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Základní statistická a ekonomická data za rok 2014
Registrovaní čtenáři a uživatelé
z toho děti do 15 let

8 494
3 530

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

223 256
133 900
11 381
25 315
3 101
49 559

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

352 305
50 281
184 416
14 298
52 027
45 774
286
5 162
61
7 899

Elektronické on-line služby
návštěvy webové stránky knihovny
využití on-line katalogu v knihovně
využití on-line katalogu mimo knihovnu
využití on-line správy osobního konta
využití elektronických informačních zdrojů
další on-line informační služby
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
půjčené pro čtenáře MěK Třebíč
půjčené jiným knihovnám

45 225
16 183
37 805
12 257
273
125
210
201

Knihovní fondy (pouze Třebíč bez výměnného fondu pro obecní knihovny regionu)
celkem
178 898
z toho naučná literatura
57 395
krásná literatura
105 629
mapy
266
zvukové knihy, hudební CD, zvukově obrazové
15 337
CD-ROM
271
Počet exemplářů novin a časopisů
294
Počet knih ve volném výběru
141 189
Přírůstky za rok 2014
8 056
Úbytky za rok 2014
8 389
Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy)
Vzdělávací akce pro veřejnost (PC školení, další kurzy)
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí
Regionální funkce (RF, profesionální služby obecním knihovnám regionu)
Počet svazků výměnného fondu celkem
Přírůstek knih v roce 2014
Úbytek knih v roce 2014
Výměnné soubory knih do obecních knihoven 2014
Počet knih ve výměnných souborech 2014
Profesionální knihovny v regionu Třebíč
Neprofesionální obecní knihovny v okrese Třebíč

806
137
28 416
57 923
2 934
952
387
27 287
10
135
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Zaměstnanci
Počet zaměstnanců/úvazků
VŠ vzdělání
SŠ vzdělání
ostatní
Příjmy knihovny
Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu zřizovatele
Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu kraje na RF
Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu státu
Tržby za služby a ostatní výnosy
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace z rozpočtu kraje
Investiční dotace z rozpočtu státu
Výdaje knihovny
Spotřeba materiálu, energie, zboží, služby ad.
Náklady na knihy, časopisy, zvukové knihy, CD ad.
Platy
Průměrný měsíční plat včetně osobního hodnocení a odměn
Ostatní osobní náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Investiční výdaje

28,89
8,75
19,06
1,08
10 445 272 Kč
2 135 000 Kč
39 000 Kč
983 504 Kč
0
0
0
4 112 713 Kč
2 025 006 Kč
6 485 928 Kč
18 638 Kč
370 488 Kč
2 232 358 Kč
83 299 Kč
0
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Ekonomika knihovny
Zřizovatelem Městské knihovny v Třebíči je od 1. 2. 1996 Město Třebíč. Rozpočet knihovny je
vzhledem k právní subjektivitě knihovny jako příspěvkové organizace ročně stanovován jako součet
příspěvku zřizovatele a předpokládaných vlastních příjmů knihovny z hlavní a vedlejší činnosti.
V průběhu roku knihovna přihlásila několika grantových projektů do grantových programů MK ČR,
GSZM a Fondu Vysočiny. Finanční prostředky získané projektovou činností z 50 % kryjí náklady
kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost a budování fondu pro zrakově a zdravotně postižené.
Podrobně viz Grantové projekty 2014.
Příspěvek zřizovatele je určen především na provoz knihovny a jejích poboček Modřínová a Borovina,
tj. náklady na energie a vodu, nutné opravy a údržbu, zákonné kontroly a revize a další související
služby, platy zaměstnanců, nákup knihovního fondu a nutnou obnovu IT techniky. Knihovna je
zapojena do projektu Benchmarking knihoven (měření výkonu knihoven) v kategorii měst s počtem
20 000 až 40 000 obyvatel. Porovnávané ukazatele jsou pro MěK v Třebíči pozitivní, a to jak v oblasti
hospodaření knihovny (podíl jednotlivých rozpočtových kapitol /nákup fondu, služeb, mzdy aj./
z celkového objemu svěřených prostředků), tak ve statistických počtech čtenářů, výpůjček,
poskytování knihovnických a informačních služeb, obnovy fondu aj.
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 (9
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 2014
Knihovna v roce 2014 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 23 934,- Kč.
Neinvestiční příjmy:
Z toho:
příspěvky z rozpočtu zřizovatele:
příspěvky z rozpočtu zřizovatele – granty:
příspěvky z rozpočtu státu – granty:
příspěvky z rozpočtu Kraje Vysočina - reg. funkce:
tržby za vlastní výkony:
ostatní provozní výnosy:
Investiční příjmy:

13 719 773,- Kč
10 340 272,- Kč
105 000,- Kč
39 000,- Kč
2 135 000,- Kč
983 504,- Kč
116 997,- Kč
0,- Kč

Odbor správy majetku a investic města
300 000,- Kč
Z rozpočtu odboru správy majetku a investic města proběhla v knihovně 3. část rekonstrukce
sociálních zařízení v 1. podlaží budovy Hasskova. Při opravách byly zjištěny závaly kanalizace v této
části budovy, bylo nutno rekonstruovat její podstatnou část nad rámec plánovaných oprav.
Vybrané náklady:
Knihy, časopisy, hudební CD, zvukové knihy aj.
Všeobecný a obalový materiál, obnova výpočetní techniky,
nákupy hmotného majetku a zařízení, pohonné hmoty,
spoluúčast k dotacím aj.
Energie, voda, plyn
Cestovné
Drobné opravy a údržba

1 283 158,- Kč
538 351,- Kč
821 066,- Kč
17 999,- Kč
25 754,- Kč
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Pohoštění a dary (spoluúčast grantů, akce knihovny)
Komunikace (telefony, poštovné, upomínky, sms služby čten.)
Služby
– zákonné revize, licenční a provozní poplatky, servisní služby,
internet, elektronické databáze, příspěvky na stravné, servis sw,
odpady, opravy podlah, malování, členské příspěvky, mytí oken,
spoluúčast k dotacím aj.
Bankovní poplatky
PC software
Mzdy:
Ostatní osobní náklady, spoluúčast grantů:
Zákonné sociální pojištění:
Zákonné sociální náklady - FKSP, úrazové pojištění
Pojištění majetku

33 882,- Kč
78 643,- Kč
629 959,- Kč

15 842,- Kč
18 138,- Kč
5 534 505,- Kč
283 688,- Kč
1 916 525,- Kč
71 378,- Kč
15 852,- Kč
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Knihovní fondy 2014
(bez výměnného fondu pro obecní knihovny regionu – viz kapitola Regionální funkce)
Akvizice a zpracování knihovního fondu a dalších dokumentů
Městská knihovna v Třebíči provádí nákup knihovního fondu u knihkupců, nakladatelů, na internetu a
od dealerů zlevněných knih. Průměrný rabat z velkoobchodní ceny byl v roce 2014 22, 3 %. Menší
část fondu získává knihovna nákupem na knižních veletrzích.
V roce 2014 bylo na nákup všech dokumentů vyčleněno celkem 1 312 614 Kč, z toho na noviny a
časopisy 131 300 Kč. Bylo zpracováno celkem 6 914 svazků knih, 27 map, 286 titulů hudebních CD,
audioknih a CD-ROM, 542 titulů zvukových knih pro zdravotně postižené a 278 titulů novin a
časopisů. 287 knih bylo převedeno z výměnného fondu do fondu MěK.
Odpisy knihovního fondu
V létě roku 2014 proběhla po stanovených 10 letech první část automatizované revize knihovního
fondu v ústřední knihovně, na kterou budou v role 2016 a 2017 navazovat revize na pobočkách
Modřínová a Borovina. Při revizi byly vyřazeny opotřebené, duplicitní nebo zastaralé knihy, které si
čtenáři nepůjčili více než 10 let. Bylo odepsáno 8 382 svazků.
Z fondu novin a časopisů byl odepsán ročník 2010 s výjimkou regionálních periodik.
Odborné činnosti
Evidence knihovního fondu je vedena v elektronické formě v automatizovaném knihovnickém
systému Clavius v mezinárodním formátu MARC21 a podle mezinárodních katalogizačních pravidel
AACR2.
Tvorba národních autorit
Městská knihovna v Třebíči je zapojena do projektu harmonizace národních autorit. Po hromadné
harmonizaci jmenných autorit v letech 2012 a 2013 již tento proces probíhá průběžně. Knihovna
přispívá především návrhy regionálních autorit jak starších, tak současných autorů.
Souborný katalog ČR – CASLIN
Budování souborného katalogu v Národní knihovně v Praze je výsledkem on-line exportu dat
(bibliografických záznamů) zpracovaných knih. V roce 2014 bylo odesláno 3 250 záznamů z MěK.
Naopak knihovna ze Souborného katalogu, databáze Národní knihovny a České národní bibliografie
stahuje 60 – 70 % záznamů.
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Statistika oddělení a poboček 2014
Městská knihovna v Třebíči poskytuje služby v ústřední budově Hasskova, ve dvou profesionálních
pobočkách Modřínová a Borovina a šesti neprofesionálních knihovnách v místních částech
(integrovaných obcích) Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Slavice a Sokolí. Neprofesionální
knihovny pracují na principu obecních knihoven, služby poskytují dobrovolní knihovníci. Výpůjční
místa jsou také zřízena v Domovech pro seniory (DPS) Koutkova a Kubešova (obě pracoviště) a DPS
Manž. Curieových.
Knihovna spolupracovala také na neknihovnických kampaních dalších společností a organizací –
Muzeum Vysočiny Třebíč, Oblastní archiv Třebíč, Oblastní charita Třebíč, Sdružení na pomoc
zvířatům Třebíč, Světluška, Jazyková škola Konečný, Agentura Slavíčková. Poskytovala prostory pro
odborné i zájmové přednášky, výstavy, kampaně, prodej výrobků pro charitativní účely nebo sbírku
krmiva pro útulek psů a koček.

