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Městská knihovna Tišnov za rok 2020 
Úvod 
 
Rok 2020 byl v mnohém jiný, mimořádný, zvláštní… Jeho začátek nenaznačoval nic neobvyklého. 
V knihovně probíhala celá řada akcí, ostatně tak jako vždy v tuto dobu. Přišel však 12. březen 2020, 
den, kdy Vláda ČR vyhlásila z důvodu pandemie koronaviru nouzový stav pro území celého státu. Došlo 
k plošnému uzavření všech návštěvnických objektů včetně veřejných knihoven. Jako by se najednou 
zastavil čas. Nefungovaly služby, byl vyhlášen zákaz volného pohybu osob, ulice zely prázdnotou. 
Nebyly by to však knihovny, kdyby za jejich zavřenými dveřmi nepulsoval život, kdyby nevyužily pauzu 
k jiným činnostem a nepřemýšlely o tom, jak se i za těchto nemilých okolností přiblížit čtenářům, jak 
najít nové cesty a podoby služeb. Každá nepříjemná či nepředvídaná událost v životě se současně stává 
příležitostí. Příležitostí se zastavit a položit si otázku – co si mohu z této události odnést? Čím mě 
obohatí? Kam mě posune? 
Koronavirus se stal pro i pro tišnovskou knihovnu příležitostí hledat nové cesty, jak proměnit naše 
služby, jak i za těchto okolností udržet kontakt se svými čtenáři, aby se naše zavřené dveře nestaly 
bariérou pro přístup k informacím nebo k novým čtenářským podnětům a zážitkům. 
 

Základní údaje o organizaci 
 

Městská knihovna Tišnov je součástí příspěvkové organizace zřízené městem Tišnov. Jejím základním 
posláním je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných 
podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému 
napomáhání všem formám vzdělávání občanů.  
 

Knihovnické a informační služby 
Celkové statistické údaje 
 
Je pozitivní, že ve stále rostoucí konkurenci, kterou nabízí digitální svět, si knihovna dlouhodobě 
udržuje své příznivce. Daří se to jistě díky kultivovanému prostředí, pestré skladbě samotných služeb, 
vzdělaným a přívětivým knihovnicím a také značnému množství novinek klasické knižní produkce i stále 
více využívané možnosti půjčovat si audioknihy či deskové hry a rozšiřování nabídky kulturních a 
vzdělávacích pořadů. Také aktivní zapojení do celostátních akcí a spolupráce s dalšími organizacemi ve 
městě přináší zviditelnění a dobré povědomí u veřejnosti. 
 
Konkrétní statistické ukazatele jsou uvedeny v tabulce 
 

 2020 2019 2018 2017 
Stav knihovního fondu 33 104 37 774 36 715 36 460 
Přírůstek (nové knihy) 2 289 1 878 1 919 1 698 
Registrovaní uživatelé 2 305 2 744 2 819 2 884 
     Z toho do 15 let 845 1 042 1 093 1 129 
Návštěvníci knihovny (půjčovny, čítárny, 
internet) 50 078 54 227 33 719 35 556 

Návštěvníci kulturních akcí 1 799 14 501 13 435 20 209 
Návštěvníci vzdělávacích akcí 2 187 3 405 3 004 4 021 
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Návštěvníci ostatních akcí (semináře, MAP…) 168 839 - - 
Výpůjčky 84 397 91 350 91 276 97 412 
Rezervace 4 134 5 971 3 585 3 964 
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 77 110 154 156 
Kulturní akce  59 170 141 210 
Vzdělávací akce 75 151 121 140 
Ostatní akce 11 35 - - 
Tržby (poplatky…)  326 411,- 339 472,- Kč 301 658,- Kč 
Dotace 229 000,- Kč 27 000,- Kč 219 000,- Kč - 

 
 
Pandemie koronaviru bohužel zasáhla i knihovnu a její služby. Asi největší měrou se dopad projevil na 
rušení akcí, ať už pořádaných samotnou knihovnou, nebo těch, na kterých knihovna spolupracovala 
např. s mateřskými nebo základními školami, MAP – vzdělávání Tišnovska, Komisí pro občanské 
záležitosti, externími lektory či na konkrétních projektech jako Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků 
na čtenáře knihovny, Knihy mého srdce nebo Bookstart apod. S tím velkou měrou souvisí také pokles 
registrovaných uživatelů i návštěvníků. 
 
