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Základní statistická data za rok 2013
Registrovaní čtenáři a uživatelé
z toho děti do 15 let
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

8 658
3 461
222 762
138 445
11 379
28 211
2 339
42 338

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

368 968
55 214
190 344
14 038
51 360
52 614
222
5 138
38
8 478

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
Knihovní fondy (pouze Třebíč bez výměnného fondu pro obecní knihovny regionu)
Celkem
z toho naučná literatura
krásná literatura
mapy
zvukové knihy, hudební CD, zvukově obrazové
CD-ROM
Počet exemplářů novin a časopisů
Počet knih ve volném výběru
Přírůstky za rok 2013
Úbytky za rok 2013
Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy)
Vzdělávací akce pro veřejnost (PC školení, další kurzy)
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí
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43 937
22 668
33 736
11 012
312
61
259
225
179 231
60 263
103 942
239
14 518
269
271
123 815
6 845
5 522
887
102
30 550

Regionální funkce (RF, profesionální služby obecním knihovnám regionu)
Počet svazků výměnného fondu celkem
Přírůstek knih v roce 2013
Úbytek knih v roce 2013
Výměnné soubory knih do obecních knihoven 2013
Počet knih ve výměnných souborech 2013
Profesionální knihovny v regionu Třebíč
Neprofesionální obecní knihovny v okrese Třebíč

59941
2 100
649
387
27 287
10
135

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 základní měsíční plat včetně příplatků a odměn
Ostatní osobní náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Investiční výdaje
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28,50
8,75
19,06
0, 69
10 247 413
2 135 000
117 000
1 002 063
0
0
0
4 452 728
2 047 589
6 396 121
18 702
369 033
2 199 959
81 995
0

Ekonomika knihovny 2013
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 a
GSZM. Podrobně Grantové projekty 2013, s. 15.
Příspěvek zřizovatele je určen 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., s. 41.
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 mimo MěK v Třebíči) 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 Regionální funkce s. 35.
Vybrané ekonomické ukazatele 2013
Knihovna v roce 2013 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 4 951 Kč.
Neinvestiční příjmy:
Z toho:
příspěvky z rozpočtu zřizovatele:
příspěvky z rozpočtu zřizovatele – granty:
příspěvky z rozpočtu státu – granty:
příspěvky z rozpočtu Kraje Vysočina - regionální funkce:
tržby za vlastní výkony:
ostatní provozní výnosy, dary (knihy) a rezervní fond:
odpisy
zisk z VHČ
Příjmy z VHČ (kopírování, nájem):
Investiční příjmy:

13 555 076 Kč
10 141 413 Kč
106 000 Kč
117 000 Kč
2 135 000 Kč
960 364 Kč
52 999 Kč
42 300 Kč
29 023 Kč
29 023 Kč
0 Kč

Odbor správy majetku a investic města
360 000 Kč
Z rozpočtu odboru správy majetku a investic města proběhla v knihovně 2. část rekonstrukce
sociálních zařízení v 2. podlaží budovy Hasskova.
Vybrané náklady:
Knihy, časopisy, hudební CD, zvukové knihy aj.
Všeobecný a obalový materiál, materiálová účast k dotacím,
benzín do AUS

5

1 363 460 Kč
215 101 Kč

Nákupy majetku, vybavení, obnova výpočetní techniky
204 879 Kč
Energie, voda, plyn
894 727 Kč
Cestovné
19 736 Kč
Drobné opravy a údržba
20 792 Kč
Pohoštění a dary (spoluúčast grantů, akce knihovny)
19 962 Kč
Komunikace (telefony, poštovné, upomínky, sms služby čten.)
89 716 Kč
Služby
553 133 Kč
– zákonné revize, licenční autorské a provozní poplatky, servisní služby,
internet, elektronické databáze, příspěvky na stravné, servis sw,
odpady, členské příspěvky, mytí oken, spoluúčast k dotacím aj.
Bankovní poplatky
15 989 Kč
PC software
0 Kč
Mzdy
5 408 511 Kč
Ostatní osobní náklady, spoluúčast grantů
283 475 Kč
Zákonné sociální pojištění
1 883 074 Kč
Zákonné sociální náklady - FKSP, úrazové pojištění
70 023 Kč
Náhrady za nemoc
51 407 Kč
Pojištění majetku
15 318 Kč

Knihovní fondy 2013
(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 2013 21,9 %. Menší část
fondu získává knihovna nákupem na knižních veletrzích.
V roce 2013 bylo na nákup všech dokumentů vyčleněno celkem 1 363 460 Kč, z toho na noviny a
časopisy 133 710 Kč. Knihovna obdržela sponzorský dar 18 knih ve výši 2 778,50 Kč od Společnosti
Ludvíka Svobody. Nákup zvukových knih pro zdravotně postižené byl podpořen grantem Ministerstva
kultury ČR ve výši 15 000 Kč.
Bylo zpracováno celkem 5 468 svazků knih, 34 map, 347 titulů hudebních CD, audioknih a CD-ROM,
788 zvukových knih pro zdravotně postižené. Knihovna dále odebírala formou předplatného nebo
přímým nákupem 273 titulů novin a časopisů. 197 knih bylo převedeno z výměnného fondu do fondu
MěK a poboček.
Odpisy knihovního fondu
V roce 2013 bylo odepsáno 5 522 svazků knih z důvodu zastarání, opotřebení nebo duplicity. Z fondu
novin a časopisů byl odepsán ročník 2009 s výjimkou regionálních periodik.
Odborné činnosti
Evidence knihovního fondu
Evidence 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 2011 a 2012 již tento proces probíhá průběžně. V roce 2013
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bylo zharmonizováno 5 500 autorit. Knihovna naopak do národní databáze autorit přispěla 50 návrhů
nových autorit regionálního významu.
Souborný katalog ČR – CASLIN
Budování souborného katalogu v Národní knihovně v Praze je výsledkem on-line exportu dat
(bibliografických záznamů) zpracovaných knih. V roce 2013 bylo přijato 2 846 záznamů MěK, naopak
knihovna ze souborného katalogu čerpá data pro 60 - 70 % zpracovaných knih.

Odborná školení a semináře
Věcné autority, Národní knihovna Praha (NKP)
Aktualizace jmenných autorit, Moravská zemská knihovna Brno (MZK)
Katalogizace audiovizuálních dokumentů, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod (KKV HB)
Katalogizace elektronických zdrojů, MZK Brno
Akviziční seminář, KKV HB
Supervize národních autorit, Souborný katalog ČR, NKP

Statistika oddělení a poboček 2013
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 s mateřskými, základními a středními školami a s řadou místních
společností a organizací – Muzeem Vysočiny Třebíč, Oblastním archivem Třebíč, Oblastní charitou
Třebíč, Sdružením na pomoc zvířatům Třebíč aj. 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
Výpůjčky
Akce

3 687
146 864
134

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
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2 960
7 663

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 (306 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

Internetová studovna
Návštěvníci

3 559

Internetová studovna je vybaveno 12 počítači s přístupem na internet. 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 266 / realizováno 259
žádáno 236 / realizováno 225
14

Hudební oddělení a zvuková knihovna
Počet výpůjček
5 003
(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.
Zrakově a zdravotně postiženým byly služby oddělení poskytovány zdarma. Výpůjčky hudebních
nosičů trvale klesají v důsledku ustanovení autorského zákona o 9 měsíční ochranné lhůtě od nabytí
nosiče pro veřejné půjčování.
Dětské oddělení
Čtenáři
Výpůjčky
Akce

2 180
51 884
413

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
čtenáře v Domově pro seniory Koutkova – Kubešova.
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Oddělení realizovalo multikulturní projekt Čtyřlístek na cestách (MK ČR, Knihovna 21. století) a
podílelo se na přípravě dalších projektů a akcí knihovny – Na cestě za zdravím, Národní parky a
přírodní zahrady, Knihovna - prostor pro mezigenerační setkávání. Spolupracovalo s odbornými a
zájmovými organizacemi na regionální a národní úrovni, zapojilo se do národních kampaní na
podporu četby dětí (Noc s Andersenem, Noc v knihovně, 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.
Výběr z aktivit
Celostátních akce, kampaně, projekty a soutěže
ANKETA SUK. ČTEME VŠICHNI. Anketu pravidelně vyhlašuje Národní pedagogická knihovna a
hlasuje se o nejoblíbenější dětskou knížku malých čtenářů.
TÝDEN ČTENÍ. Pohádka o králi Karlovi. Březen.
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. 5. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti vyhlášený SKIP
ČR. Hlavními sponzory jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků). Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od 1. ročníku školní docházky.
ŠKOLA NARUBY. Čtenářský deníček pro děti a rodiče. Do deníčku děti zapisovaly, co společně s
rodiči přečetly a děti čtení známkovaly. Celoroční soutěž, které se účastnilo 16 rodin.
KAMARÁDKA KNIHOVNA. Zapojení do celostátní soutěže a odevzdání 198 vysvědčení.
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ a ANKETA ČTENÁŘ ROKU, tentokrát celostátně byly vyhlašovány
děti do 15 let.
MAGNESIA LITERA. Hlasování o cenu čtenářů probíhalo elektronicky. Březen – duben.
NOC S ANDERSENEM. Zaměřeno na pohádky a království. Děti si hrály na královskou rodinu,
vyrobily si koruny, malovaly erby, hrady, hádaly pohádkové postavičky. Celkem v knihovně nocovalo
30 dětí.
TÝDEN MOBILITY. Beseda Chceme dýchat čistý vzduch. Test Jsi na silnici v bezpečí?
DNY ZDRAVÍ. Beseda Frikulín? MacDonald to z tebe neudělá. Test Víš také to, co mrkvička?
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU.
Další akce pro děti
ZAMILOVANÁ KNIHOVNA. Svatý Valentýn v knihovně omalovánky zamilovaných dvojic

testík na zamilované dvojice,

S JAREM DO POHÁDKY. Testík pro děti. Březen.
POHÁDKOVÁ NOC NA ZŠ T.G. MASARYKA. Odpolední program na pohádkové téma (úryvky z
pohádek, soutěže, kvízy apod.) pro děti z této školy.
SETKÁNÍ U ANIČKY. Divadelní představení dětí z Václavského divadélka ZŠ Horka - Domky pod
vedením paní učitelky Nahodilové.
TŘETÍ SUDBA. Divadelní představení dětí z Václavského divadélka ZŠ Horka - Domky pod vedením
Ireny Nahodilové.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. Pasovány byly děti ze ZŠ Kpt.Jaroše, ZŠ Horka-Domky,
ZŠ Týnská, ZŠ T.G.Masaryka. Dětské oddělení pasovalo celkem 280 prvňáčků.
ČTEME SPOLEČNĚ. Společné výměny knížek celých tříd.
Denní činnost pro školy
Oddělení zpracovalo nové besedy v rámci projektů knihovny – Vydejme se do Evropy, Pohádka o
Králi Karlovi, Bratři ze Soluně. Po celý rok zajišťovalo akce pro děti z MŠ a Speciální školy: Hrátky s
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jazykem, Káťa a Škubánek, Večerníčky, Můj medvěd Flóra, Vláček, Krteček, Pohádka o králi
Karlovi, Večerníčky, Zvuky kolem nás, Co mám vědět, než půjdu do školy, Hrátky s batolátky,
Popelka, Poklad, Bratři ze Soluně, Vydejme se do Evropy, Jak se točí pohádka, H. Ch. Andersen,
Malá čarodějnice, Neplač, Muchomůrko, První čtení, Putování pravěkem, Jak si děti hrály aj.
Výstavy
MŠ Kaštánek: LOUČÍME SE SE ZIMOU, VESELÉ RYBKY
Družina ZŠ Kpt. Jaroše: SVĚTEM ZVÍŘAT PO CELÝ ROK
Internátu ZŠ Cyrilometodějská: VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
ZŠ Kpt. Jaroše: BAREVNÝ PODZIM
ZŠ Týnská: KOLIK JE SVĚTŮ NA JEDNÉ PLANETĚ. Výstava kalendářů.
POVĚSTI V OBRAZECH

