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N A J D E T E  V  T O M T O
V Y D Á N Í

MILÍ ČTENÁŘI,
knihovna se tak docela ještě nevzpamatovala z
éry covidové. Částečně proto, že zdaleka ještě
není konec všem omezením a taky proto, že náš
provoz zatím nefunguje v celé šíři. 
Ale čím jiným nastolit novou éru, než právě
novým projektem. Pevně doufáme, že právě náš
občasník, který jsme pro vás připravili, by mohl
být tím pravým spouštěčem. 
V čase omezeného provozu knihovny či úplného
uzavření byla pozornost věnována především
online formě čehokoliv. Ne, že bychom s tím
snad měli problém, rozhodně jsme ale zastánci
spíše osobního kontaktu. Ten nám však na jistou
dobu byl upřen. Popravdě - pořád to ještě není
ono. I proto vznikl nápad vytvořit něco, co by
nám pomohlo obnovit kontakt s našimi čtenáři
právě v té osobní rovině. Přeci jenom, a to je
potřeba si přiznat, ne všichni z nás fandí
moderním vymoženostem jako jsou webové
stránky, youtube, sociální sítě a všechno kolem
toho. Teď můžete s klidem odložit svoje telefony
a začíst se do našeho knihovnického plátku. 
Snad se náš záměr podaří a vy si náš občasník
oblíbíte stejně jako naši knihovnu. 

              OFICIÁLNÍ OBČASNÍK KNIHOVNY KYJOV

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM LETNÍCH
PRÁZDNIN BEZE ZMĚNY



Knihovna od 1. června nabízí možnost stahování  
 e-knih. Online služby jsou v prostředí knihovny
čím dál tím více žádané. Aktuální situace tomu
pouze napomáhá a i my chceme nadále naše
služby zlepšovat. I proto jsme se rozhodli zřídit
pro naše čtenáře možnost e-výpůjčky. 
Základním předpokladem pro využívání této
služby je stát se čtenářem knihovny, tedy
registrovat se a zřídit si online přístup do svého
čtenářského konta. To lehce zvládne každý při
běžné registraci v knihovně. 
Dalším krokem je registrace na stránkách
společnosti, která výpůjčku e-knih poskytuje.
Tedy na adrese www.palmknihy.cz se čtenář
taktéž zaregistruje. K této registraci nicméně
postačí    e-mailová adresa, která je uvedena ve
čtenářském kontě knihovny. 
No a v podstatě posledním krokem, aby se
výpůjčka e-knihy dala realizovat je stáhnout si do
svého zařízení (mobilní telefon či tablet) aplikaci
eReading. V té pak probíhá výpůjčka a přes ni
vlastně čtete dané e-knihy. 
Ani následující postup pro stažení knihy není nijak
komplikovaný. Napoprvé se to může zdát
složitější, ale u několikáté knihy vám to už ani
nepřijde. Čtenář se přihlásí do čtenářského konta
v katalogu knihovny. Najde si knihu, která ho
zajímá a zvolí možnost „půjčit e-knihu.“ 

E-KNIHY 
autor článku: Martina Hradilová 
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(to dorazí i v e-mailu jako potvrzení). 
Otevřete aplikaci eReading, sekce s
„místními“ – stáhnutými knihami
bude zprvu prázdná. V horním menu
zvolíte možnost „ONLINE“ a vyplníte
přihlašovací údaje, které jste zadávali
při původním přihlášení na stránkách
www.palmknihy.cz

v režimu offline. E-výpůjčka probíhá
pouze v rámci ročního poplatku
uhrazeného „domovské“ knihovně,
nic dalšího tedy neplatíte. Výpůjční
lhůta pro e-knihy je 31 dnů. Po lhůtě
36 dní se e-kniha z vašeho seznamu
automaticky odstraní. Najednou lze
vypůjčit/stáhnout až 3 e-knihy.
Nicméně my jako knihovna e-knihy
doporučujeme stahovat po jednom.
Tyto výpůjčky i z hlediska knihovny
fungují trošku jinak a je škoda, aby si
všichni čtenáři stáhli hned 3 knihy
najednou a pak je třeba nestihli
přečíst. Knihu můžete stahovat
opakovaně, ale zbytečně se tím
snižuje počet stažení v rámci
knihovny jako celku. 

i s touto variantou a budeme se
snažit být co nejvíce nápomocni těm,
kteří by službu chtěli naplno využívat. 