Ústřední knihovna
Oddělení pro dospělé čtenáře
Čtenáři
3 460
Výpůjčky
138 532
Akce mimo projekty
65
Kromě obvyklých knihovnických a informačních služeb zajišťovalo oddělení pro dospělé řadu dalších
souvisících odborných činností – spolupráci se středními školami a základními školami, speciální
služby pro osoby sociálně nebo zdravotně znevýhodněné a organizace s tímto zaměřením, donáškovou
službu, besedy, exkurze, informační pomoc a lekce, počítačové kurzy, výstavy, poskytovalo odbornou
pomoc knihovnám v místních částech, které fungují na principu neprofesionálních obecních knihoven.
Budovalo databázi článků z regionálních periodik, specializovaný fond regionální literatury a periodik,
zpracovalo bibliografie, udržovalo a revidovalo fond novin a časopisů.
Studovna a čítárna
Návštěvníci
Výpůjčky

2 722
7 132

Studovna a prezenční čítárna periodik je specializované pracoviště pro řešení služeb nad rámec
základní výpůjční služby. Do tohoto rámce patřilo zpracování rešerší na objednávku čtenářů,
zprostředkování vstupů do externích licencovaných databází a zprostředkování elektronických služeb
vzdálených knihoven. Studovna zajišťovala objednávky periodik (noviny a časopisy) pro všechny
ostatní oddělení a pobočky, vedla agendu docházky a reklamace periodik a prováděla výběr a
zpracování článků z regionálních periodik do vlastní databáze (260 článků).
Služby
Virtuální polytechnická knihovna, NTK. Objednávky elektronických nebo tištěných kopií článků
z českých i zahraničních převážně technických periodik z fondu Národní technické knihovny 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
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Internetová studovna
Návštěvníci

11 197

Internetová studovna je vybaveno 12 počítači s přístupem na internet. V roce 2014 bylo instalováno 10
nových PC. Pracoviště poskytovalo služby MVS (meziknihovní výpůjční služba), kopírování na
základě živnostenského oprávnění, tisk z PC, odbornou pomoc v přístupu na internet. Vzhledem
k tomu, že se jedná o pracoviště vybavené největším počtem počítačů, je také PC učebnou.
Služby internetové studovny
MVS pro vlastní čtenáře z jiných knihoven
MVS čtenářům jiných knihoven
PC kurzy a školení

žádáno 221 / realizováno 210
žádáno 210 / realizováno 201
17

Hudební oddělení a zvuková knihovna
Počet výpůjček
4 614
(Čtenáři jsou registrováni v oddělení pro dospělé)
Oddělení zajišťuje půjčování zvukových dokumentů – hudebních CD, audioknih a zvukových knih pro
zrakově a zdravotně postižené se specifickým postižením, které znemožňuje čtení klasických knih.
Rok 2014 znovu potvrdil trend je snižování výpůjček hudebních CD jako důsledek autorského zákona
o půjčování CD nejdříve 9 měsíců po jejich vydání a naopak zvyšování výpůjček komerčně
vydávaných audioknih. Zrakově a zdravotně postiženým byly služby oddělení poskytovány zdarma.
Dětské oddělení
Čtenáři
Výpůjčky
Akce

2 202
53 702
417

Kromě výpůjční a informační činnosti byl základ práce dětského oddělení ve spolupráci se školami.
Oddělení realizovalo besedy a akce pro 8 mateřských škol, 5 základních škol z Třebíče, 4 ZŠ z obcí
v okrese Třebíč, internát pro děti se specifickými potřebami. Oddělení také zajišťovalo služby pro 41
čtenářů v Domově pro seniory Koutkova – Kubešova.
Oddělení realizovalo projekt Etiketa to je věda (MKČR, K21 2014, str. 16) a podílelo se na přípravě
dalších projektů a akcí knihovny. Spolupracovalo s odbornými a zájmovými organizacemi na
regionální a národní úrovni, zapojilo se do národních kampaní na podporu četby dětí (Noc
s Andersenem, Indiánská noc, Den pro dětskou knihu, Pasování prvňáčků na čtenáře). Mimo projekty
a kampaně denně realizovalo besedy pro školy, výtvarné dílničky, kvízy, soutěže, výstavy dětských
výrobků a realizovalo kampaně vyhlášené Zdravým městem Třebíč aj.
Výběr z aktivit
Březen měsíc čtenářů, zapojení do národní soutěže Čtenář roku. Organizace a vyhlášení výsledků
místního kola soutěže.
Anketa SUK – Čteme všichni, hlasovalo se o nejoblíbenější dětskou knížku. Anketu pravidelně
vyhlašuje Národní pedagogická knihovna.
Magnesia litera – anketa o nejlepší knihu předchozího roku.
Krocení webu, test o internetu a bezpečnosti elektronické komunikace.
Noc s Andersenem. Děti pátraly po ztracené knize s komisařem Vrťapkou, postavou z komiksů Petra
Morkese a pak naslouchaly vyprávění strážníků Městské policie o tom, jak probíhá opravdové pátrání.
Také se dozvěděly důležité informace o úloze opomíjených a nepatrných zvířátek – myší, se kterými
přijela Iva Martincová, vědkyně z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.
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Týden knihoven. Pro velký zájem se v Týdnu knihoven opakuje Noc v knihovně, tentokrát s tématem
Indiánská noc. Děti kromě her, soutěží a testů besedovaly se spisovatelkou Petrou Dvořákovou.
Dny zdraví pro Zdravé město Třebíč.
Den pro dětskou knihu. Národní kampaň na podporu četby dětí a celé rodiny.
Mikulášká nadílka.
O dvanácti měsíčkách, divadelní představení ZŠ Horka – Domky.
Pasování prvňáčků, 286 dětí ze spádových škol.
Čteme společně. Pravidelné výměny knih mezi dětmi v prvních ročnících ZŠ.
Výstavy
MŠ Kaštánek: Loučíme se se zimou, Ježci na naší zahrádce
Speciální MŠ Demlova: Model nemocnice
ZŠ Týnská: Kolik je světů na jedné planetě
ZŠ Kpr. Jaroše: Barevný svět, Vítání jara, Zvířata očima dětí, Veselé léto
MŠ Demlova: Tulipány. Kašpárci
Zvířátka na farmě
Speciální MŠ Družstevní: My jsme rádi na světě

Pobočky
Pobočka Modřínová
Čtenáři
Výpůjčky
Akce

1 904
92 442
150

z toho 903 dětí do 15 let

Pobočka byla otevřena v roce 2004 a působí úspěšně jako komunitní centrum dvou velkých sídlišť se
7 mateřskými školami a 4 základními školami. Výročí založení oslavila projektem 10 let na Modřínce
(str. 23). Dále spolupracovala s Denním stacionářem na Družstevní ulici, Denním stacionářem úsměv,
Třebíčským mateřským centrem, pěveckým sborem Slunko a družinami ZŠ. Pobočka zajišťovala
výpůjční služby 50 klientům Domova pro seniory Manž. Curieových.
Spolu s ústřední knihovnou se zapojila se do národních kampaní na podporu četby a realizovala vlastní
kampaně - Dlouhá noc v knihovně, Čteme společně, Pasování prvňáčků na čtenáře.
Výstavy
Třebíčské mateřské centrum
Speciální MŠ na Družstevní ulici: výrobky dětí se specifickými potřebami
MŠ Cyrilometodějská: Výtvarných prací dětí
Rok ve stacionáři. Denní rehabilitační stacionáře na Družstevní ulici
Oldřich Chmelíček: Řezbářské práce
Kateřina Grulichová: Papírové postavičky z Večerníčků
Jolana Halová: Letní dekorace
DPS Manž. Curieových: Výrobky klientů
Jolana Halová a klienti Denního stacionáře Domovinka: Podzimní dekorace
Výrobky klientů Denního rehabilitačního stacionáře Úsměv
Vánoční a zimní výrobky dětí ze školní družiny ZŠ a MŠ Na Kopcích

Pobočka Borovina
Čtenáři
Výpůjčky
Akce

669
40 090
161

z toho 361 dětí do 15 let
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Pobočka byla otevřena v roce 1983 a je jediným kulturním centrem čtvrti a sídliště Borovina.
Spolupracovala se 4 mateřskými školami a 2 základními školami. Dále spolupracovala s Denním
centrem Barevný svět o.p.s. a pobočkou Třebíčského mateřského centra.
Spolu s ústřední knihovnou se zapojila do národních kampaní na podporu četby a realizovala vlastní
kampaně Čteme společně a Pasování prvňáčků na čtenáře.
Výstavy
Denního centrum Barevný svět: Umění v mých očích
Jaroslav Kršek: Zátiší
Miroslav Máca: Žďársko
Zdravé město, projekt „Žít společně“, Denní rehabilitační stacionář Družstevní: Rok ve stacionáři
Petr Cihlář. Opuštěné stavby
Denního centra Barevný svět: Malujeme podle herbáře
Pavel Moller: Toulky Třebíčí a okolím

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 dojíždějící do ZŠ v Třebíči
využívaly většinou služby ústřední knihovny v Třebíči nebo poboček podle navštěvované základní
školy. Obdobně navštěvovali knihovnu a pobočky v Třebíči i dospělí v produktivním věku. Služby
zajišťovali dobrovolní knihovníci, obvykle obyvatelé místních částí. Výpůjční doba byla od 1 do 4
hodin týdně.
Základní data o pobočkách
Budíkovice
Pocoucov
Ptáčov
Račerovice
Slavice
Sokolí

Počet obyvatel
270
175
245
164
265
100

Čtenáři
9
19
4
18
41
21

Výpůjčky
151
259
62
1 046
6 946
382

Návštěvníci
47
195
18
215
771
324

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 2014 - přehled
Projekty pro veřejnost a odborné projekty
V roce 2014 knihovna podala 9 vlastních grantových žádostí a 1 žádost jako člen národního konsorcia
uživatelů databázových služeb. Podpořeno bylo 8 projektů, z toho 1 projekt (Nová Nezvalova Třebíč)
bude realizován v březnu 2015. Celková částka využitelné podpory v roce 2014 činila 144 000 Kč,
knihovna projekty spolufinancovala částkou celkem 167 390 Kč.
Kulturně vzdělávací projekty pro veřejnost
1.

Rok s českou hudbou

Dotace Ministerstva kultury ČR:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
13 915,00 Kč
26 915,00 Kč

Projekt v rámci Roku české hudby. Cílem bylo nejen přivést hudbu do knihovny, ale především
představit regionální hudební osobnosti minulosti i současnosti. Knihovna při prezentacích využila
znalosti místních odborníků a bohatý fond gramodesek hudebního oddělení knihovny, budovaného
především v 80. letech 20. století. Celkem se uskutečnilo 28 akcí, které oslovily 1 230 návštěvníků.
Podrobně str. 15
2.

