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ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA ZA ROK 2016
Registrovaní čtenáři a uživatelé
z toho děti do 15 let

8 065
3 557

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

222 303
127 251
11 282
25 496
5 889
52 385

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

330 419
41 740
170 625
15 217
51 214
46 218
313
5 021
5
6 407

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
půjčené pro čtenáře MěK Třebíč
půjčené jiným knihovnám
Elektronické on-line služby
návštěvy webové stránky knihovny
využití on-line katalogu v knihovně
využití on-line katalogu mimo knihovnu
využití on-line správy osobního konta
využití elektronických informačních zdrojů
další on-line informační služby
Studijní místa a vybavení
plocha pro čtenáře a uživatele v m2
počet studijních a odpočinkových míst
počet počítačů pro veřejnost
z toho napojených na internet
počet hodin týdně pro veřejnost (nejdéle otevřený provoz)
wifi
kopírování pro veřejnost
Knihovní fondy (pouze Třebíč bez výměnného fondu pro obecní knihovny regionu)
z toho naučná literatura
krásná literatura
mapy
zvukové knihy, hudební CD, zvukově obrazové
CD-ROM a jiné
Počet exemplářů novin a časopisů
Počet knih ve volném výběru
Přírůstky za rok 2016
Úbytky za rok 2016
Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy)
Vzdělávací akce pro veřejnost (PC školení, další kurzy)
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí

111
182
50 210
14 439
39 612
12 773
311
59
1997
82
39
32
47,5
2
5
174 591
53 682
103 034
283
17 196
278
281
106 599
5 423
16 218
848
194
31 385
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Regionální funkce (RF, profesionální služby obecním knihovnám regionu)
Počet svazků výměnného fondu celkem
Přírůstek knih v roce 2016
Úbytek knih v roce 2016
Náklady na nákup knih do výměnných fondů
Výměnné soubory knih do obecních knihoven 2016
Počet knih ve výměnných souborech 2016
Poradenská a konzultační činnost
Vzdělávání knihovníků v rámci výkonu RF
Profesionální knihovny v regionu Třebíč
Neprofesionální obecní knihovny v okrese Třebíč

64 057
3 210
48
647 386
366
24 762
711
17
10
135

Zaměstnanci
z toho

Počet zaměstnanců/úvazků
pracovníci regionálních služeb
VŠ vzdělání
SŠ vzdělání
ostatní

29,07
4
8,75
19,1
1,22

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

10 901 236
2 135 000
130 000
884 736
0
0
0

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

3 160 584
1 366 359
5 924 602
19 694
363 278
2 036 356
230 448
0
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EKONOMIKA KNIHOVNY 2016
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 částečně pokrývají náklady kulturních a
vzdělávacích akcí pro veřejnost a budování fondu pro zrakově a zdravotně postižené. Podrobně viz
Grantové projekty 2016.
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 (10
knihoven) a neprofesionální knihovny (135 knihoven) okresu Třebíč, dále budování fondu pro výměnné
soubory distribuované do neprofesionálních knihoven, které kmenový fond kvůli finanční situaci svých
obcí již nenakupují. RF zajišťují 4 pracovníci útvaru služeb knihovnám. Podrobně viz Regionální funkce.
Vybrané ekonomické ukazatele 2016
Knihovna v roce 2016 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 49 880,- Kč.
Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti

14 117 947,- Kč
14 068 067,- Kč
22 284,- Kč
27 596,- Kč

Neinvestiční příjmy
Příspěvky z rozpočtu zřizovatele
Příspěvky z rozpočtu zřizovatele – granty
Příspěvky z rozpočtu kraje – granty
Příspěvky z rozpočtu státu – granty
Příspěvky z rozpočtu Kraje Vysočina na výkon regionálních funkcí
Nadace ČEZ
Daňová úspora
Tržby
Zisk z vedlejší hospodářské činnosti

10 801 236,- Kč
100 000,- Kč
0,- Kč
130 000,- Kč
2 135 000,- Kč
50 000,- Kč
5 515,- Kč
842 378,- Kč
27 596,- Kč

Investiční příjmy
Vybrané náklady
Knihy, časopisy, hudební CD, zvukové knihy aj.
Všeobecný a hygienický materiál, pohonné hmoty,
materiální spoluúčast ke grantovým projektům
Nákupy hmotného majetku a zařízení včetně spoluúčasti projektů
Energie, voda, plyn
Cestovné
Drobné opravy a údržba (elektro, výtahy, budova apod.)
Pohoštění a dary (spoluúčast grantů, akce knihovny)
Komunikace (telefony, poštovné, upomínky, sms služby čten.)
Ostatní služby nemateriální povahy
– zákonné revize, licenční a provozní poplatky, servisní služby,
elektronické databáze, servis sw, odpady, malování, opravy podlah,
mytí oken, školení zaměstnanců, spoluúčast k dotacím aj.

0,- Kč

1 339 807,- Kč
206 169,- Kč
263 793,- Kč
771 994,- Kč
15 320,- Kč
74 924,- Kč
40 560,- Kč
50 185,- Kč
375 966,- Kč
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Bankovní poplatky
Pronájem
Doprava
Nehmotný majetek (sw)
Platy
Ostatní osobní náklady včetně spoluúčasti grantových projektů:
Zákonné sociální pojištění:
Zákonné sociální náklady – stravenky, FKSP, úrazové pojištění
Pojištění majetku
Náklady na výkon regionálních funkcí
(podrobně viz Regionální funkce, s. 37)
Náklady hrazené z dotací GSZM, MK ČR a Nadace ČEZ
Zvukové knihy pro zrakově a zdravotně postižené
Všeobecný materiál
Nákupy DDHM
Služby nemateriální povahy (honoráře účinkujících aj.)
Doprava
Ostatní osobní náklady

17 153,- Kč
0,- Kč
9 861,- Kč
1 258,- Kč
5 898 538,- Kč
257 200,- Kč
2 025 356,- Kč
230 448,- Kč
16 076,- Kč
2 135 000,- Kč

280 000,- Kč
13 000,- Kč
2 032,- Kč
32 000,- Kč
56 000,- Kč
9 268,- Kč
106 700,- Kč
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KNIHOVNÍ FONDY 2016
(bez výměnného fondu pro obecní knihovny regionu – viz kapitola Regionální funkce)
Nákup knihovního fondu a dalších dokumentů
Městská knihovna v Třebíči provádí nákup knihovního fondu u knihkupců, nakladatelů, na internetu a od
dealerů zlevněných knih. Rabat u jednotlivých dodavatelů se pohybuje od 18 do 41 %. Menší část fondu
získává knihovna nákupem na knižních veletrzích.
V roce 2016 byla na nákup všech dokumentů plánována částka 1 200 000 Kč, během roku došlo
k navýšení na konečnou částku 1 339 807 Kč převodem z rozpočtových kapitol vykazujících přebytek a
další navýšení o 13 000 Kč ze státní dotace na nákup zvukových knih pro zrakově a zdravotně postižené
v MP3 formátu.
Knihy
CD (audioknihy, hudební CD)
Spoluúčast ke grantovým projektům
Periodika (noviny, časopisy)
Celkem
Dotace na MP3 zvukové knihy

1 148 599,- Kč
36 865,- Kč
22 139,- Kč
132 204,- Kč
1 339 807,- Kč
13 000,- Kč

Zpracování knihovního fondu a periodik
Bylo zpracováno celkem 6 477 dokumentů, z toho 5 423 svazků knih, 19 map, 350 titulů hudebních CD,
audioknih a CD-ROM, 614 titulů zvukových knih pro zdravotně postižené, 14 hudebnin a 57
společenských her.
Počet exemplářů titulů periodik (novin a časopisů)
Počet evidovaných jednotlivých čísel periodik

281
7 098

Revize a odpisy knihovního fondu
Revize knihovního fondu probíhala v ústřední knihovně v roce 2014 a 2015 v zákonné lhůtě 10 let od
poslední uplynulé revize. Celkem revizí prošlo 74 933 svazků oddělení pro dospělé a 22 493 svazků
v oddělení pro děti. Zjištěné ztráty byly 1 818 knih a 9 map v oddělení pro dospělé a 487 knih v oddělení
pro děti. Z důvodu zastarání byly při revizi automaticky vyřazeny knihy, které systém označí jako
minimálně 5 let nepůjčené.
V roce 2016 pokračovala revize na pobočce Modřínová. Revidováno bylo celkem 41 329 svazků. Výsledky
revize budou známy v průběhu roku 2017.
Odpisy knihovního fondu
Včetně ztrát zjištěných při revizi 2014 a 2015 bylo v roce 2016 odepsáno 16 229 dokumentů, z toho:
knihy z důvodu opotřebení
4 125 svazků
knihy z důvodu zastarání a duplicity
9 771 svazků
ztráty knih a map zjištěné revizí
2 314 svazků
ztráty knih čtenáři
17 svazků
opotřebení CD
1 ks
opotřebení zvukových knih
1 ks
Odpisy periodik
Z fondu novin a časopisů byl vyřazen a odepsán ročník 2012 s výjimkou regionálních periodik.
Odborné činnosti
Evidence knihovního fondu je vedena v elektronické formě v automatizovaném knihovnickém systému
Clavius v mezinárodním formátu MARC21 a podle mezinárodních katalogizačních pravidel AACR2. Při
zpracování dokumentů dodržována nová katalogizační pravidla RDA.

8

Tvorba národních autorit
Městská knihovna v Třebíči je zapojena do projektu harmonizace národních autorit. Hromadná
harmonizace autorit proběhla v letech 2012 a 2013. V roce 2016 bylo při zpracování nových knih a
ostatních dokumentů převzato 6 053 autorit, knihovna do národní databáze přispěla 27 vlastními
záznamy především regionálních autorit starších a současných autorů.
Souborný katalog ČR – CASLIN
Budování souborného katalogu v Národní knihovně v Praze je výsledkem kooperace velkých knihoven ČR,
při které knihovny vzájemně využívají on-line export dat (bibliografické záznamy) zpracovaných knih.
V roce 2016 bylo přijato 3 296 záznamů monografií z MěK, naopak knihovna ze souborného katalogu
čerpá data pro přibližně 60 % zpracovaných knih.
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STATISTIKA JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ A POBOČEK 2016
Knihovna kromě tradičních výpůjčních a informačních služeb pořádala řadu kulturně vzdělávacích a
vzdělávacích akcí pro dospělé a pro děti. Je napojena na národní knihovnické kampaně a na neknihovnické
kampaně společenského a sociálního charakteru. Spolupracovala na kampaních místních společností a
organizací – Muzeum Vysočiny Třebíč, Oblastní archiv Třebíč, Oblastní charita Třebíč. Poskytla prostory
pro odborné přednášky a akce různých zájmových skupin, výstavy a kampaně.
→Ústřední knihovna, Hasskova ulice, Vnitřní město
Ústřední knihovna soustřeďuje odborné knihovnické služby pro všechny kategorie čtenářů pod hlavičkou
útvaru služeb čtenářům, dále je sídlem útvaru ředitele, ekonomického útvaru a útvaru služeb
knihovnám regionu Třebíč.
→Útvar služeb čtenářům koordinuje práci všech oddělení a poboček knihovny:
→→ Oddělení pro dospělé čtenáře
→→ Studovna a čítárna periodik,
→→ Internetová studovna a učebna, přízemí ústřední knihovny,
→→ Hudební oddělení a společenský sál, 2. patro ústřední knihovny,
→→ Dětské oddělení, 3. patro ústřední knihovny,
→→ Pobočka Modřínová, Modřínová ul. 595/9,
→→ Pobočka Borovina, Okružní 961/1.
→→ Neprofesionální pobočky Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Slavice, Sokolí
→→ Výpůjční místa Domov pro seniory Koutkova a Kubešova, Domov pro seniory Manž. Curieových.
→→ Oddělení pro dospělé čtenáře
Čtenáři
3 130
Výpůjčky
124 341
Návštěvníci půjčovny
41 545
Akce
217
Návštěvníci akcí
6 665
Kromě obvyklých knihovnických a informačních služeb oddělení pro dospělé zajišťovalo řadu souvisících
odborných činností:













spolupráci se středními školami a základními školami,
speciální služby pro osoby sociálně nebo zdravotně znevýhodněné a organizace s tímto zaměřením,
donáškovou službu,
besedy, exkurze, informační pomoc a lekce,
počítačové kurzy,
výstavy,
propagační činnost (měsíční přehledy, letáky, vývěsky, plakáty k akcím, aktualizace webových
stránek),
odborná pomoc knihovnám v místních částech, které fungují na principu neprofesionálních
obecních knihoven,
budovalo databázi článků z regionálních periodik,
specializovaný fond regionální literatury a periodik,
zpracovalo bibliografie,
udržovalo a revidovalo fond novin a časopisů.

→→ Studovna a čítárna
Návštěvníci
Výpůjčky
Rešerše
VPK

1 920
251
5 303
10
4

čítárna
internet
elektronická dodávka dokumentů
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Studovna zajišťovala objednávky periodik (noviny a časopisy) pro všechna ostatní oddělení a pobočky,
vedla agendu docházky a reklamace periodik, monitoring zpráv o knihovně v tisku, prováděla výběr a
zpracování článků z regionálních periodik do vlastní databáze.
Studovna a prezenční čítárna periodik je specializované pracoviště pro řešení služeb nad rámec základní
výpůjční služby:















zpracování rešerší na objednávku čtenářů,
vstupy do externích licencovaných databází,
elektronické služby vzdálených knihoven a knihovnických portálů,
Virtuální polytechnická knihovna, Národní technická knihovna. Objednávky elektronických nebo
tištěných kopií článků z českých i zahraničních převážně technických periodik z fondu NTK a
dalších odborných a vysokoškolských knihoven ČR,
Anopress, přístup do databáze článků z českých periodik, rozhlasu a vybraných médií,
ASPI – přístup do databáze sbírek zákonů ČR a SR, legislativy, judikatury a právní literatury,
on-line přístup do databází předplacených periodik,
poradenství internetových služeb,
PC kurzy pro veřejnost,
analytický popis článků do celostátních databází,
Ptejte se knihovny,
internet pro klienty Úřadu práce,
vstup do Jednotné informační brány, katalogů Národní knihovny, digitálních archivů,
evidence a katalogizace brožur.