Zobrazí se oznámení o výpůjčce

Při kliknutí na obálku knihy stáhnete
knihu ze sekce „online“ do sekce
„místní.“ A je hotovo.
Pouze při tomto úkonu je potřeba
připojení k internetu, další používání
již stažené knihy lze provádět zcela

Služba je nová a tedy pro některé
uživatele může být alespoň ze
začátku obtížné se s ní naučit
pracovat. My samozřejmě počítáme

http://www.palmknihy.cz/
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CO SE DĚLO V DOBĚ
OMEZENÍ PROVOZU

Knihovny už od loňského jara vlastně až
do teď bojovaly s úplným zákazem
provozu či alespoň s jeho částečným
omezením. Stejně tak tomu bylo u nás.
O to raději jsme, že jsme se 12. dubna
mohli vrátit k běžnému provozu. Zatím
tedy především pro výpůjčku knih. Konání
akcí pro veřejnost a pro školy mělo pořád
ještě stopku. I za to jsme však po takové
době rádi. 
Ale co se vlastně děje v knihovně, když je
uzavřená pro veřejnost? 
Občas se setkáme s tím, že si lidé myslí,
že když je knihovna uzavřená, tak si
čteme:) Nám to přijde úsměvné, nicméně
to samozřejmě není pravdou. Pokud má
knihovna úplně přerušený provoz,
většinou za tím stojí nějaká rekontrukce,
která neumožňuje chod knihovny.
Jediným dalším důvodem pak bývá revize
knihovního fondu, ta je ze zákona
povinná. 
Čas covidu byl však mimo naši režii. Ani
tak to pro nás neznamenalo, že nebudeme
aktivní. V době všech omezení jsme se
tedy snažili především o udržení vztahu s
našimi čtenáři. 

autor článku: Martina Hradilová

Vztah s uživateli je vždycky klíčový.
V době covidu se pořád řešilo, aby
všechno fungovalo v online podobě.
Jenže - ne všechny služby jsou takto
proveditelné a také - naši čtenáři
mnohdy tyto služby ani využívat
nechtějí. Ano, sociální sítě dneska
frčí, ale především u těch mladších
ročníků - a co ti starší z jejichž řad
jsou také naši čtenáři? 
My jsme ve virtuálním prostředí
samozřejmě udělali pár novinek.
Zahrnout tam můžeme například
založení našeho youtube kanálu
nebo přidání účtu knihovny na
Instagram. Pořád to jsou ale věci,
které pro starší lidi třeba nemusí
být tolik atraktivní. 
I z tohoto důvod pak vznikla
myšlenka časopisu. 
Uvědomujeme si totiž i to, že
knihovna jako instituce nestojí
mnohdy ve středu zájmu mladších
ročníků, ale bývá tomu zejména
právě naopak. Knihovnické služby
často využívá právě starší generace
až senioři, a ti mnody online služby
vlastně nejenom že neocení, ale ani
je nevyužívají v plném rozsahu. 
Právě pro ně (tedy nejenom pro ně)
je zase spíše určen tento náš
občasník. Tady si o nás mohou
přečíst, mohou se podívat třeba na
knižní novinky bez nutností
využívat technologie. Ale kdo by
chtěl, najde všechno o nás i v
elektronické podobě.

www.knihovnakyjov.cz
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Možná si ještě pamatujete propojení
čítárny a dětského oddělení schodištěm.
V roce 2015 došlo k jeho odstranění. Na
dětském oddělení jsme pak mohli začít
řádit a čítárna se stala klidovou zónou. Klid
je fajn, ale když je ho moc, tak je smutno a
tak jsme přemýšleli, jak prostory čítárny-
studovny oživit, nalákat tam více generací
a tím je krapet propojit.
Doba koronavirová nám umožnila více s
touto myšlenkou pracovat a přemýšlet, jak
by měl takový moderní prostor vypadat, co
by měl uživatelům nabízet. Kyjovský
architektonický Ateliér 100D nám s naší
představou pomohl a vypracoval
vizualizaci. 
Představa pěkná, ale kde na to vzít?
Samozřejmě nejlépe se pokusit získat
dotaci, ale jaký dotační titul vybrat? 