Knihovní fondy pro zdravotně postižené v roce 2014

Dotace Ministerstva kultury ČR:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
14 300,00 Kč
27 300,00 Kč

Pokračující projekt z přechozích let byl určen na nákup zvukových knih ve formátu mp3, nosiče
zvukových knih a jejich popis v Braillově písmu. Zvukové knihy jsou určeny výhradně pro čtenáře,
kterým jejich postižení znemožňuje čtení běžných knih a tiskovin. Bylo zakoupeno 110 nových titulů
knih a příslušných nosičů.
Podrobně str. 16
3.

Etiketa to je věda

Dotace Ministerstva kultury ČR:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
18 250,00 Kč
31 250,00 Kč

Dětské oddělení knihovny v průběhu roku připravilo pro děti, dospělé a studenty cyklus přednášek
zaměřené na základní pravidla společenského chování, na běžné společenské příležitosti jako jsou
návštěvy, stolování, účesy, pravidla chování na internetu.
Podrobně str. 16
4.

Francouzský klub

Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

28 000,00 Kč
38 130,76 Kč
66 130,76 Kč

Obsahem projektu byla realizace dalšího ročníku Francouzského klubu, který při Městské knihovně
v Třebíči pracuje od října 2008. Akce Francouzského klubu probíhaly pravidelně první čtvrtek
v měsíci, mimořádné akce v jiné dny v týdnu včetně víkendů. Každý měsíc přinesl přednášky, kulturní
vystoupení nebo prezentace. Aktivními účastníky byli amatéři z řad členů F-Klubu, cestovatelé i
odborníci na různorodou tématiku Francie (jazyk, historie, umění, literatura, film, divadlo), jimž
Francie nějakým způsobem formuje nebo formovala profesní nebo soukromý život. Zájemci se také
zúčastnili kulturní akce v dosažitelnosti Třebíče s česko-francouzskou účastí a dvou divadelních
představení francouzských autorů.
Podrobně str. 17
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5.

Cootúra v knihovně

Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

26 000,00 Kč
29 162,18 Kč
49 162,18 Kč

Cyklus akcí určených skupině náctiletých. Cílová skupina se zúčastnila literárních akcí, workshopů,
pátku místních mladých talentů, besed a výstav zaměřených na komiks, fantasy, mýty, graffiti nebo
netradiční básnění v ulicích.
Podrobně str. 19
6.

Babi, dědo, proč pořád chodíte do knihovny?

Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

19 000,00 Kč
19 827,78 Kč
38 827,78 Kč

Cyklus přednášek pro seniory, besed seniorů s dětmi a společných sobotních programů v knihovně.
Důležitým faktorem byla aktivní lektorská účast seniorů, který byl pro další seniory motivující. Cílem
bylo vytvořit podmínky pro vzdělávání a aktivní trávení času seniorů. Celkem se uskutečnilo 18
přednášek, 10 kufříkových besed seniorů s dětmi, 3 společná sobotní setkání, 4 lekce country tanců, 1
dílnička a 1 vystoupení dětí pro seniory, tj. 37 akcí. Zúčastnilo se 1 260 zájemců.
Podrobně str. 21.
7.

10 let na Modřínce

Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

19 000,00 Kč
19 752,00 Kč
38 752,00 Kč

Projekt k 10. výročí založení pobočky Modřínová. Byla zdůrazněna podpora aktivního využití objektu
pro knihovnické účely, pro aktivizaci dětí, jejich rodičů i seniorů, podpora komunitní sounáležitosti a
možností amatérské umělecké činnosti obyvatel této části města. Knihovna – komunitní centrum
sídliště je otevřena pravidelnému setkávání lidí všech věkových kategorií a sociálních skupin. Pobočka
připravila především aktivity prorodinného a mezigeneračního charakteru.
Podrobně str. 23.
8.

Rok rodinných farem

Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
14 052,39 Kč
27 052,39 Kč

Rok 2014 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem rodinných farem. Cílem
projektu byla prezentace rodinných farem Vysočiny. Součástí byla návštěva tří rodinných farem,
přednášky o problematice výroby ekopotravin produkovaných rodinnými farmami i připojení se
k celosvětové kampani Férová snídaně.
Podrobně str. 24.
9.

Nová Nezvalova Třebíč

Dotace Fondu Vysočiny:

50 000,- Kč

Realizace projektu byla naplánována na březen až duben 2015. V roce 2014 proběhly pouze přípravné
práce, koordinační schůzky organizátorů a bylo vytvořeno logo Jarního festivalu poezie Nezvalova
Třebíč 2015. Autorem loga je ak. mal. Josef Kremláček, celosvětově významný třebíčský ilustrátor a
malíř.
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Odborné knihovnické projekty
10. Přístup do komerčních databází Anopress a ASPI
Projekt podává Národní knihovna pro konsorcium knihoven ČR. Konsorcium je příjemcem dotace,
která zajišťuje jeho členům, mezi nimi i Městské knihovně v Třebíči, přístup do komerčních
mediálních databází Anopress a právní databáze ASPI. Bez dotace by pro knihovny především
městského typu tyto databáze nebyly finančně dostupné.
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.

Náhled na výsledek vyhledání dotazu „Autorské právo“, ASPI, fa Wolters Kluwer ČR, a.s.
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Projekty a granty 2014
1 / Rok s českou hudbou
Dotace Ministerstva kultury ČR:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
13 915,00 Kč
26 915,00 Kč

Projekt v rámci Roku české hudby. Cílem bylo nejen přivést hudbu do knihovny, ale především
představit regionální hudební osobnosti minulosti i současnosti. Knihovna při prezentacích využila
znalosti místních odborníků a bohatý fond gramodesek hudebního oddělení knihovny, budovaného
především v 80. letech 20. století. Celkem se uskutečnilo 28 akcí, které oslovily 1 230 návštěvníků.
Koncerty amatérského hudebního souboru Fénix
Novoroční koncert
Zlatá šedesátá léta české hudební scény
Vystoupení na vernisáži výtvarníka Borise Kjulleněna
Písničky ze Semaforu
Český folk a country
To nejlepší od Fénixu
Vánoční koncert s Kytarou školou Jiřího Němce
Koncerty dětského pěveckého sboru Cantus Slunko a Sluníčko
Jarní tóny české hudby
České hudební příběhy
Muzikantská cestička napříč českou hudbou
Pavlína Pavlečková: Zpívánky pro děti
Knihovnice s kytarou učila děti české lidové písničky s pomocí jednoduchých hudebních pomůcek.
Zpívánky proběhly celkem 6x a celkem přišlo 86 aktivních zpívajících účastníků.
Mgr. Martina Pleskačová: Muzikoterapie pro zdravotně znevýhodněné
3x pro dospělé klienty Paprsku naděje, který poskytuje sociální služby lidem s duševním nemocněním,
3x pro děti ze speciální ZŠ - 30. 9., 22. 10., 26. 11. 2014, celkem 34 účastníků.
Mgr. Vít Coufal: Setkání se zlatým fondem LP Městské knihovny v Třebíči
Poslechový pořad z LP desek s odborným výkladem.
Mgr. Vít Coufal: Burza gramodesek
Setkání příznivců gramodesek, výměna gramodesek, zkušeností a vzpomínek. Za poslechu
gramodesek z fondu hudebního oddělení knihovny.
Jiří Černý: Jiří Šlitr
Pořad známého hudebního kritika a publicisty.
Relaxace s českou hudbou
Jóga Nidra – pod vedením Bc.Věry Kaňkovské.
Mgr. Karel Plocek: Známé i zapomenuté osobnosti českých hudebních dějin
Pořad nakladatele, hudebníka, příležitostného člena Stamicova kvarteta o hudebních osobnostech
Vysočiny 18. a 19. století. Nakladatelskou činnost zaměřuje především na hudebníky, kteří pocházeli
nebo působili na Vysočině, často dosáhli i evropského věhlasu, ale jsou dnes neprávem opomíjeni.
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2 / Knihovní fondy pro zdravotně postižené v roce 2014
Dotace Ministerstva kultury ČR:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
14 300,00 Kč
27 300,00 Kč

Projekt Knihovní fondy pro zdravotně postižené v roce 2014 je pokračováním dlouholeté práce
knihovny pro potřeby čtenářů, kterým jejich postižení znemožňuje číst tištěné knihy. Díky podpoře
MKČR vybudovala knihovna fond zvukových knih, které jsou těmto čtenářům k dispozici zcela
zdarma. V rámci plnění regionálních funkcí, tj. služeb knihovnám okresu Třebíč, poskytuje také
výpůjčky zvukových knih dalším zájemcům okresu a meziknihovní službu knihovnám ČR.
Městská knihovna v Třebíči také každoročně v dubnu již od roku 1999 pořádá celorepublikový
seminář pro knihovníky zvukových knihoven. Tématem semináře jsou novinky této specifické
knihovnické práce, legislativa, autorské právo, nakladatelská činnost na poli audioknih prezentovaná
jednotlivými nakladateli, spolupráce knihoven aj.
Projekt zahrnoval platbu roční licence na stahování zvukových knih ve formátu mp3 z produkce
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana (dále KTN), nákup nosičů zvukových knih (CD a
obaly CD) a popis nosičů Braillovým písmem.
Statistika roku 2014
Z Digitální knihovny KTN bylo staženo 220 souborů mp3, tj. 157 titulů zvukových knih.
Bylo zakoupeno 230 nosičů pro stažené zvukové knihy.
Při výběru titulů se knihovna zaměřila především na nové tituly, o které čtenáři projevili zájem. Menší
podíl zaujímaly obnovené starší tituly, které KTN během roku digitalizovala a MěK v Třebíči je dosud
evidovala pouze na audiokazetách.
K 31. prosinci 2014 měla Městská knihovna v Třebíči ve svém fondu 1 643 tituly zvukových knih ve
formátu mp3 pro 68 registrovaných zdravotně postižených čtenářů. V uvedeném roce si čtenáři půjčili
3 426 zvukových knih.
16. jednodenní seminář pro pracovníky zvukových oddělení proběhl 8. dubna 2014. ročník. Informace
o průběhu semináře jsou k dispozici na http://www.ikaros.cz/zvukove-knihy-v-roce-2014 . Náklady
semináře nebyly do projektu zahrnuty.

