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- Městská knihovna vznikla roku 1884 z výtěžku národní slavnosti, kterou pořádal studentský 
spolek Barák.  
 Od svého založení se mnohokrát stěhovala, až byla nakonec roku 1963 provizorně umístěna 
do Katolického domu, kde setrvala až do roku 2005.  
- Knihovna byla od samého počátku obecní, později se stala městskou, v letech 1956-1961 
byla knihovnou okresní, od roku 1967 pak střediskovou. V 80. letech minulého století se 
zařadila do sítě knihoven okresu Brno-venkov pod OK Židlochovice a v roce 2003 přešla pod 
Město Tišnov jako jeho organizační složka. 
 Katolický dům byl od samého začátku pro knihovnu nevyhovující jak prostorově, tak 
staticky. V 90. letech 20. století proběhly v budově rekonstrukce topení a elektroinstalace.  
Statické zprávy poukazovaly na nedostatečnou nosnost podlah, což uspíšilo hledání vhodného 
místa pro výstavbu knihovny ( v době rekonstrukce Jamborova domu byly vytvořeny plány na 
jeho propojení s knihovnou) 
- V roce 2004 se podařilo poslanci Michalu Haškovi za pomoci tehdejšího ministra kultury 
Pavla Dostála získat dotaci na výstavbu knihovny.  
Investorem stavby bylo Město Tišnov, autory projektu brněnský Ateliér Omega.  
Stavbu realizovala firma Kaláb (pokládání základního kamene proběhlo v červenci 2004, 
kolaudace v květnu 2005), interiéry nábytkem vybavovala firma Interiéry Toman Brno, místní 
firma dodávala počítačové vybavení.  
Knihovna se začala stěhovat o prázdninách, současně byla také provedena revize fondu. 
Slavnostní otevření knihovny proběhlo 5. září 2005. 
- Knihovna byla nominována na Knihovnu roku 2005 v kategorii b) významný počin v oblasti 
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb 
- Knihovna je bezbariérová,plně automatizovaná, plocha se více než zdvojnásobila(cca 
600m2), nový nábytek působí zajímavým designem, počítačové vybavení je moderní. 
Oddělení pro dospělé má mimo volného výběru prostornou studovnu (ta nám ve starých 
prostorách úplně chyběla) se 14 studijními místy, 8 počítači připojenými na internet a příruční 
knihovnou. Disponuje multifunkční kopírkou (kopírka, tiskárna, fax, scanner) a barevnou 
tiskárnou. Čítárenský kout není příliš velký, ale venkovní prostory nám umožňují v teplých 
měsících vybudovat letní čítárnu na dvorku a přilehlé zahradě, kam je vstup přímo 
z knihovny. Nezapomnělo se ani na dětský koutek, kde děti mohou čekat na rodiče a bavit se 
malováním či prohlížením leporel. Velmi potěšující pro nás byla skutečnost, že konečně 
máme místnost, kde se naši čtenáři mohou usadit (30-40 míst) při besedách, přednáškách, 
školeních, ale též takovou, kde je možno pořádat výstavy. Oddělení pro děti je velmi zdařilou 
kombinací volného výběru, čítárny, prostoru pro odpočinek i vzdělávání. Slouží jako prostor 
pro individuální i skupinovou činnost dětí, jako herna pro nejmenší čtenáře i jako výstavní 
prostor dětských prací. Původní dvě počítačová pracoviště se rozšířila na pět. Také děti mají 
možnost vstupu do zahradních prostor přímo z oddělení. Součástí budovy je také Informační 
centrum. 
- Uživatelům jsou nabízeny nejen klasické knihovnické služby - půjčování knih, periodik, 
přístup na internet, zhotovování kopií, vyhledávání v on-line katalogu, možnost rezervací či 
prodloužení po internetu, ale knihovna funguje i jako čítárna a studovna a svými výstavními 
plochami a vzdělávacími pořady také jako instituce celoživotního vzdělávání. 
--Dětské oddělení spolupracuje se 3 MŠ, 3 ZŠ v Tišnově  a 8 ZŠ z blízkého okolí, se Zvláštní 
školou a Gymnáziem. Pořádá pro ně zejména knihovnické lekce a besedy se spisovateli, ale 
nezapomíná se ani na větší akce, jako jsou: Knihy mého srdce – projekt na podporu dětského 



čtenářství věnovaný významným dětským autorům, jehož součástí jsou literární a výtvarné 
práce, besedy, veřejná čtení a dramatické lekce; Z proutěného košíku – projekt kreativních 
dílniček; Vzděláním k pochopení, pochopením k pomoci – projekt zaměřený na vzdělávání 
dětí v oblasti týkající se základních lidských práv a svobod, holocaustu a uprchlictví. 
Probíhají také akce k různým příležitostem – Vánoce, Velikonoce, Mikuláš; samozřejmostí je 
zapojování se do celostátní akcí jako je Noc s Andersenem, Týden knihoven a Březen-měsíc 
internetu (právě probíhá soutěž Letem světem zaměřená na kultury Afriky, Asie a Ameriky). 
--Dospělé oddělení ve spolupráci s Mateřským centrem Studánka uspořádalo přednášky Co je 
to fair trade obchod, Čajové povídánky, Co dělat, když děti zlobí, Jak být spokojená a mít 
zdravé děti, Rodina a zaměstnání. V dílničkách jsme s maminkami vyráběli průsvitné 
hvězdičky do oken, jednoduché ozdoby z papíru, korálků a vosku, látkové vánoční ozdoby. 
Pro maminky proběhl také třídenní kurz počítačové gramotnosti doplněný o 12 hodinové 
školení s názvem Ženy a informace z internetu. 
Pro širokou veřejnost jsou ve spolupráci s nakladatelstvím Sursum pořádány literární 
podvečery s regionálními spisovateli; s Fotoklubem Tišnov proběhla beseda o klasické i 
digitální fotografii Fotografujte lépe; Společnost Anny Pammrové pořádá 1x za 2 měsíce 
v knihovně setkání se zajímavými osobnostmi.  
Knihovna pořádá rovněž výstavy, např.: Zlaté české ručičky, Vánoční stromečky, Obrazy 
Jolany Maloňové, Krása skla a hedvábí… 
Spolu s otevřením nové knihovny vznikl rozsáhlý projekt na podporu duševního rozvoje 
seniorů nazvaný „Salonky“. Projekt si klade za cíl přispět zejména k jejich dalšímu 
vzdělávání a poznávání, aktivně je zapojit do dění ve městě, umožnit jim poznávání nových 
míst či lidí, nabídnout útočiště lidem, kteří právě díky tepu doby mají pocit, že už do této 
společnosti nepatří. V rámci projektu probíhají přednášky (Kniha a její cesta ke čtenáři, 
Vánoční zvyky, Zdraví, chřipka prevence, Zdraví z přírody, Velikonoce), dílny (výroba 
ručního papíru, vizovického pečiva, ozdobné balení dárků, velikonoční vajíčka, ubrousková 
technika na květináče), historická putování (výlet do Památníku bible kralické, po 
historických památkách Lomnice a Tišnova) i např. počítačová školení. Skutečnost, že se 
v blízkém okolí nachází další zařízení pro seniory nás přiměla také k výjezdním přednáškám 
(např. před vánoce jsme navštívili babičky a dědečky z Domova sv. Alžběty) 
- A jaké máme cíle a plány do budoucna? Chceme dál pokračovat v našich akcích, zaměřit se 
na propojování jednotlivých skupin čtenářů tak, aby se knihovna stala tím správným 
komunitním centrem města.  


