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ÚVOD

S

ystém veřejných knihoven v naší zemi je jedním
z těch pozitivních dědictví po minulých generacích.
Může nám ho závidět nejedna evropská země. I to je jeden z důvodu proč si knihovny musíme hýčkat a rozvíjet.
V posledních deseti či patnácti letech postupně přerůstají
z původních biblioték na současné mediatéky. I proto jsou
živé a atraktivní pro zájemce každého věku a pro mladé lidi
zvlášť.
nihovny v Jihomoravském kraji tvoří nejhustší síť
kulturních zařízení. Setkáme se s nimi snad v každé
obci a k jejich dobré činnosti přispívá vzájemně propojený systém, který společně vytvářejí. V čele systému je
Moravská zemská knihovna v Brně se svým regionálním
útvarem, který organizuje veřejné knihovny prostřednictvím pověřených knihoven v kraji.
pověřenými knihovnami, kterých je osm a jsou to
Knihovna Jiřího Mahena v Brně a městské knihovny
v Blansku, Boskovicích, Břeclavi, Hodoníně, Kuřimi, Vyškově
a ve Znojmě, uzavírá každým rokem Jihomoravský kraj společně s Moravskou zemskou knihovnou
smlouvy o výkonu regionálních funkcí knihoven a poskytuje jim k tomu potřebné dotace. Naplňuje se tak
ustanovení knihovního zákona v jeho záměru rozšířit knihovnické služby pro všechny občany kraje.
e potěšitelné, že v době zajímavých kulturních nabídek i možností médií neklesá zájem o četbu
knih. Zásluhu na tom mají především knihovnice i knihovníci v malých obcích a jejich spolupráce
se školami. Pestré formy práce, spočívající v nejrůznějších soutěžích a akcích po celý rok, ale zvláště pak
v Březnu – měsíci internetu nebo v říjnu v rámci Týdne knihoven, přispívají ke zvyšování zájmu o knihovnické akce. Oceňujeme podporu obcí svým knihovnám, bez které by se tyto jistě neobešly.
ihomoravský kraj se před pár lety rozhodujícím způsobem zasadil o vznik Památníku písemnictví
na Moravě. Jeho součástí je knihovna benediktinského kláštera v Rajhradě, jedna z nejvzácnějších
historických knihoven na Moravě. Je to sice knihovna historická, ale činnost Památníku v rámci Muzea
Brněnska z ní udělala živé kulturní centrum současnosti. Zajímavé výstavy, setkávání se současnými básníky a spisovateli a další kulturní akce mohou být inspirací i pro jiné knihovny.
nihovny měst a obcí představují v našem kraji místa setkávání mladých i starších obyvatel, jak
tomu svědčí i sondy do profesionálních knihoven v této publikaci. Svým podílem k tomu přispěli
také zastupitelé jednotlivých obcí a za to si zaslouží uznání.

K
S
J
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K

Ing. Jan Letocha
radní pro kulturu Jihomoravského kraje
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KNIHOVNY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH
Významným posláním a úkolem knihoven v informační společnosti je zprostředkování svobodného přístupu k informacím jako základního politického práva všech občanů vyjádřeného v Listině
základních práv svobod. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vytvořil zcela nové podmínky pro poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb. Úloha knihoven v 21. století se soustřeďuje zejména
na shromažďování, uchovávání a zpřístupňování kulturní paměti lidstva, vytváření infrastruktury pro oblast vzdělávání, výzkumu a vývoje, zpřístupňování informací z oblasti veřejné správy, podporu aktivního
využívání volného času a realizaci celoživotního vzdělávání občanů.
Rozvoj knihoven, který lze sledovat od 90. let 20. století, tak získal zásluhou legislativní opory kvantitativní i kvalitativní základ, který umožnil jejich další vývoj. Knihovny postupně rozšiřovaly a modernizovaly svoje technické vybavení, výrazný nárůst zaznamenala zejména výpočetní technika. Projekt
internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR z roku 2004 umožnil rozsáhlé připojování k internetu, zcela novým jevem v knihovnickém světě byly a zůstávají rekonstrukce a novostavby knihoven.
V nových prostorách zahájila svoji činnost na jaře roku 2001 Moravská zemská knihovna, rekonstrukcí
prošla v letech 1998–2001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně a v roce 2003 Knihovna Karla Dvořáčka ve
Vyškově. Z menších knihoven získala nové prostory v roce 2005 Městská knihovna v Tišnově, v roce
2006 Obecní knihovna Mokrá-Horákov a Městská knihovna v Ivančicích. Všechny tyto změny umožnily a umožňují stále širší spektrum a modernizaci poskytovaných služeb a to nejen vlastním čtenářům,
ale všem občanům měst a obcí. Knihovny jako informační a komunitní centra měst a obcí tak mohou
lépe přispívat k budování občanské společnosti a napomáhat rozvoji celkové kulturní vzdělanosti.
V roce 2006 bylo v Jihomoravském kraji celkem 752 veřejných knihoven včetně Moravské zemské
knihovny. Z tohoto počtu jich bylo 648 samostatných, jejich součástí bylo 104 poboček. 73 profesionálních knihoven představovalo 11,2 % celkového počtu veřejných knihoven kraje. Největší počet
profesionálních knihoven měl okres Brno-venkov. Regionální funkci vykonávalo v roce 2006 osm pověřených knihoven (sedm městských knihoven, jedna vybraná městská knihovna.
Veřejné knihovnické a informační služby jsou v JMK zajišťovány Moravskou zemskou knihovnou
v Brně, základními knihovnami zřizovanými městy a obcemi a ostatními specializovanými knihovnami.
Moravská zemská knihovna plní podle knihovního zákona funkci krajské knihovny, je garantem odborného vzdělávání, metodickým a koordinačním pracovištěm pro knihovny v kraji. Na smluvním základě
a ve spolupráci s osmi pověřenými knihovnami plní a koordinuje plnění regionálních funkcí v kraji.
V roce 2005 přešly regionální funkce do kompetence krajů. Jihomoravský kraj zabezpečuje rozvoj
regionálních funkcí prostřednictvím odboru kultury a památkové péče JMK. Na základě dotačního
Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji je garantována finanční podpora knihoven a zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních
služeb všem občanům kraje. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou se Jihomoravský kraj významně podílí na rozvoji veřejného knihovnictví ve svém regionu.
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KNIHOVNY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH
Krajský přehled výsledků knihoven za rok 2006
Celkem
(mimo MZK)
KNIHOVNÍ FOND

Pověřené
knihovny

ZK s profes.
pracovníky

ZK s neprofes.
pracovníky

4 860 451

1 552 015

1 355 940

1 952 496

4,24

3,0

5,26

5,23

135 512

65 268

38 843

31 401

11,82

12,65

15,08

8,43

40 880

15 552

12 873

12 455

30,17

23,83

33,14

39,66

1 888 293

1 187 472

428 722

272 099

13,93

18,19

11,04

8,67

6 548 038

3 776 342

1 795 695

976 001

Počet výpůjček na l obyvatele

5,71

7,32

6,97

2,62

Počet výpůjček na 1 čtenáře

48,32

57,86

46,23

31,08

1,35

2,43

1,32

0,5

4 958 297

2 876 361

1 389 779

692 157

36,54

41,81

32,86

22,05

1 293 340

610 549

400 749

282 042

% výpůjček pro děti do 15 let z celkového
počtu výpůjček

19,75

16,16

22,31

28,89

Počet výpůjček na 1 čtenáře do 15 let

31,64

39,26

31,13

22,64

1 343 776

777 433

413 757

152 586

20,52

20,58

30,51

15,63

Vzdělávací a výchovné kolektivní akce

5 918

3 148

2 141

629

Meziknihovní výpůjční služba (kladně
vyřízené požadavky)

6 883

2 865

3 794

224

Semináře, odborné porady a konzultace

1 116

947

164
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Počet svazků na 1obyvatele
ČTENÁŘI
% čtenářů z počtu obyvatel
Čtenáři do 15 let
% čtenářů do 15 let z celkového počtu
čtenářů
NÁVŠTĚVNÍCI
Počet návštěv na 1 čtenáře
VÝPŮJČKY

Obrat KF
Výpůjčky dospělým celkem
% výpůjček naučné literatury z celkového
počtu výpůjček pro dospělé
Výpůjčky pro děti do 15 let

Výpůjčky periodik
% výpůjček periodik z celkového počtu
výpůjček
DALŠÍ ÚDAJE

Publikace celkem

17

17

–

–

3 634

848

829

1 957

37

77

47

16

Počet počítačů pro uživatele

982

278

201

503

z toho Internet

858

207

171

480

Počet čtenářů na 1 PC

138

235

193

62

Počet studijních míst
Počet čtenářů na 1 studijní místo
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KNIHOVNY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH
Výkon regionálních funkcí pověřených knihoven v letech 2004–2006

Vým�nné fondy
Vzd�lávací akce
Porady
Konzultace
Metodické návt�vy
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Metodické
návt�vy

Konzultace

Porady

Vzd�lávací akce

Vým�nné fondy

2006

857

1220

28

42

115811

2005

1007

1261

33

38

91079

2004

897

1189

30

40

73485

Veřejné knihovny v jednotlivých regionech
Region

Knihovny
Profesionální
Pověřené

8

Celkem

Neprofesionální

Pobočky

Profesionální

Blansko

1

5

56

9

71

Boskovice

1

3

50

20

74

Brno-město

1

0

0

35

36

Brno-venkov

1

20

129

0

150

Břeclav

1

15

53

9

78

Hodonín

1

16

64

3

84

Vyškov

1

6

70

16

93

Znojmo

1

8

144

12

165

Celkem

8

73

566

104

751

K�NIHOVNY
JIHOMORAVSKÉHO
������� ��
������������� �KRAJE
����� �V� �ČÍSLECH
�������
Srovnání
statistických ukazatelů veřejných knihoven Jihomoravského kraje v letech 2002–2006
�������������������������������������������������������������������������������������������
Výchozím
materiálem pro sledování knihovnických činností byly údaje sumárních výkazů knihoven
����������������������������������������������������������������������������������������������
Jihomoravského
kraje KULT (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně za období 2002–2006 a údaje ze
���������������������������������������������������������������������������������������������
statistického
programu
Stat-Excel, za roky 2005–2006. Do údajů nejsou zahrnuta data za Moravskou
�������������������������������������������������������������������������������������������������
zemskou
knihovnu
v
Brně.
������������������������
�������������
�������������
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���������
���������
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����
����
���������
���������

����
����
���������
���������

����
����
���������
���������

Zlepšení
situace v nákupu knihovních fondů v roce 2005 a i přes pokles v následujícím roce, který se však nedo���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
stal
pod úroveň roku 2002, bylo ovlivněno množstvím vynaložených finančních prostředků, které mohly knihovny
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
věnovat
na nákup nové literatury.
���������������������������������
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��������
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���������

���������
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���������
���������

Změna
životního stylu, prosazování nových médií a nahrazování četby alternativními volnočasovými aktivitami
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
způsobily
nejdříve pozvolný, od roku 2004 prudký pokles zájmu o četbu a tím snížování počtu výpůjček. Jako
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
vážný
problém
se tento pokles jeví zejména u dospívající populace.
������������������������������������������������������������������
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Nabídka
periodik prokazuje od roku 2002 stoupající tendenci. Jako pozitivní zaznamenávají tento trend zejména
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
menší
knihovny.
Pestrá nabídka časopisů výrazně obohacuje stávající nabídku knihovního fondu knihoven a při������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
spívá
k
většímu
zájmu
o její služby.
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Jako
�����negativní
����������trend
������je
���od
���roku
�����2002
�����zaznamenáván
�������������úbytek
�������čtenářů.
���������Alarmující
�����������je
���tato
�����skutečnost
�����������zejména
��������
����������
������ Tuto
��� ���
����� �����
�������������
�������
���������
�����������
���ale
�����
�����������
��������
u�����
dětí
a
dospívajících.
skutečnost
nelze
přičítat
většímu
trendu
v
nákupu
literatury,
spíše
menšímu
zájmu
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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o���������������������������������������������������������������������������������
četbu. Řešením je zajímavá nabídka literatury a aktivity na podporu čtenářství.
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K��výrazně
��������pozitivním
�����������jevům
������uplynulých
�����������let
����patří
������počet
������studijních
�����������míst,
������který
������má
���výrazně
��������stoupající
�����������tendenci.
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KNIHOVNY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH
Návt�vníci knihoven
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Pokles fyzických návštěvníků neznamená vždy současně pokles zájmu o služby knihovny. Vzhledem k rozvoji
informačních technologií vzniká nová skupina návštěvníků – virtuálních, která bude v budoucnosti tvořit stále
početnější komunitu uživatelů.
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Výrazně stoupající trend od roku 2002 zaznamenal počet počítačů pro uživatele a počet připojení na internet.
Významnou pomocí ve zlepšení obou ukazatelů představoval pro knihovny grant MK ČR VISK 3 a Projekt
internetizace knihoven MI ČR. Největší nárůst jak v množství počítačů, tak připojení na internet zaznamenaly
knihovny v malých obcích.
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Jihomoravský kraj jako nejjižnější kraj Moravy je vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brnovenkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.
Rozlohou 7 196 km2 a počtem obyvatel 1 132 tisíc se Jihomoravský kraj řadí na čtvrté místo v republice. Poloha kraje je z geografického hlediska poměrně výhodná díky jeho postavení na historickém spojení mezi jihem a severem Evropy. V rámci Evropské unie sousedí se Slovenskem a Rakouskem,
v rámci republiky s krajem Jihočeským, Vysočinou, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským. V kraji je
evidováno celkem 672 obcí (49 měst a 26 obcí se statutem městyse). Sídlem kraje je statutární město
Brno.
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OKRES BRNO-MĚSTO
Okres Brno-město tvoří statutární město Brno, které je druhým největším městem České republiky a zároveň centrem Moravy. Leží ve střední části Jihomoravského kraje, na pomezí střední a jižní
Moravy. Hraničí s regionem Brno-venkov, který Brno kruhovitě obepíná. Jen v severovýchodní části
u Útěchova, Vranova a Adamova má společný bod s Blanenskem.
Na území města Brna žije téměř třetina obyvatel celého Jihomoravského kraje (366 757 obyvatel
tvoří 32,4 % celku) a na 1 km2 připadá 1 593 obyvatel. Z územně správního pohledu se statutární
město Brno člení na 29 městských částí. Nejvíce obyvatel žije v městské části Brno-střed, nejméně
v městské části Brno-Útěchov.
Brno je druhým největším centrem vzdělávání v České republice. Vedle Prahy se řadí do skupiny
měst s nejvyšší koncentrací škol a výzkumných zařízení. Na více než šedesáti středních školách všech
typů studuje přes 30 tisíc studentů. Na pěti veřejných vysokých školách, jedné státní vysoké škole
a pěti soukromých vysokých školách studuje takřka pětina všech vysokoškolských studentů celé České
republiky.
Město Brno nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům bohaté kulturní vyžití prostřednictvím divadel,
muzeí, galerií, výstavních prostor, ale také knihoven, které zabezpečují svobodný přístup k informacím
nejen z vlastních sbírek, ale i z dalších dostupných informačních zdrojů. Jsou tak nejen centry informací, ale působí i jako místa vzdělávání, setkávání komunit a získávání nových kulturních i estetických
zážitků.
Knihovny regionu
Moravská zemská knihovna v Brně je ze zákona č. 257/2001 Sb. knihovnou krajskou s univerzálním knihovním fondem a je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, metodické a poradenské činnosti. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně jako veřejná knihovna ve statutárním městě Brně plní funkci pověřené knihovny pro město Brno a metodicky i organizačně zabezpečuje činnost svých 35 poboček.

Hustota osídlení na km2:
1 593 obyvatel
Počet obcí:
1
Rozloha:
2 302,2 km2
Počet obyvatel:
366 757
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MORAVSKÁ
Adresa: Kounicova 65a, 601 87 Brno
Telefon: 541 646 100
E-mail: mzk@mzk.cz

ZEMSKÁ KNIHOVNA V

BRNĚ

WWW: www.mzk.cz
Ředitel: Mgr. Tomáš Gec
Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR

Počátky Moravské zemské knihovny jsou
spojeny s rozvojem společnosti v období osvícenství na přelomu 18. a 19. století, kdy vznikla
Hospodářská společnost pro Moravu. V inventáři
společnosti najdeme zápis první knihy k datu
6. července 1808. V rámci společnosti bylo ustaveno v roce 1818 Františkovo (dnes Moravské
zemské) muzeum, jehož byla knihovna součástí
a to až do roku 1899, kdy se osamostatnila pod
názvem Zemská knihovna moravská. Již dříve,
od 11. 12. 1883, byla otevřena k všeobecnému
používání a prohlášena za veřejnou. Výrazný rozvoj nastal jejím převedením od země ke státu, ke
kterému došlo v souvislosti se založením české
Masarykovy univerzity v roce 1921 a knihovna
plnila funkci také ústřední univerzitní knihovny.
V listopadu 1958 byly k Univerzitní knihovně připojeny Státní technická knihovna (vznikla v roce
1900 jako součást brněnské techniky) a Státní
pedagogická knihovna (vznikla v roce 1921 jako
spolková knihovna brněnských středních škol).
Mezníkem v historii knihovny je duben
2001, kdy byla slavnostně otevřena moderní
novostavba,
která splňuje
všechny
požadavky
Pohled z foyer
kladené na
působení této
instituce jako informačního centra. Architekti vyšli ze stavebního programu
a do severního křídla osmipodlažní budovy umístili v přízemí půjčovnu a nad
ni tři všeobecné studovny – pro humanitní vědy, biologické vědy a techniku

Prostor půjčovny
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včetně oddělení norem, patentů
a firemní literatury. V každé z nich
je 170 studijních míst, počítače pro
vyhledávání informačních zdrojů,
příruční encyklopedická literatura
a běžný ročník časopisů. Jižní křídlo
budovy je určeno pro zpracovávání
knihovního fondu a jsou v něm také
tři specializované studovny – elektronických médií s internetem,
vázaných novin a vzácných sbírek.
Počítačová učebna slouží k výuce
odborných programů knihovníků
regionu. O mobilitě uspořádání
svědčí například založení Americké
knihovny v červnu 2005 a jejího
začlenění do 4. podlaží, určenému
ke studiu prezenčních výpůjček

ze skladů. Umístění nové
Moravské zemské knihovny
je v akademické čtvrti, v blízkém sousedství několika
vysokých škol a některých
jejich fakult.
V samém centru města
na Solniční ulici má Moravská
zemská knihovna útvar zahraničních knihoven – anglickou,
německou a rakouskou, které
slouží zejména k výuce cizích
jazyků a kulturnímu poznání
těchto zemí. Nachází se
zde také hudební knihovna

Studovna humanitních věd

s rozsáhlým fondem not a s audiálními nahrávkami současné
produkce.
Podle knihovního zákona je Moravská zemská knihovna
také knihovnou krajskou. S pomocí městských pověřených
knihoven zajišťuje činnost systému veřejných knihoven regionu jižní Moravy, organizuje vzdělávání a semináře v počítačové učebně i konferenčním sále a vydává Duhu, časopis pro
knihovny a literární pracoviště. Knihovna je řešitelem několika
výzkumných projektů, má bohatou publikační činnost.
Provoz knihovny je plně automatizovaný v systému
ALEPH, který je shodný s největšími knihovnami ve státě.
Internetem jsou přístupné její katalogy sbírek. Rekatalogizací
procházejí všechny vypůjčované svazky ze skladů a postupně
se takto zpracovávají bohemikální fondy. Výzkumný projekt je
Konferenční sál

Pohled do foyer
zaměřený na rekatalogizaci všech
sbírek rukopisů a starých fondů,
vydaných do roku 1800. Knihovna
organizuje českou retrospektivní
bibliografii periodik včetně databázového zpracování.
Moravská zemská knihovna,
instituce s dvousetletou tradicí, je
druhou největší knihovnou v České
republice, poskytuje svým čtenářům díky modernímu vybavení
a zkušeným pracovníkům služby
odpovídající potřebám současné
informační společnosti.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
369 299

Počet
čtenářů
29 098

Počet návštěvníků

Knihovní
fond

760 134 3 850 761

Počet
výpůjček
567 055

Počet titulů
časopisů
5 309

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
132/132

665

Hodiny pro
veřejnost
81
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
Adresa: Kobližná 4, 601 50 Brno
Telefon: 542 532 111
E-mail: kjm@kjm.cz

WWW: www.kjm.cz
Ředitelka: Ing. Libuše Nivnická
Zřizovatel: Statutární město Brno

Knihovna byla založena městem Brnem 1. února
1921 a podle tehdejšího rozhodnutí Knihovní rady měla
být otevřena veřejnosti v době, kdy bude vlastnit nejméně 10 tisíc knih. Veřejnosti byla zpřístupněna 20. listopadu 1922, kdy měla ve fondu 13 228 knih a byla
umístěna ve dvou místnostech v německé obecní škole
na Veveří 26. Postupně k ní přibylo čtrnáct poboček.
Veřejná čítárna v budově měšťanské školy na Křenové
ulici měla zpočátku 67 titulů časopisů.
Prvním knihovníkem Městské knihovny byl jmenován Jiří Mahen (vlastním jménem Antonín Vančura), básník, prozaik, dramatik, novinář a publicista, významný
organizátor kulturního života města Brna v období
mezi dvěma světovými válkami. V roce 1937 se stal
ředitelem knihovny a v jejím čele stál až do své smrti
v roce 1939. Knihovna nese jméno Jiřího Mahena od
roku 1959. V souladu s odkazem paní Karly Mahenové
byl v roce 1992 ve vilce v Masarykově čtvrti v Brně vybudován Mahenův památník, kde je zachována autentická
Mahenova pracovna spolu s výstavní expozicí.
Od roku 1951 je sídlem ústřední knihovny barokní
Schrattenbachův palác na Kobližné 4. Budova prošla
Prosklené atrium – výpůjční hala
v letech 1998–2001 rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž
výsledkem bylo vytvoření kulturně vzdělávacího a informačního centra 21. století s vysokou profesionalitou, kultivovaností a přátelskostí.
V současné době je KJM v Brně druhou největší městskou veřejnou knihovnou u nás. Buduje hybridní
knihovní fondy a informační zdroje. Má ve svých fondech téměř 800 tisíc knihovních jednotek (tištěné knihy,
periodika, mapy, zvukové a zvukově obrazové dokumenty, hudebniny, elektronické databáze, knihy v Braillově
písmu). Poskytuje informace ze státní správy a samosprávy, o literatuře, hudbě, městě Brně a z regionu. Umožňuje
meziknihovní výpůjční služby, je zapojena do projektu Ptejte se knihovny a nabízí veřejný přístup k internetu.
Dne 1. května 2005 vzniklo v KJM informační středisko EUROPE DIRECT. Poskytuje informace o aktuálním
dění v EU, pořádá besedy a přednášky, zpřístupňuje fond odborné literatury, periodik, elektronických dokumentů
a databází. Je součástí projektu EUROPE DIRECT, iniciovaného Generálním ředitelstvím pro tisk a informace
Evropské komise.
Automatizace knihovnických a informačních služeb byla zahájena v roce 1994 nejprve zpracováním fondu
hudební knihovny, od roku 1995 bylo zahájeno automatizované zpracování nových přírůstků. Současně probíhala retrokonverze staršího fondu. Veřejnosti je v současnosti fond přístupný prostřednictvím on-line katalogu, na
webových stránkách informuje knihovna o své činnosti. KJM využívá k automatizaci služeb knihovnický systém
Clavius. Automatizovanou knihovní síť tvoří v současné době
ústřední knihovna, Mahenův památník a 7 poboček.
Široké spektrum odborných knihovnických a informačních služeb v ústřední knihovně a v síti 35 poboček ve 28
městských částech doplňuje pestrá nabídka kulturně vzdělávacích aktivit, výstav, besed, diskusních setkání a literárních
a hudebních pořadů pro žáky a studenty všech typů škol,
širokou veřejnost i specifické skupiny uživatelů. Knihovna se aktivně zapojuje do celostátních a celoměstských
aktivit (Březen – měsíc internetu, Noc s Andersenem, Brno – město uprostřed Evropy, Muzejní noc, Týden knihoven, Brněnské dny pro zdraví, Vánoce na brněnské radnici a další).
V rámci integrace handicapovaných spoluobčanů rozvíjí knihovna aktivní spolupráci s Tyflocentrem Brno
a Ústavem sociální péče na Kociánce, pro odbornou veřejnost pořádá seminář Komunikace se zdravotně handicapovanými uživateli knihoven. Klientům Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké nabízí od roku 1976
služby s osobní asistencí, v současnosti i televizní lupu a přístup k internetu s hlasovým výstupem.
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Projektem Poprvé do školy – poprvé do knihovny reaguje KJM na problematiku dětského čtenářství. Pořádá
pravidelně programy na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti ve spolupráci s pedagogy a odborníky na
dětskou psychologii a literaturu . Za tento projekt získala v roce 2004 cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna roku
2004 v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Pro děti a mladé lidi ve věku 10 až 15 let vytvořila KJM Chartu služeb, za jejíž realizaci získala cenu Ministerstva
vnitra za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006 – Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby.
Při pořádání společenských a kulturních aktivit spolupracuje s KJM řada dalších institucí – Společnost Jiřího
Mahena, Obec spisovatelů, Muzeum romské kultury, Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Konzervatoř
Brno, JAMU, Masarykova univerzita, spolky národnostních menšin, Bibiana Bratislava, Slovenský
Výstava k 85. výročí KJM
institut, Sdružení pro Bulharsko, Multikulturní
centrum Praha, Velvyslanectví Dánského království v ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
SNIP, Media IN, Židovské muzeum v Praze,
Urbancentrum a kulturní organizace města Brna.
KJM získává finanční dotace z MK ČR (VISK,
Knihovna 21. století), Jihomoravského kraje, úřadů
městských částí, Úřadu vlády ČR, Strukturálních
fondů EU – SROP, Evropské komise, Ministerstva
informatiky – PIK.
Knihovna zabezpečuje regionální funkce pro
okres Brno-město. Buduje celkem pro 15 knihoven výměnné fondy, zajišťuje jeho zpracování,
distribuci a cirkulaci. Poskytuje konzultační a poradenské služby.
Ediční činnost má svoji dlouholetou tradici v podobě tematicky zaměřených bibliografických soupisů, medailonů spisovatelů, ročenek významných výročí a bibliografických přehledů z tvorby jihomoravských spisovatelů.
Významným edičním titulem je publikace Knihovna pro město z roku 2001, vydaná u příležitosti znovuotevření ústřední knihovny po celkové rekonstrukci mapující historický vývoj i současné trendy moderní knihovny.
V rámci oslav 250. výročí narození Wolfganga Amadea
Mozarta se KJM autorsky
podílela na publikaci Mozart
a Brno a aktivně se zapojila
do celoevropskéhoprojektu
Mozartovy cesty.
Na podzim roku 2006
zahájilo v Kleinově paláci činnost IN-centrum, a to zásluhou projektu Veřejný přístup
občanů ve statutárním městě
Brně k širokopásmovému
internetu prostřednictvím veřejné knihovny. IN-centrum
nabízí vzdělávací kurzy, které
jsou zaměřeny na zvýšení
počítačové a informační gramotnosti znevýhodněných
skupin z řad seniorů a maminek na mateřské dovolené,
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
nezaměstnaných, handicapovaných nebo imigrantů.
Realizace projektu znamená zásadní průlom v dosavadním stupni vybavenosti knihovny veřejným internetem.
V knihovně byly vytvořeny podmínky k tomu, aby mohla plnohodnotně naplňovat svou roli veřejně dostupného
informačního a vzdělávacího centra v rozsáhlém brněnském regionu.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
369 299

Počet
čtenářů
38 557

Počet návštěvníků
762 617

Knihovní
fond

Počet
výpůjček

798 196 2 384 322

Počet titulů
časopisů
1 013

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
152/111

430

Hodiny pro
veřejnost
58
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OKRES BLANSKO
Okres Blansko leží v severní části Jihomoravského kraje a jeho území sousedí s pěti okresy České
republiky. Na západě s okresem Žďár nad Sázavou z kraje Vysočina, na severu s okresem Svitavy
z Pardubického kraje a na severovýchodě s okresem Prostějov z Olomouckého kraje. Na jihovýchodě
sousedí s územím okresu Vyškov a na jihu s okresem Brno-venkov.
Svojí rozlohou 94 247 ha se řadí k menším okresům Jihomoravského kraje. Pouze osm obcí má statut města – Adamov, Blansko, Boskovice, Kunštát, Letovice, Olešnice, Rájec-Jestřebí a Velké Opatovice.
K 31. 12. 2006 žilo na území okresu celkem 108 753 obyvatel, což představuje 9,6 % všech obyvatel
kraje.
Od 1. 1. 2005 došlo k rozdělení obsluhovaných knihoven v okrese Blansko mezi Městskou
knihovnu Blansko a nově vzniklou pověřenou knihovnu – Městskou knihovnu Boskovice, která je
organizační součástí Kulturního zařízení města Boskovice. Tímto rozdělením došlo k rovnoměrnému
zabezpečení regionálních funkcí v okrese.
Knihovny regionu
V regionu Blansko je celkem 62 veřejných knihoven. V regionu Boskovice se nachází celkem 54
knihoven. Pověřenými knihovnami jsou Městská knihovna Blansko a Městská knihovna Boskovice při
Kulturním zařízení města Boskovice. V regionu Blansko působí 5 profesionálních a 56 neprofesionálních knihoven, v regionu Boskovice 3 profesionální a 50 neprofesionálních knihoven.
Profesionální knihovny – region Blansko
Městská knihovna Adamov
Obecní knihovna Černá Hora
Místní knihovna Jedovnice
Obecní knihovna Lysice
Městská knihovna Rájec-Jestřebí

Rozloha:
942,47 km2
Počet obyvatel:
108 753
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Profesionální knihovny – region Boskovice
Městská knihovna Kunštát
Městské kulturní středisko Letovice – Knihovna
Městská knihovna Velké Opatovice

Hustota osídlení na km2:
115,3 obyvatel
Počet obcí:
130

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO
Adresa: Rožmitálova 4, 678 22 Blansko
Telefon: 516 410 100
E-mail: knihovna@mk.blansko.cz

WWW: www.knihovna.blansko.cz
Ředitel: Mgr. Vladimír Jančík
Zřizovatel: Město Blansko

Nejstarší knihovnou byla
v Blansku knihovna čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav, založeného v roce
1862. Bylo to v době, kdy
myšlenky národního obrození našly úrodnou půdu
i na Moravě. O jejich šíření
se zasloužil zejména Jindřich
Wankel, rodák z Prahy, který
působil v Blansku jako hutní
lékař v železárnách knížete
Salma.
18. listopadu a 13. prosince 1883 se v novinách
Moravská orlice objevily
zprávy o založení obecní
knihovny, zřízené přičiněním
Bedřicha Kancnýře. Na schůzi obecního výboru konané 18. prosince 1883 byla již přijata Pravidla o spravování
obecní knihovny Blanenské. Koncem roku 1884 měla knihovna 582 knih a poskytla 2 550 výpůjček. Knihovna
sídlila zpočátku v budově radnice. Po prvním rozběhu následoval
útlum, kdy na knihovnu bylo vynakládáno jen velmi málo prostředků
z obecního rozpočtu. Toto období trvalo dlouho, téměř dvacet let.
V roce 1912 byl knihovníkem zvolen Karel Fiala, učitel obecné školy,
později její ředitel, který vykonával funkci knihovníka následujících 33
roků.
V době první světové války došlo k zastavení činnosti. Z této
doby chybějí o knihovně zprávy, z účetních zápisů je zřejmé jen
to, že obec neposkytovala na knihovnu žádné finanční prostředky.
Teprve po válce byla obnovena péče o knihovnu v souladu se zákonem č. 430 Sb. o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919. Knihovna byla umístěna v jedné ze tříd obecné školy.
V roce 1949 vznikl samostatný
blanenský okres a knihovna
Beseda o hudebních nástrojích
byla roku 1950 přestěhována do
blanenského zámku. V roce 1951
byla úředně ustanovena Okresní
lidovou knihovnou. V roce 1991
byla funkce okresní knihovny zrušena a rozdělena mezi Městské
knihovny Blansko a Boskovice.
Ve vedení knihovny se postupně vystřídali ředitelé Naďa
Kuběnová (1960–1961), Milan
Hradil (1961–1988), Antonín Vévoda (1988–1990), Jitka Ševčíková (1991–2003) a Vladimír Jančík od roku 2004.
V roce 1997 se Město
Blansko spojilo s Investiční a poštovní bankou (dnes ČSOB) na výstavbu nové budovy v městském
centru s tím, že banka v ní získala
19

první a druhé nadzemní podlaží a ve třetím a čtvrtém podlaží nalezla svoje moderní působiště městská knihovna. Dne 20. února 1999 byla knihovna
v těchto nových prostorách slavnostně otevřena.
V roce 2005 bylo otevřeno oddělení cizojazyčné literatury. Základem se staly knihy, které byly
věnovány italským družebním městem Scandiano.