KNIHOVNA PLÁNUJE
REKONSTRUKCI
PROSTORU ČÍTÁRNY
autor článku: Mgr. Michaela Moudrá 

Je skvělé, když máte někoho, kdo se
v tom vyzná a to je Kyjovské
Slovácko v pohybu. Hned věděli, jak
na to. Kde by nás napadlo obrátit se
na Státní zemědělský intervenční
fond – takže velký dík Hance
Horňákové a všem z kyjovské
MASky!
Projekt jsme vypracovali, podali a
netrpělivě čekali, zda to vyjde.
A ono to vyšlo! 24. března letošního
roku jsme podepsali "DOHODU O
POSKYTNUTÍ DOTACE Z
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
ČR ve výši 881.600,-Kč s celkovou
výší přiznané dotace 80%. 
Teď nás čeká realizace, kterou
musíme zvládnout do konce roku
2022. V nové, multifunkční čítárně
si budete moci stále půjčit časopis,
přečíst knihu, ale také udělat si čaj
či kávu, dát si k tomu něco
dobrého, napsat úkol, setkat se s
kamarády a zahrát si deskovku,
zúčastnit se přednášky nebo si
prostor pronajmout.
Tak nám držte palce! 
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Kniha Rododendron pochází z pera české autorky.
Knížka popisuje byť zprvu zdánlivě poměrně naivním
stylem příběh jedné rodiny, která byla v době
komunismu rozdělena. Ačkoliv se může zdát, že na
jednu rodinu je těch špatných náhod příliš najednou,
kniha je opravdu vyprávěna podle skutečného příběhu.
Knížka je skutečně prvotinou a bylo by snad fér
autorce droné nedostatky odpustit. Tohle dílko si to
jednoznačně zaslouží. Autorka má také svoje FB stránky
"The best book of Pavla" kde se o knize a jejím vzniku
můžete dozvědět více. 

KNIŽNÍ TIPY 

Tuhle knížku jsme zatím nečetli. Pochází ale z pera
autorky knihy s názvem Historie včel a podle
recenzí to vypadá, že by stála za přečtení.
Přinášíme k ní tedy oficiální anotaci a jednu prosbu
- až si ji přečtete, určitě nám řekněte, jaká byla,
budeme jenom rádi ;) 
"Kůň Převalského je příběh o opravdu posledních
divoce žijících koních. Tyto koně byli vykresleni v
jeskynních malbách ve Francii před mnoha tisíci let
a žili po staletí na mongolských stepích, ale během
dvacátého století byli vyhubeni všude na světě,
kromě evropských zoo a rezervací. Ve třech
silných příbězích doprovázíme zoologa Michala z
Petrohradu, který v roce 1880 odjíždí do
Mongolska lovit koně, veterinářku Karinu, která
pracuje na navrácení koní zpět do stepí po rozpadu
Sovětského svazu, a Evu, která v roce 2064 bojuje o
to, aby mohla zůstat žít na opuštěné přírodní
rezervaci v Norsku, zatímco se společnost a
příroda kolem ní rozpadají. Život lidí, zvířat ani
divokých koní ve výběhu nemůže pokračovat tak,
jako dřív." (oficiální anotace) 
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TIP NA AUDIOKNIHU 
V našem oddělení Studovna-čítárna najdete
kromě periodik také audio knihy - tzv.
"zvukovky." Využít je můžete třeba při jízdě
autem, doma když se vám nechce číst nebo třeba
při žehlení. I tyhle kousky pro vás pravidelně
doplňujeme. Mrkněte na tipy, které pro vás
máme 