Klasické půjčování knih bylo také omezené. Prvotní (jarní) zavření knihovny v době karantény a prázdné 
prostory bez čtenářů, nám poskytly prostor pro přesun plánované revize knihovního fondu, která se 
měla uskutečnit v letních měsících. A tak za zavřenými dveřmi knihovny prošlo našima rukama přes 30 
tisíc svazků knih, časopisů, CD a dalších materiálů. Ty opravdu dlouho nepůjčované, poškozené, 
opotřebované či neaktuální byly vyřazeny, u dalších probíhaly „neviditelné“ knihovnické práce – 
opravy, obalování, barevné značení knih pro lepší orientaci ve fondu, značení „dílovek“ ap. 
Samozřejmostí bylo nakupování novinek, audioknih i společenských her a jejich příprava na cestu ke 
čtenářům. Na jaro bylo také připraveno mnoho zajímavých akcí. Některé „doběhly“ ve virtuálním 
prostředí, u jiných se domlouvaly nové termíny.  
Knihovna se z nařízení vlády pro veřejnost uzavírala, znovuotevírala, omezovala výpůjční hodiny, 
fungovala na okénko… Na každou tuto situaci však reagovala pružně a služby, byť v omezené míře, 
poskytovala v co nejvyšším možném standardu. Knihovnice se při své každodenní práci aktivně 
věnovaly čtenářům, informovaly, doporučovaly, vyhledávaly, nabízely kvalitní tituly starší produkce i 
novinky, připravovaly balíčky na míru. A tak i přes různá omezení bylo půjčeno 84 397 knih, časopisů, 
AV médií, stolních her a dalších materiálů, dále pak bylo vyřízeno 4 134 rezervací a 46 žádostí o 
meziknihovní výpůjční službu. Průměrný počet výpůjček na 1 čtenáře činil 36 sv. (svazků) za rok, 
v provozní dny knihovnu navštívilo v průměru cca 225 klientů. 
 
A o co byl mezi čtenáři největší zájem? U dětí se stálé popularitě těší kreslené komiksy –Čtyřlístek, 
Kačer Donald a Super komiks, ale také časopis Score: magazín. Z knižních publikací se nejvíce půjčoval 
Malý poseroutka, Velké dobrodružství Čtyřlístku a Harry Potter. Nejčastěji rezervovanými tituly byly 
knihy Hraničářův učeň a Griša. 
Mezi dospělými stále přetrvával zájem o knihy Patrika Hartla, Radky Třeštíkové, Aleny Mornštajnové, 
historické detektivky Vlastimila Vondrušky a také o „ženské“ romány Táni Keleové-Vasilkové či 
cestopisy Ladisava Zibury.  Nejčastěji rezervovanými tituly v oddělení pro dospělé čtenáře byl Lednické 
Šikmý kostel a Mornštajnové Slepá mapa. V čítárně a studovně uživatelé nejraději listovali časopisy 
Vlasta, Květy, Meduňka, Pravý domácí, Reflex, Instinkt a Týden, v centru zájmu se ocitly ovšem i další 
časopisy Fakta a svědectví, II. světová válka, Krásný venkov, Military revue, Živá historie a Euro. 
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Kdo nás vyhledává – čtenáři, návštěvníci, uživatelé 
 
Klienty knihovny tvoří široká veřejnost, nejen z Tišnova a spádových obcí, ale také studenti a mnohdy 
i návštěvníci města.  Našich služeb využívá rozsáhlé spektrum uživatelů od nejmenších dětí po seniory 
ve vysokém věku v celkovém počtu 2 305, z čehož je 845 dětí do 15 let.  
Obě oddělení knihovny fyzicky navštívilo v loňském 29 736 návštěvníků, kteří využili možnost vypůjčit 
si knihy, časopisy, tematické kufříky, stolní hry či mluvené slovo.  Dalších 20 342 klientů zavítalo do 
knihovny virtuálně a využilo našich online služeb.  Stejně jako v minulých letech došlo ke snížení počtu 
uživatelů bezplatného internetu – 275, což je téměř o 500 méně než v roce 2019. Důvodem je jistě 
stále dostupnější možnost připojení k internetu v domácnostech i ve veřejných prostorách na 
bezplatné wifi. Kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se uskutečnilo 134, se zúčastnilo 3 986 
návštěvníků. 
Výrazně se zvýšil počet uživatelů webových stránek – celkem 183 185, počet čtenářů, kteří nahlíželi do 
svého čtenářského konta bylo 7 682. Čísla virtuálních návštěv svědčí o stále větší počítačové 
gramotnosti populace všech věkových kategorií. Toto potvrzuje také návštěvnost a sledovanost 
Facebooku knihovny.  
 
Co u nás klienti nacházejí 
 
Knihovna nabízí rozsáhlý výběr krásné i naučné literatury, novin i časopisů, AV médií, deskových her, 
tematických kufříků, přístup do sítě internetu. Čtenářům i návštěvníkům poskytuje informace 
o literatuře, meziknihovní výpůjční službu, zpracování rešerší, nabízí kulturní pořady, podporuje 
celoživotní zájmové vzdělávání občanů a v neposlední řadě pak poskytuje prostor pro relaxaci, 
vzdělávání a setkávání různých věkových i sociálních skupin.   
 