→ →Internetová studovna
Návštěvníci

9 939

z toho 5 517 návštěvníci internetu

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

žádáno 120 / realizováno 111
žádáno 202 / realizováno 182
132 147 Kč

→→ Hudební oddělení a zvuková knihovna
Návštěvníci
Počet výpůjček

557
4 610

z toho 3 678 zvukových knih

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

2 231
58 224
39 903
484
13 346
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Kromě výpůjční a informační činnosti byl základ práce dětského oddělení ve spolupráci se školami.
Oddělení realizovalo besedy a akce pro 15 mateřských škol, 6 základních škol z Třebíče, 11 ZŠ z obcí
v okrese Třebíč a, internát pro děti se specifickými potřebami. Denně se na dětském oddělení konají až
4 akce pro školní kolektivy.
Pravidelné výměny knih probíhaly se 75 třídami ZŠ a MŠ. Oddělení zajišťovalo služby pro čtenáře
v Domově pro seniory Koutkova – Kubešova, kde obsluhuje 41 čtenářů.
Oddělení realizovalo projekt Všichni žijeme na Zemi (GSZM 2016, podprogram Ekologie, podrobně viz s.
32) a Chodíme si po světě (MK ČR, program Knihovna 21. století, podrobně s. 22). Podílelo se na přípravě
dalších projektů a akcí knihovny. Spolupracovalo s odbornými a zájmovými organizacemi na regionální a
národní úrovni, zapojilo se do národních kampaní na podporu četby dětí (Březen – měsíc čtenářů, Noc
s Andersenem, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Pasování prvňáčků na čtenáře). Mimo
knihovnické projekty a kampaně denně realizovalo besedy pro školy, výtvarné dílničky, kvízy, soutěže,
výstavy dětských výrobků a akce v rámci kampaní vyhlášených Zdravým městem Třebíč.
Výstavy v knihovně Hasskova















Suzanne Renaud. Leden.
Šikovné ruce aneb Tvořím, tedy jsem. Únor.
Miroslav Koupil: Morseogramy a kaligramy. Duben – květen.
Studenti Katolického gymnázia Třebíč: Po stopách Karla IV. Květen – červen.
Anna Kunšteková: Paříž. Červenec.
Marie Peterková – Hlouchová: Súdán. Září.
František Khor: Modely vojenské techniky. Říjen.
Petr Štěpán: Představy o krajině. Listopad.
Tváře úmluvy CITES. Listopad.
Dana Horčičková: Danuščiny obrazy. Prosinec.
Čarodějnice v knihovně
MŠ Kaštánek: Vyplouváme na prázdniny
Podzimní tvoření MŠ Na Hradě
Klienti sociálních služeb Vysočina: Od anděla k čertu

→→ Pobočka Modřínová
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce
Návštěvníci akcí

1 798
81 669
30 826
152
6 597

z toho 867 dětí do 15 let

Pobočka byla otevřena v roce 2004 a působí úspěšně jako komunitní centrum dvou velkých sídlišť se 6
mateřskými školami (MŠ Benešova, Cyrilometodějská, Duha, Dukovanská, Obránců míru, Na Kopcích) a 4
základními školami (ZŠ Benešova, Cyrilometodějská, Kpt. Jaroše, Na Kopcích). Spolupracovala s Denním
stacionářem na Družstevní ulici, Denním rehabilitačním stacionářem Úsměv, Denním stacionářem
Domovinka, Třebíčským „mateřským“ centrem, pěveckým sborem Slunko a družinami ZŠ.
Pobočka zajišťuje výpůjční služby přímo v Domově pro seniory Manž. Curieových. V roce 2016
obsluhovala 36 klientů.
Spolu s ústřední knihovnou se zapojila se do národních kampaní na podporu četby a realizovala vlastní
kampaně - Dlouhá noc v knihovně, Čteme společně, Pasování prvňáčků na čtenáře.
Pobočka Modřínová se podílela na aktivitách projektů Tisíckrát za rok v knihovně, Rok a Otcem vlasti a
Všichni žijeme na Zemi.
Výstavy






František Ferda: Svět kolejí, mašinek a vláčků
Domovinka: Zimní dekorace
Jarmila Koláčková: Zima jak má být
Družina ZŠ a MŠ Na Kopcích: Velikonoční a jarní výrobky
Denní rehabilitační stacionář Družstevní ulice: Den pro společný úsměv
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MŠ a školní družina Nemocnice Třebíč: Malování pomáhá uzdravovat
Kateřina Grulichová: Čtyři roční období
Domovinka: Letní dekorace
Třebíčské „mateřské“ centrum: Léto v džungli
MŠ Benešova: Správná parta
Denní rehabilitační stacionář Úsměv: Tohle všechno umíme
Miroslav Ondrák: Barvy přírody
Oldřich Chmelíček: Všechno co má kola
Domovinka: Podzimní dekorace
Školní družina ZŠ a MŠ Na Kopcích: Vánoční a zimní výrobky

→→ Pobočka Borovina
Čtenáři
Výpůjčky
Návštěvníci
Akce
Návštěvníci akcí

693
42 516
10 866
164
4 074

z toho 397 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 pobočkou Třebíčského mateřského centra.
Spolu s ústřední knihovnou se zapojila do národních kampaní na podporu četby a podílela se na aktivitách
projektů Tisíckrát za rok v knihovně, Rok a Otcem vlasti a Všichni žijeme na Zemi.
Výběr z aktivit
 Akce pro stacionář Barevný svět
 Třebíč – moje město. Projekt pro žáky 3. tříd. Ukončení 6. ročníku projektu a v září zahájení 7.
ročníku celoročních besed pro žáky 3. tříd o historii i současnosti Třebíče. V rámci projektu
probíhají vycházky zejména po části Borovina. Do projektu se nově zapojila ZŠ Stařeč.
 Čteme společně – kampaň pro 10 tříd ZŠ.
 Pasování prvňáčků na čtenáře – ZŠ Bartuškova, 71 dětí, ZŠ Stařeč, 19 dětí.
 Knížka pro prvňáčka – účast v národním projektu, školní rok 2015/2016.
 Advent v Borovině – III. ročník, divadelní představení Čertův mlýn (amatérský soubor Ampulka) a
poetické pásmo Vidění pastýřů (Miroslav Koupil, Stanislav Binder).
 Celoročně besedy, soutěže, kvízy, lušťovky, literární křížovky, prázdninové hry.
 Exkurze studentů Hotelové školy a obchodní akademie Třebíč
Výstavy








Miroslav Máca: Pohádky
Salon Hany Baxantové: Společenské šaty
Klienti stacionáře na Družstevní ulici: Den pro společný úsměv
Pavel Moller: Třebíč a blížké okolí II.
Kdo si hraje ten se baví – kdo se baví, ten je zdravý
Růžena Mollerová: Antistresové omalovánky
Denní centrum Barevný svět: Vesmír – Za hranicí všedního světa

→→ Neprofesionální pobočky Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Slavice, Sokolí
Pobočky v místních částech (integrovaných obcích) pracovaly na principu obecních knihoven. Obce mají
nízký počet obyvatel a v žádné z nich nepůsobí základní škola. Děti dojíždějí do ZŠ v Třebíči a využívaly
většinou služby ústřední knihovny v Třebíči nebo poboček podle navštěvované základní školy. Obdobně
navštěvovali knihovnu a pobočky v Třebíči i dospělí v produktivním věku. Služby zajišťovali dobrovolní
knihovníci, obvykle obyvatelé místních částí. Výpůjční doba byla od 1 do 4 hodin týdně.
Základní data o pobočkách
Počet obyvatel

Čtenáři

Výpůjčky

Návštěvníci
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Budíkovice
Pocoucov
Ptáčov
Račerovice
Slavice
Sokolí

271
173
249
161
268
107

12
15
10
24
32
11

171
86
123
958
5 780
36

87
140
73
147
802
41

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 2016 – PŘEHLED
(podrobně od s. 18)
V roce 2016 knihovna podala 11 samostatných grantových žádostí a 1 žádost jako člen národního
konsorcia uživatelů databázových služeb. Podpořeno bylo 10 projektů.
Celková částka získaných prostředků činila 280 000,00 Kč, knihovna projekty spolufinancovala částkou
212 937,00 Kč
Dotační programy a celkové dotační částky:
Ministerstvo kultury ČR, Knihovna 21. století, 3 projekty pro veřejnost
Ministerstvo kultury ČR, VISK3, 1 oborný projekt
Ministerstvo kultury ČR, VISK9, 1 odborný projekt
Grantový systém Zdravého města Třebíč, 4 projekty pro veřejnost
Nadace ČEZ, 1 projekt

43 000,00 Kč
32 000,00 Kč
55 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč

V projektech pro veřejnost se knihovna orientuje na kulturní a vzdělávací akce pro děti i dospělé a pro
všechny sociální skupiny. Díky realizaci malých projektů dosahuje v rámci ČR jedny z nejlepších výsledků
– s počtem akcí 28,49 na 1 000 obyvatel vysoko nad průměrem své skupiny knihoven (města 20 – 40 tisíc
obyvatel, 18,11 akcí na 1 000 obyvatel). (Data za rok 2016 podle výsledků projektu Benchmarking knihoven
– Měření výkonů v knihovnách).
PROJEKTY PRO VEŘEJNOST
1. Rok s Otcem vlasti
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

18 000,00 Kč
27 659,00 Kč
45 659,00 Kč

Projekt při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. V rámci projektu se uskutečnilo 39 akcí pro všechny
věkové kategorie, na které přišlo 1 519 návštěvníků.
Podrobně s. 19.
2. Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké 2016
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

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

Pokračující projekt z přechozích let byl určen na nákup zvukových knih ve formátu mp3, nosiče zvukových
knih a jejich popis v Braillově písmu. Zvukové knihy jsou určeny výhradně pro čtenáře, kterým jejich
postižení znemožňuje čtení běžných knih a tiskovin. Bylo zakoupeno 221 nových titulů zvukových knih
(306 mp3 souborů) a příslušných nosičů.
Samostatnou součástí projektu byl 18. ročník pracovních seminářů pořádaných v Třebíči pro knihovníky
zvukových knihoven v ČR. V roce 2016 se zúčastnilo 39 knihovníků a 6 odborných hostů.
Podrobně s. 21.
3. Chodíme si po světě
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

12 000,00 Kč
12 649,00 Kč
24 649,00 Kč

Projekt s cílem přiblížit multikulturní téma nejmenším dětem z MŠ a ZŠ. Světem, tradicemi a zvyky jiných
kultur povázely děti pohádkové postavičky.
Podrobně s. 22.
4. Francouzský klub 2016
GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

31 000,00 Kč
15 475,00 Kč
19 825,00 Kč
66 300,00 Kč
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Projekt Francouzský klub 2016 v knihovně byl celoroční a dlouhodobý, probíhá pravidelně již od října
2008. Akce FK probíhají pravidelně první čtvrtek v měsíci, postupně byly přidány mimořádné akce mimo
hlavní osu prvních čtvrtků (např. literární FK, divadelní FK) a v případě aktuální nabídky také akce navíc.
Zájemci se zúčastnili také akcí s francouzsko-českou účastí mimo Třebíč, např. koncertu Francouzskočeské hudební akademie v Telči, který byl tentokrát realizován na zámku ve Žďáře nad Sázavou, a dvou
divadelních představení francouzských autorů.
Podrobně s. 23.
5. Malé festivaly hudby a poezie
GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

22 000,00 Kč
17 877,00 Kč
10 523 00 Kč
50 400,00 Kč

Výchozí myšlenkou projektu byly dva víkendové festivaly hudby a poezie. První z nich, Víkendový festival
hudby a poezie Nezvalova Třebíč, se konal v dubnu jako první v mezidobí velkých festivalů Nezvalova
Třebíč v letech 2015 a 2020. Druhý byl speciální akcí k připomenutí 700. výročí narození Karla IV.
V průběhu projektu byl ještě přidán hudební workshop jako oslava 10 let od založení smíšeného sboru
Coruscante.
Podrobně s. 26.
6. Tisíckrát za rok v knihovně
GSZM Třebíč:
Nadace ČEZ v rámci projektu č. 8:
Knihovna:
Celkové náklady:

30 000,00 Kč
13 488,00 Kč
43 354,00 Kč
86 842,00 Kč

Název projektu odráží skutečnost, že knihovna uspořádá pro své čtenáře a návštěvníky tisíc kulturních a
vzdělávacích akcí ročně. V přepočtu na pracovní dny a je to 4 až 5 akcí, které v prostorách knihovny a
jejích poboček denně probíhají. Obsahově různorodé akce byly určeny pro děti, dospělé, seniory a celé
rodiny, řada z nich byla uskutečněna ve spolupráci se školami. Projekt zahrnoval také akce v rámci
národních projektů na podporu čtení: Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den
pro dětskou knihu.
Podrobně s. 27.
7. Všichni žijeme na Zemi
GSZM Třebíč:
Knihovna:
Celkové náklady:

20 000,00 Kč
26 196,00 Kč
46 196,00 Kč

Hlavní cílovou skupinou projektu byly děti. Nenásilnou a zábavnou formou byl prezentován význam
ochrany zdravého životního prostředí, problematika udržitelnost i souvislosti mezi světem lidí, zvířat,
rostlin a světem neživé přírody. Na projektu spolupracovali jak odborníci, tak amatéři a řadu akcí pro děti
ze ZŠ připravily knihovnice s využitím výukových prostředků knihovny.
Podrobně s. 32.
8. Malé svátky hudby, divadla a poezie
Nadace ČEZ:
Knihovna:
Celkové náklady:

50 000,00 Kč
25 542,00 Kč
75 542,00 Kč

(včetně spoluúčasti vybraných projektů)

Finanční prostředky projektu byly použity na spolufinancování projektů žadatele a na financování
mimořádných akcí. Projekt zvýšil úroveň nabídky kulturního a vzdělávacího programu knihovny v
podzimním a předvánočním období.
Podrobně s. 34.
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ODBORNÉ KNIHOVNICKÉ PROJEKTY
9. Přístup do komerčních databází Anopress a ASPI
Knihovna:
13 552,00 Kč
Projekt podává Národní knihovna pro konsorcium knihoven ČR. Konsorcium je příjemcem dotace, která
ve výši 2/3 ročních nákladů zajišťuje jeho členům, mezi nimi i Městské knihovně v Třebíči, přístup do
komerčních mediálních databází Anopress a právní databáze ASPI.
Anopress je archiv médií (noviny, časopisy, TV, rozhlas aj.). ASPI je systém právních informací s možností
vyhledávat zákony, judikaturu, právní literaturu aj. podle mnoha hledisek s propracovaným systémem
vzájemných odkazů. Producentem databáze je forma Wolters Kluwer ČR, a.s.
Knihovna poskytuje přístup do těchto databází prostřednictvím knihovníka.
10. Technické zázemí zvukové knihovny pro zrakově znevýhodněné
Projekt řešil porporu služeb zvukové knihovny pro zrakově a zdravotně znevýhodněné občany, který
jejich stav znemožňuje číst klasické tištěné dokumenty. Zároveň byla pořízena základní tyflotechnika pro
popis zvukových knih Braillovým písmem.
Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

32 000,00 Kč
16 338,00 Kč
48 338,00 Kč

11. Harmonizace rejstříků lokálních autorit
Ministerstvo kultury ČR:
55 000,00 Kč
Knihovna:
29 841,00 Kč
Celkové náklady:
84 841,00 Kč
Projekt umožnil pokračovat v harmonizaci rejstříků národních a lokálních autorit. Při realizaci byly
odstraněny rozsáhlé duplicity způsobené retrokatalogizací fondu v malých obecních knihovnách
prostřednictví systému Clavius REKS. Lokální záznamy byly nahrazeny autoritními.
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PROJEKTY A GRANTY 2016