Pobočky
Pobočka Modřínová
Čtenáři
Výpůjčky
Akce

1 933
99 157
246

z toho 872 dětí do 15 let

Pobočka byla otevřena v roce 2004 a působí úspěšně jako komunitní centrum dvou velkých sídlišť.
Denně připravuje akce pro 7 mateřských škol a 4 základní školy. V roce 2013 realizovala projekt
Knihovna – prostor pro mezigenerační setkávání (str. 15). Spolupracovala s Třebíčským mateřským
centrem, pěveckým sborem Slunko a družinami ZŠ. Poskytovala služby specifickým skupinám
uživatelů, pobočku navštěvují klienti Denního stacionáře Úsměv a Denního rehabilitačního stacionáře
na Družstevní ulici. Zajišťovala výpůjční služby klientům Domova pro seniory Manž. Curieových.
Spolu s ústřední knihovnou se zapojila se do národních kampaní na podporu četby a realizovala vlastní
akce - Dlouhá noc v knihovně, Čteme společně, Pasování prvňáčků na čtenáře, spolupracovala na
ostatních projektech knihovny.
Výběr akcí mimo vlastní projekty:
POHÁDKOVÁ DOPOLEDNE PRO DĚTI ZE ŠIKULKY (Třebíčské mateřské centrum)
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ. Zapojení do celostátní akce - čtení klientům DS Manž. Curieových v
rámci Března měsíce čtenářů, nominace Čtenář roku pobočky Modřínová
ČTEME SPOLEČNĚ. Společné výměny knih celých tříd
ČISTÁ VYSOČINA. Zapojení do 5. ročníku jarního úklidu v našem kraji
HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY. Fairtradová dílna ve spolupráci se společností Na Zemi a Hotelovou
školou Třebíč
DĚTI – ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZU. Besedy s příslušníky Dopravní policie v rámci ETM.
CVIČENÍ MEZI KNIHAMI. Akce v rámci Dnů zdraví
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. Pasováno bylo 115 děti ze ZŠ Benešova a Na Kopcích
PRODEJ VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ ZŠ NA KOPCÍCH. Děti prodejem svých výrobků přispěly na
Týden boje proti zákeřným chorobám
SBÍRKA KRMIVA pro třebíčský útulek
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Výstavy
ZŠ a MŠ Na Kopcích: VÁNOČNÍ A ZIMNÍ VÝROBKY
Speciální MŠ Družstevní ulice: VÝROBKY DĚTÍ
Zdeňka Marečková: FOTOGRAFIE. Výstava fotografií třebíčské pedagožky
Jolana Halová a Třebíčské mateřské centrum: JARNÍ A VELIKONOČNÍ VÝROBKY
Denní rehabilitační stacionář: DEN VE STACIONÁŘI. Výstava fotografií a výrobků klientů
Společnosti NaZemi: SUPERMARKET SVĚT. Interaktivní výstava
Kateřina Grulichová: POSTAVIČKY Z VEČERNÍČKŮ
Jolana Halová a Třebíčské mateřské centrum: LETNÍ DEKORACE
Jiřina Vejmelková: OBRÁZKY ENCAUSTIC TECHNIKOU
Denní stacionář Úsměv: VÝSTAVA VÝROBKŮ A PREZENTACE
ZŠ A MŠ Na Kopcích: PODZIMNÍ VÝROBKY
Třebíčské mateřské centrum: VÁNOČNÍ A ZIMNÍ VÝROBKY
Pobočka Borovina
Čtenáři
Výpůjčky
Akce

605
42 959
154

z toho 299 dětí do 15 let

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 DaR, 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.
Výběr akcí mimo vlastní projekty:
AKCE PRO STACIONÁŘ BAREVNÝ SVĚT. Klienti navštěvují knihovnu pravidelně 1x měsíčně.
TŘEBÍČ – MOJE MĚSTO. Celoroční cyklus besed pro děti ze 3. tříd ZŠ. V červnu byl zakončen 4.
ročník a v září zahájen 5. ročník. Děti se seznámily s historií i současností Třebíče.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ DĚTSKÁ KNIHA. Anketa pro děti, ve které zvítězila kniha Mikulášovy patálie.
SPOLUPRÁCE S TŘEBÍČSKÝM MATEŘSKÝM CENTREM TŘEBÍČ. Pravidelné návštěvy dětí z
Dárečku.
BESEDY NA AKTUÁLNÍ TÉMATA. S velkým zájmem se u dětí setkala beseda O středověku, jak
ho viděla abatyše Kunhuta.
SOUTĚŽE, TESTY, KVÍZY, luštěnky A HRY PRO DĚTI.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ. Pasováno bylo 68 prvňáčků. Prosinec.
EXKURZE studentů Hotelové školy v Třebíči
SBÍRKA KRMIVA pro třebíčský útulek zvířat
Výstavy
Jolana Hallová a Centrum DaR: Výstava prací.
Miroslav Máca: TŘEBÍČ
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Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež na Družstevní ulici v
Třebíči DEN VE STACIONÁŘI
STARÁ TŘEBÍČ VE FOTOGRAFIÍCH
Jolana Hallová a Centrum DaR: VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ
Josef Šabacký: PO STOPÁCH VÍTĚZSLAVA NEZVALA. Perokresby. Výstava k 55. výročí úmrtí
významného českého básníka
MŠ Okružní: KDYŽ JSEM ZDRAVÝ, VŠE MĚ BAVÍ
Pavla Mollera: TOULKY TŘEBÍČÍ
Ondřej Pěnčík: VÝSTAVA Z DĚL
Denní centrum Barevný svět: UMĚNÍ V NAŠICH OČÍCH
Lenka Vodičková a Centrum DaR: VÁNOČNÍ VÝSTAVA

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

Čtenáři
21
16
10
24
38
23

Výpůjčky
144
197
83
1 443
7 071
393

Návštěvníci
47
175
28
249
759
266

V místní části Řípov pobočka nebyla zřízena.
Pobočky nebyly doplňovány stálým fondem, novinky literatury byly zajištěny prostřednictvím
výměnných fondů. Kromě pobočky Budíkovice mají všechny přístup na internet.
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Projekty a granty 2013 - přehled
Projekty pro veřejnost a odborné projekty pro knihovnu
V roce 2013 knihovna podala 9 vlastních grantových žádostí a 1 žádost jako člen národního konsorcia
uživatelů databázových služeb. Podpořeno bylo 8 projektů. Celková částka získaných prostředků
činila 223 000 Kč. Knihovna projekty spolufinancovala částkou celkem 219 848 Kč.
Kulturně vzdělávací projekty pro veřejnost
1.

Knihovna - prostor pro mezigenerační setkávání

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

12 000 Kč
13 215 Kč
25 215 Kč

Projekt pobočky Modřínová k posílení role knihovny jako komunitního centra části města, kde se
setkávají lidé všech věkových a sociálních skupin. Akce byly zaměřeny především na vzájemnou
mezigenerační spolupráci - besedy seniorů pro děti, dětská vystoupení pro seniory a rodiče, výtvarné
dílny s vícegenerační účastí, divadelní představení pro nejmenší děti, akce pořádané ve spolupráci s
domovem pro seniory a s denním rehabilitačním stacionářem. Podrobně str. 15.
2.

Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké

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

15 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč

Průběžný projekt 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 97 nových titulů knih (136 mp3 souborů)
a odpovídající počet příslušných nosičů. Podrobně str. 15.
3.

Čtyřlístek na cestách

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

20 000 Kč
23 918 Kč
43 918 Kč

Projekt zaměřený na tématiku multikulturního soužití a kořenů vybraných národů Evropy, Afriky a
severní i jižní Ameriky. Podrobně str. 16.
4.

Slovanská mise

Dotace GSZM Třebíč:
30 000 Kč
Finanční spoluúčast knihovny:
30 083 Kč
Celkové náklady:
60 083 Kč
Projekt k připomenutí evropsky významné události, 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. Akce i větší tematické programy probíhaly během celého roku 2013. Projekt byl
určen všem věkovým skupinám – dětem, studentům, dospělým i seniorům, kolektivy se specifickými
potřebami. Stěžejní akcí pro dospělé byla Makedonská noc za účasti odborníků. Podrobně str. 18.
5.

Francouzský klub 2013

Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

31 000 Kč
31 896 Kč
62 896 Kč

Obsahem projektu byla realizace dalšího ročníku Francouzského klubu, který při Městské knihovně
v Třebíči pracuje od října 2008. Akce Francouzského klubu proběhly podle plánu první čtvrtek
v měsíci včetně prázdnin. Každý měsíc přinesl přednášky, kulturní vystoupení, prezentace jednotlivců
i kolektivů (ZŠ v Třebíči). Aktivními přispěvateli a přednášejícími byli amatérští cestovatelé z řad
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členů F-Klubu, třebíčský dobrovolník pracující v mezinárodních projektech i odborníci, jimž spojení s
Francií nějakým způsobem formovala profesní nebo soukromý život. Podrobně str. 21.
6.

Na cestě za zdravím

Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

30 000 Kč
40 462 Kč
70 462 Kč

Projekt teoretické i praktické osvěty dětí i dospělých na téma zdravá výživa, zdravý životní styl,
domácí strava. Realizované akce měly především prorodinný charakter, protože v rámci rodiny nebo
kolektivu se společná předsevzetí a návyky lépe dodržují a pěstují. Praktická část projektu zahrnovala
prezentaci místních obchodů se zdravými potravinami, firem, které se věnují zdraví prospěšným
aktivitám a wellness a fitcenter. Podrobně str. 23.
7.

Národní parky a přírodní zahrady - chráněné světové ekosystémy i malé kousky
přírodní krásy

Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

15 000 Kč
17 105 Kč
32 105 Kč

Projekt k problematice ochrany přírody s cílem pozitivně ovlivnit postoje posluchačů k životnímu
prostředí a rozvoji ekologicky přijatelného turismu. Projektu prezentoval národními parky světa a ČR,
upozornil na potřebu a význam jejich existence včetně nutnosti provozovat takové rekreační a
turistické aktivity, které nemají negativní dopad na přírodu. Součástí projektu byla také přednáška o
přírodních zahradách (bez pesticidů, rašeliny a neekologických minerálních hnojiv). Podrobně str. 25.
Odborné knihovnické projekty
8.

Přístup do komerčních databází Anopress a ASPI

Finanční spoluúčast knihovny:
15 488 Kč
Přímým příjemcem dotace byla Národní knihovna Praha pro konsorcium knihoven ČR. Členství v
konsorciu zajišťovalo 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 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 firma Wolters Kluwer ČR, a.s.
Knihovna poskytovala přístup do těchto databází prostřednictvím knihovníka.
9.

