40). Nově má útvar detašované
pracoviště na ulici Brněnská, kam se přestěhoval i s téměř 70 tisíci svazky výměnného fondu.
V průběhu srpna knihovna instalovala nový knihovnický systém Tritius. Finančně byl přechod
zajištěn ze 70 % dotací Ministerstva kultury, z 30 % Městem Třebíč (s. 20). Změna byla nutná
z důvodu ukončení vývoje stávajícího systému, ale také proto, aby knihovna mohla postupně
zavádět nové technologie a služby - jimi mohou být přímo v budovách knihovny samoobslužné
pulty, ochrana fondu a majetku technolgií RFID, implementace platební brány, nebo verze
systému pro mobilní zařízení (tablety, chytré telefony) pro samooblužnost čtenářských kont
a komunikaci mimo knihovnu.
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Podklady
Mgr. Marie Dočkalová, ředitelka
Jaroslava Potůčková, útvar ekonomický
Mgr. Blanka Glaserová, útvar nákupu a zpracování fondu
Mgr. Eva Bazalová, útvar služeb čtenářům
Hana Kabelková, útvar služeb knihovnám
Benchmarking knihoven – měření výkonů metodou bechmarkingu
Zpracovala:
Mgr. Marie Dočkalová
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA ZA ROK 2019
Registrovaní čtenáři a uživatelé
z toho děti do 15 let
ženy
muži
s bydlištěm v Třebíči
s bydlištěm mimo Třebíč

7 605
3 511
64 %
36 %
75 %
25 %

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

207 927
115 315
6 402
16 952
12 356
54 760

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

299 581
37 390
160 874
10 718
42 569
40 506
242
6 728
7
6 589

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
půjčené pro čtenáře MěK Třebíč, žádáno / vyřízeno
půjčené jiným knihovnám, žádáno / vyřízeno
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
on-line informační služby – zodpovězené dotazy (bez běžných info)

57 / 52
163 / 158
56 202
17 788
41 006
17 734
756
136

Knihovní fondy (pouze Třebíč bez výměnného fondu pro obecní knihovny regionu)172 547
z toho naučná literatura
47 224
krásná literatura
94 850
mapy
326
zvukové knihy, hudebniny, hudební CD, zvukově obrazové
20 562
elektronické a jiné dokumenty
397
Počet exemplářů novin a časopisů
293
Počet knih ve volném výběru
120 850
Přírůstky za rok 2019
6 360
Úbytky za rok 2019
15 548
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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 (počet zařízení)
kopírování pro veřejnost (počet kopírek)

1951
77
37
31
47,5
6
5

Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy)
Vzdělávací akce pro veřejnost (PC školení, další kurzy)
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí
Vlastní vzdělávací akce pro knihovníky (bez akcí v jiných knihovnách)

508
459
31 450
22

Regionální funkce (RF, profesionální služby obecním knihovnám regionu)
Počet svazků výměnného fondu celkem
Přírůstek knih v roce 2019
Úbytek knih v roce 2019
Náklady na nákup knih do výměnných fondů
Výměnné soubory knih do obecních knihoven 2019
Počet knih ve výměnných souborech 2019
Poradenská a konzultační činnost
Vzdělávání knihovníků v rámci výkonu RF
Profesionální knihovny v regionu Třebíč
Neprofesionální obecní knihovny v okrese Třebíč
Zaměstnanci

Počet zaměstnanců fyzických osob vč. MD / přepočet na úvazky
z toho pracovníci regionálních služeb
z toho VŠ
VOŠ
SŠ
ostatní
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71 355
1 580
214
319 079
346
22 934
584
25
10
135
32 / 29,08
4
7
2
20
3

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

13 775 254
2 345 700
192 000
848 484
151 000
0
429 000

Výdaje knihovny
Spotřeba materiálu, energie, zboží, služby ad.
Náklady na knihy, časopisy, zvukové knihy, CD ad.
Platy
Průměrný měsíční plat včetně příplatků a odměn
Ostatní osobní náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Investiční výdaje

3 611 534
1 646 833
9 287 019
25 797
288 872
3 158 339
376 741
579 992
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EKONOMIKA KNIHOVNY 2019
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 2019.
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, platy aj./ z celkového objemu svěřených prostředků), tak ve
statistických počtech čtenářů, výpůjček, poskytování knihovnických a informačních služeb,
obnovy fondu aj.
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 2019
Knihovna v roce 2019 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 97 165,34 Kč.
(Zaokrouhleno na celé Kč)
Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti

17 352 163 Kč
17 254 998 Kč
63 746 Kč
33 419 Kč

Neinvestiční příjmy
Příspěvky z rozpočtu zřizovatele
Příspěvky z rozpočtu státu – granty
Příspěvky z rozpočtu Kraje Vysočina na výkon regionálních funkcí
Rezervní fond
Odpisy DHM a DNM
Tržby

13 775 254 Kč
192 000 Kč
2 345 700 Kč
0 Kč
11 628 Kč
797 677 Kč

Investiční příjmy
Příspěvky z rozpočtu zřizovatele
Příspěvky z rozpočtu státu – granty

580 000 Kč
151 000 Kč
429 000 Kč

Vybrané náklady bez výkonu regionálních služeb
Knihy, časopisy, hudební CD, zvukové knihy
Všeobecný a hygienický materiál, pohonné hmoty,
materiální spoluúčast ke grantovým projektům
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1 312 969 Kč
168 531 Kč

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
= 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
Náhrady za nemoc
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 příspěvky
Přechod na AKS Tritius v Městské knihovně v Třebíči, MK VISK3
Přechod na AKS Tritius, investiční příspěvek zřizovatele
Technické a programové zařízení pro vzdělávání základů herní robotiky,
mediální a informační gramotnosti, MK VISK3
Harmonizace rejstříků lokálních a národních autorit
Po stopách Židů (i židů) II, MK Knihovna 21. století (K21)
Knihovní fondy pro zdravotně postižené v roce 2019, MK K21
MIV – My víme aneb Mediální a informační vzdělávání, MK K21

419 570 Kč
819 060 Kč
13 125 Kč
100 500 Kč
31 992 Kč
50 438 Kč
396 649 Kč

14 998 Kč
0 Kč
8 223 Kč
5 175 Kč
7 979 833 Kč
58 691Kč
202 872 Kč
2 742 289 Kč
328 553 Kč
30 239 Kč
2 345 700 Kč

772 000 Kč
429 000 Kč
151 000 Kč
86 000 Kč
54 000 Kč
20 000 Kč
13 000 Kč
19 000 Kč

Podle pravidel Grantového systému Zdravého města Třebíč knihovna v roce 2019 nepodala
komunitní projekty do jednotlivých podprogramů. Zřizovatel rozhodl o přímé navýšení rozpočtu
ve výši 132 000 Kč, což odpovídá částce získané v roce 2018. Prostředky byly rovnoměrně
rozděleny na projekty Francouzský klub 2019, Bookstart aneb S knížkou do života, Zájmové
vzdělávání seniorů, kulturní pořady, přednášky, akce ve spolupráci se školami, dalšími
neziskovými subjekty, spolky, tvůrčí dílny ústřední knihovny a poboček apod.
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KNIHOVNÍ FONDY 2019
(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 knih. Rabat od dodavatelů v roce 2019 dosáhl výše 26,9 %. Menší část
fondu získala knihovna nákupem na knižních veletrzích.
V roce 2019 byla na nákup všech dokumentů vyčerpána částka 1 312 968,89 Kč (rok 2018 –
1 259 387,72 Kč), z toho státní dotace na nákup zvukových knih byla 13 000 Kč.
Nákup jednotlivých druhů dokumentů:
Knihy a další dokumenty
1 102 326,17 Kč
CD (audioknihy, hudební CD)
50 638,00 Kč
Dotace na MP3 zvukové knihy
13 000,00 Kč
Spoluúčast ke grantovým projektům
11 470,00 Kč
Sponzorské dary
13 477,72 Kč
Periodika (noviny, časopisy)
135 057,00 Kč
Celkem
1 312 968,89 Kč
Zpracování knihovního fondu a periodik
(bez výměnného fondu)
Bylo zpracováno celkem 6 360 dokumentů, z toho:
- 4 977 knih,
- 427 CD a audioknih,
- 912 zvukových knih pro zdravotně postižené,
- 23 map,
- 8 hudebnin,
- 13 společenských her,
Počet exemplářů titulů periodik (novin a časopisů) 293
Počet evidovaných jednotlivých čísel periodik
7 427
Odpisy knihovního fondu
(bez výměnného fondu)
V roce 2019 bylo odepsáno 15 532 dokumentů, z toho:
- 1 489 z důvodu opotřebení,
- 13 415 duplicity a zastarání obsahu,
- 628 ztráty (včetně porevizních ztrát od ukončení poslední revize fondu, cca 10 let)
Odpisy periodik
Z fondu novin a časopisů byl vyřazen a odepsán ročník 2016 s výjimkou regionálních periodik.
Přílohy novin a časopisů s omezenou časovou platností byly vyřazeny včetně roků 2017 a 2018.
Odborné činnosti
Evidence knihovního fondu byla do srpna 2019 vedena v elektronické formě
v automatizovaném knihovnickém systému Clavius, poté byl instalován moderní systém Tritius.
Zpracování fondu probíhá podle mezinárodních knihovnických a technických standardů ve
formátu MARC21. Při zpracování dokumentů jsou dodržována nová katalogizační pravidla RDA.
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Tvorba národních autorit
Městská knihovna v Třebíči je zapojena do projektu harmonizace národních autorit. Hromadná
harmonizace autorit proběhla v letech 2012 a 2013.
Stav přístupového rejstříku lokálních autorit:
-

výchozí stav k 1. 1. 2019: 132 607 záznamů, z toho 93 460 je označených jako autoritní,
6 084 edic, 439 regionálních záznamů autorit a nově 619 záznamů konspektu. Počet
neharmonizovaných záznamů je 32 005, tj. cca 24,1 %.

-

Stav k 31. 12. 2019: přístupový rejstřík autorit 138 882 záznamů, z toho je 100 551
záznamů označených jako autoritní, 6 084 edic, 619 záznamů konspektu a 428
regionálních autorit, 11 regionálních autorit bylo sladěno s národním rejstříkem. Počet
neharmonizovaných záznamů je 31 200, tj. cca 22,5 %.

