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První desetiletí v budově z roku 1874 
 

Od zprovoznění nově rekonstruované budovy vyškovské knihovny uplynulo 
před několika měsíci již deset let. Neuvěřitelné! Stalo se tak 1. září 2003, kdy 
za značného zájmu vyškovské veřejnosti, tří tehdejších ministrů a četných 
představitelů města i kraje proběhlo slavnostní otevření. 
 

První desetiletí jsme si připomněli několika akcemi i výstavami. Dokonce jsme 
umožnili zájemcům zhlédnout filmový dokument s příznačným názvem 
Rekonstrukce budovy Nádražní 4 ve Vyškově. Bylo to pozoruhodné ohlédnutí 
za historií této stavby (mimochodem s výjimkou radnice nejmohutnější  
a nejstarší v historickém centru), a to od jejího vzniku v roce 1874, přes dlouhé 
období, kdy sloužila školním účelům (ponejvíc jako obecná škola), až po její 
uzavření na počátku devadesátých let a konečně i nákladnou a důkladnou 
rekonstrukcí, která způsobila její proměnu v kulturní dominantu našeho 
města. 
 

Těm, kteří se zajímají hlouběji o historii města, v němž žijí, můžeme zapůjčit 
publikaci 110 let veřejné knihovny ve Vyškově. Dějiny Knihovny Karla Dvořáčka 
– od spolkové knihovny z roku 1864 k veřejné městské knihovně, založené roku 
1896, až po komunitní knihovnu roku 2006. Její podnázev poukazuje, že letos 
tomu bude 150 let, kdy vznikl v našem městě Čtenářsko-zpěvácký spolek 
Haná, jehož prvním počinem – jak jinak – bylo založení spolkové knihovny, 
kterou můžeme hrdě považovat za naši předchůdkyni. Dodnes v našem 
knižním fondu uchováváme svazky vyzdobené razítky či polepkami nejen 
tohoto nejstaršího spolku. Takže ani rok 2014 nezůstává bez zajímavých 
výročí. 
 

S potěšením slýcháváme, že na zrekonstruované knihovně není to první 
decennium znát. Opravdu usilujeme o to, aby budova, která slouží vyškovské 
veřejnosti od 17. listopadu 1874 – tedy 140 let, si zachovávala stále svůj 
mladistvý šarm. K několika inovacím samozřejmě došlo – uveďme třeba dvě 
nová relaxační oddělení – K-klub a T-klub – otevřená na podzim. Věříme, že se 
budete nejen v nich cítit jako doma. A to bude i naší nejlepší odměnou. 
 

Váš kolektiv zaměstnanců Knihovny Karla Dvořáčka 

 
Ve Vyškově dne 3. března 2014 
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Víte že... 
 

Od roku 2003 do roku 2013 knihovna uspořádala 2 755 kulturních, 
vzdělávacích akcí a výstav pro školy a veřejnost regionu Vyškovsko? 
 
Rozpočet knihovny byl v roce             2003                 2013 

9 184 000,00 Kč      8 863 000,00 Kč 
 
Počet návštěvníků internetu byl v roce       2003      2013 

  6 066     8 002 
 
Město Vyškov mělo počet obyvatel v roce      2003      2013 

23 802    20 981 
 

a zaregistrovaných čtenářů knihovna měla    5 414                     5 283 
 
Počet evidovaných dětí ve Vyškově je 2706 a do dětského oddělení je 
zaregistrováno 948 dětí? 
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Od roku 2003 do konce roku 2013 si uživatelé vypůjčili celkem 2 616 082 
dokumentů? 
 
Od roku 2003 do konce roku 2013 přišlo do knihovny 1 214 471 návštěvníků 
akcí a uživatelů registrovaných v knihovním systému? 
 
Od roku 2003 do konce roku 2013 nakoupilo se 43 392 knihy a CD? 
 
Počet odebíraných titulů časopisů se pohybuje od 150 do 177 titulů? 
 
Průměrná cena knihy v roce 2003 byla 156,00 Kč a po odečtení množstevních 
slev nakupovala knihovna knihy za průměrnou cenu 91,00 Kč? 
 
Průměrná cena knihy v roce 2013 byla 264,00 Kč a po odečtení množstevních 
slev nakupovala knihovna knihy za průměrnou cenu 189,00 Kč? 
 
Rozpočet na nákup knih a CD v roce 2003 byl 630 000,00 Kč? 
 