TIP NA ČASOPIS
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PAMĚŤOVÉ HRY
AUTOR ČLÁNKU: MGR. ZUZANA JURKOVIČOVÁ

Již od roku 1998 své výsledky prezentuje vzdělávací instituce Česká společnost
pro trénování paměti a mozkový jogging pod vedením Ing. Dany Steinové. Pořádá
vzdělávací kurzy pro trenéry paměti, všeobecné kurzy trénování paměti pro
veřejnost i odborné semináře z oboru výzkumu paměti. 
Kurzy trénování paměti pořádáme i u nás v knihovně od roku 2018. Probíhají ve
skupinách do deseti osob vždy jednou týdně a vyzkoušíte si zde paměťové
metody, jejichž účinnost můžete prohlubovat i v domácím prostředí. 
Paměťové hry a cvičení mohou mít podobu verbálních doplňovaček,
matematických rébusů, vizuálních klamů, obrazových rozdílů, logických hádanek
aj. Trénujeme krátkodobou i dlouhodobou paměť na principu logických i
mechanických cvičení. Zlepšíte si koncentraci, pozornost, logické myšlení nebo
správnou úvahu nad zpracováváním informací. 
Ke zdárnému cíli vede vždy jednoduchá a srozumitelná cesta. Trenér paměti vám
ukáže, jak jednoduše lze na daný úkol nahlédnout a vyřešit jej při příštím pokusu
rychleji. A to je také cílem trenérů paměti, naučit daného účastníka kurzu řešit
podobná cvičení samostatně. Trenér sám o sobě je jen prostředníkem mezi
cvičeními a úsilím každého jedince.

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

UKÁZKA VERBÁLNÍHO CVIČENÍ 
 

Z DANÝCH PÍSMEN SKLÁDEJTE
 OSOBNÍ JMÉNA. 

PÍSMENA SE MOHOU OPAKOVAT.

R    V    M    O
K    E     U     B
L     Z     A     N
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS V ZÁŘÍ

Knihovna je vlastně tak trochu jako
škola. I pro nás v září začíná ta
"pomyslná"sezóna. Čas prázdnin je pro
nás hodně o plánování pro nadcházející
školní rok. A v září to všechno vypukne! 
Je potřeba abychom byli připraveni na
nové čtenáře z řad studentů. Mít 
 rámcový plán akcí pro veřejnost, které
by se měly konat a v neposlední řadě se
vždy těšíme na to, až k nám zavítají
školky a školy. 
Knihovna ale neznamená věnovat se
jenom dětem nebo studentům. Velké
procento čtenářů je také mezi dospělými
a seniory. A těmto všem máme co
nabídnout. 
Na co se tedy můžete těšit v naší
knihovnické sezóně září - prosinec 2021? 

Letošní sezónu zahájíme krásnou
celostátní akcí s názvem "Noc literatury,"
kterou jsme již v minulosti pořádali. V
loňském roce jsme z projektu vystoupili
s ohledem na situaci kolem koronaviru.
Teď se zdá, že by se vše mohlo konečně
obrátit k lepšímu, a tak jsme nakonec
kývli pro letošní ročník. Původní
pořadatel akce zvolil pro tento rok
termín v září a nikoli v květnu jako tomu
bylo v minulosti. Noc Literatury
proběhne ve středu, 22. září 2021. 
Dalším tradičním projektem pro naši
knihovnu je Virtuální univerzita třetího
věku. 

Ta je určena pouze pro invalidní
a starobní důchodce. Virtuální
univerzita probíhala i navzdory
pandemii. Přesto, že v běžném
režimu vždy v rámci univerzity
probíhají společné výukové
hodiny, našlo se i pár
odvážných, kteří se rozhodli
studium nevynechat ani v době
omezení konání akcí. Společné
výukové hodiny sice
neprobíhaly, ale studenti vše
absolvovali z pohodlí svého
domova. Virtuální univerzita v
nadcházející sezóně bude
startovat koncem září či
začátkem října, a jako obvykle
potrvá podzimní semestr do
konce prosince 2021. 