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 2019 CASLIN přijal 4 096 záznamů monografií z MěK. Knihovna ze
souborného katalogu čerpá data pro přibližně 60 % zpracovaných knih.
Školení a semináře
Celkový počet hodin na školeních a seminářích byl 159.
-
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STATISTIKA JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ A POBOČEK 2019
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 963/5,
→→ 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
2 829
Výpůjčky
114 311
Návštěvníci
98 899/44991?
Akce
229
Návštěvníci akcí
7 870
Kromě obvyklých knihovnických a informačních služeb oddělení pro dospělé zajišťovalo řadu
souvisících odborných činností:
 spolupráce se středními školami a základními školami,
 specifické služby pro osoby sociálně nebo zdravotně znevýhodněné a organizace s tímto
zaměřením,
 donášková služba,
 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,
 denní aktualizace databáze článků z regionálních periodik,
 budování specializovaného fondu regionální literatury a periodik,
 zpracování bibliografie,
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 udržování a revize fondu novin a časopisů.
→→ Studovna a čítárna
Návštěvníci
Výpůjčky
Rešerše
VPK

1 987
112
5 687
15
5

Přístupy do externích databází 566
Analytický popis článků
250
Validace účtů Moje ID
16

čítárna
internet
elektronická dodávka dokumentů služba
dočasně přerušena ze strany dodavatele
z důvodu autorskoprávních
Anopress, ASPI, Ptejte se knihovny

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 k využití do celostátních databází,
Ptejte se knihovny,
internet pro klienty Úřadu práce,
vstup do portálu Knihovny.cz, katalogů Národní knihovny, digitálních archivů,
evidence a katalogizace brožur,
nově od roku 2017 je validačním pracovištěm internetových účtů Moje ID.

→ →Internetová studovna
Návštěvníci

8 561 z toho 5 126 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
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MVS čtenářům jiných knihoven
Tržby za kopírování a tisk:

žádáno 163 / realizováno 158
144 365 Kč

→→ Hudební oddělení a zvuková knihovna
Návštěvníci
773
Výpůjčky hudebních CD,audioknih 6 332
a zvukových knih
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 2019“ 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.
→→ Dětské oddělení
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce
Návštěvníci akcí

2 112
50 569
47 822
571
15 072

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,
13 ZŠ z obcí v okrese Třebíč a internát pro děti se specifickými potřebami. Denně se na
dětském oddělení dopoledne konají 3 až 4 akce pro školní třídy.
Pravidelné výměny knih probíhaly se 71 třídami ZŠ a MŠ. Oddělení zajišťovalo služby pro
čtenáře v Domově pro seniory Koutkova – Kubešova, kde obsluhuje klienty Domova.
Oddělení bylo nositelem projektů MIV – My víme aneb Mediální a informační vzdělávání a
projektu Po stopách Židů (i židů) II. (MK ČR, Knihovna 21. století, podrobně s. 22 a 24) a
podílelo se na realizaci projektu Technické a programové zařízení pro vzdělávání základů
herní robotiky, mediální a informační gramotnosti (MK ČR, program VISK3).
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
 Krocení webu
 Den bez aut
 Rychlé šípy slaví 80 let
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Anketa SUK – Čteme všichni, o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, 10. ročník
Týden čtení dětem – Celé Česko čte dětem
Noc s Andersenem – s regionální autorkou Marií Špačkovou o jejích písničkách a
pohádkách, s Janem Bedřichem o gorilách v pražské ZOO
Apotéka – velký příběh malých bylin – původní muzikál ZŠ T. G. Masaryka
Týden knihoven
Pasování prvňáčků na čtenáře
Den pro dětskou knihu
Bookstart – projekt na podporu čtení nejmenších dětí
Celoročně zpracování nových besed a jejich realizace pro MŠ a ZŠ

Výstavy dětského oddělení
 Kvak a Žbluňk
 MŠ Kaštánek: Zasněžená Třebíč
 Školní družina ZŠ T. G. Masaryka
→→ Pobočka Modřínová
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce
Návštěvníci akcí

1 836
83 328
35 039
124
5 096

z toho 941 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 30 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. Pro 8 čtenářů
zajišťuje donáškovou službu.
Spolu s ústřední knihovnou se zapojila do národních kampaní na podporu četby a realizovala
vlastní kampaně - Čteme společně, Pasování a klíčování prvňáčků, Čistá Vysočina.
Pobočka Modřínová realizovala projekt Modřínka pro všechny a podílela se na aktivitách
projektů ústřední knihovny.
Výstavy
 ZŠ Benešova: U nás na Benešce
 Monika Kabelková: Didaktické hračky
 ZŠ Cyrilometodějská a MŠ Benešova: Jaké to bylo, když byla naše babička malá aneb Co
jsme našli na půdě
 Jana Roselli: Obrazy
 Jitka Vávrová: Andělé
 ZŠ Horka-Domky: Pohádková keramika
 Domovinka: Velikonoční dekorace
 Denní rehabilitační stacionář Družstevní: Co dělají Kuřátka a Medvědi
 Kateřina Grulichová: Filigrány
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ZŠ Benešova: Hrajeme si s papírem
Zdravé město Tebíč: Fair trade v Třebíči
ZŠ a MŠ Na Kopcích: Barvy podzimu
Prezentace školy Otevřmysl
MŠ Benešova: U nás ve školce
ZŠ Benešova: Zimní čas

→→ Pobočka Borovina
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce
Návštěvníci akcí

680
31 312
11 379
82
3 255

z toho 383 dětí do 15 let

Pobočka byla otevřena v roce 1983 a je jediným kulturním centrem čtvrti a sídliště Borovina.
V březnu 2019 zřizovatel navrhl a schválil přestěhování pobočky do nových prostor, které
byly pro potřeby knihovny rekonstruovány. První fáze rekonstrukce proběhla
o prázdninách 2019. Stěhování fondu a zařízení proběhlo v září a říjnu, slavnostní otevření
ve čtvrtek 24. října. Oddělení pro děti díky dotaci zřizovatele získalo nový knihovnický a sedací
nábytkek, projekční technika byla obnovena z dotace MK ČR, program VISK3 – Veřejné informační
služby knihoven. Uzavření knihovny v délce 1 měsíce se na činnosti pobočky a dosažených
výsledcích (výpůjčky, čtenáři, akce) projevilo jen nevýrazně.
Spolupráce se školami a komunitními organizacemi:
MŠ Bartuškova, MŠ Okružní, School at the Castle - soukromá MŠ se zaměřením na angličtinu
ZŠ Bartuškova, ZŠ Stařeč
SŠ Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč
Denním centrum Barevný svět o.p.s.
DaR - pobočka Třebíčského mateřského centra.
Výběr z aktivit
 Akce pro stacionář Barevný svět
 Třebíč – moje město. Projekt pro žáky 3. tříd. Ukončení 10. ročníku projektu a v září
zahájení 11. ročníku celoročních besed pro žáky o historii i současnosti Třebíče. V rámci
projektu probíhají vycházky zejména po městské části Borovina. Projektu se opět
zúčastnili i žáci ZŠ Stařeč. Nově byla do projektu zařazena beseda o knize Hanin kufřík,
pojednávající o zásadním období života Židů za 2. světové války.
 Čteme společně – kampaň pro 14 tříd ZŠ
 Pasování prvňáčků na čtenáře – ZŠ Bartuškova, ZŠ Stařeč
 Knížka pro prvňáčka – účast v národním projektu, školní rok 2017/2018
 Den pro dětskou knihu poprvé v nové Borovině
 Celoročně besedy, soutěže, kvízy, lušťovky, literární křížovky
 Prázdninové hry
 Exkurze studentů Hotelové školy a obchodní akademie Třebíč
Výstavy
 Denní centrum Barevný svět: Zrcadlení. Portréty klientů Centra
 Petra Lukáčová: Ruční výrobky
 Ve 2. pololetí došlo k útlumu výstav z důvodu nedostatku prostoru. Situace by se měla
vrátit k normálu po dokončení rekonstrukce v roce 2020.
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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 2 hodin týdně.
Základní data o pobočkách
Budíkovice
Pocoucov
Ptáčov
Račerovice
Slavice
Sokolí

Čtenáři
7
4
2
14
52
5

Výpůjčky
145
25
36
516
1 390
26

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 2019
PŘEHLED PROJEKTŮ PRO VEŘEJNOST A ODBORNÉ PROJEKTY PRO KNIHOVNU
V roce 2019 knihovna podala 7 samostatných grantových žádostí a 1 žádost jako člen národního
konsorcia uživatelů databázových služeb. Všechny projekty byly podpořeny. Dále knihovna
obdržela nadační příspěvek Nadace ČEZ na podzimní aktivity pro děti.
Od roku 2019 knihovna podle aktualizovaných pravidel nepodávala projekty do Grantového
systému Zdravého města Třebíč (GSZM). Prostředky na osvědčené komunitní projekty získala
přímým posílením rozpočtu ve výši dotace posledního zúčastněného roku 2018, tj. 132 000 Kč.
Z této přímé dotace financovala knihovna Francouzský klub, Zájmové vzdělávání seniorů,
Bookstart aneb S knížkou do života, cestovatelské projekce, ekologické a vzdělávací akce,
prorodinné a komunitní projekty).
Celková částka dotací jiných subjektů mimo zřizovatele činila 641 000 Kč.
Dotační programy a celkové dotační částky:
Ministerstvo kultury ČR, Knihovna 21. století
Ministerstvo kultury ČR, VISK3- investiční dotace
Ministerstvo kultury ČR, VISK3- neinvestiční dotace
Ministerstvo kultury ČR, VISK9
Fond Vysočiny, Regionální kultura 2019 (Nezvalova Třebíč 2020)
Nadace ČEZ, Podpora regionů (provedení akcí, dotace leden 2020)

52 000 Kč
429 000 Kč
86 000 Kč
54 000 Kč
50 000 Kč
20 000 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, např. vykazuje 2x vyšší procento registrovaných čtenářů do 15 let (podle výsledků
Benchmarkingu knihoven – Měření výkonů v knihovnách; data za rok 2019 budou známa a
zveřejněna v červnu nebo červenci 2020.)
Kulturně vzdělávací projekty pro veřejnost
1.

MIV – My víme aneb Mediální a informační vzdělávání

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

19 000 Kč
19 865 Kč
38 865 Kč
18
612

Projekt byl zaměřen na rozvoj mediální a informační gramotnosti dětí a mládeže a jeho cílem
bylo upozornit na negativa moderních informačních komunikačních technologií na děti.
Prostřednictvím interaktivních přednášek se děti učily pracovat s různými médii, rozeznávat
důvěryhodné zdroje a zprávy od nepravdivých a zavádějících jevů (fake news, bulvár,
senzacechtivé zprávy, mystifikace, fantazijní spekulace) a jak se zachovat, když se setkají s přímo
negativními a ohrožujícími jevy jako kyberšikana – komu to říct a co rozhodně nedělat.
Podrobně s. 22.
2.

Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké 2019

Ministerstvo kultury ČR, program Knihovna 21. století:
Knihovna:
Celkové náklady:
Počet návštěv čtenářů zvukových knih 2019:
Počet výpůjček 2019:
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13 000 Kč
18 264 Kč
31 264 Kč
223
3 414

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 262
nových titulů zvukových knih (399 mp3 souborů) a 500 ks příslušných CD nosičů a obalů.
K 31. prosinci 2019 měla Městská knihovna v Třebíči ve svém fondu 12 480 titulů zvukových
knih, z toho 3 224 v digitálním formátu mp3.
Samostatnou součástí projektu byl 21. ročník pracovních seminářů pořádaných v Třebíči pro
knihovníky zvukových knihoven v ČR. V roce 2019 se konal 9. dubna.
Podrobně s. 23.
3.