Vzdálený přístup k plnohodnotnému systému Clavius REKS

Dotace Ministerstva kultury ČR:
70 000 Kč
Finanční spoluúčast knihovny:
32 681 Kč
Celkové náklady:
102 681 Kč
Projekt byl zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění služeb poskytovaných Útvarem služeb knihovnám
obecním knihovnám okresu Třebíč v režimu regionálních služeb. Byla navýšena hardwarová
konfigurace serveru pro virtualizaci a nainstalován terminálový server pro vzdálený přístup. Umožnil
obecním knihovnám, které využívají REgionální Knihovní Systém Clavius (REKS), vzdálený přístup
k plnohodnotné aplikaci Clavius a přístup ke všem funkcím systému. Součástí projektu bylo zakoupení
bezdrátové čtečky čárových kódů a terminálu s pamětí a pro zefektivnění revizí prováděných v malých
knihovnách. Mimo jiné umožnil provádět revize i v místech bez připojení k internetu.
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Projekty a granty 2013
1 / Knihovna – prostor pro mezigenerační setkávání
Dotace Ministerstva kultury ČR:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

12 000 Kč
13 215 Kč
25 215 Kč

Projekt k posílení role knihovny jako komunitního centra, kde se mohou setkávat lidé všech věkových
a sociálních skupin. Akce byly zaměřeny především na vzájemnou mezigenerační spolupráci. Součástí
byly besedy pro děti, výtvarné dílny, divadelní představení pro nejmenší děti, akce pořádané ve
spolupráci s domovem pro seniory a s denním rehabilitačním stacionářem. Akce projektu navštívilo
973 dětí, rodičů a seniorů. Finanční prostředky byly využity především na podporu aktivit místních
amatérských souborů, sborů, výtvarníků a regionálních spisovatelů, účinkujících aktivních seniorů
z Domova pro seniory i seniorů jednotlivců, účinkujících dětí ze ZŠ a MŠ. Na projektu spolupracovali:
MILENA HOLCOVÁ, spisovatelka připravila několik besed o knížkách pro děti.
MARKÉTA VYDROVÁ, ilustrátorka na besedách pro děti. Zastoupila za náhle nemocného Miloše
Kratochvíla. Je to ilustrátorka většiny jeho knih pro děti.
DIVADELNÍ SOUBOR AMPULKA, místní amatérský soubor sehrál divadelní představení pro děti
a rodiče.
LUDMILA DRESLEROVÁ, aktivní seniorka připravila 3 besedy pro děti na téma Čas.
JARMILA JIČÍNSKÁ, aktivní seniorka – besedy pro děti na téma Škola našich babiček .
GABRIELA KOPCOVÁ, regionální spisovatelka a ilustrátorka vlastních knih, připravila několik
besed na téma Retro.
MONIKA KABELKOVÁ, místní amatérská výtvarnice vedla výtvarné dílny.
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANTUS SLUNKO, místní amatérský soubor uspořádal předvánoční
koncert. Sbor, který má několik souborů od předškolních dětí po mladé lidi do 18 let, oslavil v roce
2013 již 35. výročí založení a byl úspěšný v národních i mezinárodních sborových soutěžích.
FOLKLORNÍ SOUBOR ROZMARÝNEK, místní amatérský soubor připravil vystoupení v Domově
pro seniory (DPS) Manž. Curieových.
KAREL ŠTVERÁČEK, MÍSTNÍ AMATÉRSKÝ VÝTVARNÍK, vedl výtvarné dílny s výrobou
vánočních ozdob z včelího vosku, tradičního a přírodního materiálu Vysočiny.
DĚTI ZE ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH vystoupily v DPS Manž. Curieových na Mikulášské besídce.
DĚTI ZE ZŠ CYRILOMETODĚJSKÁ A KLIENTI DENNÍHO REHABILITAČNÍHO
STACIONÁŘE vystoupili s pořadem Bavíme se navzájem.
SENIOR‘S BAND PŘI DPS MANŽ. CURIEOVÝCH předvedl hudebně dramatické pásmo klientům
denního rehabilitačního stacionáře.

2 / Knihovní fondy pro zdravotně postižené 2013
Dotace Ministerstva kultury ČR:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

15 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč

Průběžný projekt 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
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znemožňuje čtení běžných knih a tiskovin. Bylo zakoupeno 97 nových titulů knih (136 mp3 souborů)
a odpovídající počet příslušných nosičů.
Projekt Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké v roce 2013 zahrnoval nákup zvukových knih
z internetové digitální knihovny KTN K. E. Macana v Praze, nákup nosičů pro zvukovou knihu,
náklady na honorář za označení zvukových knih v Braillově písmu a zajištění semináře pro pracovníky
zvukových oddělení. Část spoluúčasti byla se souhlasem Krajské knihovny Vysočiny hrazena z dotace
na regionální funkce, protože MěK v Třebíči jako jediné pracoviště tohoto typu v okrese Třebíč
poskytuje službu zvukové knihovny všem oprávněným klientům okresu.
V roce 2013 bylo nakoupeno 97 titulů nových knih v 136 souborech mp3 a odpovídající počet nosičů
pro zvukovou knihu. Zakoupeny byly především nové tituly, ale také část obnovených (titulů
vydaných do r. 2007 na audiokazetách). Fond zvukových knih Městské knihovny v Třebíči se buduje
od roku 1995, obsahuje širokou nabídku titulů a vykazuje vysoký počet výpůjček. V roce 2013 bylo
uskutečněno 5 003 výpůjček vlastním čtenářům, knihovnám a oprávněným klientům v domovech pro
seniory v Třebíči i obdobných sociálních zařízeních v okrese Třebíč.
Všechny zvukové knihy byly zakoupeny v KTN K. E. Macana v Praze prostřednictví digitální
internetové knihovny. V roce 2013 byla stanovena cena 100,- Kč za 1 stažený soubor.
Jednodenní seminář pro pracovníky zvukových oddělení, který byl jako každý rok odbornou součástí
projektu, se uskutečnil 9. dubna 2013, článek o průběhu semináře vyšel v časopise Čtenář (5/2013):
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/5-2013/rovny-pristup-novinky-ze-seminare-zvukoveknihovny-2013-111-1455.htm.
Další článek vyšel v časopise Duha (2/2013):
http://duha.mzk.cz/clanky/odborny-seminar-zvukove-knihy-v-roce-tentokrat-2013
Náklady semináře nebyly do projektu zahrnuty a nejsou ani součástí vyúčtování.

3 / Čtyřlístek na cestách
Dotace Ministerstva kultury ČR:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

20 000 Kč
23 918 Kč
43 918 Kč

Projekt zaměřený na tématiku multikulturního soužití a kořenů vybraných národů Evropy, Afriky a
severní i jižní Ameriky. Aktivity byly zaměřeny na především na děti, výběrově také na ostatní věkové
kategorie. Akce nad rámec tematických cyklů zastřešily obecnou tématiku multikulturního soužití.
Besedy a ostatní akce navštívilo a soutěží se zúčastnilo přes 900 účastníků.
Cyklus I – Evropa
VYDEJME SE DO EVROPY
Interaktivní beseda o odlišnostech v rámci Evropy, míře emigrace a imigrace v různých zemích
Evropy, sociálních a společenských problémech vznikající ze soužití různých kultur a etnik. Nová
generace - změny v postavení a chování dětí vietnamských přistěhovalců jako nejvíce zastoupené
komunity neevropského původu v Třebíči.
ČTYŘLÍSTEK V EVROPSKÝCH MĚSTECH.
Výtvarná soutěž pro děti, kde ukázaly, kde již byly nebo kam by si přály jet..
MILUŠKA MRVKOVÁ: ALBÁNIE, TO JE TAKÉ EVROPA
Na cestě divokou Albánií s Miluší Mrvkovou, třebíčskou seniorkou, která každý rok cestuje do
zajímavých zemí a na místa neobvyklá pro běžné turisty.
TOMÁŠ KUBEŠ: MAGICKÉ BULHARSKO
Přednáška o zemi, kde skoro všichni byli, ale skoro nikdo je vlastně nezná. Bulharsko před třiceti lety
bylo českými turisty jednou z nejnavštěvovanějších zemí. Teď se opět pomalu dostává do popředí
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zájmu, protože teprve po pádu komunismu může předvést vše starobylé a magické, čím oplývá nejen u
černomořského pobřeží.

SOUROZECI KLUBALOVI: STUDOVAT V CIZINĚ
Beseda o tom, co to znamená studovat v cizí zemi bez rodinného zázemí, naučit se samostatnosti a
získat nové přátele a životní zkušenosti. Sourozenci studovali SŠ v Rakousku.
Cyklus II – Severní a Jižní Amerika
VYDEJME SE DO AMERIKY
Interaktivní beseda nejen o krásách Severní a Jižní Ameriky, ale především o osudu původních
obyvatel kontinentu a jejich současném sociálním postavení. Dobývání obou kontinentů je nepříliš
chvályhodnou historií novověku.
MILOSLAV MARTAN: ESKYMÁCI NA ALJAŠCE
Beseda spojená s výstavou Národní parky v USA.
ANAGRAM: PANENKY PRO PERU
Výtvarná dílna vydavatelství Anagram, kdy děti samy vyráběly výroba panenek pro Nadaci Inka.
NADACE INKA: INDIÁNI V PERU
Beseda s pracovníky Nadace Inka, která se orientuje na spolupráci mezi obyvateli ČR a Peru.
JOSEF KREMLÁČEK: ČTYŘLÍSTEK VYPRÁVÍ INDIÁNSKÉ POHÁDKY
Beseda s akademickým malířem a ilustrátorem Josefem Kremláčkem, který celý svůj život tvoří
v Třebíči. Jeho ilustrace jsou velmi ceněné i za hranicemi ČR, protože mají nejen velkou uměleckou
hodnotu, ale také jsou pro děti poučné svou věrohodností. Před každou prací na knize musí udělat
rozsáhlý průzkum o životě, zvycích, oblečení i stravování národa, aby jeho ilustrace odpovídaly
skutečnosti. V tomto úsilí mu již řadu let pomáhá knihovna, která při informačním průzkumu využívá
všechny dostupné knihovnické prostředky – rešerše, fotografie a obrázky z knih a z internetu apod.
Cyklus III – Afrika
VYDEJME SE DO AFRIKY
Interaktivní beseda o problematice černého kontinentu, který je svou obrovskou rozlohou, množstvím
jazyků a kmenových zvyků opravdovou zkouškou pro všechny, kdo se na něj vydají ať jako
cestovatelé nebo jako účastníci humanitárních projektů.
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V rámci besedy se děti seznámily s projektem Adopce na dálku, do kterého se pracovnice Městské
knihovny v Třebíči osobně zapojily. Již řadu let finančně podporují vzdělání keňské žákyně a nyní
studentky střední školy Medlyne Kageha. Finanční prostředky jsou použity na nákup školních
pomůcek a školní uniformy.
JEDEME DO AFRIKY
Prstem po mapě, s knížkami v knihovně, myší na internetu, se zvířaty v ZOO. Výtvarná, literární a
informační dílna všeho druhu, povídky, básničky, motivy, které děti napadly na africké téma.
Z výsledků dílny byla uspořádána výstava.
FILIP ROSENKRANC: KEŇA
Cestopisná beseda. Filip studoval v Třebíči na gymnáziu a po VŠ se začal zajímat o humanitární
projekty. Byl učitelem v Keni a účastnil se projektu humanitární kartografie – mapování a sdílení dat a
koordinace spolupráce mezi místními a mezinárodními aktéry humanitární pomoci v centrální Africe.
Mezi účastníky z různých evropských zemí byli 4 Češi, kteří zažili i několik evakuací kvůli
vojenskému nebezpečí. Součástí byla výstava velkoformátových fotografií z humanitárních misí
Filipa.
MONIKA KABELKOVÁ: AFRICKÉ MASKY
Výtvarná dílna s Monikou Kabelkovou.
JARMILA JIČÍNSKÁ: EGYPT
Beseda s cestovatelkou, třebíčskou seniorkou.
BUBNUJEME - DRUM CIRCLE
Bubnování bylo tradičním komunikačním prostředkem v afrických buších a pralesích. Naslouchání a
souhra dokázala budovat trpělivost, stmelovat kmen a potlačovat některé negativní individuální
projevy členů kmene.
Akce nad rámec tematických cyklů, zastřešující obecnou problematiku multikulturního soužití:
STŘED, O.S.: MEZILIDSKÁ TOLERANCE. JAK JEDNAJÍ NEJMENŠÍ ANEB CHRAŇ SI SVÉ BEZPEČÍ
Dvě besedy s pracovníky STŘED.
KOLIK JE SVĚTŮ NA JEDNÉ PLANETĚ?
Kalendář, výtvarná soutěž pro všechny věkové kategorie, rodiny, třídní kolektivy, partu kamarádů i
jednotlivce. Účastníci vytvořili kalendáře s multikulturní tématikou.
PALETA RŮZNOSTI
Výstava portrétů lidí různých národností žáků ZUŠ Třebíč.
LiStOVáNí: DRAČÍ POLÉVKA
Long má dva životy. Zatímco doma mluví vietnamsky a jí hůlkami, ve škole mluví česky, jí příborem
a jmenuje se Láďa. Scénické čtení stejnojmenné knihy v podání herců projektu LiStOVáNí
s tématikou multikulturního soužití jako odměna za celoroční účast dětí v soutěžích a výstavách.
Knihy
V rámci projektu byly zakoupeny knihy odpovídající tématu – atlasy, cestopisy, fotografické
publikace, knihy o fauně jiných kontinentů a životě v cizích zemích, pro děti příběhy a pohádky
s multikulturní tematikou.
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4 / Slovanská mise jako počátek české vzdělanosti
aneb Trocha historie nikoho nezabije
Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

30 000 Kč
30 083 Kč
60 083 Kč

Kulturní událostí roku 2013 s evropským významem byly oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu. Kromě tohoto výročí bylo cílem projektu připomenutí dalších událostí a
osobností, které výrazně ovlivnily naše dějiny. Projekt byl určen všem věkovým skupinám – dětem,
studentům, dospělým i seniorům. Některé akce proběhly i pro speciální skupiny – klienty Domů s
pečovatelskou službou, Domovinky Třebíč a Paprsku naděje - Centra služeb pro podporu duševního
zdraví Třebíč. Celkem proběhlo 53 akcí, účastníků bylo 1 617 a nezjištěný počet návštěvníků výstav.
Akce projektu pro studenty a dospělé
Makedonská noc
Poučná i magická Makedonská noc za účasti odborníků při příležitosti 1150. výročí příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Atmosféru zpříjemnila originální živá
balkánská hudba Livada z Brna.

