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Městská knihovna Tišnov za rok 2019 
Úvod 
 
Období konce starého roku a prvních týdnů roku nového patří krátkému zamyšlení a rekapitulaci věcí 
úspěšných i těch doposud nezvládnutých. Vtírá se myšlenka napsat něco neobvyklého, nového, něco, 
co tu ještě nebylo. Ohlédneme-li se však zpět, zjistíme, že to v podstatě není možné. Knihovna, kterou 
budujeme jako kulturní, vzdělávací a informační instituci, jako knihovnu, která je inspirujícím místem 
pro celoživotní zájmové vzdělávání a pro rozvoj kreativity se vyvíjí nepřetržitě. Plynule pokračuje 
v činnostech, která mají dlouhodobou platnost a udržují si zájem ze strany klientů, nebojí se opustit 
aktivity, které již nejsou efektivní, a naopak stále přidává nové služby odpovídající zájmu veřejnosti, 
novým technickým možnostem i trendům doby. 
Přesto je pro nás velmi náročné „tvořit knihovnu“, která je lidem užitečná v každém údobí života. Je to 
složitý, nikdy nekončící proces hledání nových směrů, správných cest a nových inspirací. Přejeme si, 
aby každá návštěva knihovny nabídla důvod se zde chvíli zdržet. Snažíme se utvářet knihovnu jako 
místo, kde se lidé mohou vzdělávat, relaxovat, rozvíjet svůj kreativní potenciál, diskutovat a setkávat 
se.  
Pestrá a bohatá činnost knihovny je samozřejmě výsledkem práce celého kolektivu. Proto bych chtěla 
poděkovat všem zaměstnancům, kteří v knihovně s chutí, elánem a invencí pracují. Všem, kdo 
každodenně vytváří onu přívětivou a pozitivní atmosféru, jako jednu z nejdůležitějších hodnot 
knihovny. Velké uznání patří v neposlední řadě i našemu zřizovateli, bez jeho podpory bychom rovněž 
ničeho nemohli dosáhnout. 
 

Knihovnické a informační služby 
 

Kdo nás vyhledává – čtenáři, návštěvníci, uživatelé 
 
Klientelu knihovny tvoří občané města Tišnova a spádových obcí od nejmenších dětí po stoletého 
čtenáře v celkovém počtu 2 744, z čehož je 1 042 dětí do 15 let.  
Obě oddělení knihovny navštívilo v roce 2019 34 663 návštěvníků, kteří využili možnost vypůjčit si 
knihy, časopisy, tematické kufříky, stolní hry či mluvené slovo. Stejně jako v minulých letech došlo ke 
snížení počtu uživatelů bezplatného internetu – 762, což je o 364 méně než v roce 2018. Důvodem je 
jistě stále dostupnější možnost připojení k internetu v domácnostech i ve veřejných prostorách. 
Kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se uskutečnilo 356, se zúčastnilo 18 725 návštěvníků. Výrazně 
se zvýšil počet uživatelů webových stránek – celkem 133 069, počet čtenářů, kteří nahlíželi do svého 
čtenářského konta bylo 6 258. 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 a elektronických databází. Čtenářům i návštěvníkům 
poskytuje informace o literatuře, meziknihovní výpůjční službu, zpracování rešerší, nabízí vzdělávací 
i kulturní pořady a v neposlední řadě pak prostor pro relaxaci a setkávání různých věkových i sociálních 
skupin.   
Klasické využívání služeb knihovny nezůstává za virtuálním světem pozadu, o čemž svědčí přes 91 tisíc 
výpůjček. Zájem je nejen o „papírové“ knihy a časopisy, ale také o audioknihy, tematické kufříky a stolní 
hry. 
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Výpůjčky 
 