Po stopách Židů (i židů) II

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

20 000 Kč
20 538 Kč
40 538 Kč
12
710

Projekt pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ navázal na linii programu stejnojmenného
projektu 2018, který s pomocí zážitkových aktivit měl za cíl zdůraznit, jak důležité je pro
charakter jejich rodného města staleté působení židovské komunity. Druhá část projektu
navázala obecnou problematikou judaismu – náboženství, kultura, tradice, zvyky, osvojení si
pojmů jako antisemitismus, ne/ortodoxní judaismus a další. Nové znalosti si děti ověřovaly
pomocí testů v rámci besed i samostatně v průběhu roku.
Podrobně s. 24.
Odborné knihovnické projekty
4.

Přechod na automatizovaný knihovnický systém (AKS) Tritius v Městské knihovně
v Třebíči

Ministerstvo kultury ČR, program VISK3, investiční dotace:
Investiční dotace zřizovatele:
Knihovna:
Celkové náklady:

429 000,00 Kč
150 992,23 Kč
36 905,00 Kč
616 897,23 Kč

Přechod na nový AKS byl podpořen MK ČR a zřizovatelem z důvodu ukončení vývoje a
aktualizace dosud používaného systému Clavius. Nový systém plně podporuje současné
knihovnické a technické standardy, ale je také schopen reagovat na jejich případné změny a
zachytit budoucí vývoj ve prospěch nových služeb – propojení s vnějšími informačními a
komunikačními kanály, instalace na mobilní zařízení a jeho užívání čtenáři mimo knihovnu nebo
klasický PC/notebook, platební brány, RFID ochrana fondu a majetku a další.
5.

Přístup do komerčních databází Anopress a ASPI

Knihovna:
Národní knihovna

14 762 Kč
29 524 Kč

Dlouhodobý projekt Národní knihovny v Praze umožňuje knihovnám prostřednictvím konsorcia
přístup do komerčních mediálních databází, v případě Třebíče do databáze mediálních článků
Anopress a databáze Sbírky zákonů 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 ve studovně.
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6.

Technické a programové zařízení pro vzdělávání základů herní robotiky, mediální a
informační gramotnosti

Ministerstvo kultury ČR, program VISK3:
Knihovna:
Celkové náklady:

86 000,00 Kč
53 074,17 Kč
139 074,17 Kč

Projekt zaměřený na výukové prostředky mimoškolních aktivit dětí a mládeže, interaktivní výuku
základů herní robotiky a programování a rozvoj logického a algoritmického myšlení. Kromě nových
počítačů a projekční techniky byl pořízen software pro vytváření programů a ovládání herních robotů.
Technické i sw prostředky zároveň podpořily realizaci souběžného projektu MIV – My Víme aneb
mediální a informační vzdělávání, dotační program MK Knihovna 21. století.
7.

Harmonizace rejstříků lokálních autorit

Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

54 000 Kč
27 054 Kč
81 054 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.
Dlouhodobé projekty s přímou podporou v rozpočtu knihovny
8.

Francouzský klub 2019 /

11. ročník dlouhodobého projektu knihovny na téma francouzské kultury, literatury a divadla,
společnosti, studia a cestování. Podrobně s. 25.
9.

Bookstart aneb S knížkou do života

Druhý ročník celonárodní kampaně na podporu zájmu rodin o čtenářskou výchovu nejmenších
dětí. V rámci projektu probíhaly besedy pro nejmenší děti s rodiči, MŠ a prvními ročníky ZŠ,
besedy s oborníky a spolupráce s e zřizovatelem při vítání občánků do života, pasování prvňáčků
na čtenáře. Podrobně s. 28.
10. Zájmové vzdělávání seniorů
Projekt realizoval vzdělávací a volnočasové aktivity pro cílovou skupinu aktivních seniorů i
veřejnost. Akce probíhaly v ústřední budově a na pobočkách Borovina a Modřínová, zajišťovány
byly externími lektory i knihovnicemi Městské knihovny v Třebíči. Podrobně s. 29.
11. Modřínka pro všechny
Projekt vzdělávacích a kulturních aktivit komunitního charakteru pro obyvatele městské části
Nové Dvory. Podrobně s. 32.
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PROJEKTY A AKCE PRO VEŘEJNOST 2019
1 / MIV – My víme aneb Mediální a informační vzdělávání
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

19 000 Kč
19 865 Kč
38 865 Kč

Projekt byl zaměřen na rozvoj mediální a informační gramotnosti dětí a mládeže a jeho cílem bylo
upozornit na negativa moderních informačních komunikačních technologií na děti.
Prostřednictvím interaktivních přednášek se děti učily pracovat s různými médii, rozeznávat
důvěryhodné zdroje a zprávy od nepravdivých a zavádějících jevů (fake news, bulvár,
senzacechtivé zprávy, mystifikace, fantazijní spekulace) a jak se zachovat, když se setkají s přímo
negativními a ohrožujícími jevy jako kyberšikana – komu to říct a co rozhodně nedělat. Akce byly
navázány na knižní tituly pro děti a mládež k posílení čtenářské gramotnosti, zájmu o knihy a role
knihovny jako veřejného prostoru a místa vhodného trávení volného času.
Proběhlo 18 akcí s účastí 612 dětí.
Program projektu
Zpátky do budoucnosti aneb Jak může momentální chování na internetu ovlivnit
budoucnost / Kateřina Tomanová
Přednášky studentky KISK FF MUNI, která se věnuje problematice bezpečnosti v internetovém
prostředí. Děti se dozvěděly, co je vhodné/nevhodné psát na internet, proč a jak mohou tyto
informace ovlivnit kamarádství, vztahy mezi spolužáky a často nechtěně a nečekaně změnit jejich
bezproblémový život v neštěstí. Přednáška s diskuzí byla doplněna ukázkami příspěvků
ze sociálních sítí (proč jsou tyto příspěvky vhodné/nevhodné). 2x, 53 dětí.
Policie v knihovně
Interaktivní beseda s policií ČR nejen o kyberšikaně. Žáci byli seznámeni s nejzávažnějšími druhy
kyberšikany, byli upozorněni na nebezpečí, která se skrývají za užíváním sociálních sítí i na to, že
jakýkoliv vstup do kyberprostoru je nesmazatelný a snadno zneužitelný. Byli také poučeni, jak se
proti kyberšikaně chránit, bránit a jak postupovat v krizových situacích. 2x, 54 dětí.
Mobilmánie v pohádkách / Lenka Rožnovská
Spisovatelka Lenka Rožnovská představila dětem zábavnou a interaktivní formou svou knížku
„Mobilmánie v pohádkové říši“, v níž propojila moderní pohádku s prvky a bytostmi klasické
pohádky. Hloupý Honza, který má v uzlíčku místo buchet mobil? Děd Vševěd jako počítačový
expert? Proč by ne?! I pohádky jdou s dobou. Jedno se ale nemění ani v sebemodernější pohádce vítězí, co zvítězit má, žádná technická kouzla, ale dobré srdce, které jde za svým snem. 3x, 90 dětí.
Flouk a Líla - Dobrodružství z mrakodrapu / Petra Dvořáková
Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou o její knize. Flouk a Líla je moderní pohádka o tom,
jak se liší svět skutečný a svět virtuální. Během besedy si autorka s dětmi povídala o tom, proč je
tolik zajímá počítač, tablet, internet nebo počítačové hry, a také o nástrahách, které mohou tato
"lákadla" skrývat. Pomocníky při besedě jsou kouzelný kocour Flouk a počítačová myš Líla. 1x, 50
dětí.
Co dělám, když jsem booktuber / Vojtěch Hamerský
Interaktivní beseda s Vojtěchem Hamerským, který v digitálním prostoru vystupuje pod
přezdívkou EclecticReader. Je studentem KISK FF MUNI, pracuje v oblasti PR a marketingu, hodně
a rád čte, točí videa o knihách a knižních novinkách, Svými aktivitami se snaží inspirovat děti a
mládež ke čtení a kritickému myšlení, což se na akci potvrdilo. 1x, 15 dětí.
Bezpečně na síti / Občanské sdružení STŘED
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Program informoval o rizicích sociálních sítí na internetu, zabýval se mediální gramotností a práci
se zdroji. Vedl k zodpovědnému pohybu na síti, ochraně osobních údajů a podporoval zdravé
trávení volného času. 2x, 50 dětí.
Věřte, nevěřte / Občanské sdružení STŘED
Program se zaměřil na orientaci ve světě médií – zabýval se mediální gramotností a prací se
zprostředkovanými informacemi. Jeho cílem bylo pomoci žákům vytvářet si vlastní zdravý úsudek
na vnější zprávy a kvalitu informací. 2x, 50 dětí.
Mediální výchova / Klára Smolíková
Workshopy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která se věnuje problematice mediální a
informační gramotnosti. Zaměřeny byly na rozdíly mezi jednotlivými médii (knihami, časopisy,
televizí či internetem), studenti si vyzkoušeli práci s pracovními listy. Bohužel ani v knize není
vždy vše správně, proto je důležité ověřovat si informace z různých pohledů. 2x, 55 dětí.
Flouk a Líla / LiStOVáNí
Kniha spisovatelky Petry Dvořákové tentokrát zprostředkovaná prostřednictvím scénického čtení
projektu LiStOVáNí. Pohádkový příběh o velikém přátelství počítačové myši a kouzelného
kocoura a odlišnostech světa skutečného a virtuálního. 1x, 95 dětí.
Moje top kniha.
Soutěž. Udělej si video o knize.
Mediální výchova - testy
Vyplňováním testů si děti ověřovaly své znalosti získané prostřednictvím výše uvedených
přednášek. 68 dětí.

2 / Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké 2019
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

13 000 Kč
18 264 Kč
31 264 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 semináře pro pracovníky zvukových oddělení knihoven ČR
Statistika roku 2019
z Digitální knihovny KTN bylo staženo 339 souborů mp3, tj. 262 titulů zvukových knih.
bylo koupeno 500 nosičů a obalů pro zvukové knihy
k 31. prosinci 2019 měla Městská knihovna v Třebíči ve svém fondu 3 224 titulů zvukových
knih ve formátu mp3. V uvedeném roce si 223 návštěvníků půjčilo 3 414 zvukových knih.
Každoroční odbornou součástí projektu je seminář pro pracovníky zvukových oddělení
knihoven z celé ČR. 21. ročník proběhl 9. dubna 2019.