3 / Etiketa to je věda
Dotace Ministerstva kultury ČR:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
18 250,00 Kč
31 250,00 Kč

Dětské oddělení knihovny v průběhu roku připravilo pro děti, dospělé a studenty cyklus přednášek
zaměřené na základní pravidla společenského chování, na běžné společenské příležitosti jako jsou
návštěvy, stolování, účesy, pravidla chování na internetu. Plánované akce nebyly realizovány v plném
rozsahu, důvodem bylo snížení dotace.
Módní policie aneb Jak skloubit dress-code pro společenskou příležitost, módu a vlastní
osobitost
Martina Ides, stylistka a poradkyně v oblasti módy, image a osobního stylu, poradila náctiletým
s výběrem vhodného oblečení pro různé příležitosti např. do divadla, na párty, slavnostní večery. 1x,
25 dětí
Netiketa
Besedy s odborníkem pprap. Tomášem Rohovským z policie ČR na téma: Jak se chovat na sociálních
sítích a na internetu, aby děti byly v bezpečí.
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Smím prosit?
Besedy o tanci, společenském chování na plesech, recepcích zábavách a jiných událostech s manželi
Fenčákovými.
Jak na vánoční tabuli
Dobrovolnice Ing. Daniela Vitásková se svými studenty z hotelové školy poradila se slavnostní tabulí,
která by neměla chybět v žádné domácnosti.
Kvízy – Kulturní desatero, My jsme malí gentlemani, Já su ňákej Pepa Mrázků, Netiketa, 210
dětí
Neotesánek Ivony Březinové aneb Umím se dobře chovat?
Besedy pro děti o slušném chování. Podkladem pro besedy byla stejnojmenná kniha Ivony Březinové
Neotesánek. Besedy byly určeny pro 1. stupeň ZŠ a MŠ.
Besedy s Ivonou Březinovou
Aktivní kolektivy, které se zúčastnily besed o slušném chování za odměnu byly pozvány na besedy
s Ivonou Březinovou.
Draka je lepší pozdravit aneb O Etiketě (Miloš Kratochvíl, Daniela Krolupperová, Markéta
Vydrová, Eliška Hašková)
Cyklus několika knihovnických besed, při nichž byla využita stejnojmenná kniha.
Besedy s Markétou Vydrovou
Marktéta Vydrová je ilustrátorkou knihy Draka je lepší pozdravit a opět byla určena aktivním
kolektivům.
Taneční myšky
Společenské tance v podání malých dětí z tanečního souboru manželů Fenčákových. Tance byly
součástí Dne pro dětskou knihu.
Miloš Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků
Cyklus několika besed v průběhu roku.
LiStOVáNí – Pachatelé dobrých skutků
Scénické čtení jako odměna pro aktivní děti na Den pro dětskou knihu. S hrdiny pětidílného kompletu
knih Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků se děti seznamovaly v průběhu roku.
Jan Honza Lušovský: Stolování pro každého
Emeritní učitel stolničení a autor stejnojmenné publikace. Děti se učily stolovat s úsměvem a legrací.

4 / Francouzský klub 2014
Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

28 000,00 Kč
38 130,76 Kč
66 130,76 Kč

Realizace dalšího ročníku Francouzského klubu, který při Městské knihovně v Třebíči pracuje od října
2008. Akce Francouzského klubu probíhaly pravidelně první čtvrtek v měsíci, mimořádné akce v jiné
dny v týdnu včetně víkendů. Každý měsíc přinesl přednášky, kulturní vystoupení nebo prezentace.
Aktivními účastníky byli amatéři z řad členů F- Klubu, cestovatelé i odborníci na různorodou tématiku
Francie (jazyk, historie, umění, literatura, film, divadlo), jimž Francie nějakým způsobem formuje
profesní nebo soukromý život. Zájemci se také zúčastnili kulturních akcí s česko-francouzskou účastí
v dosažitelnosti Třebíče a dvou divadelních představení francouzských autorů.
17 akcí se v roce 2014 zúčastnilo celkem 780 návštěvníků + nezjištěné množství návštěvníků
Savojsko-horáckého folklorního festivalu v Třebíči a Náměšti nad Oslavou.
Přehled akcí
Ing. Jan Kubica: Postřehy z toulek autem po Francii
Prezentace a přednáška Ing. Jana Kubici, kterého měsíční cestování tentokrát zavedlo do oblastí
Limousin, Lot, Dordogne, Bordeaux, a podruhé do rozsáhlé oblasti Francouzského středohoří.
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Tomáš Kubeš: Vúdu Afrika
Známý cestovatel a fotograf, www.tomaskubes.cz , prezentoval země Západní Afriky, které byly ve
druhé koloniální vlně součástí francouzského koloniálního území. Oficiálním jazykem je dnes
francouzština, ale původní obyvatelstvo si i díky vzdálenosti od „mateřské“ země uchovalo svoji
svébytnost, zvyky a magické rituály obestřené mýty a tajemstvím.
Marie Dočkalová: Ženeva obklopená vodou a horami
Ženeva je sice švýcarské město, ale celé okolí Ženevského jezera je frankofonní a hranice mezi oběma
zeměmi většinou nejsou rozeznatelné. Ve Švýcarsku také pramení a Ženevským jezerem protéká řeka
Rhône, která po dalších 600 kilometrech na francouzském území ústí v oblasti Camarque do
Středozemního moře. Blízko ženevské oblasti je krásné francouzské město Annecy, původně hlavní
město ženevského hrabství a pohoří Jura, které je na západ od Ženevy již na francouzském území. Pod
horami vedle sebe stojí CERN (z franc. Conseil Européen pour la recherche nucléaire) a zámeček ve
Ferney, kde strávil podstatnou část života Voltaire a jež dal městečku i dnešní název Ferney-Voltaire.
V zámečku je nyní Voltairovo muzeum. V roce 2015 také shodou okolností 6. března začal další
ročník proslulého ženevského autosalonu.
Juraj Kaman: Maroko a Alžírsko
Promítání fotografií a vyprávění o dvojici unikátních zemí, ve kterých Francouzi zanechali
nesmazatelný otisk. Ovlivnili místní kulturu, vzdělanost, jazyk i architekturu, ale přítomnost přináší
Francii i obrovské sociální problémy v podobě imigrace, vzrůstající nezaměstnanosti a občanských
nepokojů. Obě země však stojí za návštěvu. Zatímco Maroko je hojně navštěvovaná destinace,
Alžírsko, které bylo pod francouzskou nadvládou až do roku 1962, je zemí obávanou, nebezpečnou,
ale i neprávem opomíjenou.
LiStOVáNí, Stephen Clarke: Merde!
Scénické čtení projektu LiStOVáNí s knihou Angličana žijícího a tvořícího již přes 20 let v Paříži a
který francouzskému stylu života propadl. Autor Stephen Clarke byl osobně přítomen v knihovně,
takže nechyběla autogramiáda jeho knih, kterých v ČR vyšla již celá řada. Clark před představením
rovněž navštívil třebíčské památky UNESCO - baziliku sv. Prokopa, Zadní synagogu a Zámostí.
Molière: Scapinova šibalství
Návštěva divadelního představení, jehož překladatelem z francouzštiny je Jiří Žák, host F-Klubu
v roce 2013. Národní divadlo Brno. Účastníci si hradili vstupné s vyjednanou slevou ve výši 30% pro
seniory a poloviční vstupné pro studenty a ZTP.
Anna Linhartová, Zdeněk Linhart: La Tour Effel – 125. výročí otevření
Symbol Paříže – Eiffelova věž, oslavila v roce 2014 125 let své existence. Na začátku proklínaná, dnes
od Paříže neodmyslitelná a jedna z nejvýraznějších a nejnavštěvovanějších staveb Evropy. Posluchači
se dozvěděli, jak vznikl nápad věž postavit, jak stavba probíhala i jaké byly ohlasy na stavbu či jaké
zajímavosti a události doprovázely Eiffelovku za dobu její existence. Nechyběly základní technické
údaje a informace o tom, jak složitý a důmyslný je každodenní provoz, navíc se dozvěděli, jak si lze
vychutnat atmosféru těchto míst prostřednictvím mezinárodní agentury s názvem „Pařížanem
v jednom dni“.
Markéta Matoušková: Horácko-savojský folklorní festival
Třebíčský soubor Bajdyš se v roce 2012 zúčastnil folklorního festivalu v Sévrier v krásné scenérii
jezera Annecy a Savojských Alp. Na pozvání Bajdyše přijel soubor L´Echo de nos montagnes ze
Sévrier do České republiky. Vystoupení obou souborů proběhla v Telči, Třebíči a v Náměšti, sobota 9.
srpna 2014 byla rezervována pro Třebíč. Členové FK pozvání na festival přijali a individuálně se
zúčastnili Horácko-savojského folklorního festivalu v Třebíči nebo v Náměšti nad Oslavou.
LiStOVáNí, Benoit Duteurtre: Holčička a cigareta
Scénické čtení projektu LiStOVáNí s knihou francouzského autora, který si nebere servítky a
pranýřuje v této knize fenomén dnešní doby – bezduchá reality show. Na začátku směšná zápletka,
kdy malá holčička přistihne na záchodě muže s cigaretou a staženými kalhotami, se promění v krutou
hru o člověka, kterého nařknou z pedofilie a mnoha dalších zločinů, které nespáchal. Reality show
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poháněná manipulativními moderátory a nesoudnými diváky ho dostanou až k trestu smrti
vykonanému v přímém přenosu.
Zájezd na koncert Francouzsko-české hudební akademie v Telči
Koncert se konal ve slavnostním sále Zámku Telč při příležitosti 20. Fýročí vzniku FČHA. Zúčastnilo
50 zájemců, tj. 1 autobus. Vstupné si hradili účastníci.
Martin Jiroušek: Francouzský horor v literatuře a ve filmu
1. část: Klasická francouzská hororová literatura a první filmy. Prezentace literárního a filmového
kritika o žánru, který má ve Francii velkou minulost i přítomnost. V roce 2013 uplynulo 100 let od
prvního filmového zpracování Fantomase, ale málokdo ví, že originální Fantomas není komedie, jak je
prezentovaný ve známých filmech, ale skutečný horor.
Martin Jiroušek: Francouzský horor v literatuře a ve filmu
2. část: Moderní francouzská hororová literatura a film. Pokračování prezentace literárního a
filmového kritika.
Choderlos de Laclos / Daniel Špinar: Valmont
Členové FK a 35 studentů Katolického gymnázia Třebíč se zúčastnili divadelního představení
v Divadle Reduta na motivy světoznámého románu v dopisech. Účastníci si hradili vstupné s
vyjednanou slevou ve výši 30% pro seniory a poloviční vstupné pro studenty a ZTP. Pro velký zájem
studentů z KGT byl objednán autobus pro 70 lidí s vyššími provozními náklady.
Lucile Kahl: Z regionu Lorraine do Třebíče.
Lucile je studentkou Université IAE Savoie Mont-Blanc, obor Management and Marketing of Tourism
Destinations. V rámci praxe pracovala v infocentru MKS Třebíč a poznávalaá tak nejen Třebíč, ale i
nás. „Na oběd jen půl hodiny??“ Do češtiny tlumočila Alžběta Vítková.
Jan Přeučil: Francouzská galantní poezie
Přední český herec a dabér je přesně typ pro interpretaci středověké francouzské galantní poezie.
S manželkou Evou Hruškovou, která francouzštinu ovládá a miluje, a zpěvačkou Janou Hruškovou
Yngland, která zazpívala francouzské písně a šansony, zpříjemnili podzimní F-Klub.
PhDr. Hynek Bouchal: Prokletý básník Charles Baudelaire
Úvodní přednáška odborníka byla první z řady přednášek o francouzské literatuře 19. a 20. století.
Knihovna tak otevřela speciální literární sekci F-Klubu, která bude naplněna několika přednáškami
v roce 2015.

