
Kvíz ze znalostí historie vyškovské knihovny
Označte správné odpovědi a odevzdejte do 31. 8. 2016 na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz,
nebo osobně v hale služeb KKD.

1. U zrodu veřejné knihovny ve Vyškově v roce 1896 stál Feriální klub. Feriální klub byl:
a/ spolek řemeslníků b/ spolek měšťanů c/ spolek vysokoškolských studentů

2. Kolik knih měla vyškovská  veřejná knihovna v prvním roce své činnosti –  v červenci 1897?
a/ 362 b/ 1520 c/ 1230

3. Na jaké datum připadá otevření první veřejné knihovny ve Vyškově?
a/ 20. prosince 1896 b/ 10. srpna 1896 c/ 6. ledna 1896

4. Před vznikem veřejné knihovny v roce 1896 již vyvíjely činnost spolkové knihovny. Ve Vyškově k nim 
patřily knihovny u následujících spolků:

a/ Hvězda a Osvěta b/ Vlastimila a Vesna c/ Haná a Vlasta

5. Po přijetí knihovního zákona v roce 1919 měly obce povinnost zřizovat veřejné  knihovny. Také ve 
Vyškově vznikla městská knihovna  - Knihovna města Vyškova. Kdy zahájila svou činnost?

a/ v roce 1920 b/ v roce 1919 c/ v roce 1922

6. V době první republiky působil ve Vyškově jako obětavý knihovník středoškolský učitel:
a/  Antonín Procházka b/ Vojtěch Procházka c/ Alois Procházka

7. V roce 1922 byla založena ve Vyškově obvodová knihovna, pro koho byla určena?
a/ pro české čtenáře v menšinových obcích německého jazykového ostrůvku
b/ pro německé čtenáře v menšinových obcích německého jazykového ostrůvku.
c/ pro čtenáře z Křečkovic, Brňan a Nosálovic

8. K jaké události došlo v roce v knihovně v roce 1992?
a/ otevření pobočky v Dědicích b/ přejmenování knihovny c/ přestěhování knihovny

9. Ve známé písničce J.  Uhlíře a Z. Svěráka se zpívá „Kdy k nám byl zaveden elektrický proud..“. Kdy 
bylo ve vyškovské knihovně zavedeno připojení internetu pro veřejnost?

a/ 1991 b/ 1997 c/ 2001

10. Vyškovská knihovna nese jméno učitele a spisovatele Karla Dvořáčka. Které z uvedených děl K. 
Dvořáček  nenapsal:

a/ Mrtvá řeka b/ Olza c/ Raněné pole

11. Koncem roku 2000 došlo k předposlednímu  stěhování knihovny, odkud  a kam se přemístila?
a/ z Besedního domu do budovy Nádražní 4
b/ z Katolického domu (Kojál) do budovy bývalého stavebního podniku na Žižkově ulici
c/ z Besedního domu do Katolického domu (Kojál)

12. V roce 2003 se KKD přemístila do budovy bývalé školy na Nádražní ulici č. 4. Školní výuka zde 
probíhala v letech:

a/ 1874–1993 b/ 1899–2001 c/ 1906–1990
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