1 / ROK S OTCEM VLASTI
Rozpočet projektu

Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

18 000,00 Kč
27 659,00 Kč
45 659,00 Kč

V rámci projektu Rok s Otcem vlasti probíhaly v třebíčské knihovně během celého roku 2016 akce, v rámci
kterých bylo připomenuto 700. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností naší historie, českého
krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Akce byly určeny všem věkovým skupinám a konaly se v ústřední
knihovna a na pobočkách Modřínová a Borovina.
Celkem se v rámci projektu uskutečnilo 39 akcí s počtem 1 519 návštěvníků.
Přehled akcí chronologicky
Leden- prosinec / Celoroční soutěž Karel na fejsu
Facebooková soutěž přinesla každý měsíc jednu otázku ze života Karla IV. Nejúspěšnější (nejrychlejší)
výherkyní se stala Hana Krátká. Jako cenu získala stříbrnou pamětní medaili - Příchod císaře Karla IV. a
knížku Karel IV.
Březen / Karel IV. a jeho doba
Přednáška historika Mgr. Martina Nodla, Ph.D. přiblížila dobu panování Karla IV.
Duben / Královská noc (Noc s Andersenem)
Zapojení do celorepublikové kampaně Noc s Andersenem. Program pro děti byl zaměřen na dobu Karla
IV. Noc se konala v ústřední budově a rytířské představení se opakovalo na pobočce Modřínová.
Program:
Třebíčská skupina historického šermu Páni z Rukštajna: Příběh rytíře (2 představení)
Děti se dozvěděly zajímavosti o středověku, včetně cesty od pážete k pasování na rytíře. Nechyběly
ukázky zbroje, oblékání zbroje a péče o ni, popis výcviku se zbraní a jízdy na koni, povídání
o válečných taženích, kláních, slavnostech a turnajích i přípravách do bitvy.
Královská dílna
Po prezentaci Pánů z Rukštajna si děti samy vyrobily hrad, erb i královskou korunu tak, jak je známe z
doby Karlovy.
Královský turnaj
Klání v kuželkách, na koni, vysvobození princezny a další turnajové disciplíny doby středověké, to vše
si děti mohly v rámci programu vyzkoušet.
Duben / PhDr. Rudolf Fišer, CSc.: Třebíč v době Karla IV.
Přednáška o Třebíči v době Karla IV., jak se zde žilo a jak městské právo jím udělené ovlivnilo další
rozvoj města.
Duben / Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila: Pověsti pražské
Dvě představení na motivy našich dějin. Eva Hrušková a Jan Přeučil se prošli s dětmi po Praze, po
Starém i Novém Městě Pražském, navštívili Faustův dům, Pražský hrad i Vyšehrad.
Květen / Noc s Karlem IV.
Večerní a noční program pro dospělé. Program:
Ženy Karla IV.
Divadelní představení amatérského souboru „Bez opony“ MěK Třebíč. Zcela zaplněný poslechový sál
se dozvěděl řadu faktů i domněnek ze života Karla IV. a jeho čtyř manželek. Představení bylo pořádáno
ve spolupráci se skupinami historického šermu Grál a Páni z Rukštajna.
Vinice Karla IV.
O zakládání vinic Karlem IV. přednášel Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D., majitel úspěšného Vinařství Sádek
cca 15 km od Třebíče. Součástí večera byla i degustace vína tohoto vinařství.
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Květen – červen / Katolické gymnázium Třebíč: Po stopách Karla IV.
Výstava výtvarných prací studentů Katolického gymnázia v Třebíči spojená s happeningem.
Pro studenty Katolického gymnázia byla opakována přednáška PhDr. Rudolfa Fišera Třebíč v době
Karla IV.
Červen / Divadlo Bez opony: Ženy Karla IV.
Vzhledem k zájmu veřejnosti se uskutečnila dvě opakování představení amatérského souboru –
zaměstnanců knihovny pro střední školy a veřejnost.
Září / Martin Pelán: Karlštejn
Přednáška průvodce na Karlštejně, jednom z nejnavštěvovanějších hradů v Čechách, jehož
zakladatelem byl Karel IV.
Říjen / Lucie Seifertová: S Lucií Seifertovou nejen o králi Karlovi
Dvě tvůrčí dílny a besedy pro děti se spisovatelkou a ilustrátorkou, autorkou řady knížek pro děti
zaměřených právě na naši historii a významné osobnosti. Jednou z nich je i Pohádka o králi Karlovi,
kde seznamuje s příběhem císaře Karla IV. Na dvou besedách spojených s workshopem se kromě
zajímavostí o Karlovi děti dozvěděly, jak vzniká leporelo a samy si ho s pomocí ilustrátorky vyrobily.
Akce se konaly v ústřední budově i na pobočce Modřínová.
Listopad / PhDr. Rudolf Fišer, CSc.: Třebíč v době Karla IV.
Opakování přednášky PhDr. Rudolfa Fišera pro knihovníky a veřejnost.
Listopad / Bohumil Vurm: Zázraky a osudové okamžiky v životě Karla IV.
Přednáška známého spisovatele a badatele vycházela z Karlova životopisu "Vita Caroli". Zaměřila se mj.
na neznámé aspekty jeho biografie.
Listopad / Daniel Dobiáš & Táňa Fischerová: Poselství Karla IV.
Komponovaný pořad hudebního skladatele a herečky k 700. výročí narození Karla IV. V pořadu zazněly
myšlenky, kterými Karel IV. myslel i na budoucí generace.
Říjen – listopad / Karel - Otec vlasti
Výtvarná soutěž pro žáky základních škol. Děti byly odměněny drobnými cenami.
Prosinec / Karel – Otec vlasti
Výstava prací dětí na pobočce Modřínové.
Přednášky v celoroční nabídce knihovny
Putování životem Karla IV.; Vita Caroli
Přednášky knihovnic pro klienty stacionáře Paprsek naděje (Paprsek naděje – Centrum služeb pro
podporu duševního zdraví“ soustřeďuje osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu psychické
choroby), Domova pro seniory a Domovinky Třebíč. Celkem proběhly tři besedy.
Ženy Karla IV.
Beseda s knihovnicí v dobovém kostýmu byla určena žákům ZŠ. Akce proběhla na pobočce Borovina.
Pohádka o králi Karlovi
Beseda pro děti z MŠ. Povídání o králi nad knížkou Lucie Seifertové. Beseda je doplněna o herní
aktivity - puzzle, královské hry apod. Dvě besedy pro děti z MŠ.
Bejt Karel, vždycky jsem si přál
Zpracování besedy pro vyšší ročníky základních škol, případně SŠ.
Po stopách Karla IV.
Proběhly čtyři besedy pro děti ze ZŠ.
Strasti Otce vlasti
Beseda pro děti nižšího stupně ZŠ. Představení doby a života krále Karla IV. formou her a zábavných
úkolů. Celkem se uskutečnilo devět besed.
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2 / KNIHOVNÍ FONDY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ 2016
Rozpočet projektu

Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

13 000,00 Kč
16 000,00 Kč
29 000,00 Kč

Pokračující projekt z přechozích let byl určen na nákup zvukových knih ve formátu mp3, nosiče zvukových
knih a jejich popis v Braillově písmu. Zvukové knihy jsou určeny výhradně pro čtenáře, kterým jejich
postižení znemožňuje čtení běžných knih a tiskovin.
Projekt zahrnoval:
- platbu paušálního poplatku na nákup nových a obnovených titulů zvukových knih z KTN
K. E. Macana v Praze
- nákup nosičů CD a obalů pro zvukovou knihu
- nákup samolepící ALU folie A6 pro popis CD Braillovým písmem
- honorářové náklady za označení zvukových knih v Braillově písmu
- zajištění semináře pro pracovníky zvukových oddělení knihoven ČR
Statistika roku 2016
- z Digitální knihovny KTN bylo staženo 306 souborů mp3, tj. 221 titulů zvukových knih.
- bylo koupeno 400 nosičů a obalů pro zvukové knihy
- k 31. prosinci 2016 měla Městská knihovna v Třebíči ve svém fondu 2 243 titulů zvukových knih ve
formátu mp3 pro 60 registrovaných zdravotně postižených čtenářů. V uvedeném roce si čtenáři
půjčili 3 678 zvukových knih.
Každoroční odbornou součástí projektu je jednodenní seminář pro pracovníky zvukových oddělení
knihoven z celé ČR. 18. ročník 2016 proběhl 12. dubna 2016. Náklady semináře nebyly do projektu
zahrnuty.
Program semináře
1. Knihovna a tiskárna K. E. Macana v Praze.
Bohdan Roule, ředitel KTN, Dagmar Turková a Renáta Meyerová: Nové informace o budování digitální
zvukové knihovny
2. FriendlyVox - Ozvučený portál, kde nevidomí mají přednost
Robert Štěrba (TurboConsult) představil unikátní řešení zpřístupňující informační a komunikační
služby na internetu bez nutnosti užití zraku. Služba umožňuje nevidomým uživatelům, zcela zdarma a
jednoduše, pracovat s e-mailem, YouTube, Wikipedii, číst denní tisk, sledovat zpravodajské portály a
mnoho dalších užitečných věcí.
3. Audiovydavatelství Walker & Volf
Jiří Walker Procházka, spisovatel a scénárista, představil prezentaci o tvorbě audioknih a o stavu
českého audiotrhu, workshopech, které pořádá v knihovnách a ve školách. Workshopy jsou (kromě
jiného) zaměřené na propagaci audioknih a seznamují žáky s možností poslouchat různá literární díla.
Jiří W. Procházka píše žánry detektivní, sci-fi, fantasy a je spolumajitelem uvedeného vydavatelství,
které se specializuje na původní tvorbu českých autorů, zejména v oblasti fantasy a detektivních
románů.
4. Katalogizace speciálních dokumentů
Mgr. Blanka Glaserová a Ivana Štorková, MěK v Třebíči: Jak zpracovávat zvukové knihy podle pravidel
RDA.

3 / CHODÍME SI PO SVĚTĚ
Rozpočet projektu

Ministerstvo kultury ČR:
Knihovna:
Celkové náklady:

12 000,00 Kč
12 648,00 Kč
24 648,00 Kč

Městská knihovna v Třebíči se věnuje tématu multikultury dlouhodobě. V roce 2016 svůj projekt zaměřila
na děti z mateřských a z prvních tříd základních škol. Věku dětí odpovídala i forma prezentace tématu - za
zvyky a tradicemi jiných kultur je provázely pohádkové postavičky.
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Přehled akcí chronologicky
11. března / Nahá Afrika
Interaktivní beseda. S pomocí atlasu a glóbusu děti cestovaly po nejteplejším kontinentu světa. 25 dětí.
29. dubna / Petr Šušor: Drum Circle
Dvě skupinová bubnování přinesla dětem radost z hudby z rytmických schopností a intenzivní
společný prožitek. Profesionální bubeník a facilitátor Petr Šušor v úvodu připomněl, že zvukové
dorozumívání prostřednictvím úderů na předměty a později bubny bylo odpradávna způsobem
dorozumívání mezi lidmi i bez znalosti jazyka jednotlivých účastníků „komunikace“ a že
prostřednictvím těchto zvuků bylo možno vyjádřit nepřeberné množství emocí – např. radost, výzvu
k lovu a oznamování o poloze a úkolu jednotlivých lovců, výzvu k boji, ukončení boje apod. 160 dětí.
2. května / Jiřina Vejmělková: Origami pro každého
Tvůrčí dílna přiblížila dětem tradiční japonské umění skládání zvířátek a předmětů z papíru. 25 dětí.
9. května / Jindřiška Brabencová: Abeceda indiánského zvěda
Beseda s učitelkou MŠ. Děti si vyrobily indiánské čelenky, povídaly si o indiánech, seznámily se
s beletristickými i naučnými knihami, které jsou k dispozici v knihovně, nechyběly i informace
z příslušných stránek na internetu. 25 dětí.
13. května / Oleksandr Partyka: Země, ze které pocházím
Beseda s rodilým Ukrajincem o životě na Ukrajině, který je v mnoha ohledech zcela odlišný od toho
našeho, ačkoli Ukrajina není země příliš vzdálená a kulturně je nám poměrně blízká. 25 dětí.
10. června / Alena Tůmová: Rozhovor mezi mořem a pevninou
Beseda s učitelkou MŠ o vzájemném vlivech působících na moře a pevniny za pomoci tématického
kufříku Moře a oceány. 25 dětí.
8. září / Anastasila Kuzmyk: Země mi blízká
Anastasia Kuzmyk je studentkou gymnázia v Třebíči původem z Ukrajiny. 25 dětí.
23. září / Bydlíme na Vysočině
Seznámení s naším krajem pomocí atlasu a mapy. Podle obrázků děti zjistily, co se u nás pěstuje, jaká
tu jsou zvířata, pojmenovaly hory, řeky atd. 28 dětí.
27. září / Neposlušný drak
Interaktivní beseda. Cestování s Myšákem Mickeym japonským expresem na motivy knížky
Neposlušný drak. 25 dětí.
30. září / Multikulturní noc
Noc byla rozdělena na 3 části: prohlídku městské věže se zajímavým povídáním o historii, test na téma
„Máme rádi Zemi“ a tvůrčí dílnu, na které si děti vyrobily lampiony inspirované cizími kraji. S lampiony
se děti prošly kolem řeky Jihlavy. 50 dětí.
Říjen – listopad / Medvídek Pú na cestách
Interaktivní besedy. Děti s medvídkem Pú procestovaly celý svět, navštívily různá města, dozvěděly se,
jaká jsou typická jídla pro danou zemi, významné památky a jejich tradice. 100 dětí.
2. listopadu / Kateřina Grulichová: Zvířátka z papírových koulí
Tvůrčí dílna, na které děti vyráběly zvířátka z papírových koulí s různých světadílů. Ke každému
tvorovi byl připraven výklad, z které země pochází a jak se tam žije. 25 dětí.
9. listopadu / Mária Šindelářová & Jindřiška Valdmanová: Velká čínská zeď
Beseda s asistentkami dětí pocházející z Čínské lidové republiky. Děti poznaly nové kamarády z této
země, Xu Junhao, Wang Heng Xiang a Wang Annu. Povídaly si o tom, jak se žije v Třebíči a co ví o zemi
svých předků. Jeden z nich se z Číny přistěhoval ve věku, kdy si pamatuje nepříjemné zážitky
z čínského dětského internátu. 25 dětí.
30. listopadu / Petr Absolon: Dopis Ježíškovi
Kouzelník Petr Absolon kouzlil jako „Ježíšek“ v pojetí z různých koutů světa – jako český Ježíšek,
francouzský Pére Noël a Petit Jesus, britský a americký Santa Claus i ruský Děda Mráz.
Kouzelnická představení. 100 dětí.
5. prosince / Miluška Mrvková: Vánoční Evropa a její zvyky a tradice
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Beseda se seniorkou Miluškou Mrvkovou, která ve věku 83 let navštěvuje každý rok minimálně dvě
země v Evropě, Africe i Asii a připravuje prezentace pro všechny věkové kategorie. Její postoj k
poznávání cizích zemí a kultur je skvělým příkladem nejen pro malé děti, ale i řadu xenofobních
dospělých. 25 dětí.
Září – prosinec / Jsem tady doma aneb Krtek na cestách
S pomocí kresleného Krtečka děti objevovaly Českou republiku, pracovaly s glóbusem, hledaly kulaté
tvary, vodstvo, pevninu, pojmenovaly hlavní město a poslechli si pohádku od Lucie Seifertové Tajemná
Praha. 400 dětí.
Lidé z celého světa. Výtvarná soutěž, 25 dětí, vyhodnocení proběhlo v listopadu.
Máme rádi Zemi – test, 25 dětí.
Bydlíme na Vysočině – test, 40 dětí