5 / Cooltúra v knihovně
Dotace GSZM Třebíč:
20 000,00 Kč
Finanční spoluúčast knihovny:
29 162,18 Kč
Celkové náklady:
49 162,18 Kč
Podpora nad rámec původního projektu: Skupina ČEZ a Jaderná elektrárna Dukovany, SKIP.
Cyklus akcí určených věkové skupině 12 až 19 let, kterou je obvykle velmi těžké zaujmout. Tématy,
výběrem lektorů a hostů i spojením tradičních a moderních metod prezentace se podařilo projekt
realizovat s velkým úspěchem. Uskutečnilo se 22 akcí (besedy, přednášky, workshopy, scénická
čtení), 2x Guerilla poetring. Zúčastnilo se přibližně 1 100 žáků a studentů. Téma bylo otevřeno i
ostatním návštěvníkům knihovny prostřednictvím výstav a odpoledních pořadů.
Literární část projektu byla zaměřena na komiks, fantasy, mýty, graffiti, Guerilla poetring - netradiční
prezentace vlastních básní na veřejných místech, LiStOVáNí – scénicky ztvárněné čtení z nových
knih, které v ČR od r. 2003 prezentuje skupina herců kolem Lukáše Hejlíka, Pavla Oubrama a Lenky
Hollé. Další části projektu: nákup deskových her a tabletu, v řadě již třetí Pátek pro talenty –
představení žáků a studentů třebíčských škol úspěšných v národních i mezinárodních studentských
soutěžích.
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Přehled aktivit
Komiks
Komiks je dnes oblíbeným literárním žánrem mladých lidí. Komiksové besedy (dílny) s ilustrátorkou
dětských knih Markétou Vydrovou a komiksovým scénáristou Danielem Vydrou byly určeny starším
žákům ZŠ, kteří se se nenásilnou formou dozvěděli řadu informací o tomto žánru. V dílně se seznámili
se i s postupem tvorby komiksových děl tak, že připravené předlohy dotvářeli buď v textové nebo
výtvarné podobě. Výsledky ve stylu „kolik hlav, tolik nápadů“ pak vzájemně prezentovali.
Dvě interaktivní besedy s programovým ředitelem nakladatelství Albatros Ondřejem Müllerem,
nadšeným znalcem a propagátorem komiksu, díky němuž patří právě Albatros k nejproduktivnějším
nakladatelům komiksů v Česku.
Výstava Komiks vs. ilustrace zapůjčená od organizátorů kampaně Rosteme s knihou. Představeno
bylo během ní deset výtvarníků tvořících na pomezí mezi komiksem a ilustrací.
Fantasy
Další mezi mladými lidmi oblíbený žánr. Fantasy představil mladý třebíčský milovník tohoto žánru,
vítěz literární soutěže O Dračí řád (kategorie fantasy) Tomáš Kratochvíl.
9 knih a 9 tváří Tvé fantazie. Výstava a přednášky autora výstavy, mladého brněnského výtvarníka
Tomáše Beňa o knihách, které byly inspirací pro kolekci vystavovaných keramických děl. Celkem
proběhly čtyři besedy, kterými byli účastníci nadšeni.
Historie - mýty, báje, pověsti
Beseda s bývalým velvyslancem v Grónsku Zdeňkem Lyčkou o pradávných mýtech této země. Je
zároveň překladatelem knihy grónských mýtů a bájí.
Jsi na tahu!
Odpoledne s novými deskovými hrami zakoupenými v rámci projektu a KLUBEM MEZI DOMY
(klub deskových her při Občanském sdružením Kadet). Zájemci hráli deskové hry, které měli možnost
předtím sami navrhnout k doplnění fondu her.
Seznam deskových her zakoupených v rámci projektu:
Aktivity originál, Cink!, Dixit, Lovci noci, Milostný dopis, Mölkky, Na ledové kře, Osadníci
z Katanu, Pirátské kostky, Time´s up, Trans Europa, Umí prase létat?, V kostce! - Historie, V kostce!
- Praha, V kostce! - Vynálezy.
Pátek pro talenty
V pořadí 3. talentový pátek, na kterém je 1x ročně dán prostor pro představení aktivit mladých
třebíčských žáků a studentů. Během jednoho odpoledne návštěvníci viděli literární i bojové umění,
hlavolam i projekty týkající se architektury a úspory energie. Pátek pro talenty finančně podpořila také
Skupina ČEZ a Jaderná elektrárna Dukovany.
Účastníci talentového pátku:
Šimon Benda –recitátor, který dvakrát postoupil do celostátního kola soutěže Wolkrův Prostějov,
věnuje se ale také moderování. Začal spolupracovat s divadlem Husa na provázku a má svůj pořad na
studentském Radiu R.
Patricie Čopfová a Milan Rybnikář – úspěšní judisté oddílu Judo – TJ Spartak Třebíč, držitelé řady
medailí.
Michal Kánský –účastník soutěže ENERSOL o využití obnovitelných zdrojů a úsporách energie.
Mannequins - třebíčská studentská kapela, která se zajímá o alternativní pop a hraje na nejen na
elektronické, ale i tradiční nástroje - trubku, housle či harmoniku.
Kamila Ozerová - klavíristka, třikrát nominovaná na cenu Talent Vysočiny a držitelka mnoha ocenění
v našich i mezinárodních soutěžích (Amadeus Brno, Prague Junior Note, Pro Bohemia).
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Lukáš Pohořelický- účastník závodů ve skládání Rubikovy kostky a držitel jedenácti národních
rekordů v této disciplíně.
Lukáš Vostal – výherce celostátní Soutěže o nejlepší projekt, kterou vyhlašuje stavitelská firma
Wienerberger.
Přemysl Zhoř - účastník celostátního kola Středoškolské odborné činnost v oboru Teorie kultury a
umění.
Graffiti
Beseda s mladým tvůrcem graffiti Jakubem Tomancem. Kontroverzní, nepřehlédnutelné a svébytné
umění je formou reakce mladých na osobní i společenský tlak. Tvůrci graffiti by měli uznávat také
určitá pravidla a etiketu.
Guerilla poetring – básnění v ulicích
Principem Guerilla poetringu (GP) je vylepovat vlastní básně v ulicích, schovávat je na nejrůznějších
místech, kde si je pak mohou kolemjdoucí přečíst nebo odnést domů. Jejich umístění lze zjistit i na fb
stránce projektu. Autorkou básnění v ulicích je třebíčská rodačka, dramaturgyně a pedagožka Blanka
Fišerová, která GP poprvé realizovala v Ostravě. Později tento nový fenomén přinesla i ostatní města.
Blanka Fišerová se v Třebíči osobně zúčastnila a přidala autorské čtení básní a besedu se studenty.
GP proběhl 21. března (Světový den poezie) a 14. listopadu. Zapojily se celé třídy Katolického
gymnázia Třebíč, Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč. V ulicích i na dalších místech města se
objevilo několik stovek básní. O GP předem informoval facebook knihovny i tištěná média, po akcích
se na FB a v novinách objevily nadšené reakce a komentáře.
LiStOVáNí
Daniel Glattauer: Dobrý proti severáku. Tématem byla milostná internetová komunikace mezi
lidmi ,kteří se nikdy neviděli.
Mikael Ollivier – Život k sežrání. Toto druhé představení si vybrali studenti a žáci. Příběh o
francouzském "metráčkovi" současného světa, kde děti mohou mít všechno, co chtějí, a přitom jim
často chybí to nejdůležitější – přátelství a láska.
Akce nad rámec původního projektu
Rád bych četl, ale co…? Dvě besedy s Mgr. Marcelou Hrdličkovou z Masarykovy univerzity v Brně,
která se zabývá literaturou pro tuto věkovou skupinu. Kromě celistvého přehledu o literatuře si
účastníci mohli vyzkoušet znalosti během kvízu, který probíhal po celou dobu výkladu.
Já jsem hlad. Beseda o mentální anorexii se spisovatelkou Petrou Dvořákovou, autorkou stejnojmenné
knihy o dívce a později mladé ženě, která se s problémem anorexie potýkala. Skukutečné příčiny
anorexie jsou často jiné, než jen touha po kráse a štíhlosti. Její příznaky přichází postupně, často pak
ovlivní život ženy doživotně a rozhodně ne pozitivně. Život s anorexií může být velmi krátký a je
třeba vědět, kde hledat pomoc. Akce finančně podpořil také Svaz knihovníků a informačních
pracovníků a projekt Čtení pomáhá.