Oddělení pro dospělé čtenáře 
 
Oddělení nabízí komplexní služby a neformální prostředí s možnostmi relaxace i aktivního využití 
volného času či dalšího vzdělávání. Čtenáři mají k dispozici široký výběr beletrie i cizojazyčné literatury, 
doporučené četby, komiksů, populárně naučné literatury různých oborů a časopisů. Registrovaní 
čtenáři si mohou knihy, časopisy i zvukové knihy půjčit domů, momentálně nedostupné knihy 
zarezervovat, případně požádat o Meziknihovní výpůjční službu. Ti, jimž nedostatek času nedovoluje 
vyhledávat knihy ve volném výběru, si oblíbili službu „Odlož“ (požadovanou knihu nemusí vyhledávat 
fyzicky na regále, je pro ně připravena, což jim výrazně uspoří čas). Tato služba se v období pandemie 
ukázala jako velmi přínosná s ohledem na trávení času v prostorách knihovny. Klientům byly 
připravovány balíčky buď právě přes tuto službu – tedy konkrétní tituly dle jejich výběru – nebo jim na 
základě emailu či telefonického hovoru byly přichystány „balíčky na míru“. Obě služby byly našimi 
klienty hojně využívány.  
Knihovna měla připravenou bohatou nabídku kulturních i vzdělávacích akcí. Nepříznivá 
epidemiologická situace nám však neumožnila mnohé z nich uskutečnit. I přes to si návštěvníci mohli 
v prostorách oddělení prohlédnout několik výstav – Cínované šperky Květy Kolaříkové, půvabné 
akvarely Jana Turánka, obrazy tišnovského kurzu akvarelu pro dospělé, aneb, „šudlání a čmrkání“ 
a kreativní fotografie Michala Štrose – a zúčastnit se vzdělávacích kurzů. 
 
Univerzita volného času nabídla zájemcům o další vzdělávání 3 cykly přednášek – Historie církevní 
správy na Moravě, Architektura Velké Moravy a Roční kurz kreslení – barevné techniky. Letní semestr 
byl bohužel zrušen, termíny přesunuty na semestr zimní. Po dvou prezenčních přednáškách se bohužel 
situace s Covid-19 opakovala, rozhodli jsme se proto přesunout výuku do online prostředí. Zbývalo jen 
přesvědčit účastníky přednáškových cyklů, že vše zvládnou v pohodě, poskytnout jim technickou 
i morální podporu. A povedlo se. Dva cykly „běží“ ve virtuální prostředí a velká část studentů, nejen 
z řad seniorů, se přes počáteční drobné nezdary přednášek účastní. Pouze kurz kreslení nebylo možno 
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„přetavit“ do online prostředí. Vzhledem k menšímu počtu účastníků se daří uskutečňovat ho 
prezenčně. 
 
Ve Virtuální univerzitě 3. věku klienti zhlédli cyklus Leonardo da Vinci a Rituály evropských královských 
rodů. Situace s přednáškami VU3V byla jednodušší v tom, že jsou předtočené a studenti si je mohli 
pustit v pohodlí domova kdykoliv po jejich zpřístupnění, stejně tak vyplnit a odeslat testy. Bohužel se 
nekonaly závěrečné semináře, které se těší mezi studenty velké oblibě a poskytují jim setkávání 
a sdílení zkušeností i zážitků se stejně "naladěnými” seniory z celé republiky. Po celou dobu knihovna 
poskytovala posluchačům podporu v podobě poradenství, technické podpory a tisku materiálů.  
 
Tradičně také pokračoval kurz Trénování paměti. Pro velký zájem z řad veřejnosti byl rozdělen do dvou 
skupin. Také tento byl bohužel přerušen pandemií koronaviru. Účastníkům byly poskytovány tištěné 
pracovní listy, které si buď vyzvedávali v knihovně (v případě provozu) nebo jim byly bezkontaktně 
rozvezeny do schránek. Po celou dobu jim byla k dispozici lektorující knihovnice s radou, povzbuzením 
i pochvalou. 
Ze slibně se rozbíhajícího projektu inspirativních, živě vysílaných, snídaní v knihovně Brain&Breakfast 
jsme prezenčně uskutečnili jen část, další měli možnost zájemci sledovat opět ze svých domovů.  
 
V rámci celostátních akcí Březen – měsíc čtenářů a Týden knihoven nabídla knihovna přihlašování 
zdarma a čtenářskou amnestii. Více nám bohužel opět překazilo uzavření knihovny. 
 
Ve spolupráci se spolkem Continuum Vitae se uskutečnila velmi zajímavá a hojně navštívená přednáška 
prof. PhDr. Josefa Ungera CSc. Nový pohled na jihomoravské šibenice v raném novověku. 
 
Za velmi přínosnou považujeme spolupráci s MAP Vzdělávání Tišnovska, díky které se v knihovně 
scházejí pracovní skupiny (Čtenářská gramotnost, Matematické gramotnost …) a pořádají vzdělávací 
semináře pro pedagogy i veřejnost z různých oblastí. Tématy byly například enviromentální výchova, 
individualizace vzdělávání, prožitkové učení, mediální gramotnost, komiks a další. 
 
V roce 2020 uspořádaly pracovnice dospělého oddělení 85 akcí, kterých se zúčastnilo 2063 
návštěvníků.  
 
