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Městská knihovna v říjnu 2014 za-
vršila jedenáctý rok svého působení 
ve zrekonstruovaných prostorách bý-
valého jezuitského gymnázia v Hlu-
boké 1. 

Díky tomu mohl být dokončen pro-
ces přeměny knihovny do současné 
podoby informační a vzdělávací insti-
tuce, disponující bohatými knihovní-
mi fondy, širokým spektrem služeb a 
také vhodnými podmínkami pro po-
řádání nejrůznějších společenských 
akcí a setkání. 

Poslední novinkou, kterou svým 
uživatelům nabídla, je půjčování elek-
tronických knih.

Knihovní fond čítal celkem 203 397 
svazků. Bylo zpracováno 12 107 svaz-
ků nových knih, 365 audio dokumen-
tů, 256 zvukových knih a 128 elektro-
nických dokumentů. Čtenáři měli k 
dispozici 257 titulů periodik ve 369 
exemplářích.

V městské knihovně bylo registro-
váno 9 951 čtenářů, kteří si vypůjčili 
500.683 dokumentů. Počet fyzic-

kých návštěvníků se vyšplhal k číslu 
192.980. Dalších 173. 498 virtuálních 
návštěvníků využilo prostřednictvím 
webových stránek elektronické služby 
knihovny.  Zvukovou knihovnu pravi-
delně navštěvovalo 64 registrovaných 
čtenářů, kteří si vypůjčili 4 785 zvu-
kových knih. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 428 
besed, výstav, autorských a scénic-
kých čtení, hudebních pořadů  a dal-
ších kulturních akcí. 

Kromě toho se v  průběhu roku 
uskutečnilo 465 vzdělávacích akcí, 
např. informační lekce pro školy, ex-
kurze, přednášky, tvůrčí dílny, kurzy 
znakového jazyka, trénování paměti, 
angličtiny pro začátečníky, ajurvédy a 
kurzy základů internetu pro seniory.

Městská knihovna poskytovala kni-
hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách 
Bedřichov a Březinova. 

Do nové pobočky Horní Kosov 
(otevřena v říjnu 2013) přišlo v prv-

Městská knihovna Jihlava v číslech

Třetí ročník výstavy Region Press 
Foto 2014 - fotografi í z novin, časopi-
sů a zpravodajů vydávaných na Vysoči-
ně, je k vidění v prostorách Krajského 
úřadu v Jihlavě. 

„Smyslem výstavy snímků, které mu-
sely být otištěny v novinách či například 
ve zpravodaji, je především ukázat počet 
různých tiskovin vycházejících v Kraji 
Vysočina,“ říká Jan Kliment, předse-
da vysočinského sdružení Syndikátu, 
které výstavu pořádá. Vedle sebe tak 
nalezneme fotografi e profesionálních i 

amatérských fotografů. Letos své sním-
ky na výstavu poslalo sedmnáct redak-
cí tiskovin.

Nechybí mezi nimi fotografi e repor-
térů MF Dnes, 5+2, Deníku, Jihlav-
ských listů, Novin jihlavské radnice 
atd., nalezneme zde však i snímky z 
měsíčníků Chotěbořské ECHO, Svě-
telský zpravodaj a dalších. 

Výstava, na jejíž instalaci se podíleli i 
studenti Střední uměleckoprůmyslové 
školy Jihlava-Helenín, byla k vidění do 
konce ledna. -tz-

Přehled krajských 
tiskovin v sídle kraje

NA INSTALACI výstavy Region Press Foto 2014 na Krajském úřadě se podíleli za-
městnanci Jihlavských listů i studenti SUŠ Jihlava-Helenín.                 Foto: Petr Klukan

Služby města Jihlavy (SMJ) připra-
vily na prosinec soutěž o nejhezčí 
vánoční ozdobu na Vodním ráji. Ná-
vštěvníci mohli vyrobit, donést a po-
věsit si svojí vánoční ozdobu na stro-
meček umístěný ve vestibulu kryté 
části Vodního ráje. Odborná porota 
rozhodla o 16 nejhezčích ozdobách, 
které postoupily do fi nále. O třech 
nejkrásnějších ozdobách a výhercích 
pak rozhodli sami návštěvníci bazénu. 