4 / FRANCOUZSKÝ KLUB 2016
Rozpočet projektu

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

31 000,00 Kč
15 475,00 Kč
19 825,00 Kč
66 300,00 Kč

Obsahem projektu byla realizace 8. ročníku Francouzského klubu, který při Městské knihovně v Třebíči
pracuje od října 2008. Akce Francouzského klubu probíhaly pravidelně první čtvrtek v měsíci, pak byly
přidány ještě mimořádné akce mimo hlavní osu prvních čtvrtků a v případě aktuální nabídky také akce
navíc. V roce 2016 se uskutečnilo 18 akcí. Každý měsíc přinesl přednášky, kulturní vystoupení a
prezentace. Aktivními přispěvateli byli amatéři z řad členů F-Klubu, cestovatelé i odborníci na různorodou
tématiku Francie (jazyk, historie, umění, literatura, film, divadlo). Program v roce 2016 jako lektoři
zajišťovali také občané a senioři z Třebíče a studenti Gymnázia Třebíč. Členové F-Klubu i ostatní
návštěvníci se zúčastnili také akcí s francouzsko-českou účastí mimo Třebíč, např. koncertu Českofrancouzské hudební akademie v Telči, tentokrát uspořádaného na zámku ve Žďáře nad Sázavou, a dvou
zájezdů na divadelní představení francouzských autorů v ND Brno.
Projekt Francouzský klub je dlouhodobý a celoroční.
Přehled akcí chronologicky
8. ledna 2016 / Lucie Tučková: Suzanne Renaud, Petrkov 13. Přednáška a výstava.
Přednáška spojená s vernisáží výstavy o francouzské básnířce, manželce Bohuslava Reynka. Ona zvyklá
na kulturu velkého francouzského města, on syn sedláka z Vysočiny. Seznámili se ve 20. letech 20.
století v době, kdy Francie inspirovala celou řadu českých umělců. Vztahy nově vzniklé Československé
republiky a Francie byly tehdy po všech stránkách na velmi vysoké úrovni. Suzanne Renaud se za
Reynka provdala v roce 1926 v Grenoblu s tím, že půl roku budou žít ve Francii a půl roku v Grenoblu.
Nikdo netušil, co se stane a že po roce 1948 se Suzanne domů již nepodívá. Jejich statek-zámeček byl
znárodněn, poničen přidělenými nájemníky nejhoršího ražení a většina přátel včetně Jana Zahradníčka
byla odvlečena do komunistického vězení, umělecky a lidsky (a často doslova) zlikvidována. Svůj život
na Vysočině dožila ve strachu a ponížení. Zásluhou PhDr. Dagmar Halasové, dcery básníka Františka
Halase, a PhDr. Lucie Tučkové se opět dostala do povědomí umělecké veřejnosti nejen jako žena
Bohuslava Reynka, ale i jako skvělá básnířka.
Součástí přednášky byla od 8. ledna do 29. února výstava o Suzanne Renaud.
5. února 2016 / Ing. Jan Kubica: Postřehy z toulek autem po Francii
Prezentace a přednáška Ing. Jana Kubici. V této prezentaci představil prostřednictvím fotografií a videa
Alsasko, Burgundsko, Franche-Comté a okolí Paříže.
3. března 2016 / Gymnázium Třebíč: Provence očima studentů francouzštiny Gymnázia Třebíč
Nice, Orange, Marseille. Sídlo papežů, antický amfiteátr, katedrála. Vincent van Gogh, Klement V., hrabě
Monte Christo. Levandule, vinice, moře. Fotografie, fakta a vlastní postřehy ze školního zájezdu
prezentovali studenti Gymnázia Třebíč pod vedením pedagožky Mgr. Moniky Peroutkové.
7. dubna 2016 / Aleš Říman: Překlady francouzské poezie od Vítězslava Nezvala
Přednáška o Nezvalově fascinaci francouzskou literaturou, poezií a uměním a o dílech, která v češtině
můžeme znát díky impozantní Nezvalově schopnosti přebásnit originály z francouzštiny.
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22. dubna 2016 / Ludwig Minkus - Marius Petipa: Bajadéra
Zájezd do Národního divadlaBrno. Ludwig Minkus byl rakouský hudební skladatel a Marius Petipa
(1818 - 1910) byl francouzský baletní mistr. Spolu vytvořili nezapomenutelné dílo, jehož části jsou
dodnes oslavovány jako nejkrásnější baletní choreografie. Petipa je svým dílem jedním z nejvlivnějších
baletních mistrů a choreografů v historii baletu.
5. května 2016 / Marie Dočkalová: Národní park Les Calanques
Parc national Les Calanques je nejmladší z francouzských parků, byl vyhlášen až v roce 2012. Kdo chce
tento skalnatý masív a přírodní skvost mezi Marseille, Cassis a La Ciotat navštít, měl by vyjet do konce
května nebo až v říjnu, neboť v létě je řada stezek uzavřena kvůli nebezpečí požárů.
2. června 2016 / Anna Kunšteková: Když se řekne Paříž
Literárně hudební pořad a vernisáž výstavy. Paříž inspirovala mnoho umělců a mezi nimi i Annu
Kunštekovou z Brna. Je autorkou knihy, kterou vybavila vlastními fotografiemi a které byly také
vystaveny. Literárně hudební podvečer doprovodila klavírními skladbami Anna Kolaříková. Výstava
fotografií a textů o Paříži byla otevřena od 3. června do konce srpna.
7. července 2016 / Pétanque! aneb nikdy není špatné počasí, jen špatně oblečení hráči
Tradiční letní setkání na pétanque proběhlo na Sokolském stadionu v Třebíči.
29. července 2016 / Hudební F-Klub: Koncert Francouzsko-české hudební akademie Telč
Zájezd na koncert 22. ročníku FČHA, který se tentokrát uskutečnil na zámku ve Žďáře nad Sázavou.
FČHA je akcí, na které se setkávají studenti hudebních akademií z celého světa a učí se pod vedením
významných českých a francouzských hudebních pedagogů.
4. srpna 2016 / Jana Amadou: Jean Louis Raduit de Souches. Kdo byl ten muž? (1608 La Rochelle 1682 Jevišovice)
Jeden z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války a zachránce Brna. Jako francouzský protestant
nejprve bojoval na straně hugenotů u svého rodného města La Rochelle, poté odešel z Francie a
vstoupil do švédské armády. Tu opustil kvůli neshodám, přidal se k Habsburkům a v březnu 1645 jej
císař Ferdinand III. jmenoval velitelem Brna. Pod jeho vedením brněnská posádka čítající pouhých
1 500 mužů (a skuteční vojáci představovali jen třetinu z nich) dokázala zdánlivě nemožné, když
udržela město proti přesile 28 000 mužů generála Torstensona. Obléhání trvalo od 3. května do
23. srpna 1645. Konec života prožil na svých rozsáhlých moravských statcích, které mu císař z
vděčnosti daroval.
1. září 2016 / Jan Dočekal: Édouard Jaguer (1924 - 2006, francouzský umělec a kritik, osobní přítel
Ladislava Nováka
Édouard Jaguer byl výtvarník a především výtvarný teoretik a kritik moderního umění. Přátelství mezi
Jaguerem a třebíčským výtvarníkem Ladislavem Novákem mělo kromě osobní roviny také tu
profesionální - v roce 1971 Novák vystavoval ve Francii a naopak v roce 2002 Jaguer vystavoval v
Malovaném domě v Třebíči.
6. října 2016 / Vít Coufal: Maurice Ravel (1875 - 1937)
Přednáška třebíčského hudebního pedagoga s hudebními ukázkami z díla francouzského hudebního
skladatele. Josefh-Maurice Ravel, jehož rodiči byli Švýcar a Španělka, je znám jako impresionistický
skladatel, ale zejména jeho pozdní díla nesou výrazné stopy nastupující moderny, expresionusmu a
neoklasicismu. Jeho neznámějším dílem je Bolero, jedno z nejčastěji hraných i divácky oblíbených děl.
27. října 2016 / Yasmina Reza: Bůh masakru
Zájezd do Národního divadla Brno na představení dramatu francouzské autorky. Její hry se překládají
do pětatřiceti jazyků, hrají se po celém světě v nejrozmanitějších provedeních. Bůh masakru byl v roce
2011 zfilmován v hlavních ženských rolích s Jodie Foster a Kate Winslet. Pro české diváky je autorka
zajímavá také tím, že se v roce 2008 veřejně zastala Milana Kundery po jeho obvinění z udavačství.
Minisérie Jean Cocteau a Jean Marais
3. listopadu / Aleš Říman: Jean Cocteau a Jean Marais aneb Kdo koho stvořil?
Jean Cocteau byl francouzský básník, grafik, divadelník a filmař, člen francouzské akademie. Je
považován za představitele kubistické literatury a často se citují jeho básně v milostných dopisech pro
herce Jeana Maraise, který byl jeho dlouholetým životním partnerem a umělekcou múzou. Inspiroval
ho k vytvoření celé řady literárních, divadelních a filmových děl a vzájemná láska zachránila Cocteaua
před uměleckým i lidským pádem. Lze říci, že Cocteau stvořil herce Maraise a Marais je vizuálním
symbolem dodnes ceněných děl (Kráska a zvíře, 1946, Orfeus, 1950 aj.).
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11. listopadu / Martin Jiroušek: La Belle et la bête (Kráska s zvíře, 1946)
Komentované promítání nejznáměnšího filmu režiséra Jeana Cocteaua a herce Jeana Maraise, který je
dodnes považován za jedno z nejlepších děl světového filmu.
1. prosince 2016 / Jan Šťastný a členové komorního souboru Atlantis Collegium Vítězslava
Podrazila: Večer francouzské hudby a poezie.
Slavnostní
předvánoční
koncert
k
zakončení
8.
ročníku
Francouzského
klubu.
Účinkovali členové komorního souboru Atlantis Collegium Jitka Jiříčková (housle), Jan Sládeček
(violoncello, Vítězslav Podrazil (cembalo, klavír). Umělecký přednes Jan Šťastný.
15. prosince / Lenka Chalupská: Den s francouzskými vůněmi GALIMARD
Lenka Chalupská jako fotografka vystavovala ve francouzském klubu při jeho zahájení v říjnu 2008.
Nyní žije ve Francii a má prestižní práci - fotí pro parfumérskou firmu Galimard v Grasse, "městě
parfémů" na jihu Francie. Působí také jako průvodkyně továrnou Galimard v několika jazycích - a
samozřejmě i v češtině, což je výborná zpráva pro české návštěvníky. Firma Galimard byla založena v
roce 1747. Při výrobě parfémů a dalších produktů využívá tradiční postupy a prodává je ve svých
parfumeriích na Azurovém pobřeží.

5 / MALÉ FESTIVALY HUDBY A POEZIE
Rozpočet projektu

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

22 000,00 Kč
17 877,00 Kč
10 523,00 Kč
50 400,00 Kč

Projekt „Malé festivaly hudby a poezie“ (dále též MFHP) vznikl z dvou výchozích myšlenek:
1.

Víkendový festival hudby a poezie jako pravidelný tematický a časový „můstek“ mezi velkými Jarními
festivaly poezie Nezvalova Třebíč 2015 a příštím festivalem v roce 2020. Plánovaný víkendový festival
se uskutečnil 9. – 10. 4. 2016, z toho v sobotu 9. 4. byl program zajištěn třebíčskými amatérskými
umělci a dětským souborem, v neděli pak bylo uspořádáno představení “Bláznovy zápisky“ v hlavní
roli s Janem Přeučilem.

2.

„Noc s Coruscante“ při příležitosti 10. výročí založení pěveckého tělesa, které pod vedením Anny
Kolaříkové dosáhlo významných úspěchů a oblíbenosti u třebíčského publika.

3.

Oslavy 700. výročí narození Karla IV. z pohledu hudebních skladeb a vybraných textů. Podkladem byla
studie hudebního vědce Mgr. Dr. Phil. Viktora Velka, PhD., kterou zaplnil mezeru na poli základního
výzkumu a předložil bohaté spektrum „karlovských“ skladeb 19. až 21. století. Jimi k posluchačům
promlouvá „druhý život Karla IV. v hudbě“, jež dal název i samotnému pořadu. Konal se v sobotu 8.
října pod taktovkou Viktora Velka jako tvůrce programu i moderátora, interprety skladeb byli
studenti hudební části Fakulty umění Ostravské univerzity.

