
FAMILY POINT
•	 slouží	 především	 rodičům	 s  malými	 dětmi	
k přebalení	 a nakrmení	dětí,	 získáte	 zde	 in-
formace	s rodičovskou	tematikou

•	 fungují	v Ústřední	knihovně	a na vybraných	
pobočkách,	jsou	přístupné	po dobu	otvírací	
doby	daného	provozu

KNIHOVNÍ KLUB 
(Ústřední knihovna, Kobližná 4) 
•	 kavárna	a občerstvení	nejen	pro	čtenáře
•	 pořádají	se	zde	literární,	jazykové	a hudební	
podvečery

AKCE
•	 KJM	pořádá	celou	řadu	akcí	–	autorská	čtení,	
odborné	 přednášky,	 počítačové	 kurzy,	 mu-
zikoterapeutická	 a  arteterapeutická	 setká-
ní,	 divadelní	 představení,	 výstavy,	 koncerty,	
výtvarné	 dílny	 apod.,	 na  které	 jste	 srdečně	
zván/zvána

Věříme,	že	budete	s našimi	službami	spokojen/
spokojena	a doporučíte	knihovnu	 i  svým	přá-
telům.	

Celé	znění	Knihovního	řádu	najdete	na webo-
vých	 stránkách	 knihovny	 a  v  tištěné	 podobě	
na jednotlivých	pracovištích	knihovny.

www.kjm.cz, www.facebook.com/kjmbrno, 
ptejteseknihovny@kjm.cz

PLATBY A SANKCE  
•	 platby	z prodlení	a upomínky	platíte	v přípa-
dě,	že	nevrátíte	výpůjčky	ve stanovené	lhůtě,	
platba	se	určuje	dle	počtu	vypůjčených	kni-
hovních	dokumentů,	jejich	typu	a doby	pře-
kročení	řádné	výpůjční	lhůty

•	 odpovídáte	 za  vniklou	 škodu	 (poškození	 či	
ztrátu	 knihovní	 jednotky),	 kterou	 jste	 povi-
nen	KJM	nahradit	

•	 výše	 smluvních	 pokut	 se	 řídí	 platným	 cení-
kem	KJM

KNIHOVNA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ	
(Ústřední knihovna, Kobližná 4)
•	 je	 určena	 osobám	 se	 zrakovým	postižením,	
které	 se	 prokáží	 potvrzením	 očního	 lékaře,	
SONS	ČR	nebo	potvrzeními	Tyfloservisu

•	 mohou	ji	využívat	i ti,	kterým	zdravotní	stav	
brání	číst	knihy	v tištěné	podobě	nebo	běž-
ným	 způsobem,	 tuto	 skutečnost	 je	 nutné	
doložit	 čestným	prohlášením	nebo	doporu-
čením	od lékaře

INFORMAČNÍ STŘEDISKO EUROPE DIRECT 
(Ústřední knihovna, Kobližná 4)
•	 poskytuje	 informace	o  aktuálním	dění	 v  EU	
a poradenskou	činnost

•	 pořádá	přednášky,	besedy,	semináře	a work-
shopy	s tématikou	EU

PROSTOR „TEEN“ 
(Ústřední knihovna, Kobližná 4)
•	 je	určený	výhradně	teenagerům	13+	
•	 naleznete	 zde	 literaturu	 vhodnou	 pro	 tuto	
věkovou	 kategorii,	 lze	 si	 zde	 zapůjčit	 note-
booky	k přehrání	filmu,	hrát	deskové	hry,	při-
pojit	se	k WI-FI	síti,	účastnit	se	pravidelných	
setkání,	besed	a workshopů

www.kjm.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
PRO ČTENÁŘE KNIHOVNY 
JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ (KJM)

Vítejte v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, jsme 
rádi, že jste se stal/stala naším čtenářem/čte-
nářkou. Zde vám předkládáme základní infor-
mace, které vám pomohou se v naší knihov-
ně zorientovat. Nebudete-li si i přesto vědět 
rady, zeptejte se pracovníků knihovny, kteří 
vám rádi poradí.