V roce 2019 bylo půjčeno 91 350 knih, časopisů, AV médií, stolních her a dalších materiálů, dále pak 
bylo vyřízeno 5 971 rezervací a 110 žádostí o meziknihovní výpůjční službu. Průměrný počet výpůjček 
na 1 čtenáře činil 33 sv. (svazků) za rok, denně knihovnu navštíví v průměru cca 250 klientů. 
U dětských čtenářů se stálé popularitě těší kreslené komiksy – Simpsonovi a Čtyřlístek, ale také časopis 
Koně a hříbata a další. 
Z knižních publikací se nejvíce půjčoval Malý poseroutka, O mašince Tomášovi, Barbie, Děti 
z Bullerbynu, Příběhy na dobrou noc a Harry Potter. 
Nejčastěji rezervovanými tituly byly knihy Hraničářův učeň, Země příběhů a Nikolina cesta. 
Mezi dospělými stále přetrvával zájem o knihy Aleny Mornštajnové, Patrika Hartla, historické 
detektivky Vlastimila Vondrušky a také o „ženské“ romány Táni Keleové-Vasilkové či Radky Třeštíkové. 
Studenti se velmi pečlivě připravovali na maturitní zkoušky, nebylo pro nás tedy překvapením, že se 
na prvních místech umístila také doporučená četba – O myších a lidech, Hovno hoří, Farma zvířat 
a další. 
Nejčastěji rezervovanými tituly v oddělení pro dospělé čtenáře byly Mornštajnové Tiché roky, 
Vondruškovo Právo první noci a Hartlův Malý pražský erotikon.  
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. 
 

 
Oddělení pro dospělé čtenáře 

 
Čtenáři mají k dispozici široký výběr beletrie i cizojazyčné literatury, doporučené četby, komiksů, 
populárně naučné literatury různých oborů a časopisů, a to také v elektronické podobě. 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, 
je pro ně připravena, což jim výrazně uspoří čas). Oddělení nabízí komplexní služby a neformální 
prostředí s možnostmi relaxace i aktivního využití volného času či dalšího vzdělávání.  
Během uplynulého roku knihovna připravila bohatou nabídku kulturních i vzdělávacích akcí. Navázala 
na úspěšnou sérii přednášek o expresivních terapiích projektem „SmyslůPlný rok“, na který získala 
dotaci z MK ČR ve výši 10 tisíc korun. Koncept přednášek a workshopů byl zaměřen na tradičních pět 
lidských smyslů: zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Rok 2019 tak s sebou přinesl možnost toto období 
prožívat měsíc po měsíci všemi smysly najednou, ale také jednotlivě, se zaměřením na jeden smysl po 
druhém. Cílem projektu bylo, vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o prožitkové aktivity, nabídnout 
programy v klidném a vstřícném prostředí knihovny, napomoct rodinám najít čas na společné aktivity 
napříč generacemi. 
V prostorách oddělení si návštěvníci mohli prohlédnout také 10 výstav (výstavu fotografií, plakátů, 
keramiky, šperků, skleněných figurek, ručně šitých tašek a eko pytlíků, perníčků). 
Klasické služby oddělení doplňuje celá řada dalších aktivit. Knihovnice realizují exkurze a besedy pro 
střední školy, cestopisné besedy, kulturní a vzdělávací programy, které se staly nedílnou součástí 
provozu oddělení. V roce 2019 bylo pro dospělou populaci uspořádáno 200 akcí, které navštívilo 
12 893 zájemců z řad čtenářů i nečtenářů knihovny.  
V rámci projektu Salonky jsme uspořádali výlet na komentovanou prohlídku výstavy TITANIC, následně 
navštívili stejnojmenné divadelní představení a na podzim absolvovali zájezd Po stopách žítkovských 
bohyní. 
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Univerzita volného času nabídla zájemcům o další vzdělávání 6 cyklů přednášek (Televizní tvorba 
českých režisérů, Pernštejnské panství po Pernštejnech, Šance pro oči, Středověké Brno, The Beatles 
a roční kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou.) 
Ve Virtuální univerzitě 3. věku klienti zhlédli cyklus Klenoty barokního sochařství v českých zemích 
a Historie a současnost české myslivosti. Studenti VU3V rovněž navštívili závěrečný seminář v Novém 
Městě na Moravě. Ti, kteří již měli nárok na promoci se zúčastnili tohoto slavnostního aktu 
v Kongresovém sále Studijního a informačního centra ČZU v Praze, kde obdrželi "Osvědčení 
o absolutoriu Univerzity třetího věku" při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity 
v Praze. 
Tradičně také pokračoval kurz trénování paměti. Pro velký zájem z řad veřejnosti probíhal ve dvou 
liniích – pro začátečníky a pokročilé.  
S cestovatelskými přednáškami se naši návštěvníci mohli podívat do mnoha krásných koutů planety 
Země, ať už to byly ty téměř domácí (Slovensko) anebo ty vzdálené a divoké (Okawango, Andalusie, 
Thajsko). Ve spolupráci se spolkem Continuum Vitae jsme se vydali po stopách archeologických nálezů 
v Tišnově, zjistili zajímavosti o tišnovském tympanonu či klášteru augustiánek v Doubravníku.  
Významné výročí Sametové revoluce jsme si připomněli výstavou plakátů a přednáškou paní Marty 
Sylvestrové Sen o svobodě. 
Také víkendové kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou, které pořádáme již třetím rokem, se 
setkaly s velkým zájmem. V rámci „Tužky“ jsme kreslili nácvikový portrét, portrét známé osobnosti, 
a nakonec portrét sami sebe nebo někoho ze své rodiny. V dalším kurzu, Pastel, jsme se učili správně 
využít barev, nakreslit portrét, akt i krajinu. 
V rámci celostátních akcí Březen – měsíc čtenářů a Týden knihoven nabídla knihovna přihlašování 
zdarma, čtenářskou amnestii, burzu knih, týden splněných přání aj. 
V součinnosti s dalšími organizacemi v Tišnově proběhli zajímavé akce – Okno Tišnovska, Přírodní 
bohatství Květnice, křest knihy 800. let farnosti sv. Václava v Tišnově, Doprava ve městě a další. 
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. Toto vnímáme jako další možnost prezentace spolupráce knihovny 
a dalších vzdělávacích organizací. 
 