Studenti na výstavě
Postupně se doplňuje a rozšiřuje fond o další knihy
ve světových jazycích (angličtina, francouzština,
němčina, ruština, španělština).
Městská knihovna připravuje široké spektrum
akcí pro své čtenáře i veřejnost města Blanska.
Pobočka v domě s pečovatelskou službou
Dětské oddělení
Setkání s ilustrátory a jejich pracemi, pořad Malování
pro děti o vzniku knihy, různých malířských technikách, při němž si děti společně s malířem namalují
své obrázky. V knihovně se také schází žáci blanenských škol na přehlídkách recitátorů, oblíbená jsou
Poetická odpoledne. Slavnostní událostí je pasování
prvňáčků na čtenáře. Ti starší se účastní literárních
Návštěva prvňáčků
soutěží, například ke Dni
Země nebo s Českým rozhlasem Brno Řekni mi co
čteš a posloucháš. Širokou
veřejnost zajímají besedy
se spisovateli, cestovateli,
odborníky.
Knihovna
spolupracuje s Muzeem Blansko
v oblasti ediční činnosti,
pro veřejnost připravují
obě instituce koncerty
a literární pořady na nádvoří zámku, tradiční akcí
se staly minitrhy regionální literatury. Všechny
probíhající i připravované
akce jsou obrazem i slovem prezentovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek knihovny.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

20

20 271

Počet
čtenářů
2 693

Počet návštěvníků
48 023

Knihovní
fond
119 518

Počet
výpůjček

Počet titulů
časopisů

Počet PC / připojení na internet

Studijní
místa

161 141

157

16/16

68

Hodiny pro
veřejnost
30

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ADAMOV
Adresa: Družstevní 1, 679 04 Adamov
Telefon: 516 446 817
E-mail: knihovna@mks-adamov.cz

Ředitelka MKS Adamov: Jitka Králíčková
Knihovnice: Marie Tejkalová
Zřizovatel: Město Adamov
Městská knihovna Adamov je veřejná univerzální knihovna, jejímž posláním je všestranně
podporovat vzdělávání občanů. Je také místem
přístupu na internet.
Obecní knihovna byla zřízena v roce 1919
z knihovny Čtenářského spolku, který působil
v letech 1863–1919, a doplněná knihovnou hasičského sboru.
Do roku 1974 se knihovna několikrát stěhovala,
v roce 1983 do nově otevřeného Domu služeb na
ulici Družstevní, kde sídlí dodnes. Z dobrovolných
knihovníků prospěli knihovně pílí a láskou ke knihám především Jaroslav Nováček a jeho dcera

Jana. 1. 3. 1982 došlo k profesionalizaci knihovny
a knihovnicí se stala Dagmar Pavloňová z Blanska.
Od roku 1989 knihovnu vedla Miluše Janíčková.
Od roku 1992 do roku 1995 provozovala
knihovna antikvariát. 1. 1. 1993 přešla z přímého
vedení Okresní knihovnou Blansko pod město
Adamov. V roce 2000 se stala organizační složkou
příspěvkové organizace – Městského kulturního
střediska Adamov.
Fond knihovny tvoří na 23 tisíc svazků knih a 24
titulů odebíraných časopisů. Uživatelům jsou po-

Veřejně přístupný internet
skytovány služby výpůjční, informační
a přístup na internet. Součástí fondu
je regionální literatura. Knihovna odebírá 24 titulů časopisů.
Pro zpracování nových knih i stávajícího fondu je používán automatizovaný knihovnický systém LANius.
Knihovna získala pro veřejnost
v roce 2002 zásluhou grantového
programu ministerstva kultury z projektu VISK 3 dva nové počítače, dvě
inkoustové tiskárny a skener.
Regionální služby zajišťuje regionální oddělení Městské knihovny
Blansko. Jedná se především o výměnné fondy, besedy se spisovateli
a informace z knihovnictví.

Půjčovna

Statistika 2006
Počet
obyvatel
4 790

Počet
čtenářů
554

Počet návštěvníků
4 115

Knihovní
fond
22 722

Počet
výpůjček
29 505

Počet titulů
časopisů
24

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

6

Hodiny pro
veřejnost
19

21

MÍSTNÍ KNIHOVNA ČERNÁ HORA
Adresa: Budovatelská 282, 679 21 Černá Hora
Telefon: 516 438 265
E-mail: juncova@cernahora.eu

Vedoucí knihovny: Marie Juncová
Zřizovatel: Městys Černá Hora

Knihovna v Černé Hoře je veřejnou knihovnou zřízenou za účelem poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb.
Historie půjčování knih v obci sahá do
roku 1869, kdy z důvodu posilování národního
uvědomění vznikl spolek Občanská beseda
Purkyně, který založil vlastní knihovnu. Činnost
tohoto spolku převzal v roce 1884 Čtenářskopěvecký spolek, který knihovnu stále rozšiřoval.
Studovna s internetem

V roce 1912 vznikla organizace Sokol, která převzala do
majetku také knihovnu. Po vzniku Československé republiky
byla v obci zřízena obecní knihovna, v roce 1920 měla 31 čtenářů a uskutečnila 1 371 výpůjček.
Výpůjční pult
Během svého působení se knihovna několikrát
stěhovala.
V roce 2005 uspěla knihovna se svým projektem v programu ministerstva kultury VISK 3
– Veřejné informační služby knihoven a získala
počítač a knihovní systém Clavius.

Oddělení pro děti

Pro veřejnost je otevřeno v pondělí a ve čtvrtek
v době od 13 do 19 hodin – celkem 12 hodin týdně.
Kromě půjčování je umožněn na dvou počítačích
přístup na internet. Knihovnu navštěvují občané
nejen z Černé Hory, ale i z blízkého okolí.
Knihovna pořádá besedy pro mateřskou a pro
základní školu. Zároveň spolupracuje s kulturní
komisí úřadu městyse při pořádání různých výstav
a propagaci kulturních akcí.

Statistika 2006

Počet
obyvatel

22

1 961

Počet
čtenářů
143

Počet návštěvníků
2 303

Knihovní
fond
17 841

Počet
výpůjček

Počet titulů
časopisů

Počet PC / připojení na internet

Studijní
místa

7 296

31

2/2

12

Hodiny pro
veřejnost
12

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEDOVNICE
Adresa: Havlíčkovo nám. 311, 679 06 Jedovnice
Telefon: 516 442 284
E-mail: knihovna@jedovnice.cz

WWW: www.jedovnice.cz
Vedoucí knihovny: Marie Grimová
Zřizovatel: Městys Jedovnice

Počátky knihovnické činnosti v Jedovnicích
jsou spojeny se založením spolku Vlastimil v roce
1863. Je však zaznamenáno, že již kolem roku
1840 vážený občan Jakub Julínek vlastnil velkou
knihovnu, kterou doplňoval českými knihami
a půjčoval je dětem a ostatním občanům v obci.
Vlastimil měl svoji knihovnu, která v roce 1912
měla 404 knih, zejména od českých spisovatelů.
Vlastní knihovnu měly i jiné spolky.
Obecní knihovna byla zřízena z rozhodnutí
obecního zastupitelstva v roce 1920. V roce 1966
Beseda s Petrou Braunovou v ZŠ Jedovnice

získala místnost v budově národního výboru. V roce
1977 byla profesionalizována. Od roku 1987 sídlí v samostatné budově na Havlíčkově náměstí.
Fond knihovny tvoří na 13 tisíc svazků, jeho součástí je regionální literatura. Knihovna odebírá čtyři
tituly časopisů, umožňuje přístup na internet.
V roce 2004 začala knihovna s automatizací
knihovních procesů v programu Clavius. AutomatiProstory půjčovny
zace zatím není plně dokončena. Od roku
2002 mají návštěvníci k dispozici počítačové pracoviště se skenerem, tiskárnou
a připojením na internet.
Protože se knihovna potýká s nedostatkem prostoru, je činnost zaměřena především na výpůjční služby. Od roku 2003
je součástí knihovny informační středisko,
které poskytuje informace regionálního
charakteru z oblasti cestovního ruchu.
Zajišťuje prodej map a brožur a umožňuje
získání propagačních a informačních materiálů týkajících se Jedovnic a okolí.
Pro financování své činnosti využívá
knihovna grantové programy ministerstva
kultury. V roce 2001 získala z programu
VISK 3 jeden počítač s připojením na internet, v roce 2004 další počítač s programem Clavius. Každoročně získává knihy z projektu Česká knihovna.
Ve spolupráci s regionálním oddělením Městské knihovny v Blansku pořádá pro základní školu kulturní akce.
Využívá také další služby nabízené regionálním oddělením.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
2 600

Počet
čtenářů
237

Počet návštěvníků
1 213

Knihovní
fond
12 794

Počet
výpůjček
8 747

Počet titulů
časopisů
4

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

0

Hodiny pro
veřejnost
26

23

OBECNÍ KNIHOVNA LYSICE
Adresa: Halasova 224, 679 71 Lysice
Telefon: 516 472 166
E-mail: knihovna@obec.lysice.cz

WWW: www.lysice.cz
Vedoucí knihovny: Jitka Severová
Zřizovatel: Obec Lysice

Obecní knihovna v Lysicích veškerou svou
činností přispívá k rozvoji kulturního života,
ke vzdělávání a výchově občanů. Poskytuje
všeobecné a praktické informace. Je místem
přístupu do světa internetu.
Počátky knihovnické činnosti jsou spojeny
s rozvojem spolkového života v 60. letech 19.
století. V roce 1867 byla založena Čtenářská beseda, která se stala základem obecní knihovny
založené v roce 1920. Vedl ji Karel Jašek.
Za 2. světové války byla knihovna umístěna
v místním hostinci, půjčovalo se v neděli dopoledne. Od roku 1950 byl knihovníkem učitel a pozdější ředitel Knihovny
Oddělení pro dospělé
Jiřího Mahena
Antonín Opluštil.
Knihovna se přestěhovala do budovy bývalé školy.
V roce 1964 byla
ukončena rekonstrukce knihovny
a zahájen provoz
v nových podmínkách. V roce 1972
proběhla profesionalizace knihovny a z místní lidové
knihovny se stala
knihovna středisková. V 80. letech
20. století byla
knihovna vybavena novými regály, výpůjčními
pulty, stolky, sedačkami pro čtenáře a osvětlením. V roce 1993 se místo okresního úřadu stal
zřizovatelem knihovny obecní úřad
a knihovna se
opět stala knihovnou obecní.
Pro veřejnost je otevřena tři dny v týdnu – celkem 16 hodin. Její fond tvoří na 20 tisíc svazků knih. Uživatelům
jsou poskytovány služby výpůjční, informační a přístup na internet. Součástí fondu je také regionální literatura.
Knihovna odebírá 20 titulů časopisů. Od roku 2001 mají uživatelé k dispozici veřejný internet umístěný v oddělení pro dospělé čtenáře. Knihovna pořádá pro dospělé besedy především na téma cestování a zahrada, pro děti
(kromě besed o knihách a spisovatelích)
organizuje pravidelně Noc s Andersenem
a zavedla tradici Pasování prvňáčků na čtenáře. Každoročně také připravuje Velkou
předvánoční výstavu.
V roce 1994 začala knihovna s automatizací knihovnických procesů. V roce
2003 byl provoz knihovny plně automatizován pomocí systému Clavius, který byl
zakoupen z projektu ministerstva kultury
VISK 3, stejně jako nová tiskárna a čtečka.
V roce 2005 byly v budově knihovny
otevřeny nové výstavní prostory, v nichž
každý měsíc probíhají tematické výstavy,
které knihovna organizačně zajišťuje také
Oddělení pro děti
ve spolupráci s místní základní školou.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

24

1 830

Počet
čtenářů
249

Počet návštěvníků
2 397

Knihovní
fond
19 922

Počet
výpůjček

Počet titulů
časopisů

Počet PC / připojení na internet

Studijní
místa

12 737

20

2/2

4

Hodiny pro
veřejnost
16

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RÁJEC-JESTŘEBÍ
Adresa: Komenského 620, 679 02 Rájec-Jestřebí
Telefon: 516 432 152
E-mail: knihovna@rajecjestrebi.cz

WWW: www.rajecjestrebi.cz
Vedoucí knihovny: Pavla Šamonilová
Zřizovatel: Město Rájec-Jestřebí

Městská knihovna Rájec-Jestřebí se svými pobočkami je
součástí odboru kultury, školství a tělovýchovy Městského úřadu.
Poskytuje služby výpůjční, reprografické a informační, umožňuje
občanům přístup na internet.
Historie rájecké knihovny se začala psát v roce 1868, kdy byl
založen čtenářský spolek Rastislav. Obecní knihovna byla otevřena
v roce 1900. Postupně převzala fond studentského vzdělávacího
kroužku i Orla. V roce 1936 měla 1 400 svazků knih. Po válce vedl
knihovnu úředník Vladimír Klein s pomocí učitelek místní školy,
neboť fond se rychle rozrůstal, pořádaly se i besedy pro veřejnost
a výstavy. Od roku 1965 měla knihovna dvě oddělení – pro děti
a pro dospělé – a od roku 1970 byla profesionalizována. V roce
1991 přešla knihovna pod město Rájec-Jestřebí a od roku 1996
zajišťuje provoz knihoven v obcích Holešín, Karolín a místní části
Jestřebí. Během posledních deseti let došlo k rozsáhlým rekonstrukcím hlavní budovy v Rájci, pobočka Holešín byla přemístěna
do nové obecní budovy a přestěhována do nových prostor byla
i knihovna v Jestřebí.
Fond knihovny je tematicky bohatý, snaží se pokrýt zájmy
svých uživatelů, hodně se zaměřuje na psychologii a historii.
Časopisy jsou hlavně populárně-naučné, rozsáhlejší je i fond regionální literatury.
V roce 1997 započala knihovna s elektronickým zpracováním
Rájec – oddělení pro děti
nových přírůstků v systému MAKS. V roce 2002 přešla na systém
Clavius. Od roku 1998 je plně automatizováno dětské oddělení,
postupně se automatizuje
i oddělení pro dospělé čtenáře.
V roce 2005 se podařilo
získat dva počítače pro katalog
Pobočka Holešín
knihovny a práci s internetem.
Knihovna
spolupracuje s místními školami – mateřskými, základními i soukromým gymnáziem – a pořádá pro
ně řadu besed včetně setkávání se spisovateli a zajímavými
osobnostmi. Úspěšně se
rozvíjí i spolupráce s Klubem seniorů a zámeckým zahradnictvím, které připravuje
Pobočka Jestřebí
výstavy květin.
Knihovna se zaměřuje
na práci s dětmi. Pravidelně
pořádá Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, akce Kde končí svět
a Týden knihoven. Často pomáhají i představitelé města.
Ve výstavní síni knihovny se každý měsíc pořádají výstavy obrazů, fotografií nebo keramiky.
V roce 2001 se podařilo získat z programu ministerstva kultury VISK 3 nové počítače s přístupem na internet Druhý grant
se podařilo získat na pořízení počítače a programu Clavius.
Při nákupu literatury se musí přihlížet k potřebám knihovny i všech tří poboček. Z důvodu rozšíření nabídky
začala knihovna využívat fondy regionálního oddělení Městské knihovny v Blansku.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
3 637

Počet
čtenářů
467

Počet návštěvníků
4 692

Knihovní
fond
49 668

Počet
výpůjček
24 096

Počet titulů
časopisů
52

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

6

Hodiny pro
veřejnost
18

25

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOSKOVICE
Adresa: Kulturní zařízení města Boskovice – Městská
knihovna, nám. 9. května 2, 680 01 Boskovice
Telefon: 516 452 122
E-mail: knihovna@boskovice.cz

WWW: www.knihovnaboskovice.cz
Ředitel KZMB: PaedDr. Oldřich Kovář
Vedoucí knihovny: Jitka Moráňová
Zřizovatel: Město Boskovice

Městská knihovna
je součástí Kulturního
zařízení města Boskovice a působí jako
jedno z jeho středisek.
Je veřejnou knihovnou s univerzálním
fondem.
Vznik knihovny
se datuje od poloviny 19. století, kdy
se scházeli vlastenci
ke čtení denních listů
a zároveň se objevila
myšlenka na založení
prvního českého čtenářského spolku v Boskovicích. Dne 1. listopadu 1863 se konala ustavující schůze
spolku Velen v Slovanské čítárni boskovické. Spolek vyvíjel
všestrannou kulturní
Čtenářský a zpěvácký spolek slovanský Velen v Boskovicích. Jako jeho
založena Obecná knihovna v Boskovicích. Její první knihovní řád
1926 spolek Velen zanikl, o knihovně se nedochovaly téměř
války se knihovna několikrát stěhovala. V roce 1955 působil
profesionální knihovník Emil Boucník.
se knihovna stala samostatnou příspěvkovou organinou městem. V roce 1997 proběhlo zatím poslední
knihovny do prostor bývalého okresního úřadu v Bosměstí 9. května.
bylo založeno Kulturní zařízení města Boskovice. Jeho
knihovny také kino a kulturní středisko.
přes 76 tisíc svazků knih, map a CD-ROM. Knihovna odebírá 110

činnost a byl přejmenován na
součást byla v roce 1881
je z roku 1891. V roce
žádné zprávy. Během
v knihovně první
V roce 1992
zací zřizovastěhování
kovicích na náV roce 1999
součástí je kromě
Fond knihovny tvoří
titulů periodik. Významnou
součástí fondu je i regionální
literatura.
Městská knihovna pracuje
v automatizovaném knihovním systému LANius.
První počítač byl do knihovny zakoupen v roce
1998 a jako první byly do automatizovaného systému
vkládány knihy z dětského oddělení. V lednu roku
2000 byl zahájen automatizovaný provoz v dětském
oddělení, v roce 2002 ve studovně a v květnu 2004
bylo automatizováno oddělení pro dospělé čtenáře.
Knihovnu tvoří tři samostatná oddělení – studovna pro dospělé čtenáře slouží k prezenčnímu
studiu příruční literatury, novin a časopisů, zajišťuje
MVS, reprografické služby a možnost připojení k internetu. Oddělení pro dospělé půjčuje beletrii, na26

Dětské oddělení

Oddělení pro dospělé

učnou literaturu a regionální
literaturu. Obě oddělení zajišťují informační exkurze pro
žáky a studenty. V prostorách
dospělého oddělení má ve
spolupráci s kulturním střediskem pravidelná setkání Klub
seniorů. Účastníci si mohou
číst periodika ve studovně
nebo se připojit k internetu,
kde jim pracovníci knihovny
pomáhají při vyhledávání.
Dětské oddělení půjčuje
knihy a periodika, děti mají
možnost vyhledávat v on-line
katalogu nebo na internetu.
Pravidelně se konají besedy
pro mateřské a základní školy,

podle zájmu i pro zvláštní a pomocné školy. Knihovna připravuje soutěže, probíhají besedy
se spisovateli, byla zahájena
spolupráce s Mateřským centrem v Boskovicích. Knihovna
je zapojena do projektu Celé
Česko čte dětem, nad nímž
převzal osobní záštitu Václav
Havel.
V roce 2000 knihovna
získala z grantu MK ČR VISK 3
bezdrátové připojení k internetu, v roce 2001 počítače do
studovny, několikrát finanční
Studovna

Regionální oddělení

i věcné dary v podobě knih od místních
podnikatelů nebo firem. Nové knihy jsou
získávány také z projektu MK ČR Česká
knihovna.
Od 1. ledna 2005 byla Městská
knihovna na základě smlouvy uzavřené
s Moravskou zemskou knihovnou v Brně
pověřena výkonem regionálních funkcí pro
severní část okresu Blansko. Kulturní zařízení
města Boskovice se tak rozrostlo o nové regionální oddělení, které zabezpečuje rozvoj
knihovnických služeb v regionu pro 3 profesionální a 70 neprofesionálních knihoven,
kterým je poskytována zejména metodická
pomoc a nabídka výměnných fondů.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
11 304

Počet
čtenářů
2 457

Počet návštěvníků
41 287

Knihovní
fond
76 073

Počet
výpůjček
132 836

Počet titulů
časopisů
110

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
7/6

16

Hodiny pro
veřejnost
26

27

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUNŠTÁT
Adresa: nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát
Telefon: 516 462 456
E-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz

WWW: www.kunstat-mesto.cz
Vedoucí knihovny: Radka Banyová
Zřizovatel: Město Kunštát

Městská knihovna v Kunštátě je veřejnou univerzální knihovnou. Již v roce 1868 byl v Kunštátě založen Čtenářsko-pěvecký spolek, jehož součástí byla
i knihovna. Počátkem 20. století vykonávala svoji činnost jako dobrovolná (knihovníky byli většinou učitelé
místní školy). V 80. letech 20. století se stala knihovnou
profesionální.
Studijní místa

V březnu 2004 se knihovna přestěhovala ze
zrušené budovy mateřské školy do rekonstruovaných
prostor v centru města. Součástí knihovny se stalo
Infocentrum a Pamětní síň Františka Halase a Kle-

menta Bochořáka, která slouží k pořádání
literárních besed a setkávání se zajímavými lidmi z různých oborů. Využívá se
také při práci s dětmi, např. při vyhlašování
literárních soutěží, které knihovna pořádá
ve spolupráci se základní školou. Pamětní
síň navštěvují zejména školy a veřejnost
v rámci cestovního ruchu. Knihovna se
v novém působišti stala pro obyvatele
Pamětní síň Františka Halase a Klementa Bochořáka

Půjčovna

dostupnější a přitažlivější. Osvědčilo se také spojení
dětského oddělení s oddělením pro dospělé čtenáře.
Fond tvoří přes 20 tisíc svazků, knihovna odebírá
19 titulů časopisů. Jsou poskytovány služby výpůjční,
meziknihovní, informační a reprografické.
V roce 1997 začala knihovna s automatizací
knihovnických procesů. V současné době používá systém Clavius. Od roku 2002 mají uživatelé za pomoci
grantového programu MK ČR přístup k internetu.
Knihovna pořádá několikrát ročně literární a čtenářské besedy pro děti i dospělé, věnuje se výstavní
činnosti a podílí se na přípravách každoročně pořádané soutěže poezie Halasův Kunštát.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

28

2 571

Počet
čtenářů
352

Počet návštěvníků
2 671

Knihovní
fond
22 890

Počet
výpůjček

Počet titulů
časopisů

Počet PC / připojení na internet

Studijní
místa

12 182

19

4/4

4

Hodiny pro
veřejnost
20

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO LETOVICE – KNIHOVNA
Adresa: Městské kulturní středisko Letovice – Knihovna
Čapkova 10 (oddělení pro dospělé)
Masarykovo nám. 203/29 (oddělení pro děti a mládež)
679 61 Letovice
Telefon: 516 474 225, 516 476 790

E-mail: knihovna.letovice@tiscali.cz
WWW: www.mks-letovice.cz
Ředitelka MKS Letovice: Marie Synková
Vedoucí knihovny: Ivana Hanková
Zřizovatel: Město Letovice

Městská knihovna v Letovicích je součástí
Městského kulturního střediska. Knihovnické a informační služby poskytuje spolu s 12 pobočkami v integrovaných obcích.
Z historie víme, že v roce 1862 byl v Letovicích založen vzdělávací a čtenářský spolek. Roku 1896 spolek
předal své sbírky nově vzniklému spolku Neruda, který
byl střediskem kulturní a umělecké činnosti města.
Výtěžek z divadelních představení sloužil ke koupi
nových knih pro knihovnu, která se stala důležitým
kulturním těžištěm jeho činnosti. Za krátkou dobu se

Letovice mohly pochlubit největší a nejbohatší knihovnou v celém okolí. V roce 1928 byla spolková
knihovna přestěhována do samostatné místnosti,
kterou pro ni zřídila a vybavila občanská záložna.
Spolek Neruda ukončil svoji činnost v březnu
1940 a majetek knihovny přešel do Městské
knihovny v Letovicích, která byla profesionalizovaná v roce 1965. Od roku 1970 v knihovně
pracují dvě profesionální knihovnice.
Studijní místo s internetem
V roce 1992 proběhlo poslední stěhování
knihovny do budovy mateřské školy.
Počátkem roku 2000 byl zakoupen počítač z prostředků MKS Letovice a během tří let
zpracován celý knižní fond. V roce 2001 a 2003
přispělo ministerstvo kultury na projekt postupné
automatizace knihovny. Od září roku 2003 se
knihovna zařadila mezi knihovny s plně automatizovaným výpůjčním systémem. Knihovna používá automatizovaný systém LANius.
Práci knihovny komplikuje oddělené pracoviště dětského oddělení a nedostatek místa jak na
Půjčovna
knihy, tak i na besedy, výstavy a ostatní aktivity.
Pro veřejnost je knihovna otevřena čtyři dny
v týdnu – celkem 40 hodin. Knihovní fond tvoří přes 38 tisíc svazků, součástí je vyčleněná regionální literatura.
Pravidelně se v knihovně konají besedy, soutěže a exkurze pro děti. Na vyžádání besedy pro zvláštní školu,
seniory, studenty a mateřské školy.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
6 683

Počet
čtenářů
1 131

Počet návštěvníků
11 748

Knihovní
fond
38 601

Počet
výpůjček
45 332

Počet titulů
časopisů
59

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
10/10

10

Hodiny pro
veřejnost
40
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ OPATOVICE
Adresa: Dlouhá 429, 679 63 Velké Opatovice
Telefon: 516 477 891
E-mail: knihovna@velkeopatovice.cz

WWW: www.sluzby-velkeopatovice.cz
Vedoucí knihovny: Olga Nárožná
Zřizovatel: Služby města Velké Opatovice
Městská knihovna Velké Opatovice je
veřejnou knihovnou pro poskytování knihovnických a informačních služeb.
První zmínka o půjčování knih je z roku
1864, kdy byl založen čtenářsko-pěvecký
spolek Dalibor. Roku 1885 byl přejmenován
na Cyrill a Method a v roce 1890 na Hlahol.
Činnost je zaznamenávána v dochovaných
spolkových knihách. V roce 1902 byla zřízena veřejná knihovna, kterou v roce 1909
převzala Národní jednota. Ještě dnes existují knihy s oválným razítkem Hlahol. Po

Výpůjční pult
první světové válce byla zřízena obecní
knihovna, která převzala knihy Národní
jednoty a byla doplňována novou literaturou. V 50. letech nesla název Místní lidová
knihovna a její činnost zabezpečoval dobrovolný knihovník. Od roku 1975 působila
tehdy již Městská knihovna s profesionální
knihovnicí v prostorách dřívější zámecké
knihovny. V roce 1991 se přestěhovala do

budovy mateřské školy, kde sídlí dodnes. Na jaře roku 2003
se knihovní prostory rozšířily o další místnost pro vyčleněné
dětské oddělení, které se od té doby setkává s narůstající návštěvností malých čtenářů.
Fond knihovny tvoří takřka 30 tisíc svazků knih a 21 titulů
časopisů. Čtenářům jsou poskytovány služby výpůjční a informační, přístup na internet a zprostředkování meziknihovních
výpůjček.
Od roku 2002 knihovna dvakrát uspěla v grantových
projektech ministerstva kultury a se spoluúčastí města byla
postupně vybavena pěti počítači a ostatní potřebnou technikou, včetně knihovního programu LANius. V současnosti je
knihovna již plně automatizovaná.
Pravidelně probíhají odborné konzultace s dobrovolnými
knihovníky na čtyřech pobočkách a řada besed s žáky různých stupňů základní školy a s dětmi z mateřských škol.

Dětské oddělení

Statistika 2006
Počet
obyvatel

30

4 072

Počet
čtenářů
668

Počet návštěvníků
6 157

Knihovní
fond
29 811

Počet
výpůjček

Počet titulů
časopisů

Počet PC / připojení na internet

Studijní
místa

27 865

21

2/2

10

Hodiny pro
veřejnost
21

OKRES BRNO-VENKOV
Okres Brno-venkov vznikl po reformě státní správy v roce 1960 a tvoří široký pás obklopující ze
všech stran město Brno. Hraničí se sedmi okresy: na severozápadě s okresem Žďár nad Sázavou, na
severu s okresem Blansko, na východě s okresem Vyškov, na jihovýchodě s okresem Břeclav, na jihozápadě s okresem Znojmo, na západě s okresem Třebíč a uvnitř svého území s okresem Brno-město.
Celková plocha okresu Brno-venkov je 123 792 ha, což představuje 17,2 % rozlohy Jihomoravského
kraje. Od 1. 1. 2005 podle zákona o změně hranic krajů přešlo do Jihomoravského kraje celkem 25
obcí z kraje Vysočina. Jde o 24 obcí z okresu Žďár nad Sázavou a o jednu obec (Senorady) z okresu
Třebíč, které se staly obcemi okresu Brno-venkov. Počet obcí okresu se tak zvýšil ze 137 obcí na 162
obcí, 12 z nich má statut města – Dolní Kounice, Ivančice, Kuřim, Modřice, Oslavany, Rajhrad, Rosice,
Šlapanice, Tišnov, Újezd u Brna, Zbýšov a Židlochovice.
Okres Brno-venkov nemá vlastní okresní město. K nejmladším městům patří Újezd u Brna, který statut města obdržel v prosinci 2005. Na území okresu žilo začátkem roku 2006 celkem 173 579 obyvatel,
tedy 15,35 % všech obyvatel JMK.
Knihovny regionu
V regionu Brno-venkov je celkem 149 veřejných knihoven. Pověřenou knihovnou je Městská
knihovna Kuřim. V regionu působí 19 profesionálních a 129 neprofesionálních knihoven.
Profesionální knihovny
Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou
Městská knihovna Dolní Kounice
Místní knihovna Hrušovany u Brna
Městská knihovna Ivančice
Městská knihovna Modřice
Obecni knihovna Mokrá-Horákov
Obecní knihovna Ořechov
Městská knihovna Oslavany
Městská knihovna Rajhrad
Městská knihovna Rosice
Místní knihovna Sokolnice
Obecní knihovna Střelice
Městská knihovna Šlapanice
Městská knihovna Tišnov
Obecní knihovna Újezd u Brna
Obecní knihovna Veverská Bítýška
Obecní knihovna Zastávka
Městská knihovna Zbýšov u Brna
Městská knihovna Židlochovice
Rozloha:
1 237,84 km2
Počet obyvatel:
173 579
Hustota osídlení na km2:
140,2 obyvatel
Počet obcí:
162
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUŘIM
Adresa: Popkova 1006, 664 34 Kuřim
Telefon: 541 420 461-7
E-mail: mkkurim@volny.cz

WWW: www.mkkurim.cz
Vedoucí knihovny: Věra Štěpánová
Zřizovatel: Město Kuřim

Městská knihovna v Kuřimi je
pověřenou knihovnou pro poskytování odborných knihovnických služeb
pro knihovny okresu Brno-venkov, a to
na základě smlouvy uzavřené s Moravskou zemskou knihovnou v Brně.
V roce 1849 byla v městysi Kuřimi
založena vrchním správcem veverského panství Jakubem Nedopilem obnosem 100 zlatých obecní knihovna.
Dne 28. října 1883 byl utvořen z této
knihovny čtenářsko-hospodářský spolek Tomek, nesoucí název po pražském spisovateli Václavu Vladivoji
Tomkovi. Spolek byl nařízením okresního úřadu rozpuštěn 11. srpna 1939.
Teprve po válce došlo k obnovení
činnosti knihovny, a to sloučením knižních fondů zaniklých spolků. V roce
1950 měla obecní knihovna 2 837 svazků a 496 čtenářů. Se vzrůstajícími fondy bylo nutné knihovnu několikrát
přestěhovat. Byla umístěna v hudební škole, později v budově dělnického domu. V roce 1976 bylo toto provizorní řešení nahrazeno odpovídajícími prostory a po několik následujících let
byla Městská knihovna v Kuřimi nejmodernější a největší v okrese Brno-venkov.
Se vznikem Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích se knihovna
stala její pobočkou s profesionálními pracovníky a s metodickou činností pro
šest místních knihoven. V 90. letech postupně narůstaly problémy s nedostatkem místa, a to nejen pro ukládání nových knih, ale především pro práci
s dětskými čtenáři.
Od roku 2003 dostala knihovna nového zřizovatele – město Kuřim – a stala
se jeho organizační složkou. Současně přebrala funkci regionální knihovny
nejdříve pro 64 knihoven a od roku 2005 pro celý okres Brno-venkov se 154
knihovnami. Fond knihovny dnes tvoří na 36 tisíc svazků. Jeho nedílnou součástí je také regionální literatura.
Knihovna odebírá 53 titulů časopisů.
S možnostmi počítačové techniky se v knihovně mnohé změnilo.
V roce 1992 byla zahájena retrokatalogizace celého fondu do strojem čitelné podoby. Vzhledem k potřebám
centrálního oddělení nákupu knih
v okresní knihovně vystřídal knihovnický program LANius v roce 1994
systém Smartlib.
V roce 1995 bylo v dětském oddělení zahájeno automatizované
půjčování knih pomocí čárového
kódu. Po roční zkušební době byla
převedena na automatizovaný systém celá knihovna. V červenci 1997
byla knihovně nabídnuta městským
úřadem možnost instalace veřejné
internetové stanice. Díky finanční
Soutěž v pexesu
podpoře města byl zakoupen počítač
32

a připojení na internet. V roce 2003 došlo k poslední změně knihovního systému a dnes je
knihovna zapojena do sítě uživatelů Clavius.
Uživatelům a čtenářům knihovna nabízí
půjčování knih a periodik, přístup na internet,
zhotovování kopií, vyhledávání v on-line katalogu
a možnost rezervací. Od roku 1999 je možnost
půjčování CD nosičů, a to jak hudebních tak
mluveného slova. K dispozici jsou také různé
encyklopedie a hry na CD-ROM.

