
     
 

 
 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), Kobližná 4, 601 50 Brno 
 

Tisková zpráva ze dne 5. března 2015 

 
Knihovna – Wellness pro duši 
 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně dnes po více než roční přestavbě a reorganizaci otevírá své brány 
čtenářům i návštěvníkům a představuje jim nové služby i nové prostory. Od doby, kdy budova prošla 
v letech 1998–2001 celkovou rekonstrukcí a modernizací, se nároky klientů značně proměnily. Měnící 
se technologie, ale i rostoucí nároky uživatelů na komfort při vlastním pobytu v knihovně, tak vedly 
knihovnu k inovacím, které reagují na tyto trendy. „Jednou ze stěžejních změn je kromě nových 
moderních prostor i výrazně rozšířená půjčovní doba, kdy s mírnou nadsázkou můžeme říct, že tu 
jsme pro naše čtenáře a návštěvníky od rána do večera,“ uvedla ředitelka knihovny Libuše Nivnická.   
 
 

Dostavba se týkala především nevyužitých půdních prostor, kde vznikl nový sál pro kulturně- 
společenské a vzdělávací akce knihovny s kapacitou cca 100 osob. Kromě výpůjčních či 
informačních služeb hledají návštěvníci Ústřední knihovny prostředí pro dlouhodobější studijní či 
relaxační pobyt, k němuž neodmyslitelně patří i možnost občerstvení, které zde doposud chybělo. 
Tuto funkci bude plnit Knihovní klub. Během měsíce března se zde budou konat akce komorního 
charakteru – autorská čtení a hudební pořady. Vzhledem k  administrativním úkonům spojeným 
s předáním majetku provozovateli očekáváme otevření Knihovního klubu s občerstvením v nejbližších 
týdnech.  
 

Pro co nejlepší kontakt veřejnosti s knihovnou vzniklo Zákaznické centrum na nároží ulic Kobližné a 
Poštovské s přímým vstupem z ulice a dále propojené do atria Ústřední knihovny. Výsledkem je 
moderně koncipovaný prostor pro první kontakt s klientem, s rychlou dostupností všeobecných 
informací a internetem. Umístěno zde bude i Informační středisko EUROPE DIRECT. „Centrum bude 
otevřeno ve všední den již od osmi hodin a umožní realizovat některé služby (vrácení knih, 
vyzvednutí objednaných knih ze skladu či rezervací) ještě před otevření půjčoven v deset hodin,“ 
upřesnila ředitelka knihovny Nivnická. Naopak klidové prostředí pro čtenáře knihovny s možností 
posezení a četby časopisů bude rozšířeno ve vazbě na půjčovní prostory ve 2. NP. Neformální 
prostor, který bude navazovat na dětskou knihovnu a bude doplněn o multimediální techniku, vznikl 
také pro „náctileté“, pro které již knihovna od podzimu minulého roku připravuje řadu zajímavých 
aktivit.  
 

 

Knihovna dlouhodobě vytváří prostředí přívětivé pro celé rodiny a počet návštěv mladých rodin 
neustále roste. Proto bude oblíbený Family Point nově umístěn v samostatném prostoru přímo 
navazujícím na centrální halu. „Bude zde nejen dostatek soukromí k nakojení, nakrmení či přebalení 
dítěte, ale i prostor ke hrám, informační materiály rodinného charakteru, internet pro návštěvníky FP 
a dostatek knížek pro naše nejmenší návštěvníky,“ doplnila mluvčí knihovny Jana Kuncová.  
 
Investiční akce „Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení  služeb  veřejnosti“  byla zařazena do 
schváleného rozpočtu města Brna   s  celkovými  rozpočtovými  náklady cca 25 mil. Kč                           
a předpokládanou dotací ve výši cca 17 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován z Regionálního 
operačního programu, oblasti podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center.  
 

 
 

Podrobné informace o nových službách v nových prostorách naleznete na webu www.kjm.cz nebo 
na samostatném letáku.  
 
Kontakt:  
KJM: Bc. Jana Kuncová, tel.: 542 532 102, mobil: 605 298 276, public@kjm.cz  
Město Brno: Mgr. Pavel Žára, tel.: 542 172 162, mobil: 602 586 620, zara.pavel@brno.cz 
 
 

 