Rozpočet na nákup knih a CD v roce 2013 byl 680 000,00 Kč? 
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Výstava obrazů Tomáše Jetely v roce 2012 

 
 

KKD ve virtuálním světě 
 

Už dávno minula doba, kdy jedinou elektronickou stopou knihovny byl oficiální 
internetový web. Samozřejmě i dnes tvoří domovská stránka základní stavbu. 
Z ní však již vedou cesty k dalším virtuálním knihovním službám. 
 
Na internetové adrese vyškovské knihovny  www.kkdvyskov.cz najde 
návštěvník hlavní informace jako např. knihovní řád, ceník služeb, výroční 
zprávy, kontakty, půjčovní doba, popis jednotlivých oddělení, kalendář akcí  
s fotogalerií, regionální informace a nezbytný rozcestník na důležité místní 
instituce. 
 
Odtud se může vydat dále na Facebook www.facebook.com/KnihovnaVyskov, 
kde získá nejčerstvější informace nejen o životě v naší knihovně, ale 
v literárním světě vůbec. Příznivci stručných glos mohou s námi „tweetovat“ 
na www.twitter.com/kkd_vyskov. Děti najdou informace ušité jim na míru na 
stránkách www.detskestranky.webnode.cz. 
 

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.facebook.com/KnihovnaVyskov
http://www.twitter.com/kkd_vyskov
http://www.detskestranky.webnode.cz/
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Nejdůležitějším elektronickým komunikačním prostředkem však stále zůstává 
náš ARL on-line katalog, který poskytuje služby z pohodlí domova: 
 
-         vyhledávání knih z našeho fondu i knihoven celého regionu 
-         sledování výpůjček a rezervací na kontu čtenáře 
-         prodlužování výpůjček 
-         rezervace výpůjček 
-         přehled nezaplacených transakcí 
-         správa dokumentů – tvorba seznamů knih dle vlastních kritérií 
-         hodnocení přečtených knih 
-         vyhledávání článků s regionální tématikou 
-         vyhledávání v databázi osobností regionu 
-         nastavení služby SDI – Selective Dissemination of Information  

(informování e-mailem o novinkách ve fondu ze zvoleného oboru nebo  
autora) 

-        automatické zasílání upozornění na vypršení platnosti průkazu a na blížící  
  se vypršení výpůjční doby. 
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Klub přátel KKD 
 

 
 

www.klubpratelkkd.cz  
 

V roce 2011 jsme založili občanské sdružení Klub přátel KKD. Jeho cílem je 
organizovat společenské a kulturní aktivity zaměřené na podporu čtenářství 
u všech věkových skupin a všech vrstev obyvatelstva, zvláště pak na podporu 
a rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí.  
 
Občanské sdružení realizuje ty formy práce se čtenářem, ve kterých lze 
propagovat a popularizovat knihy, knihovny a čtení vůbec. Setkáváme se  
na pravidelných Literárních čajích o páté a dvakrát ročně se vydáváme na 
Literární toulky.  
 
Klub zve do svých řad všechny milovníky četby k setkávání nad knihami, 
k besedám a literárním toulkám. Staňte se i vy jeho členy. 
 
 

 

http://www.klubpratelkkd.cz/
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V letech 2003 – 2013 nás mimo jiné navštívili: 
 

prof. dr. Robert Kvaček, CSc. 
prof. dr. Dušan Uhlíř, CSc. 

Michal Viewegh 
dr. Vlastimil Vondruška 

Petr Traxler 
Lucie Seifertová 
Irena Fuchsová 

MUDr. Marie Svatošová 
PhDr. Arnošt Vašíček 

dr. Jiří Jilík 
Irena Obermannová 

prof. dr. Miloslav Pojsl, CSc. 
Petr Horký 

Miloslav Náplava 
Marek Audy 

MUDr. Radim Uzel, CSc. 
Bob Frídl 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
doc. dr. Libor Jan, Ph.D. 

prof. dr. Josef Žemlička, DrSc. 
JUDr. Miloslav Dočekal 

prof. dr. Miloš Štědroň, CSc. 
Alfréd Strejček 

Štěpán Rak 
Jan Grygar 

Eva Hurychová 
doc. dr. Jiří Ramba, DrSc. 