23

Městská knihovna v Třebíči
Výroční zpráva 2019

3 / Po stopách Židů (i židů) II.
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

20 000 Kč
20 538 Kč
40 538 Kč

Projekt pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ navázal na program stejnojmenného
projektu 2019, který s pomocí zážitkových aktivit měl za cíl zdůraznit, jak důležité je pro
charakter jejich rodného města staleté působení židovské komunity. Druhá část projektu
navázala obecnou problematikou judaismu – náboženství, kultura, tradice, zvyky,
osvojení si pojmů jako judaismus, antisemitismus a další. Nové znalosti si děti ověřovaly
pomocí testů v rámci besed i samostatně v průběhu roku.
Třebíče se téma židovského obyvatelstva historicky velmi dotýká. Od středověku ve městě vedle
křesťanského obyvatelstva žila početně i společensky významná populace židovských obyvatel.
Konec respektovanému soužití učinily hromadné transporty v květnu 1942. Zemřelo 1 371 Židů
a vrátila se necelá desítka. Architektonická obnova židovské čtvrti Zámostí vyvrcholila v srpnu
2003 zápisem židovských památek na seznam kulturního a historického dědictví UNESCO spolu
s bazilikou sv. Prokopa.
Uskutečnilo se 12 akcí, kterých se zúčastnilo 710 dětí.
Program projektu
Židovské svátky / Dagmar Juráňová
Besedy s paní na téma židovské svátky a tradice. Opakovaně pro různé školy. Povídání bylo
spojeno s ochutnávkou macesů. 3x, 84 dětí.
Susana Urbanová
Beseda. Paní Urbanová je poslední třebíčskou židovskou pamětnicí. Narodila se 6. ř íjna
1933 v Třebíči jako Benešová. Otec Arnošt Beneš pracoval jako skladník v Grünbergerově
obchodě se semeny. Maminka Ingeborg byla brněnská Němka. Arnošta si brala v synagoze
– a její rodina s ní po svatbě s Židem přerušila styky. Kromě Susany měli Beneš ovi ještě
mladší dceru Hanu. 1x, 60 dětí.
Golem / Studio Damúza
Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy o
Golemovi. Náš příběh se odehrává v období vlády Rudolfa II. Na pražský hrad se sjíždí
nejvýznamnější alchymisté a umělci své doby. Proradný rádce se snaží co nejvíce si
namastit kapsy, a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle. Rabín Löwe, proto na pomoc
povolá hrdinu z hlíny - Golema. Golemova síla je však tak velká, že i samotného císaře
uchvátí touha se ho zmocnit a využít ho jako válečnou zbraň. Díky odvaze rabínovy dcery
Ester však příběh, jak už tomu v pohádkách bývá, nakonec dobře skončí. Slovo golem
znamená v hebrejštině neúplný, nedokonalý. Stejně je v židovských legendách pojímána i
tato oživená bytost, neměla vlastní myšlenky ani vlastní vůli, jen doslovně plnila příkazy
svého pána. 1x, 65 dětí.
Scpritorium / Studio Bez kliky
Otevřená dílna, na které si děti vyzkoušely, jak je snadné například psát dřívkem, zjistily jakou
podobu má jejich jméno v majuskule či jiných typech písma. 1x, 26 dětí.
Dar proroka Eliáše / Blanka Jehlíková
Beseda s autorkou židovských pověstí a pohádek. Kniha „Dar proroka Eliáše“ jsou
polozapomenuté pověsti českých a moravských Židů, otevírají před čtenáři zvláštní svět plný
mocných mágů, neklidných mrtvých báječných pokladů, lásky, hrdinství, moudrosti i
nečekaného humoru. Židé se navzájem hašteřili, pomlouvali a podváděli jako všichni ostatní lidé,
přesto v podivném, lehce pokřiveném světě ghett platilo vzdělání často víc než peníze. Radost,
bolest, strach, moudrost, víra i smíření s osudem se v židovských pověstech mísí s magickou
Prahou a kouzelnou krajinou Čech a Moravy. 1x, 26 dětí.
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Příběh o královně Ester / Divadlo Feigele
Divadlo Feigele. Hra, která se hrávala o svátku Purim, nejveselejším židovským svátkem,
oslavuje záchranu perských Židů, o kterou se zasloužila krásná židovská královna Ester,
manželka perského krále Achašveroše. Příběh zachycuje starozákonní Kniha Ester.
1x, 99 dětí.
Chlapec a hvězdy / Stanislav Motl
Beseda se známým reportérem a spisovatelem. Dokument „Chlapec a hvězdy“ získal v listopadu
2010 významné ocenění Asociace mezinárodního vysílání v Londýně – v soutěži The
international media excellence awards v kategorii „Nejlepší investigativní dokument). Jméno
Petra Ginze, který v terezínském ghettu vydával jako 14 letý šéfredaktor časopis Vedem, se již
stalo celosvětovým fenoménem. Zejména poté, co první izraelský astronaut Ilan Ramon vzal na
svou vesmírnou misi Petrův obrázek, aby tak dodatečně uskutečnil sen chlapce, který skončil v
plynové komoře… Přestože Petrovi bylo souzeno, aby žil pouhých 15 let, nechal po sobě
jedinečné dílo – deníky, kresby, dokonce i jeden román. Televizní dokument mapuje jeho životní
osudy vzpomínkami posledních pamětníků, včetně Petrovy sestry, prestižní izraelské výtvarnice
Chavy Pressburgerové. 1x, 60 dětí.
Osudy českých židovských dětí ve Skandinávii / Judita Matyášová
Novinářka se specializuje se na příběhy pamětníků, kteří odešli nebo emigrovali v první polovině
20. století, např. Wintonových dětí. V roce 2010 objevila první informace o skupině 80 českých
židovských dětí, které odjely v roce 1939 do Dánska, kde bydlely v pěstounských rodinách. O čtyři
roky později uprchly do Švédska a jejich životní cesty se rozešly na mnoho let. Judita hledala tyto
pamětníky po celém světě. Výsledkem jejího detektivního pátrání je kniha Přátelství navzdory
Hitlerovi (nakl. Mladá fronta) a také scénář k dokumentárnímu filmu Na Sever. 1x, 60 dětí.
Po stopách Židů – testy, zúčastnilo se 220 dětí.