Oddělení pro dětské čtenáře 
 
Do oddělení pro děti a mládež kromě dětí všech věkových kategorií, od batolat až po teenegery, zavítají 
často také rodiče, prarodiče či učitelé. Příjemné prostředí nabízí zázemí pro všechny, je věkově 
rozděleno, a všichni zde jistě najdou to, co zrovna hledají či potřebují. Kromě knih k velmi 
vyhledávanému půjčovnímu artiklu patří také deskové hry. 
Činnost oddělení je zaměřena na děti od těch nejmenších až po teenagery, a to ve dvou rovinách – 
vzdělávací a zábavné. Kromě tradičních výpůjčních a informačních služeb nabízí pracovnice dětské 
knihovny školám rozsáhlou nabídku besed a informačních lekcí, společných čtení, dílen a výstav. 
Uzavření škol a distanční výuka společně s dalšími opatřeními z velké části zmařily naplánované akce 
a co hůř, rozbily systém spolupráce se školami, který knihovna budovala dlouhá léta. Ani nabídka 
možnosti uskutečnit naplánované programy přímo ve školách či online se nesetkala s podporou.  
 
V prvním čtvrtletí proběhlo ve spolupráci s učitelkami mateřských škol několik akcí pro ty nejmenší, 
stejně tak se podařilo realizovat několik besed pro žáky základních škol a cyklus přednášek o informační 
bezpečnosti Na internetu bezpečně, kde se děti seznámily s balíkem rizik, které na ně mohou 
v prostředí ICT číhat (kyberšikana, kybergrooming). Zajímavé a podnětné pro děti bylo jistě setkání se 
spisovateli Jiřím Wolkrem Procházkou, Pavlem Čechem, Markétou Vydrovou, Janem Opatřilem či 
působivé hudební vystoupení nedvědického pěveckého sboru Cvrči. Pro knihovnu i prvňáčky významná 
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akce Vítání prvňáků mezi čtenáře knihovny, kde všechny děti obdrží svoji první knížku a průkaz do 
knihovny, byla bohužel ve své původní podobě zrušena. Dětem předávaly knížku a přihlášku do 
knihovny paní učitelky společně s vysvědčením.  
Nemožnost systematické práce s dětmi na poli čtenářství a čtenářské gramotnosti se projeví jistě 
v budoucnu.  Nikdy nedoženeme čas strávený s dětmi při knihovních aktivitách, děti s velkou 
pravděpodobností nebudou knihovnu navštěvovat v takové míře, jak byly zvyklé doposud. Stejně tak 
se obáváme váznoucí spolupráce se školami, které se budou zabývat naléhavějšími činnostmi… 
 
V roce 2020 uspořádaly pracovnice dětského oddělení 60 akcí, kterých se zúčastnilo 2091 dětí.  

 
Projektová činnost 

 
Pro rok 2020 byly tišnovskou knihovnou podány tři žádosti do tří dotačních titulů MK ČR. V různých 
podprogramech se jednalo zejména o nové záměry, které chtějí zpřístupnit nové služby pro laickou i 
odbornou veřejnost, ale také projekty pokrývající průběžnou činnost knihovny. 
 
V rámci dotačního titulu Knihovna 21. století byl podpořen projekt Knihovna dětem, a to částkou 
28 000 Kč. Projekt byl zaměřen na vzdělávací, sociální, citový, kulturní i kreativní rozvoj dětí již od 
nejútlejšího věku. Cílem projektu bylo: 

• podpořit a motivovat děti ke čtení, napomáhat rozvoji verbálních schopností u dětí 
• zlepšit vztah ke knize a čtení a pozitivní přístup ke čtení udržet i do budoucna 
• ukázat dětem, že kniha není jen psané slovo ale i ilustrace (uvědomění si výtvarné tvorby, 

propojení textu s obrazem, globální vnímání knihy) 
• napomoci rodičům k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte 
• oživit a rozšířit služby knihovny pro nejmladší děti a rodiny 
• vytvořit novou čtenářskou komunitu 

 
I přes komplikace způsobené vývojem situace ohledně covid-19, se nám povedlo některé akce 
zrealizovat ještě před uzavřením škol a přechodem na distanční výuku. Podařilo se rozběhnout první 
pilotní ročník projektu S knížkou do života – zaměřený na čtenářskou pregramotnost. Bohužel se 
nekonalo Vítání občánků, přesto se podařilo ve spolupráci s vedoucí Odboru správních a vnitřních věcí 
Města Tišnova oslovit všechny rodiče narozených dětí. Startovní balíčky si rodiče vyzvedávali v průběhu 
roku v knihovně. Také se nám zdařilo realizovat několik setkání v rámci Knižního Klubíku. Rodičům byla 
představena literatura pro ně i pro děti do 1,5 roku. Součástí byly též 4 přednášky pro rodiče. Martina 
Šaclová – dětská fyzioterapeutka rodičům představila pohybové aktivity s dětmi na rozvoj motoriky 
a vnímání, paní Lenka Knechtová přiblížila potřeby dítěte ve věku 6–12 měsíců a v předvánočním 
období rodičům ozřejmila problematiku výběru vhodných dárků pro děti, povyprávěla o dětském 
vnímání Vánoc a zvycích, stereotypech, rituálech a pocitu bezpečí. Vše bylo doplněno představením 
a doporučením vhodné literatury k probíraným tématům. Díky těmto setkáním se nám všichni rodiče 
s dětmi zaregistrovali do knihovny. Registrace dětí je v rámci projektu zdarma. 
 