Program a hosté:
PROF. PHDR. IVAN DOROVSKÝ, DRSC.: O VÝZNAMU SLOVANSKÉ MISE
Původní národností Makedonec, který do ČR přišel při exodu makedonských a řeckých dětí v době
občanské války v Řecku 1949, pedagog MU Brno, balkanolog a překladatel. Mimo jiné je také
předsedou Společnosti přátel jižních Slovanů a šéfredaktorem časopisu Slovanský jih.
DOC. PHDR. DAGMAR DOROVSKÁ, CSC.: MAKEDONSKÁ LITERATURA U NÁS
Doc. Dorovská je také spoluautorkou českých čítanek pro ZŠ a SŠ, její specializací je jihoslovanská
literatura.
PHDR. IVO ODEHNAL: PÍSEŇ O VELKOMORAVSKÉ NÁUŠNICI
Nositel makedonské ceny za tuto básnickou skladbu, věnovanou příchodu Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. Báseň spolu s Ivem Odehnalem předneslo Divadlo bez opony.
PROF. PHDR. MILOŠ ŠTĚDROŇ, CSC.
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Bez knih jsou národy nahé. Hudební vědec, pedagog a skladatel o své hudební kantátě na slova Písně
o velkomor. náušnici, s ukázkami z kantáty.
ISABELA ORAVOVÁ A LIVADA
Makedonský folklorní soubor zpíval balkánské písně.
Přednášky
NAĎA TROJANOVÁ: CYRIL A METODĚJ, POČÁTKY EVROPSKÉ KULTURNOSTI
Přednášky určené studentům, seniorům, klientům Domů s pečovatelskou službou, klientům Paprsku
naděje i knihovníkům.
HANNAH KODADOVÁ: KALIGRAFICKÉ DÍLNY
Dvě dílny s pedagožkou volného času a odbornicí na kaligrafii. Zvláštní pozornost byla v rámci dílny
věnována hlaholici, tj. písmu, které v rámci své misie vytvořili Cyril s Metodějem na Velké Moravě.
První dílny se zúčastnili studenti Katolického gymnázia a druhá byla určena nejširší veřejnosti.
MGR. DR. PHIL. VIKTOR VELEK, PH.D.: SVATOVÁCLAVSKÝ MÍSTOPIS
Přednáška připomněla svatého Václava, další významnou osobnost českých dějin. Posluchači
prostřednictvím přednášky navštívili místa našeho regionu spjatá s postavou sv. Václava, a to nejen
obrazem, ale i prostřednictvím hudebních ukázek. Pomítnut byl i krátký dokument o natáčení a
premiéře prvního československého historického velkofilmu Sv. Václav (1930).
PHDR. HYNEK BOUCHAL: NAHÉ JSOU VŠECHNY NÁRODY BEZ KNIH ANEB
CYRILOMETODĚJSKÁ MISE A ZROZENÍ ČESKO - MORAVSKÉ VZDĚLANOSTI
Přednáška zařadila slovanskou misi do širších dějin evropského myšlení, zejména zdůraznila charakter
byzantské vzdělanosti a její konfrontace s latinským Západem.
MGR. ALEŠ FLÍDR: ARCHITEKTURA VELKÉ MORAVY
Přednáška historika umění se věnovala prvním stavbám na Velké Moravě, které rovněž souvisely s
příchodem věrozvěstů na naše území.
Akce pro děti
Kladným výstupem celého projektu bylo aktivní zapojení dětí i dospělých do probíhajících akcí.
Projekt podpořil amatérské dramatické soubory dětí i dospělých a tím tvůrčí činnost zejména dětských
účastníků projektu. Děti ze ZŠ si prohloubily znalosti z dějepisu, dospělí si prostřednictvím přednášek
své školní vědomosti zopakovali, případně získali nové. V rámci projektu byly vytvořeny nové
besedy, které budou nadále v nabídce knihovny určené školám, kolektivům a zájmovým skupinám.
CELOROČNÍ BESEDY O CYRILU A METODĚJOVI, ČESKÝCH POVĚSTECH A KARLU IV
Besedy byly zařazeny do nabídky knihovny a jejich realizace bude pokračovat i v dalších letech.
Celkem proběhlo 19 besed.
KŘÍŽEM KRÁŽEM S MORAVSKÝMI VĚROZVĚSTY
Soutěž pro děti, které se účastnily besed o Cyrilu a Metodějovi. 8 úkolů na téma písma, oblečení,
architektura ad.
POVĚSTI V OBRAZECH: CYRIL A METODĚJ
Výtvarná soutěž pro děti a výstavy prací dětí ze ZŠ T. G. Masaryka a Katolického gymnázia Třebíč. 1
soutěž, 2 výstavy (klubovna a dětské oddělení).
JAN BÍLEK: STARÉ POHÁDKY ČESKÉ ANEB CO SI KAŠPÁREK Z JIRÁSKA
ZAPAMATOVAL
Divadelní představení loutkoherce, ve kterých si děti připomněly naše pověsti a významné postavy
našich dějin. Proběhla 2 představení u příležitosti MDD.
LUCIE SEIFERTOVÁ: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA
Besedy se spisovatelkou, autorkou stejnojmenného leporela. Lucie Seifertová představila své knihy
věnované různým postavám našich dějin a děti si společně s autorkou podobné leporelo vytvořily
samy. 2 besedy byly realizovny na dětském oddělní v ústřední budově a 1 beseda na pobočce
Modřínová.
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DRAMATICKÝ KROUŽEK ZŠ BENEŠOVA: ZE STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH
Dramatický kroužek pod vedením Zdeňky Marečkové sehrál pro děti z MŠ divadelní představení na
motivy starých pověstí. Další představení se konalo v rámci Dne pro dětskou knihu.
ZE STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH – PRAOTEC ČECH, GOLEM, LIBUŠE
Divadelní hříčky dětí ze ZŠ T. G. Masaryka v Třebíči pod vedením Hany Koppové a Moniky
Smejkalové. Celkem proběhla 3 představení, jedno z nich na Den pro dětskou knihu.
Den pro dětskou knihu
Program sobotního rodinného odpoledne na konci listopadu byl odměnou pro všechny děti, které se
během roku zúčastnily soutěží a akcí. Celé odpoledne mělo výrazně prorodinný charakter, společné
aktivity dětí s rodiči přispěly k jejich pohodě. Během odpoledne se konalo:
EVA HRUŠKOVÁ A JAN PŘEUČIL: POVĚSTI ČESKÉ
Muzikálové představení českých pověstí z dílny renomovaných autorů Zdeňka Bartáka a Jiřího
Chalupy. Představení 2x proběhlo v rámci Dne pro dětskou knihu. Vybrané děti na jevišti ztvárnily
postavy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky.
Vyhodnocení výtvarné soutěže Pověsti v obrazech a ocenění nejlepšího dětského kolektivu
Tvůrčí dílnička. Dílnička proběhla jako doplňková aktivita celého odpoledne a zapojili se do ní děti i
rodiče.

