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Knihovna Karla Dvořáčka proti viru, na webu i v budově

Zdeňka Adlerová

Vyškovská knihovna byla uzavřena od 12. března do 27. dubna 2020. Čtyři podlaží zela prázdnotou a veškerý knihovní život se 

přesunul do online světa. Už 25. března jsme se „sešli“ na SKYPE k prvním Hrátkám s pamětí. Následovalo pak dalších šest lekcí, ve 

kterých jsme nejen trénovali koncentraci a verbální logiku, ale také jsme si „jen tak obyčejně“ povídali. Potěšilo nás, že mnohé 

seniorky zůstaly spolu ve spojení i mimo kurzy. Pro ty, kteří se nemohli/nechtěli zcela přesunout do virtuálního světa, jsme 

uveřejňovali cvičení zdarma na internetových stránkách vyškovské trenérky paměti.

Začátkem dubna jsme oprášili náš youtube kanál a zapojili se do projektu Čtením proti nudě. V pondělí 11. května jsme se měli 

v rámci akce Literární čaj, kterou pravidelně pořádá Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka, sejít s českou spisovatelkou, žijící 

v Austrálii, Sabinou Zelenou. Nechtěli jsme se však kvůli koronaviru jen tak vzdát, a uspořádali jsme proto historicky první literární 

stream. Jeho úspěch nám dodal odvahu k pokračování. Dnes už máme za sebou besedu s bloggerkou Martou Kučíkovou a 

spisovatelkou Annou Strnadovou a náš „streamový kalendář“ je plný i na další měsíce.

Roušky a bezpečnostní štíty se objevily ve společnosti knih také na našem instagramu. Nejvíce se však naše pozornost soustředila 

na facebookový profil. Několikrát denně jsme zde uveřejňovali informace o dostupných „onlajnových“ aktivitách. Zejména jsme 

upozorňovali na projekt Moravské zemské knihovny Knihovny proti viru. Ale také na jiných místech internetu jsme nacházeli zdroje 

čtení, vzdělávání, zábavy i pomoci ve zvládání pandemie.

V den, kdy píšu tento článek, jsme už zcela odložili roušky a život, i ten knihovní, se pomalu vrací do normálu. Půjčovna se začíná 

plnit čtenáři a máme za sebou první „živou“ lekci Hrátek s pamětí. Čeká nás Letní škola kreativity s muzikoterapií, arteterapií či s 

kurzem ruského jazyka a děti se mohou těšit na Neobyčejné prázdniny v knihovně. Život „na síti“ nás po několik měsíců spojoval a 

mnohé naučil novým dovednostem. Přesto jsme všichni – čtenáři i knihovníci – rádi, že se opět můžeme potkávat v naší krásné 

knihovně.

Pozvánka do knihovny a web www.kkdvyskov.cz

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově sídlí společně se základní uměleckou školou ve zrekonstruovaném a moderně vybaveném 

bezbariérovém objektu původní obecné školy. Návštěvníci oceňují příjemné a klidné prostředí.

V atriu budovy se nachází studna ze 14. století a ve zdivu jsou fragmenty již neexistující Brněnské brány. V tomto zajímavém 

prostoru funguje Literární kavárna (i když zatím jen se samoobslužným automatem).

Knihovna se účastnila soutěže Městská knihovna roku 2019 a získala Zvláštní ocenění SKIP ČR za vynikající vzdělávací aktivity a 

podporu čtenářství.

Zaměřuje se na výpůjční činnost, ale pořádá i řadu zajímavých literárních a vzdělávacích pořadů pro veřejnost, organizuje například 

virtuální univerzitu 3. věku, výuku angličtiny, trénink paměti pro dospělé, integrační programy pro handicapované a rozvoz knih 

imobilním čtenářům. Pro děti to jsou vedle obvyklých akcí i mozkový jogging, T-klub, Bookstart. V provozní době knihovny mohou 

fanoušci geocachingu hledat v prostorách knihovny kešku. Knihovna ve Vyškově je také pověřenou knihovnou pro knihovny svého 

regionu.

Autorka článku Zdeňka Adlerová zve na další weby vyškovské knihovny

Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově  https://www.klubpratelkkd.cz/

Klub přátel knihovny je spolek (dříve občanské sdružení), který už má za sebou desetiletou historii. Jeho vznik umožnil „dosáhnout“ 

na peníze z grantů pro neziskovky. Máme více než 100 členů, většinou ze starší generace. Pořádáme pravidelné Literární čaje, 

Literární toulky, Večery pod lampou a zájezdy na divadelní představení, která vznikla na základě nějaké knihy. Klub finančně 

podporuje další literární akce knihovny, např. Den pro dětskou knihu, Projekt S námi přijde zákon – oslava 100. výročí vyhlášení 

prvního knihovního zákona, soutěže apod. Finanční prostředky Klub získává z členských příspěvků, grantů, dotací a od sponzorů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že taková instituce může knihovně jen prospět. I díky Klubu míváme na besedách nadprůměrnou účast. 

Jen stále přemýšlíme, jak oslovit i mladší generaci.

Web pro trénování paměti https://www.treninkpameti.com/mozkovna/

Trenérský web je přístupný široké veřejnosti a kdokoli z něj může čerpat či na něj odkazovat. Cvičení se nedoplňují pravidelně, ale k 

trénování přispějí aktuální odkazy na záložce Hry na internetu. Užitečný také může být seznam doporučené literatury. Web vede 



autorka tohoto článku, která mimo jiné nabízí přednášky a semináře pro knihovny, které je možné si u ní objednat.

První literární stream https://www.facebook.com/KnihovnaVyskov/videos/264022528318650/

Literární stream se odehrává na platformě www.streamyard.com. Je to velmi jednoduchá online aplikace – zvládla jsem to, dokáže 

to každý! Pokud by někdo chtěl poradit se základním používáním, které k pořízení streamu stačí, může mi napsat. Naše videa se dají 

zhlédnout pouze na facebookovém profilu vyškovské knihovny, ale StreamYard zřejmě umožňuje i jiné „kanály“.

Facebook vyškovské knihovny

https://www.facebook.com/KnihovnaVyskov/

Kontakt na autorku: adlerova@kkdvyskov.cz
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