 

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, kterých knihovna v letošním roce opět 
přikoupila značné množství.  
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. Ve 
spolupráci s učitelkami mateřských škol přivádí k četbě ty nejmenší. Pro prvňáčky pořádají Vítání 
prvňáků mezi čtenáře knihovny, kde všechny děti obdrží svoji první knížku pro prvňáčka a průkaz do 
knihovny. Pravidelně a systematicky knihovnice spolupracují se základními školami v místě i blízkém 
okolí a pro děti připravují řadu besed, soutěží, výstav a dalších akcí. Mezi ty nejvýznamnější akce jistě 
patří Noc s Andersenem, Knihy mého srdce a Lovci perel. Pro druhý stupeň základních škol nabízí 
cyklus přednášek o informační bezpečnosti Na internetu bezpečně, kde se děti seznámí s balíkem rizik, 
které na ně mohou v prostředí ICT číhat (kyberšikana, kybergrooming). Zajímavé pro děti bylo jistě 
setkání se spisovatelkami Markétou Pilátovou, Klárou Smolíkovou, Petrou Dvořákovou, Zuzanou 
Pospíšilovou či ilustrátory Markétou Vydrovou a Adolfem Dudkem. 
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 V roce 2019 uspořádaly pracovnice dětského oddělení 156 akcí, kterých se zúčastnilo téměř šest tisíc 
dětí.  

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. K 31. 12. 2019 čítal fond knihovny 36 208 dokumentů. 
 
Do fondu knihovny nově přibylo 1878 knihovních jednotek (včetně darů) v celkové ceně 616 817,- Kč 
(nákladová cena 363 868,- 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.  
 
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 vybudovat TEEN 
prostor (určený výhradně teenagerům – mysli žáky/studenty 12+ - oddělený od prostoru, ve kterém 
tráví čas malé děti, rodiče s dětmi). Na vybavení tohoto prostoru se nám bohužel již finančních 
prostředků nedostalo, záměr tedy přetrvává do roku 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.  
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Personální rozložení 
 
Stav zaměstnanců knihovny je stabilizovaný, v přepočteném stavu činí 5 úvazků. Z toho jsou 4 úvazky 
knihovnice a 1 úklidová síla.  
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 
v oblasti knihovnictví, tak i v aktuálních společenských tématech.  Podle specifikace své práce navštívily 
knihovnice jedno či vícedenní semináře a školení pořádané různými organizacemi, například na 
podporu čtenářské gramotnosti. 