5 / Francouzský klub 2013
Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

31 000 Kč
31 896 Kč
62 896 Kč

Francouzský klub, který při Městské knihovně v Třebíči pracuje od října 2008, přešel v říjnu do
šestého ročníku. Přinesl pravidelné akce každý první čtvrtek v měsíci a několik akcí navíc - přednášky,
kulturní vystoupení, prezentace jednotlivců i kolektivů (ZŠ v Třebíči). Průměrná návštěvnost akcí byla
50 osob. Aktivními přispěvateli a přednášejícími byli amatérští cestovatelé z řad členů F-Klubu,
třebíčský dobrovolník pracující v mezinárodních projektech i odborníci, jimž spojení s Francií
nějakým způsobem formovala profesní nebo soukromý život.
Mimo akce byly v rámci spoluúčasti nakoupeny knihy francouzských autorů nebo s tematikou Francie
a audioknihy na CD pro zrakově postižené čtenáře.
Akce projektu
ING. JAN KUBICA: POSTŘEHY Z TOULEK AUTEM PO FRANCII
Prezentace a přednáška o cestě do Burgundska, přes Loiru až do La Rochelle, do severní části
Francouzského středohoří a na atlantické pobřeží do Francouzského Baskicka.
ALŽBĚTA VÍTKOVÁ, STUDENTKA GYMNÁZIA TŘEBÍČ: PROJEKT VÍCEJAZYČNÝCH ONLINE SLOVNÍKŮ PRO STUDENTY VŠ A SŠ
Knihovna formou pronájmu počítačové učebny umožnila praktickou prezentaci a výuku pro studenty
Gymnázia Třebíč v počítačové učebně knihovny, zúčastnilo se 16 studentů. Akce proběhla bez
finančních nákladů, pronájem učebny ze strany knihovny byl také zdarma.
SLÁVKA CHRPOVÁ: MADAGASKAR ANEB DVĚ BABY MEZI BAOBABY
Dvě ženy, a ještě k tomu na kole, to se opravdu na Madagaskaru nevidí příliš často - zkušenosti a
postřehy z cyklocesty po centrální a západní část tohoto jedinečného a přátelského ostrova.
Ostrovní stát Madagaskarská republika je vnímána jako součást Afriky. Historický úvod připomněl, že
Francie zde byla koloniálně přítomná až do roku 1960 a francouzština spolu s malgaštinou jsou dnes
úředními jazyky. Slávka Chrpová je šéfredaktorka časopisu Cykloturistika.
VERONIKA ZÁBRŠOVÁ: BRETAŇSKÁ INSPIRACE A CREPERIE MELONI TŘEBÍČ
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Prezentace s fotografiemi o studijním pobytu v bretaňském Lorientu, o výletech po okolních městech,
o creperiích, které v Bretani najdeme na každém rohu, o palačinkách crêpes a galettes.
JIŘÍ ŽÁK: FRANCOUZSKÁ KULTURA – MOJE OSUDOVÁ LÁSKA
Jiří žák je herec divadla Divadla na Vinohradech a spisovatel. Fascinace francouzskou kinematografií,
divadlem a kulturou vůbec ho přivedla k tomu, že se začal francouzsky učit jako samouk a za dva roky
nato složil státní zkoušku na prestižní pražské jazykové škole. Dnes je jedním z excelentních
překladatelů francouzské literatury a divadelních her, ale také autorem vlastních knih o Francii, Paříži
a knih o francouzských umělcích (Depardieu, Funès, Marais, Belmondo, Girardot, Galabru, Jobèrt,
Hossein a další), které jsou napsány na základě osobních setkání a rozhovorů.
MOLIÈRE: ŠKOLA ŽEN. ND BRNO
S vystoupením Jiřího žáka byla spojena návštěva divadelního představení od francouzského dramatika
Molièra v překladu Jiřího Žáka, 11. dubna 2013 v Mahenově divadle v Brně. Představení navštívili
studenti, dospělí i senioři v počtu 55 lidí. K přepravě byl použit autobus hrazený z příspěvku GSZM a
dvě osobní auta.
FILIP ROSENKRANC: STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA (SAR), PROJEKT EUROSHA A
HUMANITARIAN OPENSTREETMAP TEAM
Filip Rosenkranc je z Třebíče a byl jedním ze 4 českých účastníků projektu. SAR je bývalou
koloniální zemí Francie a francouzština je i úředním jazykem. Domorodci nejvíce používají
sangoštinu (národní jazyk Sango), ale ve škole se děti učí francouzsky. Přednáška proběhla také
v rámci vernisáže výstavy fotografií z projektu. EUROSHA je jedním z pilotních projektů, na kterých
se zkouší různé možnosti činností humanitární pomoci a jejich efektivita. Hlavní částí projektu byla
humanitární kartografie, sdílení dat a spolupráce mezi místními a mezinárodními humanitárními
aktéry. Podílí se na něm asi desítka evropských neziskovek plus Sahana a OpenStreetMap. Všechno
řídí francouzská organizace France Volontaires, Českou republiku reprezentuje Diakonie. Konec
projektu byl dramatický, protože účastníci museli být evakuování z důvodu vojenského nebezpečí
v oblasti.
JANA KUBELOVÁ: FRANCOUZSKÉ PARFUMÉRSTVÍ II
Druhá část přednášky české parfumérky, která obor studovala ve Francii, navázala na přednášku
z května 2012, kdy návštěvníci F-Klubu přímo ze vzácných koncentrátů poznávali základní skupiny
vonných esencí a suroviny, ze kterých se vyrábějí a jejich užití v parfumérství, podívali jsme se do
daleké i méně vzdálené historie tohoto typicky francouzského oboru. Tentokrát se hovořilo o průběhu
a okolnosti zrodu parfémových kompozic a o jejich dalším uplatnění, jak vůně působí na člověka a
jejich schopnosti ovlivnit vzájemnou lidskou komunikaci.
PÉTANQUE. TURNAJ PRO ZÁJEMCE
Prázdninový program F-Klubu se konal v červenci a srpnu v areálu u bazénu Laguna. Vždy byla
obsazena všechna tři hřiště současně, účastnili se děti i dospělí od 4 let do seniorského věku.
FRANCOUZSKO-ČESKÁ HUDEBNÍ AKADEMIE TELČ
Zájezd na koncert studentů a profesorů 19. ročníku mezinárodně obsazené Francouzsko-české hudební
akademie v Telči. Autobus byl plně obsazen, zájezdu se zúčastnili zájemci všech věkových kategorií.
ANNA LINHARTOVÁ: HISTORIE A SOUČASNOST BURGUNDSKA
Středověká opatství, střechy z barevných tašek, šlechtická města a malebné vesničky, to vše je
Burgundsko. Je známé rozmanitou krajinou s vinicemi a produkty světoznámé gastronomie. Město
Beaune proslulo mimo jiné historickou památkou L‘hotel Dieu – des hospices. Vesnička Clochemerle
je i u nás známá jako předobraz pro román Gabriela Chevaliera Zvonokosy.
5. výročí založení Francouzského klubu
HOTELOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ: PREZENTACE POBYTU STUDENTŮ V EVROPSKÉM
PARLAMENTU VE ŠTRASBURKU. OCHUTNÁVKA FRANCOUZSKÝCH VÝROBKŮ A
KUCHYNĚ VE SPOLUPRÁCI S TRHS
FRANCOUZSKÝ VEČÍREK: HUDBA VE FRANCOUZSKÉM STYLU
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Stylové akustické a komorní seskupení (akordeon Jindra Kelíšek, zpěvačka Eliška Sýkorová, klasická
kytara Jan Janda), jehož inspirací jsou francouzské šansony a melodie hrané ve spletitých pařížských
uličkách.
ARGUS POSEIDON TŘEBÍČ A MICHAL TRUČKA: POTÁPĚNÍ VE FRANCOUZSKÝCH
JESKYNÍCH V OBLASTI KRAJŮ LOT A DORDOGNE
Výjimečná prezentace potápěčského klubu z Třebíče, jehož členové se již několik let potápí v
podvodních jeskyních ve střední Francii. Množství krasových zatopených jeskyní s vybudovanou
potápěčskou infrastrukturou je další specifikum Francie a potápěči tam mají velké možnosti výběru
podle obtížnosti bez zbytečných úředních jednání a zákazů. Ti, kteří zůstávají na suchu, pak podnikají
výlety v krásné okolní krajině.
DOC. PHDR. LADISLAV KUDRNA, PH.D.: ČECHOSLOVÁCI JAKO PŘÍSLUŠNÍCI
FRANCOUZSKÉ CIZINECKÉ LEGIE V INDOČÍNĚ 1946–1955
Přednáška odborníka z Ústavu pro studium totalitních režimů o francouzské Cizinecké legii vyvrátila
mnohé mýty a předsudky o vojenské organizaci, kterou mnozí považují za sbor zločinců a uprchlíků
z vlasti. Doc. Kudrna je autorem knihy o účasti Čechů a Slováků v bojích v Indočíně a návštěvníci se
dozvěděli o pohnutých osudech těch, kteří se z bojů již nevrátili nebo byli po návratu tvrdě potrestáni
komunistickým režimem.

6 / Na cestě za zdravím
Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

30 000 Kč
40 462 Kč
70 462 Kč

Projekt osvěty zdravějšího způsobu života, což znamená nejen zdravě jíst a pohybovat se, ale také si
uvědomit důležitost spokojeného rodinného zázemí, vzájemné psychické podpory a společných
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prožitků pro zdraví všech členů rodiny. Akcí v knihovně se zúčastnilo asi 2000 lidí. Poběhla řada
praktických aktivizačních ukázek, které spolu s informační kampaní řadu lidí inspirovaly k zamyšlení
o současném způsobu života, dietních a (ne)pohybových chybách. Byli představeni profesionálové na
poradenství a pracoviště, která v místě mohou nabídnout jak zdravou hotovou stravu, tak suroviny
k domácí přípravě. Také každému předložili ochutnávku vhodné stravy a nabídli, kde ji v Třebíči
koupit, instruovali, jak se v nabídce potravin vyznat a jak číst etikety potravin. Vše ještě bylo
zdůrazněno tím, že v rámci rodiny nebo kolektivu se společná předsevzetí a návyky lépe dodržují a
pěstují.
Odborná spolupráce:
Bc. Věra Kaňkovská, lektorka jógy a meditačních technik
Jarmila Bocanová, výživová poradkyně a majitelka wellness fitness NB studia Třebíč
Mgr. Zdena Bartošová, výživová poradkyně
Lucky's Vege Bistro – vegetariánská a veganská restaurace
Zdravíčko – obchod se zdravými potravinami
Boris Kjulleněn, Martin Bukovský – fotografové
Vrátka – dodávka celozrnného pečiva na akci Výživa pro seniory
Akce projektu
TÝDEN PRO RODINU 2. - 5. 4. 2013
Podpora rodinných návštěv knihovny při příležitosti výročí založení knihovny. Členové rodiny, kteří
společně přišli do knihovny, byli zaregistrováni zdarma. Celkem bylo zaregistrováno 115 nových
čtenářů knihovny.
VZPOMÍNKA NA MAMINKU – KJULLENĚNOVI
Výstava fotografií Borise Kjulleněna, vzpomínka na akademickou malířku Boženu Kjulleněnovou.
Vernisáž výstavy a celá výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Vernisáže se účastnilo 80 lidí,
výstavu v nových výstavních prostorách dospělého oddělení shlédlo více než 1000 návštěvníků.
NOC S ANDERSENEM NA TÉMA KRÁLOVSTVÍ
Malé děti byly seznámeny formou her, soutěží a společného čtení o způsobu života v dřívějších
dobách, kdy číst uměl jen málokdo, televize ani počítače nebyly a lidé si v rámci rodiny museli
mnohem více pomáhat. Všechno, co k životu potřebovali, si museli sami vyrobit, jedli jen to, co si
sami vypěstovali a většinou těžce pracovali. Potravin bylo málo, ale byly mnohem zdravější, a protože
také měli mnohem více pohybu, neměli problémy s obezitou nebo se zrakem a každý člen rodiny
musel přispět podle věku a schopností k tomu, aby se jim žilo alespoň trochu dobře.
DONÁŠKA DOKUMENTŮ KNIHOVNY ČTENÁŘŮM DO DOMU
Od dubna 2013 knihovna zavedla donášku knih čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou
chodit do knihovny. Služba byla prezentována v knihovně, v regionálním tisku, prostřednictvím
pečovatelek Charity, které dochází do domácností.
MGR. ZDENA BARTOŠOVÁ: ÉČKA V POTRAVINÁCH, JAK ČÍST ETIKETY POTRAVIN
Dvě přednášky Mgr. Zdeny Bartošové o tom, že ne všechny konzervanty a „éčka“ v potravinách jsou
chemického původu nebo škodlivá. Jedna z přednášek byla určena studentům Hotelové školy Třebíč,
kteří si v praktické ukázce vyzkoušeli čtení éček z obalů müsli tyčinek.
ZDRAVÁ SNÍDANĚ. ZMĚŘTE SVOJE TĚLO
Knihovna pozvala čtenáře na zdravou snídani a zároveň nabídla měření těla na přístroji IN BODY
230, zhodnocení a doporučení výživové poradkyně Jamily Bocanové. Přístroj IN BODY na měření
hodnot individuálně nebezpečných látek v těle měřil obsah tělesného tuku a jeho skladbu. Odbornice
poradila, co jíst a jak se hýbat, jak naměřené hodnoty mohou individuálně ovlivnit zdraví.
VÁCLAV MERTIN: VÝCHOVNÉ MALIČKOSTI
Setkání s dětským psychologem Václavem Mertinem. Přednáška byla zaměřena na to, jak stravovací,
„výletní „ i technické návyky rodiny mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit psychický i tělesný
vývoj dětí.
JANA VEJSADOVÁ: JAK SI ZAPAMATOVAT COKOLI
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Přednáška certifikované odbornice na trénink paměti a mozkový jogging trenérky paměti byla
tentokrát určena studentům, kteří zjistili, že dnešní pomůcky – chytré mobily, GPS atd. nejsou pro
udržení paměťových funkcí mozku ideálními prostředky.
JAROSLAV ŠKVAŘIL: VEGETARIÁNSTVÍ
Přednáška s ochutnávkou vegetariánských jídel z třebíčského Vege bistra a s nabídkou obchodu
Zdravíčko se zdravými potravinami.
TÝDEN KNIHOVEN: INDIÁNSKÁ NOC
Zábavná tematická noc pro děti. Formou aktivní účasti, herního prožitku spojeného se soutěžemi a
čtením knížek byly malé děti seznámeny se způsobem života amerických indiánů. Ti mnohem více než
evropská civilizace byli spjati s přírodními silami a zákony, které ovlivňovaly jejich myšlení i skutky.
Z přírody čerpali i svou duševní a fyzickou sílu.
JARMILA BOCANOVÁ: VÝŽIVA PRO SENIORY
Přednáška třebíčské výživové poradkyně s ochutnávkou vhodné stravy.
JARMILA BOCANOVÁ: FRIKULÍN? MAC DONALD TO Z TEBE NEUDĚLÁ
Dvě přednášky pro –náctileté s výživovou poradkyní spojené se zdravou svačinkou a soutěží pro
účastníky. Následoval test pro děti: Víš, co je zdravé?
BC. VĚRA KAŇKOVSKÁ: RELAXACE, MEDITACE, JÓGANIDRA
Přednáška s ukázkami cvičení významného pro udržení psychické pohody, zdravějšího a pružnějšího
těla i mysli v každém věku.
MARTIN BUKOVSKÝ: LIDÉ
Vernisáž a výstava
INFORMAČNÍ KAMPAŇ
S novými knihami v prostorách knihovny, na webu knihovny, v regionálním tisku, informačními
materiály Zdravého města Třebíč. Stávající vyznavači vegetariánství a veganství předali svoje
zkušenosti novým zájemcům a vegetariánská restaurace získala řadu nových klientů, lidé získali
informace o tom, kde v Třebíči lze zakoupit hotové zdravé potraviny i suroviny na domácí zdravou
stravu, kde se peče zdravé a nápadité pečivo, kde cvičit, relaxovat, jak meditovat i kde si průběžně
zjistit výsledky změny způsobu života.