Dětský internet

Při příležitosti otevření nové budovy

Knihovna se zapojuje do tradičních akcí Březen měsíc
internetu, Noc s Andersenem či Týden knihoven, pořádá
množství kulturně vzdělávacích akcí pro děti a dospívající
mládež. Pracovníci knihovny se pravidelně věnují propagaci své činnosti publikováním do městských i regionálních
novin, odborného tisku a spolupracují s kabelovou televizí.
V minulých letech bylo vytvořeno v každém z šesti
územních regionů okresu knihovnické regionální středisko
s pracovníkem, který na základě smlouvy provádí některé
služby pro obecní knihovny. Jedná se o cirkulaci výměnných
souborů, konzultační a poradenskou službu, ve třech střediscích o pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů.

Zakoupení výměnných modulů systému
Clavius zajistilo těmto střediskům možnost
Volný výběr
automatizovaného půjčování výměnných
fondů a převod dat pro obecní knihovny,
které již s Claviem pracují.
Knihovna pravidelně organizuje setkání se spisovateli. Navštívili ji Miroslav
Konvalinka, Iveta Lažanská, Věra Řeháčková, Jarmila Dědková a také kuřimský
rodák Jaroslav Müller. Pozvání přijal i Vladimír Ustohal a připravil pro pamětníky
a další zájemce o válečnou historii regionu
zajímavou besedu. Ještě dlouho po jejím
skončení probíhala diskuse.
Od září 2006 probíhá celková rekonstrukce budovy s podstatným rozšířením
prostorů pro knihovnu. Součástí rekonstrukce je vybudování zdviže do 1. patra
a zajištění bezbariérového přístupu pro
uživatele. V přízemí budovy se vytváří
samostatné oddělení pro děti se čtyřmi internetovými pracovišti a prostory pro pořádání kulturně výchovné činnosti. V prvním
poschodí bude oddělení pro dospělé čtenáře s rozšířením o hudební oddělení a poslechové prostory, dále osm
stanic veřejného internetu a víceúčelová místnost pro vzdělávání a semináře.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
9 546

Počet
čtenářů
887

Počet návštěvníků
12 510

Knihovní
fond
35 879

Počet
výpůjček
62 456

Počet titulů
časopisů
53

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

12

Hodiny pro
veřejnost
26

33

OBECNÍ KNIHOVNA BÍLOVICE NAD SVITAVOU
Adresa: Fügnerovo nábřeží 129, 664 01 Bílovice nad Svitavou WWW: www.bilovice-nad-svitavou.cz
Telefon: 545 227 114
Vedoucí knihovny: Miloš Kudera
E-mail: mkbilovice@volny.cz
Zřizovatel: Obec Bílovice nad Svitavou
První všeobecně přístupná knihovna byla v obci
založena roku 1892. Šlo o knihovnu Vzdělávacího
spolku Havlíček, který byl organizačně spojen s místním
Sokolem. Zpočátku měla přibližně 500 knih, v roce 1918
se v kronice uvádí už 955 knih. Spolková knihovna se
posléze stala základem fondu Veřejné obecní knihovny,
která byla založena po roce 1919. Knihovnu vedli většinou místní učitelé a v umístění vystřídala řadu různých
provizorií.
Knihovna bez větších škod přečkala 2. světovou
válku. V polovině 70. let se odstěhovala mateřská škola
do nové budovy a zastupitelstvo rozhodlo objekt adaptovat pro knihovnu, v níž byl zahájen provoz v roce 1980.
Od tohoto roku se knihovna stala profesionální se středisČítárna časopisů a studovna

kovou funkcí pro další čtyři obce a jejím vedoucím se stal
Miloš Kudera.
Od roku 2003 se knihovna stala zařízením obce
a změnila svůj název z místní lidové na obecní. Byla postupně vybavena dvěma počítači a připojena na internet.
V současnosti probíhá za provozu retrokonverze fondu
v programu Clavius, jejíž dokončení je naplánováno na
rok 2007.
Knihovní fond je univerzální. Regionální fond zahrnuje nejrůznější materiály od novinových článků po mo-

nografie a čítá přes sto položek. Pro veřejnost je k dispozici jeden počítač s internetem a kopírovací zařízení.
Každoročně probíhají knihovnické lekce pro děti od
2. třídy, na které navazují besedy a soutěže zaměřené na
Oddělení se studijními místy
Oddělení se studijními místy
rozvoj čtenářství a informační gramotnosti. Akce pro dospělé jsou připravovány podle zájmu veřejnosti.
Knihovna připravuje ve čtrnáctidenním cyklu pravidelné relace Z knihovny, kde kromě aktualit tvoří hlavní
náplň seznámení s novými přírůstky. Pořad je v obci velmi
oblíben a většina nových čtenářů přichází do knihovny
právě po jeho zhlédnutí. Trvá přibližně 30 minut a opakuje se vždy celý týden čtyřikrát denně.

Statistika 2006

Počet
obyvatel

34

2 820

Počet
čtenářů
310

Počet návštěvníků
4 680

Knihovní
fond
13 404

Počet
výpůjček
16 438

Počet titulů
časopisů
25

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

16

Hodiny pro
veřejnost
15

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOLNÍ KOUNICE
Adresa: Tovární 1, 664 64 Dolní Kounice
Telefon: 546 421 182
E-mail: knihovna@dolnikounice.cz

WWW: www.dolnikounice.cz/knihovna
Vedoucí knihovny: Jana Káčerková
Zřizovatel: Město Dolní Kounice

Městská knihovna v Dolních Kounicích zpřístupňuje
literaturu a poskytuje informace nejen specializované
na literaturu a její tvůrce, ale i regionální a komunální.
Poskytuje i reprografické služby a je místem přístupu
k internetu.
První zmínky o knihovně jsou z 1. poloviny 19. století, kdy byla umístěna na faře a vedl ji kaplan František
Dědek. Později sídlila v budově školy. Fond obsahoval
asi pět set knih. Za účelem vzdělávání, zábavy a čtení
knih a časopisů byl při knihovně zřízen čtenářský spolek.
V místnosti spolku
se hrály šachy,
Veřejný internet
kulečník a karty, každého člena schvaloval výbor. Valná hromada rozhodovala jednou za půl roku o novém přírůstku knih. Členové platili
jednorázový příspěvek 50 krejcarů a měsíčně 20 krejcarů. Čítárna byla
otevřena denně od 13 do 23 hodin, ve čtvrtek, v neděli a ve svátky i dopoledne. Postupně byly založeny knihovny při sociální demokracii, TJ Sokol
a při spolku Katolická jednota. Po roce 1919 se vytvořila ze všech těchto
spolkových knihoven městská knihovna.
V roce 1952 měla už knihovna 3 153 svazků a navštěvovalo ji 260 čtenářů. V roce 1977 došlo k poslednímu stěhování na současnou adresu.
Od 1. 1. 2003 se
zřizovatelem knihovny
Oddělení pro dospělé čtenáře
stalo město Dolní Kounice. Fond knihovny je
univerzální – obsahuje
knihy, časopisy, mapy
a CD-ROM.
V prostorách půjčovny se konají příležitostné výstavy
– keramiky, dřevěných plastik, obrazů, pohlednic, drobné
grafiky, novoročenek nebo uměleckých knižních vazeb dolnokounického rodáka Jindřicha Svobody. Většina vystavovatelů jsou regionální osobnosti., o jejichž tvorbu je velký zájem.
Děti ze základní školy navštěvují se svými učiteli knihovnické
lekce, kde se seznamují s knihovnou a učí se vyhledávat
v elektronickém katalogu.
Knihovna pracuje s knihovnickým programem Clavius
a od poloviny roku 2003 ukládá všechny přírůstky do počítačové databáze. Retrokonverze stávajícího fondu byla dokončena v roce 2006. Koncem roku 2006 byly zprovozněny
nové webové stránky knihovny a také byl uveden do provozu
on-line katalog.
Již v době, kdy zřizovatelem knihovny byl okres, knihovna
metodicky řídila a dodávala soubory knih do knihoven okolních obcí. Tuto střediskovou činnost vykonává knihovna i dnes.
Knihy jsou z regionálního fondu, který spravuje Městská knihovna Kuřim, distribuovány jednotlivým obcím.
O své činnosti knihovna průběžně informuje ve čtvrtletníku Naše město Dolní Kounice.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
2 513

Počet
čtenářů
439

Počet návštěvníků
3 672

Knihovní
fond
15 496

Počet
výpůjček
18 961

Počet titulů
časopisů
27

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

2

Hodiny pro
veřejnost
24
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MÍSTNÍ KNIHOVNA HRUŠOVANY U BRNA
Adresa: Jiřího z Poděbrad 163, 664 62 Hrušovany u Brna
Telefon: 547 236 078
E-mail: mkh@volny.cz

WWW: www.hrusovanyubrna.cz
Vedoucí knihovny: Jarmila Kresová
Zřizovatel: Obec Hrušovany u Brna

První zmínka o půjčování
knih v Hrušovanech u Brna
pochází z let 1884–1886,
kdy na zdejší škole působil
učitel a pozdější spisovatel
Alois Mrštík, jehož zásluhou
se šířilo čtenářství zejména
mezi mládeží. První zmínka
o knihovně v obci je z roku
1900, v roce 1920 byla založena veřejná obecní knihovna,
která poskytovala knihovnické
služby obci. Z roku 1923 se
dochoval seznam čtenářů,
knihovnu tehdy navštěvovalo
68 čtenářů. Poslední soupis
knih byl pořízen v roce 1939.
První zpráva o knihovně po 2. světové válce je až
z roku 1954, kdy JZD zakoupilo pro obecní knihovnu
knihy v hodnotě pěti tisíc korun. V roce 1958 byla
po generální opravě radnice knihovna umístěna do
jejího prvního podlaží. Jako zlatý věk knihovny lze
označit období let 1980–1997, kdy započala spolupráce se základní i mateřskou školou, uskutečňovaly se různé besedy a výstavky. V roce 1988 udělil
odbor kultury krajského národního výboru místní
lidové knihovně čestné uznání za její dlouholetou
úspěšnou práci. V roce 1990 přešla knihovna pod
správu okresní knihovny v Židlochovicích.
V roce 2003 se stala zřizovatelem knihovny obec,
která přispěla na její vybavení počítačem a kopírova-

Pohled do půjčovny

cím zařízením. V roce 2005 získala knihovna
odpovídající umístění v nově zrekonstruované
budově, což se projevilo i nárůstem čtenářů.
Knihovna zprostředkovává tradiční knihovnické a informační služby, umožňuje přístup na
internet, zpřístupňuje informace o obci, poskytuje meziknihovní služby.
V roce 2005 získala z projektu PIK ministerstva informatiky zdarma připojení na internet, má k dispozici dva počítače. Knihovna je
otevřena třikrát v týdnu, celkem 18 hodin.
Od roku 1999 probíhá postupná automatizace knihovního provozu pomocí programu
Clavius. O chystaných aktivitách i proběhlých
akcích informuje na svých webových stránkách, jejichž součástí je také on-line katalog.
Počet
obyvatel

36

3 017

Počet
čtenářů
404

Počet návštěvníků
3 540

Knihovní
fond
12 151

Oddělení pro dospělé čtenáře

Statistika 2006

Počet
výpůjček
12 891

Počet titulů
časopisů
21

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

14

Hodiny pro
veřejnost
18

MĚSTSKÁ KNIHOVNA IVANČICE
Adresa: Mjr. Nováka 7, 664 91 Ivančice
Telefon: 546 451 585
E-mail: info@knihovna.ivancice.cz

WWW: www.knihovna.ivancice.cz
Vedoucí knihovny: Jarmila Hanáková
Zřizovatel: Město Ivančice

Počátky městské knihovny sahají do roku 1866, kdy byl založen
Slovanský čtenářský spolek – středisko kulturního a společenského
života nejen ve městě, ale i v širokém okolí. Spolková knihovna byla
založena v roce 1886 a zpřístupněna veřejnosti roku 1894. V roce
1904 měla již 1 700 svazků. Od roku
1897 byla součástí knihovny veřejná
čítárna. Čtenářský spolek vyvíjel
značnou aktivitu a založil knihovny
i v blízkých Neslovicích a Hlíně.
Po vydání prvního knihovnického zákona byla knihovna umístěna v budově reálného gymnázia
v Růžové ulici. Knihovníkem byl učitel Antonín Houdek. V té době měla
čítárna bohatou nabídku titulů novin
a časopisů, zejména z darů předplatitelů, a každý večer bylo otevřeno. V knihovně se půjčovalo dvakrát týdně, celkem dvě hodiny.
V roce 1935 převzal knihovnu učitel, zanícený knihovník Josef Husák, pozdější ředitel Osvětové školy v Brně.
V roce 1935 měl knižní fond 2 084 svazků a v čítárně bylo vyloženo 102 druhů časopisů. Počet čtenářů byl 194,
počet výpůjček 7 342.
V šedesátých letech se knihovna stala profesionální. Od roku 2004 působí ve zrušené mateřské škole.
Byly provedeny nejnutnější stavební úpravy
a následovaly stavební práce na rozšíření proOddělení pro děti
stor. Rekonstrukce knihovny byla ukončena
v červnu 2006.
Knihovna je od roku 2003 organizační složkou města. Uživatelům jsou poskytovány služby
výpůjční, informační, reprografické a přístup na
internet knihovna nakupuje a zpracovává knihy
pro čtyři pobočky v integrovaných obcích.
Koncem devadesátých let byla zahájena
automatizace, nejdříve v systému Smartlib,
který nahradil Clavius. Internet je v knihovně
od roku 2001.
V knihovně se pořádají exkurze a knihovnické lekce pro žáky a studenty místních škol,
školní družiny, mateřské školy i pro sluchově
postiženou mládež. Knihovna propaguje své
služby a nové knihy v místní kabelové televizi. V září 2006 zprovoznila knihovna vlastní
webové stránky a od ledna roku 2007 on-line
katalog včetně informací o novinkách. Ve spolupráci se skauty byla pro starší spoluobčany zavedena donášková
služba knih. V březnu 2007 získala knihovna pět nových počítačů s připojením na internet.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
6 500

Počet
čtenářů
1 195

Počet návštěvníků
8 795

Knihovní
fond
26 990

Počet
výpůjček
50 919

Počet titulů
časopisů
51

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/1

21

Hodiny pro
veřejnost
26

37

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MODŘICE
Adresa: nám. Svobody 93, 664 42 Modřice
Telefon: 547 001 028
E-mail: mkmodrice@volny.cz

WWW: www.volny.cz/mkmodrice
Vedoucí knihovny: Miroslava Kubíková
Zřizovatel: Město Modřice
Historie knihovny je poznamenána vztahy
mezi německou většinou a českou menšinou.
V obci ležící nedaleko Brna, kde se v roce 1910
přihlásilo při sčítání lidu k české národnosti jen
55 z 2 200 obyvatel, neměla česká menšina na
růžích ustláno. Po vydání knihovnického zákona
v roce 1919 vznikla obecní německá knihovna,
která získala během desetiletého trvání 1 133
svazků a 200 čtenářů. Česká obecní knihovna
byla otevřena 1. 11. 1921. Začala se 145 svazky,
z nichž 46 bylo z Národní jednoty a 59 získala
darem. V té době se již k české národnosti hlásilo
518 obyvatel. V prvních měsících okupace byly
Aktiv knihovníků

české děti ze své školy vyhnány a v knihovně se pro
stálou revizi a vyřazování nevhodných knih přestalo
půjčovat. Po osvobození a odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 německá knihovna zanikla.
Česká obecní knihovna se v roce 1955 přestěhovala
z budovy národního výboru do budovy menšinové
mateřské školy. Obecní knihovna se v roce 1979
vrátila do budovy národního výboru a s přestávkou
po dobu rekonstrukce radnice zde sídlí dodnes.
V roce 2001 získala nové prostory v přízemí dvorního traktu.
Po organizační stránce patřila knihovna od 60.
let mezi knihovny okresu Brno-venkov a v roce 1988
se stala profesionální. V letech 1990–2002 byla pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích, od
roku 2003 se jejím zřizovatelem stalo město Modřice.
Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční,
informační, reprografické a přístup na internet.
Knihovna se zapojuje do celostátních akcí Březen
měsíc internetu, Noc s Andersenem, Týden knihoven
a do místních akcí jako je Den otevřených dveří v době
tradičních svatováclavských hodů.
V roce 1995 začala knihovna s automatizací
knihovnických procesů a v březnu 2006 byl její provoz
plně automatizován systémem Clavius. Od roku 1999
mají uživatelé k dispozici veřejný internet, který mohou
zdarma využívat od začátku roku 2005 zásluhou projektu PIK ministerstva informatiky.
Od května 2005 se knihovna stala střediskovou
Oddělení beletrie
knihovnou pro 36 knihoven okresu Brno-venkov.
Jednou ročně připravuje aktiv knihovníků, kde probíhá
výměna zkušeností a poznatků z praxe. Jako středisková knihovna koordinuje distribuci výměnných souborů
knih, vykonává poradenskou a konzultační činnost a podílí se na revizích knihovního fondu.
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Počet
obyvatel

38

3 704

Počet
čtenářů
530

Počet návštěvníků
6 018

Knihovní
fond
15 090

Počet
výpůjček
25 153

Počet titulů
časopisů
35

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
4/3

8

Hodiny pro
veřejnost
25

OBECNÍ KNIHOVNA MOKRÁ-HORÁKOV
Adresa: Mokrá 350, 664 04 Mokrá-Horákov
Telefon: 544 252 018
E-mail: knihovna@mokra-horakov.cz

WWW: www.mkmokra.unas.cz
Vedoucí knihovny: Jitka Neveselá
Zřizovatel: Obec Mokrá-Horákov
K založení obecní knihovny v Mokré, která
vznikla z peněžních darů občanů, došlo v roce 1900
zásluhou učitele Ignáce Muzikáře. Tvořilo ji několik
desítek zábavné a poučné četby. V roce 1910 byly
knihy uloženy a půjčovány v Kuncově hostinci. Péči
o ně měl na starosti vždy místní nadučitel.
V Horákově byla obecní knihovna založena
v roce 1923. Knihy půjčoval v budově školy na
Půllánech učitel Jan Doležal. Obec přispívala na pro-

voz knihovny 50 haléřů na obyvatele. V roce 1923 to
bylo celkem 350 Kč. Knihovna pracovala samostatně
i po sloučení Mokré a Horákova v roce 1976 a teprve
v roce 1995 byla zrušena. Knihovní fond byl předán
do knihovny v Mokré. V roce 2005 začala knihovna
Výstavka novinek
Den otevřených dveří 12. 9. 2006
s automatizací v knihovnickém systému Clavius. Od
roku 2005 je také v knihovně veřejný internet.
Od roku 2006 sídlí ve zrekonstruované budově
bývalé uhelné kotelny na sídlišti. Po otevření 12. září
uspořádala obec den otevřených dveří pro širokou
veřejnost s kulturním programem. Nové prostory nabízejí větší možnosti zejména pro práci s dětmi. Díky
Veřejný internet

grantu ministerstva kultury byly pořízeny nové počítače a svůj prostor získala i internetová čítárna.
Fond knihovny tvoří přes 10 tisíc svazků. Knihovna
odebírá 16 titulů časopisů, zajišťuje také reprografické
služby.
Knihovna pořádá besedy pro mateřské a základní
školy a organizuje knihovnický kroužek pro děti a již
pravidelné setkávání maminek. Knihovna je organizační složkou obce, je financována z jejího rozpočtu,
příspěvku kraje i sponzorů – podnikatelů působících
v obci.
Počet
obyvatel
2 635

Počet
čtenářů
426

Počet návštěvníků
3 904

Knihovní
fond
10 352

Počet
výpůjček
14 772

Statistika 2006
Počet titulů
časopisů
16

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/3

32

Hodiny pro
veřejnost
27

39

OBECNÍ KNIHOVNA OŘECHOV
Adresa: Pavlíkova 67, 664 44 Ořechov
Telefon: 547 225 571
E-mail: mkorechov@volny.cz

WWW: www.knihovnaorechov.webz.cz
Vedoucí knihovny: Leona Steingartová
Zřizovatel: Obec Ořechov
První zápis o knihovně je
z roku 1897, kdy působil v Ořechově Čtenářsko-divadelní spolek Komenský. Z roku 1925 je
zachován tištěný Knihovní řád,
který vydala knihovní rada. Obec
Ořechov vznikla v roce 1945
sloučením tří původně samostatných obcí, z nichž každá měla
svou knihovnu. Sloučením vznikla
obecní knihovna, která se několikrát stěhovala.
V současné době je knihovna
umístěna na kraji obce. Nejdéle
Výpůjční pult

působícím knihovníkem byl učitel
Petr Valehrach, který tuto práci
vykonával 26 roků.
Po organizační stránce patřila
knihovna od 60. let mezi knihovny
okresu Brno-venkov, v letech
1990–2002
byla
pobočkou
Okresní knihovny v Židlochovicích. V roce 2003 se jejím zřizovatelem stala obec Ořechov.

Uživatelům jsou poskytovány
služby výpůjční, informační, meziknihovní a od roku 2001 přístup na internet. Knihovna odebírá v současné
době 5 titulů časopisů. K dalším informačním pramenům patří zejména
pro mládež různé CD-ROM. Pro
obohacení nabídky fondu využívá
knihovna výměnný fond střediskové
knihovny v Modřicích. Dobrá je
spolupráce s místní základní školou.
Knihovna organizuje besedy s mládeží, velmi úspěšná byla beseda
např. s Valjou Stýblovou.

Výpůjční pult

Statistika 2006
Počet
obyvatel

40

2 356

Počet
čtenářů
244

Počet návštěvníků
2 145

Knihovní
fond
8 590

Počet
výpůjček
9 097

Počet titulů
časopisů
5

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

1

Hodiny pro
veřejnost
15

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY
Adresa: Hlavní 21, 664 12 Oslavany
Telefon: 546 423 305
E-mail: mk.oslavany@seznam.cz

WWW: www.knihovna.oslavany-mesto.cz
Vedoucí knihovny: Blanka Odutová
Zřizovatel: Město Oslavany
První oslavanskou knihovnou byla školní
knihovna čítající 200 svazků, které pro školu
zakoupil těžař František Müller. Teprve v roce
1932 po dokončení lidového domu byla otevřena
veřejná knihovna. Během okupace byl fond ukrýván občany před likvidací. Po válce byla knihovna
znovu otevřena. Knihovníkem byl učitel Maxmilián
Škoda. Od roku 1969 je knihovna vedena profesionálními knihovníky. V roce 1990 byl na budovu
knihovny uplatněn restituční nárok, a proto byla
přestěhována do prvního patra katolického domu.
Studovna s naučnou literaturou

Po zrušení okresní knihovny Brnovenkov se od 1. 1. 2003 stala organizační
složkou města Oslavany.
Městská knihovna Oslavany je veřejnou
univerzální knihovnou. Poskytuje knihovnické služby a veškeré informace obecného
i odborného charakteru. Významně se podílí na kulturních akcích města.
Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční, informační, reprografické a od roku
Vstupní prostory knihovny

2001 přístup na internet. V roce 2005
byla knihovna plně automatizována
systémem Clavius.
Knihovna pořádá besedy s představiteli města, různé výstavy a přednášky.
Úzce spolupracuje zvláště se základní
školou, základní uměleckou školou
a kulturním a informačním střediskem.
Ke své činnosti využívá i grantové programy ministerstva kultury.
Automatizované knihovnické činnosti
byly v roce 2005 částečně financovány z projektu VISK 3.
Knihovna v současné době vykonává regionální činnosti pro 16 knihoven regionu. Pravidelně přispívá do
místního měsíčníku OKNO a týdeníku
Zrcadlo.

Statistika 2006

Počet
obyvatel
3 987

Počet
čtenářů
558

Počet návštěvníků
5 338

Knihovní
fond
19 050

Počet
výpůjček
28 748

Počet titulů
časopisů
15

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/3

30

Hodiny pro
veřejnost
21

41

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAJHRAD
Adresa: Masarykova 459, 664 61 Rajhrad
Telefon: 547 229 432
E-mail: mkrajhrad65@volny.cz

WWW: www.volny.cz/mkrajhrad65
Vedoucí knihovny: Petr Žižka
Zřizovatel: Město Rajhrad

Městská knihovna Rajhrad poskytuje uživatelům veškeré
informační služby včetně přístupu na internet.
Nejstarší zprávu o veřejné knihovně zaznamenal nadučitel František Truhlář v roce 1898 ve školní kronice. První
světová válka však slibný rozvoj knihovny zastavila.
Zásluhou obětavého vlastivědného pracovníka, vynikajícího historiografa Rajhradu Karla Uhla, který byl jmenován
prvním knihovníkem, byla v lednu 1922 ustavena knihovní
rada Osvětové obecní knihovny v Rajhradě. S učitelem Janem
Peškařem často putovali Rajhradem a do prádlového koše sbírali knižní dary od občanů. Pořádali různé přednáškové akce
a z výtěžků byly kupovány knihy do knihovny. Při otevření
knihovny v témže roce čítala 264 knih.
V letech 1956–1959 zavedl Josef Papež sáčkový výpůjční
systém, knihy se začaly obalovat, bylo otevřeno samostatné
dětské oddělení. Čtenáři začali být tematickými výstavkami
a relacemi v místním rozhlase pravidelně informováni o kulVítězové literární soutěže Týdne knihoven 2006

Vedle výpůjček knih a časopisů, mají
čtenáři možnost nákupu informačních map,
brožur a pohlednic Rajhradu. Knihovna
nabízí možnost kopírování, práci s internetem a možnost prezenčních výpůjček
CD-ROM. Pomocí meziknihovní výpůjční
služby získávají čtenáři tituly, které knihovna
nemá ve svém fondu. Knihovna pracuje
současně jako informační centrum a úzce
spolupracuje se Základní školou TGM
Rajhrad. Pro Občanské sdružení Music senior club Rajhrad připravuje literární besedy.
Sedmnáct let výstavní činnosti má za sebou
Malá galerie knihovny.
Počet
obyvatel

42

2 722

Počet
čtenářů
526

Počet návštěvníků
4 519

Knihovní
fond
19 208

turních výročích a nových knihách. Josef Papež
zavedl nově čtenářské besedy. V roce 1959 musel
však pro svoje náboženské přesvědčení knihovnu
opustit.
V práci pokračovali knihovníci Petr a Milena
Žižkovi. V roce 1987 se knihovna přestěhovala do
nově vybudovaných prostor, kde sídlí dodnes. Od
roku 1988 působí knihovna jako profesionální.
Veškerý knihovní fond čítající více než 19 tisíc
svazků je volně přístupný. Čtenáři mají možnost si
vybírat ze 32 titulů periodik.

Malá galerie knihovny

Statistika 2006
Počet
výpůjček
22 528

Počet titulů
časopisů
32

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

16

Hodiny pro
veřejnost
18

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROSICE
Adresa: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice
Telefon: 546 412 300
E-mail: knihovna@mesto.rosice.cz

WWW: www.knihovna.rosice.cz
Vedoucí knihovny: Monika Rovná
Zřizovatel: Město Rosice

V šedesátých letech 19. století, kdy začaly vznikat různé
spolky, byl roku 1865 v Rosicích založen Slovanský čtenářský spolek, v roce 1880 Sbor dobrovolných hasičů a v roce
1885 Sokol. Každá tato organizace měla svou knihovnu.
Nejpočetnější a nejvíce čtenáři využívaná byla knihovna
hasičská.
V roce 1921 byla založena veřejná obecní knihovna
umístěná v přízemí radnice. Základem jejího knihovního
fondu se stala hasičská Haslingerova knihovna se čtyřmi
sty svazky a dary ostatních spolků a soukromníků. Prvním
knihovníkem byl Jaroslav Táborský. Od roku l924 vedl celých třicet let městskou knihovnu Jan Valenta, rosický rodák.
V roce l954 se stala z městské knihovny knihovna
okresní s metodickou působností. Pro rychle se rozrůstající
knihovní fond bylo vybráno za sídlo levé křídlo rosického zámku, kam byla knihovna roku l961 přestěhována.
V roce 1992 se knihovna stěhovala naposledy a to do nově adaptovaných místností levého přízemí hlavního
traktu rosického zámku. Roku l996 přešla do majetku města Rosice.
V roce 2001 byl zakoupen první počítač, v současnosti mají čtenáři dvě internetové stanice, kopírovací a skenovací službu.
V roce 2003 se přistoupilo k plné automatizaci knihovny pomocí systému LANius. V září 2004 byl spuštěn
automatizovaný provoz, otevřena další část dětského oddělení a knihovna za tento počin získala nominaci na
cenu Knihovna roku 2004. Fond knihovny je zabezpečen
kamerovým
systémem.
Knihovna
spolupracuje Koutek pro nejmenší čtenáře
s ostatními institucemi ve
městě i okolí. Zajišťuje
knihovnické lekce, besedy,
literární pořady, divadla,
hudební produkce, soutěže, ankety, výstavy. Podílí
se na redakci měsíčníku
Rosa a úzce spolupracuje
s kulturním informačním
centrem.
Pro financování využívá také grantové programy ministerstva kultury.
Od roku 2001 poskytuje po dohodě s Městskou knihovnou
v Kuřimi regionální služby 18 obcím.
Městská knihovna v Rosicích se pravidelně účastní akcí
Březen měsíc internetu, Noc s Andersenem a Týden knihoven. Vydala sborník povídek studentů na CD Almanach
Hledání Dona Quijota a Rosické pašije, věnuje pozornost
propagaci své činnosti.
Od listopadu 2006 mají děti svoje vlastní webové
stránky za pomoci tzv. šablony webu pro malé knihovny,
Studijní místa s nabídkou nových knih
kterou zpracovala Městská knihovna v Hradci Králové.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
5 287

Počet
čtenářů
1 067

Počet návštěvníků
13 565

Knihovní
fond
25 697

Počet
výpůjček
51 214

Počet titulů
časopisů
75

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
5/2

22

Hodiny pro
veřejnost
31

43

MÍSTNÍ KNIHOVNA SOKOLNICE
Adresa: Komenského 435, 664 52 Sokolnice
Telefon: 544 229 176
E-mail: knihovna@sokolnice.cz

WWW: www.knihovnasokolnice.wz.cz
Knihovnice: Jana Šebestová
Zřizovatel: Obec Sokolnice

První knihovna v obci byla umístěna
v budově tehdejší obecné školy. Od té
doby se několikrát stěhovala. Dnes sídlí
v budově obecního úřadu. Po administrativní stránce patřila knihovna od 60.
let mezi knihovny okresu Brno-venkov
a od r. 1990 se stala pobočkou Okresní
Počítače s přístupem na internet

knihovny Brno-venkov v Židlochovicích. V roce 1996 se jejím zřizovatelem stala obec Sokolnice.
V roce 1981 se stala profesionální knihovnou. V roce
2002 přešla ze správy okresní knihovny Brno-venkov pod
obec Sokolnice. Po metodické stránce spadá pod středisko
Městské knihovny v Modřicích.

