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Knihovna pro město – Vzdělávání na míru 
 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně se během letních prázdnin intenzívně připravuje na svoje další 
aktivity, a to realizací projektu Knihovna pro město II – vzdělávání na míru. Cílem projektu, který je 
realizován ve spolupráci se statutárním městem Brnem, je vytvořit interaktivní koncept vzdělávání, 
který bude postaven na moderním prostředí i nástrojích. Ty budou moci klienti využívat                               
k individuálnímu neformálnímu vzdělávání a rozvíjení vlastní osobnosti. „Fenoménem současné doby 
je nepřetržitý tok informací vyvolávající stále intenzivněji potřebu celoživotního učení. Vzdělávací                  
a informační aktivity knihovny poskytují v tomto směru každodenně široké možnosti, které je třeba 
kontinuálně rozvíjet a modifikovat, neboť náročnost veřejnosti stoupá a oprávněně očekává v našich 
službách nejnovější technologie i moderní vzdělávací metody,“ sdělila ředitelka knihovny Libuše 
Nivnická. 
  
Veškeré aktivity navazují na projekt s názvem „Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb 
veřejnosti“, který byl realizovaný  v letech 2013 - 2014 a spolufinancovaný z Regionálního operačního 
programu oblasti podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center. Tímto projektem byly  v ústřední 
knihovně vytvořeny především nové prostorové kapacity pro kulturní a vzdělávací programy. 
Navazující projekt je zaměřený na technologie a vnitřní vybavení Ústřední knihovny, které bude 
vyhovovat individuálnímu i interaktivnímu vzdělávání. Návštěvníci budou moci využívat PC kiosky, 
tablety, interaktivní tabule, v dětské knihovně najde nově místo interaktivní dotykový stůl. Klientům se 
zrakovým hendikepem bude k dispozici čtecí zařízení s hlasovým výstupem, lupy s osvětlením či 
počítač s odečítacím programem na internet. Nová technika umožní uplatnit ve vzdělávání i formu 
webinárů. „Chceme, aby se lidé při návštěvě knihovny cítili komfortně a každý  pro sebe našel ten 
správný prostor. Přibydou proto mj. relaxační místa na sezení, čtení i hraní s dětmi. Pro mladé 
poskytne klubovna vybavení pro společné studium, hudební klubovna pak možnost individuálního 
hraní na piano či společné přednáškové a poslechové akce s využitím interaktivní tabule. Těm 
nejaktivnějším bude určen  menší společenský sál v podkroví pro  interaktivní muziko                                  
a arteterapeutické programy," upřesnila Nivnická.   
 
Podstatnou součástí  projektu je i zavedení výpůjční a ochranné technologie RFID umožňující 
pohodlnější proces půjčování a vracení knih jak klientům knihovny, tak i efektivnější práci 
knihovníkům. Technologie spočívá v umístění pracovních stanic, které evidují knihy a další 
dokumenty na základě čipů. V  první fázi převede knihovna na novou technologii fond dětské                         
a hudební knihovny. Čtenářům budou k dispozici  další  dvě samoobslužná výpůjční 
zařízení. „Pořízení veškerého vybavení i technické úpravy by měly být dokončeny během měsíce 
září,“ doplnila projektová manažerka knihovny Eva Vojtíšková. 
  
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Investiční akce 
„Knihovna pro město II – vzdělávání na míru“  byla zařazena do schváleného rozpočtu města Brna                 
s   celkovými  rozpočtovými  náklady 9,6 mil. korun a předpokládanou dotací ve výši cca 8,1 mil. Kč.  
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