7 / Národní parky a přírodní zahrady chráněné světové ekosystémy i malé kousky přírodní krásy
Dotace GSZM Třebíč:
Finanční spoluúčast knihovny:
Celkové náklady:

15 000 Kč
17 105 Kč
32 105 Kč

Projekt k problematice ochrany přírody s cílem pozitivně ovlivnit postoje posluchačů k životnímu
prostředí a rozvoji ekologicky přijatelného turismu. Prezentace národních parků světa a ČR upozornila
na potřebu a význam jejich existence včetně nutnosti provozovat takové rekreační a turistické aktivity,
které nemají na přírodu negativní dopad. Součástí projektu byla přednáška o přírodních zahradách bez
pesticidů, rašeliny a neekologických minerálních hnojiv.
Návštěvníci se setkali s odborníky v oblasti ochrany životního prostředí, např. s významným českým
zoologem, ochráncem přírody a ekologem RNDr. Milošem Anděrou, CSc., dlouholetým pracovníkem
Národního muzea v Praze a mj. i držitelem Ceny ministra životního prostředí; Mgr. Antonínem
Krásou z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, který dříve působil v Hnutí
Brontosaurus a podílel se na vedení biologické terénní stanice na Papui-Nové Guineji; zoology Muzea
Vysočiny RNDr. Klárou Bezděčkovou a Pavlem Bezděčkou i odborníky z nám nejbližšího Národního
parku Podyjí. Bylo realizováno celkem 18 akcí, všechny přednášky i soutěže se setkaly s velkým
počtem zájemců, zúčastnilo se přes 1 200 návštěvníků.
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Akce v rámci projektu
MILOSLAV MARTAN: NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA
Přednáška fotografa a cestovatele, které se zúčastnili také zástupce kulturního atašé velvyslanectví
USA v České republice Greg Gaede a ředitel Amerického centra v Praze Miroslav Konvalina. V rámci
přednášky byly prezentovány také parky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.
MILOSLAV MARTAN: NÁRODNÍ PARKY USA. Výstava fotografií.

MILOSLAV MARTAN: NÁRODNÍ PARKY ALJAŠKY A ZÁPADNÍ KANADY
Národní park Denali s nejvyšší horou severní Ameriky a mnohé další krásné parky a rezervace.
PAVEL BEZDĚČKA: NÁRODNÍ PARKY – SOUČÁST OCHRANY PŘÍRODY
Akce proběhla v rámci Dne Země. Přednáška zoologa o historii ochrany přírody od starověkého Řecka
po současnost, jak a kde vznikaly první národní parky, jaký je jejich počet v Evropě a ve světě. Pavel
Bezděčka představil také naše čtyři národní parky.
ZVÍŘATA NAŠICH NÁRODNÍCH PARKŮ
Vědomostní soutěž pro děti, která byla vyhodnocena u příležitosti Evropského dne národních parků
24. května.
ZITA ZAPADLOVÁ: PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Co to jsou přírodní zahrady, jaká kritéria na založení a péči o ni musí přírodní zahrada splňovat, to se
posluchači dozvěděli z přednášky. Knihovna získala do fondu knihu a kalendáře od přírodních
zahradách.
EVA PALÁTOVÁ: NÁRODNÍ PARKY NAMIBIE
Přednáška cestovatelky zavedla do národních parků v jižní Africe.
ANTONÍN KRÁSA: NÁRODNÍ PARKY VÝCHODNÍ AUSTRÁLIE
Zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky představil desítky národních parků na
území pěti tisíc kilometrů dlouhé cesty ze severního Queenslandu do Sydney.
MILOŠ ANDĚRA: NÁRODNÍ PARKY EVROPY
S vybranými národními parky Evropy nás seznámil autor kompletního encyklopedického průvodce
Národní parky Evropy.
MICHAEL STANOVSKÝ: NÁRODNÍ PARKY FENNOSKANDINÁVIE
Národními parky Finska, Švédska a Norska provedl Michael Stanovský, šéfredaktor serveru Severské
listy a znalec severské přírody.
MILUŠKA MRVKOVÁ: KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK
Beseda pro děti s třebíčskou cestovatelkou Miluškou Mrvkovou, která několikrát navštívila KRNAP s
třebíčskými seniory a natočila během těchto návštěv několik videomateriálů.
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KLÁRA A PAVEL BEZDĚČKOVI: NÁRODNÍ PARK MANÚ V PERU
Průvodci národním parkem této jihoamerické země byli zoologové Muzea Vysočina Jihlava, kteří
se v rámci projektu vysokých škol dostali v NP Manú i do míst, kam se to běžným turistům nepodaří.
Kromě obrazového matriálu si měli posluchači možnost poslechnout autentické záznamy hlasů
živočichů, které byly během expedice pořízeny.
KLÁRA A PAVEL BEZDĚČKOVI: NÁRODNÍ PARK MANÚ. Výstava.
PETR LAZÁREK: NÁRODNÍ PARK PODYJÍ
Virtuální procházka slovem i obrazem jediným moravským národním parkem s pracovníkem NP
Podyjí.
SVATAVA HOLUBCOVÁ: NÁRODNÍ PARK PODYJÍ DO ŠKOL
4 prezentace pro děti s vedoucí Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově. Dvouhodinový
program byl o zajímavostech Národním parku Podyjí i o přírodě obecně. V hravé části programu pak
poznávaly přírodu všemi smysly. 2 akce se konaly na dětském oddělení a 2 na pobočce Modřínová.
Tematické kufříky Národní parky a přírodní zahrady, nákup knih do fondu knihovny
Tematické kufříky jsou kufříky, které obsahují knihy, CD, hry a další pomůcky vztahující se k danému
tématu. Kufříky díky materiálům v nich obsažených napomáhají nejen k seznámení s danou
problematikou, ale také k trávení společného volného času v rodině.
Dokumenty do fondu knihovny souvisící s tématem
Zakládáme a udržujeme ekozahradu, Zahrada k nakousnutí: permakultura podle Seppa Holzera,
Národní parky USA, Krajina v ČR, Národní park České a Saské Švýcarsko, Národné parky, Národní
park České Švýcarsko, Přírodní zahrady, Dokážeš přežít jako malý rys?, Nejstarší obrazová mapa
Krkonoš, Turistický průvodce KRNAP, Byliny Krkonoš.
Ceny soutěže pro děti Zvířata našich národních parků
Zvířata jsou borci, Hmyz a drobní živočichové, Dášeňka, Encyklopedie evropské přírody, Krkonošské
omalovánky, Omalovánky Krkonoše, Pexeso KRNAP, Pexeso Živá příroda Krkonoš, Mravenčí
kamarádi, Flóra Šumavy, Fauna Šumavy, Leporelo NP Podyjí.
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Kampaně, akce, další projekty 2013
10. výročí zájmového vzdělávání seniorů
V loňském roce knihovna oslavila 10 let akcí pro seniory. Pro tuto skupinu byly pravidelně 1 – 2x
měsíčně (s výjimkou letních prázdnin) pořádány přednášky z různých oblastí – umění, věda, dějiny.
Akce při příležitosti 10. výročí v prosinci podpořila Skupina ČEZ.
Projekt za 10 let trvání doznal řadu změn a rozšíření o počítačové kurzy, kurzy trénování paměti a
mozkového joggingu, ale nejvýznamnějším rysem projektu dlouhodobé práce se seniory je jejich
postupné aktivní zapojování, řadu akcí připravují sobě navzájem a svými výkony se motivují.
Senioři seniorům
ING. JAN KUBICA: SKANDINÁVIE, 2. ČÁST
Norsko z Osla až za polární kruh. Kam až se dá dojet malým autem a s minimální výbavou.
MILUŠKA MRVKOVÁ
ŘECKO, KRÉTA, SANTORINI, HRISI. Poutavá cestopisná beseda s třebíčskou seniorkou.
KRUŠNÉ HORY. Týdenní putování Krušnými horami se seniorkou bylo doplněno o krátkou
procházku po sochách Michala Olšiaka ve Žďáru nad Sázavou. ALBÁNIE – KRÁSKA SE
ŠPATNOU POVĚSTÍ. Na skok v Makedonii a pak cesta zemí vysokých hor, divočiny, orlů a bunkrů.
NADĚŽDA TROJANOVÁ: CYRIL A METODĚJ
Přednáška zahájila cyklus akcí k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje a počátku české a moravské
vzdělanosti.
MGR. ZDEŇKA BARTOŠOVÁ: ÉČKA ANEB JAK ČÍST ETIKETY POTRAVIN.
MGR. MILAN ŘEPA, PH.D.:
JAK SE PSALY DĚJINY OD HERODOTA PO SOUČASNOST
KDO NESKÁČE NENÍ ČECH ANEB NĚKOLIK SLOV O VLASTENECTVÍ A NACIONALISMU
Dvě přednášky odborníka z Historického ústavu AV ČR přehlednou formou seznámila s jednotlivými
vývojovými etapami světového dějepisectví a jeho nejvýznamnějšími postavami a v další pak o tom,
co by pro každého člověka mělo znamenat být členem národa a co by to naopak znamenat nemělo.
DOC. PHDR. FRANTIŠEK HANZLÍK, CSC.:
POLITICKÝCH PROCESŮ V 50. LETECH
Přednáška historika z Univerzity obrany v Brně.

VNĚJŠÍ

A

VNITŘNÍ

SOUVISLOSTI

JARMILA BOCANOVÁ: VÝŽIVA PRO SENIORY
Přednáška třebíčské výživové poradkyně.
MGR. DR. PHIL. VIKTOR VELEK, PH.D.: SVATOVÁCLAVSKÝ MÍSTOPIS TŘEBÍČSKA A OKOLÍ
Přednáška doplněná hudebními ukázkami.
ALEŠ FLÍDR: ARCHITEKTURA VELKÉ MORAVY
Přednáška odborníka z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
BEDŘICH LUDVÍK: ZPĚT K PRAMENŮM
Komponovaný pořad dramaturga ČT, písničkáře a spisovatele, autora cyklů Rozhlédni se, člověče,
Paměť stromů a Zpět k pramenům. Partnerem akce byla Skupina ČEZ.
DIVADLO BEZ OPONY: ŽENY S VELKÝM Ž
Vánoční večírek a poděkování seniorům ve společnosti 4 obdivovaných i zatracovaných žen české i
světové historie. Ženy, které vládly rozumem, citem, slovem i intrikami, ale které se do historie
zapsaly velkým písmem.
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Akce pro Paprsek naděje,
klienty domů s pečovatelskou službou a domovinky
Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví – oslavil v loňském roce 15 let od
svého vzniku. Spolupráce s knihovnou se datuje od r. 2003, impulsem byl projekt Volný čas zdravotně
postižených v MěK v Třebíči. Na spolupráci s Paprskem naděje navázala práce s Charitní
pečovatelskou službou Třebíč - Domy s pečovatelskou službou a spolupráce s Domovinkou Třebíč.
Pro klienty uvedených zařízení připravuje knihovna program 1x měsíčně. Práce s touto skupinou
uživatelů je náročnější než s jinými cílovými skupinami, vyžaduje nejen důkladnou přípravu, ale i
individuální přístup a znalosti v oblasti problematiky duševního zdraví.
Tematický program v roce 2013 probíhal opakovaně pro jednotlivá zařízení – Paprsek naděje, Domy
s pečovatelskou službou a Domovinku. Celkem se uskutečnilo18 přednášek.
Michal Viewegh, Cyril a Metoděj I. a II., Radůza - komponovaný pořad o české písničkářce,
Máj a romantismus, K. H. Mácha, Jaromír Nohavica, Léto 2013, Biblioterapie nad knihou
Křižovatky, Zdeněk Svěrák, K. J. Erben, Vánoce v literatuře.