 
Závěr 

 
Knihovna zůstává v dnešní době plné změn jistotou pro své čtenáře. Vědí, že i když se knihovna mění, 
výběr dobré četby a náš vztah k návštěvníkům knihovny zůstává stejný.  
Knihovna má kvalitní fond i příjemné vybavení. To je však třeba neustále modernizovat a vylepšovat – 
nelze předpokládat, že to, co bylo „nové“ před 14 lety s otevřením knihovny, je nové i dnes. Soustavná 
údržba a pečlivý úklid, drobné interiérové změny i snaha o technické vylepšení – to vše je velmi důležité 
a do budoucna bude potřeba změn ve vybavení pociťována ještě intenzivněji. 
Knihovní fond i příjemné vybavení je jistě velmi důležité. Nejdůležitější jsou však v knihovně lidé 
a vztahy. Vzdělaný a přívětivý knihovník, respektující přání a potřeby svých čtenářů, umí z „obyčejné“ 
návštěvy knihovny vykouzlit „neobyčejný“ zážitek. Poskytnutí služby je jistě důležité, ovšem to, s jakým 
zážitkem je ono poskytnutí služby spojeno, je možná ještě důležitější… 
A tak jako věřím, že se z malého přednáškového sálu stane Teen klub, že se podaří rozšířit dětské 
oddělení o kreativní laboratoř, že i zázemí pro klienty v dospělém oddělení dozná změn k lepšímu 
(mysli WC), tak věřím také tomu, že tišnovské knihovnice budou i nadále pro „své“ čtenáře laskavými 
a inteligentními průvodci světem literatury a informací i naslouchající „vrbou“, a že jim bude i nadále 
dařit utvářet v knihovně přívětivou a otevřenou atmosféru. 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Kulturně výchovná a vzdělávací činnost, obrazová příloha 
V Tišnově 15. 1. 2019 
Zpracovala: Dagmar Kopřivová, Edita Hečová (příloha) 
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Statistické údaje 
 

 2019 2018 2017 2016 
Stav knihovního fondu 37 774 36 715 36 460 36 379 
Přírůstek (nové knihy) 1 878 1 919 1 698 1 874 
Registrovaní uživatelé 2 744 2 819 2 884 2 916 
     Z toho do 15 let 1 042 1 093 1 129 951 
Návštěvníci knihovny (půjčovny, čítárny, 
internet) 54 227 33 719 35 556 33 361 

Návštěvníci kulturních akcí 14 501 13 435 20 209 10 825 
Návštěvníci vzdělávacích akcí 3 405 3 004 4 021 4 217 
Návštěvníci ostatních akcí (semináře, 
MAP…) 839 - - - 

Výpůjčky 91 350 91 276 97 412 99 903 
Rezervace 5 971 3 585 3 964 4 149 
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 110 154 156 193 
Kulturní akce  170 141 210 136 
Vzdělávací akce 151 121 140 141 
Ostatní akce 35 - - - 

Tržby (poplatky…) 326 411,- 339 472,- Kč 301 658,- 
Kč 272 054,- Kč 

Dotace 27 000,- Kč 219 000,- Kč - - 
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PŘÍLOHA 1. PŘEHLED AKCÍ 

AKCE ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE 2019 

 

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU 

Zimní semestr 2018/2019 

• 800 let farnosti sv. Václava v Tišnově – cyklus přednášek o historii tišnovské farnosti 
• Jak na stres – cyklus přednášek o zvládání stresu 
• Šance pro oči – kurz na zlepšení zraku a udržení zdravých očí 

Letní semestr 2018/2019 

• Televizní tvorba českých režisérů– cyklus přednášek a promítání 
o Promítání filmu Záhada hlavolamu 1. 
o Promítání filmu Záhada hlavolamu 2.  