„Ozdoby jsme pověsili v bazénové 
hale, kde měl každý návštěvník možnost 
si ozdoby jednak prohlédnout a také vy-
brat tu, která se mu nejvíc líbí. Potom 
pomocí plastových kelímků mohl nalít 

vodu do umístěných nádob pod každou 
ozdobou, a tím jí dal hlas, a rozhodoval 
o jejím konečném  pořadí,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. 

Každý návštěvník, který se aktivně 
zúčastnil hlasování, dostal od organi-
zátorů drobný dárek na památku. Na 
celou akci dohlížel a děti bavil živý 
maskot Vodního ráje v podobě mýva-
la Ondřeje. 

Tři nejlepší dostali dárky od SMJ  
a rodinné vstupné do Vodního ráje. 
Dále dostali dárečky od Baumaxu, 
který se sponzorsky spolupodílel na 
celé akci a také dodal vánoční strome-
ček.    -lm-

Soutěže o nejhezčí vánoční 
ozdobu na Vodním ráji

VODNÍ ráj v Jihlavě připravil pro návštěvníky Vánoční soutěž o nejlepší ozdobu na  
stromeček.                                                                                                                Foto: archiv MMJ

ním roce její činnosti 4. 295 uživatelů, 
kteří si vypůjčili 7. 164 dokumentů a 
navštívili 72 kulturních a vzděláva-
cích akcí.

Z rozpočtu Kraje Vysočina obdrže-
la městská knihovna účelovou dotaci 
1.653.000,- Kč na činnosti spojené s 
výkonem regionálních funkcí. V sou-
boru těchto činností je zahrnuto po-
skytování výměnných knižních sou-

borů, vzdělávání knihovníků, pomoc 
při revizi a aktualizaci knižních fondů,  
postupná automatizace knihoven a 
poradenská činnost. 

V regionu  Jihlavsko tyto služby pra-
videlně využívalo 99 neprofesionál-
ních knihoven. 

PhDr. Jarmila Daňková
ředitelka 

Městské knihovny Jihlava

Už tradiční sbírka pro zvířata v útul-
cích, kterou pořádá Zoo Jihlava společ-
ně s Českým rozhlasem Region, letos 
vynesla 333 kilogramů krmení pro psy 
a kočky. Letošní rok lidé darovali nejen 
rekordní množství krmení, ale překva-
pením bylo, že šlo vesměs o velice kva-
litní a často drahá krmiva. 

K tomu se v zoo i redakci rozhlasu 
sešlo spoustu pamlsků, hraček a potřeb 
pro zvířata, například misek na krmení. 

S rostoucími mrazy během Vánoc lidé 
donesli i několik pytlů dek. 

Dary budou rozděleny zvířecím útul-
kům v Třebíči, v Polné a útulku občan-
ského sdružení Cibela z Jindřichova 
Hradce. 

Všichni zaměstnanci útulků, Zoolo-
gické zahrady Jihlava i Českého roz-
hlasu Region jménem obdarovaných 
zvířat srdečně děkují za dary a pomoc. 
 -tz-

Sbírka Vánočky (nejen) 
pro kočky trhla další rekord

V Domě Gustava Mahlera bude slav-
nostně zahájena první výstava roku 
2015, která představí zejména dosud 
nevystavená díla Františka Dlouhého.

Na výstavě budou představeny jak 
olejomalby, tak akvarely. 

Výstava se koná od 28. 1. 2015 do 
7. 3. 2015 a je možné ji navštívit od 
út – so od 10.00 do 12.00 a od 13.00 
do 18.00. 

Více informací na www.mahler.cz .
 -tz-

Výstava Fantazie a realita 