V rámci druhého dotačního titulu VISK 2 byla knihovna úspěšná s projektovou žádostí Kreativní 
laboratoř – otevřená digitální dílna – vzdělávání. Žádost byla podpořena částkou 28 000 Kč. Jednalo 
se o realizaci deseti vzdělávacích celodenních seminářů/workshopů, která pokrývala témata robotika, 
základy programování, 3D tisk, virtuální realita, multimédia (animace, video, grafika…), vzdělávací 
aplikace. Cílovou skupinu workshopů tvořili knihovníci ze všech typů veřejných knihoven a v menší míře 
také učitelé ZŠ a SŠ (šlo nám o propojování a následné společné výukové projekty). Primárně se jednalo 
o knihovníky podílející se na vzdělávání uživatelů a knihovníky, kteří mají na starosti v knihovnách 
budování „digitálních dílen a učeben“. S vývojem nepříznivé situace jsme některá témata museli zrušit, 
a témata, která to umožnovala, jsme přesunuli do online prostředí. Nakonec se nám povedlo 
uskutečnit většinu z plánovaného programu. Za velmi pozitivní dopad přesunu do online prostředí 
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považujeme velkou dostupnost seminářů. Díky online prostředí mohli být přítomni knihovníci z celé 
republiky. Původně bylo plánováno 10 seminářů/workshopů po 10-15 účastnících (150 účastníků 
celkem). Nakonec bylo zorganizováno 8 seminářů pro celkem 483 knihovníků. Účastnili se pracovníci 
všech druhů knihoven (městských, univerzitních, specializovaných, Národní knihovna, regionálních, 
krajských…) 
 
V rámci třetího dotačního titulu VISK 3 knihovna uspěla s projektem Kreativní laboratoř – otevřená 
digitální dílna. Záměr byl podpořen částkou 173 000 Kč. Cílem projektu je speciální vybavení kreativní 
laboratoře v knihovně:  

• Robotika a programování – Ozobot, mBot, mBot-Ranger, Bee-Bot, Lego Mindstorm, Lego 
Boost, micro:bit; Arduino 

• 3D tiskárna 
• Řezací plotr 
• Termolis 
• Virtuální realita 
• Další vybavení – řezačka, termovazač, laminátor A3, digitální mikroskop, plackovač, notebooky 

a tablety, grafické programy 
 

Také do realizace tohoto projektu nám nemile zasáhla nepříznivá pandemická situace, kvůli níž jsme 
nemohli provést značnou část plánovaného programu. Důvodem bylo zejména to, že největší část 
projektu byla směřována právě k prezentaci nově budované Kreativní laboratoře a jejího programu 
školám, ty byly bohužel uzavřeny nebo pracovaly ve velmi omezeném režimu. Nicméně alespoň 
v průběhu září 2020 se nám povedlo představit laboratoř, její vybavení a možnosti využití Gymnáziu 
Tišnov. Zbylý čas jsme využily k seznamování se s vybavením a plánováním zcela nové koncepce 
digitálního vzdělávání pro školy. Koncepce je zaměřena na podporu informatického, logického 
a kritického myšlení, a to u dětí od Mateřských škol až po Střední školy. Již nyní máme poptávku po 
programech pro školy a prostor chtějí využívat i další neziskové organizace v Tišnově pro své kroužky 
a výukové programy.  
Na závěr bych ještě ráda zmínila, že projekt K-labu je startovací fází dlouhodobého konceptu podpory 
technického, digitálního vzdělávání v knihovně, který budeme v nadcházejících letech rozvíjet 
a rozšiřovat o další vybavení a aktivity. Naším cílem je tyto technologie zpřístupnit široké veřejnosti od 
těch nejmenších až po seniory. 
 

Knihovní fond 
 
Skladba soudobého fondu tišnovské knihovny je představována různými druhy dokumentů. Základem 
stále zůstávají dokumenty tištěné, vedle nich jsou však nabízeny také dokumenty audio, audiovizuální 
a deskové hry.  
Podle knihovního zákona 257/2001Sb. Byla v tišnovské knihovně v roce 2020 provedena revize fondu. 
Zrevidováno bylo 35 599 svazků, z důvodu stáří, opotřebování, ztráty či neaktuálnosti bylo odepsáno 
6 959 svazků. K 31. 12. 2020 čítal fond knihovny 33 104 dokumentů. 
 
Do fondu knihovny nově přibylo 2 289 knihovních jednotek (včetně darů) v celkové ceně 684 170,- Kč 
(nákladová cena 415 437,- Kč), přesto při narůstajících cenách knih a periodik není možné obsáhnout 
širokou škálu nabízených publikací. Stejně jako v předcházejících letech jsme se zaměřili při nákupu 
fondu nejen na novinky, ale také na obnovu a rozšíření klasické literaturu, doporučené školní četby 
i mluveného slova. Při výběru dodavatelů publikací se uplatňuje zejména hledisko ekonomické 
efektivity a daří se tak vyjednávat rabaty v rozpětí 19–30 %. Nákupní cena knih je tedy cca o 25 % nižší.  
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Katalogizační praxe 
 