4 / Francouzský klub 2019
Projekt je financován z přímého posílení rozpočtu v roce 2019.
Realizace 11. ročníku Francouzského klubu přinesl 17 akcí. F-Klub byl při knihovně založen v
říjnu 2008, od té doby každý první čtvrtek v měsíci knihovna pořádá akci, jejíž téma odkazuje na
francouzskou kulturu, literaturu, cestování, společenská témata apod. Zájemci se také účastní
tematických zájezdů, divadelních, filmových a scénických představení.
Uskutečnilo se 17 akcí s počtem 549 účastníků.
Program projektu 2019
Francouzský Guyana, 1. část / Ing. Aleš Pokorný
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-francouzska-guyanaales-pokorny__4367/
Francouzská Guyana je zámořský departement a zároveň zámořské území Evropské unie v
Jižní Americe. Pozemní hranice má se Surinamem a Brazílií. Oficiální francouzský název je
Guyane. Přívlastek „francouzská“ je pouze hovorový, aby se zabránilo záměně s Britskou
Guyanou (dnešní Guyana) a Nizozemskou Guyanou (dnešní Surinam). Nechvalně proslulá byla
Francouzská Guyana hlavně kvůli své minulosti, protože proslula jako trestanecká kolonie pro
nejhorší zločince Francie. Čtenáři mohou znát knihu "Motýlek" Henriho Charrièra nebo jeho
filmovou podobu, kde hlavní role ztvárnili Steve McQueen a Dustin Hoffmann. Jen ve Francii se
knihy prodalo 1,5 milionu výtisků. Dnes je ale tato země vyhledávanou turistickou lokalitou
hlavně pro svou autenticitu: džungle, osady, moře, pobřeží - vše je poměrně nedotčené masovou
turistikou, čemuž přispívá nejen vzdálenost od Evropy, ale i drahé letenky z Francie.
PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka / Na kajaku 800 km po Rhôně
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-na-kajaku-800-km-porhône_ 4385/
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Diplomat a dobrodruh Zdeněk Lyčka se rozhodl sjet na kajaku některé velké evropské řeky. Mezi
nimi je i 812 kilometrů dlouhá Rhôna. Pramení pod švýcarským ledovcem, u města Montreaux
napájí Ženevské jezero (francouzsky Lac Léman) a po 72 kilometrech přímo v Ženevě opět
jezero opouští. Dalších 581 km se klikatí mezi francouzskými horami a vinohrady, protéká
Lyonem, Avignonem a Arles a na konci toku vytváří 12 000 km2 rozlehlou deltu v oblasti
národního parku Camargue. Co do množství vody je první řekou Francie a druhou po Nilu
vlévající se do Středozemního moře.
Rive-de-Gier / Roland Comte
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-rivedegier-rolandcomte__4405/
Roland Comte svou živostí připomíná slavného Francouze Louise de Funès. S neutuchající
energií objevuje další podněty k oživení kulturního života městečka Rive-de-Gier, ležícího
jihozápadně od Lyonu. A tak se stalo, že když do Rive-de-Gier a blízké vesničky Saint-Martin-laPlaine začali jezdit studenti Střední průmyslové školy Třebíč na festivaly evropských kovářských
škol (a pravidelně se umísťovat na předních místech soutěže), začala ho zajímat i samotná
Třebíč. Od té doby se zde pravidelně objevuje a vyjednává všestranné možnosti spolupráce mezi
městy, s knihovnou, s Obchodní akademií a hotelovou školou Třebíč a dalšími subjekty.
Prezentaci Rolanda Comte tlumočila Mgr. Lucie Machová, učitelka francouzštiny Gymnázia Třebíč.
Amiens a další skvosty Pikardie / Tereza Kovácsová
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-amiens-a-dalsi-skvostypikardie__4430/
Tereza Kovácsová je studentka z Třebíče a díky programu Erasmus měla možnost studovat ve
francouzském městě Amiens. Historické město je centrem departamentu Somme. Leží 120
kilometrů severně od Paříže na řece Sommě a jako mnoho francouzských měst upoutá
monumentálními stavbami i citlivě udržovaným veřejným prostorem k odpočinku a
relaxaci. Katedrála Panny Marie, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je
největší ve Francii. Celá Pikardie je ale také posázena bílými kříži - připomínkou vleklých bitev
první a druhé světové války, která si v severní Francii vybrala vysokou daň ve zmařených
životech vojáků mnoha národností i civilních obyvatel.
Paris avant et apres / Paříž před (Haussmannem) a po (Haussmannovi) /Anna Linhartová
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-pariz-predhaussmannem-a-dnes__4454/
Práce Barona Haussmanna, městského architekta a prefekta, změnila Paříž zcela zásadně. Ze
zbídačených čtvrtí vytvořil město, které se stalo inspirací pro mnoho dalších metropolí. V letech
1853 - 1870 provedl kompletní modernizaci na Paříž, jak ji známe dnes. Výsledkem 17 let
rozsáhlých prací jsou dodnes nejen krásné bulváry a parky, ale i fungující kanalizace a
vodovodní síť. Bylo zbouráno 20 000 domů a 40 000 nových postaveno. Na unikátních
fotografiích byla představena místa, jak vypadala před modernizací a jak je můžeme vidět dnes.
Francouzská Guyana, 2. část / Ing. Aleš Pokorný
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2018-kongo__4219/
Druhá část prezentace o Francouzské Guyaně, bývalé kolonii a dnes francouzském departmentu
na jihoamerickém kontinentu. Na Ďábelských ostrovech pomalu chátrají zbytky trestaneckých
baráků. Mluví se francouzsky, kreolsky a portugalsky. Složení obyvatelstva je vzhledem ke
geografické poloze typické pro Jižní Ameriku a jiný je i způsob života obyvatel. Mísí se zde
černošská, kreolská a evropská kultura a vychází z toho směs barevná jako jihoamerické
karnevaly – ano, ani tady si lidé nenechají ujít hlavní událost roku.
Fahro – Western pop / Romain Lateltin a Théophile Ardy
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-fahro-romain-lateltin-atheophile-ardy__4472/
Koncert dvou umělců byl další příklad přímé spolupráce Třebíče a města Rive-de-Gier v
blízkosti Lyonu. Romain Lateltin a Théophile Ardy prezentovali vlastní písničkovou tvorbu,
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která zaujala příjemným zvukem, kultivovaností i vtipem - text posluchačům tlumočily Yvonne
Exlerová a Věra Šalplachtová. Rive-de-Gier, městečko blízko Lyonu, s Třebíčí spojila spolupráce
středních škol, účast na studentském kovářském festivalu i další kulturní spolupráce.
Pétanque
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2018-10-rocnik-prazdninovypetanque-pro-vsechny__4240/
O prázdninách se hrála tradiční francouzská letní hra - pétanque = boulles = koulená. Počasí
přálo a zájemci strávili jsme příjemný podvečer na Sokolském stadionu.
Koncert Francouzsko-české hudební akademie Telč / Kamenný sál muzea Vysočiny
Třebíč
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzskoceska-hudebni-akademie-telc-201925-rocnik-14-8211-24-7-2019__4477/
Francouzský klub při knihovně tradičně pozval členy i ostatní zájemce na slavnostní koncert
nejlepších účastníků 25. ročníku Francouzsko-české hudební akademie Telč. Studenti, hudební
lektoři i další účastníci mistrovských kurzů Francouzsko-české hudební akademie Telč vyjeli za
poznáním nejkrásnějších míst Kraje Vysočina. 23. července navštívili památky UNESCO v Třebíči.
FČHA je projekt mistrovských kurzů pro studenty hudebních škol a akademií z celého světa.
Čeští lektoři vyučují smyčcové nástroje a francouzští lektoři dechové nástroje. Večer 23. 7. 2020
v Kamenném sále Muzea Vysočina Třebíč vystoupili nejlepší mladí sólisté i komorní soubory
mistrovských kurzů 2019.
Výstava / Brice Leclert: Lignes & Corps
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/lignes-corps-brice-leclert-vystava__4492/
Výstava uspořádaná ve spolupráci Města Třebíč, knihovny a města Rive-de-Gier. Optická iluze,
harmonie forem a zrakový klam, takové jsou fotografie Brice Leclerta, kde si hraje s liniemi
světla promítanými na lidské tělo.
Senegal a Kapverdské ostrovy / RNDr. Dagmar Benešová
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-senegal-a-kapverdskeostrovy__4487/
Řekne-li se Dakar, ví přinejmenším muži a příznivci motorismu, kde je Senegal. Dakar je hlavním
městem Senegalu, státu na západním pobřeží Afriky. Je další zemí s francouzskou koloniální
minulostí. Po získání samostatnosti zůstala francouzština úřední řečí, i členění země na regiony a
departamenty setrvává po vzoru Francie. Portugalské Kapverdské ostrovy pak byly v 15. století
hlavním překladištěm první vlny transportu otroků ze západní Afriky do Karibiku, jejich potomci
dnes tvoří jádro obyvatel Francouzských Antil (Guadeloupe, Martinik, Svatý Martin, Svatý
Bartoloměj a další menší ostrovy).
Francouzský impresionismus. Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard / Národní galerie
Praha, Palác Kinských
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-zajezd__4485/
Zájezd na ojedinělou výstavu ze sbírek dánského muzea Ordrupgaard. Pro účastníky byly
provedeny dvě komentované prohlídky.
Na kole do horských sedel Vysokého Atlasu/ Radomír Čížek
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-11-rocnik-maroko-nakole-pres-horska-sedla-vysokeho-atlasu__4493/
Radek Čížek již v knihovně několikrát přednášel a začalo to přejezdem na mámině kole přes
Balkán - dal si za úkol zdolat co nejvíce českých, evropských pohoří. Už jsme pak viděli zapadlé
kouty Ázerbájdžánu, Gruzie a ve Francouzském klubu se setkáme zase s krajinou a kulturou
zcela odlišnou. Ze sedla Radkova kola uvidíme sedla horská, tentokrát Vysoký Atlas v Maroku,
kde se díky koloniální minulosti mluví francouzsky.
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Korsika / Božena Kedroňová
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/francouzsky-klub-2019-korsika__4548/
Prezentace z pobytu na ostrově, který každého uchvátí svou krásou. Druhý název, Napoleonův
ostrov, odkazuje na skutečnost, že ve městě Ajjacio se narodil Napoleon Bonaparte.
Výstava / Anna Stehlíková: Korsika
Výstava amatérské fotografky skvěle doplnila přednášku o Korsice.
Frankofonní komiks / Mgr. Martin Foret, Ph.D.
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/frankofonni-komiks-mgr-martin-foretphd__4564/
V České republice existuje Centrum pro studia komiksu. Bylo založeno při Ústavu pro jazyk
český AV ČR v.v.i. a Univerzitě Palackého v Olomouci. Martin Foret se teorii komiksu a jeho
uznání jako plnohodnotmého literárního žánru v Česku věnuje od roku 2005. Pravidelně
vede seminář teorie komiksu, v letech 2010–2012 byl členem řešitelského týmu projektu GAČR
Komiks: Dějiny – teorie, který pracoval na teoretickém představení komiksu v domácím
kontextu a na monografii o dějinách československého komiksu. Ve frankofonním světě má
komiks zcela jiné postavení a jeden důvod za všechny pro Čechy - díky nepřebernému množství
žánrů i úrovně složitosti zpracování je četba frankofonních komiksů v originále dobrý a zábavný
způsob, jak si osvojit francouzštinu.

5 / Bookstart aneb S knížkou do života
Projekt byl finančně zajištěn formou přímého posílení rozpočtu.
Bookstart je mezinárodní projekt na podporu čtenářství, který již 25 let úspěšně probíhá asi ve
20 zemích a 30 jazykových teritoriích napříč kontinenty. K projektu se v roce 2018 připojily i
české knihovny prostřednictvím SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a mnoho
z nich pokračovalo i v roce 2019.
Bookstart aneb S knížkou do života je česká varianta projektu, jímž české knihovny upozorňují
na potřebu aktivizace čtení u nejmenších dětí - od batolat po předškolní děti a prvňáčky.
Vzhledem k tomu je zřejmé, že se projekt týká především jejich rodičů. Jejich pochopení
významu čtení pro rozvoj verbálních, mentálních i motorických dovedností dětí prostřednictvím
čtení je pro rozvoj čtenářských návyků dětí určující.
Cíle českého projektu Bookstart

podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a jejich představivosti, zlepšit vztah ke knize
a čtení u dětí nejmladší generace

získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství od raného věku ve spolupráci
s rodiči

dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho
budoucnost, přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své
děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou
(prohlížením, čtením, povídáním, zpíváném)

poradit rodinám, jak to dělat správně - metodickou radou, praktickou pomocí, nabídnout
podpůrné služby knihovny, prostor pro sdílení zkušeností a otázek s ostatními rodiči

orientovat rodiny v kvalitní literatuře pro nejmenší děti

rozšířit služby knihovny pro rodiny s nejmenšími dětmi

vytvořit novou čtenářskou komunitu

podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu místa a společnosti
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Cílová skupina
Rodiče s novorozenci a předškolními dětmi, prvňáčci. Cílem místního projektu je založení Klubu
Bookstart jako dalšího dlouhodobého projektu knihovny, kde specifickou skupinou budou rodiče
s novorozenci, batolaty a dětmi předškolního věku, eventuálně mladšího školního věku. K této
činnosti knihovna využila praktické znalosti, zkušenosti a metodické materiály národního
koordinátora - SKIP ČR. Zásadní jsou pak programy pořádané ve spolupráci s rodiči a za jejich
přítomnosti, v menších skupinách a realizované v knihovně mezi knihami.
Členství v Klubu Bookstart

přímým přihlášením v knihovně (dětské oddělení ústřední knihovny Hasskova)

přes tradiční vítání občánků, kde se knihovna připojí k blahopřání Města Třebíče. Rodiče
obdrží od knihovny informace o projektu prostřednictvím dárkového balíčku se
"startovacím" obsahem: knihu, audioknihu, metodický text o čtenářské výchově
miminek, nabídku čtenářského průkazu zdarma pro dítě do 8 let nebo ukončení 2. třídy
ZŠ a pozvánku na aktuální akce projektu, jimiž budou přednášky odborníků, setkání a
výměna zkušeností členů Klubu Bookstart a kulturní literární akce vhodné pro cílovou
skupinu

prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny a MŠ
Akce projektu
Průběžná informační kampaň probíhala v knihovně, prostřednictvím MŠ a ZŠ i
prostřednictvím účasti na slavnostním vítání občánků ve spolupráci s městem Třebíč. Rodiče
novorozenců obdrželi dárkový balíček s první knížkou, metodickým textem o čtenářské výchově
nejmenších dětí, nabídku čtenářského průkazu do 8 let dítěte zdarma. Celkem bylo rozdáno 136
balíčků.
Besedy pro malé děti, účast 340 dětí, případně s rodiči
Barvy duhy
Večerníčky
Divadlo Věž - Včelí medvídci zpívají
30.11. Den pro dětskou knihu:
- Pohádkové kreslení s Adolfem Dudkem
- Vánoční dílna s Kateřinou Grulichovou,
- Pohádky z České Kanady, autorské čtení s Marií Špačkovou, regionální autorkou moderních,
přitom laskavých pohádek a pověstí.