V knihovně jsou tři
počítače, z nichž dva jsou
k dispozici pro veřejnost
s přístupem na internet, ke
každému počítači je připojena tiskárna.
V roce 2003 začala
knihovna s automatizací
knihovnických
procesů
pomocí systému Clavius.
V roce 2002 získala z projektu MK ČR VISK 3 dva
nové počítače.
Při výchově a vzdělávání dětí a mládeže spolupracuje knihovna se základní a mateřskou školou,
pořádá literární besedy
a soutěže.

Oddělení pro dospělé

Statistika 2006
Počet
obyvatel

44

1 850

Počet
čtenářů
320

Počet návštěvníků
3 986

Knihovní
fond
8 828

Počet
výpůjček
26 382

Počet titulů
časopisů
19

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

2

Hodiny pro
veřejnost
16

OBECNÍ KNIHOVNA STŘELICE
Adresa: nám. Svobody 116/17, 664 47 Střelice
Telefon: 547 239 199
E-mail: knihovna@streliceubrna.cz

WWW: www.streliceubrna.cz
Vedoucí knihovny: Helena Ferdusová
Zřizovatel: Obec Střelice
Obecní knihovna ve Střelicích byla založena v roce 1883 střelickým studentem
Václavem Radimírem Smutným, který také
usiloval o založení čtenářského spolku.
To se podařilo uskutečnit až v roce 1893,
kdy střelická mládež pod vedením učitele Reinholda Kellnera založila čtenářsko-pěvecký spolek Kollár, který převzal
obecní knihovnu čítající kolem stovky knih
a z výtěžků své bohaté kulturní a osvětové činnosti – hrál divadlo a pořádal
koncerty – ji neustále doplňoval, takže
Oddělení pro dospělé čtenáře

do začátku 1. světové války vzrostla na tisíc
svazků. Za války knihovna pozbyla více než
polovinu svých knih a v poválečném období
se nepodařilo spolkovou činnost obnovit.
Osvětovou činnost převzaly především tělocvičné jednoty Sokol, Orel a Omladina,
které si zřídily pro své členy vlastní knihovny.
Knihovnu spolku Kollár o 345 svazcích převzala v roce 1926 obecní knihovna, do které
byly postupně začleněny i ostatní spolkové
knihovny. Za 2. světové války byla knihovna
zničena. Od roku 1952 pracoval jako dobroOddělení pro dospělé čtenáře

volný knihovník učitel Jaroslav Neužil, který se velice zasloužil o její rozkvět, vykonával tuto funkci
22 let. Roku 1981 byla knihovna zařazena mezi
profesionální knihovny. V roce 1995 se zřizovatelem knihovny stala obec Střelice.
Knihovna je umístěna v budově staré školy,
kde se současně nachází základní umělecká
škola a mateřská škola. Fond knihovny tvoří 15
tisíc svazků. Uživatelům jsou poskytovány služby
výpůjční, informační, reprografické a přístup na
internet.
V roce 2001 získala z projektu MK ČR VISK 3
nový počítač s příslušenstvím a program Clavius. V roce 2002 začala knihovna s automatizací knihovnických procesů. Retrospektivní zpracování fondu není ukončeno. Od roku 2002 mají uživatelé k dispozici veřejný internet.
Od roku 2005 je katalog knihovny přístupný on-line na internetových stránkách obce.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
2 575

Počet
čtenářů
295

Počet návštěvníků
2 176

Knihovní
fond
14 925

Počet
výpůjček
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Počet titulů
časopisů
20

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

5
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veřejnost
15
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŠLAPANICE
Adresa: Masarykovo nám. 6, 661 51 Šlapanice
Telefon: 544 245 235
E-mail: mks@volny.cz

WWW: www2.slapanice.cz
Vedoucí knihovny: Rostislav Faber
Zřizovatel: Město Šlapanice

Historie knihovnictví ve Šlapanicích se
datuje k roku 1869, kdy byla tehdejším nadučitelem Svobodou založena školní knihovna.
V roce 1873 vznikl čtenářsko-zábavní klub
s vlastní knihovnou, která čítala k roku 1903
na 500 svazků. Kromě četby knih a časopisů,
převážně českých, pořádal spolek přednášky,
zábavy, divadla a výlety. Zanikl roku 1914.
V roce 1893 vznikla sokolská knihovna,
roku 1895 byla založena spolková knihovna
Občanské besedy Svatopluk a v roce 1898
byla vytvořena proletářská čítárna Spolku
dělnictva textilního.
Svoje knihovny měly i další spolky a ve
Šlapanicích existovaly také tři veřejné čítárny.
Do roku 1954 postupně některé knihovny zanikly a jejich fondy převzala obecní knihovna,
dnes Městská knihovna Šlapanice.
V roce 1889 byla založena obecní knihovna z popudu starosty Václava Zemana. Takzvaná knihovna pro lid
se nacházela v dnešní budově pohostinství Radnice. V roce 1895 obsahovala celkem 150 svazků, jejichž počet
postupně narůstal: 1935 – 1190 svazků, 1947 – 1828 svazků, 1958 – 4690 svazků.
Od 50. do 90. let 20. století se knihovna nacházela v sídle bývalé orlovny. Roku 1963 byla profesionalizována.
V roce 1999 se přestěhovala do nové budovy v centru města. Součástí knihovny je pobočka v Bedřichovicích.
Uživatelům jsou k dispozici služby výpůjční, informační, reprografické a přístup na internet. Knihovna odebírá
51 titulů časopisů. K dalším informačním pramenům patří audio kazety a nejrůznější encyklopedie na CD-ROM.
V roce 1997 byl v knihovně zprovozněn automatizovaný knihovnický systém. V roce 2003 proběhla jeho
modernizace programem
Clavius a od podzimu 2004
Oddělení pro děti
byl výpůjční provoz plně
automatizován.
V posledních letech se
knihovna stala místem pro
nejrůznější besedy, výstavy,
literární, společenské a hudební akce. Z poslední doby
je možno jmenovat velmi
úspěšné večery Terezy Brdečkové a Jiřího Dědečka,
čtení z knihy Vladimíra Ustohala o osvobození Šlapanic
nebo loutkové představení
pro děti.
S dětmi knihovna pracuje pravidelně, pro jednotlivé třídy základní školy jsou
připravovány zajímavé soutěže, besedy a předčítání.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
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6 031

Počet
čtenářů
1 150

Počet návštěvníků
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Knihovní
fond
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Počet
výpůjček
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Počet titulů
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51
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28

MĚSTSKÁ KNIHOVNA T IŠNOV
Adresa: Brněnská 475, 666 01 Tišnov
Telefon: 549 121 001
E-mail: mktisnov@seznam.cz

WWW: www.tisnov.cz/knihovna
Vedoucí knihovny: Dagmar Kopřivová
Zřizovatel: Město Tišnov

Veřejná knihovna vznikla v Tišnově v roce
1884 z výtěžku národní slavnosti, kterou uspořádal
studentský spolek Barák. Od samého počátku byla
obecní, město financovalo nákup knih, provoz zajišťovali bezplatně studenti. Z důvodu válečných
událostí byla její činnost přerušena až do roku
1922, kdy byla spojena se sokolskou knihovnou.
V období druhé světové války musela být řada
knih zničena. Významným mezníkem byl rok 1956,
kdy se z městské knihovny stala knihovna okresní.
V roce 1961 tento svůj statut pozbyla z důvodu
rušení tišnovského okresu a knihovna se zařadila
do sítě okresu Brno-venkov. V roce 1967 se stala
střediskovou pro dvanáct místních knihoven.
V roce 1992 začala knihovna s retrokatalogizací celého fondu, v roce 1998 bylo plně automatizováno dětské oddělení, o dva roky později byla
dokončena automatizace oddělení pro dospělé čtenáře. Od roku 2003 má knihovna systém Clavius. Od roku
1999 mají uživatelé k dispozici veřejný internet, počet stanic se rozšířil na dnešních čtrnáct. V roce 2000 byl získán z projektu RISK příspěvek na bezdrátové připojení na internet.
Od roku 2003 přešla knihovna pod nového zřizovatele – město Tišnov. V září 2005 knihovna získala prostory
v nově rekonstruovaném Jamborově domě a za tento počin byla nominována na cenu Knihovna roku 2005.
Na základě dohody s Městskou knihovnou v Kuřimi poskytuje regionální služby 24 obcím. Největší zájem je
o distribuci výměnných fondů a poradenskou činnost.
Knihovna nabízí služby i jako čítárna a studovna a svými výstavními prostory a vzdělávacími pořady slouží
pro celoživotní vzdělávání. Pravidelně se zapojuje do celostátních akcí jako je Březen měsíc internetu, Noc s Andersenem či Týden knihoven, pořádá množství kulturně vzdělávacích akcí a praktických kreativních dílen.
V dětském oddělení byl roce 2004 ve spolupráci ze základní školou Smíškova zahájen dlouhodobý projekt
na podporu dětského čtenářství Knihy mého srdce. Pro dospělé čtenáře pořádá knihovna několikrát do roka
literární podvečery zaměřené
na osobnosti spojené s tišnovským regionem. Spolu s otevřením nové knihovny vznikl projekt
na podporu duševního rozvoje
seniorů nazvaný Salonky, v jehož
rámci probíhají různé výukové
programy, např. práce s počítačem, vyhledávání na internetu či
praktické dílny.
Knihovna spolupracuje nejen se školami, ale také s mateřským centrem, penzionem, domovem seniorů v blízkém Předklášteří, Domovem svaté Alžběty
v nedaleké Žernůvce, s nakladatelstvím Sursum či Klubem přátel
Maratón čtení
fotografie.

Statistika 2006
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ÚJEZD U BRNA
Adresa: Komenského 144, 664 53 Újezd u Brna
Telefon: 544 254 342
E-mail: mkujezd@volny.cz

WWW: www.knihovnaujezd.wz.cz
Vedoucí knihovny: Daria Matoušková
Zřizovatel: Město Újezd u Brna

Městská knihovna v Újezdě u Brna
je veřejnou univerzální knihovnou, která
půjčuje knihy, časopisy a další knihovní
jednotky a umožňuje čtenářům přístup na
internet, zprostředkovává jim na vyžádání
literaturu a informace z jiných knihoven,
připravuje a uskutečňuje vzdělávací pořady
a besedy s dětmi a poskytuje reprografické
služby.
Knihovna přešla 31. 12. 2002 ze
správy okresní knihovny v Židlochovicích
pod obec, od konce roku 2005 město
Výpůjční pult
Újezd u Brna. Sídlí v budově proti městskému
úřadu.
Uživatelům nabízí přes 30 elektronických
dokumentů – naučných CD-ROM vhodných
zvláště pro studenty.
V roce 2001 začala knihovna s automatizací knihovnických procesů. Od roku 2002
poskytuje reprografické služby. Má celkem
tři počítače pro veřejnost a prostřednictvím
Projektu internetizace knihoven nabízí od
února 2005 uživatelům přístup k internetu.
V rámci kulturně vzdělávacích akcí pořádá
besedy s dětmi z mateřských a základních škol.

Prostory půjčovny

Studijní místa s nabídkou časopisů

Statistika 2006
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obyvatel
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3 044

Počet
čtenářů
592

Počet návštěvníků
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12 636
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výpůjček
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OBECNÍ KNIHOVNA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Adresa: Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška
Telefon: 549 420 114
E-mail: mkvb@obecveverskabityska.cz

WWW: www.obecveverskabityska.cz
Vedoucí knihovny: Soňa Novotná
Zřizovatel: Obec Veverská Bítýška

V Pamětech panství Veverského od
Karla Eichlera, faráře ve Veverské Bítýšce,
stěžejním díle k historii obce se uvádí, že
již v roce 1885 byl založen čtenářsko-zábavný spolek Veveří: „Účel spolku byl dvojí,
poučení i zábava a dle toho i činnost jeho se
řídila. Pečoval o čtení časopisů, knih a spisů
zábavných i poučných. Odbíral tudíž, anebo
dostával půjčkou od členů, Moravskou orlici,

Výpůjční pult
Až do roku 1987 byla knihovna umístěna
ve stísněných prostorách kulturního domu,
které vlivem narůstajícího množství knih začaly být nedostačující. Z toho důvodu bylo
rozhodnuto o novém umístění knihovny
do prostor obecního úřadu v roce 1987.
Přestěhování knihovny umožnilo podstatné
zlepšení poskytovaných služeb, což se projevilo nárůstem čtenářů i výpůjček. Současně
vznikla malá galerie, ve které knihovna pořádá
pravidelně výstavy zejména výtvarných děl.
Fond knihovny má takřka 20 tisíc svazků,
z toho přes sto zvukových nosičů (CD, LP)
a 57 časopisů.
Uživatelům jsou poskytovány služby
výpůjční, informační, reprografické a kopírovací. Knihovna pořádá besedy zejména pro
mateřské a základní školy.

Národní politiku, Humoristické listy, Palečka, Hospodáře moravského, Zlatou Prahu, časem i Hlas a Ruch. Založil knihovnu, pro
niž odebíral Přítele domoviny, Matici lidu, Ottovu lacinou knihovnu
národní a jiné. Do konce roku 1888 nahospodařil asi 150 svazků,
mezi kterýmiž je mnoho divadelních kusů. Také pořádal přednášky
a hovory; pro nedostatek návštěvy od nich upustil.“
Činnost veřejné knihovny pokračovala i v dalších letech.
V roce 1919 měla Veverská Bítýška knihovnu již více než třicet
let. Knihovníky byli většinou učitelé a místní osvětoví pracovníci.
V roce 1972 byla knihovna profesionalizována. Od roku 2003 je
knihovna organizační složkou obce.

Pohled do půjčovny

Statistika 2006
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OBECNÍ KNIHOVNA V ZASTÁVCE
Adresa: U Školy 440, 664 84 Zastávka
Telefon: 546 429 755
E-mail: knihovna.zastavka@tiscali.cz

WWW: www.knihovnazastavkaubrna.wz.cz
Knihovnice: Jarmila Zahradníková
Zřizovatel: Obec Zastávka

První zprávy o působení knihovny v Zastávce
jsou z roku 1891, kdy byla zřízena knihovna ochotnickým spolkem Tyl s 545 svazky. Další informace o činnosti knihovny jsou až z počátku 20. století. V roce
1928 měla knihovna 737 svazků, bylo přihlášeno 180
čtenářů a součástí knihovny byla veřejná čítárna.
V roce 1981 se knihovna stala pobočkou střediskové knihovny v Rosicích, půjčovalo se dvakrát týdně,
od roku 1983 je knihovnou profesionální. K rozšíření
stávajícího fondu přispělo převedení většího množství
knih z rosické a židlochovické knihovny.
V roce 1994 byla knihovna přestěhována z nevyhovujících prostor do suterénu mateřské školy, kde se
v současnosti nachází. Největší výhodou tohoto umístění je bezprostřední blízkost základní školy a gymnázia. Knihovna se stala kulturním zázemím pro mimoškolní vzdělávání a výchovu dětí a mládeže.
K 1. 1. 1996 se knihovna osamostatnila a jejím zřizovatelem
se stala obec. S touto změnou a spolu se zájmem zřizovatele
Dětské oddělení
zkvalitnit služby knihovny došlo postupně k radikálním kvalitativním změnám, což se projevilo i v technickém vybavení interiéru.
V roce 2005 došlo k rozšíření knihovny o další místnost a tak bylo
možné vytvořit oddělení naučné literatury a studovnu s čítárnou.
Zájemcům jsou poskytovány služby výpůjční, informační a reprografické. Knihovna je jediným veřejným bezplatným místem
přístupu k internetu v obci. Kromě absenčního půjčování knih
a časopisů a meziknihovní výpůjční
služby mají čtenáři
možnost využívat
četné encyklopedie v klasické formě i na CD-ROM.
V roce 2001 získala knihovna z projektu ministerstva kultury
VISK 3
grant na
Dětský koutek
koupi
počítače,
z proStudijní místa
gramu
ministerstva informatiky PIK byl v knihovně zapojen vysokorychlostní internet. V roce 2002 začala knihovna s automatizací knihovnických procesů, v současné době
je zpracovávání fondu knihovny včetně výpůjčního
systému plně automatizováno v systému Clavius.
Pořádáním informačních exkurzí knihovna rozšiřuje
kulturní rozhled dětí a mládeže všech věkových skupin,
od předškoláků až po studenty.

Statistika 2006
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Počet
čtenářů
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Počet návštěvníků
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZBÝŠOV
Adresa: Jiráskova 540, 664 11 Zbýšov
Telefon: 546 431 320
E-mail: knihovna.zbysov@tiscali.cz

Knihovnice: Lenka Svobodová
Zřizovatel: Město Zbýšov

První knihovnou, která ve Zbýšově fungovala
od roku 1855, byla knihovna hornická, založená
českým šichtmistrem Antonínem Honlem, pozdějším starostou obce a současně autorem první
zbýšovské kroniky. Antonín Honl podpořil knihovnu
částečně i z vlastních prostředků. Knihy zakupovala
tehdejší báňská společnost a následně se doplňovaly i z příspěvků čtenářů. Vedení společnosti Láska
Boží mělo již v polovině 19. století zájem o připoutání dělníků k závodům a o posilování jejich hrdosti
ke stavu havířskému. O to se starali báňští úředníci.
Jejich zásluhou se ke knize dostali zdejší dělníci
dříve než ostatní obyvatelé. K nejčtenějším autorům
patřili František Sokol-Tůma, Jindřich Šimon Baar,
Bohumil Zahradník-Brodský, Alois Jirásek
nebo Jan Vrba.
Obecní knihovna byla založena v roce
1922. Při revizi knihoven po roce 1940 z ní
byla vyřazena veškerá antifašistická a vlastenecká literatura. Po druhé světové válce
sídlila knihovna v budově základní školy,
v současnosti jsou její prostory v Městském kulturním centru.
Od 1. 1. 1997 je zřizovatelem knihovny
město Zbýšov. Knihovna usiluje také
o nové čtenáře z řad nejmenších. Ve spolupráci s mateřskou a základní školou organizuje seznamovací dopoledne s knihovnou.
V roce 2005 bylo započato s modernizací
katalogů, postupně knihovna přechází na
automatizovaný systém Clavius.

Půjčovna s oddělením časopisů

Vánoční výstava

Na podporu kulturního dění ve městě se v prostorách
kulturního centra pořádají různé besídky pod záštitou
města a základní umělecké školy a také výstavy pořádané
knihovnou. Na těchto a jiných akcích spolupracuje knihovna
s uprchlickým táborem ve městě. Sály a místnosti je možno
využít i na přednášky, porady a schůze.
Z důvodu rostoucí poptávky po službách knihovny
i v pozdějších odpoledních hodinách došlo k prodloužení výpůjční doby každé pondělí do 20 hodin, což přivítali zejména
čtenáři z řad pracujících a dojíždějících studentů.
Městská knihovna využívá od roku 2005 na základě
smlouvy o poskytování regionálních služeb s Městskou
knihovnou Kuřim možnost zapůjčení výměnných souborů
a poradenské a konzultační služby.

Statistika 2006
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽIDLOCHOVICE
Adresa: Brněnská 705, 667 01 Židlochovice
Telefon: 547 238 623
E-mail: knihovna.z@volny.cz

WWW: www.knihovnazidlochovice.wz.cz
Vedoucí knihovny: Jitka Bartáková
Zřizovatel: Město Židlochovice

Historie Městské knihovny se datuje
k roku 1920, kdy byla ustavena knihovní
rada. Knihovníkem byl zvolen František
Divácký. Na knihovní fond byla vynaložena
částka 2 552 Kč, která byla tvořena zákonitým příspěvkem obce doplněným o příspěvky a dary mecenášů. Byla vyzvána tělocvičná jednota Sokol a Občanská beseda,
aby předaly knihy svých spolkových knihoven nově vzniklé obecní knihovně. Knihovna
byla umístěna na radnici a půjčovalo se vždy
v neděli dopoledne.
V roce 1961 po vzniku okresu Brnovenkov byla Městská knihovna v Židlochovicích pověřena funkcí okresní knihovny
a stala se tak ústřední knihovnou pro veřejné knihovny okresu. V roce 1975 vzniklo dětské oddělení.
Dalším přelomem byl rok 1980, kdy vzniklo okresní
oddělení a v roce 1990 po dokončení centralizace se všech
21 profesionálních a 128 neprofesionálních knihoven okresu
Brno-venkov stalo pobočkami okresní knihovny.
Mezi 35 obcemi, které na svou žádost přebraly knihovny
do svého vlastnictví, bylo i město Židlochovice. V roce 1996
převzalo půjčovní oddělení okresní knihovny a založilo
Městskou knihovnu Židlochovice. V Židlochovicích tak pracovala Městská knihovna zřizovaná městem Židlochovice
a okresní knihovna zřizovaná okresním úřadem Brnovenkov. Po zrušení okresních úřadů v roce 2002 byla okresní
knihovna zrušena a její pobočky převzaly do své správy jednotlivá města a obce.
Knihovna se zúčastňuje knihovnických akcí jako Březen
měsíc internetu nebo
Týden knihoven a pořádá pro místní školy
besedy a akce podle
požadavků vyučujících. O své činnosti
informuje v místní kabelové televizi a v měsíčníku Židlochovický
zpravodaj.
Dětské oddělení
V roce 2005 začalo v knihovně působit regionální středisko jako pracoviště Městské knihovny v Kuřimi.
Zajišťuje regionální činnosti pro 18 obcí regionu Židlochovice. Distribuce
Volný výběr
a evidence výměnných souborů probíhá v systému Clavius.
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OKRES BŘECLAV
Okres Břeclav se nachází v nejjižnějším cípu Moravy. Na jihu hraničí s Rakouskem, na jihovýchodě
se Slovenskem, na severu s okresem Brno-venkov, na západě s okresem Znojmo a na severovýchodě
s okresy Hodonín a Vyškov. Rozlohou 117 363 ha je okres třetí největší v kraji (po okrese Znojmo
a Brno-venkov). Administrativně se okres Břeclav člení na 69 obcí. Celkem 10 obcí má statut města
– Břeclav, Hustopeče, Klobouky u Brna, Lanžhot, Mikulov, Podivín, Pohořelice, Valtice, Velké Bílovice
a Velké Pavlovice.
Na území okresu žilo k 1. 1. 2006 celkem 123 143 obyvatel, což představuje 10,87 % všech obyvatel JMK.
Knihovny regionu
V regionu Břeclav se nachází celkem 70 knihoven. Pověřenou knihovnou je Městská knihovna
Břeclav, která koordinuje činnost 16 profesionálních a 53 neprofesionálních knihoven.

Profesionální knihovny
Místní knihovna Drnholec
Městská knihovna Hustopeče
Městská knihovna Klobouky u Brna
Místní knihovna Kobylí
Městská knihovna Lanžhot
Místní knihovna Lednice
Městská knihovna Mikulov
Obecní knihovna Moravská Nová Ves
Městská knihovna Podivín
Městská knihovna Pohořelice
Obecní knihovna Popice
Místní knihovna Tvrdonice
Městská knihovna Valtice
Městská knihovna Velké Bílovice
Městská knihovna Velké Pavlovice
Místní lidová knihovna Vranovice

Rozloha:
1 237,84 km2
Počet obyvatel:
173 579
Hustota osídlení na km2:
140,2 obyvatel
Počet obcí:
162
53

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV
Adresa: Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav
Telefon: 519 372 149
E-mail: reditel@knihovna-bv.cz

54

WWW: www.knihovna-bv.cz
Ředitelka: Mgr. Marek Uhlíř
Zřizovatel: Město Břeclav

Historie knihovny se datuje od roku 1899, kdy čtenářský spolek Břetislav otevřel pro veřejnost knihovnu s 1 020
svazky. Spolek vznikl již v roce 1882 a měl značný význam
pro rozvoj českého kulturního a společenského života
v tehdy převážně německé Břeclavi. Za zmínku stojí, že
souběžně s touto veřejnou knihovnou fungovala v tehdy
ještě samostatné Staré Břeclavi obecní knihovna založená
roku 1882.
Po vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních roku 1919 byla 1. prosince 1920 otevřena Veřejná
knihovna města Břeclavě. Jejím základem byla pravděpodobně knihovna spolku Břetislav. Díky vzornému vedení
profesionálního knihovníka Karla Sýkory se stala během
deseti let jednou ze sedmi největších knihoven na Moravě
(roku 1930 měla přes 12 250 knih, 948 čtenářů a 45 388
výpůjček). Knihovna sídlila v přízemí městské radnice, potýkala se však s nedostatkem místa.
Po mnichovském diktátu, v říjnu 1938, kdy se Břeclav stala součástí odtrženého pohraničí, byl knižní fond
zapůjčen knihovnám v Hodoníně a Otrokovicích, aby nedošlo k jeho zničení. Protože budova radnice byla za
války zasažena bombou a vyhořela, musela knihovna hledat nové prostory.
Po provizorním umístění v suterénu kostela Českobratrské církve evangelické
se roku 1949 přestěhovala
do budovy bývalé Občanské záložny na ulici
Národních hrdinů, kde sídlí
dodnes. V roce 1949 udělil Okresní národní
výbor Břeclav knihovně statut
okresní knihovny.
Smutnou kapitolou v historii knihovny se stal v roce 1978 požár ve skladu
knihovny, jemuž padla za oběť
část fondu naučné literatury. Přístavba nové budovy v zadním traktu knihovny
dokončená v roce 1979 znamenala konečně
možnost zlepšení jak kvality
poskytovaných služeb, tak pracovního zázemí
knihovnic. Součástí nově otevřených výpůjčních prostor bylo oddělení pro
mládež a hudební oddělení s půjčovnou CD. Byl zaveden centralizovaný systém řízení knihoven, kdy okresní
knihovna zajišťovala centrální doplňování a katalogizaci knihovních fondů všech knihoven okresu. Čas uspořený
racionalizací opakujících se knihovnických procesů mohli pak knihovníci věnovat práci se čtenářem.
Roku 1992 byl zrušen statut okresní knihovny a tím byla ztracena i možnost vykonávat regionální funkce. Od
1. ledna 1993 se transformovala na městskou knihovnu, jejímž zřizovatelem se stalo město Břeclav. Na základě
nového knihovního zákona z roku 2001 byl
v roce 2002 zřízen útvar regionálních služeb, který poskytuje veřejným knihovnám
Břeclavska metodickou pomoc a soubory
knih z výměnného fondu.
Nástup nových informačních technologií znamenal novou etapu i v knihovnické
práci v Břeclavi. Automatizace knihovny začala roku 1994, v roce 1996 byl v oddělení
pro dospělé čtenáře zaveden knihovnický
systém LANius, v roce 1997 byla otevřena
internetová studovna. Automatizace všech
provozů včetně poboček byla dokončena
v roce 2002, internetizace poboček byla
uskutečněna v roce 2003. Díky grantům
ministerstva kultury z programu VISK 3
byl kromě internetizace zaveden v roce
2004 systém Clavius s on-line připojenými
Společenský sál – Velké říjnové společné čtení
pobočkami. V roce 1995 bylo v hudebním

oddělení zahájeno půjčování CD a od roku 2001
půjčování zvukových knih pro zrakově postižené
občany.
V posledních třinácti letech probíhají v břeclavské knihovně dílčí stavební úpravy. Roku 2004 byly
v rámci první etapy plánované přestavby rekonstruovány půdní prostory historické budovy a proměněny
na polyfunkční společenský sál umožňující pořádat
vzdělávací programy, literární besedy, výstavy a větší
kulturní akce. Hned v prvním roce byla v sále uspořádána beseda se spisovatelem Michalem Vieweghem,
cestovatelem Arnoštem Vašíčkem, prezentace publikace Lužní les, vernisáž výstavy břeclavských výtvarníků Břeclavská expedice a další akce.
Akademie třetího věku
Také pobočky v městských částech Poštorná
a Charvátská Nová Ves byly rekonstruovány a rozšířeny. V únoru 2006 byly slavnostně otevřeny nové prostory pobočky ve Staré Břeclavi, a tak všechny stávající
pobočky jsou již umístěny v odpovídajícím
kulturním prostředí.
Knihovna ročně připravuje na tři
sta kulturně vzdělávacích akcí pro školy
i veřejnost, spolupracuje přitom s dalšími
institucemi v rámci města, zejména však se
základními a středními školami. S velkým
úspěchem a zájmem se setkala v letech
2001–2003 akademie třetího věku, cyklus
přednášek, besed a exkurzí pro seniory.
Zvláštní pozornost věnuje knihovna
fondu regionální literatury, který je systematicky doplňován. Obsahuje na 2 tisíce
svazků včetně sbírky bibliofilských tisků
slavné Chlandovy tiskárny. Součástí fondu
jsou i regionální tiskoviny a databáze regionálních osobností. Dlouhodobým projekBeseda v dětském oddělení
tem knihovny je cyklus Osobnosti města
a regionu, v jehož rámci knihovna pořádá
besedy a vydává publikace. V posledních letech to
byl např. vzpomínkový večer na Jana Skácela, pořad
k životnímu jubileu Jana Kostrhuna nebo retrospektivní výstava věnovaná režisérovi Divadla poezie
Proměna Bedřichu Kaněrovi. Také ediční činnost se
zaměřuje na regionální tematiku – knihovna vydává
výběrové bibliografie věnované osobnostem regionu, z poslední doby např. tiskař Vladimír Chlanda,
primáš cimbálové muziky Břeclavan Jožka Kobzík,
fotograf a grafik Josef Červenka, spisovatelka
Marie Damborská. K dalším patří např. bibliografie
Zámecký areál v Lednici nebo Židovské památky
na Břeclavsku.
V posledních letech prokázaly výrazný rozvoj
veřejné knihovny celého regionu, a to díky podpoře
Studovna
obcí, ale také vlivem metodické pomoci v rámci
výkonu regionální funkce, která je významnou součástí činnosti Městské knihovny Břeclav. Ze 78 knihoven Břeclavska má v současnosti připojení na internet 64
knihoven a automatizované knihovnické systémy LANius či CLAVIUS využívá 56 knihoven.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
26 479

Počet
čtenářů
3 811

Počet návštěvníků
72 668

Knihovní
fond
159 899

Počet
výpůjček
294 316

Počet titulů
časopisů
176

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
28/24

53

Hodiny pro
veřejnost
40

55

MÍSTNÍ KNIHOVNA DRNHOLEC
Adresa: Kostelní č. 368, 691 83 Drnholec
Telefon: 519 519 210
E-mail: knihovna@drnholec.mikulovsko.cz

WWW: www.obecdrnholec.cz
Vedoucí knihovny: Mgr. Bronislava Šimčíková
Zřizovatel: Městys Drnholec

Místní knihovna Drnholec je veřejnou
knihovnou, jejímž cílem je všestranná podpora
všech forem vzdělávání občanů.
Místní knihovna je umístěna v budově
bývalé národní školy, nyní úřadu městyse. Její
prostory jsou skromné vzhledem ke stávajícímu
počtu knihovního fondu, který tvoří přes 7 tisíc

svazků knih, velký výběr časopisů pro děti
i pro dospělé. Mimo půjčování knihovna
nabízí veřejný internet, který byl pořízen
v roce 2002 z grantového programu
Ministerstva kultury ČR VISK 3. Z tohoto
programu byl také za spoluúčasti obce
zakoupen a instalován knihovní systém
LANius. Knihovna zprostředkovává meziknihovní výpůjční služby a bibliograficko-informační služby. Pro veřejnost je
otevřena každý den odpoledne mimo
Veřejný internet
pátku, celkem 16 hodin týdně.
Do konce roku
2007 bude vložen do
počítače kompletní
fond knih, a uživatelům tak zpřístupněn
prostřednictvím on-line katalogu.
Pro děti ze školní
družiny i pro mateřskou školu knihovna
pořádá besedy. Mezi
nejvyužívanější službu
pro dospělé i dětské
čtenáře patří návštěvy
internetu.