• Pernštejnské panství po Pernštejnech – cyklus přednášek o historii Pernštejna 
o Zájezd – Pernštejnské zahrady 

• Rod Mitrovských na Pernštejně – přednášky o historii Pernštejna 
• Šance pro oči – začátečníci – kurz na zlepšení zraku a udržení zdravých očí 
• Šance pro oči – pokročilí – pokračující kurz na zlepšení zraku a udržení zdravých očí 

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 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 

Letní semestr 2018/2019 

• Klenoty barokního sochařství v českých zemích – cyklus video přednášek o nejznámějších 
sochařskými památkách z období baroka v České republice 

o Závěrečný seminář 
Zimní semestr 2019/2020 

• Historie a současnost české myslivosti – cyklus video přednášek 
 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

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

 

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU 

Pastel – víkendový kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou s Mgr. Martinou Šopfovou Bajerovou 

Portrét – víkendový základní kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou hemisférou s Mgr. Martinou 
Šopfovou Bajerovou 

 
CESTOPISNÉ BESEDY 

Na kole do horských vesnic Ázerbájdžánu – Radomír Čížek 

Okawango: ze země, ze vzduchu, pod vodou – Tomáš Grim 

Andalusie – velký okruh okolo Sierry Nevad – Jaromír Novák 

Sám s oceánem – Tomáš Kůdela 

Tomík na cestách – Tuktukem z Thajska až na Moravu – Tomáš Vejmola 

Putování v Pieninách – Jiří Čefelin 

 

PŘEDNÁŠKY 

Zapomenutý klášter augustiánek v Doubravníku – Mgr. Pavel Staněk 

Přežila jsem gulag – Věra Sosnarová 

Křest knihy 800 let farnosti sv. Václava v Tišnově – Jan Kos 

Záhadný tympanon z Tišnova – PhDr. Jiří Doležel 

Nové archeologické nález na Tišnovsku- Mgr. Michal Přichystal 

Sen o svobodě – Marta Sylvestrová 

 

SMYSLŮPLNÝ ROK 2019 

Cyklus kurzů a prožitkových aktivit podpořený dotačním programem Knihovna 21. století 

• Mozaikujeme spolu – Marie Bezuchová 
• Mobilní planetárium 

o Se zvířátky do vesmíru 
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o Původ života 
o Neuvěřitelný Vesmír 
o Temná hmota 

• Keramický kurz – Inspiro Tišnov 
• Hravé žonglování – Dáša Heiland Trávníková 
• Exotická jídla ve světě – Milan Václavík 
• Hmyzí kuchyně – Live cooking show – Milan Václavík 
• Kurz výroby čokoládových pralinek z forem – Elena Gabrielová 
• Vůně chleba – Renata Juračková 
• Setkání s canisterapeutickými pejsky – Lada Kománková a Monika Hečová 
• Poslechové odpoledne v knihovně 

 

VÝSTAVY 

Cínované šperky – Květa Kolaříková 

Cesty opačným směrem – Roman Janusz 

Keramika a šperky 

Ručně šité látkové tašky – Jana Beránková 

Fotografie – Josef Permedla 

Sen o svobodě – plakáty „něžné“ revoluce – Marta Silvestrová 

Látkové eko pytlíky – Jana Beránková 

Vánoční perníčky – Jana Procházková 

Cínované šperky s kameny – Květa Kolaříková 

Fotografie – Petr Stříbrcký 

 

OSTATNÍ KNIHOVNICKÉ AKCE 

Rande naslepo s knihou – akce na podporu čtenářství 

Čtenářská výzva 2019 – čtenářská výzva, výzva pro odvážné. Čtenářské bingo pro zaneprázdněné, 
čtenářské bingo pro děti 

Burza vyřazených knih – druhá šance pro knihy 

Týden rodiny offline – akce na podporu rodin 
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AKCE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI 