6 / Zájmové vzdělávání seniorů (ZVS)
Projekt byl finančně zajištěn formou přímého posílení rozpočtu.
Projekt zahrnoval cyklus vzdělávacích a volnočasových akcí pro seniory.
Počet akcí:
Účastníci:

34
1 552

Program ZVS
Leden 2019
Expedice Angola / František Vejmělka
Další z cyklu Dobrodružství terénního tropického bádání. Expedice do neprozkoumané a válkou
poznamenané země a výzkum savců tropické Afriky očima přírodovědce z Třebíče.
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Vraždy v Kohnově mlýně / Kristýna Filipová
Studentka Gymnázia Třebíč se v rámci Středoškolské odborné činnosti zabývala případem, který
v prvních letech Československé republiky vyvolal odezvu v literatuře i současné TV tvorbě.
Ing. Aleš Svoboda: Brněnské podzemí. Zelný trh - 2. část, Kapucínské náměstí – 1. část.
Pokračování cyklu přednášek s Ing. Alešem Svobodou - největším znalcem brněnského podzemí.
Jak se chovat na internetu / Kateřina Tomanová
Studentka KISK MUNI prezentovala nebezpečné chování na internetu, které by mohlo ohrozit
seniory – zabezpečení dat, stavba hesla, co se spamem a nevyžádanou poštou, jak užívat sociální
sítě a diskusní fóra, jak chránit svoje osobní údaje.
Únor 2019
Architektura v souvislostech: 1. část: Proč chránit architekturu / Ing arch. Lubor Herzán
Úvod do cyklu přednášek bývalého městského architekta.
Questenberkové na Jaroměřicích nad Rokytnou / Mgr. Jana Petrová
Rod Questenberků je spjat s regionem, konkrétně s Jaroměřicemi. Příběh rodu a jeho zásluh o
rozvoj Jaroměřicka předneska Jana Petrová ze Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou.
Orlické hory / Miluška Mrvková
Třebíčská cestovatelka – seniorka na cestách po krásách Čech a Moravy navštívila Orlické hory,
vyhledávané nejen pěšími turisty, ale i cyklisty. Zámky, tvrze, bunkry, rozhledny.
Březen 2019
Hudební souboj s pamětí: Poznáváme hlasy českých herců a zpěváků / Jan Bukovský
Senioři vzpomínali na oblíbené písničky minulého století a zároveň trénovali paměť.
Beseda s Václavem Žmolíkem. Beseda s oblíbeným rozhlasovým a televizním moderátorem a
publicistou.
Brněnské podzemí. Kapucínské náměstí – 2. část. Ing. Aleš Svoboda:
Další část cyklu o objevování brněnského podzemí.
Počátky regionálního dějepisectví . paměť kláštera a města / PhDr. Rudolf Fišer, CSc.
Díky čemu a komu vděčíme za to, že historie města a okolí nám nezůstala skryta.
Duben 2019
Architektura v souvislostech: 2. část: Nový život ve starých městech / Ing arch. Lubor
Herzán
Jak různá města řeší konflikt mezi požadavky současného života a zachováním hmotného historického
dědictví – pozitivní i negativní příklady z České republiky i zahraničí.
Dobrovolní hasiči v Třebíči / Bohumír Benáček
Přednáška dlouholetého starosty Okresního sdružení hasičů v Třebíči doplnila výstavu Život spolkový
– život veselý.
Krajem Nikoly Šuhaje / Ing. arch. Lubor Herzán
S manželi Herzánovými na Ukrajině v kraji, který neprávem stojí na okraji zájmu turistů.
Květen 2019
Brněnské podzemí: Petrov / Ing. Aleš Svoboda
Co se skrývá pod brněnskou dominantou v další přednášce odborníka na brněnské podzemí.
Schwarzenberkové / PhDr. Martina Indrová
Stručné dějiny rodu, rodová sídla i významné události v životě rodu i jeho osobností.
Paměť v jednotlivých dekádách našeho života / Jana Vejsadová
Přednáška certifikované trenérky paměti Jany Vejsadové.
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Český ráj a výlety s knihovnou / Miluška Mrvková
Český ráj jako stálice zájmu tuzemských turistů a co vytěžila třebíčská cestovatelka – seniorka na
výletech s knihovnou.
Červen 2019
Architektura v souvislostech: 3. část: Města pro lidi / Ing arch. Lubor Herzán
Soudobé trendy ke zlepšení života obyvatel malých i velkých měst.
Září 2019
Srí Lanka / Miluška Mrvková
Promítání třebíčské cestovatelky – seniorky z ostrova vůní, čaje, slonů, historických památek i
cizokrajného duchovna, tropické přírody a krásných pláží.
Hudební souboj s pamětí: Poznáváme hlasy českých herců a zpěváků II./ Jan Bukovský
Druhá část vzpomínání na oblíbené písničky minulého století a zároveň trénovali paměť.
Skvosty za humny. Zájezd po sakrálních památkách regionu / Mgr. Aleš Flídr
Ihned obsazený zájezd s odborným výkladem historika umění Aleše Flídra, během kterého senioři opět
navštívili sakrální památky našeho kraje. Trasa zájezdu a navštívené památky: Moravské Budějovice kostel sv. Jiljí a karner, Častohostice – kostel sv. Barbory, Blížkovice – kostel sv. Bartoloměje, Oponešice
– tvrz, Štěpkov – rotunda sv. Václava, Domamil – kostel sv. Prokopa, Jakubov u Mor. Budějovic – kostel
sv. Jakuba Většího.
Architektura v souvislostech: 4. část: Vztah architektury a dalších umění / Ing arch. Lubor
Herzán
Říjen 2019
Spolkový život v Třebíči / Mgr. Jitka Padrnosová
Jak vypadal spolkový život v Třebíči mezi dvěma světovými válkami a jaký měl vliv na komunitní život,
sousedské vztahy i objevování se nových osobností.
Kounicové na Jaroměřicích nad Rokytnou / Mgr. Jana Petrová
Kounicové byli vlastníky zámku v Jaroměřicích po rodu Questenberků. O jejich vlivu na vývoj
Jaroměřicka přednášela správkyně depozitáře Státního zájmu Jaroměřice nad Rokytnou.
Brněnské podzemí. Moravské náměstí / Ing. Aleš Svoboda
Další přednáška odborníka na brněnské podzemní stavby.
Listopad 2019
Sedm Malých FORem / Bohumíra Cmárová a Martina Mejzlíková
Průvodce prvními deseti lety divadla.
Vyhněte se rakovině aneb Prevence zhoubných nádorů pro každého / Prof. MUDr. Jan
Žaloudík, CSc.
Přednáška o důležitosti prevence zhoubných nádorů v podání jedné z nejvýraznějších osobností české
onkologie.
Architektura v souvislostech. 5. Část. Inspirační zdroje architektury / Ing. arch. Lubor
Herzán
Závěrečný díl cyklu se zabýval otázkami formy a náplně architektonických děl v jednotlivých epochách.
Gruzie / Miluška Mrvková
Další cestovatelské dobrodružství vytrvalé seniorky Milušky Mrvkové.
Prosinec 2019
Bruntálští z Vrbna na Jaroměřicích nad Rokytnou / Mgr. Jan Petrová
Jaroměřice a historie posledních majitelů zámku.