Výpůjční pult

Statistika 2006
Počet
obyvatel

56

1 678

Počet
čtenářů
167

Počet návštěvníků
1 314

Knihovní
fond
7 394

Počet
výpůjček
8 870

Počet titulů
časopisů
42

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

6

Hodiny pro
veřejnost
16

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HUSTOPEČE
Vedoucí CCV: Bc. Dušan Průdek
Vedoucí knihovny: Jitka Horáková
Zřizovatel: Město Hustopeče

Adresa: Nádražní 20, 693 01 Hustopeče
Telefon: 519 412 026
E-mail: knihovna@volny-cas.cz
WWW: www.volny-cas.cz

Městská knihovna v Hustopečích je od
roku 2003 součástí Centra celoživotního vzdělávání, které je střediskem Centra volného času
Hustopeče.
Historie půjčování v Hustopečích je spojena
s rokem 1891, kdy v německém městě vznikl
Český čtenářský spolek, jehož součástí byla
i knihovna, kterou založili čeští řemeslníci za pomoci české inteligence. U zrodu čtenářského
spolku stál Filip Kuber, neúnavný organizátor kulturního života a redaktor českých novin. Po zániku
spolku převzala knihovnu Národní jednota pro
jihozápadní Moravu a po vzniku samostatného
státu vznikla Česká veřejná knihovna, jejíž součástí ve 20. letech byla i samostatná čítárna.
Po okupaci města německou armádou byla
většina knih místními Němci za pomoci
okupační armády zničena. Jen část zachránili čeští čtenáři. V roce 1945 tyto knihy
a dary českých občanů vytvořily základ
městské knihovny, z níž se stala i okresní
knihovna pro 28 obcí hustopečského
okresu. V roce 1960 byl hustopečský okres

Interiéry knihovny

včleněn do okresu Břeclav a knihovna se přestěhovala do budovy radnice. Od roku 1960 do roku 1998
vedl knihovnu Jan Horák. Jeho zásluhou se knihovna
dostala na vysokou profesionální úroveň. V 70. letech
začala vykonávat střediskovou funkci, do roku 1992
byla součástí celookresního knihovnického systému.
Od roku 1993 přešla pod město.
Od roku 1995 při knihovně pracoval Klub historie a vlastivědy Hustopečska. V roce 1999 získala
Výpůjční pult a vystavené výtvarné
knihovna dotaci ministerstva kultury z programu
práce v soutěži Moje babička
VISK 3 na zakoupení dvou počítačů pro přístup na
internet, barevné tiskárny a knihovního programu
LANius. V rámci Mezinárodního roku seniorů byl zahájen tříletý cyklus přednášek, poznávacích výletů a zájezdů
pod názvem Akademie třetího věku. Její členové se od roku 1999 v knihovně pravidelně setkávají.
V roce 2005 byla zahájena celková rekonstrukce prostor knihovny za přispění finančních prostředků z Evropské unie.
Knihovní fond tvoří přes 30 tisíc svazků knih, 50 titulů periodik a hudební CD. Významnou součástí knihovního fondu je i regionální literatura. Kromě půjčování nabízí knihovna čtenářům veřejný internet, zprostředkovává
meziknihovní výpůjční a bibliograficko-informační služby, pořádá besedy se spisovateli, knihovnické lekce a soutěže pro žáky místních škol.

Statistika 2006

Počet
obyvatel
5 887

Počet
čtenářů
878

Počet návštěvníků
13 266

Knihovní
fond
30 421

Počet
výpůjček
42 647

Počet titulů
časopisů
50

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
6/4

8

Hodiny pro
veřejnost
34

57

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLOBOUKY U BRNA
Adresa: nám. Míru 1 , 691 72 Klobouky u Brna
Telefon: 519 361 576
E-mail: knihovna@kloboukyubrna.cz

WWW: www.kloboukyubrna.cz
Knihovnice: Jana Prčíková
Zřizovatel: Město Klobouky u Brna

Městská knihovna Klobouky u Brna je veřejná
knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby všem občanům.
Do roku 1965 pracovala v Kloboukách knihovna
s dobrovolnými pracovníky pod metodickým vedením
Okresní knihovny v Břeclavi. V polovině roku 1966
se knihovna profesionalizovala a začala plnit také
novou funkci střediskové knihovny pro okolní obce.
V současnosti je umístěna v budově městského úřadu.

V roce 1992 se jejím zřizovatelem stalo město Klobouky.
V roce 2001 došlo k rozšíření stávajících prostor a ke kompletní rekonstrukci knihovny.
Pro veřejnost je knihovna otevřena tři dny v týdnu, celkem 22 hodin. Knihovna využívá automatizovaný knihovní
systém LANius. Kromě výpůjční služby nabízí veřejný internet, zajišťuje meziknihovní výpůjční a bibliograficko-infor-

Oddělení pro dospělé
mační službu. Na multimediálním zařízení mohou
čtenáři sledovat naučné i zábavné programy.
V roce 2001 a 2002 obdržela knihovna
grant Ministerstva kultury ČR na podprogram
Informační centra veřejných knihoven. V rámci

Dětské oddělení

Projektu internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR získala knihovna internetové připojení.
Pro žáky 1. až 5. tříd základní školy jsou připravovány knihovnické lekce pod heslem Každá třída minimálně jednou za
rok v knihovně. Knihovna se zúčastňuje celostátních akcí Březen
měsíc internetu a Týden knihoven. Během roku se konají soutěže
a besedy týkající se významných literárních výročí. Úzká spolupráce probíhá s mateřskou školou. Knihovna pravidelně přispívá
do místního občasníku Větrný mlýn, kde upozorňuje na významná kulturní výročí, informuje o plánovaných akcích a nových
knihách, systematicky propaguje svoji činnost na místním panelu
a v místním televizním kanále i na webových stránkách města.
Knihovna zajišťuje činnost pobočky v místní části Bohumilice,
kde půjčuje čtyři hodiny týdně a její čtenáři mají k dispozici také
veřejný internet.

Dětské oddělení

Statistika 2006
Počet
obyvatel

58

2 450

Počet
čtenářů
459

Počet návštěvníků
3 983

Knihovní
fond
19 154

Počet
výpůjček
16 804

Počet titulů
časopisů
32

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
5/2

12

Hodiny pro
veřejnost
22

MÍSTNÍ KNIHOVNA KOBYLÍ
Adresa: Kobylí 661, 691 10 Kobylí
Telefon: 519 431 286
E-mail: knihovna@kobyli.cz

WWW: www.kobyli.cz
Vedoucí knihovny: Taťána Rosochová
Zřizovatel: Obec Kobylí

Místní knihovna Kobylí působí jako organizační
složka obce. Jejím posláním je poskytování knihovnických a informačních služeb.
Historie knihovnictví v Kobylí sahá do poloviny
19. století. První veřejnou knihovnu, která působila jako farní, založil roku 1850 František Bezděk
st. za pomoci obce a několika nadšenců. O rok
později byla založena také knihovna žákovská.
Třetí knihovnu zřídil v roce 1867 čtenářský spolek
Pokrok. V roce 1884 založili Josef Kolenec a Methoděj Bezděk obecní knihovnu. V roce 1896 byla
ustanovena v Kobylí knihovna místního odboru
Matice Hodoňské. Později byla sloučena s lidovou
knihovnou, založenou místním odborem Národní
jednoty pro jihozápadní Moravu.
K největšímu rozvoji knihovnictví
přispěla Augusta Šebestová. Aby čtenáři neměli do knihovny daleko, zřídila
v roce 1902 v různých částech obce
pobočky lidové knihovny a jejich řízení svěřila dospívající mládeži. V roce
1905 měla farní knihovna 180 svazků,
žákovská 822, knihovna spolku Pokrok
156. Knihovna učitelská měla 266 knih,
knihovna obecní 884, knihovna lidová
759. V roce 1919 byly všechny knihovny
sloučeny. Pro novou knihovnu byla určena místnost z dřívějšího učitelského
bytu v nové škole. V době druhé světové
války se o knihovnu starali manželé

Oddělení pro dospělé

Eklovi, kobylští učitelé. V roce 1955 převzal knihovnu
učitel Jan Petrák, který byl knihovníkem až do roku
1980.Knihovna je v současnosti umístěná v budově muzea, kde se nachází od roku 1982. V roce 2001 proběhla
rekonstrukce a modernizace prostor.
Je přístupná tři dny v týdnu – celkem 17 hodin. Knihovní
fond tvoří na 12 tisíc svazků. Od roku 2001 využívá automatizovaný knihovnický systém LANius. V knihovně byl
v roce 2002 zřízen veřejný internet se dvěma místy.
Knihovna spolupracuje s mateřskou a základní školou,
pro které pořádá exkurze a besedy. Pravidelně informuje
na webových stránkách obce o nových knihách a plánovaných akcích.
Počet
obyvatel
2 056

Počet
čtenářů
289

Počet návštěvníků
3 076

Knihovní
fond
11 964

Počet
výpůjček
12 545

Oddělení pro dospělé

Statistika 2006

Počet titulů
časopisů
20

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/2

6

Hodiny pro
veřejnost
17

59

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LANŽHOT
Adresa: Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
Telefon: 519 336 794
E-mail: knihovna@lanzhot.cz

WWW: www.lanzhot.cz
Vedoucí knihovny: Jaroslava Bartošová
Zřizovatel: Město Lanžhot

Městská knihovna Lanžhot je součástí městského
úřadu a poskytuje všem občanům veřejné knihovnické
a informační služby.
Historie lanžhotské knihovny začíná rokem 1895, kdy
byl založen první čtenářský spolek Beseda. 2. 10. 1899
vznikl další čtenářský spolek Kosmák. Veřejná knihovna
byla v Lanžhotě založena v roce 1900 a o pět let později
měla ve fondu 385 knih.
V roce 1920 byla zřízena obecní knihovna, která byla
později sloučena s již existující knihovnou spolku Národní
jednota, který navázal na tradici spolku Kosmák. Ve třicátých letech přibývalo knih a zvyšoval se i počet čtenářů. Na
konci roku 1935 měla knihovna 1 150 knih a 114 čtenářů.
Knihovníkem býval zpravidla někdo z učitelů. Na
počátku třicátých let působila v knihovně učitelka
a spisovatelka Kamila Sojková, která učila v Lanžhotě
dva roky a později situovala do zdejšího prostředí svou
knihu Janíček. Půjčovalo se dvakrát týdně za poplatek
20 haléřů. Přes velké finanční potíže zřídila knihovní
rada městečka v říjnu 1935 veřejnou čítárnu, kde
bývalo okolo 22 časopisů a 42 novin. Počet čtenářů
i počet svazků v knihovně dále rostl, v roce 1973 měla
knihovna více než 13 tisíc svazků a okolo 25 tisíc výpůjček, navíc získala přístavbou další místnost. Přesto
se knihovna zanedlouho potýkala opět s nedostatkem
místa.
Současné prostory knihovny vznikly rozsáhlou
rekonstrukcí, která probíhala v letech 1986–1989.
Přestavba měla již natrvalo vyřešit problémy s nedoBeseda pro děti
statkem místa. Nové vybavení získala knihovna v roce
1990 a k 1. 1. 1993 ji převzala obec.
Automatizovaný knihovní program LANius byl
uveden do provozu v roce 2000. Od ledna 2001 byl
pro návštěvníky k dispozici počítač s pevným připojením na internet a s možností, zejména pro děti, prohlížet si některé encyklopedie na CD-ROM. V současné
době je v knihovně pro veřejnost pět počítačů, z toho
čtyři na využívání internetu a jeden na vyhledávání
v elektronickém katalogu.
Knihovna je otevřena čtyři dny v týdnu – celkem
21 hodin. Poskytuje výpůjční, meziknihovní a bibliograficko-informační služby, přístup na internet,
propagační služby jako pořádání besed, přednášek,
lekcí, v místní kabelové televizi pravidelně informuje
o akcích, knižních novinkách apod. Informuje o svojí
činnosti na webových stránkách města, kde je vystaČást provozu pro dospělé
ven elektronický katalog knihovny.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

60

3 703

Počet
čtenářů
492

Počet návštěvníků
6 231

Knihovní
fond
19 118

Počet
výpůjček
25 679

Počet titulů
časopisů
60

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
5/4

14

Hodiny pro
veřejnost
21

MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDNICE
Adresa: Břeclavská 689, 691 44 Lednice
Telefon: 733 531 876
E-mail: knihovna.lednice@quick.cz

WWW: www.knihovnalednice.wz.cz
Vedoucí knihovny: Nina Vališová
Zřizovatel: Obec Lednice

První knihovna v Lednici byla založena podle dostupných pramenů
v roce 1948 Jaroslavem Horáčkem
a Jaroslavem Pařízkem, učiteli, kteří byli
také prvními knihovníky. Po několikátém
stěhování sídlila knihovna v rodinném
domku v centru obce, který byl v letech
1980–1985 rozdělen na dvě části a přestavěn na knihovnu a obecní byt. Zde
působila knihovna až do roku 2003, kdy
byl domek prodán a knihovna přestěhovaná do starobylé stylové vilky v areálu
zámeckého parku.

Knihovna v Lednici má dvě oddělení –
pro dospělé čtenáře a pro děti. Její součástí je
pobočka v Nejdku. Pro veřejnost je otevřena
třikrát týdně, celkem 17 hodin. Pro zájemce
nabízí regionální literaturu a zprostředkovává
meziknihovní výpůjční služby. Vlastní fond
knihovny je rozšiřován o nabídku výměnných
fondů z útvaru regionálních služeb Městské
knihovny Břeclav.
Půjčovna pro dospělé
V současné době je dokončována retrokonverze fondu. Knihovna používá knihovnický
systém LANius. Na automatizaci obdržela grant
Ministerstva kultury ČR v projektu VISK 3.
Knihovna spolupracuje se základní školou,
pořádá kulturní a vzdělávací akce pro děti, literární
besedy, knihovnické lekce, společná čtení, výtvarné soutěže. Žáci základní školy spolu s dětmi
z mateřské školy přispívají k výzdobě knihovny
výtvarnou činností, výkresy a pracemi výtvarných
kroužků.
Od podzimu 2006 je v knihovně veřejný internet. Zařízení bylo pořízeno ze strukturálních fondů
Evropské unie z programu Rozvoj informačních
a komunikačních technologií v regionech.

Veřejně přístupný internet

Statistika 2006
Počet
obyvatel
2 326

Počet
čtenářů
220

Počet návštěvníků
1 172

Knihovní
fond
16 402

Počet
výpůjček
6 564

Počet titulů
časopisů
15

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

5

Hodiny pro
veřejnost
17

61

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIKULOV
Adresa: Brněnská 15, 692 01 Mikulov
Telefon: 519 510 025
E-mail: knihovna@mikulov.cz

WWW: www.mikulov.cz
Vedoucí knihovny: Ludmila Mičová
Zřizovatel: Město Mikulov

Do roku 1971 se knihovna nacházela v budově lidové školy umění, poté
do roku 1985 v samostatné budově
a od 1. 7. 1994 působí v nové budově,
která pro ni byla účelově postavena.
Pro veřejnost je knihovna otevřena
pět dní v týdnu. Půjčovní doba je 29 hodin týdně, přístup k internetu je 45 hodin
týdně. Knihovní fond tvoří přes 27 tisíc
svazků. V roce 2005 byl zprovozněn
on-line katalog knihovního fondu na
webových stránkách knihovny, které
jsou součástí webových stránek města.
Dětské oddělení

Knihovna využívá knihovnický program
LANius. Kromě půjčování nabízí veřejný
internet, zprostředkovává meziknihovní výpůjční a bibliograficko-informační služby.
Další službou knihovny je kopírování.
Tuto službu mohou využívat nejen čtenáři k získání kopií originálů dostupných
v knihovně, ale i ostatní občané k pořízení
kopií vlastních materiálů. Veřejnosti slouží
dva počítače s přístupem na internet a jeČítárna
den počítač k vyhledávání knih v elektronickém katalogu knihovny. Ve spolupráci se školami knihovna
pravidelně pořádá besedy, exkurze a oblíbenou
Noc s Andersenem. V rámci možností zajišťuje
podle požadavků škol besedy se spisovateli.
Městská knihovna využívá nabídek ministerstva
kultury k poskytování grantů a také sponzorských
příspěvků od místních podnikatelů k realizaci některých kulturních akcí. Díky grantu ministerstva
informatiky má knihovna od září 2005 přístup k internetu pro občany zdarma.
Knihovna spolupracuje s útvarem regionálních
služeb Městské knihovny Břeclav. Využívá metodických a poradenských služeb a dvakrát ročně obohacuje svůj základní knihovní fond o soubory knih
z výměnného fondu.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

62

7 574

Počet
čtenářů
735

Počet návštěvníků
11 881

Knihovní
fond
27 385

Počet
výpůjček
34 516

Počet titulů
časopisů
23

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/2

22

Hodiny pro
veřejnost
29

OBECNÍ KNIHOVNA MORAVSKÁ NOVÁ VES
Adresa: Dolní 230, 691 55 Moravská Nová Ves
Telefon: 519 343 600
E-mail: knihovna@mnves.cz

WWW: www.mnves.cz
Vedoucí knihovny: Martina Janulíková
Zřizovatel: Obec Moravská Nová Ves
Knihovna v Moravské Nové Vsi
je veřejnou knihovnou dostupnou
všem občanům obce i okolních obcí.
Půjčuje knihy, časopisy a umožňuje
přístup k internetu.
Historie knihovny spadá do první
poloviny 20. století. Byla zřízena na základě zákona o veřejných knihovnách
obecních koncem roku 1920 a půjčovat začala 1. ledna 1921. Byla umístěna v jedné ze tříd obecné školy.

Veřejný internet

Od října 1978 má knihovna profesionální
pracovnici a od prosince 1982 byla přemístěna
do nových prostorů. Pro veřejnost je otevřena
tři dny v týdnu. Kromě českých a zahraničních
autorů, regionální literatury a všestranně zamě-

Pohled do půjčovny

řených časopisů nabízí také veřejný internet, zprostředkovává
výměnný fond a meziknihovní výpůjční
služby. Knihovna využívá automatizovaný
knihovnický program
LANius.
Pro místní obyvatele se konají besedy
a knihovna pořádá
pravidelné
vánoční
prodejní výstavy knih.
V knihovně jsou vystavovány obrázky namalované dětmi z mateřské a základní školy.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
2 563

Počet
čtenářů
165

Počet návštěvníků
1 963

Knihovní
fond
13 349

Počet
výpůjček
5 805

Počet titulů
časopisů
5

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/1

16

Hodiny pro
veřejnost
15

63

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PODIVÍN
Adresa: Palackého 389, 691 45 Podivín
Telefon: 519 344 244
E-mail: knihovna@podivin.cz

WWW: www.knihovnapodivin.wz.cz
Vedoucí knihovny: Hana Ocelíková
Zřizovatel: Město Podivín

Městská knihovna Podivín poskytuje všem
občanům veřejné knihovnické a informační
služby a současně podporuje všechny formy
vzdělávání občanů.
Z historie města Podivín víme, že 26. února
1898 vznikl vzdělávací spolek Palacký. V roce
1900 byla podle kroniky Sokola založena sokolská knihovna, do níž bylo zakoupeno dvanáct
odborných knih, dva výtisky sokolského věstníku
a jeden výtisk časopisu Sokol.
Městská knihovna v Podivíně byla založena
24. srpna 1920. Prvním předsedou knihovní rady
byl zvolen Josef Svitavský, knihovníkem Alois
Zachara mladší. V roce 1925 sloužily pro širší
vzdělání obyvatelstva v místě čtyři knihovny:
Oddělení pro dospělé

Obecní veřejná knihovna, Veřejná
knihovna Sokola, Knihovna lidové
Jednoty a Knihovna židovského spolku
Makabi. V těchto knihovnách bylo
k dispozici celkem 1 806 svazků knih.
V současné době se budova
Městské knihovny nachází v centru
města. V letech 2000–2001 se uskutečnila rekonstrukce budovy, prostory
se rozšířily, byl zakoupen nový nábytek
a výpočetní technika. Na zakoupení
výpočetní techniky bylo využito projektu VISK 3 Ministerstva kultury ČR.
Pro veřejnost je otevřeno tři dny
v týdnu, celkem 23 hodin. Knihovní
Veřejný internet a výpůjční pult

fond tvoří přes 15 tisíc knihovních jednotek, z toho přes 50 jednotek audiovizuálních dokumentů a 59 titulů periodik.
Dne 20. února 2006 byl zprovozněn
automatizovaný výpůjční protokol prostřednictvím knihovního systému LANius
Pro veřejnost jsou k dispozici tři počítače,
z toho dva jsou připojeny na internet a jeden slouží v dětském oddělení k prohlížení
naučných CD-ROM.
Čtenáři mohou využívat meziknihovní
výpůjční služby. V knihovně se konají exkurze, výtvarné akce a soutěže pro děti
.V místním zpravodaji nabízí knihovna
čtenářům knižní novinky a upozorňuje
na plánované akce.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

64

2 850

Počet
čtenářů
306

Počet návštěvníků
4 027

Knihovní
fond
15 091

Počet
výpůjček
9 910

Počet titulů
časopisů
59

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
4/4

14

Hodiny pro
veřejnost
23

MĚSTSKÁ KNIHOVNA POHOŘELICE
Adresa: Komenského 182, 691 23 Pohořelice
Telefon: 519 424 469
E-mail: knihovna@pohorelice.cz

WWW: www.pohorelice.cz
Vedoucí knihovny: Eva Lukešová
Zřizovatel: Město Pohořelice
Historie knihovny je v 19. století spojena se čtenářskými spolky.
V Pohořelicích pracoval v roce
1882 německý pěvecko-čtenářský
spolek a v roce 1886 hospodářsko-čtenářský spolek. Knihovny česká
a německá pracovaly až od roku
1924. Od konce 60. let 20. století
byla knihovna profesionalizována
a získala funkci střediskové knihovny
pro pět místních knihoven v okolí
Pohořelic. V letech 1979–1992 patřila knihovna pod centralizovaný systém řízení Okresní knihovny Břeclav.

Dětské oddělení s internetem
Od 90. let zůstala Městské knihovně
Pohořelice funkce veřejné knihovny se
dvěma pobočkami Nová Ves a Smolín.
Knihovna sídlí v prvním patře budovy kina ve stísněných prostorách. Pro
veřejnost je otevřena pět dní v týdnu –
celkem 34 hodin. Knihovní fond tvoří
více než 22 tisíc svazků knih, dalších 6 ti-

Pobočka Pohořelice – Nová ves

síc knih mají pobočky. V roce
2001 a 2002 využila knihovna
program Ministerstva kultury
ČR VISK 3 k získání finančních
prostředků na zavedení internetu a automatizaci knihovnických procesů.
Od roku 2003 slouží pro automatizované půjčování knihovnický program LANius. Kromě
půjčování má knihovna od
roku 2001 veřejný internet,
zprostředkovává meziknihovní
výpůjční a bibliograficko-informační služby. Na přání místních škol jsou pořádány besedy
pro mládež.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
4 449

Počet
čtenářů
552

Počet návštěvníků
10 980

Knihovní
fond
22 602

Počet
výpůjček
28 077

Počet titulů
časopisů
33

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

2

Hodiny pro
veřejnost
34

65

OBECNÍ KNIHOVNA POPICE
Adresa: Hlavní 62, 691 27 Popice
Telefon: 519 415 523
E-mail: knihovnapopice@email.cz

Vedoucí knihovny: Jaroslava Hrabcová
Zřizovatel: Obec Popice

Obecní knihovna Popice poskytuje knihovnické a informační služby, které vycházejí ze
zájmů a potřeb občanů obce.
Historie popické knihovny je poměrně
mladá. První zmínka o české obecní knihovně
je z prosince 1945, kdy došlo k osídlování obce
českým obyvatelstvem. Knihovnu vedla učitelka Božena Vozdecká. V roce 1951 měla 616
svazků, 48 čtenářů a 469 výpůjček.
Poslední větší rekonstrukce proběhla
v roce 1998. Knihovna byla zřízena v prvním
poschodí budovy obecního úřadu z bývalého

kinosálu, současně také došlo k vybudování
informačního centra.
V roce 2001 obdržela knihovna od
Ministerstva kultury ČR dotaci na nákup výpočetní techniky. Byly zakoupeny tři počítače,
které byly napojeny na internet, a byl zakoupen automatizovaný knihovní systém LANius.
Internet je k dispozici občanům v provozní
době knihovny, která činí 15 hodin týdně.
Dne 4. ledna 2003 byl spuštěn automatizovaný knihovní systém LANius. Úrovní
poskytovaných služeb a počtem hodin pro
veřejnost se knihovna zařadila v roce 2004
Týden knihoven 2006
mezi profesionální knihovny a to i přesto,
že obec má pouze necelý tisíc obyvatel.
Knihovna zajišťuje meziknihovní výpůjční a bibliograficko-informační služby.
Nejen pro registrované čtenáře pořádá
různé besedy a soutěže. Velice dobrá je
spolupráce se základní a mateřskou školou. Účast na celonárodních akcích Březen
měsíc internetu a Týdnu knihoven je pro
knihovnu samozřejmostí. O novinkách
a připravovaných akcích knihovna informuje občany v místním info-kanále. Na
webových stránkách obce má knihovna
dostatečný prostor pro poskytování informací a pro prezentaci knihovny.

Pohled na prostory knihovny

Statistika 2006
Počet
obyvatel

66

928

Počet
čtenářů
188

Počet návštěvníků
2 345

Knihovní
fond
7 310

Počet
výpůjček
5 886

Počet titulů
časopisů
12

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
4/3

8

Hodiny pro
veřejnost
15

MÍSTNÍ KNIHOVNA TVRDONICE
Adresa: Slovácká 1, 691 53 Tvrdonice
Telefon: 519 339 202
E-mail: knihovna@tvrdonice.cz

WWW: www.tvrdonice.cz
Vedoucí knihovny: Zdena Šlichtová
Zřizovatel: Obec Tvrdonice

Historie veřejného čtenářství v Tvrdonicích sahá až do roku 1869, kdy byl založen
čtenářsko zpěvácký spolek Sušil. Samostatná
obecní knihovna byla zřízena v roce 1923.
Jejím zakladatelem a prvním knihovníkem
byl učitel František Trojan. Půjčovalo se nejprve ve škole, poté se knihovna několikrát
stěhovala. V současnosti působí v budově
bývalé mateřské školy.
Pro veřejnost je otevřena třikrát v týdnu
– celkem 16 hodin. Knihovní fond tvoří přes
9 tisíc knih a 17 titulů časopisů. Knihovna
využívá automatizovaný knihovní systém
LANius. Kromě půjčování literatury je zajištěna meziknihovní výpůjční služba a přístup k internetu.
Týden knihoven 2006 – výstava Ex Libris

Čítárna
Mimo základní knihovnickou činnost pořádá knihovna pro občany výstavy a besedy. Úzce spolupracuje
s mateřskou i základní školou. Připravuje výtvarné akce
Dětské oddělení
a soutěže. Zapojuje se do
akcí v Březnu měsíci internetu a v Týdnu knihoven.
Knihovna využívá regionálních služeb Městské
knihovny Břeclav, zejména
výměnný fond, poradenskou
činnost a vzdělávání knihovníků. Svou činnost knihovna
propaguje na webových
stránkách obce, v místní kabelové televizi a na informačním panelu obce.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
2 045

Počet
čtenářů
214

Počet návštěvníků
3 335

Knihovní
fond
9 526

Počet
výpůjček
11 306

Počet titulů
časopisů
17

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/3

12

Hodiny pro
veřejnost
16

67

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALTICE
Adresa: náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice
Telefon: 519 301 413
E-mail: knihovna@radnice-valtice.cz

WWW: www.radnice-valtice.cz
Vedoucí knihovny: Jana Martincová
Zřizovatel: Město Valtice
Městská knihovna Valtice je
organizační složkou města. Je
umístěna v prostorách městského
úřadu. V roce 1999 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Stávající nevyhovující prostory byly rozšířeny
a knihovna byla zmodernizována.
Prostory jsou rozděleny na oddělení pro děti a pro dospělé. V roce
2005 bylo oddělení pro děti vybaveno novými knižními regály.
Další rekonstrukce včetně vybavení
ostatních prostor novými regály se
uskutečnila v roce 2006.
Veřejný internet

Pro veřejnost je knihovna otevřena čtyři
dny v týdnu, celkem 27 hodin. Knihovní
fond tvoří přes 16 tisíc svazků knih, z toho je
přes čtyři tisíce určeno pro dětské čtenáře.
Návštěvníci knihovny mají možnost vybrat
si z 36 titulů časopisů. Některé z nich hradí
valtičtí podnikatelé jako sponzoři. Kromě
Dětské oddělení

půjčování nabízí knihovna
dvě přístupová místa na internet, zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu
a rozváží knihy do místního
domova seniorů.
Pravidelně se konají besedy pro žáky základní školy.
Knihovna ke své práci využívá
automatizovaný knihovnický
program LANius. On-line katalog je přístupný všem návštěvníkům knihovny.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

68

3 630

Počet
čtenářů
300

Počet návštěvníků
4 340

Knihovní
fond
16 349

Počet
výpůjček
10 400

Počet titulů
časopisů
36

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/2

19

Hodiny pro
veřejnost
27

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ BÍLOVICE
Adresa: Fabián 1215, 691 02 Velké Bílovice
Telefon: 519 346 616
E-mail: knihovna@velkebilovice.cz

WWW: www.velkebilovice.cz
Knihovnice: Marie Drábková
Zřizovatel: Město Velké Bílovice
Městská knihovna Velké Bílovice
je organizační složkou města.
Tradice čtenářství je spojena
se čtenářským spolkem v 19. století
a rozvíjela se od skromných počátků
až k novodobé historii, kdy do roku
1992 patřila knihovna pod Okresní
knihovnu v Břeclavi. V roce 1994
byla knihovna přestěhována z nevyhovujících suterénních prostor kulturního domu do přízemí základní školy.
V současné době, především s ohle-

dem na internetová pracoviště, jsou již
tyto prostory nedostačující a hledá se řešení pro její nové umístění.
Knihovna je pro veřejnost otevřena
od úterý do pátku, celkem 24 hodin
týdně. Knihovní fond je průběžně aktualizován, čtenáři mají k dispozici přes 16
tisíc svazků knih, padesát titulů periodik
a ke zpestření nabídky dvakrát ročně
nový soubor knih z výměnného fondu.
Dětská literatura
Celkový pohled na knihovnu
Knihovna používá automatizovaný knihovní systém
LANius a čtenářům slouží k vyhledávání on-line katalog, který
je přístupný na webových stránkách města. Kromě absenčního půjčování knih a periodik, poskytování meziknihovní
výpůjční služby a práce se čtenářem slouží uživatelům tři stanice veřejného internetu, kopírování a skenování dokumentů, možnost tisku a práce
na PC v programech Microsoft
Office a prezenční využití naučných CD-ROM.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
3 750

Počet
čtenářů
401

Počet návštěvníků
6 108

Knihovní
fond
16 570

Počet
výpůjček
25 885

Počet titulů
časopisů
50

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
4/3

7

Hodiny pro
veřejnost
24

69

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ PAVLOVICE
Adresa: Hlavní 9, 691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 519 428 149
E-mail: knihovna.vp@seznam.cz

WWW: www.velke-pavlovice.cz
Knihovnice: Plhalová Ludmila
Zřizovatel: Město Velké Pavlovice
Knihovna svou činností, systematickým budováním knihovního fondu, informačních pramenů
a další knihovnickou, bibliografickou a informační
prací přispívá ke vzdělávání a zvyšování kulturní
úrovně občanů.
Městská knihovna ve Velkých Pavlovicích má
dlouholetou tradici. Sídlí na ulici Hlavní v samostatném objektu, který byl pro potřebu knihovny
upraven a zrekonstruován. V roce 2001 se prostory rozšířily a zvětšily za účelem propojení služeb
knihovny s nově vytvořeným informačním centrem.
V knihovně byl zřízen internet pro veřejnost a celý
interiér vytváří příjemné prostředí pro návštěvníky.

Knihovna má ve svém fondu přes 12 tisíc
svazků knih a odebírá 33 druhů periodik. Celý
knihovní fond je zpracován v programu LANius.
V knihovně jsou celkem čtyři počítače s přístupem
na internet.
Knihovna pravidelně pořádá knihovnické lekce
a různé besedy pro žáky a studenty místních škol.
Naučná literatura
Vstupní prostor knihovny s veřejným internetem

Oddělení pro dospělé

Statistika 2006
Počet
obyvatel

70

3 067

Počet
čtenářů
330

Počet návštěvníků
4 851

Knihovní
fond
12 667

Počet
výpůjček
21 890

Počet titulů
časopisů
33

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
4/4

4

Hodiny pro
veřejnost
24

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA VRANOVICE
Adresa: Náves 89, 691 25 Vranovice
Telefon: 519 433 307
E-mail: knihovna.vranovice@seznam.cz

WWW: www.vranovice.org
Vedoucí knihovny: Blanka Papežová
Zřizovatel: Obec Vranovice

V letech 1848–1918 působil ve Vranovicích německý čtenářský spolek a od roku 1895 český čtenářský spolek. Obecní knihovna byla založena na základě prvního knihovního zákona po vzniku Československé
republiky. Knihovníky byli většinou učitelé základní školy. Od 80. let
minulého století se stala knihovnou s profesionálním knihovníkem.
Po zrušení centralizovaného systému Městské knihovny Břeclav, jehož součástí byla i knihovna ve Vranovicích, byla knihovna v roce 1993
převedena pod obec. Postupně byl celý úvazek v knihovně snižován,
až byla knihovna zařazena ke knihovnám s neprofesionálním pracovníkem s půjčovní dobou dvě hodiny týdně. V roce 2003 se knihovna za
Literatura pro děti

Veřejný internet a výpůjční pult

pomoci obce stala opět profesionální knihovnou.
Knihovna je otevřena pro veřejnost čtyři dny v týdnu. Čtenáři
a uživatelé služeb knihovny
mají od roku 2006 k dispozici
automatizovaný knihovní systém
Clavius. Od ledna 2004 mohou
využívat dvě veřejně přístupná
místa na internet.
V prostorách knihovny se pořádají nejrůznější kulturní akce, výstavy a besedy. V roce 2005 byly
v součinnosti s kulturní komisí
obce uspořádány čtyři výstavy
Celkový pohled na půjčovnu
obrazů a grafiky a jedna prodejní výstava uměleckých předmětů. V roce 2006 měla úspěch výstava obrazů malíře a grafika Emanuela Petržely.