Přehled akcí chronologicky
→ Víkendový festival hudby a poezie Nezvalova Třebíč, 9. - 10. dubna 2016
Poezie, hudba, performance / Odpoledne s poezií a hudbou třebíčských autorů a hudebníků
Áčko, dětský divadelní soubor ZŠ Týnská: Tři dávné příběhy
Hudebně dramatické vystoupení pod vedením Mgr. Jaromíry Kratochvilové.
PaedDr. Miroslav Koupil: Morseogramy, kaligramy a performance
Pohybová a básnická performance a vernisáž výstavy. Miroslav Koupil je známý třebíčský autor
originální grafické a vizuální poezie – kaligramů, morseogramů, nonsensů. Má na kontě přes 70 výstav
ČR, na Slovensku a v Polsku. Svou poezii ztvárňuje nejen na papíře, ale i pohybovou performancí, čímž
svoje vernisáže velmi originálně odlišuje a oživuje.
Pavel Pokorný & Ivo Drbohlav: Autorské písně na pomezí folku & blues
Recitál třebíčského folkového písničkáře s rytmickým doprovodem taktéž třebíčského hudebníka Ivo
Drbohlava: Pavel Pokorný - akustická kytara, foukací harmonika, zpěv, Ivo Drbohlav - djembe, zpěv.
Jan Přeučil: Bláznovy zápisky
Obnovené legendární představení Jana Přeučila z 60. let 20. století na dílo Nikolaje Vasiljeviče Gogola.
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→ Kampan Týden knihoven
Pátek 7. 10. 2016
Pěvecký sbor Coruscante: Noc s Coruscante k 10. výročí založení sboru
Večer plný hudby a písniček se sborem Coruscante. Sbor vedla Anna Kolaříková, která formou
hudebního workshopu provedla generální zkoušku plánovaných koncertů. Na zkoušku pak „vtáhla“
všechny přítomné návštěvníky, rozdala noty, dala pokyny a naučila je řadu písní, které pak byly na
programu „narozeninových“ koncertů v bazilice sv. Prokopa a ve Fóru. Ve druhé části večera sbor
zazpíval své nejoblíbenější písně.
Sobota 8. 10. 2016
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D: Druhý život Karla IV. v tvorbě českých hudebních skladatelů
Pásmo kombinující přednáškové bloky doplněné doprovodnou vizuální prezentaci s živými hudebními
vstupy, ukázkami z muzikologického výzkumu a nahrávkami k tématu Karel IV. ze strany českých
skladatelů 19. - 21. století.
Šlo o ojedinělý dramaturgický počin, který doplnil řadu slavnostních akcí k 700. výročí narození Karla
IV. Obsahem byly skladby pojednávající přímo o Karlu IV., tedy ty, které Viktor Velek objevil. Jsou
povětšinou skladbami zapomenutými, opomíjenými či díly známými jen zprostředkovaně z literatury.
Třebíčský hudební vědec Dr. Viktor Velek se historickými tradicemi v hudbě zabývá několik let (např.
Jan Hus, Sv. Václav, J. A. Komenský). Na téma Karel IV. v hudbě v roli moderátora představil
v chronologickém pořadí díla a jejich autory, načež hned navázala živá realizace představených
skladeb nebo poslech nahrávek. Živá realizace převažovala. Interpretace se zhostili studenti hudební
části Fakulty umění Ostravské univerzity, kde Dr. Velek působí jako akademický pracovník.
Živé ukázky:
Václav Jindřich Veit (Wenzel Heinrich Veit, 1806-1864): Jako Karel IV. Čechům život vínem osladil –
mužský sbor
Zdeněk Fibich (1850–1900): Kantáta na památku pětistého výročí úmrtí Karla IV. (1878) – mužský sbor
Antonín Vojtěch Valenta-Mělnický (1846–1892): Památce Karla, otce vlasti (1878) – mužský sbor
Josef Förster (1833–1907): Ctihodný Karel IV., „otec vlasti“ (1878) – mužský sbor
Bedřich Smetana (1824–1884): Libuše (1872, premiéra 1881) – 3. dějství (3. obraz), soprán a klavír
Jeremiáš, Otakar (1892–1962): Romance o Karlu IV. (1916) - melodram
Novák, Vítězslav (1870–1949): Karlštejn (1916) – úryvek z opery
Josef Bohuslav Foerster (1859–1951): Vidění v chrámě sv. Víta (ca 1920) – mužský sbor
Josef Stanislav (1897–1971): Romance o Karlu IV. – malá instruktivní kantáta (1941) – zpěv a klavír
Nahrávky:
Jakub Noha Band: Ty náš starý otec vlasti (1997)
Bohuslav Martinů (1890–1959): Česká rhapsodie (1918)
Zdeněk Fibich (1850–1900): Noc na Karlštejně (1886)

6 / TISÍCKRÁT ZA ROK V KNIHOVNĚ
Rozpočet projektu

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

30 000,00 Kč
13 488,00 Kč
43 354,00 Kč
86 842,00 Kč

V rámci projektu byl realizován cyklus vzdělávacích a volnočasových akcí pro vybrané cílové skupiny
i nejširší veřejnost. Akce probíhaly v ústřední budově a na pobočkách Modřínová a Borovina, některé
z nich se konaly v rámci kampaní Zdravého města Třebíč a dalších celorepublikových knihovnických a
dalších kampaní.
Knihovna díky získané podpoře mohla navázat na svoji předchozí rozsáhlou komunitní činnost a přispět
k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času obyvatel města. Důraz byl kladen na provázanost
aktivit mezi věkovými a sociálními skupinami a také na prezentaci účinkujících z našeho regionu, a to jak
např. seniorů v roli přednášejících nebo dětských vystupujících kolektivů.
Celkem bylo realizováno 84 akcí s počtem 3 589 návštěvníků.
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→ Cílová skupina: senioři
První cílovou skupinou, které byl projekt určen, byli senioři. Naším záměrem bylo pokračovat v realizaci
vzdělávacích cyklů a přispět tak ke zvýšení kvality života seniorů, k jejich aktivizaci a komunitnímu
setkávání.
Uskutečnily se dva cykly vzdělávacích programů pro seniory a soubor samostatných přednášek.
S výjimkou jedné exkurze se veškeré přednášky konaly v ústřední budově na Hasskově ulici.
Celkem se uskutečnilo 27 akcí pro seniory, zúčastnilo se 1 148 návštěvníků.
Tematické cykly a akce pro seniory chronologicky
Ing. Arch Lubor Herzán: Cyklus přednášek Architektura v českých zemích včera a dnes
1. Leden / Teoretický úvod do problematiky
2. Únor / Od Velké Moravy po gotiku
3. Březen / Renesanční a barokní architektura
4. Duben / Historizující slohy 19. století
5. Květen / Od secese po současnost
6. Září / Soudobé tendence v architektuře a urbanismu
7. Říjen / Specifika lidové architektury
8. Listopad / Památky UNESCO v českých zemích I.
9. Prosinec / Památky UNESCO v českých zemích II.
PhDr. Rudolf Fišer, CSc.: Dějiny středověké společnosti (pokračování cyklu přednášek z roku 2015)
1. Leden / Poslední Přemyslovci
2. Únor / Lucemburkové – cizí dynastie?
3. Březen / Podoby dvorské kultury
4. Duben / Husitství v našich dějinách
5. Květen / Království „dvojího lidu“
6. Červen / Formování stavovské společnosti
Únor / Kristýna Jandová: Novokřtěnci a habánská fajáns
Přednáška o náboženském hnutí, které vzniklo v 16. století.
Únor / Ing. Jiří Kabát: Báječné ženy na létajících strojích
Přednáška leteckého odborníka o ženách na poli letectví a kosmonautiky.
Březen / Dagmar Juráňová: Izrael
Přednáška a promítání organizátorky festivalu židovské kultury v Třebíči.
Duben / Miluška Mrvková: Turecko – okruh Malou Asií
Promítání třebíčské cestovatelky Milušky Mrvkové.
Září / Mgr. Aleš Flídr: Skvosty za humny – Třebíčsko a jeho sakrální památky II
Celodenní zájezd pro seniory s odborným výkladem historika umění. Navštívené sakrální památky
regionu: Střítež - kostel sv. Marka, Lipník - kostel sv. Jana Křtitele, Račice - kostel sv. Václava, Hrotovice
- kostel sv. Vavřince, Dalešice - kostel sv. Pera a Pavla, Valeč - kostel Povýšení sv. Kříže, Vladislav kostel Nejsvětější Trojice, Pyšel – tvrz, Budišov - kostel sv. Gotharda. Zájezd byl opět ihned naplněn a
byl seniory velmi kladně hodnocen.
Říjen / František Vejmělka: Expedice Papua Nová Guinea
Přednáška a promítání mladého třebíčského přírodovědce.
Říjen / Mgr. Eva Bazalová: Tak neváhej a hrej
Dopoledne s deskovými hrami, kvízy a soutěžemi.
Říjen / PhDr. Jitka Padrnosová, PhD.: Třebíčské osobnosti veřejného a kulturního života
Přednáška třebíčské archivářky o věnovaná osobnostem, které výrazným způsobem ovlivnily veřejný a
kulturní život Třebíče 2. poloviny 19. století.
Listopad / Miluška Mrvková: Krkonoše
Oblíbené promítání z cest třebíčské seniorky.
Listopad / Mgr. Eva Bazalová: Co nového ve světě elektronických médií?
Přehled toho nejnovějšího ve světě internetu - sociální sítě, elektronické knihy, zvukové knihy, tablet,
ipad.
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Listopad / Kristýna Jandová: Kavalírské cesty a život mladých šlechticů v raném novověku
Přednáška zaměřená na úlohu kavalírských cest mladých šlechticů..
Prosinec / Ondřej Herzán: Slovinsko – země, kde je všeho trochu
Přednáška, promítání a hraní mladého třebíčského cestovatele Ondřeje Herzána.
→ Cílová skupina: specifické skupiny, dospělí, děti, rodina
Cílem bylo přispět k budování mezigeneračních vztahů a tradičních rodinných hodnot. Během celého roku
probíhala celá řada aktivit, které byly výrazně prorodinného a komunitního charakteru a byly určeny
všem členům rodiny. Snahou knihovny bylo, aby aktivity podpořily nejen společné trávení volného času
dětí a rodičů, ale také společné setkávání různých generací. Specifickou cílovou skupinou projektu byli
klienti Centra služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč - Paprsek naděje. Akce probíhaly v ústřední
budově a na pobočkách knihovny (pobočka Modřínová, pobočka Borovina).
Pro tuto cílovou skupinu bylo realizováno 47 akcí, včetně 2 výstav a 14 pasování prvňáčků,
návštěvníků bylo 2 372.
Akce pro klienty Centra služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč - Paprsek naděje chronologicky
Celkem 10 přednášek se zúčastnilo 69 návštěvníků.
Leden / Hugo Haas
Únor / Spoutané blesky. Přednáška o Prokopu Divišovi
Březen / Jan Svěrák
Duben / Vlasta Burian
Květen / Karel IV
Červen / Císařovna Wu
Září / Tomáš Baťa, muž, který obul svět
Říjen / William Shakespeare
Listopad / Agatha Christie
Prosinec / Třebíčské betlémářství
Akce pro dospělé, děti a rodiny chronologicky
Únor
Národní týden manželství 8. – 14. 2. 2016
Knihovna se připojila k národní kampani na podporu manželství přednáškami a kulturními akcemi.
Manželé Šmídkovi: Manželství je vztah
Beseda s lektory manželských setkání ve spolupráci s Poradnou Ruth Třebíč.
Dana Beranová: Jak primitivní… ale jak účinné!
Prezentace stylistky a vizážistky o módě, péči o vzhled a hygienických návycích jako důležitých
faktorech udržení dobrých vztahů mezi manželi.
LiStOVáNí s Marií Doležalovou: Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí
Scénické čtení hereckého projektu LiStOVáNí s knížkou Marie Doležalové, skvělé herečky a bloggerky.
Březen
Vojtěch Trčka: Jižní Amerika
Cestopisná prezentace cesty Jiřího Trčky po Jižní Americe byla určena žákům základních škol i
veřejnosti. Konaly se celkem dvě akce, jedna na dětském oddělení a druhá na pobočce Modřínová.
Dana Beranová: Vizáž pro moderní ženu
Druhé setkání se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou.
Duben
Mgr. Zdeňka Bartošová: Adieu obezito!
Přednáška specialistky na výživu člověka a nutriční poradenství, absolventky Lékařské fakulty MU a
lektorky kurzů STOB Mgr. Zdeňky Bartošové.
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Sirius Třebíč: Canisterapie
Akce občanského sdružení Sírius Třebíč pro žáky základní školy s využitím metody, která pomáhá
dětem zvládat psychické i tělesné handicapy i prostou komunikaci mezi lidmi. Akce se konala na
pobočce Modřínová v rámci Světového dne zdraví.
Květen
Rozmarýnek tančí maminkám
Vystoupení třebíčského folklorního souboru Rozmarýnek ke Dni matek. Akce proběhla na pobočce
Modřínová.
Moderní je nekouřit
Výstava plakátů dětí o škodlivosti kouření. Akce se konala na pobočce Modřínová ve spolupráci se
Zdravým městem Třebíč u příležitosti Světového dne bez tabáku.
Pasování prvňáčků na čtenáře / 14 slavnostních ceremoniálů, při kterých bylo pasováno 346
prvňáčků.
Zapojení do celorepublikové kampaně na podporu dětského čtenářství. Pasování je malou slavností
nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče, kteří se jí v hojné míře účastní. Součástí jednotlivých
pasování je také kulturní program připravený žáky pasovaných škol. Pasování školního roku 2015/16
bylo tentokrát přesunuto na květen (kromě pobočky Modřínová, pasování v listopadu v rámci projektu
pro GSZM 2015), Všechny děti obdržely kromě průkazů do knihovny také knihu „Knihožrouti“ od
Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Váchalové dotovanou projektem „Knížka pro prvňáčka“. Ta je
každoročně vydávána speciálně pro tuto kampaň.
Červen
Oleg Šalbaba: První pomoc
Třebíčský instruktor Oleg Šalbaba si s dětmi ze základních škol prakticky vyzkoušel poskytnutí první
pomoci. Konaly se dvě akce na pobočce Modřínová v rámci Dnů bez úrazů.
Sylvie Králová: Nástrahy léta s aromaterapií
Přednáška odbornice na aromaterapii, která poradila, jak se s nástrahami léta vyrovnat s pomocí
přírodních prostředků.
František Vejmělka: Expedice Papua Nová Guinea
Třebíčský student František Vejmělka prezentoval svoji studijní cestu dětem ze základních škol na
pobočce Modřínová.
Září
Veselé cvičení mezi knihami
Cvičení dětí z mateřských škol v prostorách knihovny. Akce se konala na pobočce Modřínová v rámci
Evropského týdne mobility.
Pavel Štandera: Muzikoterapie = zvuková masáž těla i duše aneb Prozáření zvukem
S pozitivním přínosem muzikoterapie a hrou na gongy, tibetské zpívající mísy a etnické nástroje
přírodních národů seznámil muzikoterapeut Pavel Štandera.
Dlouhá noc v knihovně
Noc plná zábavy a poučení pro školní družinu ZŠ a MŠ Na Kopcích. Na programu byla pohádka
"Zapomenutý čert" v podání třebíčského amatérského divadelního souboru Ampulka a večeře
připravená z výrobků se značkou Fair trade. Akce se konala na pobočce Modřínová v rámci
celorepublikové akce Týden knihoven.
Říjen
Bavíme se navzájem
Vzájemné vystoupení obyvatel DS Manž. Curieových a klientů Denního rehabilitačního stacionáře na
Družstevní ulici. Akce se konala u příležitosti Mezinárodního dne seniorů
na pobočce Modřínová.
Petra Dvořáková: Já jsem hlad
Dvě besedy pro žáky ZŠ se spisovatelkou Petrou Dvořákovou o její knize „Já jsem hlad“, ve které
popsala svůj boj s mentální anorexií. Besedy byly určeny starším žákům základních škol a proběhly na
pobočce Modřínová a Borovina. Akce se konala v rámci Dnů zdraví
a Týdne knihoven.
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Listopad
Tvorba Domovinky
Vernisáž výstavy (a výstava) denního stacionáře Domovinka na pobočce Modřínová spojená
s vystoupením dětí z MŠ Benešova.
Den pro dětskou knihu
Celorepubliková akce na podporu dětského čtenářství. V rámci Dne proběhla kromě divadelních
představení také tvůrčí dílnička s Monikou Kabelkovou na pobočce Modřínová a tvůrčí dílnička
s Miroslavou Koutkovou na dětském oddělení. Obě dílničky byly hrazeny z rozpočtu projektu.
Prosinec
Adventní neděle pro rodinu
Odpolední program pro děti a rodiče:
Václavské divadélko: Kouzelné divadlo
Děti divadelního souboru Václavské divadélko při ZŠ Horka-Domky pod vedením Ireny Nahodilové
vystoupily s veselou a rozvernou adaptací pohádky o Šípkové Růžence. Klasický děj byl proložen
vtipnými replikami, kreativními nápady dětských herců, jednoduchou scénou, působivými melodiemi a
zpěvy.
Jan Málek: Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera rustica de Jitrnicis
Dětská operka v podání souboru Slunko Třebíč o lakomém mlynáři, chytrém Matějovi a jeho sestře
Kačce.
Pro vystupující děti i návštěvníky bylo připraveno občerstvení a vánoční punč.
Mikulášská nadílka
Nadílka na pobočce Modřínová byla spojena s hudebně tanečním pásmem dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích.
Předvánoční vystoupení na DS manž. Curieových
Pásmo dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích pro seniory.
Slunko Třebíč: Vánoční koncert
Koncert nejmenších členů souboru na pobočce Modřínová.
Karel Štveráček: Vánoční dílničky s včelím voskem
Na pobočce Modřínová se uskutečnily celkem čtyři dílničky, tři byly určeny žákům ZŠ v dopoledních
hodinách a čtvrtá dílnička se uskutečnila o víkendu. Děti si společně s rodiči vyrobily svíčky a ozdoby
ze včelího vosku a další vánoční dekorace s vychovatelkami ZŠ a MŠ Na Kopcích.