Veškerý fond je během roku průběžně nakupován, zpracováván a zpřístupněn. Jedním z určujících 
prvků při nákupu jsou přidělené finanční prostředky, dále pak požadavky klientů a ve značné míře také 
rovnoměrné a průběžné doplňování knihovního fondu. Výběr a nákup dokumentů začíná prvotním 
sledováním nabídek z různých informačních zdrojů (dodavatelé, katalogy, knižní novinky, internetové 
portály atd.), dále pak vyhotovením objednávky, kdy rozhodujícím ukazatelem je výše rabatu. Po 
dodání objednávky probíhá převzetí a kontrola dodávky a následně samotné zpracování dokumentů 
v automatizovaném systému Tritius, a to v souladu s mezinárodními standardy s přihlédnutím ke 
katalogizační politice Národní knihovny ČR a jejím metodickým doporučením. Knihovna využívá sdílené 
katalogizace, to znamená, že přebírá záznamy ze Souborného katalogu ČR, každý z titulů však upravuje 
a vytváří vlastní předmětová hesla, klíčová slova, třídníky Mezinárodního desetinného třídění, přiřazuje 
signatury a přírůstková čísla. Tzv. technické zpracování fondu je posledním zpracováním dokumentu. 
Spočívá v orazítkování, polepení čárovým kódem a štítky pro snadnou orientaci ve fondu a obalením 
do ochranné fólie. Poté jsou dané dokumenty připraveny pro jednotlivá oddělení.   
Součástí katalogizace je také údržba slovníků v systému Tritius, tj. opravy klíčových slov, autorit, 
nakladatelů apod., i jednotlivých již uložených záznamů.  
 
Údržba knihovního fondu 
 
Během celého roku probíhá také údržba knihovního fondu. Ta spočívá v opravách poškozených 
dokumentů (lepení vazeb, kopírování, vlepování chybějících stran apod.), opravách štítků na knihách, 
přelepování již nefunkčních čárových kódů a přebalování do ochranné fólie. Samozřejmostí je 
soustavná každodenní péče o dokumenty ve volném výběru – správné uložení, zařazení, urovnání. 
 

Prostory, vybavení, technika 
 
K hlavním záměrům v oblasti zlepšování prostorových a materiálních podmínek bylo vybudovaní 
Kreativní laboratoře. Na nákup techniky jsme žádali finance z dotačního titulu VISK3. Ten bohužel 
neposkytuje finanční prostředky na další vybavení, jako jsou stoly, židle, úložné prostory, boxy apod. 
Toto vybavení je součástí žádosti dotačního titulu IROP – průběžná výzva 68 - Infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, podávaného v roce 2020. 
Vybavení knihovny regály, stoly a dalším nábytkem je stále ve velmi dobrém stavu. Znát je však velké 
opotřebení podlahového krytiny – koberců v obou odděleních knihovny. Proto bude třeba počítat 
s jejich výměnou. Se stále se zvyšujícím zájmem o programy v oblasti zájmové vzdělávání, jako je 
například UVČ a VU3V, by bylo vhodné vybavit knihovnu klimatizací, která by zvýšila komfort 
pořádaných programů.  

 
Personální rozložení 

 
Stav zaměstnanců knihovny je stabilizovaný, v přepočteném stavu činí nyní 6 úvazků. Z toho je 5 úvazků 
knihovnických a 1 úklidová síla. K 1.11.2020 byl stav zaměstnanců knihovny rozšířen o 1 úvazek, a to 
z důvodu vybudování Kreativní laboratoře a rozšíření služeb.   
K 31. 8. 2020 byl ukončen pracovní poměr s pí Šikolovou (1 úvazek), která odešla do předčasného 
důchodu.  K 1.9.2020 nastoupila do pracovního poměru slečna Michaela Hrbotická, k 1.11.2020 paní 
Eva Brdíčko.  
 
Vzdělávání 
Profese knihovníka a informačního pracovníka je obor, na který jsou kladeny velmi vysoké nároky 
z mnoha různých oblastí. Proto je pozornost věnována také otázce vzdělávání zaměstnanců, a to jak 
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v oblasti knihovnictví, tak i v aktuálních společenských tématech.  Podle specifikace své práce 
absolvovaly knihovnice semináře a školení pořádané různými organizacemi, například na podporu 
čtenářské gramotnosti.  
 
Dalo-li by se najít něco pozitivního na situaci v loňském roce, tak to jistě byla široká nabídka zejména 
online vzdělávacích kurzů a seminářů. Vzhledem k častým omezením provozu knihovny jsme se tak 
mohli účastnit mnoha z nich.  
 
