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¶ ¶ ¶ Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě ¶ ¶ ¶

¶ ¶ ¶ Podpora čtenářství ¶ ¶ ¶ Čtenářství je
cílené rozvíjení četby a jde o velmi důležitý
proces, který napomáhá rozvíjet širokou škálu
dovedností. Podpora čtenářství už od útlého
věku je jedním z cílů Krajské knihovny Vysočiny, která každoročně pořádá akce Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu a další akce
s bohatým programem. V loňském roce začala
intenzivní spolupráce se Sborem pro občanské
záležitosti, který má na starosti vítání občánků. Každé miminko při tomto obřadu dostane
leporelo, drobné dárky, ale především čestnou
průkazku do knihovny. Smysl všech těchto akcí
je prostý, ale velmi důležitý – propagace knih
a podpora čtenářství u dětí. ¶ Podpora čtenářství ¶

¶ ¶ ¶ Malá knihovnická slavnost ¶ ¶ ¶
je každoročně pořádaná akce, jejímž cílem je ocenění nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina. Činnost těchto malých knihoven
je velmi záslužná, protože nejsou pouze výpůjčními místy, ale zároveň komunitními centry obcí. Loňský rok byl
jubilejní, Malá knihovnická slavnost se
pořádala již podesáté a při té příležitosti byla kromě obvyklých ocenění vyhlášena ještě cena pro dvě neprofesionální knihovny s nejlepšími webovými
stránkami. Pro knihovny je toto ocenění
znamením, že svou práci, mnohdy i za
ztížených podmínek, vykonávají dobře.
¶ Malá knihovnická slavnost ¶

¶ ¶ ¶ LiStOVáNí ¶ ¶ ¶ je jedinečný projekt,
který si klade za cíl představit publiku současnou knižní tvorbu autorů domácích i zahraničních, a to v podobě scénického čtení.
Každý měsíc představují členové souboru
novou knihu. LiStOVáNí má jen 5 stálých
scén a Krajská knihovna Vysočiny je jednou
z nich. Představení jsou vždy hojně navštěvovaná. Jedno z loňských představení, a sice
adaptace románu Drž mě pevně, miluj mě
zlehka, kterého se osobně zúčastnil i autor
knihy, americký spisovatel Robert Fulghum,
bylo nutné dokonce přesunout z obvyklého
podkroví kavárny U Notáře do klubu OKO, jehož kapacita je přes 300 míst. ¶ LiStOVáNí ¶

¶ ¶ ¶ Den poezie ¶ ¶ ¶ je celorepubliková
akce, které se knihovna pravidelně účastní.
¶ ¶ ¶ Virtualizace serverů ¶ ¶ ¶ Proces virtualizace je označován jako soubor postupů
Původně
jednodenní podnik se postupem času
umožňujících přistupovat k dostupným zdrojům jiným způsobem, než jakým fyzicky
¶ ¶ ¶ Informační vzdělávání (nové lekce pro SŠ) ¶ ¶ ¶ je tradiční sourozrostl na čtrnáctidenní festival, který je pořádán
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ském roce rozhodla i Krajská knihovna Vysočiny a výsledkem je úspěšná virtualizace
V loňském roce došlo k zásadním změnám a žákům posledních
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mi posluchači, ale v podstatě si pod vedením knihovníka sami vytváří svou lekci. Tento způsob
Projekt ¶ ¶ ¶ Porta Culturae ¶ ¶ ¶
večer Přivřené mezisvěty. O co méně je poezie masovou záleživzdělávání se velmi osvědčil, vede totiž studenty k samostatné orientaci v knihovně a práci
vznikl v roce 2011 jako společná iniciatitostí, o to více si poetických pořadů zájemci cení. ¶ Den poezie ¶
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va česko-rakouských příhraničních regi¶ Informační vzdělávání (nové lekce pro SŠ) ¶
onů – Jihomoravského kraje, Kraje Vyso¶ ¶ ¶ Krajská digitalizační jednotka ¶ ¶ ¶ je projekt reačina, Jihočeského kraje a spolkové země
lizovaný Krajem Vysočina a Krajskou knihovnou Vysočiny
Dolní Rakousko s cílem podpory kultu¶ ¶ ¶ Oddělení specializovaných služeb ¶ ¶ ¶
za podpory Evropské unie. Jeho cílem je poskytnout obry, umělecké tvorby muzejní a galerijní
se zaměřuje na uživatele se specifickými potřebami.
cím, městům i dalším organizacím veřejné správy, paměpráce. Projekt vychází ze skutečnosti, že
Jeho záběr je široký, nabízí nejen bohatý fond zvukoťovým institucím a občanům kraje nástroje pro tvorbu,
zapojené regiony disponují zajímavou
vých knih, odborné literatury, knih v Braillově písmu,
uchovávání a využívání digitálních dokumentů. Občaa výjimečnou kulturní nabídkou, která
speciální počítačové programy, ale i množství akcí a
nům pak projekt usnadní přístup ke kulturnímu dědictví
však není dosud šířeji propojena. Jedaktivit. Pro milovníky soutěží byl loni uspořádán již
regionu a zajistí lepší otevřenost veřejné správy. Množství
ním z partnerů projektu je také Krajská
8. ročník internetové korespondenční soutěže INKOS,
fyzických dokumentů, významných ať už svým obsahem
knihovna Vysočiny, která se na projektu
určené lidem se zdravotním postižením, kteří se ani
či původem, které by jinak zanikly, tak bude právě díky
podílí představováním zajímavých knih
přes svůj handicap nevzdávají, ale chtějí se bavit a soudigitalizaci ochráněno a uchováno v digitální podobě. ¶
a autorů z uvedených oblastí prostředtěžit. Pro žáky ZŠ byl připraven interaktivní pořad Hele
Krajská digitalizační jednotka ¶
nictvím autorských či scénických čtení.
lidi, který je informuje o světě postižených lidí, a další
¶ Porta Culturae ¶
akce. ¶ Oddělení specializovaných služeb ¶