6 / Babi, dědo, proč pořád chodíte do knihovny?
Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

19 000,00 Kč
19 827,78 Kč
38 827,78 Kč

Cyklus přednášek pro seniory, besed seniorů s dětmi a společných sobotních programů v knihovně.
Důležitým faktorem byla aktivní lektorská účast seniorů, která byla pro další seniory motivující. Cílem
bylo vytvořit podmínky pro vzdělávání a aktivní trávení času seniorů na jedné a dětí v rodině na druhé
straně a posílit rodinné vztahy s poukazem na to, co jejich prarodiče uměli a dokázali během aktivního
života. Celkem se uskutečnilo 37 akcí - 18 přednášek, 10 kufříkových besed seniorů s dětmi, 3
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společná sobotní setkání, 4 lekce country tanců, 1 dílnička a 1 vystoupení dětí pro seniory. Zúčastnilo
se 1 260 zájemců.
Akce projektu
Přednášky a besedy pro seniory
Pravidelné přednášky probíhaly během celého roku, vždy minimálně 1x měsíčně s výjimkou letních
prázdnin.
V rolích přednášejících se tentokrát objevili jak odborníci, tak sami senioři a mladí šikovní lidé
z našeho regionu.
Témata přednášek
Jizerské hory a Posázaví
Promítání třebíčské seniorky Milušky Mrvkové.
Kameny putující v prostoru a v čase
Přednáška historika umění Mgr. Aleše Flídra z FF MUNI v Brně.
Santorini
Přednáška a promítání fotografií třebíčské seniorky Mgr. Ludmily Dreslerové.
Portugalsko – země kulturního bohatství
Přednáška třebíčské studentky (obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví) Kristýny Jandové, která
v rámci studijního programu ERASMUS studovalav portugalském městě Évora.
Zajímavé stromy ve městě
Správce městské zeleně Ing. Petr Urbánek seznámil seniory s významnými stromy našeho města.
Senior z pohledu etnologie
Přednáška mladé třebíčské doktorandky (Katedra etnológie a kultúrnej antropológie) Mgr. Veroniky
Mackové se zaměřila na komunikaci seniorů.
Projekt Věda všemi smysly, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Rovnou za nosem: tajemství čichu. Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D.
Etologie aneb chováme se jako zvířata? Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA.
Rok v Champagne-Ardenne
Přednáška třebíčské studentky Alžběty Vítkové, která strávila rok na střední škole ve francouzském
regionu Champagne-Ardenne.
Bolívie a Peru – pouští a pralesem
Přednáška mladého třebíčského geografa a cestovatele Ondřeje Herzána.
Island – ostrov ohně a ledu
Sopky, vodopády a ledovce – to vše viděli posluchači v dalším promítání třebíčské cestovatelky
Milušky Mrvkové.
Nové infekční nemoci - riziko pro lidi i zvířata
Přednášel Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, vědecký pracovník, zaměstnanec Ústavu biologie obratlovců v
Brně a vysokoškolský učitel působící na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Páni z Kunštátu
Přednáška Mgr. et Mgr. Lenky Šimo, Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou.
Od vlastnického kostela k soukromé kapli
Přednáška historika umění Mgr. Aleše Flídra z FF MUNI v Brně.
Mikulov
Mikulov starobylý, inspirující, architektonický, tančící, zpívající, gurmánský, multikulturní, krásný.
Mikulov s chutí vína v přednášce studentky Kristýny Jandové.
Sjednocená Evropa – vzájemně propojené přenosové soustavy
Přednáška Mgr. Michala Šimo o dějinách přenosu elektrické energie na dlouhé vzdálenosti.
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Trénink paměti
Přednáška a praktické ukázky s Evou Fruhwirtovou, zakladatelkou a mentální trenérkou třebíčské
neurolaboratoře.
Adventní posezení s hudbou
Přednáška Mgr. Víta Coufala, pedagoga ZUŠ Třebíč, o adventní hudbě různých stylů.
Senioři dětem, děti seniorům - společná setkání seniorů a dětí
Besedy s využitím tematických kufříků
Senioři si připravili celkem 10 besed pro děti 1. stupně základních škol. Besedy probíhaly na dětském
oddělení v ústřední budově i na pobočkách Borovina a Modřínová. Senioři při nich využili tematické
kufříky, které obsahují kromě knih i hry a hračky vztahující se vždy k určitému tématu.
Výuka country tanců se seniorkou Miluškou Mrvkovou
Čtyři třídy třebíčských základních škol se s Miluškou Mrvkovou naučily jednoduché základy country
tanců.
Tvůrčí dílnička se seniorkou Miroslavou Koutkovou
Dílnička zaměřená na vánoce se uskutečnila v rámci republikové akce Den pro dětskou knihu poslední
listopadovou sobotu.
Vánoční vystoupení dětí pro seniory
Poslední letošní přednášku pro seniory zpříjemnily svým vánočně laděným vystoupením děti ze ZŠ
Třebíč, Horka-Domky pod vedení paní učitelky Marie Tomanové.
V rámci projektu bylo také zakoupeno několik tematických knih a předplaceno periodikum Naše
rodina.
Babi, dědo, vezměte mě taky do knihovny! 3 společná sobotní setkání prarodičů a vnoučat
zaměřená na Třebíč a její historii. Uskutečnila se také jedna vycházka.
Babi, dědo, vezměte mě taky do knihovny! NAVŠTÍVÍME BOROVINU!
První setkání s Danou Hladkou bylo zaměřeno na čtvrť Borovina. Po krátkém povídání a
soutěžení v knihovně se účastníci vydali na malou vycházku, která byla zaměřena na technické
a historické památky této části města (železniční most, větrný mlýn, vila Budišovských,
bývalá továrna BOPO a její současná revitalizace apod.).
Babi, dědo, vezměte mě taky do knihovny! BUDE TAM I TŘEBÍČSKÝ KRONIKÁŘ!
Tentokrát přišel třebíčský kronikář Ivan Přibík a účastníci se mj. dozvěděli, co to jsou kroniky,
co se do nich zaznamenává, jak vznikají i proč je důležité, aby je města a obce měly.
JAK CHUTNAJÍ MACESY? Babi, dědo, vezměte mě na ně do knihovny!
Třetí setkání se uskutečnilo s Dášou Juráňovou z Městského kulturního střediska Třebíč, která
mj. organizuje třebíčský festival židovské kultury Šamajim. Povídalo se o židovských zvycích
i o tom, jak vypadá Tóra nebo kdy začíná Purim. Soutěžilo se a chutnaly se nejen macesy ale i
židovské cukroví.

7 / 10 let na Modřínce
Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

19 000,00 Kč
19 752,00 Kč
38 752,00 Kč

Projekt k 10. výročí založení pobočky Modřínová. Byla zdůrazněna podpora aktivního využití objektu
pro knihovnické účely, aktivizaci dětí, jejich rodičů i seniorů, podpora komunitní sounáležitosti a
možností pro amatérskou uměleckou činnost obyvatel této části města. Knihovna – komunitní centrum
sídliště je otevřena pravidelnému setkávání lidí všech věkových kategorií a sociálních skupin. Pobočka
připravila především aktivity prorodinného a mezigeneračního charakteru, které navštívilo asi 1 500
účastníků. Celkem proběhlo 23 akcí (4 vzdělávací a 19 kulturních) a bylo uspořádáno 10 výstav.
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Přehled akcí
Čtenář roku
Městské kolo čtenářských rodin v rámci celostátní kampaně. Z městského kola do krajského postoupili
Lukáškovi, nejaktivnější rodina pobočky Modřínová i celého města Třebíč. Tato rodina zvítězila také
v krajském kole, které se konalo v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Zdeněk Železný: Prapověsti naše s trochou vtipné kaše
Beseda a autorské čtení z knížky. Spisovatel představil dětem svoji nejnovější knihu.
Jarmila Jičínská: Velikonoce na Horácku
Seniorka připravila pro děti besedu o tradicích a zvycích na Horácku.
Rozmarýnek maminkám
Vystoupení folklórního souboru ze ZŠ Benešova ke Dni matek.
S kočárkem do knihovny
Zábavné dopoledne pro maminky na MD.
Senior Band
Vystoupení seniorů z DPS Manž. Curieových.
Adolf Dudek, ilustrátor: Interaktivní dílny pro děti.
Dlouhá noc v knihovně
Zábavný literárně hudební večer pro děti ze ZS a MŠ Na Kopcích s hudební skupinou Ententýky do
muziky.
Rozmarýnek na DS
Vystoupení folklorního souboru ze ZŠ Benešova pro obyvatele DS Manž. Curieových.
Pasování prvňáčků, žáků 1. tříd ZŠ Benešova a ZŠ a MŠ Na Kopcích, celkem 120 dětí.
Mikulášská nadílka spojená s vystoupením žáků ze školní družiny ze ZŠ a MŠ Na Kopcích.
Ampulka: Zapomenutý čert
Klasická česká pohádka v provedení třebíčského amatérského souboru.
Vánoční dílničky
Výroba svíček a ozdob ze včelího vosku a drobných dárků z papíru.
Slunko v knihovně
Tradiční vystoupení nejmenších Sluníček dětského pěveckého sboru Heleny Noskové.
Výstavy
Třebíčské mateřské centrum
Speciální MŠ na Družstevní ulici: výrobky dětí se specifickými potřebami
MŠ Cyrilometodějská: Výtvarných prací dětí
Rok ve stacionáři. Denní rehabilitační stacionáře na Družstevní ulici
Oldřich Chmelíček: Řezbářské práce
Kateřina Grulichová: Papírové postavičky z Večerníčků
Jolana Halová: Letní dekorace
DPS Manž. Curieových: Výrobky klientů
Jolana Halová a klienti Denního stacionáře Domovinka: Podzimní dekorace
Výrobky klientů Denního rehabilitačního stacionáře Úsměv
Vánoční a zimní výrobky dětí ze školní družiny ZŠ a MŠ Na Kopcích