Výstava Okno Tišnovska – akce pořádaná Ekoporadnou Tišnovsko  

Vyhlášení soutěže „Okno Tišnovska“ – akce pořádaná Ekoporadnou Tišnovsko 

Přírodní bohatství Květnice – akce pořádaná Ekoporadnou Tišnovsko 

Doprava ve městě – beseda s Jaroslavem Martínkem – akce pořádaná Městem Tišnov 

 

ZÁJEZDY 

Výstava TITANIC – brněnské výstaviště, komentovaná prohlídka s Danou Šimkovou 

Divadelní představení Titanic – Městské divadlo Brno 

Po stopách žítkovských bohyní – zájezd  

 

CELOSTÁTNÍ AKCE SKIP 

Březen měsíc čtenářů – akce na podporu čtenářství 

• Registrace nových čtenářů zdarma 
• Čtenářská amnestie 
• Burza vyřazených knih 
• Týden splněných přání 
• Týden audioknih 

Týden knihoven – čtenářská amnestie, burza vyřazených knih a LP desek 

 

OSTATNÍ AKCE 

Akce pořádané MAP vzdělávání Tišnovska 

Setkání pracovních skupin (PS) 

• PS Čtenářská gramotnost 4. setkání 
• PS Čtenářská gramotnost 5. setkání 
• PS Matematická gramotnost 4. setkání 
• PS Školní družiny a kluby 2. setkání 
• Setkání zástupců školních parlamentů a samosprávy 
• PS Zdravý pohyb, 1. setkání 
• PS Čtenářská gramotnost, 7. setkání 
• PS Matematická gramotnost, 5. setkání 
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• PS Financování, 6. setkání 
• Výchova k demokracii, 1. setkání 
• 1. setkání Formativní skupiny 

 

Vzdělávání, semináře 

• Čtenářská gramotnost - Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. 
• Komiksový workshop pro pedagogy – Daniel Vydra 
• Transformujte vaši výuku na 21. století - Ing. Irena Vajen, Miroslav Dvořák 
• Manažerské impulzy pro školy – Martin Čechák, Garnet Peers 
• Změny právních předpisů od září 2019 – Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová 
• Specifika výchovy dcer, aneb i holky potřebují tátu - Ing. Marie Macounová 
• Výchova kluků: jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum – Vlaďka Bartáková 
• Setkání zástupců školních parlamentů a samosprávy a vyhlášení soutěže Extratřída 
• Změny právních předpisů od září 2019 – Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová 
• Na čem záleží I. - Iva Řehůřková 
• Školní legislativa pro ředitele a pedagogy - PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 
• Když si děti řídí své vzdělávání aneb Demokratické školy v praxi - Mgr. Irena Janíková 
• Program ke 30. výročí 17. listopadu 1989 - PhDr. Marta Sylvestrová, Mgr. Radka Kaclerová, 

Martin Mejstřík 
• Přístupnost webových stránek obcí a veřejných institucí podle zákona 99/2019 Sb., aneb jak 

se z toho nezbláznit a vyjít uživatelům vstříc - Mgr. Michaela Vranková 
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AKCE ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 

BESEDY PRO MŠ A ZŠ 

Astrid z Wimmerby – beseda pro 2. ročník ZŠ, povídání o autorce a jejích dílech 

Pohádková mapa – beseda o knihách pro MŠ 

Projdeme se pohádkou – beseda o knihách pro 1. ročník ZŠ 

Pohádkář Hans Christian Andersen – beseda pro 2. ročník ZŠ 

Dobrý čtenář knihovny – lekce informační výchovy pro 1. ročník ZŠ 

Vánoční čas Josefa Lady – beseda pro 1. – 5. ročník ZŠ, vánoční čas v podání Josefa Lady 

Josef Lada dětem – beseda pro 1. ročník ZŠ 

Josef Lada – říkadla – beseda pro MŠ 

Rok Ondřeje Sekory a Hrátky se zvířátky – besedy pro MŠ – 2. ročník ZŠ 

Nad knihami Zuzany Pospíšilové – beseda pro 2. ročník ZŠ 

Na internetu bezpečně – program o informační bezpečnosti 

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

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

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 
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AKCE NA PODPORU DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ 