¶ ¶ ¶ Bibliobox ¶ ¶ ¶ je schránka na vracení knih, která čtenářům umožňuje vracet knihy, kdykoliv potřebují,
24 hodin denně. Krajská knihovna Vysočiny představila tuto službu 20. června 2011 a hned od počátku o ni byl
ze strany čtenářů velký zájem. Vracení knih prostřednictvím biblioboxu je velmi pohodlné a jednoduché, uživatelé knihy do boxu prostě vhodí a tím je pro ně proces vracení vyřízený, vše ostatní už za ně vyřeší knihovník.
Čtenáři už tak nejsou vázáni na otvírací dobu knihovny, ani nemusí čekat na obsloužení u výpůjčního pultu,
pokud zrovna spěchají, ale sami si určí, kdy knihy vrátí. ¶ Bibliobox ¶
¶ ¶ ¶ M-centrum ¶ ¶ ¶ nebo také multimediální
centrum bylo slavnostně otevřeno 25. července 2011 s hlavním cílem poskytnout uživatelům co nejvíce nových služeb a aktivit v rámci jednoho oddělení. K dispozici jim je jak prostor pro zábavu a rozptýlení, tak i pro
relaxaci. Nabídka je opravdu široká – od CD, DVD, hudebnin přes digitální piano, velkoplošnou obrazovku pro
promítání filmů a hraní her až po malé podium pro komorní akce a klubovou činnost. Samozřejmostí jsou
počítače s připojením na internet a mnohé další služby. Každý návštěvník tak má možnost, najít si tu „svou“
službu. ¶ M-centrum ¶
Br

¶ ¶ ¶ Knihovnické placky (buttony) ¶ ¶ ¶ Krajská knihovna Vysočiny je instituce sledující moderní trendy, a tak v loňském roce představila svým
čtenářům a uživatelům další novinku – čtenářské placky neboli buttony. Slouží k propagaci knihovnictví, podpoře čtenářství a v neposlední
řadě i k pobavení. K dispozici jsou v různých velikostech, rozmanité
jsou samozřejmě i motivy, každý si tak může vybrat placku, která se
k němu nejlépe hodí. Největší zájem o buttony mají samozřejmě uživatelé z řad teenagerů, ale ani čtenáři jiných věkových kategorií nejsou žádnou výjimkou. ¶ Knihovnické placky (buttony) ¶