REGISTRACE 
•	 při	registraci	je	nutný	platný	občanský	průkaz	
(OP),	nárok	na slevu	se	prokazuje	potřebným	
dokladem

•	 děti	do 15	let	se	registrují	pouze	v doprovo-
du	zákonného	zástupce,	 ten	se	musí	proká-
zat	platným	OP

•	 registrační	poplatky	jsou	uvedeny	v platném	
ceníku	 KJM	 (osoby	 nad	 75	 let	 a  ZTP,	 ZTP/P	
poplatek	neplatí)

•	 registrace	platí	365	dní	
•	 registrace	na 185	dní	je	možná	pouze	u kate-
gorie	dospělí,	student	15-26	let	a důchodce	
do 75	let

•	 při	registraci	obdržíte	průkazku,	která	platí	
v  celé	 automatizované	 síti	 a  je	 nepřenos-
ná	(nelze	na ni	půjčovat	dokumenty	jiným	
osobám)

VÝPŮJČKY
•	 najednou	můžete	mít	půjčeno	25	dokumen-
tů	 (knihy,	 časopisy,	 CD,	 hračky	 a  didaktické	
pomůcky	 DVD,	 hudebniny,	 mapy,	 deskové	
hry,	 tematické	kufříky,	 čtečky	e-knih),	počet	
se	sčítá	v celé	automatizované	síti	knihovny

Statutární město Brno finančně podporuje 
Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.



SLUŽBA „ODLOŽ“
•	 vzdáleně	přes	on-line	katalog	lze	objednat	ti-
tuly	dostupné	ve volných	výběrech	Ústřední	
knihovny	

•	 o  připravených	 knihách	 jste	 informován									
e-mailem,	čekají	na vás	do následujícího	půj-
čovního	dne	

•	 služba	je	zpoplatněna	dle	platného	ceníku	KJM	

ON-LINE KATALOG
•	 slouží	 k  vyhledávání	dokumentů	podle	 růz-
ných	 kritérií	 přímo	 v  knihovně	 nebo	 pro-
střednictvím	webových	stránek	knihovny

•	 umožňuje	využívat	službu	„ODLOŽ“,	stahovat	
e-knihy,	objednávat	knihy	ze	skladů	

•	 můžete	 se	 jeho	 prostřednictvím	 přihlásit	
do svého	čtenářského	konta,	kde	si	 lze	pro-
hlédnout	 vypůjčené	 dokumenty,	 zkontrolo-
vat	termíny	výpůjček,	prodlužovat	dokumen-
ty	či	opravovat	své	údaje

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)
•	 nejsou-li	 dokumenty	 nebo	 články	 ve  fondu	
KJM,	můžete	si	 je	prostřednictvím	MVS	půj-
čit	nebo	pořídit	kopii	z  fondu	 jiné	knihovny	
v ČR,	lhůta	vyřízení	žádosti	není	předem	sta-
novena,	 závisí	 na  momentální	 dostupnosti	
žádaného	dokumentu

•	 služba	je	zpoplatněna	dle	platného	ceníku	KJM	

OBJEDNÁVKA ZE SKLADŮ 
(sklad Ústřední knihovny / centrální sklad)
•	 objednávku	 můžete	 uskutečnit	 v  on-line	
katalogu	nebo	prostřednictvím	knihovníka	

•	 požadavky	ze	skladu	Ústřední	knihovny	jsou	
k vyzvednutí	za cca	půl	hodiny	od objednání,	
nejdéle	však	do 48	hodin,	požadavky	z cen-
trálního	skladu	jsou	k vyzvednutí	v Ústřední	
knihovně	do  7	 dnů	od  vyřízení	 objednávky	
(obdržíte	zprávu	e-mailem)

ČLÁNKY
•	 knihovna	má	rozsáhlou	článkovou	databázi,	
se	kterou	lze	pracovat	na místě	samém	=	celý	
článek	se	dá	přečíst	v on-line	katalogu	v KJM	
a pro	vlastní	potřebu	vytisknout,	tisk	je	zpo-
platněn	podle	platného	ceníku	KJM