7 / VŠICHNI ŽIJEME NA ZEMI
Rozpočet projektu

GSZM Třebíč:
Knihovna:
Celkové náklady:

20 000,00 Kč
26 196,00 Kč
46 196,00 Kč

Projekt „ Všichni žijeme na Zemi“ byl určen pro děti s cílem nenásilnou a zábavnou formou prezentovat
význam zdravého životního prostředí, problematiku udržitelnost i souvislostí mezi světem lidí, zvířat, rostlin
a světem neživé přírody.
Na projektu spolupracovali jak odborníci, tak amatéři a řadu akcí pro děti ze ZŠ připravily knihovnice
s využitím výukových prostředků knihovny:
- odborníci sdružení Na Zemi,
- odborníci z NP Podyjí, který je jediným moravským národním parkem,
- odborník na výchovu a zacházení s domácími mazlíčky, který dětem vysvětlil zvířecí potřeby, instinkty a
základní pravidla při chovu zvířátek doma, aby děti nedělaly zbytečné chyby,
- včelaři, rybáři,
- besedy s pomocí Tematických kufříků, což jsou soubory knih, stavebnic, her, výchovných hraček a dalších
předmětů, které seznamují děti s vybraným tématem jako celkem – např. Zvířátka na statku, kufřík o třídění
odpadu apod.,
- besedy s autory pohádkových knížek o přírodě, které poodkryly dětem pohádkovou formou ekologické
problémy nejen celé planety Země, ale i nejbližšího okolí, které si děti mohou dobře zapamatovat – lesa,
parku, pole, statku, zemědělství apod.
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Akce projektu chronologicky
Celoroční nebo dlouhodobé akce
Lesní hrátky se zvířátky. Testy, kvízy, soutěže pro děti. 51 dětí.
Neplač, muchomůrko. Besedy pro školy. Podkladem pro besedy byla stejnojmenná kniha Daisy
Mrázkové Neplač, muchomůrko. 400 dětí.
Lovci perel. Děti se zapojily do soutěže Lovci perel. Vybrané dětské knížky s tématikou o přírodě se ve
hře stávaly perlorodkami a přinášely svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel. 14 dětí.
Březen
Rozumné nakupování
Každý z nás nakupuje. Je to činnost nám všem důvěrně známá a někdy ji provádíme automaticky, moc u
toho nepřemýšlíme a nakoupíme i to, co nespotřebujeme a později vyhodíme. 100 dětí.
Duben
Komu se nelení, ten si hoví v zeleni, Příroda nás baví
Besedy pro děti, Den Země, kvízy, soutěže. 100 dětí.
Zelené odpoledne
V rámci Dne Země byl pro děti připraven zábavný program plný her a soutěží, např. Evoluce, Ptačí a
Pytlácká. V Bylinkárně na ně čekaly různé bylinky, které hádaly. Součástí akce byla prezentace
tematických kufříků Třídím, třídíš, třídíme, Zvířátka na statku, Zvířátka na dvorku, Ptáci atd. 15 dětí.
Zvířátka na statku
Beseda pro děti s využitím tematických kufříků Zvířátka na statku a Zvířátka na dvorku. 25 dětí.
Květen
Fair trade snídaně
Děti se připojily k celosvětové akci podporující spravedlivý obchod a zodpovědnou spotřebu. Kromě
Férové kávy a čaje (výrobky s označením Fair trade) posnídaly také čerstvé výrobky místních pekařů a
produkty farmářské – máslo, sýr, jogurt, tvaroh, a také ty, které mají označení Vysočina regionální
produkt. 100 dětí.
Jan Opatřil: Dobrodružství kapříka Metlíka
Knížka o životě malého kapříka Metlíka poté, co jej rybáři převezli do velké přehrady. Metlík se tam potká
s rybářskými nástrahami, štikami, úhoři a spoustou dalších ryb. 200 dětí.
Radek Pečta: Vodní svět
Přednáška Radka Pečty, který vede kroužek v Místní organizaci moravského rybářského svazu Třebíč.
Směřuje mládež k odpovědnosti při plnění svěřených úkolů a rozvíjí u nich odborné znalosti o ochraně
životního prostředí, čistoty vod, poznávání flóry a fauny naší krajiny a pochopení základních životních
zákonů. 160 dětí.
Petr Špaček: Včelařství Špaček
Petr Špaček je mladý chovatel včel. Děti se dozvěděly o nezastupitelné roli včel v přírodě. 25 dětí.
Červen
Jitka Vítová: Jak to chodí v přírodě
Spisovatelka Jitka Vítová si s dětmi povídala o svém vztahu k přírodě, která ji inspiruje při psaní milých i
napínavých příběhů pro malé děti. 400 dětí.
Sdružení Na Zemi: Šaty dělají člověka
Děti se dozvěděly, jak se pracuje šičkám v textilních továrnách v Bangladéši, diskutovaly o svých
postojích a zaběhlých zvycích, o rozdílech mezi potřebou a spotřebou. 25 dětí.
Libor Balák: O čem domácí mazlíčci přemýšlejí
Libor Balák zahrnul ve své přednášce nejen praktické základní rady pro výběr zvířecích kamarádů, ale
také objasnil specifické vidění světa očima těchto členů domácnosti. 200 dětí.
Září
Národní park Podyjí
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Program pro děti s pracovníky Národního parku. Děti se dozvěděly zajímavosti o NP Podyjí a přírodě
obecně a to nejen chráněné. 200 dětí.
Žijeme na Vysočině
Beseda pro děti. Seznámení s naším krajem za pomocí atlasů, mapy, knižních pomůcek, internetu a
soutěží. Zajistila knihovnice. 25 dětí.
Říjen
Farmářské odpoledne
Hlavní náplní odpoledního programu bylo povídání o zdravých potravinách s paní Kotrbovou majitelkou
prodejny Zdravíčko. Pro děti připravila menší ochutnávku farmářských bio výrobků a děti si vyplnily test
a zkontrolovaly si své znalosti. 25 dětí.
Noc ve znamení ekologie
Každý rok v Týdnu knihoven dětí spí v knihovně, podruhé tématem bude Ekologie. S dětmi jsme si hrály,
vyráběly, soutěžily a četly knížku Lumír včelaří. 25 dětí.
Listopad
Knihtisk
Praktická dílna a interaktivní přednáška o vývoji psaní a tisku. Děti se zábavnou formou seznámily s
vývojem vzniku knih, čím a na co se psalo v jednotlivých historických dobách, kdo stál na počátku vzniku
knihtisku a další zajímavé informace. 100 dětí.
Odpadkový svět
Beseda pro děti – informace o odpadech, zásady třídění odpadu a ekologie za pomocí tematického
kufříku Třídíš, třídím, třídíte. Motto besedy „Nechceme žít na smetišti“. Zajistila knihovnice. 225 dětí.
Den pro dětskou knihu
28. 11. 2016 byl vyhlášen již 10. ročník celostátní kampaně Den pro dětskou knihu. Pro malé čtenáře
mimo jiné bylo připraveno odpoledne s Medvědem Lumírem. Zábavnou formou provázel čtenáře celým
včelařským rokem: od podletí až k medobraní, kde včely berou vosk k stavbě svého díla, co je to propolis
a k čemu slouží, jak funguje včelí společenství a kdo a co v úle dělá. 190 dětí.
Tváře úmluvy CITES
Výstava zahrnovala 19 fotografií druhů chráněných úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu
s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami) se stručným komentářem k problematice
ochrany daného druhu. Součástí byly také dva panely se základními informacemi o Úmluvě. Besedu
vidělo několik set dětí při návštěvách knihovny se školami nebo samostatně.

8 / MALÉ SVÁTKY HUDBY, DIVADLA A POEZIE
Rozpočet projektu

Nadace ČEZ:
Knihovna:
Celkové náklady:

50 000,00 Kč
25 542,00 Kč
75 542,00 Kč

Projekt vznikl s myšlenkou propagovat především místní hudební a divadelní spolky, umělecké iniciativy
a odborníky původem z Třebíče nebo třebíčského regionu. Třebíčsko má řadu zajímavých amatérských i
profesionálních uměleckých těles a osobností, jejichž program a projev si obsahovou srozumitelností a
dostupností zajistil významnou přízeň publika.
Projekt doplňuje, obohacuje a finančně podporuje další projekty knihovny, a to v jejich podzimní části:
"Malé festivaly hudby a poezie", "Francouzský klub 2016" a "Tisíckrát za rok v knihovně" (GSZM 2016) a
projekt "Rok s Otcem vlasti" (Ministerstvo kultury, program Knihovna 21. století).
Ke spolupráci byli přizváni:
- pěvecký sbor Cordial Musica z Náměště nad Oslavou,
- smíšený pěvecký sbor Coruscante z Třebíče, který za 10 let působnosti dosáhl výzmaných úspěchů a
oblíbenosti u publika,
- muzikolog Dr. Phil. Viktor Velek PhD. z Třebíče, působící v současné době na Fakultě umění Ostravské
univerzity, spolu s jeho žáky a kolegy z hudební části jmenované fakulty,
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- amatérský divadelní soubor Ampulka z Třebíče,
- dětský pěvecký sbor Slunko Třebíč, jež pod vedením Heleny Noskové pracuje již více než 35 let a s
významnými úspěchy reprezentuje Třebíč na hudebních soutěžích v celé Evropě.
Profesionální hosté:
- Jan Rejžek, muzikolog a hudební kritik,
- Pavel Štandera, muzikoterapeut a propagátor hry na etnické nástroje,
- Jan Šťastný, Vítězslav Podrazil a komorní soubor Atlantis Collegium.
Akce projektu chronologicky

Září
Jan Rejžek: Kaleidoskop Jana Rejžka aneb Jak tohle vůbec můžete otisknout
Dvouapůlhodinový kaleidoskop domácí i zahraniční tvorby, která nezní zcela běžně v médiích,
zajímavé skladby, alba a interpreti, aktuální i již historická hudební výročí i normaližační strašidla,
která sekupodivu vracejí. Ukázky z knihy "Jak tohle vůbec můžete otisknout" a nejzábavnější perličky z
korespondence Jana Rejžka.
Pavel Štandera: Relaxační muzikoterapie - Hudba ke ztišení mysli
Muzikoterapie je jednoduchý a účinný terapeutický prostředek zastavení se, ke zklidnění, k vyrovnání
energií člověka i prostředí, k poznání vlastní osobnosti a možného objevení "pravého já", pro
osobnostní růst a rozvoj kreativity, pro vytváření sociálních a komunitních vazeb, cesta k meditaci.
Muzikoterapeut Pavel Štandera prakticky předvádí pozitivním přínos hudby a hry na gongy, tibetské
zpívající mísy a další etnické nástroje přírodních národů.
Cordial Musica: Mozart mezi námi
Pořad ke 260. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Sbor Cordial Musica připravil pro
Městskou knihovnu v Třebíči koncert v rámci 4. Svatováclavského festivalu hudby a uměn, který se
konal v městech Kraje Vysočina. Jako každý rok zachovává dramaturgickou pestrost a přístupnost pro
všechny. Na programu koncertu byla dueta a vyprávění příběhů z nejznámějších oper W. A. Mozarta.
Účinkovali: Karolína Žmolíková - soprán, Tadeáš Hoza - baryton. Průvodní slovo a klavírní doprovod:
prof. Miloš Schnierer.
Pobočka Modřínová: Dlouhá noc v knihovně
Noc plná zábavy a poučení pro školní družinu MŠ a ZŠ Na Kopcích. Na programu byla pohádka
"Zapomenutý čert" v podání třebíčského amatérského divadelního souboru Ampulka a večeře
připravená z výrobků se značkou Fair trade.