31

Městská knihovna v Třebíči
Výroční zpráva 2019

Brněnské podzemí. Náměstí svobody / Ing. Aleš Svoboda
Další přednáška odborníka na brněnské podzemní stavby.
České filmové Vánoce / Mgr. Eva Bazalová
Vzpomínka na filmy, které neodmyslitelně patří k českým Vánocům.
Ministerstvo Vánoc / Studenti gymnázií Třebíč
Krátká hříčka s tematikou Vánoc v podání studentky a studenta třebíčských gymnázií je autorským
dílem studenty Katolického gymnázia Třebíč.
Modřínka pro všechny
Akce projektu byly určeny všem věkovým skupinám obyvatel s cílem posílit postavení pobočky jako
komunitního centra v lokalitě, kde obdobné zařízení není. Pobočka pravidelně spolupracuje se
spádovými školkami a školami, s Domovem pro seniory Manž. Curieových, s místními občanskými
aktivitami a dětským pěveckým sborem Slunko Třebíč. Pobočka je také aktivní v pořádání
inspirativních výstav rukodělných výrobků škol, dětí i výtvarně nadaných jednotlivců.
Akce projektu:
Julie mezi slovy / Petra Dvořáková. Autorské čtení s nositelkou ceny Magnezia litera.
Pohádky z České Kanady / Marie Špačková. Pásmo autorského čtení pohádek i autorských písní
třebíčské spisovatelky a písničkářky.
Velikonoční setkání / Stacionář Domovinka a ZŠ Cyrilometodějská. O velikonočních zvycích.
Co se do kontlíku nevešlo / Dvorkaři. Oblíbený amatérský soubor Dvorkaři vystoupil s trampskými i
lidovými písničkami.
Zdravé cvičení mezi knihami / MŠ Benešova. I od čtení je třeba si někdy odpočinout a protáhnout si
tělíčko.
Kvítek tančí maminkám / ZŠ Benešova. Děti tradičně zazpívaly svým maminkám a babičkám při
příležitosti Svátku matek.
Bylinky - Písničky z hrnečku / ZŠ T. G. Masaryka & Emanuel Míšek. Bylinkový muzikál, který
s dětmi nazpíval autor vtipných i poučných textů ze stejnojmenného CD. V říjnu se představení
opakovalo i s hostem Josefem Fojtou , autorem hudby k písničkám.
Okáček ke Dni dětí / MŠ Duha. Malí zpěváčci ze souboru MŠ Duha pod vedením Ladislavy Zoňové.
Bavíme se navzájem / Domov pro seniory Manž. Curieových a stacionář na Družstevní ulici.
Setkání klientů dvou zařízení, společně si zazpívali známé písničky z mládí.
Dlouhá noc pro děti / Bylinkový muzikál. S Emanuelem Míškem a Josefem Fojtou, autory textů a
hudby k CD Bylinky – Písničky z hrnečku.
Krteček a kolo / Hodonínské maňáskové divadlo. Pohádka pro předškolní děti o tom, že se musí
uklízet, aby to kolem nás hezky vypadalo.
Irské a skotské tradicionály / Dvorkaři. Amatérský soubor s hostem Danou Fialovou a jejím
akordeonem.
Stravování zdravě i hravě / Studentky VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické připravily
prezentaci o zdravých stravovacích návycích s ochutnávkou.
Adventní vystoupení / Školní družina MŠ a ZŠ Na Kopcích. Pásmo koled, vánočních a zimních
písniček opakovaně pro veřjnost a pro klienty DS Manž. Curieových.
Vánoční dílničky / Dvoudenní tvoření tradičních vánočních ozdob z včelího vosku s Karlem
Štveráčkem a vánočních dekorací s vychovatelkami MŠ a ZŠ na Kopcích.
Vánoční koncert Slunka / Tradiční koncert dětského sboru Slunko Třebíč pod vedením Heleny
Noskové.
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CO DĚLÁME PRO…
1 / … pro klienty sociálních center
Aktivity projektu byly určeny klientům Centra služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč –
Paprsek naděje, klientům Domovů s pečovatelskou službou a Domovů pro seniory. Uskutečnilo
se celkem 20 akcí opakovaně pro jednotlivá zařízení.
Karel Kryl
Frida Kahlo
Semafor
Oldřich Nový
Bedřich Smetana
Olga Scheinpflugová
Alfred Hitchcock
Karel May
Tomáš Holý
Tomáš Baťa
Dana Medřická
Jean Paul Belmondo
Josef Lada
2 / … pro zdravou společnost
Nebojte se zeptat svého lékaře
Cyklus akcí projektu Zdravé město Třebíč ve spolupráci s nemocnicí Třebíč a dalšími partnery.
Témata:
Čisté střevo jako základ zdravého žití / Ing. Ivana Tobiášová
Volná výchova dětí ano či ne? / PaedDr. Zdeněk Martínek
Tradiční čínská medicína, možnosti a limity / Leoš Poskočil
Dětské nemoci / MUDr. Alena Holoubková
V porodnici jinak / MUDr. Munachiso Ndukwe a Mgr. Andrea Bučková, Dis.
Jak nejlépe poznat toho druhého? Ať se podepíše! / Mgr. Luboš Novotný
Jak rozvíjet sama sebe / Mgr. Zuzana Dudková
Zodpovědně v odívání- jde to? / Jana Horejšová
Tajemství krve / MUDr. Alena Havlíčková, MUDr. Martina Tomášová
Týden informační bezpečnosti / Kateřina Tomanová
Projekt studentky Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) Masarykovy univerzity
v Brně se zaměřil na bezpečnost v internetovém prostředí. Tři přednášky byly doplněny
informačními grafikami k danému tématu:
Jak se chovat na internetu
Vybrané hrozby internetu a jak se proti nim bránit
A co když to dám na internet?
Národní kampaň Týden manželství, 11. – 17. února 2019
Božena Němcová – nezlomná žena / Monika Maláčová
Scénický komponovaný pořad o Boženě němcové při příležitosti 199. výročí narození
Rozdílné vnímání mužů a žen / Petra Nel Smolová / Organizátor ZM Třebíč
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Svatební šaty/ Marie Ripperová
Zajímavá přednáška historičky muzea ve velkém Meziříčí byla doplněna přehlídkou svatebních šatů
spolku Míša & Míša. Organizátor ZM Třebíč
Svatba aneb Jak šel čas / Nikola Melicharová
Výstava ze sbírky paní Melicharové z Petrůvek u Třebíče představila svatební šaty z 20. století.
Další akce
Chiropraxe / Ing. Vinci Lászlo. Autorská přednáška.
Evropské stromy v evropském počasí / ZŠ Kpt. Jaroše. Prezentace projektu žáků ZŠ.
Příběhy 20. století: Škola normálního života. Vojna / Post bellum a Studentský parlament
Gymnázia Třebíč. Dokumentární filmy o životě mladých lidí za socialismu.
Co nám EU dala a vzala / Tomáš Zdechovský a Jan Pátek. Debata o všem, co veřejnost zajímá
s europoslancem a zástupcem kanceláře Evropského parlamentu.
Tváře (z) Jeruzaléma / Milan Krčmář. Socio-multikulturní a cestopisná sonda.
Spokošatník. Obnova šatníku ekologickým výměnným způsobem organizovaná studentkami.
Jeden svět 2019 v Třebíči 15. – 22. 3. 2019 / Výběr toho nejlepšího z nabídky festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech One world 2019.
Jeden svět 2019 a Zámostí: Dobré zprávy, Volání divočiny / Promítání dokumentárních
filmů v rámci doprovodného programu hudebního festivalu Zámostí 2019.
Jen si tak povídat o bylinkách / Ludmila Horáková. Bylinkářská beseda o přírodních léčivech.
Apotéka, velký příběh malých bylinek. Bylinkový muzikál 5. B ZŠ T.G. Masaryka pod vedením
Emanuela Míška.
Johann Sebastian Bach / Pavel Sýkora. Přednáška v rámci programu Třebíčského operního
festivalu.
Daruj dvakrát / Centrum podpory rodin Ruth. Vernisáž výstavy a charitativního prodeje
uměleckých děl na podporu rodin v nouzi.
Současná migrace do Evropské unie / Robert Stojanov. Europe Direct Jihlava a přední
odborník na otázky novodobé migrace, Mendelova univerzita Brno.
Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům / ZŠ Na Kopcích. Tradiční předvánoční
minitrh ručních výrobků žáků ZŠ a MŠ Na Kopcích.
3 v 1 o vesmíru a hvězdách. Cyklus minipřednášek o vesmíru, jak ho vidí studenti z Třebíče a
lektorka z třebíčské hvězdárny, pokračování 2020.
1. část: Marek Patočka: Vesmírné mise, které málem skončily neúspěchem; Kristýna Jelečková:
Hledání mimozemského života; Martin Urubek: Kerbal space – jak fungují rakety.
2 část: Kristýna Jelečková: Souhvězdí a nebe plné zázraků; Marek Patočka: Životní cyklus hvězd;
Filip Holoubek: Krásy vzdáleného vesmíru.
Černobyl – spící peklo / Tomáš Kubeš. Trochu cestopis a hodně horor o neviditelném
nepříteli, který zvrátil život tisícům obyvatel a celosvětový názor na jadernou energii.
Brněnské podzemí. / Ing. Aleš Svoboda. Opakování cyklu, který měl velký úspěch
v dopoledních vzdělávacích pořadech pro seniory, tentokrát pro veřejnost v odpoledních
hodinách. Rozsáhlé prostory pod obytnými čtvrtěmi starého Brna měly svůj význam v čase a
dnes jsou cestou k poznání života města v minulosti.
1. část: Jakubské náměstí
2. část: Kostnice pod kostelem a náměstím sv. Jakuba. Objev, který překvapil archeology nejen
rozsahem a přidal Brnu další turistickou atrakci.
3. část: Česká a Solniční ulice
4. a 5. část: Zelný trh
Povodně v Třebíči a jejich dopad na architekturu / Ing. arch. Lubor Herzán.
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3 / … pro propagaci knihovny a národní knihovnické kampaně
Březen – měsíc čtenářů
Noc s Andersenem
… s Marií Špačkovou, třebíčskou autorkou Pohádek z Albeře a Pohádek z České Kanady
… s Jan Bedřichem o gorilí rodince v pražské ZOO.
Týden knihoven 30. 9. – 6. 10. 2019 aneb Každý den v knihovně
Registrace pro nové čtenáře zdarma s platností do konce roku 2019.
Amnestie upomínek.
Pondělí / Bavíme se navzájem – Den seniorů
Zábavné dopoledne plné písniček, scének a hádanek pro obyvatelé DS Manž. Curieových a klienty
Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici.
Pondělí / Včelí medvídci zpívají, Divadlo věž
Veselý pohádkový příběh Divadla Věž. Akce projektu Bookstart.
Úterý / Řeky tří moří. 2. část: Dunaj. PhDr. Zdeněk Lyčka Zdeněk Lyčka
Bývalý velvyslanec v Dánsku a Grónsku (a v soukromí svérázný dobrodruh) je autorem trilogie
vodáckých cestopisů vydaných nakladatelstvím Argo. Splutím tří řek, Labe, Dunaje a Odry, si splnil cíl
doplout na mořském kajaku z Česka či bývalého Československa do tří okolních moří – Severního,
Černého a Baltského.
Středa / Bezpečně na síti / STŘED, z.ú.
Rizika na internetu a sociálních sítích, mediální gramotnost a práce se zdroji. Akce projektu MIV - My
víme aneb Mediální a informační vzdělávání s podporou MK ČR.
Středa / Prezentace vyhledávání knih v novém katalogu Tritius
V souvislosti s přechodem na nový knihovní systém se změnila i podoba a funkce čtenářského
katalogu. Jak s katalogem efektivně pracovat a jak využít všechny jeho funkce?
Čtvrtek / Příběh o královně Ester, Divadlo Feigele
Hra, která se hrávala o svátku Purim, oslavuje záchranu perských Židů židovskou královnou Ester.
Příběh zachycuje starozákonní Kniha Ester. Akce projektu "Po stopách Židů (i židů) II. s podporou MK
ČR.
Čtvrtek / Francouzský klub 2019, 11. ročník
Maroko: na kole přes horská sedla Vysokého Atlasu, Radomír Čížek
Maroko bylo protektorátem Francie od roku 1912 do roku 1955. Cyklocestovatel ze Šumperka zdolal
nejvýše položená sedla Vysokého Atlasu. Když se porouchá kolo kdesi hluboko v horách, nemusí to
znamenat konec výpravy, ale začátek jednoho velkého dobrodružství plného neustálých zvratů,
kuriózních situací a nezapomenutelných setkání.
Pátek / Překládáme s Janou Montorio, 4. ročník překladatelské soutěže pro studenty
angličtiny
Vyhlášení 4. ročníku soutěže žáků ZŠ a studentů SŠ Kraje Vysočina v žánru literatury Young adult
(literatura pro teenagery a skorodospělé).
Pátek / Předsedové senátu Mimořádného lidového soudu v Jihlavě (Třebíči) 1945 – 1947,
Zdeněk Hanák
Na základě podrobného archivního výzkumu se autor snaží rekonstruovat činnost Mimořádného
lidového soudu v Jihlavě v první fázi retribučního období.
Neděle / Krteček a kolo, Hodonínské maňáskové divadlo
Veselá pohádka o kamarádství je určena dětem předškolního věku.
Neděle / Noty mezi paragrafy, Ivo Jahelka
Zpívající právník Ivo Jahelka, koncert při příležitosti 100. výročí prvního knihovnického zákona a
závěru mediální kampaně Týden knihoven 2019. Že to nedává smysl? Maminka - knihovnice je více
než dobrý důvod, proč být knihami a knihovnami okouzlen tak, že o nich složil písničku.
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4 / … pro (převážně regionální) autory a literaturu
Kodex o Václavu IV. / Jindřicha Macek a Jitka Baštová. Hudebně dramatické pásmo.
Doteky přírody / Lýdia Rošková Stohrová. Autorská poezie regionální autorky.
Krocení literární múzy / Památník písemniství na Moravě Rajhrad. Seminář tvůrčího psaní.
Wolkrův Prostějov. Spádové kolo národní soutěže mladých recitátorů.
Pohádky z České Kanady a Pohádky z Albeře / Marie Špačková. Hodinka s pohádkami a
písničkami třebíčské autorky.
Malá Nezvalova Třebíč aneb čtvrtý mezičas 2019 / Mirka Hedbávná, Filip Krška, Jana
Široká, Ondřej Trojan s autorskou poezií a písničkami Pavla Pokorného
O Igimarasussukovi, který jedl své ženy aneb Tarantino by zbledl závistí. Inuitské pověsti
očima Árona z Hůrky/PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka. Výstava knižních ilustrací grónského umělce
k českému vydání drsných grónských pověstí s přednáškou bývalého dánského velvyslance.
Bezejmenní / Milan Krčmář. Křest nového románu třebíčského publicisty a spisovatele.
Groteskavárna / Miroslav Koupil. Křest básnické sbírky třebíčského performerka. Účinkovalo
Divadélko Safraporte.
Nové šance / Miroslava Čermáková. Křest knihy třebíčské autorky.
5 / … pro cestovatelské přednášky
Srí Lanka / Miluška Mrvková. Cestovatelská přednáška.
Andalusie – velký okruh kolem Sierra Nevady / Jaromír Novák. Cestovatelská přenáška.
Skotsko / Miluška Mrvková. Cestovatelská přenáška.
Toskánsko / Jaromír Novák. Cestovatelská přednáška.
Tuktukem z Bangkoku na Moravu / Tomáš Vejmola. Aneb chceš-li vědět, jak žiješ, dívej se po
žebříčku dolů, ne nahoru. Bez ohledu na politiku a sociální postavení všude žijí lidé ochotní
pomoci a podělit se.
Dechberoucím Kurdistánem / Michal Štěpánek. Cestovatelská přednáška ze Střední Asie.
Lýkijská stezka / Jaromír Novák. Pěšky po nejjižnějším cípu Turecka, starodávnou stezkou
podél pobřeží.
Z Vysočiny na „konec světa“ na kole Favorit / Jan Mráz. O cestě na španělský mys Fisterra.
Pálava, klenot Jižní Moravy / Jaroslava Herzánová. Cestovatelská přednáška, Den Země.
Transsibiřskou magistrálou z Moskvy na Dálný východ / Miluška Mrvková. Dobrodružství
na kolejích ve vlaku přes nejzajímavější města přírodní krásy Sibiře.
Autem po bývalé Jugoslávii a Albánii / Jan Černocký. Cestovatelská přednáška, zajímavá
místa Srbska, Kosova, Makedonie, Albánie, Černé Hory a Bosny-Hercegoviny.
Himálajské treky / Zdeněk Štancl. Cyklus přednášek o pěších výpravách do Nepálu kolem
nejvyšších vrcholků, pokračování 2020.
1. část: Manaslu a Annapurny
2. část. Everest
3. část: Trek kolem Makalu v horolezecky tragickém roce 2013
4. část: Mustang a Annapurna I.
Za hipíky a buddhisty do Himálaje / Sebastin Prax. Co se dá s tihnout za 7 týdnů a když máte
v kapce jen 35 tisíc korun.
Řeky tří moří – Labe, Dunaj, Odra / PhDr. Ing Zdeněk Lyčka, bývalý velvyslanec Dánsku a
Grónsku, se rozhodl sjet sám na kajaku tři řeky, které z Česka odvádí vodu do tří moří. Z cest
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vytěžil poznatky na 3 knihy a přednášky a fotografický materiál na výstavu v české a německé
jazykové mutaci.
Bez kvaltu k Baltu / Ondřej Herzán se pěšky vydal z Třebíče až k Baltskému moři.
Peru a Bolívie, poprvé v Jižní Americe / Jan Černocký. Cestopisná přednáška.
Albánie / Miluška Mrvková . Cestovatelský film třebíčské seniorky.
Krušné Hory / Miluška Mrvková. Cestovatelská přednáška.