Akci ¶ ¶ ¶ Knihovna na ulici ¶ ¶ ¶ pořádá Krajská knihovna Vysočiny každoročně v období Týdne knihoven, tedy v
prvním říjnovém týdnu. Smyslem celé této akce je představení knihovny a jejích služeb nejen v prostorách budovy knihovny, ale jak název napovídá, také na ulici, odkud
je ke čtenářům a uživatelům zase o něco blíž. Součástí
celodenního programu jsou různé kvízy, besedy, autorská či scénická čtení, prodej knih, ale i představení míst,
která čtenáři obvykle nemají možnost navštívit, přestože
jejich služby denně využívají. V loňském roce například
mohli vidět sklady, které jsou jindy v roce nepřístupné.
¶ Knihovna na ulici ¶
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¶ ¶ ¶ E-čtečky ¶ ¶ ¶ se v současnosti těší velké oblibě a zájem o ně neustále stoupá. K dispozici, ať už na prozkoumání či
zapůjčení domů, je mají i čtenáři a uživatelé Krajské knihovny Vysočiny. V nabídce jsou 4 e-čtečky různých typů i výrobců, aby uživatelé měli
možnost výběru, mohli si vyzkoušet, co která čtečka nabízí, jak je uživatelsky příjemná, jaké má ovládání apod. V nabídce jsou v současné době čtečky
Jinke Hanlin eReader V5, PAGEone, SONY PRS-900 a Kindle 3 Wifi. ¶ E-čtečky ¶
¶ ¶ ¶ Nové služby ¶ ¶ ¶ Že by knihovny byly
zastaralé instituce, které se omezují pouze
na půjčování knih, už dávno není pravda
a Krajská knihovna Vysočiny toto pravidlo
jenom potvrzuje. Čtenářům neustále představuje a zpřístupňuje nové služby a novinky, a to nejen ze světa knihovnického, ale
třeba i z oblasti informačních technologií,
zábavního průmyslu ad. V loňském roce
např. zpřístupnila půjčování e-čteček, různých typů tabletů, přístrojů typu iPod, iPad,
množství společenských a deskových her
a mnoho dalších novinek. ¶ Nové služby ¶
¶ ¶ ¶ Největší DVDtéka ¶ ¶ ¶ Krajská knihovna Vysočiny neustále rozšiřuje své služby a snaží se vyjít vstříc přáním jejích uživatelů. V roce
2008 začala kromě CD nosičů půjčovat i filmová DVD. Nejdříve se zaměřovala na českou tvorbu, především klasické české filmy 60. a 70. let,
dnes poskytuje filmy všech žánrů, domácí i zahraniční. Na začátku bylo
v nabídce knihovny jen několik kusů DVD, v loňském roce už více než
2 000, Krajská knihovna Vysočiny se tak může pochlubit největším počtem DVD ve svém fondu v rámci ČR. ¶ Největší DVDtéka ¶

¶ ¶ ¶ Podzimní knižní veletrh ¶ ¶ ¶ je pořádán již více než 20 let a jedním z jeho tradičních spoluorganizátorů je také Krajská knihovna Vysočiny. Také v loňském roce se podílela na realizaci mnoha
doprovodných akcí, jakými byly např. ocenění Nejkrásnější kniha Podzimního knižního veletrhu, literární soutěž Dopište!!!, autorská či scénická čtení ad. Návštěvníci veletrhu mohli rovněž navštívit
stánek knihovny a dozvědět se více o službách knihovny, nabídce různých aktivit a akcí, které knihovna
pořádá, či si zakoupit knihy z Edice Vysočiny. Pro knihovníky pak byl uspořádán seminář akvizičních pracovníků, který organizuje Sdružení knihoven ČR. ¶ Podzimní knižní veletrh ¶
¶ ¶ ¶ Univerzita volného času ¶ ¶ ¶
je jedinečný projekt, který zahájil svou činnost v roce 2002. Vznikl
z potřeby nabídnout lidem něco
nového a originálního, možnost celoživotního vzdělávání se v mnoha
oborech bez trémy či jakéhokoliv
rizika neúspěchu. Na počátku byly
otevřeny 4 obory pro 92 posluchačů. Postupně se návštěvnost i zájem
o obory zvyšovaly, v loňském roce už
tak knihovna nabízela 45 oborů, do
kterých se přihlásilo neuvěřitelných
922 posluchačů. Další obory i nadále přibývají, současnou novinkou je
Rodopis, pátrání po našich předcích.
¶ Univerzita volného času ¶

¶ ¶ ¶ Trénování paměti ¶ ¶ ¶ Tréninkový program pro seniory „Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku
paměti“ byl velmi úspěšný. V osmi setkáních přinesl především
praktický nácvik dovedností pro zlepšení paměti, koncentrace
a dalších poznávacích funkcí. Díky dotaci Ministerstva kultury ČR
mohl být kurz nabídnut zdarma a uskutečnil se na osmi různých
místech v Kraji Vysočina. Paměti se týkal i dvoudenní celostátní
seminář „Paměť a kreativita“, určený knihovníkům, kteří připravují programy, zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. ¶ Trénování paměti ¶