Říjen
Pěvecký sbor Coruscante: Noc s Coruscante, 10. výročí založení, viz s. 24.
Večer plný hudby a písniček se sborem Coruscante. Anna Kolaříková, vedoucí sboru, formou
hudebního workshopu provedla generální zkoušku plánovaných výročních koncertů. Na zkoušku pak
„vtáhla“ všechny přítomné návštěvníky, rozdala noty, pokyny a naučila je řadu písní, které sbor zařadil
na program „narozeninových“ koncertů v bazilice sv. Prokopa a v budově Fóra v Třebíči. Ve druhé části
večera sbor zazpíval své nejoblíbenější písně.
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D: Druhý život Karla IV. v tvorbě českých hudebních skladatelů, viz s.
24.
Pásmo kombinující přednáškové bloky doplněné doprovodnou vizuální prezentaci s živými hudebními
vstupy, ukázkami z muzikologického výzkumu a nahrávkami k tématu Karel IV. ze strany českých
skladatelů 19. - 21. století.
Ojedinělý dramaturgický počin, který doplnil řadu slavnostních akcí k 700. výročí narození Karla IV.
Podkladem byla studie hudebního vědce Mgr. Dr. Phil. Viktora Velka, PhD., kterou zaplnil mezeru na
poli základního výzkumu a předložil bohaté spektrum „karlovských“ skladeb 19. až 21. století. Jsou
povětšinou skladbami zapomenutými, opomíjenými či díly známými jen zprostředkovaně z literatury.
Jimi k posluchačům promlouvá „druhý život Karla IV. v hudbě“, jež dal název i samotnému pořadu.
Třebíčský hudební vědec Dr. Viktor Velek se historickými tradicemi v hudbě zabývá několik let (např.
Jan Hus, Sv. Václav, J. A. Komenský). Na téma Karel IV. v hudbě v roli tvůrce, moderátora i zpěváka
postupně představil v chronologickém pořadí jednotlivá díla a jejich autory, načež hned navázala živá
realizace představených skladeb a poslech nahrávek. Živá realizace převažovala. Interpretace se
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zhostili studenti hudební části Fakulty umění Ostravské univerzity, na které Dr. Viktor Velek jako
akademický pracovník působí.
Zazněly skladby Zdeňka Fibicha, Bedřicha Smetany, Otakara Jeremiáše, Bohuslava Martinů, J. B.
Foerstera, Vítězslava Nováka a dalších skladatelů.
Prosinec
Jan Šťastný, Vítězslav Podrazil, Jitka Jiříčková, Jan Sládeček: Večer francouzské hudby a poezie
Viz s. 23.
Slavnostní pořad s francouzskou hudbou a poezií při příležitosti 8. výročí otevření Francouzského
klubu v Městské knihovně v Třebíči. Účinkovali: Vítězslav Podrazil - cemballo a klavír, Jitka Jiříčková housle, Jan Sládeček - violoncello. Umělecký přednes - Jan Šťastný.
Adventní neděle pro rodinu 4. 12. 2016
Václavské divadélko: Kouzelné divadlo Viz s. 28.
Děti divadelního souboru Václavské divadélko při ZŠ Horka-Domky pod vedením Ireny Nahodilové
přinesly veselou a rozvernou adaptaci pohádky o Šípkové Růžence. Klasický děj proložený vtipnými
replikami, kreativními nápady dětských herců, jednoduchou scénou, působivými melodiemi a zpěvy
byl vlastně i workschopem, kde divák viděl, jak vzniká divadlo.
Slunko Třebíč: Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera rustica de Jitrnicis Viz s. 28.
Dětská operka Vepřové hody o lakomém mlynáři, chytrém Matějovi a jeho sestře Kačce. Byla plná
kouzel a čar, ale také jsme se zasmáli s veselou vesnickou chasou. Dětský pěvecký sbor Slunko přispěl k
příjemné adventní pohodě a setkání ve spokojené náladě vánočními písničkami, které byly plné
vzájemného porozumění, lásky v rodině i mezi lidmi navzájem. Sbormistr Helena Nosková, klavír Ivana
Janíková a Bohumila Hanzalová.
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SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A SPOLKY, KAMPANĚ
Knihovna připravila v průběhu roku 2016 řadu akcí také mimo programy grantových projektů.
Rozvíjela dlouholetou spolupráci s místními neziskovými organizacemi při neknihovnických
kampaních, se školami i jednotlivci. Zajímavou akci v knihovně pořádal i senátor pro Třebíčsko
František Bublan a europoslanec Tomáš Zdechovský.
Akce pro klienty Domovů pro seniory
Michal Viewegh, 4x beseda, Karel IV. Vita Caroli, 2x beseda
Tvůrčí dílny
Krabičky z pedigu, Pískování mandal, Veselé magnetky, Textilní dekorace pro děti
Wolkrův Prostějov
Spádové kolo 59. ročníku recitační soutěže studentů SŠ.
Národní týden manželství
Knihovna se společně se Zdravým městem Třebíč a Poradnou Ruth zapojila do národní kampaně.
Motto roku 2016: Manželství je víc než papír. Podrobně viz projekt „Tisíckrát za rok v knihovně“,
s.24.
Krocení literární múzy
Semináře pro žáky ZŠ o literární tvorbě. V knihovně uspořádal Památník písemnictví na Moravě
Rajhrad.
Týden knihoven 2016. 20. ročník národní kampaně na podporu čtení a knih byl v Třebíči opět
nabitý akcemi pro všechny věkové skupiny. Oficiální termín TK byl 3. - 9. října 2017, knihovna
Třebíč připravila „XXL nabídku“ již od 30. září do 14. října. Pořady pro specifické věkové
skupiny probíhaly často v rámci grantových projektů úspěšných v některém z grantových
programů MK ČR, Grantového systému Zdravého města Třebíč a Nadace ČEZ – Podpora
regionů.

Nabídka a přehled akcí 20. jubilejního ročníku Týdne knihoven
3. – 9. října 2016 Amnestie upomínek a poplatků
Registrace nových čtenářů zdarma s platností průkazu do 31. 12. 2016
30. září 2016 / Kouzelná noc
Multikulturní noc pro děti s kouzelníkem Ondřejem Sládkem. Kromě zábavy, soutěží a čtení
děti vyráběly lampiony inspirované kulturou dalekých zemí světa. Projekt "Chodíme si po
světě", viz s.19.
30. září 2016 / Dlouhá noc v knihovně Pobočka Modřínová.
Noc plná zábavy a poučení pro školní družinu MŠ a ZŠ Na Kopcích. Na programu byla pohádka
"Zapomenutý čert" v podání třebíčského amatérského divadelního souboru Ampulka a večeře
připravená z výrobků se značkou Fair trade. Projekt "Tisíckrát za rok v knihovně", s.24. Projekt
"Malé svátky hudby, divadla a poezie", s. 30.
3. října 2016 / František Vejmělka: Papua – Nová Guinea
Dobrodružné terénní bádání v tropech Papui - Nové Guinei přiblížil mladý třebíčský
přírodovědec František Vejmělka. Pralesy, velehory, vulkány, mangrovy, korálové útesy,
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úžasné obludky z živočišné říše, ale i nebezpečí tropických nemocí - to všechno obnáší
poznávání podrovníkového ráje. Projekt "Tisíckrát za rok v knihovně", s.24.
3. října 2016 / Na stopě starověkým záhadám
Motivační hra a beseda se zástupci nakladatelství Thovt pro ZŠ.
3. října 2016 / Petra Dvořáková: Julie mezi slovy (pobočka Borovina)
Beseda a autorské čtení se spisovatelkou Petrou Dvořákovou. Projekt "Tisíckrát za rok v
knihovně", s.24.
3. října 2016 / Petra Dvořáková: Já jsem hlad (pobočka Modřínová)
Beseda a autorské čtení se spisovatelkou Petrou Dvořákovou o jejím osobním příběhu anorexie,
nemoci příjmu potravy, kterou trpí stále více lidí i mladých lidí a dětí. Projekt "Tisíckrát za rok v
knihovně", s.24.
4. října 2016 / Renáta Fučíková: Král Karel IV. (dětské oddělení)
Beseda s autorkou nádherně ilustrované a obsahově mimořádné knihy o životě Karla IV., který
významnými změnami pozvedl Prahu a celé české království na evropskou úroveň. Projekt
"Rok s Otcem vlasti", s. 17.
6. října 2016 / Lucie Seifertová: O Karlu IV. (dětské oddělení a pobočka Modřínová)
Besedy a ilustrátorské workshopy o Karlu IV. se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií
Seifertovou. Projekt "Rok s Otcem vlasti", s. 17.
6. října 2016 / Farmářské odpoledne pro děti
Beseda o zdravých potravinách s paní Kotrbovou, majitelkou prodejny Zdravíčko. Pro děti byla
připravena malá ochutnávka a test, při kterém si zkontrolují svoje znalosti. Projekt "Všichni
žijeme na Zemi", s. 28.
6. října 2016 / Vít Coufal: Maurice Ravel
Přednáška hudebního pedagoga ZUČ Třebíč s hudebními ukázkami z díla francouzského
skladatele. Projekt "Francouzský klub 2016", s.21.
7. října 2016 / Anna Kolaříková a sbor Coruscante: Noc s Coruscante
Komorní pěvecký sbor Coruscante oslavil 10. výročí založení. Pod vedením Anny Kolaříkové,
aktivní propagátorky hudby a učitelky ZUŠ, v něm zpívají mladí lidé z Třebíče. Noc s
Coruscante byl i workshopem - dílnou, na které si všichni přítomní mohli se sborem zazpívat.
Projekt "Malé svátky hudby, divadla a poezie", s. 30.
8. října 2016 / Viktor Velek a studenti Fakulty umění Ostravské univerzity: Druhý život Karla IV. v hudbě
Několikahodinové pásmo hudby a poezie pod taktovkou Viktora Velka, třebíčského hudebního
vědce. V řadě dalších akcí na oslavu 700. výročí narození Karla IV. bylo provedeno ojedinělé
dílo - "karlovská linie" v české hudbě a celém spektru hudebních forem v tradici pokračující
dodnes. Interpretace hudby a písní se zhostili studenti Fakulty umění Ostravské univerzity.
Projekt "Malé festivaly hudby a poezie", s. 23. Projekt "Malé svátky hudby, divadla a poezie", s. 30.
10. října 2016 / Mirka Cmárová a Petra Jeřábková: Tak neváhej a hrej!
Zábavné dopoledne s deskovými hrami, křížovkami a dalšími hrami a soutěžemi. Aktivují
mozek, tříbí a trénují paměť, ale také uvolňují emoce, a napětí a přinášejí chvilku bez stresu
s přáteli. Projekt "Tisíckrát za rok v knihovně", s.24.
11. října 2016 / Miluška Mrvková: Turecko
Prezentace třebíčské cestovatelky, která si v seniorském věku plní celoživotní sny a neváhá
navštívit místa, kde to ostatní vzdají.
13. října 2016 / Dílničky s Monikou: Textilní dekorace pro děti i dospělé
Kurz tvůrčí fantazie, při které se děti naučí dotvářet textilní dekoraces pomocí oblíbených
tiskátek. Dílnička byla určena pro děti již od tří let.
13. 10. 2016 / Nebojte se zeptat svého lékaře: Kojení
Přednáška z cyklu "Nebojte se zeptat svého lékaře" v rámci Projektu Zdravé město Třebíč a ve
spolupráci s Nemocnicí Třebíč, s. 35.
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14. 10. 2016 / Noc ve znamení ekologie (dětské oddělení)
Již druhé podzimní spaní dětí v knihovně mělo ekologické téma. Děti si hrály, soutěžily,
vyráběly a četly knížku Anety Františky Holasové Lumír včelaří a setkaly se s opravdovým
mušketýrem. Projekt „Všichni žijeme na Zemi“, s. 28.
14. 10. – 16. 12. 2017 / Překládáme s Janou Montorio
Překladatelská soutěž pro žáky a studenty jazyků. Po úspěšném nultém ročníku vyhlásila Jana
Montorio-Doležalová a Městská knihovna v Třebíči první ročník překladatelské soutěže v žánru
literatury Young Adult. Soutěže v překladu anglického textu do češtiny se zúčastnil0
22 studentů středních škol a jazykových škol v Kraji Vysočina ve věku od 15 do 20 let.
Vyhlášení výsledků proběhlo v knihovně v pátek 16. prosince.
LiStOVáNí. Cyklus scénických čtení vydavatelských novinek v podání profesionálních herců. V roce
2016 odehrálo LiStOVáNí 6 představení.
Marie Doležalová / Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí. Představení proběhlo
v únoru v rámci národní kampaně Národní týden manželství.
Dušan Taragel – Jozef Gertli Danglár / Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče
Elvira Lindo / Manolito Brejloun
Robert Fulghum / Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Robert Fulghum navštívil knihovnu osobně,
zúčastnil se představení a hodinu podepisoval svoje knihy všem zájemcům.

Tore Renberg / Muž, který miloval Yngveho
Tomáš Poláček / Stopující reportér
Nebojte se zeptat svého lékaře. Cyklus přednášek projektu Zdravé město Třebíč proběhl ve
spolupráci s Nemocnicí Třebíč (NT) a za podpory VZP.
První pomoc zvládnu hravě. Jan Richter a Eva Doleželová, studenti 5. ročníku LF MU v Brně.
Jak si zachovat zdravý chrup. MUDr. Onřej Križan, zubní centrum DentSmile.
Očkování ano či ne: fakta, mýty, pověry. MUDr. Zbyšek Pospíšil, primář infekčního oddělení NT.
Krize v našem životě a syndrom vyhoření. Bc. Jan Endlicher, koordinátor programu Linka důvěry
STŘED a Mgr. Eva Podolanovičová, iKrize.cz
Užít si porod. Jde to? MUDr. Michal Málek, primář porodnického oddělení NT, Jarmila Dočkalová,
vrchní sestra porodnického oddělení NT, dula Anna Kršková, Ilona Suchá – lektorka Jemného zrození
s.r.o. pro ČR, Barbora Pokorná - laktační poradkyně Mamila, o.z.
Bolavé klouby. Co s tím? MUDr. Jiří Šajnar, primář oddělení ortopedie NT.
Čínská a celostní medicína v praxi. MUDr. Alexandra Vosátková.
Po zázraku zrození čeká na nás kojení. Bc. Jolana Mašterová a Lenka Pokorná (NT), Pavlína
Kallusová, poradkyně při kojení (Brno).
Prevence nemoci (rakovina tlustého střeva). MUDr. Zdeněk Eber, primář chirurgie NT.
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Za co Marie Terezie nemůže aneb Kapitoly z historie třebíčského školství. Výstava a cyklus
přednášek 16. 5. – 28. 6. 2016 ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč, Státním okresním archivem
Třebíč a Gymnáziem Třebíč při příležitosti 125. výročí založení gymnázia v Třebíči.
Za co Marie Terezie nemůže. Vernisáž výstavy o historii školství na Třebíčsku.
Historie Třebíčského školství / Jitka Padrnosová (Státní okresní archiv Třebíč). Úvodní přednáška
cyklu besed a dalších akcí k historii školství na Třebíčsku.
Kouzelné divadlo. Spory bohů / Irena Nahodilová & dětský divadelní soubor ZŠ Horka-Domky. Dvě
představení dětského divadelního souboru – v prvním představení účinkovali žáci prvního a v druhém
představení žáci druhého stupně ZŠ Horka-Domky.
Guerilla poetring – básnění v ulicích a autorské čtení poezie / Blanka Fišerová a bratři Vankovi.
Osobnosti třebíčského gymnázia / Pavel Jindra, Josef Skryja. Přednáška pedagogů Gymnázia Třebíč.
Pozor! Inspekce aneb Cesta do hlubin školních kronik / Divadelní soubor Ampulka. Vážné i
nevážné příběhy ze školních škamen zdramatizované na základě skutečných zápisů v historických
školních kronikách Třebíčska.