Statistika 2006

Počet
obyvatel
1 991

Počet
čtenářů
177

Počet návštěvníků
2 148

Knihovní
fond
9 092

Počet
výpůjček
7 413

Počet titulů
časopisů
5

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

8

Hodiny pro
veřejnost
12

71

OKRES HODONÍN
Okres Hodonín leží na jihovýchodní Moravě při hranici se Slovenskou republikou. Území okresu
o celkové rozloze 1 086 km2 zaujímá 15 % rozlohy území Jihomoravského kraje a je charakteristické
svým protáhlým tvarem ze západu na východ. Administrativně se okres člení na 81 obcí. Celkem 8
obcí má statut města – Bzenec, Dubňany, Hodonín, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov
a Ždánice.
Na území okresu žilo k 1. 1. 2006 celkem 156 951 obyvatel, tedy 13,85 % obyvatel JMK.
Knihovny regionu
V regionu Hodonín se nachází celkem 81 knihoven. Pověřenou knihovnou je Městská knihovna
Hodonín, 16 knihoven je profesionálních, 64 neprofesionálních.
Profesionální knihovny

Hustota osídlení na km2:
144,4 obyvatel

Rozloha:
1 086,3 km2

Počet obcí:
81

Počet obyvatel:
156 951
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Místní knihovna Blatnice pod Svatým Antonínkem
Městská knihovna Bzenec
Místní knihovna Čejč
Městská knihovna Dubňany
Obecní knihovna Hroznová Lhota
Městská knihovna Kyjov
Obecní knihovna Moravský Písek
Místní knihovna Mutěnice
Místní knihovna Prušánky
Městská knihovna Strážnice
Místní knihovna Tvarožná Lhota
Obecní knihovna Velká nad Veličkou
Městská knihovna ve Veselí nad Moravou
Místní knihovna Vnorovy
Městská knihovna Vracov
Městská knihovna Ždánice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HODONÍN
Adresa: Národní třída 3, 695 14 Hodonín
Telefon: 518 321 213
E-mail: knihovna.mk@muhodonin.cz

WWW: www.knihovna-hod.cz
Ředitelka knihovny: Mgr. Hana Šimonová
Zřizovatel: Město Hodonín

Městská knihovna Hodonín je organizační složkou města. Je pověřenou
knihovnou pro výkon regionálních funkcí, které poskytuje 80 knihovnám okresu.
Podle zákona č. 430
z roku 1919 o veřejných
knihovnách obecních byla
1. 7. 1921 založena Městská
knihovna v Hodoníně. Jejím
sídlem byly dvě místnosti
v chlapecké škole. V roce
1922 byl schválen knihovní
řád a v roce 1923 se přestěhovala knihovna do budovy na dnešním Masarykově náměstí, kde sídlila až do roku 1986, kdy byla otevřena nová budova knihovny na
Národní třídě.
Knihovna prošla v letech 2001–2002 rekonstrukcí.
Od 1. 1. 2003 je jejím zřizovatelem město Hodonín.
V budově knihovny je také umístěno Městské informační centrum.
Knihovnu vedl v letech 1926–1930 Jaroslav Frey,
významná osobnost českého knihovnictví, který vydával v letech 1927–1931 pro své čtenáře časopis
Knihovna.
V roce 1979 byl zaveden střediskový systém, který
od roku 1980 spočíval v centrálním nákupu, zpracování
a distribuci knihovního fondu pro knihovny okresu.
Roku 1995 byl zaveden automatizovaný výpůjční
systém LANius, nejprve v dětském oddělení a v roce
1998 v oddělení pro dospělé čtenáře.
Knihovna poskytuje služby i prostřednictvím jedné
pobočky ve městě, umožňuje veřejný přístup na interOddělení pro dospělé
net, nabízí reprografické služby, rezervaci
literatury, meziknihovní výpůjční služby,
prolongaci elektronickou poštou, zasílá na
vyžádání informace e-mailem a SMS. Svým
uživatelům zprostředkuje využití služby
Anopress – databáze Tam Tam, České tiskové kanceláře a EIFL Direct, zajišťuje informace o Evropské unii, věnuje se kulturně
vzdělávací činnosti a vydává bibliografii
Novinky měsíce. Informace jsou přístupné
i on-line z webové stránky knihovny.
Knihovna má přes 118 tisíc svazků knih.
Ve studovně a čítárně je 140 titulů časopisů,
fond regionální literatury, příruční knihovna,

Vstup do knihovny
73

kartotéka osobností Hodonínska, od roku
1970 sbírky zákonů, CD-ROM, zvukové
knihy pro slabozraké a nevidomě a DVD
pro sluchově postižené včetně přehrávače.
V oddělení pro dospělé je počítač se
skenerem umožňující přístup na internet
pro zrakově postižené.
Půjčovna pro děti a mládež, včetně
pobočky, má přístup na internet, možnost
přehrávání a využívání CD-ROM. Pořádá
literárně tematické besedy pro žáky mateřských škol a seznamuje je s knihovnou.
Základním školám nabízí informatické
hodiny, kde se žáci učí postupu při vyhledávání informací v knihách, na CD-ROM

Oddělení pro dospělé

i v elektronických katalozích. Připravuje
vědomostní a výtvarné soutěže, rozvoj
čtenářství podporuje besedami o českých
i světových autorech. Jako reakce na výzvu Pedagogicko-psychologické poradny
Hodonín vznikl v roce 2006 při dětském oddělení Městské knihovny Multikulturní klub,
který je součástí preventivních programů
Lano a Mozaika. Oba uvedené projekty podporované grantem jsou zaměřeny na multikulturní výchovu a prevenci sociálně-patologických jevů v MŠ a ZŠ. Knihovna připravuje
soutěže, výtvarné dílny, uskutečnil se Festival
Oddělení pro děti
a výstava Mozaika – barevný svět.
Oddělení informačních zdrojů a regionálních služeb zajišťuje získávání, nákup a zpracování knihovních fondů pro Městskou knihovnu i dalších osmdesát obsluhovaných knihoven.
Knihovna jako kulturní a spoleOddělení pro dospělé
čenské centrum zahájila v roce 1986
výstavní činnost a rozšířila tím nabídku
služeb občanům města a okolí. Ve
výstavním sále knihovny bylo již představeno více než 50 našich předních
ilustrátorů a tvůrců knih.
Od roku 2002 se nachází v budově knihovny nová galerie – Galerie
Vednevnoci, kde se prezentují díla mladých, převážně regionálních tvůrců, ze
všech oborů výtvarné činnosti, včetně
tvorby fotografické. Výstavy jsou navštěvovány školami z města i blízkého
okolí. Přispívají k rozšiřování znalostí
žáků z oblasti výtvarného umění, prohlubují jejich schopnosti vnímání uměleckých děl a estetické cítění.
Knihovna se pravidelně zapojuje
do celostátních akcí – Březen měsíc internetu, Noc s Andersenem a Týden knihoven.

Statistika 2006

Počet
obyvatel

74

26 440

Počet
čtenářů
5 008

Počet návštěvníků
71 113

Knihovní
fond
118 388

Počet
výpůjček
258 186

Počet titulů
časopisů
140

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
16/6

73

Hodiny pro
veřejnost
45

OBECNÍ KNIHOVNA BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
E-mail: ludmila.brslikova@seznam.cz
Adresa: Náměstí 28, 696 71 Blatnice pod Svatým
Vedoucí knihovny: Mgr. Ludmila Bršlíková
Antonínkem
Zřizovatel: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
Telefon: 518 331 225
Počátky půjčování knih sahají k roku
1879, kdy obdržela místní školní rada od
Uhersko-Ostrožské záložny darem deset
zlatých, za které bylo na návrh nadučitele
Františka Šťastného zakoupeno padesát
knih. Byly to spisy Kryštofa Šmída, které
vytvořily základ budoucí knihovny. O další
rozšíření knih se postarali farář František
Vlk, Josef Koutný a hostinský J. Vostatek.
Knihy v ceně dvanácti zlatých darovali bohoslovci z Olomouce. Jejich zásluhou se
zvýšil stav fondů na sto osmnáct svazků.
Knihovna školní a farní (jak se označovala)
se těšila velké přízni, ale když každoročně
začaly polní práce, ubývalo i čtenářů. V letech 1955–1967 vedla knihovnu Božena
Neoralová, která vytvořila lístkový systém. Půjčovalo se jednou týdně.
V současnosti je knihovna umístěna v prvním
poschodí obecního úřadu. Do budoucna bude
nutné vzhledem k nárůstu fondu a zvyšujícím se
nárokům na studijní a internetová místa uvažovat o rozšíření jejích prostor. V roce 2005 byl do
knihovny zaveden knihovnický systém Clavius.
Pro veřejnost je knihovna otevřena třikrát
týdně – v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu, celkem
patnáct hodin. Sobotní půjčování je určeno především studentům a pracujícím, kteří se během
týdne do knihovny nedostanou.
Půjčovna

Studijní místa s internetem
V knižním fondu se nachází na 11 tisíc knih.
Specialitou jsou knihy science-fiction a fantasy,
kterých je na osm set. Vyčleněny jsou také detektivní romány, příběhy a regionální literatura.
Pro zkvalitnění knihovnických a informačních služeb jsou využívány finanční zdroje ze
státních dotací a granty ministerstva kultury,
ostatní náklady zajišťuje Obecní úřad v Blatnici.
V prostorách knihovny je umístěno internetové centrum obce. K dispozici jsou tři počítače.
Knihovna pořádá čtenářské soutěže, výstavky knih a besedy se žáky základní školy a podílí se na některých činnostech kulturní komise
v obci.

Statistika 2006

Počet
obyvatel
2 114

Počet
čtenářů
226

Počet návštěvníků
3 013

Knihovní
fond
10 691

Počet
výpůjček
15 361

Počet titulů
časopisů
16

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/3

6

Hodiny pro
veřejnost
15
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BZENEC
Adresa: Krále Vladislava 759, 696 81 Bzenec
Telefon: 518 384 609
E-mail: mek.bzenec@tiscali.cz

WWW: www.bzenec.cz
Vedoucí knihovny: Jitka Navrátilová
Zřizovatel: Město Bzenec
Veřejné knihovnictví existovalo v Bzenci
již od konce předminulého století. Kolem
roku 1895 zde byly dvě veřejné knihovny
– řemeslnicko-vzdělávací beseda Havlíček
a Měšťanská beseda. V roce 1920 se obě
knihovny spojily a vznikla Veřejná knihovna
města Bzenec, která měla ve svém fondu přibližně tisíc knih. V roce 1966 zahájil provoz
Kulturní dům a knihovna byla přemístěna do
jeho nově zbudovaných prostor. V říjnu roku
2003 byla knihovna přestěhována do zrekonstruované budovy v ulici Krále Vladislava, ve
které měla dříve technické zázemí základní
škola. V prvním poschodí je umístěna Stálá
Půjčovna

expozice města, jejíž provoz knihovna
zajišťuje.
Každý rok je knižní fond v knihovně
rozšiřován téměř o 700 nových knih.
Zastoupena je beletrie, poezie, populárně naučná literatura a knihy pro děti.
Výpůjční protokol knihovny je plně automatizovaný od roku 1999 v systému
LANius.
Při knihovně působí informační centrum s veřejně přístupným internetem nabízející např. turistické známky, mapy, tu-

Výstavka dětských knih

ristické průvodce a pohlednice města.
Knihovna se podílí na vysílání kabelové
televize a na vydávání Bzeneckého
zpravodaje.
Knihovna pořádá pro žáky a studenty bzeneckých škol literární besedy
a exkurze do stálé expozice, kde se
mohou seznámit s historií města formou exponátů i fotografií. Několikrát
ročně probíhají ve výstavním sále krátkodobé výstavy. K těm nejúspěšnějším
patřily například výstavy řezbářských
prací, numizmatiky, obrazů nebo rádií
20. století.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

76

4 282

Počet
čtenářů
623

Počet návštěvníků
5 664

Knihovní
fond
23 620

Počet
výpůjček
34 954

Počet titulů
časopisů
11

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/1

6

Hodiny pro
veřejnost
25

MÍSTNÍ KNIHOVNA ČEJČ
Adresa: Za mlýnem 403, 696 14 Čejč
Telefon: 518 361 240
E-mail: knihovna.cejc@iol.cz

WWW: www.cejc.cz
Vedoucí knihovny: Alena Trojanová
Zřizovatel: Obec Čejč
Do účinnosti zákona o obecních knihovnách byly v obci
činné tři soukromé spolkové
knihovny – knihovna Národní
jednoty pro jihozápadní Moravu,
knihovny Sokola a Orla. Knihovna
Národní jednoty pro jihozápadní
Moravu, jejíž knižní fond byl
členy propůjčen na pět let nově
vznikající veřejné knihovně, sídlila
přechodně v hostinci u Perknovských. Zásluhou výstavby nové
školní budovy se mohl zapůjčený fond v roce 1926 přemístit
Studijní místo s internetem

do obecního domu, čímž vznikla veřejná obecní
knihovna. Knihovnicí byla zvolena a obecním zastupitelstvem potvrzena učitelka Marie Pavlíková.
Obecní knihovna plnila důležité poslání vytčené
zásadami nového československého státu, které
kladly důraz na vzdělávání, osvětu, vědění a na
výchovu k humanitě a demokracii. Množství registrovaných čtenářů postupně narůstalo. V roce
1929 měla knihovna 94 stálých čtenářů, o rok
později jejich počet vzrostl na 109.
V roce 1978 byla knihovna profesionalizována. Působila jako středisková, metodicky

Výpůjční pult

spravovala knihovny okolních obcí,
do roku 2002 byla součástí celookresního systému a metodicky byla řízena
Okresní knihovnou Hodonín.
V roce 2001 byla knihovna vybavena počítačem s připojením k internetu a tiskárnou. Od roku 2003 je jejím
zřizovatelem obec Čejč. Pracovnice
knihovny vykonává v současnosti
i funkci kulturní referentky v obci.
Knihovna je v centru obce,
nachází se v několika místnostech
budovy mateřské školy. Provozuje veřejný internet v rozsahu půjčovních hodin knihovny a působí jako informační
centrum obce.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
1 237

Počet
čtenářů
160

Počet návštěvníků
1 488

Knihovní
fond
9 067

Počet
výpůjček
9 538

Počet titulů
časopisů
10

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

10

Hodiny pro
veřejnost
21
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA DUBŇANY
Adresa: Komenského 282, 696 03 Dubňany
Telefon: 518 366 103
E-mail: mek.dubnany@ipnet.cz

WWW: www.mesto-dubnany.cz
Vedoucí knihovny: Slavomila Dohnálková
Zřizovatel: Město Dubňany
Obecní knihovna v Dubňanech byla založena 1. května 1921 v prostorách obecního
úřadu. Jejím zakladatelem byl lékař Antonín
Straka. Od září téhož roku vedl knihovnu učitel Jaromír Fiala. Od roku 1930 se knihovna
několikrát stěhovala. Nejprve do pronajatých
místností vedle hostince Františka Růžičky,
v roce 1953 do bývalého obchodu. První profesionální knihovnicí se stala Marie Šůralová.
V červenci 1998 se stěhovala naposledy, a to do
upravených prostor Základní umělecké školy.
Je umístěna v přízemí budovy, má samostatný
vchod a bezbariérový přístup. Tvoří ji oddělení
pro dospělé a pro dětské čtenáře. V roce 2003

se stalo zřizovatelem město Dubňany,
knihovna je jeho organizační složkou.
Fond knihovny tvoří přes 22 tisíc
svazků. Součástí fondu je regionální
literatura, pro kterou je vymezena část
v oddělení naučné literatury.
V roce 2001 začalo automatizované
půjčování v dětském oddělení a v následujícím roce byl provoz již plně automatizován a bylo zahájeno půjčování
pomocí systému LANius také v oddělení
pro dospělé čtenáře. Zároveň v obou odPůjčovna

Výpůjční pult

děleních byly zpřístupněny elektronické
katalogy.
Knihovna získala v roce 2001 na základě grantu MK ČR počítač napojený
na internet a tiskárnu a od roku 2004
byla internetová stanice přístupná i v dětském oddělení.
Knihovna pravidelně pořádá pro
místní mateřskou a základní školu kulturně vzdělávací akce a knihovnické
informační lekce. V měsíci březnu a říjnu
jsou pro seniory pořádány lekce internetu. Knihovna spolupracuje s Městskou
knihovnou Hodonín zejména při využívání výměnných fondů.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

78

6 553

Počet
čtenářů
548

Počet návštěvníků
3 620

Knihovní
fond
22 254

Počet
výpůjček
31 237

Počet titulů
časopisů
12

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
4/3

12

Hodiny pro
veřejnost
25

OBECNÍ KNIHOVNA HROZNOVÁ LHOTA
Adresa: Hroznová Lhota 169, 696 63 Hroznová Lhota
Telefon: 518 327 871
E-mail: knihovna_hr.lhota@worldonline.cz

WWW: www.hroznovalhota.cz
Vedoucí knihovny: Marie Langweilová
Zřizovatel: Obec Hroznová Lhota
Obecní
knihovna
Hroznová Lhota je veřejnou knihovnou, která
působí jako informační
a vzdělávací centrum
obce, dostupné pro
všechny občany.
První psané zmínky
o knihovně jsou podle
obecní kroniky z roku
1931, kdy byla dokončena stavba Obecního
domu. V přízemí byla
radnice a nově zřízená
knihovna s čítárnou. Prvním knihovníkem se na
dlouhá léta stal učitel

František Nálepa. Zde knihovna sídlila až do roku
1982, kdy po rekonstrukci sousedního Lidového
domu byla přestěhována z již nevyhovujících prostor do přízemí nového objektu, kde sídlí dosud.
Od roku 1982 je profesionální knihovnou.
Pro veřejnost je knihovna otevřena denně odpoledne mimo středu. Provozní doba je patnáct
hodin týdně.
Knihovna má k dispozici celkem tři počítače,
z toho dva jsou napojené na internet. Jsou využívány zejména studenty. Podle požadavků občanů
zabezpečuje knihovna také meziknihovní výpůjčky.

Informace o Evropské unii

Dětské oddělení

Velmi dobrou spolupráci má knihovna se
základní školou. Pro žáky jsou připravovány tzv.
besedy nad knihou – informace o autorovi díla
s ukázkami. Pravidelně navštěvují knihovnu děti
z mateřské školy. Jsou pro ně připravovány soutěže, kvízy či besedy s pohádkou. Pro děti z mateřských škol a nižších ročníků základní školy pořádá
knihovna divadelní představení. Pro dospělé jsou
připravovány kulturní akce – vánoční výstava, výstava obrázků, tematické přednášky.
Už několik let vydává knihovna svůj časopis
KULÍK aneb kulturní listy knihovny, který vychází
jednou za dva měsíce. Na webových stránkách
informuje čtenáře o nových knihách, významných
událostech a činnosti knihovny.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
1 268

Počet
čtenářů
209

Počet návštěvníků
2 962

Knihovní
fond
8 346

Počet
výpůjček
5 815

Počet titulů
časopisů
9

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/3

9

Hodiny pro
veřejnost
15
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KYJOV
Adresa: Komenského 617, 697 01 Kyjov
Telefon: 603 447 852
E-mail: mek@knihovna-kyjov.cz

WWW: www.knihovna-kyjov.cz
Ředitelka knihovny: Jaroslava Skoulová
Zřizovatel: Město Kyjov
Počátky knihovnické činnosti jsou spojeny
s rozvojem spolkového života ve městě v 60. letech 19. století, když vznikl v roce 1864 čtenářský
spolek. V roce 1988 byla přestěhována do nových
prostor budovy tehdejšího Městského národního
výboru, pro veřejnost byla otevřena 1. září 1988.
Tato budova, ve které působí knihovna dodnes,
je umístěna v centru města a je snadno dostupná i starším uživatelům. V současné době má
knihovna svoji pobočku v Bohuslavicích. Od roku

2003 působí jako příspěvková organizace města.
Budova knihovny a pobočka v Bohuslavicích je v majetku města Kyjova.
Městská knihovna v Kyjově nabízí informační
a knihovnické služby ve studovně a v čítárně.

Čítárna a studovna

Půjčovna

K dispozici jsou tři internetové stanice, z toho je
jeden počítač určen pro handicapované občany
se speciálními programy pro nevidomé a slabozraké. V oddělení pro děti pracuje dlouhodobě Klub
mladého čtenáře ve spolupráci s Klvaňovým gymnáziem a Základní školou J. A. Komenského.
Tradicí knihovny jsou besedy, mluvené doporučující bibliografie, exkurze podporující rozvoj
bibliografické gramotnosti určené dětem od před-

školního věku po dospívající mládež, výstavky, soutěže a kvízy.
Knihovna spolupracuje se třemi základními školami, pěti mateřskými školami, zvláštní školou, Speciální školou pro sluchově
postižené v Kyjově-Boršově, Ústavem pro mentálně postižené,
čtyřmi středními učilišti, Klvaňovým gymnáziem a střední zdravotnickou školou. Na vyžádání organizuje kulturní pořady i pro
mateřské a základní školy z okolních obcí. Pravidelně jsou pořádány ve studovně a v čítárně ve večerních hodinách přednášky
pro dospělé podle požadavků a zájmu posluchačů. Činnost
knihovny je prezentována v regionálních médiích Kyjovské
noviny, Kam v Kyjově a okolí, kabelové televizi, Rádiu Jih a v deníku Rovnost – Slovácko.
Počet
obyvatel

80

11 970

Počet
čtenářů
2 538

Počet návštěvníků
31 340

Knihovní
fond
40 041

Počet
výpůjček
113 377

Oddělení pro děti

Statistika 2006

Počet titulů
časopisů
140

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
6/4

96

Hodiny pro
veřejnost
35

OBECNÍ KNIHOVNA MORAVSKÝ PÍSEK
Adresa: Velkomoravská 1, 696 85 Moravský Písek
Telefon: 518 387 341
E-mail: knihovna@moravskypisek.cz

WWW: www.moravskypisek.cz
Vedoucí knihovny: Mgr. Olga Zamborská
Zřizovatel: Obec Moravský Písek

Knihovna obce Moravský Písek
byla zpřístupněna byla v polovině
50. let minulého století. Knižní fond
byl za přispění místních obyvatel
postupně doplňován hodnotnými
knihami dnes již téměř historického
charakteru. V současnosti je nákup
fondu hrazen z prostředků obce
a doplňován také prostřednictvím
výměnných souborů, které poskytuje Městská knihovna Hodonín.

Pro veřejnost je
knihovna otevřena tři dny
v týdnu, celkem 18 hodin.
Knihovní fond tvoří na 9 tisíc svazků. Zastoupena je
literatura pro všechny věkové kategorie. Čtenářům
je k dispozici internet
a studijní koutek.

Studijní koutek s internetem
Pro děti byl založen Klub čtenářů.
Jsou pořádány besedy na různá témata a výstavky
pro mateřskou a základní školu.
Knihovna zajišťuje informační
panel v obci, kde
upozorňuje na významná kulturní
výročí a poskytuje
informace o veškerém dění a činnosti
knihovny.

Půjčovna

Statistika 2006
Počet
obyvatel
2 200

Počet
čtenářů
332

Počet návštěvníků
1 663

Knihovní
fond
8 875

Počet
výpůjček
5 438

Počet titulů
časopisů
3

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

12

Hodiny pro
veřejnost
18
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MÍSTNÍ KNIHOVNA MUTĚNICE
Adresa: Masarykova 436, 696 11 Mutěnice
Telefon: 721 245 221

Vedoucí knihovny: Anna Davidová
Zřizovatel: Obec Mutěnice
Místní knihovna obce
Mutěnice je veřejnou
knihovnou, která poskytuje knihovnické a informační služby pro všechny
občany.
Půjčování knih v obci
je spojeno se začátkem
první republiky, kdy byly
v obci veřejná farní a orelská knihovna sloučeny
do veřejné knihovny. Po
druhé světové válce byla
obecní knihovna umístěna v jedné místnosti
na radnici. Několikrát se

stěhovala. Sídlila v bývalém Katolickém domě, v budově základní
školy, v prvním patře hostince u Trávníčků, radničním dvoře a v bývalém dětském zdravotním středisku.
V roce 1994 se knihovna přestěhovala do staré budovy
základní školy, kde sídlí dosud. Výhledově se počítá se jejím přestěhováním do přízemí budovy mateřské školy, čímž knihovna
získá nově upravené prostory a zejména možnost lépe ovlivňovat budoucí mladou generaci čtenářů. Kromě místní knihovny je
Půjčovna

Nabídka časopisů
v Mutěnicích v nové budově základní školy žákovská a učitelská
knihovna, která působí od roku
1955.
Místní knihovna je pro veřejnost otevřena čtyři dny v týdnu,
celkem 20 hodin.
Knihovna využívá výměnný
knižní fond Městské knihovny Hodonín a poskytuje zejména bibliograficko-informační služby.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

82

3 650

Počet
čtenářů
235

Počet návštěvníků
1 659

Knihovní
fond
11 695

Počet
výpůjček
5 437

Počet titulů
časopisů
2

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
0

8

Hodiny pro
veřejnost
20

MÍSTNÍ KNIHOVNA PRUŠÁNKY
Adresa: Hlavní 100, 696 21 Prušánky
Telefon: 518 374 125
E-mail: kultura@obecprusanky.cz

Půjčovna

WWW: www.obecprusanky.cz
Vedoucí knihovny: Vlasta Trechová
Zřizovatel: Obec Prušánky
Místní knihovna Prušánky je organizační složkou obecního úřadu.
V Prušánkách má dlouholetou
tradici. Byla založena v roce 1904
Akademickým spolkem Podlužan
z Hodonína a sídlila v budově staré
školy. Správci knihovny byli Václav
Hokr, Jan Bílek a Alois Kučera. V roce
1919 byla založena Obecní knihovna
ve staré záložně.
V roce 1958 byla knihovna přestěhována do suterénu nově postaveného
kulturního domu. Služby zde poskytovala do roku 1976, kdy byla otevřena
budova dnešního obecního úřadu.
V jeho prostorách získala knihovna
svoje nové působiště. V roce 2005 byla v rámci stavebních úprav
knihovna rozšířena, čímž vzniklo nové dětské oddělení a prostory
pro umístění počítače.
Pro veřejnost je knihovna otevřena dva dny v týdnu – celkem
15 hodin.
Knihovna využívá regionální služby Městské knihovny Hodonín,
která poskytuje výměnné fondy a zprostředkovává současně nákup
knih, na něž přispívá místní obecní úřad.
Studijní místa

Kromě půjčování knih a časopisů mohou čtenáři a ostatní návštěvníci knihovny
využívat internet. Díky umístění knihovny
v budově obecního úřadu, je možné internet využívat i mimo půjčovní dobu.
Knihovna pořádá každoročně besedy
pro žáky prvního stupně se zaměřením
na probírané učivo z literatury, které jsou
spojeny s prohlídkou knihovny a nabídkou jejích služeb. Snahou těchto besed
je získat děti zábavnou formou pro četbu a rozšířit tak řady dětských čtenářů. Místní knihovna je pro občany
Prušánek i okolních obcí důležitým kulturním a informačním centrem.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
2 100

Počet
čtenářů
179

Počet návštěvníků
1 593

Knihovní
fond
7 328

Počet
výpůjček
7 577

Počet titulů
časopisů
0

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

3

Hodiny pro
veřejnost
15
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘI KULTURNÍM DOMĚ STRÁŽNIČAN VE STRÁŽNICI
Ředitelka KD: PhDr. Danuše Adamcová
Vedoucí knihovny: Drahomíra Brablecová
Zřizovatel: Město Strážnice

Adresa: Veselská 1321, 696 62 Strážnice
Telefon: 518 334 878
E-mail: knihovna@kd-straznice.cz
WWW: www.kd-straznice.cz

Městská knihovna při Kulturním domě
Strážničan ve Strážnici poskytuje všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby, mezi které patří absenční a prezenční půjčování literatury, meziknihovní
výpůjční služba, bibliograficko informační
a kulturně výchovná činnost a přístup na
internet.
Dne 29. 6. 1920 se městské zastupitelstvo usneslo zřídit obecní knihovnu a čítárnu.
Knihovna začala pracovat v roce 1921 v prostorách budovy gymnázia. V roce 1933 byla však
čítárna z úsporných důvodů zrušena.
V roce 1963 došlo ke sloučení se Závodní
knihovnou Šohaj a knihovna se přestěhovala do
prostor Sdruženého závodního klubu. V roce
1973 byl otevřen nový Kulturní dům Strážničan,
v jehož prostorách dostala knihovna jednu velkou místnost. Činnost knihovny se postupně
rozrůstala a v roce 2001 jí byla přidělena bývalá
klubovna, do které bylo přemístěno dětské oddělení. Od 1. ledna 2003 se knihovna stala součástí
Kulturního domu Strážničan ve Strážnici.
Automatizovaný provoz knihovny za pomoci
systému LANius byl zahájen roku 2004. Veřejný
internet byl v oddělení pro dospělé čtenáře zprovozněn v roce 2001, v dětském oddělení je internetová stanice přístupná od roku 2005.

Oddělení pro děti

Knihovna využívá také grantové programy. V roce 2001 získala v programu MK
ČR VISK 3 nový počítač, v roce 2005 obdržela z projektu PIK připojení na internet.
Každoročně se přihlašuje do projektu Česká
knihovna a obohacuje tak svůj fond o řadu
nekomerčních titulů.
V oblasti kulturně výchovné činnosti spolupracuje se základními a středními školami,
pro které zajišťuje řadu akcí. Při knihovně
již třicet let pracují čtenářské kroužky žáků
základních škol. K oblíbeným akcím patří
pasování žáků prvních tříd základních škol na
čtenáře knihovny.
V rámci regionálních služeb využívá
knihovna zejména možnost zapůjčení knih
z výměnných fondů.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Statistika 2006
Počet
obyvatel

84

5 830

Počet
čtenářů
1 124

Počet návštěvníků
12 080

Knihovní
fond
30 924

Počet
výpůjček
60 228

Počet titulů
časopisů
27

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/2

7

Hodiny pro
veřejnost
27

MÍSTNÍ KNIHOVNA TVAROŽNÁ LHOTA
Adresa: Tvarožná Lhota 190, 696 02 Tvarožná Lhota
Telefon: 518 337 726
E-mail: knihovna@tvarozna-lhota.cz

WWW: www.tvarozna-lhota.net
Vedoucí knihovny: Kamila Příkaská
Zřizovatel: Obec Tvarožná Lhota

Tvarožná Lhota je obec s 868 obyvateli, která se
nachází v oblasti Bílých Karpat. Náleží k ní rekreační
oblast Lučina s autokempinkem a zpřístupněná rozhledna Travičná. Pro kulturní a společenské vyžití občanů slouží v Tvarožné Lhotě společenský dům a nový
obecní dům, ve kterém se nachází i knihovna.
Z pamětí Petra Nejedlíka se dozvíme, že prvním
knihovníkem v letech 1919–1933 byl František Uřičář.
Do roku 1945 po něm převzali společně veřejnou
knihovnu František Sukup, Josef Holubík, Josef Bedrava.
Knihovna se tehdy nacházela v místnostech obecního
úřadu. Po válce byla několik let její činnost zastavena.
Na obnovení činnosti
knihovny se
zasloužil řídící školy Eduard Procházka s dcerou. Z obecního úřadu se
knihovna přestěhovala do prostor základní školy, později se znovu stěhovala a pracovala v provizorních a omezených prostorách.
V roce 2004 byl vybudován nový obecní dům, kde získala své místo
v prvním patře v elegantní obloukové místnosti.
Pro rozšíření nabídky využívá knihovna výměnné fondy, z nichž
mají radost především děti, protože každé dva měsíce jim přijdou nové
knížky.
V knihovně jsou čtyři studijní místa a dětský koutek. K dispozici je
veřejný internet, barevná kopírka a tiskárna. Nové prostory a poskytované služby se odrazily ve velkém zájmu o knihovnu. Knihovna pořádá
již druhý rok, vždy v měsíci březnu, besedy pro děti z místní mateřské
a základní školy.
V říjnu 2006 připravila knihovna Slavnostní zápis a pasování do
klubu čtenářů. Děti byly zkoušeny, jak umí číst a veršovat. Na závěr si přiPasování na čtenáře
čarovaly Vojáka – ochránce knih, který je slavnostně pasoval na čtenáře.
Veřejný internet

Dětské oddělení

Statistika 2006
Počet
obyvatel
872

Počet
čtenářů
95

Počet návštěvníků
2 256

Knihovní
fond
3 977

Počet
výpůjček
3 542

Počet titulů
časopisů
0

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

4

Hodiny pro
veřejnost
20
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÁ NAD VELIČKOU
Adresa: Velká nad Veličkou 586, 696 74 Velká nad Veličkou WWW: www.knihovnavelkanadvelickou.cz
Vedoucí knihovny: Věra Prachařová
Telefon: 518 382 502
Zřizovatel: Obec Velká nad Veličkou
E-mail: knihovna.velkanv@tiscali.cz
Knihovna je od svého počátku umístněna v prostorách
Kulturního domu odborů Velká
nad Veličkou. V 60. letech jako
Sdružená knihovna byla organizační součástí Sdruženého
závodního klubu. V roce 1973
přešla pod Okresní knihovnu
Hodonín a působila jako středisková knihovna pro sedm
napojených knihoven v regionu Horňácko. V roce 1993
se zřizovatelem knihovny stala
obec, která prosadila rozšíření
knihovny o další prostory a zasloužila se o vybavení novými
knihovnickými regály a knihov-

nickým nábytkem. Do knihovny byly zakoupeny tři počítače .
V roce 2001 byl zahájen automatizovaný výpůjční systém prostřednictvím
knihovního systému LANius a internet pro
veřejnost. Prostřednictvím Souborného
katalogu odborné literatury veřejných
knihoven – SKAT je vybírána a objednávána naučná literatura požadovaná čtenáři,
zejména studenty.