Témata seminářů a školení pořádané jinými subjekty 

• Jak pracovat s mladými v knihovně 13+  
• Seminář Bookstart  
• Národní seminář informačního vzdělávání 
• ONLINE: deFacto workshop – Mediální vzdělávání 
• ONLINE: Makerspace v knihovnách 
• ONLINE: Festival bezpečného internetu a Informační vzdělávání 
• ONLINE: KJM Mezigenerační aktivity v knihovnách 
• ONLINE: konference Knihovny současnosti 2020 
• ONLINE: Marketingová komunikace 
• ONLINE: Funkční negramotnost 
• ONLINE: KISK: pandemie, krize, katarze 
• ONLINE: Trénování paměti 

 
Témata seminářů a školení pořádané knihovnou 

• Seminář: Kreativní dílna v knihovně (online i prezenčně) 
• Workshop: Základy robotiky I., aleb, co nabízí trh – Mgr. Hana Šandová 
• Workshop: Základy robotiky II., aneb, krotíme roboty – Mgr. Hana Šandová 
• Online seminář: Vzdělávání na dálku: zdroje, nástroje, didaktika – PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 
• Online seminář: Podpora informatického myšlení a bastlení skrze BBC micro:bit – Mgr. 

Barbora Havířová, Ph.D. 
• Online seminář: Základy programování a elektroniky zábavnou formu – Arduino – Radek 

Dobrovolný 
• Online seminář: Základy audiovizuální tvorby – Pavel Hanák 
• Online seminář: Základy digitální fotografie – Aleš Ležatka 
• Online seminář: Základy počítačové grafiky – Kateřina Válková 

 
Publikační činnost 
Knihovna po celý loňský rok spolupracovala s redakcí Tišnovských novin i Tišnovskou televizí, byla tak 
vydána řada článků a natočeno několik reportáží jak z akcí knihovny, tak i z jejího zákulisí. Mimo to 
knihovna publikovala také článek o kreativní dílně v odborném periodiku, byla zmíněna i v reportáži ČT 
– události v regionech.   

 
Závěr 

 
Pandemie koronaviru se stala příležitostí, jak se nově zamyslet nad poskytovanými službami, otevřela 
nové pohledy, nastolila nové otázky i nové výzvy. Ocenili jsme přínos technologií pro pracovní 
komunikaci a zároveň s uvědomili, co nenahraditelného nám i našim uživatelům dává vzájemné osobní 
setkávání. Omezení a znemožnění fyzických kontaktů v době pandemie podpořilo zájem o využívání 
on-line prostředí a otevřelo nové možnosti. Těch jsme se snažili využít při vzdělávacích aktivitách stejně 
jako v komunikaci s klienty. I pro nás to byla nová zkušenost, opuštění „komfortní zóny“ a vstup do 
trochu jiného světa. Děkujeme za odvahu těm, kteří tam vstoupili s námi i těm, kteří nás „popostrčili“.  
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Pandemie koronaviru i přes všechny budoucí nejistoty ukázala, že knihovna představuje instituci se 
stabilním základem, která stojí za svými čtenáři, a i za nepříznivých podmínek pro ně hledá to nejlepší. 
Naší největší snahou je přivést čtenáře zpět do knihoven a propagovat knihovnu jako bezpečné místo 
dodržující všechna potřebná hygienická opatření.  
 
 
Příloha: Kulturně výchovná a vzdělávací činnost, obrazová příloha 
V Tišnově 10. 1. 2020 
Zpracovala: Dagmar Kopřivová, Edita Hečová (příloha) 
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Příloha 1. PŘEHLED AKCÍ 

AKCE ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE 2020 

 

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU 

Zimní semestr 2019/2020 

• Středověké Brno – cyklus přednášek o historii Brna 
• THE BEATLES – příběh klasiků rockové hudby Audiovizuální pořad o historii světové hudební 

legendy v letech 1963–1970 
• Roční kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou – kurz pro rozvoj kreslení 

Letní semestr 2019/2020 a Zimní semestr 2020/2021 

• Historie církevní správy na Moravě – cyklus přednášek 
• Architektura Velké Moravy – cyklus přednášek 
• Roční kurz kreslení – Barevné techniky 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 

Letní semestr 2019/2020 

• Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale – cyklus video přednášek 
Zimní semestr 2020/2021 

• Rituály evropských královských rodů– cyklus video přednášek 
 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Letní semestr 2019/2020 a Zimní semestr 2020/2021 

• Ach, ta moje hlava – začátečníci 
• Ach, ta moje hlava – pokročilí 

 

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ  

• Seminář: Kreativní dílna v knihovně (online i prezenčně) 
• Workshop: Základy robotiky I., aleb, co nabízí trh – Mgr. Hana Šandová 
• Workshop: Základy robotiky II., aneb, krotíme roboty – Mgr. Hana Šandová 
• Online seminář: Vzdělávání na dálku: zdroje, nástroje, didaktika – PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 
• Online seminář: Podpora informatického myšlení a bastlení skrze BBC micro:bit – Mgr. 

Barbora Havířová, Ph.D. 
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• Online seminář: Základy programování a elektroniky zábavnou formu – Arduino – Radek 
Dobrovolný 

• Online seminář: Základy audiovizuální tvorby – Pavel Hanák 
• Online seminář: Základy digitální fotografie – Aleš Ležatka 
• Online seminář: Základy počítačové grafiky – Kateřina Válková 

 

PŘEDNÁŠKY 

• Nový pohled na jihomoravské šibenice v raném novověku - prof. PhDr. Josef Unfer CSc. 
 