Lovci perel – celoroční čtenářská soutěž 

Týden čtení – svojí aktivitou knihovna podporuje celostátní akci  

Noc s Andersenem – pohádková noc v knihovně 

Noc s Andersenem v Galerii – program pro rodiče s dětmi v Galerii Josefa Jambora 

KNIHY MÉHO SRDCE  

Projekt na podporu čtenářské a informační gramotnosti zaměřený na současnou tvorbu českých 
autorů. Podpořený dotačním programem Knihovna 21. století 

16. ročník Ondřej Sekora 

• Setkání se spisovatelkou Markétou Pilátovou 
• Hudební vystoupení – O 12 měsíčkách 
• Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 
• Setkání se spisovatelkou Petrou Dvořákovou 
• Malování Adolfa Dudka 
• Setkání se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou 
• Setkání se spisovatelem Jiřím Šanderou 
• Setkání s ilustrátorkou Markétou Vydrovou 
• Společné čtení 
• Rok Ondřeje Sekory 
• Nad knihami Zuzany Pospíšilové 
• Vyhlášení výtvarné soutěže 
• Výstava žákovských prací – společně s Galerií Josefa Jambora 

 

AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠKOLY 

Slavnostní vítání prvňáčků – přivítání nových čtenářů do knihovny, Knížka pro prvňáčka 

Vánoční dílnička s Alicí Dostálovou – tvoření ze skleněných korálků (ve spolupráci s Galerií Skleněnka) 

Hudební vystoupení – O Budulínkovi 

Hravě – zdravě – cyklus vzdělávacích preventivních programů Státního zdravotního ústavu ČR 

• Mytí rukou je zábava– pro děti MŠ 
• Zdravý zoubek – pro děti MŠ 
• Prevence kouření – pro předškolní děti 
• Prevence úrazů – pro předškolní děti  
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• Jak se (ne)stát závislákem – pro 5. ročník ZŠ 
• Zdravá výživa – pro 4. ročník ZŠ 

 

AKCE POŘÁDANÉ PRO VEŘEJNOST 

Nové knihy – doporučení nových knih, tematicky zaměřené 

Medailonek autora – představení významných autorů dětské literatury 

 

SOUTĚŽE 

Noc s Andersenem – Soutěžní kvíz 

Soutěžní pohádková mapa – pohádková hra, doprovodná aktivita besed 

Vezmi si pastelku, tužku, štětec… - výtvarná soutěž na téma Kniha – nekonečná inspirace. 

Ilustrace očima děti – anketa o nejhezčí obrázek 

Astrid Lindgrenová – soutěžní kvíz pro děti 

 

VÝSTAVY 

Svět Astrid Lindgrenové – výstava žákovských prací 

Výstava knih Astrid Lindgrenové 

Výstava knih Ondřeje Sekory 

Výstava knih Zuzany Pospíšilové 

Příroda v knihách a kolem nás – výstava prací k výtvarné soutěži Vezmi si pastelku, tužku, štětec… 

Výstava knih „první čtení“ – výstava knih 

Knihy očima dětí – výstava žákovských prací k projektu Knihy mého srdce 

 

ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍCH AKCÍ SKIP 

Březen měsíc čtenářů – akce na podporu čtenářství 

Noc s Andersenem – pohádková noc v knihovně 
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Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – v rámci Vítání prvňáčků 

Týden knihoven – čtenářská amnestie, prodej vyřazených knih a LP desek 

Týden čtení – akce a podporu čtenářství 

 

 

  



  Příloha č. 2. Obrazová příloha 
 

 Stránka 16 
 

 

 
 

 
 
 

Setkání a aktivity s canisterapeutickými pejsky Přednáška: Přežila jsem Gulag – Věra Sosnarová 

SmyslůPlný rok 2019 – Hmyzí kuchyně – Milan Václavík SmyslůPlný rok 2019 – Mobilní planetárium 

Knihy mého srdce – Setkání se Zuzanou Pospíšilovou Rande naslepo s knihou 