Literární kavárna
Literární kavárna navázala na činnost z roce 2012. V rámci kavárny byly zařazovány také křty knih a
autogramiády pořádané jednotlivci i institucemi.
Program 2013
MARTINA BITTNEROVÁ: UTAJENÉ ŽIVOTY SLAVNÝCH ČECHŮ
Beseda s autorkou stejnojmenné knihy, prodej a autogramiáda knih. Jak se píše kniha o osobnostech
devatenáctého století? Kde hledá autor informace a zdroje? Podle jakého klíče skládá jednotlivé
příběhy? Vyprávění o tvorbě knihy s historickou tématikou.
MILOŠ DOLEŽAL: JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI
Česká křesťanská akademie byla pořadatelem besedy s Milošem Doležalem, autorem knihy, která
získala ocenění Kniha roku v anketě Lidových novin 2012. Vypráví skutečný příběh kněze Josefa
Toufara, který byl po takzvaném číhošťském zázraku zatčen, unesen a umučen příslušníky StB.
Ukázky z knihy četla herečka Jana Franková.
MGR. PETR KUKAL: ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ VÍTĚZSLAV NEZVAL
Vzpomínkový podvečer věnovaný 55. výročí úmrtí Vítězslava Nezvala, jednoho z největších českých
básníků a čelní osobnosti meziválečné avantgardy. Večerem provázel spisovatel a publicista Petr
Kukal, který se studiu života a díla V. Nezvala dlouhodobě věnuje.
ČTEME A DOPORUČUJEME
Setkání příznivců literatury, na kterém si sdělovali zážitky z četby poslední doby.
MIROSLAVA ČERMÁKOVÁ: KDYŽ MUŽI ODCHÁZEJÍ
Autorské čtení, autogramiáda a křest literárního debutu Miroslavy Čermákové, bývalé knihovnice,
novinářky a pracovnice Městského kulturního střediska Třebíč.
JIŘÍ VIEWEGH: VĚNOVÁNO ŽENÁM
Autorské čtení, autogramiáda a beseda ve spolupráci s Knihkupectvím Trojan. MUDr. Jiří Viewegh
vzpomínal na dobu, kdy jako ženský lékař a primář působil v třebíčské nemocnici. Nejsilnější zážitky
zaznamenal v knize povídek z gynekologicko-porodnického prostředí. Netají se obdivem k síle žen,
které mnohdy kvůli mateřství překonaly nemožné.
AUTORSKÉ ČTENÍ MARKÉTY BEDNÁŘOVÉ
Regionální autorka Markéta Bednářová představila svoji knihu Ve stínech.
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TÁŇA FISCHEROVÁ, DANIEL DOBIÁŠ: DEKAMERON
Intimní zpívaná středověká a renesanční poezie a milostné listy portugalské jeptišky v komorním
podání dvou umělců, herečky a skladatele.
VÁNOČNÍ LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Setkání milovníků literatury na téma Vánoce v literatuře.

Počítačové kurzy
Veřejnosti byly v roce 2013 nabídnuty dva cykly na sebe navazujících kurzů. Celkem bylo
zrealizováno 11 tematických kurzů pro 60 účastníků:
Poprvé u PC, Práce se složkami, Soubory, složky, dokumenty, Word I. A II., Práce s
internetovým prohlížečem, Internet prakticky, E-mail, Digitální fotografie.

Samostatné akce, kampaně, spolupráce s místními organizacemi
KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY
Seminář tvůrčího psaní pro žáky a studenty byl doprovodným programem literární soutěže pro mládež
Skrytá paměť Moravy. Cílem semináře bylo vyzkoušet si některé techniky na rozvíjení tvořivosti,
motivovat účastníky k psaní prozaických textů a pomoci jim uchopit dané soutěžní téma „Pošli to dál“.
Únor.
TVŮRČÍ DÍLNIČKY S MONIKOU KABELKOVOU
Květináče technikou decoupage, masopustní masky, zdobení triček, dárky k svátku matek z pedigu,
vánoční výrobky.
Týden manželství 2013
DOC. DR. PHIL. LAURA JANÁČKOVÁ, CSC.: CO JE POVAŽOVÁNO ZA EROTICKÉ
V NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI?
Zdravé město Třebíč v rámci Týdne manželství a ve spolupráci s knihovnou pořádalo besedu
s odbornicí, vedoucí oddělení somatopsychiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Akci finančně
podpořil Kraj Vysočina. Únor.
Březen měsíc čtenářů. Zapojení do celostátní kampaně
ČTENÁŘ ROKU. V roce 2013 byli oceněni nejlepší dětští čtenáři. O kulturní program se postaraly
děti ze 2. B ZŠ Týnská, o hudební doprovod knihovnice Pavlína Pavlečková.
Ocenění získali: Kateřina Prodělalová za dětské oddělení, v roce 2012 navštívila knihovnu 39 x a
půjčila si 115 dokumentů, Ondřej Pendl z Trnavy za pobočku Modřínová, knihovnu navštívil 35 x a
půjčil si 79 dokumentů, Martin Švehla za pobočku Borovina, knihovnu navštívil 19 x a půjčil si 76
dokumentů. Do krajského kola v Havlíčkově Brodě postoupila Kateřina Prodělalová.
Projekt „Věda všemi smysly“, AV ČR v.v.i. (věda výzkum inovace)
MGR. ALENA FORNŮSKOVÁ: ENIGMA LIDSKÉHO GENOMU, PŘÍBĚH ČERVENÉ
KRÁLOVNY ANEB NYNÍ BĚŽÍŠ, ABYS ZŮSTAL NA STEJNÉM MÍSTĚ
Dvě přednášky v rámci projektu „Věda všemi smysly“, AV ČR v.v.i., který si bere zacíl seznámit
veřejnost s vědeckou prací a důležitými objevy poslední doby.
ZDRAVĚ POSNÍDEJTE S FAIR TRADE A ZMĚŘTE SI HODNOTY SVÉHO TĚLA
Netradiční snídaně s čerstvým pečivem místních pekařů a cukrářů, nikoli éčky prošpikovanými,
zmrzlými a dopečenými výrobky ze supermarketů, k tomu s kávou a čajem se značkou Fair Trade a
čerstvým mlékem a máslem místních farmářů. Součástí akce bylo měření tělesného tuku na přístroji
IN BODY 230, který rovněž zájemcům vyhodnotil tělesnou kompozici, diagnózu obezity,
segmentovou svalovou hmotu, segmentový tuk. Měření probíhalo ve spolupráci s NB STUDIEM
Třebíč.
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TAJEMSTVÍ RODOKMENU
Třídílný cyklus inspirovaný pořadem ČT.
JAN KRATOCHVÍL: TAJEMSTVÍ TVORBY RODOKMENU. Amatérský genealog, student
archivnictví na Masarykově univerzitě v Brně.
BLANKA LEDNICKÁ: SESTAVTE SI RODOKMEN. Autorka stejnojmenné knihy předvedla, jak
pátrat po svých předcích.
MGR. JITKA PADRNOSOVÁ, PH.D.: CO PROZRADÍ ARCHIVY
Státní okresní archiv v Třebíči.
FÉNIX: MÁJOVÉ ZPÍVÁNÍ – (PO)ZAPOMENUTÝ SONGY
Zpívají rádi a hezky - pěvecký sbor Fénix pod vedením Jiřího Němce pozval posluchače na zpívání v
májový podvečer, kde slyšeli písně skupin Olympic, Kalandra, Synkopy, zpěváků Schelingera,
Kahovce ad.
BOUTIQUE MODE STYLE TŘEBÍČ: MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Již čtvrtá módní přehlídka, tentokrát zaměřená na letní módu včetně doplňků. Modely opět předváděly
knihovnice a inspirovat se přišla stovka nadšených návštěvnic.
DOC. ING. ILONA ŠVIHLÍKOVÁ, PH.D.: CESTA Z KRIZE
Pořadatelem akce byl senátor za Třebíčsko Mgr. František Bublan. Ilona Švihlíková je známou
osobností z Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.
MIRKA HEDBÁVNÁ: BLÚSY
Vernisáž výstavy, na které uvedla fotografie a texty ze své nové sbírky Blúsy. O hudební doprovod se
postarali Petr Pokorný - klávesové nástroje, Tomáš Sláma – kytara, Jaroslav Sláma – basová kytara.
BC. HANA OBURKOVÁ: NAD KNIHAMI JOSEFA JONÁŠE
Hana Oburková pozvala na besedu nad knihami Josefa Jonáše (Křížovka života, Kde končí duše a
začíná tělo aj.)
KONCERT KYTAROVÉ ŠKOLY JIŘÍHO NĚMCE
Zaplněný sál hudebního oddělení přivítal žáky kytarové školy se závěrečným koncertem roku
2012/13.
TŘEBÍČSKÉ ŠKOLNÍ ČASOPISY
Okénko do tvorby tištěných i elektronických školních periodik otevřeli zástupci škol. Červen.
ING. JAROSLAV HEDBÁVNÝ: 125 LET VODÁRENSTVÍ V TŘEBÍČI
První třebíčský vodovod oslavil letos v červnu své 125. narozeniny. O historii i současnosti
třebíčského vodárenství, o tom, jak vypadaly třebíčské kašny před více než 100 lety i jakou vodu
pijeme dnes, přednášel pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s. Součástí akce bylo i promítnutí
krátkého filmu 120 let Třebíčského vodovodu.
UŽÍT SI POROD
Realizátorem akce bylo Zdravé město Třebíč. Účastnily se: Mgr. Klára Bočková – moderátorka,
maminka, Renata Neubertová – porodní asistentka z Nemocnice Třebíč, Anna Kršková – třebíčská
dula a laktační poradkyně, Jitka Janíková – homeopatie a Bachovy esence, Nikola Křehová – dula, za
azylový dům pro těhotné a maminky v nouzi „Na počátku“. Součástí akce bylo promítání filmu
Svoboda pro porod.
S NÁMI BEZ NUDY
Knihovna se zúčastnila 4. ročníku prezentační akce organizací nabízejících nejrůznější volnočasové
aktivity. Cílem projektu je ukázat veřejnosti obrovskou rozmanitost organizací, které v Třebíči a okolí
působní v oblasti volného času dětí a mládeže. Pro děti byly připraveny soutěže a knihovna
propagovala mj. tematické kufříky.
TOMÁŠ BEŇO: 9 KNIH A 9 TVÁŘÍ TVÉ FANTAZIE
Vernisáž výstavy a beseda s brněnským výtvarníkem. Keramické portréty inspirované hrdiny fantasy
knih byly doplněné kresbami, ukázkami a knižními zajímavostmi. Myšlenkou putovní výstavy je
vzbudit v lidech bez omezení věku vnitřní představivost, touhu číst a vstoupit do opomíjeného světa
fantasy, které nezná hranice.
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JITKA HANZALOVÁ: JAK NALÉZT PŘÍČINY SVÝCH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ
Přednáška Jitky Hanzalové z poradny Naturapatyka.
PROF. PHDR. IVAN DOROVSKÝ, DRSC.: ÚTĚK ZA ŽIVOTEM
Přednáška a výstava při příležitosti 65. výročí útěku makedonských a řeckých dětí před občanskou
válkou v Řecku. Přednášel prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc., balkanolog, předseda Společnosti přátel
jižních Slovanů, přímý účastník tisícikilometrového pochodu v roce 1948 z Makedonie na Moravu za
záchranu života malých dětí.
Týden knihoven
V pořadí již 17. ročník celostátní kampaně s mottem S námi jen all inclusive! Kampaň v Třebíči
nabídla přístup do databází, registraci zdarma, amnestii zpozdného, tvůrčí dílnu a Muzikálovou noc.