Pravidelně několikátým rokem
knihovna také pořádá Kurz
kreslení pravou mozkovou
hemisférou a kurz Trénování
paměti. Tyto kurzy nejsou
určeny primárně pro seniory,
tedy může je navštěvovat
kdokoliv ze široké veřejnosti.
Kapacita těchto kurzů je však
omezena a je tedy potřeba se
včas informovat o průběhu
a náročnosti daného kurzu, 
 případně se rovnou přihlásit. 
Více o kurzu Trénování paměti
i s ukázkou najdete v článku
Paměťové hry. 
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS V ZÁŘÍ
Knihovna má rovněž zájem na rozvoji
informační gramotnosti, která je v dnešní
době opravdu důležitá. Připravujeme tedy i
počítačové kurzy, kde se probírají skutečně
základní kompetence pro práci s počítačem
a fungováním ve virtuálním prostředí.
Tento kurz zpravidla probíhá v dopoledních
hodinách. Od účastníků kurzu
nevyžadujeme žádné znalosti a mohou se
tedy zapsat opravdoví začátečníci. 

Je třeba zmínit, že všechny tyto aktivity
knihovny pro veřejnost jsou limitovány
aktuální situací ohledně koronaviru. Ať se
jedná o akce pro veřejnost jako takové, o
konkrétní kurzy, které probíhají většinou v
menších počtech či případné akce pro školy
nebo výstavy, vždy vycházíme z aktuálně
platných nařízení ohledně provozu
knihoven a možností vůbec tyto akce
pořádat. 

S ohledem na omezení, jsme od některých
akcí upustili pro letošní rok úplně -
nekonala se tak například dětská akce Noc s
Andersenem. V loňském roce taky byla
zrušena většina kurzů a akcí pro veřejnost
a samozřejmě se nekonaly ani besedy
a programy pro mateřské, základní a
střední školy, které jinak pravidelně
probíhají v průběhu celého školního roku. 

Pevně věříme, že v září
letošního roku bude už situace
natolik stabilní, aby nic
nebránilo nejenom provozu
knihovny celkově, ale ani příliš
neomezovalo konání akcí a
zmíněných kurzů. 

Informace o kurzech naleznete
vždy aktuálně buď vytištěné v
propagačním materiálu města
KAM v Kyjově. U nás je najdete
na FB stránkách knihovny nebo
webu www.knihovna-kyjov.cz
Na všechny akce se můžete
osobně informovat při
návštěvě knihovny, a pak se již
jenom obrátit na konkrétního
pracovníka, který má akci nebo
příslušný kurz na starosti. 
Na poslední straně jsou
uvedeny kontakty do knihovny.
Lektoři a vedoucí kurzů jsou
zde taktéž označeni. 
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POZNEJ SVÉHO
KNIHOVNÍKA
AUTOŘI ČLÁNKU: MARTINA HRADILOVÁ,
MGR. MICHAELA MOUDRÁ

Tak nás napadlo, že by mohlo být docela
fajn trochu našim čtenářům přiblížit ty,
kteří pro ně v knihovně pracují. A kým
jiným bychom měli začít, než samotnou
ředitelkou knihovny a její zástupkyní. V
dalších číslech se samozřejmě můžete těšit
na medailonky ostatních členů našeho
týmu. 