SNÍDANĚ V KNIHOVNĚ 

Cyklus video přednášek Brain&Breakfast 

• Čo funguje v marketingovej komunikácii – Michal Pastier 
• Cesta Fosfy – Ivan Baťka 
• Sloužit vlasti – Petr Pavel 
• Precizní medicína – Petr Hora 

 

VÝSTAVY 

• Cínované šperky – Květa Kolaříková 
• Obrazy Jan Turánek 
• Obrazy – Tišnovský kroužek akvarelu 
• Kreativní fotografie – Michal Štros 

• Vernisáž k výstavě 
 

OSTATNÍ KNIHOVNICKÉ AKCE 

Čtenářská výzva 2020 – čtenářská výzva, výzva pro odvážné.  

Burza vyřazených knih – druhá šance pro knihy 

 

CELOSTÁTNÍ AKCE SKIP 

Březen měsíc čtenářů – akce na podporu čtenářství 

• Registrace nových čtenářů zdarma 
• Burza vyřazených knih 
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OSTATNÍ AKCE 

Akce pořádané MAP vzdělávání Tišnovska 

Setkání pracovních skupin (PS) 

• PS Čtenářská gramotnost 9. setkání 
• PS Enviromentální výchova, 4. setkání 
• PS Čtenářská gramotnost, 11. setkání 
• PS Čtenářská gramotnost, 12. setkání 

 

Vzdělávání, semináře 

• Enviromentální odpovědnost – Jiří Nešpor (Lipka Brno) 
• Jak se dělají komiksy – pro pedagogy I. stupně – Jiří Walker Procházka 
• Jak se dělají komiksy – pro pedagogy II. stupně – Jiří Walker Procházka 
• Jak na fake news aneb praktické rady, jak se vyznat v informacích na internetu – Mgr. Nina 

Adamcová 
• "JABLKO SE NESROVNÁVÁ S HRUŠKOU" - Individualizace vzdělávání - Mgr. Hanka Švejdová 
• "NEMLUV O TOM, UDĚLEJ TO" - Prožitkové učení - Mgr. Hanka Švejdová  
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AKCE ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 

BESEDY PRO MŠ, ZŠ a SŠ 

• Pohádková mapa – beseda o knihách pro MŠ 
• Pohádkář Hans Christian Andersen – beseda pro 2. ročník ZŠ 
• Dobrý čtenář knihovny – lekce informační výchovy pro 2. ročník ZŠ 
• Rok Ondřeje Sekory a Hrátky se zvířátky – besedy pro MŠ – 2. ročník ZŠ 
• Na internetu bezpečně – program o informační bezpečnosti 

o Co se dá dělat na internetu – lekce pro 5. ročník ZŠ, seznámení s pojmem informační 
bezpečnost 

o Virtuální komunikace – lekce pro 6. ročník ZŠ – rizika virtuální komunikace 
kybergrooming 

o Kyberšikana – lekce pro 7. ročník ZŠ – co to kyberšikana je, jak se projevuje a na 
příkladech ze skutečného života prezentuje, jaké fatální důsledky může mít. 

• Informační lekce – zorientuj se v knihovně – lekce pro 6. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ, seznámení 
s knihovnou, jejím systémem, ukázka efektivního vyhledávání dokumentů 

• Mediální výchova: Jak nepodlehnout médiím a reklamě – akce pro 8. – 9. ročník ZŠ, základy 
orientace v médiích a jak se nenechat ovlivňovat. 

• Báje – lekce informační gramotnosti pro 6. ročník ZŠ 
• Tolkien a jeho svět – lekce čtenářské gramotnosti pro 7.-8. ročník ZŠ 

 

AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠKOLY 

• Slavnostní vítání prvňáčků – přivítání nových čtenářů do knihovny, Knížka pro prvňáčka 
• Hudební vystoupení – Mrazík 
• Průlet fantastickými světy – Jiří Walker Procházka – 7. ročník ZŠ 
• Setkání s Pavlem Čechem – 4. ročník ZŠ 
• Setkání s Markétou Vydrovou – 4. a 5. ročník ZŠ 
• Kapřík Metlík – Jan Opatřil – 2. ročník ZŠ 

 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – BOOKSTART 

• Knižní Klubík – pravidelné setkávání rodičů a dětí zapojených do projektu 
• Knižní Klubík s hostem – Martina Šaclová 
• Knižní Klubík s hostem – Lenka Kechtová 
• Předávání balíčků  

 

SOUTĚŽE 

• Soutěžní pohádková mapa – pohádková hra, doprovodná aktivita besed 
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• Vezmi si pastelku, tužku, štětec… - výtvarná soutěž na téma Kniha – nekonečná inspirace. 
• Lovci perel – celoroční čtenářská soutěž 

ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍCH AKCÍ SKIP 

• Březen měsíc čtenářů – akce na podporu čtenářství 
• Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – v rámci Vítání prvňáčků 
• S knížkou do života - Bookstart 
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PŘÍLOHA 2. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

 

Opatření covid-19 – omezený volný výběr Revize knihovního fondu 2020 – dětské oddělení 

Knižní Klubík – S knížkou do života – Bookstart Průlet fantastickými světy – Jiří Walker Procházka 

Báje – lekce informační a čtenářské gramotnosti Workshop: Robotika pro začátečníky 