Muzikálová noc
ŽENY S VELKÝM ”Ž” – Ženy zatracované i obdivované. Čtyři ženy světového významu, které
vládly rozumem, citem, slovem i intrikami, v představení Divadla bez opony.
ELIN ŠPIDLOVÁ: NESMRTELNÉ MUZIKÁLOVÉ A FILMOVÉ MELODIE
Zpívala zpěvačka prestižních muzikálových scén v Praze i v zahraničí za doprovodu Jiřího Peška
(piano, saxofon) a Tomáše Hanzlíčka (kytara, basová kytara).
LiStOVáNí: K.H.B. 2011.
Interaktivní hodina češtiny. Představení z projektu
POMÁDA, ŠAKALÍ LÉTA
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Tančil amatérský taneční soubor Jaro z Březníka.
K tanci, poslechu a dobré zábavě hrál JINDRA KELÍŠEK S PŘÁTELI.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, TÝDEN ZDRAVÍ
Zapojení do celostátních akcí pro Zdravé město Třebíč.
Projekt Porta culturae
MARIAN PALLA: ZNAČKA: NJKPŮÚP KKLÉEDC
Autorské čtení výtvarníka a spisovatele, autora řady básnických sbírek a nositele řady ocenění. Akce
se konala v rámci projektu Porta culturae.
LISTOVÁNÍ: BÍLEJ KŮŇ, ŽLUTEJ DRAK
Mystifikace s knihou Bílej kůň, žlutej drak byla dlouho dokonalá - za její autorku byla původně
považována mladá Thajka Lan Pham Thi, než se přiznal skutečný autor, spisovatel a cestovatel Jan
Cempírek, přítomný i v Třebíči na představení.
PETR BLÁHA: SICÍLIE
Beseda s Petrem Bláhou o krásách tohoto středomořského ostrova.
ING. ARCH. LUBOR HERZÁN: OD ASANACE K UNESCO
Autogramiáda a beseda při příležitosti vydání knihy o obnově třebíčské židovské čtvrti. Architekt
Lubor Herzán povídal a promítal fotografie z období obnovy a regenerace Zámostí, jež v roce 2003
vyústily v zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Listopad.
FESTIVAL NORSKÉ KULTURY- NORSKO SLOVEM I OBRAZEM
Festival neziskové organizace Kulturní mosty přiblížil divákům Norsko, jeho přírodu, kulturu, historii
i současné dění v této pozoruhodné, ale v srdci Evropy nepříliš známé zemi. Svět obdivuhodné norské
přírody, její krásy, stavby historické i nové přinesla videoprojekce Krásy Země Vikingů. Byli
prezentováni přední norští umělci a severská literatura i etnická hudba. V české premiéře byl uveden
krátkometrážní film Mord, natočený podle novely jednoho z největších norských básníků Hanse
Borliho.
ARNOŠT VAŠÍČEK: ZÁHADY ORIENTU
Beseda se známým záhadologem, cestovatelem, spisovatelem a scénáristou.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
Slavnostní pasování probíhalo jako každý rok před Vánocemi ve spolupráci se školami. Celkem bylo
pasováno 463 dětí. Partnerem knihovny pro pasování prvňáčků byla SKUPINA ČEZ.
MGR. JITKA PADRNOSOVÁ, PH.D.: ZA CO MARIE TEREZIE NEMŮŽE ANEB ŠKOLSTVÍ DO
VYDÁNÍ VŠEOBECNÉHO ŠKOLSKÉHO ŘÁDU 1774
Pracovnice Státního okresního archivu v Třebíči přiblížila téma školství do třetí čtvrtiny 18. století.
LiStOVáNí: UŽ JE TADY ZAS
Představení z cyklu scénických čtení ze stejnojmenné knihy Timura Vermese v podání Lukáše Hejlíka
a Alana Novotného vzkřísilo Adolfa Hitlera. Jak by se vyrovnal s výdobytky nové doby?
JOSEF ŠPIDLA: ZNAMENÍ DOBY
Autorské čtení a autogramiáda. Josef Špidla, jehož mládí v Třebíči je spjato s vypjatým obdobím
kolem roku 1968 (třídílný román Strážce modrého tunelu), představil svou novou knihu Znamení
doby, kde se naopak zaměřuje na nešvary současnosti, korupci a ztrátu lidství i přátelství kvůli
prospěchářství.
JAKUB NAHODIL: TRABANTEM NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU
Expedice Jižní Amerikou očima fotografa Jakuba Nahodila z Třebíče.
PRODEJ VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ DĚTÍ ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH
Děti výrobou a prodejem přispěly na Týden boje proti zákeřným chorobám.
SBÍRKA PRO TŘEBÍČSKÝ ÚTULEK ZVÍŘAT
Sbírku potravin pro opuštěná zvířata organizovalo Sdružení na pomoc zvířatům Třebíč.
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VÝSTAVY
ING. JAROSLAV HEDBÁVNÝ: ZE SVĚTA VELKÝCH CEN
NIKOLA MELICHAROVÁ: SVATBA ANEB JAK ŠEL ČAS
Výstava svatebních šatů z dob našich maminek a babiček.
RC KLUB SIG-N.A.L. TŘEBÍČ: MODELY
Výstava modelářského klubu s více jak šestiletou tradicí a čtyřiceti členy.
MILOSLAV MARTAN: NÁRODNÍ PARKY USA
Výstava fotografa a cestovatele, součást grantového projektu Národní parky a přírodní zahrady.
NEZNÁMÝ BALKÁN, NEZNÁMÁ MAKEDONIE
Výstava fotografií, která zahájila cyklus o Balkánu a Makedonii v rámci grantového projektu
Slovanská mise k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
VZPOMÍNKA NA MAMINKU
Výstava fotografií Borise Kjulleněna ml. Duben.
POD AFRICKÝM SLUNCEM
Výstava fotografií třebíčského dobrovolníka v centrální Africe, sužované těžkými společenskými i
náboženskými hrozbami.
MIROSLAVA HEDBÁVNÁ: BLÚSY
Výstava textů a fotografií Mirky Hedbávné z její nové sbírky Kytice a snímků z jihlavského
představení Vlak Lustig.
ÚTĚK ZA ŽIVOTEM
Výstava při příležitosti 65. výročí útěku makedonských a řeckých dětí před občanskou válkou v
Řecku.
TOMÁŠ BEŇO: 9 KNIH A 9 TVÁŘÍ TVÉ FANTAZIE
Výstava keramických tváří inspirovaná postavami z knih žánru fantasy.
DOC. PHDR. DAGMAR DOROVSKÁ, CSC.: VYPRÁVĚNKY A KOKESHI
Výstava malířských miniatur a tradičních japonských dřevěných panenek literární vědkyně a autorky
českých čítanek.
PAPRSEK NADĚJE SLAVÍ 15 LET
Výstava fotografií a výrobků klientů Paprsku naděje - Centra služeb pro podporu duševního zdraví
Třebíč.
KLÁRA A PAVEL BEZDĚČKOVI: BÁJEČNÉ PERU
Výstava fotografií nejen z národního parku Manú, ale i přírodní rezervace Paracas a dalších míst.
V rámci projektu Národní parky a přírodní zahrady.
ZUŠ TŘEBÍČ: PORTRÉTY LIDÍ RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ
Vystavovali žáci výtvarného oboru ZUŠ Třebíč. Výstava byla součástí projektu Čtyřlístek na cestách.
MARTIN BUKOVSKÝ: SERVANA & LIDÉ KOLEM MĚ
Výstava Martina Bukovského v rámci projektu Na cestě za zdravím.
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Regionální funkce 2013
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 2013 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. 37.
V okrese Třebíč bylo v roce 2013 registrováno celkem 10 profesionálních knihoven (včetně
MěK v Třebíči) a 135 neprofesionálních knihoven v malých obcích. Tento počet je nejvyšší
v Kraji Vysočina.
Profesionální knihovny okresu Třebíč
Městská knihovna v Třebíči
Městská knihovna Jaroměřice nad Rokytnou
Městská knihovna Hrotovice
Městská knihovna Moravské Budějovice
Knihovna městyse Mohelno
Městská knihovna Jemnice
Místní knihovna Myslibořice
Městská knihovna Náměšť nad Oslavou
Knihovna Okříšky
Obecní knihovna Rouchovany
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 (údaje mimo MěK v Třebíči):
Červená Lhota
Čechtín
Jaroměřice nad Rokytnou
Okříšky
Hrotovice

17 000 Kč
17 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč
19 000 Kč

Změny v provozu knihoven

Stěhování: Náměšť nad Oslavou, prostory po bývalé střední škole
Rekonstrukce knihoven: Martínkov, Dalešice, Valdíkov, Březník
Nové prostory: Naloučany
Nová bezbariérová knihovna: Dešov
Městská knihovna v Třebíči zahájila jednání o nových prostorách pro kompletní provoz
útvaru služeb knihovnám. Kapacita, kterou může poskytnout Městská knihovna v Třebíči, je
již dlouhodobě nedostatečná. Při hledání prostor je třeba řešit nejen velikost, ale také
dostupnost pro knihovníky obecních knihoven, automobily a napojení na internet a LAN.
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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. 2013
roční přírůstek
roční úbytek výměnného fondu
Cirkulace VF
počet knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km
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4
145
145
296
464

144
135
102
13
384
69
51
4
67
7
22 299
0
0
55 941
2 100
649
136
391
23 239
136
7 136

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
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698 272
654 219
0
1 245
5 235
88 951
938
10 026
950 000
932 000
18 000
316 885
16 175
5 009
53 228
2 135 000
0
2 135 000

Odborná školení, semináře a kurzy 2013
Semináře a školení v MěK v Třebíči
ZVUKOVÉ KNIHOVNY V ROCE 2013. Seminář pro pracovníky zvukových oddělení celé ČR.
Program semináře:
Knihovna K. E. Macana v Praze - Bohdan Roule, ředitel KTN,Dagmar Turková, vedoucí úseku
knihovny a Renáta Meyerová. V roce 2013 knihovna K. E. Macana otevřela nové, třetí nahrávací
studio, které přispělo k vyššímu počtu zpracovaných knih a dalších zvukových nahrávek, např.
návodů léků a 12 zvukových časopisů. Informovala, že v předchozím roce 2012 knihovna vydala
celkem 123 nových titulů zvukových knih.
Mgr. Helena Selucká, předsedkyně sekce SKIP pro služby osobám se specifickými potřebami:
Bezbariérová knihovna - prezentace na téma vzdělávání pro knihovníky a legislativa při službách
zdravotně postiženým čtenářům.
Josef Burkovský: Tympanum audioknihy – produkci a projekty.
Zvuková oddělení knihoven v Hradci Králové, Znojmě, Ostravě a Mestské knižnice v Bratislavě.
Prezentace knihoven.
Novinky knihovnického automatizovaného systému Clavius
Tajemství rodokmenu. Cyklus přednášek Jana Kratochvíla, Blanky Lednické a Jitky Padrnosové
Karolína Stehlíková: Současná severská literatura
Tvorba webových stránek v redakčním sytému
Martina Mejzlíková: Nový katalog Carmen
Naděžda Trojanová: Cyril a Metoděj, počátky české vzdělanosti
Miroslava Pařízková: Z historie třebíčské knihovny
Účast na seminářích, školeních a kurzech v knihovnách ČR
Martina Bittnerová: Utajené životy slavných Čechů
Cyklus seminářů Francouzská literatura 19. století:
Hynek Bouchal: Charles Baudelaire
Aleš Říman: Jean Arthur Rimbaud
Hynek Bouchal: Honoré de Balzac
Aleš Říman: Émile Zola
Vzdělávání energetiků na Vysočině. Výroční konference projektu, na kterém byl představen nový obor
Střední průmyslové školy Třebíč
Problematika tělesně znevýhodněných v knihovnách
Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost
Komunikace s uživateli se sluchovým postižením v knihovnách
Literární a kulturní časopisy, tradice a současnost
Novela autorského zákona pro knihovny
Práce dětských oddělení knihoven Vysočiny
S cvičením paměti začínáme u dětí
Staroněmecká epika – Píseň o Nibelunzích
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Databáze ASPI, AnoPress
Tvorba letáků
Jak připravit dobrou prezentaci a jak prezentovat
Dotazníková šetření v knihovnách, aplikace Survio
Moderní formy práce se čtenáři
Hynek Bouchal: Jenská a berlínská romantika
Exkurze
Knihovna roku 2012. Exkurze do knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.
Vodojem U Kostelíčka. Exkurze do historické budovy.
Památník Bible kralické
Exkurze do knihoven Děčín, Ústí nad Labem a Litvínov. Pořádala Krajská knihovna Vysočiny pro
knihovny Vysočiny.

Benchmarking knihoven 2013
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.
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