Mgr. Michaela Moudrá vystudovala pedagogickou fakultu UJEP (dnes Masarykova
Univerzita), obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Po dostudování v roce 1990 začala učit
a vydržela s touto krásnou profesí až do roku 2016. Knihy, čtení, předčítání a učení
lásce ke knihám byla pro ni vždy samozřejmost doma i ve škole. 
CO O SOBĚ PROZRADÍM
Když moje kamarádka založila obecně prospěšnou společnost Celé Česko čte dětem,
stala jsem se jednou z prvních koordinátorek společnosti a organizovala pro děti a
rodiče akce, které propagovaly důležitost knihy a nutnost čtení dětem. Byla jsem u
zrodu každoroční akce Celý Kyjov čte dětem, začala jsem více spolupracovat s
kyjovskou knihovnou. 
Když byl v roce 2016 vyhlášen konkurz na novou ředitelku a já měla za sebou 25 let
učitelování, bylo pro mě přihlášení do konkurzu určitou výzvou, posunem v kariéře.
Knihovna mi přinesla a přináší možnost realizovat spoustu zajímavých akcí,
projektů, besed, přednášek a setkávání se zajímavými a inspirujícími lidmi.

PÁR OTÁZEK: 
ČÍM JSTE CHTĚLA BÝT, KDYŽ JSTE BYLA MALÁ? 
Kadeřnicí. Ostříhala jsem všechny panenky a vymýšlela, jak by se mohly do hlav
panenek vkládat cívky s prameny vlasů, aby se daly stříhat a pak by zataháním za
cívku vlasy dorostly. Kadeřnicí jsem se stala alespoň v rodině – moji hoši ještě
v kadeřnickém salonu neseděli. 
CO VÁS NA PRÁCI V KNIHOVNĚ NEJVÍCE BAVÍ? 
Práce v knihovně není shon, stres. Nezvoní :) Baví mě komunikace s lidmi, plánování
akcí, vymýšlení nových projektů a jejich realizace. 
JAKÁ JE VAŠE OBLÍBENÁ KNIHA A PROČ? 
Oblíbená je ta aktuální :) Knihu přečtu a většinou se k ní už nevracím. Mám ráda
kriminálky, ale taky historické, nepohrdnu ani romantikou. Prožiju si s ní pocit,
který ve mně vyvolá, bojím se, pláču, jsem naštvaná nebo plná lásky… v podstatě
jsem prototyp uživatele knihovny - půjčit, vrátit, ale já si knihy velmi ráda kupuji,
hromadím v knihovničce nebo rozdávám :) 
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POZNEJ SVÉHO 
KNIHOVNÍKA

Mgr. Zuzana Jurkovičová vystudovala
Masarykovu univerzitu, obor Filozofická
fakulta, Historické vědy (specializace
oboru na muzea, knihovny a archivy)

CO O SOBĚ PROZRADÍM
Po studiích jsem krátce pracovala v jedné obchodní firmě jako referent obchodu s německy
mluvícími zeměmi. Pak přišla příležitost pracovat v oboru a získala jsem pozici kurátorky v
Muzeu vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích, které je jedním ze sedmi poboček
Národního zemědělského muzea u nás. V kyjovské knihovně pracuji od roku 2013. Ze
začátku jsem obalovala knihy jako pomocná síla. Musím říct, že i to mě bavilo! Na dospělém
oddělení knihovna žije a je velmi důležité poznat požadavky a nároky čtenářů a také
pracovat v kolektivu a udržovat pozitivní náladu. Moje pozice se po letech proměnila na
administrativně plánovací, proběhlo několik semestrů kurzu trénování paměti s mými
nápady, na poli katalogizace zpracovávám běžné objednávky a částečně dary, spolupracuji s
jednotlivými oddělení knihovny, pomáhám ředitelce knihovny organizovat, řídit a
kontrolovat náplň práce zaměstnanců knihovny a chod prostor knihovny. Poslední dobou
oťukávám prostředí propagace a elektronických možností přístupu komunikace se čtenáři.
Jsem zde ráda, protože každý den je jiný a nemůžete se zcela připravit na to co vás čeká.
Práce v knihovně je jako tichý adrenalinový sport.  