8 / Rok rodinných farem
Dotace GSZM Třebíč:
13 000,00 Kč
Finanční spoluúčast knihovny:
14 052,39 Kč
Celkové náklady:
27 052,39 Kč
Rok 2014 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem rodinných farem. Cílem
projektu byla prezentace rodinných farem Vysočiny, motivovat ke koupi ekologických produktů,
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pěstovaných s ohledem na ráz, zachování a obnovu krajiny. Farmáři účastníky seznamovali s tím, zda
a jak jsou jejich farmy podporovány státem, jaké jsou možnosti získání dotací z Evropské unie i
s jakými dalšími problémy se v souvislosti se svým hospodařením potýkají. Kampaň měla podle
ohlasů i pozitivní výsledek v následné rodinné agroturistice.
Součástí byla návštěva tří rodinných farem, přednášky o problematice výroby ekopotravin
produkovaných rodinnými farmami i připojení se k celosvětové kampani Férová snídaně.
Celkem se v rámci projektu uskutečnilo 14 akcí, přímých návštěvníků akcí bylo téměř 500 + řada
návštěvníků doprovodných výstav. Akce byly určeny pro dospělé a některé speciálně pro děti.
Akce projektu pro dospělé
Včelařská farma Kurtin, Račice u Hrotovic
Rodinná farma prodává nejen med vlastní produkce, ale také včelstva jiným včelařům. Byl představen
složitý proces zpracování medu a výroba dalších včelích produktů. Součástí akce byla ochutnávka
medů, ořechů v medu a ukázky dalších výrobků, kosmetiky a výrobků z vosku.
Posnídejte férově a zdravě
Třebíč je obec se známkou faitradového města. Celosvětová akce na podporu spravedlivého obchodu a
zodpovědné spotřeby měla v knihovně podobu snídaně s především regionálními produkty. Snídaly se
farmářské produkty (máslo, sýry, jogurt, tvaroh), pečivo místních pekařů výrobky s označením
Fairtrade a Vysočina Regionální produkt. Účastníci obdrželi tištěné informace o výrobcích přítomných
potravin – Farma rodiny Němcovy, Ekologická farma Pospíšilovi, Včelařská farma Kurtin, Pekařství
Zdeněk Švestka z Tasova, Vrátka o.s., Kozí farma Dvůr Ratibořice, Dvorský statek Olešenka, Domácí
dobroty Ostašov, Farma Chaloupky.
Výlety na rodinné farmy
Kozí farma, Lesní Jakubov
U černých ovcí, Horní Lhotice
Výlet do na kozí farmu (ekokoza.cz) a ovčí farmu. Na kozí farmě byla připravena ochutnávka kozích
produktů a bylo možné je také zakoupit. Výlet byl částečně vlakem a většinou pěšky, neboť farmy
jsou v sousedních vesnicích. S majiteli farem účastníci zavítali přímo na pastviny, kam svá zvířata
pravidelně přemísťují.
Zájezd na farmu rodiny Němcovy, Netín
Zájezd autobusem na jednu z nejznámějších farem Vysočiny. Patří celorepublikově k nejlepším
zpracovatelům mléčných produktů. Farma má vlastní minimlékárnu a některé její produkty získaly
ocenění Vysočina Regionální produkt. Na místě bylo možné ochutnat a zakoupit produkty farmy.
Margit Slimáková - Zdravé stravování s výrobky českých farmářů
Přednáška specialistky na zdravotní prevenci a výživu. Poukazovala na prospěšnost konzumace
farmářských produktů, důležitost rodinných farem a nutnost jejich podpory. Ochutnávku zdravých
potravin zajistila Naturka Třebíč.
Rodinná farma Sedmikráska, Jimramovské Paseky
Farma Urbánkových se zabývá zejména pěstováním bylinek, výrobou bylinných sypaných čajů,
bylinných sirupů, olejíčků, tinktur, mastí a likérů. Účastníci se dozvěděli, jak se jednotlivé produkty
vyrábí a na co se používají. Součástí akce byla ochutnávka čajů a bylinných sirupů a produkty bylo
možné zakoupit.
Ekologická farma Pospíšilových, Holubí Zhoř u Velké Bíteše
Na této farmě hospodaří rodina Pospíšilových, od roku 2006 ekologicky. Pěstují zeleninu a chovají
krávy, prasata, ovce. Udržuje také způsob bedýnkového prodeje a dodává rodinám na objednávku
sezónní zeleninu do Brna, Jihlavy, případně je možné si pro bedýnky přijet na farmu. Součástí akce
byla ochutnávka moštů.
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Rodinná farma Řezníček, Dvůr Lhota, Lipník u Hrotovic
Farma hospodaří se 14 rybníky na celkové vodní ploše 37 ha. Majitel firmy Jan Řezníček, vnuk
předchozího majitele, přiblížil rodinnou historii farmy, chov ryb i další aktivity, např. oblíbený výlov
rybníka.
Akce projektu pro děti
Zvířátka na farmě
Besedy pro děti s využitím tematických kufříků Ekologie a Zvířátka, které obsahují kromě knih i další
materiály – hry, hračky.
Co uvidím na farmě. Výtvarná soutěž pro děti a výstava z jejich prací
Celkem se sešlo cca 150 prací, které byly od prosince vystaveny v prostorách knihovny. Některé práce
byly velice vtipné a měly velký úspěch u návštěvníků, např. společná velká králíkárna dětí ze ZŠ
Týnská.
Včelařská farma Kurtin
Včelařská farma Kurtinových se představila také na dvou besedách dětem ze základních škol.

Městská knihovna v Třebíči / Výroční zpráva 2014
26

Akce knihovny mimo grantové projekty
Knihovna připravila v průběhu roku 2014 řadu akcí také mimo linii grantových projektů. Rozvíjela tak
dlouholetou spolupráci s místními neziskovými organizacemi, se kterými spolupracovala také na
neknihovnických kampaních, se školami i jednotlivci. Zajímavou akci v knihovně pořádal i senátor
pro Třebíčsko František Bublan a europoslanec Tomáš Zdechovský. Podzimní akce a pasování
prvňáčků na čtenáře podpořila Skupina ČEZ a Jaderná elektrárna Dukovany.

Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví, domy s pečovatelskou službou,
další charitní organizace
Pro klienty zařízení knihovna spolupracovala průběžně, a to organizací opakujících se besed o
zajímavých osobnostech, událostech a tématech:
Pavel Bobek, Stoletý stařík, Cyril a Metoděj, Karel Kryl, Jaro a Velikonoce, Květnové pranostiky,
Zuzana Navarová, Muzikoterapie s Martinou Pleskačovou, Podzimní pranostiky, Vánoce v literatuře.

Počítačové kurzy
PC kurzy probíhaly v internetové studovně. Zájem byl o začátečnické kurzy práce s PC, internetem,
textovým procesorem Word a tabulkovým procesorem Excel, základní grafické možnosti a digitální
fotografii.

Tvůrčí dílny
Základy pletení košíků, podnosů, krabiček, závěsných dekorací, košíků a malování na hedvábí.

Wolkrův Prostějov
Spádové kolo 58. ročníku recitační soutěže.

Národní týden manželství
Knihovna se společně se Zdravým městem Třebíč a Poradnou Ruth zapojila do národní kampaně,
tentokrát s podtitulem Ohromné maličkosti: malé kroky k velkým vztahům.
Dr. Jeroným Klimeš: Peníze, dluhy a další pasti na partnerské soužití. Ve spolupráci se Zdravým
městem Třebíč
Mgr. Bohuslava Horská, Ing. Josef Horský: Po malých krůčcích k pěknému vztahu. Setkání
s lektory manželských setkání. Ve spolupráci s Poradnou Ruth Třebíč.
Jak vrátit důvěru do manželského či partnerského vztahu. První z cyklu pěti psychologických
přednášek ve spolupráci se Studiem terapie pro tělo i duši Třebíč. Další přednášky: Otec, matka, dítě
– tři členové jednoho celku, Duše matky a duše dítěte – komunikace za slovy, Jak se vyrovnat se
ztrátou blízkého člověka, Jak pomoci při ztrátě práce.

Březen měsíc čtenářů a Čtenář roku
Kampaň SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) na podporu čtení a činnosti knihoven.
Česko v roce 2014 volilo nejlepší čtenářskou rodinu. Rodina, která vyhrála v Třebíči, se umístila i na
prvním místě v krajské kole.
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Krocení literární múzy
Semináře pro žáky ZŠ o literární tvorbě. V knihovně uspořádal Památník písemnictví na Moravě
Rajhrad.

Národní týden trénování paměti
Kampaň vyhlášená Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging. Na téma Odhalte
potenciál svého mozku proběhla v knihovně přednáška Evy Fruhwirtové se zábavnými praktickými
pomůckami a ukázkami tréninku.

Magnesia litera, Guerilla poetring a Den poezie
Kampaně na podporu čtení. Magnesia litera je celonárodní anketa o nejlepší knihu vydanou
v předchozím roce. Do ankety se zapojili i čtenáři knihovny v Třebíči. GP ve spojení s Dnem poezie
byl způsob, jak neotřelým, zábavným a nečekaným způsobem zaujmout lidi poezií mimo knihovnu.
Ve spolupráci se školami žáci a studenti vyvěšovali v ulicích a parcích svoje básně, které si lidé mohli
přečíst nebo si je odnést domů. Listopadový GP byl také součástí projektu Cooltúra v knihovně.

Sváteční víkend hudby a poezie aneb Tak trochu přípravná Nezvalova Třebíč
V roce 2014 se knihovna rozhodla obnovit festival poezie Nezvalova Třebíč. Víkend hudby a poezie
byl malou zkouškou na rok 2015, kdy byl 14 denní festival po 30 letech realizován. V programu
vystoupili významní hosté a osobnosti české kultury:
Martin Hilský a Daniel Dobiáš: Sonety aneb Tak trochu sváteční shakespearovská pošta.
Profesor anglické literatury a významný překladatel, díky němuž máme k dispozici v češtině téměř
celé Shakespearovo dílo, přednesl vybrané sonety. Skladatel Daniel Dobiáš sonety zhudebnil a
zazpíval.
Jana Koubková, Roman Hampacher: Básně z jazzové dásně. Jazzová zpěvačka pokřtila svou
novou knihu vlastních písňových textů.
Litweb. Prezentace literárního serveru Litweb a křest Almanachu Litweb pro rok 2014. Amatérští
básníci z celé ČR se setkali v Třebíči, aby oslovili i oslavili výsledek své tvorby.
Týden knihoven
18. ročník národní kampaně na podporu čtení a knih byl v Třebíči opět nabitý akcemi pro všechny
věkové skupiny.