Knihovnická lekce pro žáky ZŠ
Půjčovní doba je čtyři dny v týdnu
– celkem 17 hodin. Knihovní fond tvoří
zejména naučná literatura pro děti a pro
mládež, beletrie a časopisy.
Pro žáky místní základní a mateřské školy, ale i okolních obcí, připravuje
knihovna literární besedy, soutěže a knihovnické lekce. Jsou zaměřeny především
na rozvoj dětského čtenářství. Knihovna
má velmi dobrou spolupráci se základní
školou.

Oddělení časopisů

Statistika 2006
Počet
obyvatel

86

3 097

Počet
čtenářů
736

Počet návštěvníků
8 217

Knihovní
fond
19 739

Počet
výpůjček
39 751

Počet titulů
časopisů
40

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/1

6

Hodiny pro
veřejnost
17

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VESELÍ NAD MORAVOU
Ředitel MKS: Mgr. Marcel Řimák
Vedoucí knihovny: Eva Machalová
Zřizovatel: Město Veselí nad Moravou

Adresa: nám. Míru 667, 698 27 Veselí nad Moravou
Telefon: 518 322 512
E-mail: mek.veseli@email.cz
WWW: www.mksveseli.cz

První zmínky o veřejném knihovnictví ve městě
pocházejí z druhé poloviny 19. století. V roce 1864
byl založen čtenářský spolek později přejmenovaný na
Beseda Svatopluk, který stál v popředí společenského
a národního života ve městě. Bohatá knihovna Besedy,
rozmnožovaná z členských příspěvků a peněžitých
darů, se udržela až do první světové války. Vedle ní
existovaly knihovny jiných spolků. Jejich sloučením
vznikla první Veřejná obecní knihovna a čítárna, jak to
předepisoval knihovnický zákon z roku 1919. Umístěna
byla v upravených prostorách bývalé městské radnice
v ulici Sudomírky.
V roce 1934 byla postavena nová budova radnice,
kam se knihovna přestěhovala. V roce 1950 se stala
okresní knihovnou, byla profesionalizovaná, později přibyla metodická funkce pro 27 obecních knihoven.
V roce 1960 se přestěhovala do místností v novém kulturním domě, kde sídlí dodnes. Umístění v těchto prostorách významně přispělo k jejímu rozvoji. V 70. letech bylo zřízeno knihovnické středisko, vznikla pobočka na
sídlišti Hutník, pobočka vznikla i z Obecní knihovny v Zarazicích.
Od roku 2003 po zrušení okresů a okresního centralizovaného systému se stala knihovna příspěvkovou
organizací města a součástí Městského kulturního
střediska.
Již několik let současné prostory knihovně nestačí a intenzivně se hledá možnost nového umístění
knihovny ve městě.

Pohled do půjčovny
V současnosti má knihovna přes 57 tisíc svazků
a odebírá 52 titulů časopisů. K dalším informačním
pramenům patří encyklopedie na CD-ROM, katalog
regionální literatury a příruční knihovna. V roce 1999
Studijní místa
byl v půjčovně pro dospělé zpřístupněn veřejný internet a od roku 2005 je přístupný i v dětském oddělení.
V roce 2000 byl zahájen automatizovaný provoz v programu LANius v oddělení pro děti a v roce 2005 byl
spuštěn i v oddělení pro dospělé. V současnosti se připravuje on-line databáze knih.
Knihovna se systematicky věnuje kulturně výchovné činnosti, pozornost je zaměřena především na mládež.
Spolupracuje se všemi školami ve městě, Domem dětí, organizuje besedy pro Klub důchodců.
V rámci programu Česká knihovna doplňuje svůj fond o hodnotné tituly. Svoji nabídku rozšířila i zásluhou
Multikulturního centra a dalších institucí.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
11 956

Počet
čtenářů
1 672

Počet návštěvníků
14 497

Knihovní
fond
57 004

Počet
výpůjček
61 645

Počet titulů
časopisů
52

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
4/2

8

Hodiny pro
veřejnost
25
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MÍSTNÍ KNIHOVNA VNOROVY
Adresa: Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
Telefon: 518 309 548
E-mail: knihovna@vnorovy.cz

WWW: www.vnorovy.cz
Vedoucí knihovny: Hynštová Helena
Zřizovatel: Obec Vnorovy

Místní
knihovna
Vnorovy poskytuje knihovnické a informační služby a napomáhá
uspokojování kulturních
potřeb a všestrannému
vzdělávání obyvatel.
V roce 1993 se zřizovatelem knihovny stala obec Vnorovy, v roce
1994 se přestěhovala do
nově postavené budovy
obecního úřadu.
V únoru 2002 byl
zahájen automatizovaný
výpůjční proces prostřednictvím knihovního
systému LANius a také
zpřístupněn internet pro
veřejnost.
Pro žáky mateřské
a základní školy pořádá
Veřejně přístupný internet

knihovna literární
besedy a exkurze.
K velmi oblíbeným
a již tradičním akcím s velkou účastí
patří Noc s Andersenem a Pasování
na čtenáře.
V rámci regionálních funkcí spolupracuje s Městskou knihovnou Hodonín. Ke službám,
které jsou uživately
knihovny nejvíce
žádány, patří využívání výměnného
fondu.
Knihovna pravidelně informuje
čtenáře o své činnosti na webových
stránkách obce.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

88

3 023

Počet
čtenářů
517

Počet návštěvníků
5 854

Knihovní
fond
11 167

Počet
výpůjček
25 006

Počet titulů
časopisů
59

Počet PC / připo- Studijní
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místa
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2

Hodiny pro
veřejnost
24

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VRACOV
Adresa: náměstí Míru 48, 696 42 Vracov
Telefon: 518 628 066
E-mail: knihovna@mestovracov.cz

WWW: www.knihovnavracov.wz.cz
Vedoucí knihovny: Radmila Kropáčová
Zřizovatel: Město Vracov
V dějinách knihovnictví ve Vracově
je významný rok 1886, kdy byl založen
knihovnický spolek Svornost. Kromě
půjčování knih byl pořadatelem prvních divadelních představení v roce
1889. Roku 1919 byla otevřena Obecní
knihovna v dívčí škole.
V roce 1950 si 542 čtenářů půjčilo
5 726 knih z celkového počtu 2 893
svazků. Větší rozvoj knihovny nastal
v roce 1960, kdy měla knihovnu na starosti Jarmila Jagošová.
Knihovna se v současnosti podílí na
společenském i kulturním životě města.
Prostory půjčovny

Oceněním knihovnické práce bylo otevření knihovny v nové přístavbě
kulturního domu v roce 1971. Knihovna disponovala 11 917 svazky
pro 567 čtenářů, kteří si půjčili 28 634 knih a časopisů. Od roku 1975
v knihovně nastoupila druhá profesionální knihovnice. V té době zahájil svoji činnost Klub mladých čtenářů. Dochází k největšímu rozvoji
knihovnických služeb.
Město Vracov převzalo od Okresní knihovny správu a stalo se
v roce 1993 jejím zřizovatelem.
V knihovně jsou v současnosti dvě pracovnice. Knihovna tak nemusí omezovat svůj provoz během dovolené nebo nemoci.
Fond knihovny tvoří téměř 30 tisíc svazků a 76 titulů časopisů,
z toho je asi 20 titulů pravidelně dodáváno čtenáři. Regionální literaProstory půjčovny
tura je součástí fondu a je propagována
formou besed nebo článků v místním
Zpravodaji.
V roce 2002 získala knihovna z projektu MK ČR VISK 3 počítač a program
Clavius, v roce 2003 druhý počítač
na zpracování fondů. Probíhá jeho postupná retrokonverze a příprava automatizace knihovnických procesů.
Dne 8. 2. 2005 byla otevřena nová
knihovna v centru města. Bezbariérový
přístup, větší prostory a umístění v centru města zvýšilo návštěvnost i zájem
o služby knihovny.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
4 557

Počet
čtenářů
908

Počet návštěvníků
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Knihovní
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Počet
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽDÁNICE
Adresa: Městečko 18 , 696 32 Ždánice
Telefon: 518 633 412
E-mail: infocentrum.zdanice@centrum.cz

WWW: www.muzdanice.cz/infocentrum
Vedoucí knihovny: Mgr. Marie Wolfová
Zřizovatel: Město Ždánice

Městská knihovna, která plní současně funkci informačního centra, je organizační složkou města a umožňuje
přístup všem občanům k informacím, napomáhá propagaci města a regionů Ždánicko a Ždánický les a Politaví.
Pravidelně informuje o aktivitách v oblasti své působnosti
na stránkách Ždánického zpravodaje, v okresním tisku
a na portálu webových stránek nejen města Ždánice, ale
i Kyjovské Slovácko a Kyjovsko.
Historie knihovny spadá do 90. let 19. století, kdy byl
ve Ždánicích založen čtenářsko pěvecký spolek Svatopluk.
U příležitosti oslav císařského jubilea v roce 1899 zřídil
spolek knihovnu, jak se dovídáme z kroniky spolku, která
měla 200 svazků. Prvními knihovníky byli Alois Goldman a Jan
Setunský, spolkovou knihovnu spravoval nadučitel František
Beseda pro žáky
Stupal, který ji umístil do zdejší školy. Spolek nejen půjčoval
knihy, ale také pořádal rozsáhlou přednáškovou činnost. Další
záznamy jsou až po druhé světové válce, kdy učitelé Oldřich
Vincent a po něm Josef Götz zavedli novou evidenci knih.
V 50. a 60. letech se knihovna několikrát stěhovala. V roce
1985 byla definitivně přestěhována do bývalých prostor městského úřadu – přístavby základní školy, kde sídlí dosud.
V roce 1978 byla knihovna profesionalizována, z dobrovolné místní knihovny se stala městská knihovna se střediskovou funkcí pro šest knihoven. Střediskovou funkci plnila do
roku 2001.
Knihovna má dvě oddělení – pro dospělé, v jehož prostorách působí informační centrum vybavené kopírkou, veřejným
internetem, místními a regionálními tištěnými propagačními
materiály. V prvním poschodí je oddělení pro mládež, které
je vybaveno počítačem s připojením na internet a místnost pro 40 osob s dataprojektorem a DVD přehrávačem
k přednáškové a kulturně výchovné činnosti.
Knihovna pořádá každoročně kolem čtyřiceti kulturně výchovných akcí pro děti z mateřské a základní školy,
z Domu dětí a mládeže, pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou a pro další veřejnost.
Na základě uzavřených smluv o spolupráci
a partnerských dohod s Tělovýchovnou jednotou
Kovo, farním úřadem, Domem dětí, Masarykovou
základní školou, Sokolem a národopisným souborem
Ženičky ve Ždánicích probíhá pravidelná spolupráce
při pořádání kulturních, národopisných a sportovních
akcí, při kterých jsou využívány prostory knihovny
a její vybavení.
Po zpracování projektu Motivační informační
činností k rozvoji sportovních a duchovních aktivit
v mikroregionu Ždánicko byla knihovna doporučena
ke spolufinancování z programu LEADER+ Duchovní
Výpůjční pult
odkaz a turistika.
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OKRES VYŠKOV
Okres Vyškov leží ve východní části Jihomoravského kraje. Sousedí se šesti okresy, východním
sousedem je okres Kroměříž, který je součástí kraje Zlínského, na severu a severovýchodě se rozkládá
okres Prostějov z Olomouckého kraje. Následují 4 okresy Jihomoravského kraje, na západě sousedí
s okresem Brno-venkov, na severozápadě s územím okresu Blansko, jižní hranice odděluje okres
Vyškov od území okresů Hodonín a Břeclav.
Rozlohou 88 873 ha patří okres Vyškov k menším okresům Jihomoravského kraje. Administrativně
se okres Vyškov člení na 81 obcí. Pouze 5 obcí má statut města (Bučovice, Ivanovice na Hané,
Rousínov, Slavkov u Brna a Vyškov).
K 1. 1. 2006 žilo na území okresu 87 120 obyvatel, což představuje 7,69 % obyvatel kraje.
Knihovny regionu
V regionu Vyškov se nachází celkem 77 knihoven. Pověřenou knihovnou je Knihovna Karla
Dvořáčka ve Vyškově. V okrese působí celkem 6 profesionálních a 70 neprofesionálních knihoven.
Profesionální knihovny
Místní knihovna Brankovice
Městská knihovna Bučovice
Městská knihovna Ivanovice na Hané
Místní knihovna Křenovice
Městská knihovna Rousínov
Městská knihovna Slavkov u Brna

Hustota osídlení na km2:
98 obyvatel
Počet obcí:
81
Rozloha:
888,1 km2
Počet obyvatel:
87 120

91

KNIHOVNA KARLA DVOŘÁČKA VE VYŠKOVĚ
Adresa: Nádražní 4, 682 01 Vyškov
Telefon: 517 324 540
E-mail: knihovna@kkdvyskov.cz

92

WWW: www.kkdvyskov.cz
Ředitel: PaedDr. Vladislav Raška
Zřizovatel: Město Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město
Vyškov. Působí jako přirozené komunitní centrum
města i regionu. Shromažďuje primární a sekundární
dokumenty, buduje databáze regionálních osobností
a faktografickou bibliografii článků z regionálního
tisku, zajišťuje kulturní a vzdělávací činnost pro školy
i širokou veřejnost.
V roce 1864 byl ve Vyškově založen čtenářsko-zpěvácký spolek Haná, jehož prvním počinem bylo
založení knihovny a čítárny. O prázdninách roku
1896 založil Feriální (později akademický) klub, složený ze studentů ovlivněných Masarykovými myšlenkami, veřejnou knihovnu, do níž byly posléze začleněny i všechny spolkové knihovny. Ke knihovně náležela i veřejná čítárna ve spolkových místnostech Hané
v Besedním domě; který byl od roku 1886 centrem
kulturního dění ve městě. O naplnění potřeb knihovního zákona z roku 1919 se zasloužil zejména Vojtěch
Procházka, profesor
zdejšího gymnázia,
který později založil
Prostory atria
obvodovou knihovnu
určenou pro české
čtenáře v obcích německého jazykového ostrůvku. Pro vyškovskou knihovnu
bylo příznačné časté stěhování; nejdéle sídlila v Besedním a Katolickém domě.
V nynějším sídle na Nádražní ulici, předaném po rekonstrukci vyškovské
veřejnosti 1. září 2003, nachází konečně vyhovující podmínky pro činnost moderního informačního centra. Budova je jediným domem palácového typu na
okrese; byla postavena rozhodnutím školské rady a zastupitelstva města v roce
1874 jako obecná škola; školským účelům sloužila až do poloviny roku 1994, kdy byla pro havarijní stav uzavřena.
V atriu budovy se nachází studna ze 14. století a ve zdivu do Nádražní ulice jsou fragmenty tzv. brněnské brány.
Knihovna – pojmenovaná od
roku 1992 po významném učiNoc s Andersenem
teli a spisovateli regionu Karlu
Dvořáčkovi – byla jako první
v České republice v roce 1993
plně automatizována, nyní používá
systém Advanced Rapid Library.
Knihovna je otevřena šest dní
v týdnu a hlavní půjčovna je přístupná 44 hodin týdně. V městských
částech má knihovna pět poboček.
Veřejnosti slouží včetně počítače
s elektronickým katalogem celkem
35 počítačových stanic. Část z nich
byla pořízena díky projektům ministerstva kultury. Mimo knih, periodik
a zvukových dokumentů mohou
uživatelé vstupovat do elektronických databází Anopress, ASPI,
ČNB nebo ČTK.

Společenský sál

Vedle výstav, přednášek a besed pro veřejnost se pravidelně pořádají Rýmované večery,
Informační pult
Rodičovská setkávání, Hovory s radnicí; u seniorů
si získala oblibu Akademie třetího věku, zatímco
u dětí besedy a různé soutěže. Knihovna ve svých prostorách připravuje různé výstavy; pozornosti se těší malá
galerie V rohu. Samozřejmostí je účast v celostátních akcích Březen – měsíc internetu, Týden knihoven a Noc
s Andersenem.
Důležitou náplní činnosti KKD je zprostředkování přístupu do knihovny i pro spoluobčany handicapované,
nevidomé a slabozraké. V hudebním oddělení knihovny došlo ke zpřístupnění tzv. zvukového fondu, který zahrnuje nahrávky literárních děl všech žánrů pořízených na CD. Slouží nejenom nevidomým a zrakově postiženým,
ale např. lidem s ochrnutím horních končetin. Knihovna spolupracuje s Denním pobytem pro mentálně postiženou mládež ve Vyškově. Z původně organizovaných pořadů, kdy děti pasivně přihlížely, přešla postupně k tzv.
integraci v praxi. Setkání dětí ze stacionáře se studenty víceletého gymnázia bylo nazvané Knihovnou ruku v ruce.
Knihovna z pověření Moravské zemské knihovny vykonává všechny regionální funkce pro 90 knihoven svého
regionu a svou konzultační i přímou pomocí jednotlivým
obcím se jí daří naplňovat ustanovení knihovního zákona
v oblasti vzdělávání, veřejného přístupu k informacím prostřednictvím internetu, automatizace knihoven, budování
výměnného fondu i knižního fondu zakoupeného z finančních prostředků zřizovatelů. Knihovníci z obsluhovaných
knihoven regionu mají možnost vybrat si při zapůjčování
Prostory atria

Prostory atria
výměnného fondu podle potřeb svých uživatelů
a v intervalech, které si sami určí. Tuto službu
umožňuje výběr jednotlivých knih elektronicky
přes internet. Knihovny, které pracují elektronicky,
mají také možnost přebírat katalogizační záznamy
z KKD. V pověřené knihovně se setkávají pravidelně na poradách a odborných seminářích, mají
možnost vyměňovat si své zkušenosti a vzájemně
se inspirovat. Knihovna jim metodicky pomáhá
a rovněž se podílí na revizi a aktualizaci dokumentů v obsluhovaných knihovnách.
V ediční činnosti se zaměřuje na publikace
s regionální tematikou, například Kantoři na
Vyškovsku, Literární odkaz Karla Dvořáčka či 110
let veřejné knihovny ve Vyškově.
Počet
obyvatel
22 347

Počet
čtenářů
6 895

Počet návštěvníků
102 803

Knihovní
fond
102 224

Počet
výpůjček
239 280
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OBECNÍ KNIHOVNA BRANKOVICE
Adresa: Náměstí 101, 683 33 Brankovice
Telefon: 517 369 116
E-mail: knihovna@brankovice.cz

Vedoucí knihovny: Eliška Janalíková
Zřizovatel: Městys Brankovice

První zmínka o působení knihovny v obci
je v obecní kronice až roku 1928, kde se uvádí,
že Osvětová knihovna půjčuje knihy veřejnosti.
Sídlem knihovny do roku 1993 byla budova staré
školy, potom se přestěhovala do zrekonstruované
budovy obecního úřadu, který se v tomtéž roce
stal i jejím zřizovatelem. Působil zde nejdříve dobPohled do půjčovny

rovolný knihovník, v roce
1969 byla profesionalizována, zřizovatelem se stala
Okresní knihovna Vyškov.
S tím bylo spojeno i vykonávání střediskové funkce
pro jedenáct místních
knihoven. V roce 1993 se
zřizovatelem knihovny stala
opět obec; její středisková

funkce byla zrušena. Pracovní
úvazek se snížil na polovinu.
V květnu 2003 knihovna
přešla na automatizovaný knihovnický systém Rapid Library a s pomocí grantových programů ministerstva kultury umožnila přístup veřejnosti k internetu.
Mimo základní knihovnické
činnosti knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje a uchovává
informace o obci a také poskytuje reprografické služby. Pro základní školu pořádá knihovnické
informační lekce. Veřejnosti je
přístupná celkem tři dny v týdnu.

Oddělení půjčovny se studijními místy

Statistika 2006
Počet
obyvatel

94

840

Počet
čtenářů
170

Počet návštěvníků
2 362

Knihovní
fond
7 956

Počet
výpůjček
8 203

Počet titulů
časopisů
10

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

20

Hodiny pro
veřejnost
18

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BUČOVICÍCH
Adresa: Zahradní 886, 685 01 Bučovice
Telefon: 517 383 184
E-mail: knihovna.bucovice@tiscali.cz

WWW: knihovna.bucovice.cz
Vedoucí knihovny: Renata Paulíková
Zřizovatel: Město Bučovice

Městská knihovna je organizační
složkou města Bučovice. Knihovnické
a informační služby poskytuje v hlavní
budově v Bučovicích a ve čtyřech pobočkách v městských částech – Čerčín,
Kloboučky, Marefy a Vícemilice.
Historie knihovny sahá do roku
1882, kdy byla založena paní Annou
Šperkovou knihovna ženského vzdělávacího spolku Osvěta, která patřila
k prvním spolkovým knihovnám na
Vyškovsku. Během své existence se
knihovna několikrát stěhovala a její
fond postupně narůstal. V roce 1921
činil 1 400 svazků a knihovna evidovala

2 868 výpůjček, v roce 1931 už 2 531
svazků a 8 311 výpůjček.
V letech 1961–1998 byla knihovna
umístěna v přízemí bučovického zámku
a v roce 1998 se přestěhovala do nynějšího sídla – do upravených prostor
domu s pečovatelskou službou.
Od roku 2001 používá knihovna
automatizovaný knihovnický systém;
v roce 2006 přešla na verzi Clavius. Tím
bylo umožněno zveřejnění knihovního
fondu pomocí elektronického katalogu

Půjčovna s veřejným internetem
na webových stránkách knihovny, kde
mají uživatelé možnost rezervace dokumentů a kontroly svého čtenářského
konta. Od roku 2002 byl zpřístupněn
internet pro veřejnost – dvě stanice v oddělení pro dospělé, jedna v oddělení pro
mládež a jedna na pobočce Vícemilice.
Automatizace knihovny i připojení k internetu bylo realizováno s přispěním
dotace ministerstva kultury a ministerstva
informatiky.
V rámci regionálních funkcí Knihovny
Karla Dvořáčka ve Vyškově využívá
knihovna půjčování souborů knih z výměnného fondu, pořádá kulturní akce
pro děti, mládež i dospělé.

Oddělení pro děti a nabídka nových knih

Statistika 2006
Počet
obyvatel
6 410

Počet
čtenářů
1 147

Počet návštěvníků
13 698

Knihovní
fond
31 601

Počet
výpůjček
50 283

Počet titulů
časopisů
35

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
6/4

18

Hodiny pro
veřejnost
24

95

MĚSTSKÁ KNIHOVNA IVANOVICE NA HANÉ
Adresa: Mlýnská 367, 683 23 Ivanovice na Hané
Telefon: 517 363 397
E-mail: knihovna@ivanovicenahane.cz

WWW: www.ivanovicenahane.cz
Vedoucí knihovny: Ivana Bednářová
Zřizovatel: Město Ivanovice na Hané
Obecní knihovna vznikla v červenci roku 1919 sloučením tří spolkových knihoven: Čtenářského spolku
Veleslavín, Ženské vzdělávací jednoty Libuše a Řemeslnické jednoty
Svatopluk. Svou činnost oficiálně
zahájila 26. prosince 1919. Základ
knihovního fondu tvořilo 911 svazků.
Knihovna byla nejdříve umístěna
v druhém poschodí radniční budovy
a v únoru roku 1949 se přestěhovala
do Besedního domu. Po několikerém
stěhování, naposledy v roce 2005, je
nyní umístěna v budově zdravotního
střediska.
Dřívější dobrovolná funkce
knihovníka byla v roce 1964 svěřena profesionálnímu pracovníkovi.
Počítače s přístupem na internet

V roce 1970 se zřizovatelem stala Okresní knihovna ve
Vyškově. Knihovna se současně stala střediskovou pro
veřejné knihovny obcí Švábenice, Dětkovice, Medlovice,
Moravské Málkovice, Orlovice, Rybníček a Chvalkovice.
V roce 1993 přešla knihovna pod správu města, středisková
funkce se zrušila a knihovnice převzala současně funkci
osvětové pracovnice. Knihovna má v současnosti jednu
pobočku, a to ve Chvalkovicích na Hané.
Pohled do půjčovny

Kromě půjčování knihovna
nabízí svým uživatelům na třech
počítačích přístup na internet, zprostředkovává meziknihovní výpůjční
služby a bibliograficko-informační
služby. Pro základní školu pořádá
knihovnické informační lekce. Pro
veřejnost je knihovna otevřena čtyři
dny v týdnu.
Na webových stránkách obce
informuje knihovna pravidelně
o připravovaných akcích (například
v rámci Týdne knihoven) i o nových
knihách.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

96

2 860

Počet
čtenářů
347

Počet návštěvníků
3 515

Knihovní
fond
18 359

Počet
výpůjček
15 243

Počet titulů
časopisů
13

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
4/4

18

Hodiny pro
veřejnost
23

OBECNÍ KNIHOVNA KŘENOVICE
Adresa: Svárovská 36, 683 52 Křenovice
Telefon: 721 480 812
E-mail: oukrenovice@politavi.cz

WWW: www.obec-krenovice.cz
Vedoucí knihovny: Eva Marková
Zřizovatel: Obec Křenovice

Historie půjčování knih v Křenovicích má svoje počátky v druhé polovině 19. století, kdy se v kronice obce
objevila první zmínka o čtenářském spolku Otakar,
založeném v roce 1870. Působil v obci do roku 1907
a knihy daroval obecní knihovně. Další zmínka v kronice je až z roku 1925, kdy na žádost obce darovaly
některé spolky na rozšíření knihovního fondu své vlastní
knihy. V roce 1927 měla knihovna ve svém fondu 798
svazků, evidovala 54 čtenářů a 921 výpůjček.
V 50. letech sídlila knihovna v prostorách bývalé
radnice. V 80. letech byla přestěhována do větších prostor Na Liškově.

Koncem osmdesátých let byla
knihovna profesionalizována a vykonávala
střediskovou funkci pro obce HostěrádkyRešov, Hrušky, Šaratice a Zbýšov. V roce
2003 se zřizovatelem knihovny stala
obec, zanikla středisková funkce, pracovní úvazek byl snížen na polovinu
a knihovnice v současnosti pracuje jako
osvětová a administrativní pracovnice.
V prostorách Na Liškově sídlila
knihovna až do roku 2005. Byla postupně

Oddělení pro děti
vybavena regály a dvěma počítači s připojením na internet.
V roce 2005 došlo z havarijních důvodů ke zbourání budovy a knihovna přesídlila do
zrekonstruovaného bývalého
domu služeb. Nová knihovna
zahájila svůj provoz v březnu
2006. Uživatelům je k dispozici kromě půjčovny i čítárna
s veřejným internetem.
Pro místní školy knihovna
připravuje knihovnické lekce,
besedy a výtvarné soutěže.
Veřejnosti je přístupná tři dny
v týdnu.

Oddělení naučné literatury

Statistika 2006
Počet
obyvatel
1 750

Počet
čtenářů
175

Počet návštěvníků
1 153

Knihovní
fond
14 525

Počet
výpůjček
11 196

Počet titulů
časopisů
39

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

1

Hodiny pro
veřejnost
16

97

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROUSÍNOV
Adresa: Sušilovo náměstí 6, 683 01 Rousínov
Telefon: 517 324 842
E-mail: konecna@rousinov.cz

WWW: knihovnarousinov.webzdarma.cz
Vedoucí knihovny: Věra Konečná
Zřizovatel: Město Rousínov
Městská knihovna v Rousínově poskytuje knihovnické a informační služby
v hlavní budově na Sušilově náměstí a i ve
svých pěti pobočkách v místních částech – Čechyně, Královopolské Vážany,
Kroužek, Slavíkovice a Vítovice.
Český čtenářský spolek v Rousínově
byl založen 3. 12. 1881, jeho posláním
bylo půjčovat svým 34 členům noviny
a časopisy, později i knihy. V roce 1901
byla připojena ke knihovně čtenářského
spolku také knihovna Národní jednoty,
tak vznikla první veřejná knihovna v Rousínově; půjčování knih již nebylo vázáno
na členství v těchto spolcích. Úředně však
Veřejný internet

byla veřejná knihovna zřízena z iniciativy obce až
v roce 1910, kdy se obě spolkové knihovny staly její
součástí a v roce 1912 bylo ve spolkovém výboru
rozhodnuto předat knihovnu obci.
Knihovna dlouhodobě sídlila v budově Základní
umělecké školy na Sušilově náměstí. V srpnu roku
2000 byla přemístěna do nově zrekonstruovaných
prostor prvního poschodí v budově Záložny na
Sušilově náměstí, kde má v současnosti společné
oddělení pro dětské i dospělé čtenáře.
Městská knihovna je pro veřejnost přístupná
tři dny v týdnu. Knihovna využívá automatizovaný
Pohled do půjčovny

knihovnický systém Rapid Library.
Veřejnosti umožňuje přístup k internetu
na dvou počítačích s tiskárnou, skenerem a kopírkou.
Pravidelně se uskutečňují besedy, literární kvízy, knihovnické lekce a exkurze
pro školy. Oblíbená je výtvarná soutěž
pro děti, kterou vyhlašuje knihovna každoročně během Března – měsíce internetu či v Týdnu knihoven. Nejzdařilejší
práce jsou vystavovány v prostorách
knihovny a jejich autoři odměněni.
V rámci regionální činnosti využívá
pro své pobočky výměnné soubory
z regionálního fondu Knihovny Karla
Dvořáčka ve Vyškově.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

98

5 479

Počet
čtenářů
668

Počet návštěvníků
6 672

Knihovní
fond
26 838

Počet
výpůjček
25 183

Počet titulů
časopisů
41

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

17

Hodiny pro
veřejnost
22

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SLAVKOVĚ U BRNA
Adresa: Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
Telefon: 544 221 582
E-mail: mestska.knihovna@zamek-slavkov.cz
WWW: www.zamek-slavkov.cz

Ředitel Historického muzea: Ing. Aleš Šilhánek
Vedoucí knihovny: Mgr. Jiří Blažek
Zřizovatel: Město Slavkov u Brna

Městská knihovna ve Slavkově u Brna poskytuje všeobecné, praktické
a komunální informace, je místem přístupu do světa internetu a přispívá k rozvoji kulturního života města.
V roce 1862 byla ve Slavkově postavena vedle radnice stará škola, v níž
se scházela česká společnost, která přišla s myšlenkou založení čtenářského
spolku. Členové platili příspěvek jeden zlatý. Koncem roku 1866 měl spolek 42
členů, ale již následujícího roku 65 a v roce 1893 toto číslo vzrostlo na 90 členů.
V roce 1879 byl připojen ke čtenářskému spolku hudební spolek Svatopluk.
Roku 1909 byl změněn Čtenářský spolek ve Slavkově na Občanskou besedu,
jejíž spolkovou knihovnu převzalo v roce 1918 město Slavkov. Knihovna Občanské besedy se stala základem pro
Obecní veřejnou knihovnu města Slavkova,
která byla založena v roce 1920.
Dnes je knihovna umístěna v budově
slavkovského zámku. Postupně přecházela
pod správu různých zřizovatelů – Městského
národního výboru ve Slavkově, Okresní
knihovny ve Vyškově, Městského kulturního
střediska ve Slavkově. V současnosti je jejím
zřizovatelem město Slavkov a provozovatelem Historické muzeum ve Slavkově u Brna.
Fond knihovny tvoří přes 17 tisíc svazků.
Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční, informační, reprografické a přístup
na internet. Knihovna odebírá 56 titulů
časopisů. V kulturně vzdělávací činnosti se
zaměřuje především na informační výchovu
dětí a mládeže.
Výpůjční pult
Od roku 2001 knihovna používá automatizovaný knihovnický systém Rapid
Library. Ve stejném roce byl pro čtenáře
zpřístupněn veřejný internet. Pro financoOddělení pro dospělé čtenáře
vání činnosti využívá knihovna také grantové programy ministerstva kultury. V letech
2000 a 2001 získala na základě projektů
přístrojové a programové vybavení.
Městská knihovna využívá regionálních funkcí Knihovny Karla Dvořáčka ve
Vyškově. Mezi nejvíce využívané služby
patří nákup a zpracování knihovních fondů
pořízených z prostředků provozovatele
a jejich distribuce, dále poradenská a konzultační činnost a statistika.
Knihovna pravidelně přispívá do měsíčníku Slavkovský zpravodaj, kde uveřejňuje
přehledy o nových knihách a výsledky své
činnosti.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
6 000

Počet
čtenářů
433

Počet návštěvníků
6 322

Knihovní
fond
17 441

Počet
výpůjček
19 507

Počet titulů
časopisů
56

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

1

Hodiny pro
veřejnost
21
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OKRES ZNOJMO
Okres Znojmo patří rozlohou 163 698 ha mezi největší okresy České republiky. Současnou podobu
a velikost získal v roce 1961 sloučením okresu Znojmo a Moravský Krumlov s částí okresu Moravské
Budějovice. Rozkládá se na jihovýchodě republiky, v délce 105 km sousedí svou jižní hranicí s Rakouskem. Na západě sousedí s okresy Jindřichův Hradec, na severozápadě s Třebíčí, na severovýchodě
s okresem Brno-venkov a na východě s Břeclaví. Ve 148 obcích a městech žije 114 262 obyvatel (stav
k 1. 1. 2006), z nichž více než 58 % žije na venkově.
V porovnání s ostatními okresy nejen Jihomoravského kraje má i jednu z nejnižších hustot zalidnění v České republice.
Knihovny regionu
V regionu Znojmo se nachází celkem 153 knihoven. Pověřenou knihovnou je Městská knihovna
Znojmo. V okrese působí celkem 8 profesionálních a 144 neprofesionálních knihoven.