PÁR OTÁZEK: 
ČÍM JSTE CHTĚLA BÝT, KDYŽ JSTE BYLA MALÁ? 
Učitelkou. Plyšové hračky seřazené po dvou v řadě za sebou imitující školní třídu byla
nejčastější zábava mého dětství. Další ,,top,, vysněná profese byla prodavačka. A věřte, že
v knihovně musíte umět nabídku aktivit nápaditě prodat, a pokud přitom čtenáře i něco
naučíte (právě třeba na vzdělávacích kurzech nebo tematických besedách) určitě máte dobrý
pocit z vděčných čtenářů. 
CO VÁS NA PRÁCI V KNIHOVNĚ NEJVÍCE BAVÍ? 
Práce, kterou vykonávám v knihovně je na jednu stranu systematická a opakující se, to mi
nevadí, naopak ráda zvyšuji své limity, upravuji efektivnost cest k řešení a pomáhám ke zvýšení
zavedeného standardu knihovnického prostředí kyjovské knihovny tak, abychom stále měli
čtenářům co nabídnout a byli připraveni na aktuální požadavky. Také mě baví kreativita a
možnost zpracovat nápad svým osobitým stylem a naučit se ovládat nové prvky třeba v grafice
nebo komunikačních kanálech. 
JAKÁ JE VAŠE OBLÍBENÁ KNIHA A PROČ? 
Moje nejoblíbenější kniha je zpracování divadelní hry Manon Lescaut od Vítězslava Nezvala.
Krásné zveršované jednoduché texty stylu klasické české literatury. A není divu, že právě
z moderních tipů mám aktuálně dočtenou osvěžující psychologickou knihu 205 zákonů lásky
od Petra Casanovy.  

AUTOŘI ČLÁNKU: MARTINA HRADILOVÁ,
MGR. ZUZANA JURKOVIČOVÁ 
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Všichni v knihovně se snažíme být vám, našim čtenářům, nápomocni při řešení takřka
jakéhokoliv problému. Samozřejmostí je pomoc při vyhledávání knih či doporučení ke čtení.
Nejsou to však jediné služby, které poskytujeme.´Třeba už před časem jsme do knihovny
pořídili vazačku, abychom mohli studentům poskytovat služby vázání např. seminárních
prací. Je ale důležité si některé kroky občas naplánovat. Rádi pomůžeme a jsme zde jak
osobně, tak v online prostředí. Důležitou roli ale ve všem hrají kontakty na nás. 
Přehledně tedy v tomto tištěném prostředí nabízíme možnosti, jakým způsobem nás
kontaktovat či nás zastihnout, ať už se chcete jenom na něco zeptat nebo potřebujete
poradit s něčím konkrétním.

Zajímá vás kurz? Nebojte se zeptat. 
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
Mgr. Michaela Moudrá: e-mail: reditelka@knihovna-kyjov.cz
Kurz trénování paměti
Mgr. Zuzana Jurkovičová: e-mail: sluzby@knihovna-kyjov.cz
Virtuální univerzita třetího věku, PC kurzy
Martina Hradilová: e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz 

KONTAKTY NA KNIHOVNU

Spoustu informací ke konání akcí a kurzů u nás najdete na
webových stránkách: 
www.knihovna-kyjov.cz 
Tady také najdete telefonní kontakty do knihovny. 
Oddělení pro dospělé: 773 755 612
Oddělení pro děti a mládež: 773 755 613
Oddělení čítárna-studovna: 773 755 614
Pobočka Bohuslavice: Provozní doba je zde pouze ve čtvrtek.
V případě dotazu či problému se obraťte na dospělé
oddělení. 

E-maily do knihovny jsou rozděleny podle
oddělení: 
dospele@knihovna-kyjov.cz
detske@knihovna-kyjov.cz
citarna@knihovna-kyjov.cz
bohuslavice@knihovna-kyjov.cz 
Pokud máte dotaz na konkrétní oddělení, je lepší
použít také konkrétní e-mail. 

Zcela nově najdete také náš youtube kanál na
stránce www.youtube.com stačí zadat Městská
knihovna Kyjov, náš kanál je označen naším
logem. Stejně je tomu na sociální síti
Instagram, kde náš účet najdete pod
knihovnakyjov, opět je úvodní obrázek opatřen
logem knihovny. Najít si nás můžete také na
Facebooku. 