LiStOVáNí
Cyklus scénických čtení vydavatelských novinek v podání profesionálních herců. V roce 2014
odehrálo LiStOVáNí 10 představení.
Dan Brown: Inferno
Zdeněk Merta: Pražská svatba a jiné erotické povídky. Čtení s účastí autora.
Daniel Glattauer: Dobrý proti severáku
Stephen Clarke: Faktor merde! Čtení s účastí autora, anglického spisovatele žijícího v Paříži.
Legenda Z + H: Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka
Benoit Duteurtre: Holčička a cigareta
Kolektiv autorů: Roger Krowiak
Niccoló Ammaniti: Já se nebojím
Mé dětství v socialismu. Soubor povídek známých osobností.
Robert Fulghum: Co jsem to proboha udělal?
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Další vybrané akce
Pavla Rydlová: Historie pronásledování hnutí Falun gong
Miroslava Čermáková: Návraty. Křest druhé knihy třebíčské autorky a bývalé knihovnice
Josef Novák: Lovy na Vysočině. Norsko. Prezentace knihy zaníceného myslivce, obdivovatele krás
Vysočiny i vzdáleného Norska.
Kontaktní rodičovství. Jak dávat lásku dětem. Pořádalo Zdravé město Třebíč za podpory Zdravého
kraje Vysočina.
Miroslav Koupil - Divadélko Safraporte: Lavička. Představení amatérského divadélka Hotelové
školy Třebíč.
Otevřete oči, ne peněženku. Přednášku ozvláštněnou tematickými a humornými divadelními vstupy
pořádali pro seniory studenti Gymnáziaa Třebíč. Jejich pozvání přijala i socioložka Jiřina Šiklová.
Jan Dočekal: Rozhovory 2005 – 2013 (Může být, ale my takovými řečmi nehodláme ztrácet čas).
Mnohostranný umělec a kritik představil, pokřtil a podepisoval novou knihu a zároveň zahájil výstavu
obrazů obrazů Aproximativní krajiny.
Nemusí pršet… Křest sborníku a autorské čtení žáků ZŠ Kpt. Jaroše.
František Bublan – Milan Taraba: Bydlení a ochrana nájemníků. Změny v právních předpisech a
občanském zákoníku pro širokou veřejnost.
Lukáš Průša: Ladislav Novák. Přednáška při příležitosti 25 výročí úmrtí významného třebíčského
výtvarníka, známého používáním nových a netradičních technik.
Petra Dvořáková: Já jsem hlad. Autorské čtení z knihy, která je příběhem boje nejen s mentální
anorexií, ale za sebe samou.
Tomáš Zdechovský: autorské čtení knih a poezie. Europoslancem je až nyní, předtím je básníkem,
fotografem politickým publicistou, politikem a mediálním analytikem.
Luděk Vyka, Aleš Kratina: Veřejná doprava ve Švýcarsku jako inspirace pro dopravní systém
v ČR. Pořadateli bylli Centrum pro efektivní dopravu, o.s. a Regio 2020.
Gabriela Kopcová, Josef Kremláček: Zahrady plné pohádek. Autogramiáda s českou autorkou a
ilustrátorem knihy dvojjazyčné knihy pohádek. Druhou autorkou je rakouská spisovatelka Margarette
Lassi.

Výstavy (ústřední knihovna Hasskova)
Sbor církve bratrské v Třebíči: Bible včera, dnes a zítra
Společnost Otokara Březiny: Přátelství Otokara Březiny a Františka Bílka
RC Klub SIG-N.A.L.: Modely členů klubu
Boris Kjulleněn: Průřez tvorbou
Dalibor Krch: Férová Uganda
Jan Dočekal: Aproximativní krajiny
Muzeum Vysočiny Třebíč, Státní okresní archiv Třebíč, Městská knihovna v Třebíči: Velká válka
1914 – 1918
Studenti a žáci ČR: Stopy totality. Putovní výstava
Různí výtvarníci: Komiks vs. Ilustrace
Studenti Katolického gymnázia Třebíč: Práce inspirované tvorbou ak. mal.Vlastimila Tomana
Tomáš Beňo: 9 tváří a 9 knih Tvé fantazie
Jiří Kabát, Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč Nuclear Model Club, Nadace Letecké historické
společnosti Vyškov: Válečné nebe třebíčské
Další informace o akcích na http://www.knihovnatr.cz/cze/archiv-akci/ .

Městská knihovna v Třebíči / Výroční zpráva 2014
29

Regionální funkce
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 2014 byla výše dotace 2 135 000 Kč.
Městská knihovna v Třebíči z této částky hradí plat 4 zaměstnanců ÚSK a náklady související
výhradně s poskytováním RF – nákup knih do výměnného fondu, materiál, náklady na rozvoz
knih aj. Podrobně financování RF na str. 31.
V okrese Třebíč bylo v roce 2014 registrováno celkem 10 profesionálních knihoven (včetně
MěK v Třebíči) a 135 neprofesionálních knihoven v malých obcích. Tento počet je nejvyšší
v Kraji Vysočina a pravděpodobně nejvyšší v ČR.
Seznam a právní postavení profesionálních knihoven
Městská knihovna Jaroměřice nad Rokytnou, oddělení MKS při městě Jaroměřice nad
Rokytnou
Městská knihovna Hrotovice: organizační složka obce
Městská knihovna Moravské Budějovice: organizační složka obce
Knihovna městyse Mohelno: organizační složka obce
Městská knihovna Jemnice: organizační složka obce
Místní knihovna Myslibořice: organizační složka obce
Městská knihovna Náměšť nad Oslavou: součást organizační struktury MěÚ
MěK v Třebíči: příspěvková organizace obce
Knihovna Okříšky: organizační složka obce
Obecní knihovna Rouchovany: organizační složka obce
Financování

Profesionální knihovny vzhledem k právnímu postavení podléhají ve většině případů
hospodaření příslušného městského nebo obecního úřadu. Některé z nich získaly finanční
prostředky z programů Knihovna 21. století a VISK MKČR (mimo MěK v Třebíči):
Okříšky
Litohoř
Jaroměřice nad Rokytnou
Moravské Budějovice
Hrotovice

13 000 Kč
38 000 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč
12 000 Kč

Změny v provozu knihoven

Místní knihovna Lomy – rozsáhlá adaptaci celé budovy OÚ, knihovna získala
zrekonstruované prostory.
Místní knihovny Tasov a Pokojovice - vybavení novými regály a drobným nábytkem.
Obecní knihovny Smrk a Rohy - úprava vnitřních prostor.
Místní knihovna v Litovanech - přestěhována do opravených, ale výrazně menších prostor.
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Statistika činnosti ÚSK
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven (včetně MěK v Třebíči)
Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Zpracování roční statistiky knihovnických činností Kult (MK) 12 – 01pro MK ČR
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven
počet vzdělávacích akcí
počet účastníků
počet vyučovacích hodin
Porady
počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF
počet revidovaných knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
Zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knih
Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31. 12. 2014
roční přírůstek
roční úbytek výměnného fondu
Cirkulace VF
počet knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis automatizovaného knihovního systému
knihovny s podporou automatizovaného systému
počet akcí, zásahů
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

4
145
145
210
350
144
135
75
13
393
62
53
4
68
8
30 384
11
600
57 923
2 934
952
139
387
27 287
90
250
136
7 207

Městská knihovna v Třebíči / Výroční zpráva 2014
31

Financování regionálních funkcí knihoven v Kč z rozpočtu Kraje Vysočina
Provozní náklady
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho nákup knihovního fondu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
z toho doprava
z toho nákup licencí na elektronické zdroje
Mzdové náklady
z toho platy zaměstnanců
z toho ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Ostatní provozní náklady
Provozní náklady celkem
Investiční náklady
Náklady celkem

766 317
718 561
0
3 441
2 842
61 050
8 500
720
950 000
928 900
21 100
315 833
15 114
5 342
15 061
2 135 000
0
2 135 000
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Odborná školení, semináře a kurzy 2014
Odborné akce v knihovně Třebíč
Zvukové knihovny v roce 2014. Pravidelný celorepublikový seminář pro pracovníky zvukových
knihoven.
Anopress. Školení vyhledávání v externí databázi českých médií.
Současná literatura pro mládež
Peter Hoeg a novodobá tradice severské detektivky
Současná ruská literatura
Odborné akce v jiných knihovnách ČR
Co nepřehlédnout aneb Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2013
Současné trendy literatury pro dospívající mládež
Moderní formy práce se čtenáři. Databanka vzdělávacícsh programů
Práce s konfliktními čtenáři
Současná německá literatura
Francouzská próza
Dadaisti, surrealisti, dogmatici: André Breton a spol.
Jean Cocteau
Fantastika v současné české literatuře. E-learningový kurz
Knižní edice
Databáze Anopress, ASPI, Library PressDisplay
Utajené životy slavných Češek
Tabu v literatuře
Knihovnická dílna
Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě
Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb, platforma Kultura - knihovny
Knihovna spolupracovala v dlouhodobém a rozsáhlém projektu Unie zaměstnavatelských svazů
„Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb“, který kromě jiného řeší problematiku úrovně a
potřeby oboru jako celku i úroveň a potřeby odborného vzdělávání pracovníků knihoven. V roce 2014
se knihovna zapojila do řady dotazníkových šetření, která mapovala současný stav a budoucí potřeby
profese (odbornost pracovníků, dosažené vzdělání, aktuální stav a potřeby odborného vzdělávání,
současné služby a potřeba jejich rozšiřování a změn v závislosti na změnách společenských a
sociálních apod.). Výsledky byly výchozím bodem pro návrhy řešení konkrétních částí projektu.
V roce 2014 se knihovna podílela na typizaci vybraných pracovních pozic knihovník katalogizátor,
knihovník v knihovně pro děti, knihovník v přímých službách a referenční knihovník.

Benchmarking knihoven
Benchmarking - měření výkonů v knihovnách
Knihovna spolupracovala v celorepublikovém projektu Benchmarking knihoven, tj. měření výkonu a
poskytování služeb v souvislosti s velikosti sídel, finančním, personálním i prostorovým zajištěním.
Díky projektu je knihovna schopna srovnat činnost s veřejnými knihovnami své kategorie.
Dlouhodobě je činnost Městské knihovny v Třebíči ve většině indikátorů nadprůměrná. V počtu
registrovaných čtenářů do 15 let dokonce zaujala v roce 2014 první místo se 71,27 % oproti průměru
ČR 31,79 %. Znamená to, že více než 2/3 dětí do 15 let byly v roce 2014 aktivními čtenáři knihovny.
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