prof. dr. Jiří Trávníček, M.A. 
PhDr. Tomáš Sedláček 

doc. dr. Milan Uhde 
Ladislav Lakomý 

Thomas Graumann 
Erika Bezdíčková 
Zuzana Maléřová 
Irena Dousková 

Jiří Dědeček 
Tereza Brdečková 
Kateřina Tučková 

Josef Klíma 
Miloň Čepelka 

prof. dr. Martin Wihoda, Ph.D. 
Petra Hůlová 

PhDr. Ivo Šmoldas 
Rudolf Křesťan 

Arnošt Goldflam 
Lenka Procházková 

 
 

Křtili jsme knihy těmto regionálním autorům: 
 

Zdeněk Železný 
Jaroslava Říhová 
Radek Mikulka 

Jiří Mikulka 
Pavel Klvač 
Jana Žujová 

Ivan Novotný 
Josef Špidla 
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Nové projekty 
 

Již před mnoha lety jsme vytvořili pro zájemce nejen z řad studentů tzv. 
elektronickou pracovnu. V prostorách referenčního oddělení se nacházely tři 
počítače s možností vytvářet texty, tabulky apod. Chtěli jsme tak skloubit 
výhody příruční knihovny a nových technologií.  
 

V průběhu let se však počítač s připojením na internet stal samozřejmostí ve 
většině domácností a málokterý student dnes nevlastní osobní tablet či 
notebook. Na podzim loňského roku jsme proto část referenčního oddělení 
přebudovali v duchu evropského trendu „knihovna = obývák města“.  
 
Od 3. března 2014 slouží oddělený prostor v zadní části referenčního oddělení 
jako tichá studovna a místo k práci s databázemi. Zavedli jsme tak novou 
službu, která pomůže rychle se orientovat ve spolehlivých, ověřených 
internetových zdrojích, bude užitečným nástrojem k řešení problémů  
i vítaným pomocníkem při studiu. 
 
Na jednom místě tak registrovaný uživatel nalezne mimo jiné tyto internetové 
služby: Poradna při finanční tísni, Insolvenční rejstřík, Sdružení českých 
spotřebitelů, Daňový portál, Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Vyškov,  
E-objednávky na odbor dopravy MěÚ Vyškov, Jednotnou informační bránu 
(JIB), Českou národní bibliografii apod. 
 
Našim čtenářů jsme také zdarma zpřístupnili tyto dvě placené databáze:            
 

D Test – o právech spotřebitelů a povinnostech prodávajících či poskytovatelů 
služeb včetně výsledků testů výrobků. 
 

Anopress 
Unikátní databáze monitoringu českých médií s archívem od roku 1996, která 
obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy 
televizních a rozhlasových relací a zprávy z internetových serverů. 
 
Zájemci o práci s internetem, textovým či tabulkovým editorem mohou využít 
počítačové stanice ve 2. podlaží knihovny, zatímco ve vstupní hale mají 
k dispozici stanici pro krátkodobý přístup (do 15 min.) k rychlému nahlédnutí  
a vyhledání potřebných informací. 
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Významné kulturní 
a komunitní centrum Vyškova 

 

Zajišťujeme, poskytujeme, pořádáme: 
 
 

 půjčování 
 kvalitních knih z oblasti beletrie a společensko-vědní literatury 

pro dospělé i dětské čtenáře 
 CD nosičů – hudebních i audioknih 
 denního tisku, odborných časopisů a společenských magazínů 
 regionální literatury 
 čteček elektronických knih 
 deštníků 

 
 

 besedy s autory, křty knih, vzdělávací pořady  

 hudební pořady s velkoplošnou projekcí 

 aktivizační programy – trénink paměti a kroužek zábavné logiky 

 práce s dětmi a mládeží – besedy, hry, soutěže 

 pořádání výstav a vernisáží 

 Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory 

 S kočárkem do knihovny – besedy pro maminky i tatínky na RD 

 Pojďme si zazpívat s ... 

 internet pro veřejnost 

 služby a integrační programy pro handicapované spoluobčany, např. 
rozvoz knih pro imobilní čtenáře 

 knihovnicko-bibliografické lekce 

 vypracování rešerší, bibliografické a faktografické informace 

 meziknihovní výpůjční služba 

 reprografické služby pro veřejnost 

 databáze e-mailů pro oznamování akcí a knižních novinek 

 zasílání upozornění před koncem výpůjční doby a platnosti průkazu 

 připojení na Wi-Fi v budově knihovny zdarma 

 pověřená knihovna – poradenská a konzultační činnost, nákup 
a distribuce výměnných souborů pro knihovny obcí regionu 

 