VYBRANÉ AKCE PRO VEŘEJNOST MIMO GRANTOVÉ PROJEKTY
Přehled akcí knihovny: http://www.knihovnatr.cz/cze/archiv-akci/ .
František Vejmělka: Expedice Papupa – Nová Guinea. Opakování úspěšné prezentace třebíčského
přírodovědce, tentokrát pro veřejnost.
Taoistické tai-chi. Přednáška s ukázkami pro nové zájemce o cvičení, které pomáhá udržet rovnováhu
těla i ducha a eliminovat negativní dopady současného způsobu života.
Antonín Kurial – Jan Kuča – Věra Kovářů: Katalog lidové architektury, okres Třebíč. Prezentace
nové knihy zaměřené na památky lidové architektury na Třebíčsku. Mnohé z nich již neexistují, o to
cennější je zdokumentování podrobností těchto staveb.
Milan Švehla: Svatojakubská pouť a konec světa na mysu Finistere. Cestovatelská přednáška.
Kosmetický salon Verona: Zdraví a krása pokožky bez skalpelu
Markéta Harasimová: Vražedná vášeň. Prezentace a autogramiáda nové knihy známé autorky.
Ladislav Diviš: Paměti Kněžic, Uhřičic, Příbora a jiné příběhy. Beseda o knize, kterou autor
věnoval rodákům, mamince a dobrým lidem.
Dana Beranová: Styling a vizáž rychle a jednoduše. Dvě opakování módního poradenství pro ženy.
Eva Pokorná: Šest statečných. Osudy našich rodáků v RAF. Prezentace nové publikace badatelky.
Anna Kolaříková: Za zvuků harfy. Vážně i nevážně o harfě s pedagožkou ZUŠ a propagátorkou hry
na harfu. Díky ní je Třebíč ojedinělým místem v ČR, kde se hra na harfu vyučuje.
Zdeněk Horký a Markéta Bednářová: Zfetovaná duše. Beseda a autorské čtení regionální autorky.
Kateřina Karásková: Kde vládnou ženy. Cestovatelka, spisovatelka, malířka a ilustrátorka představila
knihu o zvláštnostech i kuriozitách kultur, kde hlavní slovo mají ženy. Kniha vznikla na základě jejích
cest.
Klára Glončáková: Svérázná země Island. Putování zemí, kde autorka přednášky našla svůj druhý
domov. Oheň i led, úchvatné scenérie, živelné hrozby i přírodní dary v podobě pramenů teplé vody a
tepla zdarma, jak se zabavit v době nekonečných nocí.
Miroslav Koupil & Divadélko Safraporte: Větší nebo menší člověk člověčí. Jednoaktovka známého
třebíčského performera a studentů obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč.
Jiří Kabát: Mnozí nedoletěli - Václav Peřina. Přednáška k 85. výročí tragické letecké události
v Třebíči, kdy při leteckém dnu zahynul mladý letec a průkopník českého letectví Václav Peřina.
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Jan Rejžek: Kaleidoskop Jana Rejžka. Poslechový klubový pořad hudebního publicisty a kritika,
růžné žánry a nevšední interpreti, událostech v hudebním světě, vzpomínka na hudební velikány,
hudební historický kalendář.
Cordial Musica: Mozart mezi námi – Svatováclavský festival hudby a umění. Mimořádný hudební
večer plný W. A. Mozarta při příležitosti 260. Výročí narození. Mluvené slovo prof. JAMU Miloš
Schnierer, Karolína Žmolíková – soprán, Tadeáš Hoza – baryton.
Sdružení taoistického tai-chi v Třebíči: Taoistické tai-chi, vnitřní umění pro zdraví. Přednáška o
prospěšnosti cvičení s ukázkami.
Marie Peterková-Hlouchová, Lenka Varadzinová, Ladislav Varadzin: Súdán. Dvě přednášky o
unikátní expedici a výzkumu českých archeologů v Súdánu z předfaraónského období, jež
z vědeckého hlediska konkurují egyptským památkám.
Miluška Mrvková: Turecko. Opakování úspěšné přednášky z cyklu vzdělávání pro seniory, tentokrát
pro veřejnost.
Petr Štěpán: Itálie, jak ji (možná) neznáte. I. Sever. II. Jih. Dvě přednášky o méně známých, ale
z architektonického hlediska významných památkách Itálie.
Aleš Kratina: Udržitelná doprava. Přednáška vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Třebíč o
rozvoji dopravy v Třebíči, plánech na instalaci systému obecních elektrokol, přestavbě vlakového
nádraží, nejbližších opravách v Třebíči i vizi budoucí dopravy v Třebíči.
Tomáš Kubeš: Sibiř. Přednáška známého cestovatele o cestě do drsné divočiny Sibiře, mezi obyvatele,
kteří jsou vzdáleni od běžné civilizace a více než státní moc musí k přežití poslouchat přírodní zákony.
Václav Turek: Transsibiřská magistrála. Druhá beseda o Sibiři, tentokrát viděné očima cestovatele
proslulé vlakové trati, která téměř před sto lety spojila Evropu s Dálným východem. Za cenu milionů
lidských životů odpůrců sovětského režimu dnes magistrála přepravuje nejen různé obchodní
komodity, ale také turisty, kteří se rozhodli poznat města na trase.
Daniel Kolský: Fair trade a kávová sklizeň na vlastní kůži. Přednáška ve spolupráci s Kanceláří
Zdravé město Třebíč o cestách světem za lidmi kolem kávy a práci v Mamacoffee, první pražírně bio
fair trade kávy ve střední Evropě.
Dvorkaři: Balady. Amatérská hudební skupina vystoupila s pásmem podzimních balad.
Josef Špidla: Krvavý měsíc nad horou Liliavou. Prezentace knihy a autogramiáda autora
historického románu z doby předbělohorské. Na kulise historických událostí hektických let 1599 -

1628 se odehrává dramatický děj, přibližující klíčové události v Markrabství moravském,
Slezsku i Království českém.
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý: Na vlnách tónů a slov. Literárně hudební beseda.
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REGIONÁLNÍ FUNKCE 2016
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 2016 byla výše dotace 2 135 000 Kč. Městská knihovna
v Třebíči z této částky hradí plat 4 zaměstnanců ÚSK a náklady související výhradně s poskytováním RF –
nákup knih do výměnného fondu, materiál, náklady na rozvoz knih aj.
Financování RF v roce 2016 na s. 39.
V okrese Třebíč bylo v roce 2016 registrováno celkem 10 profesionálních knihoven (včetně MěK v Třebíči) a
135 neprofesionálních knihoven v malých obcích. Tento počet se proti roku 2015 nezměnil a je nejvyšší v Kraji
Vysočina.
Seznam a právní postavení profesionálních knihoven
Městská knihovna Jaroměřice nad Rokytnou, oddělení MKS při městě Jaroměřice nad Rokytnou
Městská knihovna Hrotovice: organizační složka obce
Městská knihovna Moravské Budějovice: organizační složka obce
Knihovna městyse Mohelno: organizační složka obce
Městská knihovna Jemnice: organizační složka obce
Místní knihovna Myslibořice: organizační složka obce
Městská knihovna Náměšť nad Oslavou: součást organizační struktury MěÚ
Městská knihovna v Třebíči: příspěvková organizace obce
Knihovna Okříšky: organizační složka obce
Obecní knihovna Rouchovany: organizační složka obce
Financování
Profesionální knihovny vzhledem k právnímu postavení podléhají ve většině případů hospodaření příslušného
městského nebo obecního úřadu. Některé z nich získaly finanční prostředky z programů Knihovna 21. století a
VISK MKČR (mimo projekty MěK v Třebíči nevztahující se na výkon regionálních funkcí a uvedené v kapitole
Projekty a granty 2016):
Okříšky
Moravské Budějovice

18 000 Kč, Poznávejme historii – budujme hrdost na svůj městys
64 000 Kč, Přechod z knihovního systému Clavius na službu Tritius

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

4
145

Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven

145

počet poskytnutých konzultací

360

počet metodických návštěv

347

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

145

počet zpracovaných statistických výkazů

145

Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven

98

počet vzdělávacích akcí

36

počet účastníků
počet vyučovacích hodin

703
62

Porady
počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků

55
4
63

Pomoc při revizi a aktualizaci KF

39

počet revidovaných knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek

7
22 795

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

15
695

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

64 057
3 250
48

Cirkulace VF
počet knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech

132
361
24 240

Servis automatizovaného knihovního systému
knihovny s podporou automatizovaného systému

92

počet akcí, zásahů

39

Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

140
6 927

Financování regionálních funkcí knihoven v Kč z rozpočtu Kraje Vysočina
Druh nákladu
Spotřeba materiálu (knihy, materiál, majetek)
z toho nákup knihovního fondu
z toho materiál
z toho nákupy DDHM
Spotřeba energie
Služby (opravy, cestovné, servis IT, poštovné, telefony, doprava aj.)
Osobní náklady
z toho platy zaměstnanců
z toho ostatní osobní náklady

Kč
689 318 Kč
647 386 Kč
34 759 Kč
7 173 Kč
0
64 391 Kč
1 344 164 Kč
960 000 Kč
20 000 Kč

z toho zákonné sociální pojištění

326 411 Kč

z toho zákonné sociální náklady

37 753 Kč

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

6 015 Kč
31 112 Kč
2 135 000 Kč
0
2 135 000 Kč

40

ODBORNÁ ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A KURZY 2016
Pracovníci knihovny se celoročně účastnili odborných akcí, seminářů a kurzů. Organizátory byla buď přímo
knihovna Třebíč, dále Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Moravská zemská knihovna, Knihovna
Jiřího Mahena, Národní knihovna Praha a Městská knihovna v Praze, SKIP (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků), SDRUK (Sdružení knihoven), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Agentura
pro sociální začleňování, Centrum občanského vzdělávání, OSPK – Odborový svaz pracovníků v kultuře,
Goethe Institut Praha a další vzdělávací a odborné subjekty.
Ke vzdělávání knihovníků na půdě MěK v Třebíči je dlouhodobě vyhrazeno úterý dopoledne, z tohoto důvodu je
knihovna do 12:00 uzavřena.
Literární semináře
Mgr. Jan Táborský: O češtině
Mgr. Aleš Říman: Současná česká žánrová próza
Mgr. Jakub Vaníček: Uplynulý rok 2015 v české próze
Mgr. Jan Táborský: O češtině: od pravopisu ke stylistice
Co nepřehlédnout aneb Zajímavé knihy v roce 2015
PhDr. Hynek Bouchal: Ženská vězeňská literatura
Moderní pohádka
PhDr. Hynek Bouchal: Současná německá literatura
PhDr. Hynek Bouchal: Průniky současné francouzské a české literatury
Mgr. Jakub Vaníček: Zvířena, les a křoví ve vybraných dílech současné české literatury
PhDr. Hynek Bouchal: Návrat Karola Sidona
Odborné činnosti
Eva Fruhwirtová: Facebook v práci knihovny
MěK Třebíč: Setkání sekce pro komunitní knihovny
MěK Třebíč: Zvukové knihovny v roce 2016. 18. ročník seminář pro pracovníky zvukových knihoven ČR
Mgr. Martina Mejzlíková: Baracuda
Mgr. Martina Mejzlíková: Cloudové služby, bezpečnost dat, budoucnost aut. knihovních systémů
Mgr. Petra Žabičková: Centrální portál knihoven
Digitalizace dokumentů v Kraji Vysočina
Odborný seminář SKIP
Městská knihovna Praha: Jak vyrobit elektronickou knihu
Národní klasifikace knihovnických činností. Pokračování projektu Unie zaměstnavatelských svazů a Národní
knihovny v Praze.
Mgr. Martina Mejzlíková: Systém KOHA – funkce, kompatibilita a praktické využití v knihovnách ČR
Mgr. Tomáš Štefek: Design služeb pro každého
Lanius, s.r.o.: Tritius – nový automatizovaný knihovní systém nahrazující současný AKS Clavius
JUDr. Miloš Hejmala: Zákoník práce 2016 v praxi knihoven
Autorské právo v praxi knihoven
PhDr. Šárka Krejčová: Seminář pro pracovníky dětských oddělení ČR
Setkání pracovníků dětských oddělení Kraje Vysočina
Konference, studijní cesty
Studijní cesta, Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Exkurze do moderní rekonstruované knihovny. KKD
Vyškov byla v roce 2015 stejně jako knihovna Třebíč nominována na ocenění Městská knihovna roku 2015
v kategorii knihoven 20 000 až 50 000 obyvatel, protože obě knihovny získaly stejný počet bodů v prvním
kole hodnocení výkonů metodou benchmarkingu (více o soutěži Městská knihovna roku na
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku/cena-skipmestska-knihovna-roku-2015).

41

První místo v soutěži získala Knihovna města Olomouce za zdařilou rekonstrukci historické budovy knihovny
pro začlenění moderních knihovnických služeb. Knihovny Třebíč a Vyškov získaly zvláštní ocenění SKIP,
Třebíč za rozsáhlé spektrum vzdělávacích aktivit (Výroční zpráva 2015).
Knihovny současnosti 2016 – 24. ročník třídenní konference o zásadních trendech v knihovnictví a
informačních službách (Univerzita Olomouc)
2x kolegium SKIP Velká Morava (KJM Brno)
Co venkovské knihovny umějí a mohou – Horní Lideč. Třídenní konference o obecních knihovnách a jejich
nezastupitelné úloze v komunitním životě malých obcí. Organizovala Masarykova knihovna Vsetín a obec
Horní Lideč (Zlínský kraj, okres Vsetín, 1 382 obyvatel), vítěz celonárodní soutěže Knihovna roku 2014
v kategorii Základní knihovna.
Malá knihovnická slavnost. Ocenění nejlepších obecních knihoven Kraje Vysočina.

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

Třebíč

průměr obcí 20 – 40 tisíc obyv. průměr ČR

% registrovaných čtenářů celkem

22,05

16,50

14,61

% registrovaných čtenářů do 15 let

70,83

31,94

33,82

Kulturní a vzdělávací akce na 1 tis. obyv.

28,49

18,11

20,24

Počet absenčních výpůjček na obyvatele

6,13

4,93

4,58

Počet hodin pro veřejnost týdně

48,00

45,32

31,63

Zaměstnanci na 1000 registrovaných čtenářů

3,11

4,13

4,06

Zaměstnanci na 1000 obyvatel

0,69

0,65

0,58

Zaměstnanci na 1000 návštěvníků

0,15

0,20

0,23

Plocha knihovny na 1000 obyvatel

54,60

39,33

54,73

Provozní výdaje na 1 návštěvu

70,14

109,73

107,54

Provozní náklady na 1 obyvatele

325,89

366,13

294,24

Náklady na pořízení knihy na 1 výpůjčku

4,14

4,35

5,95

% čistých provozních nákladů

16,76

23,10

19,74

% nákladů na pořízení knihovního fondu

11,46

10,21

14,41

% osobních nákladů

71,78

66,69

65,86

% získaných dotací a grantů

2,48

2,95

2,89

% vlastních příjmů

7,38

7,00

6,82

% výdajů na knihovnu z rozpočtu zřizovatele

1,76

1,95

1,81
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