Profesionální knihovny

100

Obecní knihovna Božice
Městská knihovna Hrušovany nad Jevišovkou
Místní knihovna Jevišovice
Městská knihovna v Miroslavi
Městská knihovna Moravský Krumlov
Místní knihovna Tasovice
Obecní knihovna ve Višňovém
Místní knihovna ve Vranově nad Dyjí

Hustota osídlení na km2:
69,8 obyvatel

Rozloha:
1 636,9 km2

Počet obcí:
148

Počet obyvatel:
114 262

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Adresa: Zámečnická 288/9, 669 26 Znojmo
Telefon: 515 226 356
E-mail: knihovna@knihovnazn.cz

WWW: www.knihovnazn.cz
Ředitelka knihovny: Věra Mašková
Zřizovatel: Město Znojmo

Městská knihovna Znojmo je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Poskytuje knihovnické a informační služby
dle knihovního zákona, plní i další kulturní, vzdělávací a společenské
funkce a funkci pověřené knihovny pro knihovny Znojemska.
Historie Městské knihovny započala založením první znojemské
české knihovny v roce 1877 – spolkové knihovny Besedy Znojemské.
Beseda zpřístupnila knihovnu veřejnosti těsně před rokem 1914, kdy
měla přibližně 1 500 svazků. V roce 1914 byla knihovna uzavřena,
v roce 1915 ji R. Stloukal přestěhoval
do svého obchodu v Kovářské ulici,
kde půjčoval a rozšířil fond na více než
3 tisíce svazků.
Profesionální městská knihovna
se sídlem v Obrokové ulici vznikla
v r. 1918 sloučením besední a sokolské
knihovny. Meziválečná činnost vrcholila v r. 1930, pak došlo ke stagnaci.
V roce 1938 byla knihovna na osm
let uzavřena, knihovník byl uvězněn
a většina knih z fondu, přibližně 12 tisíc svazků, bylo spáleno. Asi 5 tisíc knih odkoupil brněnský knihkupec Antonín Oliva, který je uložil v bezpečí a po válce opět daroval knihovně.
V roce 1945 byly prostory knihovny zničeny při bombardování, činnost byla obnovena až 3. září 1946 v prostorách na Zámečnické ulici, kde sídlí knihovna dodnes.
V období let 1950–1996 převzal funkci zřizovatele okresní národní výbor a knihovna plnila i okresní funkci,
zpočátku pro 89 knihoven, od počátku 60. let pro 160 knihoven. V roce 1987 byl zaveden centrální nákup a zpracování knih. V městské funkci se postupně rozrůstal knihovní fond, vznikala nová oddělení a pobočky. V polovině
60. let přesídlilo dětské oddělení
mimo budovu, nedostatek prostor
nevyřešila ani menší přístavba budovy
v 70. letech.
V roce 1997 převzalo funkci
zřizovatele město Znojmo a došlo
k oddělenému financování městské
a regionální funkce. Roku 1998 byla
zahájena pozvolná rekonstrukce budovy s cílem odstranit havarijní stav,
rozšířit prostory pro služby a vybudovat bezbariérový přístup. V roce 2004
byly veřejnosti zpřístupněny nové
prostory půdní vestavby s dětským
a hudebním oddělením a konferenčním sálem. Rekonstrukce probíhá i na
osmi pobočkách ve městě.
V knihovním fondu se nachází
Internetová čítárna
více než 140 tisíc knihovních jednotek, jsou zastoupeny i dokumenty
zvukové, zvukově obrazové a elektronické, tištěné dokumenty však doposud tvoří 96 % fondu. Naučná literatura
je ve fondu zastoupena 42 %. Knihovna buduje speciální fondy austriak, zvukových knih pro nevidomé, regionálních dokumentů a databází a výměnný fond pro knihovny regionu. Více než 100 tisíc svazků je zpřístupněno ve
volném výběru.
V roce 1997 byl veřejnosti umožněn přístup na internet v ústřední knihovně, v dalších letech i ve všech pobočkách. Knihovna je on-line propojena se dvěma pobočkami, kde mají uživatelé k dispozici 22 počítačů, z toho
101

14 připojených na internet, další dvě internetové
stanice jsou na menších pobočkách nepropojených v lokální síti knihovny. Od roku 2006 jsou
knihovnické procesy automatizovány knihovním
systémem Clavius.
Knihovní fond je přístupný na webových stránkách knihovny, uživatelé si mohou kontrolovat
své konto, rezervovat dokumenty, prodlužovat výpůjčky a komunikovat s knihovnou. Prostřednictvím
internetu a v rámci národních licencí zpřístupňuje
knihovna elektronické informační zdroje. Zároveň
spolupracuje se Souborným katalogem SKAT a přispívá do Souborného katalogu ČR.
K hudebnímu oddělení je přičleněna zvuková
knihovna pro nevidomé, ke studovně fond regionálních dokumentů a databází, zpracování rešerší
a bibliografií. Dvě pobočky zajišťují služby seniorům ve třech
domech s pečovatelskou službou.
Konferenční sál
Činnost knihovny je zajišťována z příspěvku zřizovatele,
finančně náročné a mimořádné projekty jsou realizovány
s pomocí dotačních grantových projektů MK ČR, sponzorů
a účelových dotací zřizovatele (sympozia, část ediční činnosti).
Knihovna rakouské literatury je budována od počátku s finanční
spoluúčas tí
rakouského
partnera na
d o p l ň ová n í
k n i h ov n í h o
fondu. Výkon
regionální
funkce zajišťovala knihovna kontinuálně i po zrušení funkce
okresní knihovny, a to v období let 1997–2001 ze státní dotace
na základě dohody mezi ONV a zřizovatelem, je pověřenou
knihovnou pro region Znojemsko. Od roku 2005 je výkon regionálních funkcí zajišťován z dotace Jihomoravského kraje.
Dětské oddělení
Pro 154 knihoven regionu (včetně poboček) zajišťuje
knihovna služby poradenské, vzdělávací a koordinační včetně
pořádání porad a seminářů, statistiku, tvorbu a distribuci
výměnného fondu, pomoc při revizích a aktualizacích KF,
servis knihovních systémů, nákup a zpracování KF pořízených
z prostředků provozovatelů obsluhovaných knihoven a další
nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven regionu.
Knihovna se systematicky věnuje také ediční činnosti.
Samostatně vydává bibliografické letáky, regionální ročenku
Znojemsko v tisku a příležitostné tisky k výročím, například
Zprávu o Městském divadle ve Znojmě. Ve spolupráci se zřizovatelem vydává regionální autory (Charles Sealsfield) a sborníky z konferencí.
Rakouská knihovna
Každoročně připraví knihovna na 400 akcí, z nichž většina je určena pro děti a studenty – informační lekce, besedy,
soutěže, pořady s regionální tematikou, autorská čtení dětí i pro děti, speciální pořady pro handicapované děti
a příležitostná nocovaní v knihovně (Noc s Andersenem, Rej čarodějnic apod.). Pro dospělé jsou v konferenčním sále pořádány literární a hudební večery, odborné přednášky zaměřené na různé cílové skupiny včetně
minorit, pozornost je zaměřena i na průběžné představování regionálních osobností a spolků. Ve spolupráci
se zřizovatelem a dalšími subjekty pořádá knihovna příležitostně sympozia a semináře pro odbornou veřejnost.
Internet v dětském oddělení

Statistika 2006
Počet
obyvatel

102

30 226

Počet
čtenářů
4 960

Počet návštěvníků
76 451

Knihovní
fond
141 838

Počet
výpůjček
243 805

Počet titulů
časopisů
305

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
22/14

65

Hodiny pro
veřejnost
47

OBECNÍ KNIHOVNA V BOŽICÍCH
Adresa: Božice č. 380, 671 64 Božice
Telefon: 515 257 010
E-mail: knihovna@bozice.cz

WWW: www.bozice.cz
Vedoucí knihovny: Simona Juhaňáková
Zřizovatel: Obec Božice
Obecní
knihovny
v Božicích a Českých
Křídlovicích byly založeny
v roce 1946 a jejich základní fondy tvořily dary
občanů. Božická knihovna
byla umístěna v budově
božického národního výboru – dnes zdravotním
středisku a prvním knihovníkem byl J. Koštěl.
Křídlovická knihovna byla
umístěna rovněž v budově národního výboru
v Českých Křídlovicích
a prvním knihovníkem byl
B. Ott. Po sloučení obcí
zůstala knihovna v obecní
Oddělení naučné literatury

budově. Se zřízením střediskové knihovny kolem
roku 1972 zde začaly pracovat profesionální knihovnice, které poskytovaly odbornou pomoc dalším 13 knihovnám v okolních obcích.
K 1. 1. 1997 přešla knihovna pod správu obce
a ze střediskové knihovny se stala knihovnou
obecní. V roce 2002 se přestěhovala do prvního
patra nynějšího kulturního domu, kde sídlí spolu
s obecním úřadem.
Půjčovna

Pro veřejnost je knihovna otevřena dva dny
v týdnu – celkem 16 hodin. Knihovní fond tvoří
přes 10 tisíc svazků knih. Knihovna využívá program LANius. Kromě půjčování nabízí veřejný
internet, bibliograficko-informační služby a zprostředkovává meziknihovní výpůjční služby. Pro
děti ze základní a mateřské školy se v knihovně
pořádají pravidelně besedy a výtvarné soutěže.
Informace o plánovaných akcích a nových knihách podává knihovna v místním zpravodaji
NIVA, který vychází šestkrát ročně, a na webových stránkách obce.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
1 459

Počet
čtenářů
209

Počet návštěvníků
1 324

Knihovní
fond
10 571

Počet
výpůjček
4 919

Počet titulů
časopisů
8

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

10

Hodiny pro
veřejnost
16
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HRUŠOVANECH NAD JEVIŠOVKOU
Adresa: nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad
Jevišovkou
Telefon: 515 238 369

E-mail: knihovna@hrusovany.cz
Vedoucí knihovny: Jana Bujnová
Zřizovatel: Město Hrušovany nad Jevišovkou

První veřejná česká knihovna v Hrušovanech byla zřízena při škole
kolem roku 1920. Převážná část obyvatel města byla německé národnosti, proto zde existovala i německá městská knihovna. Za 2. světové
války byla česká knihovna uzavřena, knihy přechovávali starousedlíci
doma. Znovu otevřena byla v roce 1945.
Od roku 1974 byla knihovna profesionalizována, plnila střediskovou funkci a ve svém obvodu obsluhovala šest knihoven. V roce
1993 byla
umístěna
do nově
adaptované budovy a v roce 1997 byla předána do
správy města.
Knihovna poskytuje bibliograficko-informační
a meziknihovní výpůjční služby. Uživatelé mají k dispozici přístup k internetu, kde mohou získat informace ze státní správy a samosprávy, kultury atd.
Knihovna pracuje od dubna 2000 s automatizovaným knihovním systémem LANius. Čtenáři mohou
vyhledávat v on-line katalogu a na dvou počítačích

Výpůjční pult
mají přístup na internet. Knihovna se snaží využívat pro svůj rozvoj také grantových programů,
z nichž byl zakoupen systém LANius a počítač. Na
nákup knih a příležitostně i na předplatné novin
a časopisů se podařilo získat sponzory.
Knihovna spolupracuje se základní i mateřskou školou, pořádá exkurze a besedy. Podílela

Oddělení naučné literatury a časopisů
se na výstavkách pro zahrádkáře, rybáře, pořádala přednášky s lektory. Od roku 1976 pracuje
při knihovně čtenářský kroužek, který organizuje
nejrůznější akce a soutěže. Knihovnu navštívili
mnozí spisovatelé a ilustrátoři. Součástí knihovny
je salonek, kde se uskutečňují pro veřejnost akce,
na kterých se podílejí i ostatní organizace.
Knihovna spolupracuje s regionálním oddělením Městské knihovny Znojmo – využívá zejména
soubory z výměnného fondu, nabídku školení
a další odbornou pomoc.

Výtvarné práce dětí

Statistika 2006
Počet
obyvatel

104

3 269

Počet
čtenářů
379

Počet návštěvníků
5 356

Knihovní
fond
20 948

Počet
výpůjček
25 272

Počet titulů
časopisů
27

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

10

Hodiny pro
veřejnost
15

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEVIŠOVICE
Adresa: Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice
Telefon: 515 231 225
E-mail: knihovna@jevisovice.cz

WWW: www.jevisovice.cz
Vedoucí knihovny: Marie Stará
Zřizovatel: Město Jevišovice
První zpráva o zřízení knihovny je
z 23. dubna 1878. Starosta oznamoval,
že se obecní knihovna ze školní budovy
přestěhovala do obecní radnice. V roce
1920 byla zvolena knihovní rada a ustanoven první knihovník. V roce 1966 byla
knihovna profesionalizována a přestěhována do budovy radnice, kde sídlí
dosud. Byla knihovnou střediskovou,
která poskytovala odbornou pomoc
malým knihovnám ve svém okolí. V roce
1997 přešla do správy tehdejší obce
Jevišovice.
Pro veřejnost je knihovna otevřena
dva dny v týdnu, v úterý a ve čtvrtek –
v ostatní dny působí jako informační

centrum pro turistické návštěvníky Jevišovic
a okolí. Knihovní fond tvoří na 10 tisíc svazků knih
a 32 exemplářů periodik. Na předplatné několika
časopisů získala knihovna sponzora.
V roce 2003 knihovna získala grant ministerstva kultury VISK 3 na rozšíření počtu internetových stanic. Knihovna využívá knihovnický
program LANius, v roce 2006 byl spuštěn automatizovaný výpůjční protokol.
Kromě půjčování slouží uživatelům veřejný
internet, knihovna zprostředkovává meziknihovní
Výpůjční pult
výpůjční služby, bibliograficko-informační
služby a turistické informace. Spolupracuje se
školní družinou, mateřskou a základní školou.
Žáci vystavují v knihovně své kresby, pořádají se besedy a knihovnické lekce, soutěže
o vzorného čtenáře. Pravidelně se knihovna
zúčastňuje celostátních akcí Týden knihoven
a Březen – měsíc internetu. Obyvatelům domova důchodců v Jevišovicích je umožněno
pravidelné půjčování knih formou donášky.
Knihovna spolupracuje s regionálním
oddělením Městské knihovny Znojmo, využívá výměnný fond, účastní se školení, porad
a seminářů.

Dětské oddělení

Statistika 2006
Počet
obyvatel
1 142

Počet
čtenářů
176

Počet návštěvníků
1 259

Knihovní
fond
9 748

Počet
výpůjček
9 076

Počet titulů
časopisů
45

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

2

Hodiny pro
veřejnost
18
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MIROSLAVI
Adresa: nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav
Telefon: 515 333 538
E-mail: knihovna.miroslav@volny.cz

Vedoucí knihovny: Hrbová Miluše
Zřizovatel: Město Miroslav

Historie půjčování knih v Miroslavi začala v roce 1924. Tehdy
měla knihovna 405 svazků a 2 453
výpůjček. Od roku 1930 se knihy
půjčovaly na radnici. Po dlouhá léta
knihovnu spravoval poštovní úředník
Karel Vlášek, který zavedl čtenářské
legitimace, ke kterým byly přidávány
seznamy knih, aby si čtenáři mohli vybrat knihy doma. Od ledna 1932 byla
zřízena veřejná čítárna.
V roce 1966 byla knihovna přejmenována z městské na střediskovou. Působnost knihovny zahrnovala
17 obcí, ve kterých bylo 15 knihoven
Metodická návštěva v knihovně

a tři pobočky. V roce 1971 měla knihovna
7 557 svazků a 573 čtenářů. Bylo půjčeno
17 339 knih. Od tohoto roku je knihovna
umístěna na náměstí Svobody.
Pro veřejnost je knihovna otevřena tři dny
v týdnu, celkem 16 hodin. Knihovní fond tvoří
přes 15 tisíc svazků knih. Součástí fondu je
regionální literatura, která tvoří samostatnou
část. Knihovna odebírá 9 titulů časopisů.
Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční,
informační a přístup na internet.

V roce 2001 začala knihovna s automatizací
knihovnických činností, k níž využívá systém
LANius. V čítárně mají uživatelé k dispozici dva
počítače s přístupem na internet.
Knihovna pravidelně pořádá besedy, exkurze
a soutěže pro mateřské a základní školy. O svých
aktivitách, knižních novinkách a aktuálních výročích informuje mimo jiné i na informační tabuli
v knihovně.
Pro svou činnost využívá knihovna grantové
programy ministerstva kultury. V roce 2001 získala
z projektu VISK 3 dva nové počítače a v roce 2004
prostřednictvím Projektu internetizace knihoven
ministerstva informatiky připojení k internetu.

Prostory půjčovny

Statistika 2006
Počet
obyvatel

106

2 966

Počet
čtenářů
371

Počet návštěvníků
3 924

Knihovní
fond
15 121

Počet
výpůjček
12 385

Počet titulů
časopisů
9

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

8

Hodiny pro
veřejnost
16

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MORAVSKÝ KRUMLOV
Adresa: nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
Telefon: 515 322 252
E-mail: knihovnamk@quick.cz

WWW: www.knihovnamk.cz
Vedoucí knihovny: Martina Nováková
Zřizovatel: Město Moravský Krumlov

Počátky knihovnické činnosti spadají do 16.
století, kdy měli v Moravském Krumlově knihovnu
Čeští bratři. V roce 1880 byl založen čtenářský
spolek Česká beseda. Po vzniku Československa
byla obecní knihovna umístěna na radnici.
Půjčovalo se jednou týdně. Zlom nastal v roce
1938, kdy město patřilo k Německé říši. Česká
veřejná knihovna začínala po válce s velmi malým
fondem. Město Moravský Krumlov bylo okresním
městem a profesionální knihovna v něm působila
od roku 1951. V roce 1960 byl okres Moravský
Krumlov zrušen a Městská knihovna se stala součástí Okresní knihovny Znojmo.
Po transformaci okresní knihovny přešla
k 1. 1. 1997 Městská knihovna Moravský Krumlov
a její dvě pobočky v Polánce a Rokytné pod Městské
kulturní středisko Moravský Krumlov.
Fond knihovny tvoří na 25 tisíc svazků, jeho součástí je i regionální literatura. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční, informační, reprografické a přístup na internet. Knihovna odebírá 61 titulů časopisů,
čtenářům jsou k dispozici i elektronické dokumenty.
V roce 1996 začala knihovna s retrokatalogizací
fondu a v roce 2000 byl v knihovně zprovozněn automatizovaný výpůjční systém LANius. Od února 2001
je v knihovně v provozu studovna s internetem.
Knihovna pořádá literární kavárny, besedy,
přednášky, promítání, autorská čtení, knižní výstavy
a podílí se na kulturním dění ve městě. Několikaletá
spolupráce s nakladatelstvím Albatros a pravidelné

Studijní místa s internetem

Dětské oddělení

návštěvy knižních veletrhů napomohly obohatit nabízené kulturní pořady. Předvánoční posezení s poezií
a hudbou, ukázky paličkování, putovní výstava knižních záložek, výstavky prací čtenářského kroužku,
čtvrtá Noc s Andersenem, to vše svědčí o bohaté
činnosti knihovny.
Exkurze žáků a studentů z místních i okolních
základních a středních škol patří mezi pravidelně pořádané akce. Pro nejmenší děti připravuje povídání
o knížkách s ukázkami.
Z programu ministerstva kultury získala knihovna
v roce 2000 a 2003 technické vybavení a připojení
na internet. V roce 2006 získala grant na přechod
z knihovního systému LANius na systém Clavius.
Městská knihovna spolupracuje s regionálním
oddělením Městské knihovny Znojmo.

Statistika 2006

Počet
obyvatel
6 032

Počet
čtenářů
1 052

Počet návštěvníků
18 544

Knihovní
fond
24 866

Počet
výpůjček
46 630

Počet titulů
časopisů
61

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/2

25

Hodiny pro
veřejnost
31
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MÍSTNÍ KNIHOVNA TASOVICE
Adresa: Tasovice 67, 671 25 Hodonice
Telefon: 515 234 203
E-mail: knihovna@tasovice.cz

WWW: www.knihovnatasovice.wz.cz
Vedoucí knihovny: Jaroslava Lašáková
Zřizovatel: Obec Tasovice
Mezi lety 1945 až 1966 byla tasovická
knihovna místní lidovou knihovnou s dobrovolným knihovníkem. V roce 1967 zahájila
svoji činnost jako středisková knihovna s profesionálním pracovníkem a získala vhodné
umístění. Roku 1996 byla středisková funkce
ukončena a od 1. 1. 1997 je zřizovatelem
Obecní úřad Tasovice, knihovna se stala
jeho organizační složkou. V roce 1999 byla
uskutečněna rekonstrukce celého domu
včetně knihovny.

Interiér knihovny
Pro veřejnost je knihovna
otevřena dva dny v týdnu,
celkem 16 hodin. Knihovní
fond tvoří přes 9 500 svazků
knih, na 30 elektronických
dokumentů a 17 titulů periodik. Kromě půjčování knih
nabízí knihovna veřejný internet (přístup na internet je umožněn i mimo výpůjční hodiny), zprostředkovává meziknihovní výpůjční služby, bibliograficko
informační služby a kopírování. Do regionálního fondu
shromažďuje také novinové
články o obci.

Od roku 2001 používá knihovna program
Clavius, na jehož nákup získala dotaci z programu
ministerstva kultury.
Pravidelně se pořádají besedy, knihovnické
lekce a soutěže pro děti z mateřské školy a žáky
základní školy. Významná kulturní výročí připomínají časté výstavky.
Knihovna spolupracuje s regionálním oddělením Městské knihovny Znojmo, využívá především
poradenských a konzultačních služeb, odborných
seminářů a školení a pravidelně si půjčuje soubory
z výměnného fondu.

Návštěva dětí z mateřské školy

Statistika 2006
Počet
obyvatel

108

1 257

Počet
čtenářů
229

Počet návštěvníků
2 328

Knihovní
fond
9 558

Počet
výpůjček
13 366

Počet titulů
časopisů
17

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
2/2

5

Hodiny pro
veřejnost
16

OBECNÍ KNIHOVNA VE V IŠŇOVÉM
Adresa: Višňové 127, 671 38 Višňové
Telefon: 515 339 498
E-mail: visnove.knihovna@tiscali.cz

Vedoucí knihovny: Jarmila Šnáblová
Zřizovatel: Městys Višňové

Knihovna začala sloužit
čtenářské veřejnosti od poloviny
listopadu roku 1968, kdy se uvolnily zrekonstruované prostory
v budově pošty. Půjčovalo se
jeden den v týdnu.
Rok 1969 byl ve znamení
rozvoje činnosti. Knihovna dosáhla 5,1 výpůjček na obyvatele,
získala střediskovou funkci a započala s metodickou činností ve
svém obvodu. V roce 1970 pod
vedením knihovníka pana Miloše
Kudery byly dokončeny stavební
úpravy studovny a v návaznosti
na to se podařilo vybavit i skladové prostory s kapacitou 2 500
svazků. Počínaje rokem 1997,
Beseda s dětmi z mateřské školy
stejně jako ostatní knihovny okresu Znojmo, se višňovská
knihovna organizačně začlenila pod správu obce.
Pro veřejnost je v současnosti knihovna otevřena dva
dny v týdnu – celkem 16 hodin. Knihovní fond tvoří přes
11 tisíc svazků knih. Kromě půjčování nabízí uživatelům
veřejný internet, pro doplnění vlastního knihovního fondu
využívá nabídku výměnného fondu z Městské knihovny
Znojmo.
Pro žáky místní školy pořádá knihovna vzdělávací akce,
besedy, soutěže a jiné aktivity, na informačních nástěnkách
Půjčovna

připomíná významná kulturní výročí. Účastní se
celostátních akcí Týden knihoven a Březen – měsíc internetu.

Statistika 2006
Počet
obyvatel
1 127

Počet
čtenářů
155

Počet návštěvníků
1 129

Knihovní
fond
11 228

Počet
výpůjček
4 229

Počet titulů
časopisů
3

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
1/1

6

Hodiny pro
veřejnost
16
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MÍSTNÍ KNIHOVNA VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Adresa: Bělidla 165, 671 03 Vranov nad Dyjí
Telefon: 515 296 266
E-mail: knihovna.vranovnd@tiscali.cz

WWW: www.ouvranov.cz
Vedoucí knihovny: Eva Bednářová
Zřizovatel: Městys Vranov nad Dyjí
Knihovna městyse Vranov nad Dyjí
poskytuje knihovnické a informační služby
všem obyvatelům obce a okolí a stejně
i návštěvníkům, kteří zde tráví dovolenou
a o tyto služby projeví zájem.
Do roku 1966 vedl knihovnu dobrovolný
pracovník. Umístěna byla v bývalé budově
okresního správního soudu. V roce 1967
se profesionalizovala a stala se střediskovou
knihovnou, která poskytovala odbornou
pomoc 21 knihovnám ve svém okolí. V roce
1983 získala prostory bývalé mateřské školy,
kde sídlí dosud. K 1. 1. 1997 byla předána

v té době ještě obci Vranov nad Dyjí a stala se
její organizační složkou.
Pro veřejnost je knihovna otevřena dva
dny v týdnu – celkem 14 hodin. Kromě půjčování knih nabízí internet pro veřejnost, zprostředkovává meziknihovní vypůjční služby, pořádá besedy a soutěže pro děti. První až čtvrtá
třída základní školy dochází do knihovny pravidelně a již několikátým rokem se děti zúčastňují soutěže o nejlepší čtenářský deník. Každá
třída je hodnocena samostatně, za první místo
si vítězové odnášejí pěknou knihu.

Dětské oddělení

Oddělení pro dospělé

Zásluhou programu ministerstva
kultury získala knihovna roku 2002
počítače, napojení na internet a knihovnický program Clavius.
Ačkoli knihovna buduje systematicky svůj knižní fond, přesto nemůže
zcela pokrýt požadavky čtenářů na
nové knihy. Využívá proto výměnného
fondu Městské knihovny Znojmo, ze
kterého si půjčuje nejnovější knihy, časopisy i CD-ROM. Využívá také dalších
služeb regionálního oddělení Městské
knihovny Znojmo, zejména školení, poradenských a konzultačních služeb.

Statistika 2006
Počet
obyvatel

110

879

Počet
čtenářů
214

Počet návštěvníků
1 460

Knihovní
fond
11 818

Počet
výpůjček
5 235

Počet titulů
časopisů
3

Počet PC / připo- Studijní
jení na internet
místa
3/3

6

Hodiny pro
veřejnost
14

Publikace představila profesionální veřejné knihovny Jihomoravského kraje v podobě, v jaké dnes
nabízejí svoje rozmanité služby nejen pravidelným čtenářům, ale všem potenciálním návštěvníkům.
Smyslem a cílem úvodních přehledů a grafů bylo přiblížit proměny v činnosti knihoven za uplynulých
několik let, poukázat na charakter těchto změn a současně upozornit na ty, které nejsou vždy jen pozitivní. Bohatá a kvalitní základna knihovních fondů a periodik nemusí současně znamenat i narůstající
počet čtenářů či výpůjček. A právě v této oblasti je potenciál knihoven, které mají všechny předpoklady
podporovat rozvoj čtenářství, zejména mezi dorůstající generací. I mezi knihovnami Jihomoravského
kraje se již našly takové, které si uvědomily význam četby pro formování harmonicky rozvinuté osobnosti, a to od nejútlejšího věku, a zapojily se do kampaní na podporu čtení knih jako jsou Rosteme
s knihou, Kde končí svět nebo Celé Česko čte dětem.
Novým jevem v souvislosti s masovým nástupem komunikačních technologií do knihoven a zaváděním
internetu je snižování počtu fyzických návštěvníků. O to více nabývá na významu webová prezentace
knihoven a jimi poskytovaných služeb. Výrazný nárůst naproti tomu zaznamenal počet studijních míst,
počet počítačů pro uživatele a přístup k internetu. Nárůst počtu studijních míst je neodmyslitelně
spojen s novými prostorovými možnostmi knihoven, kterými jsme mohli být svědky v poslední době
zejména v okrese Brno-venkov. V tomto směru mají rekonstrukce jednoznačně pozitivní důsledky nejen na rozšíření počtu studijních míst, ale zejména na škálu poskytovaných služeb. Nárůst počtu internetového připojení knihoven souvisí s projektem Ministerstva kultury ČR PIK, díky kterému mohly být
zejména malé obecní knihovny připojeny k internetu.
Jednotlivé kapitoly uspořádané podle regionů představily vždy nejdříve příslušnou městskou knihovnu
pověřenou výkonem regionálních funkcí, které poskytuje na smluvním základě profesionálním i neprofesionálním knihovnám svého obvodu působnosti. Mezi základní služby patří pomoc při revizi a aktualizaci fondu, vzdělávání, výměna zkušeností, ale zejména poskytování výměnných souborů knih, které
jsou v současnosti ještě stále pro některé obecní knihovny jediným zdrojem nových přírůstků. Pro ty
ostatní představují obohacení jejich knižní nabídky. Poskytování regionálních služeb, které jsou zajišťovány z prostředků kraje, představuje významný nástroj umožňující zvyšovat kvalitu poskytovaných
služeb knihoven a získávat nové uživatele.
Texty i fotografie byly získány zásluhou spolupráce a pochopení jednotlivých knihoven i obecních
úřadů. Patří jim za to naše poděkování.
Další údaje a informace můžete získat průběžně na webových stránkách http://www.mzk.cz/region.
Jsou tam také vystaveny hodnotící zprávy dokumentující činnost knihoven kraje, akce na podporu
vzdělávání knihovníků a zejména dokument Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních
služeb v Jihomoravském kraji na období 2006–2010.
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