•	 všechny	články	v tištěné	podobě	 jsou	k dis-
pozici	v Ústřední	knihovně	(Kobližná	4)

•	 v KJM	jsou	vám	k dispozici	 i  různé	speciální	
databáze	 (některé	 s  možností	 vzdáleného	
přístupu)

TISK A KOPÍROVÁNÍ
•	 kopírovat	lze	pouze	z dokumentů,	které	jsou	
ve fondu	KJM

•	 ze	zákona	nelze	kopírovat	hudebniny	(noty)
•	 tisk	 je	 možný	 při	 práci	 s  internetem	 nebo	
v programech	MS	Office

•	 vše	je	zpoplatněno	dle	platného	ceníku	KJM

INTERNET a WI-FI
•	 souvisle	 využívat	 internet	můžete	 po  dobu	
60	minut,	přístup	je	zdarma	

•	 v Ústřední	 knihovně	a na vybraných	provo-
zech	 je	možný	přístup	k  internetu	také	pro-
střednictvím	Wi-Fi,	 přihlašujete	 se	prostřed-
nictvím	 čísla	 čtenářského	 průkazu	 a  hesla,	
zpravidla	prvních	6	 číslic	 rodného	čísla	 (RR-
MMDD)	

•	 provoz	se	řídí	příslušným	provozním	řádem

REZERVACE
•	 je	možná	na všechny	typy	dokumentů	(kro-
mě	časopisů),	 které	 jsou	 rozpůjčované,	 tzn.,	
nejsou	v knihovně	k dispozici

•	 je-li	dokument	připravený,	obdržíte	upozor-
nění	emailem	nebo	poštou,	rezervovaný	do-
kument	na vás	bude	čekat	7	dní

•	 služba	je	zpoplatněná	dle	platného	ceníku	KJM

•	 délka	výpůjčky	i možnost	prodloužení	se	od-
víjí	od typu	dokumentu

•	 nemůžeme	vám	prodloužit	dokument,	který	
je	rezervovaný	dalším	čtenářem	nebo	je	v re-
žimu	novinek

•	 v KJM	si	můžete	rovněž	půjčit	e-knihy	pro-
střednictvím	online	katalogu,	najednou	mů-
žete	mít	 půjčeny	 tři	 e-knihy,	 výpůjčka	 trvá	
21	dní

•	 půjčíme	vám	mimo	jiné	i deštník	či	brýle	
•	 půjčování	se	řídí	pravidly,	která	jsou	uvedena	
v Knihovním	řádu	a provozních	řádech,	které	
jsou	jeho	nedílnou	součástí

SAMOOBSLUHA 
(služba poskytována pouze v Ústřední 
knihovně)
•	 samoobslužné	 půjčování	 –	 zařízení	 na  ze-
leném	stole	 (přízemí)	 je	určeno	k půjčování	
časopisů	 (načítání	 pomocí	 čárového	 kódu),	
zařízení	stojící	na výpůjčním	pultě	v hale	(pří-
zemí)	 a  před	 Knihovnou	 pro	 děti	 a mládež	
(3.	NP)	je	určeno	k půjčování	knih,	map	a hu-
debnin

•	 samoobslužné	 vracení	 –	 do  návratového	
boxu	 (před	 budovou)	 můžete	 vracet	 knihy,	
časopisy	a hudebniny	v době,	kdy	 jsou	půj-
čovny	Ústřední	knihovny	zavřené

ŘAZENÍ LITERATURY
•	 beletrie	(krásná	literatura)	je	řazena	abeced-
ně	podle	 jmen	autorů	a  jsou	z ní	vyčleněny	
tematické	okruhy	pro	snadnější	hledání

•	 naučná	literatura	–	řazena	podle	mezinárod-
ního	desetinného	třídění	(MDT),	každé	téma	
tak	má	svůj	číselný	znak,	dle	kterého	je	potře-
ba	se	orientovat

•	 Hudební	 knihovna	 v Ústřední	 knihovně	má	
speciální	stavění	dle	tematických	skupin	