6 / …. pro výstavy
Island, oheň i led / Anna Stehlíková. Výstava fotografií.
Svatba aneb Jak šel čas / Nikola Melicharová. Výstava svatebních šatů a fotografií z 20.
století.
Tváře (z) Jeruzaléma / Milan Krčmář. Národ, etnikum, náboženské vyznání, způsob života – to
vše je v tvářích a vzhledu obyvatel Jeruzaléma vepsáno více než kde jinde
Řeky tří moří - Labe, Dunaj, Odra / Zdeněk Lyčka. Výstava spojená s úvodní přednáškou
cyklu cestovatelských přednášek, tentokrát pohledem kajakáře od pramene k ústí. Každá z tří
řek odvádí vodu z Česka do jiného evropského moře.
Lignes & Corps / Brice Leclert. Fotografie francouzského fotografa si hrají s optickou iluzí
světla promítaného na nahé lidské tělo. Výstava ve spolupráci s francouzským městem Rive-deGier.
Humor poslepu. Výstava kreslených vtipů zpracovaná i hmatovou metodou, čímž je vhodná
také návštěvníky se zrakovou vadou.
Falešné hranice: Akce „KÁMEN“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948-1951
Výstava o nejutajovanějších zločinech Státní bezpečnosti. Je zpracována z rozhovorů s pamětníky a
vychází z literární tvorby Václavy Jandečkové. Výstavu doplnila speciální projekce se scénickou hudbou
a unikátní animovaný film.
Olga Havlová a Výbor dobré vůle
Výstava při příležitosti oslav 20. výročí založení VDV a 30. výročí 17. listopadu 1989.
Díky zájmu veřejnosti už sedm roků putuje po muzeích, knihovnách, zámcích a jiných výstavních
prostorách České republiky i Slovenska. Výstavu připravil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se
záměrem připomenout veřejnosti osobnost zakladatelky organizace.
Korsika, ostrov krásy / Anna Stehlíková. Fotografie skvěle doplnily přednášku Boženy
Kedroňové o Korsice v rámci programu Francouzského klubu 2019.
Daruj dvakrát / Centrum podpory rodin Ruth. Výstava a charitativní prodej uměleckých děl
na podporu rodin v tíživé situaci.
17. listopad v českých dějinách 20. století: 1939 a 1989. Výstava k 80. a 30. výročí událostí,
které i díky studentům vysokých škol změnily Českou republiku.
Barvy podzimu, ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH
Pobočka Modřínová, výtvarné práce dětí ze školní družiny.
Čteme si, MŠ Obránců míru
Pobočka Modřínová, výkresy o fantazijním světě dětského čtenářství.
7 / … pro porovnání výkonů 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 ze statistických výkazů doplněná specifickými daty jednotlivých
knihoven. Účast v projektu je ze strany knihoven dobrovolná.
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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 2019 budou známa v červnu nebo červenci 2020 a do výroční zprávy budou
dodatečně doplněna.
8 / … pro vzdělávání knihovníků: odborná školení, semináře, kurzy, konference 2019
Vzdělávání pro vlastní pracovníky probíhají 1x měsíčně v knihovně, dále se pracovníci zúčastňují
vzdělávání v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Moravské zemské knihovně,
Knihovna Jiřího Mahena, Národní knihovně Praha a Městské knihovně v Praze. Pořadatelem
republikových akcí je 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.: Chaim Potok – meziprostory ortodoxního židovství a literární
avantgrady Isaac Asimov _ sci-fi ve službách osvícentsví
Jiří W. Procházka: Průlet fantastickými světy
Mgr. Aleš Říman: Margaret Atwood
Eva Hejsková: Olga Scheinpflugová
Mgr. Aleš Říman: Michael Chabon
Mgr. Eva Bazalová: Josef Kainar
Mgr. Aleš Říman: Počátky americké židovské prózy (A. Cahan, H. Roth, I. B. Singer)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.: Současná čínská literatura v českých překladech
Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.: Současná americká literatura v českých překladech
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.: Současná ruská literatura v českých překladech
Odborné činnosti
Zákoník práce, nový katalog prací
Komunitní inspiromat – Po stopách staříčků
Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D.: Spolkový život v Třebíči
Eva Hejsková: Dana Medřická
Zvukové knihovny
Bohumíra Cmárová, Martina Mejzlíková: Semafor
K. Švecová: Prezentační dovednosti I.
K. Švecová: Prezentační dovednosti II.
Bc. Jitka Němcová: Anopress
Bc. Jitka Němcová: ASPI
Mgr. Martina Mejzlíková: Tritius – Online katalog
Mgr. Martina Mejzlíková: AKS Tritius
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Ing. Jiří Šilha, Ing. Jan Šimeček: AKS Tritius
Ing. Jan Šimeček: Tritius – reksové knihovny
Ing. Jan Šimeček: Tritius - výpůjční katalog, katalogizace
Frankofonní komiks
Tvořivá dílna pro knihovníky
Mgr. Eva Bazalová: Tritius: online vyhledávání v katalogu
Stahování a úprava katalogizačních záznamů podle RDA
Marcela Kořínková: Biblioterapie v knihovnické praxi (Knihovna Kroměříž)
Mgr. Pavel Bednařík: Kamerou, tužkou perem. Čeští spisovatelé a film
Celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven
Školení výstupů knihovního systému Tritius
VISK 8 – databáze
Bc. Tomáš Pipota, Miloslav Linc: Booktubeři
BcA. Filip Ajksner: Úprava digitální fotografie v programu GIMP
Knihovnický kurz: Katalogizátor (se zkouškou podle Národní soustavy kvalifikací)
Knihovnický kurz: Referenční knihovník (se zkouškou podle Národní soustavy kvalifikací)
Propagační materiály online aneb Tvoříme kreativně
Souborný katalog
Porady, konference, studijní cesty
Celokrajská porada metodiků regionálních funkcí knihoven (RF)
Porada ředitelů a metodiků RF
Valná hromada SKIP
Odborný seminář k problematice elektronické bezpečnosti
Konference Regionální funkce, Pardubice
Malá knihovnická slavnost. Ocenění nejlepších obecních knihoven Kraje Vysočina.
Administrativní a další činnosti
Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018, zdaňování příjmů ze
závislé činnosti za rok 2019
Přiznání k dani z příjmů územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací
FKSP
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REGIONÁLNÍ FUNKCE 2019
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 2019 byla dotace stejná jako v roce 2018, tj.
2 345 700 Kč. Městská knihovna v Třebíči z této částky hradí plat 4 zaměstnanců ÚSK a náklady
související výhradně s poskytováním RF – nákup knih do výměnného fondu, materiál, náklady na
rozvoz knih aj. Podrobně financování RF na s. 42.
V okrese Třebíč bylo v roce 2019 registrováno celkem 10 profesionálních knihoven (včetně MěK
v Třebíči) a 136 neprofesionálních knihoven v malých obcích. Tento počet 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 2019:
(Nezahrnuje Městskou knihovnu v Třebíči)
Žadatel
Město Jaroměřice nad
Rokytnou

Žadatel
Město Jaroměřice nad
Rokytnou
Město Moravské
Budějovice
Obec Myslibořice
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Knihovna 21. století, profesionální knihovny
Požadavek
Dotace
Název projektu
U nás se nenudíme aneb 100 let očima
15 000
10 000
dětí
VISK 3, profesionální knihovny
Požadavek
Dotace
Název projektu
Zefektivnění fungování
automatizovaného knihovniho
145 000
145 000
systému prostřednictvím přechodu
z KS Clavius na KS Tritius
Zahájení půjčování elektronických
20 000
20 000
knih
Zlepšení podmínek knihovny pro
14 000
14 000
komunitní práci v obci Myslibořice
Městská knihovna v Třebíči
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Žadatel
Obec Čechtín
Obec Dolní Vilémovice

VISK 3, neprofesionální knihovny
Požadavek
Dotace
Název projektu
32 000
32 000
Podpora komunitního centra v Obci
Zkvalitnění a rozšíření služeb v
73 000
36 000
knihovně

Statistika výkonu RF
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven (včetně MěK v Třebíči)
Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Zpracování roční statistiky knihovnických činností Kult (MK) 12 – 01pro MK
ČR
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven
počet vzdělávacích akcí
počet účastníků
počet vyučovacích hodin
Porady
počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF
počet revidovaných knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
Zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knih
Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31. 12. 2019
roční přírůstek
roční úbytek výměnného fondu
Cirkulace VF
počet knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis automatizovaného knihovního systému
knihovny s podporou automatizovaného systému
počet akcí, zásahů
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4
146
146
289
295

145
145
69
25
673
49
10
3
29
8
22 772
30
1 321
71 355
1 580
214
130
346
22 934
93
139

Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

146
6 786

Financování RF 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
z toho zákonné sociální pojištění
z toho zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Náklady z DDHM, DDNM
Provozní náklady celkem
Investiční náklady
Náklady celkem
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Kč
366 570
319 079
45 245
2 246
21 000
201 918
1 722 733
1 227 381
10 000
416 050
48 188
5 878
27 601
2 345 700
0
2 345 700

