
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKNA 2013 
 

(O KNihovnických Aktivitách) 
 

16. – 17. 4. 2013 
 

 
 

 

Motto: „Už zase skáču přes kaluže“ 
  

Každý krok, kterým překonáme vzdálenost 

nebo překážku, která se nachází před námi, nám otevře 

dveře nového poznání. 
 

       

 
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně,  

příspěvkovou organizaci. 
 



Klub dětských knihoven SKIP, regionální organizace SKIP Velká Morava  

a Knihovna Jiřího Mahena v Brně za podpory Ministerstva kultury ČR 

 z grantového programu Knihovna 21. století  

Vás vítá na 2. ročníku přehlídky 

 

Druhý ročník přehlídky se koná v Knihovně Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se ZŠ a MŠ 

Brno, Husova 17 a nakladatelstvím Portál.  

 

Cílem soutěžní přehlídky, kterou organizuje Klub dětských knihoven SKIP, je prezentovat               

a ocenit nejlepší programy pro děti a mládež v knihovnách, a vzájemně sdílet příklady dobré 

praxe a inspirovat se navzájem. 

 

Přehlídka se koná pod záštitou Ing. Jany Bohuňovské, náměstkyně primátora statutárního 

města Brna.  

 

Program: 

 

Úterý 16. dubna 2013 

 

Soutěžní přehlídka, Společenský sál, ZŠ a MŠ Brno, Husova 17: 

 

8:00              Prezentace diváků přehlídky a účastníků semináře  

 

8:30               Slavnostní zahájení 2. ročníku přehlídky OKNA 

 

8:55 – 12:55             První část soutěžní přehlídky 

 

8:55 – 9:40  Obyčajná tvár – Jana Vozníková 

Knižnica Bratislava – Nové Mesto 
Integrácia dieťaťa s fyzickým handikepom (zmrzačená tvár) medzi zdravých spolužiakov. 

Poukázanie na predsudky súvisiace s fyzickým výzorom. Nie je dôležité, ako vyzeráme  ale 

akí sme vo vnútri- naše vlastnosti a schopnosti.  

6. třída (40 min) 

 

9:55 – 10:40 Via lucis – Cesta světla – Václava Vyhnalová, Eva Žaludová 

 Městská knihovna Planá nad Lužnicí 

„Kráčet s přítelem tmou je lepší než jít za světla ale osamocen.“ Helen Keller 

Na příběhu hluchoslepé dívky si zkusíme v zážitkové besedě představit život ve tmě a v tichu, 

přirozenou potřebu komunikace a přátelství, překonání zdánlivě nepřekonatelného … 

8. – 9. třída (40 min.) 

 

10:50 – 11:35 Prostě mě mějte rádi – Jarmila Košťálová 

Knihovna města Ostravy 
Mezilidské vztahy, násilí, šikana, závislost. 

   6. – 9. třída (35 – 45 min.) 

 

12:10 – 12:55 Domov pro marťany – Bc. Ludmila Mičínová 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Svět je plný lidí se specifickými potřebami, kteří však mají stejné sny a touhy jako my ostatní. 

Ve světě literatury jsou příběhy, které nám mohou říci více než kdejaká příručka. 

   7. třída (45 min.) 

 



 

13:00 – 14:00  Oběd – individuálně nebo ve školní jídelně 

 

 

14:30 – 16:00  Doprovodné semináře v Knihovně Jiřího Mahena v Brně: 

 

14:30 – 16:00        I. seminář – Motivy a důsledky extrémistických činů  

   Mgr. Lenka Mrázová  

   Dětská klubovna – 3. patro 

 Vzdělávací workshop projektu Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova 

k aktivnímu občanství občanského sdružení  Asi-milovaní  je praktickou ukázkou seminářů 

pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol. Formou krátkých na sebe 

navazujících aktivit pracuje workshop srozumitelným způsobem s aktuálními společenskými 

kauzami – případem smyšleného útoku Romů v Břeclavi a žhářským útokem ve Vítkově.  

Vede žáky k přemýšlení nad příčinami a důsledky těchto činů.  

 

14:30 – 16:00       II. seminář – Epos o Gilgámešovi  

   Mgr. Helena Selucká 

    Sál  - 5. patro 

Ukázka integračního programu, který Knihovna Jiřího Mahena v Brně realizovala pro 

žáky se zrakovým postižením a pro žáky běžné základní školy podle literární předlohy                               

V. Zamarovského – Epos o Gilgamešovi. Budete si moci vyzkoušet, jaké by to bylo, být na 

chvíli součástí tohoto starobylého příběhu. 

 

14:30 – 16:00            III. seminář – Smrt v literatuře pro děti a mládež 

   PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. 

    Hudební klubovna – 3. patro 

 Smrt patřila ve druhé polovině 20. století k tabuizovaným tématům dětské literatury.  

V současné české a světové literatuře pro děti a mládež se však tematika smrti a umírání 

objevuje jako významné existenciální téma, jehož prostřednictvím dítě lépe chápe hodnotu 

vlastního života. Přednáška  sleduje v interpretačních sondách ztvárňování smrti v současné 

dětské literatuře z různých východisek a  za využití různých uměleckých postupů. 

 

16:00 – 19:00  Osobní volno (možnost exkurze v knihovně a prohlídky města) 

 

16:00 – 17:00  Exkurze v knihovně 

 

17:00 – 18:00  Prohlídka centra města 

     

    Ubytování 

 

19:30   Společenské setkání v Knihovně Jiřího Mahena v Brně  

(příchod do knihovny na večerní program bude od 19:00 hod. přes Informační centrum) 

 

 

Středa 17. dubna 2013 

 

Soutěžní přehlídka, Společenský sál, ZŠ a MŠ Brno, Husova 17: 

 

7:45               Zahájení 2. části přehlídky OKNA 

 

8:00 – 11:35          Druhá část soutěžní přehlídky 



8:00 – 8:45 Létat se dá i bez křídel – Bc. Lenka Ťoupalová 

Obvodní knihovna Doubravka – Knihovna města Plzně 

Cílem knihovnické lekce je podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství. Na příkladu příběhu 

od Michala Čunderleo: „Jak byla vosa Marcelka ráda, že je“, mládež rozvíjí své klíčové 

kompetence Vyhledává informace vhodné k řešení problému, formou prožitkových technik 

dramatické výchovy získá zprostředkovanou zkušenost s handicapem. 

   7. třída (45 min)  

 

8:55 – 9:40 Seznámení s knihou Uzly a pomeranče Ivy Procházkové pomocí  

šifrovacích technik – Edita Vaníčková Mrkosová 

Knihovna Gymnázia Příbram 
Hra, která se dá v rozšířené podobě použít při Noci s Andersenem, ve zkrácené i při 

odpoledních volnočasových aktivitách. Během hry se děti seznámí se způsoby utajování                      

a šifrování zpráv ve starověku a středověku, dozví se o historických událostech, které byly 

šifrováním ovlivněny. Během hry budou hledat a luštit zprávy a úryvky textů, které by je 

měly dovést ke knize Uzly a pomeranče. V knize autorka řeší prostřednictvím hlavního hrdiny 

14tiletého chlapce problematiku sociálního handicapu či soužití s mentálně retardovaným 

sourozencem. Po rozšifrování a nalezení knihy může následovat společné předčítání a diskuse 

nad tématy. 

   6. – 8. třída (45 min.) 

 

9:55 – 10:40 „Nevídané knihy, aneb proč lidé se zrakovým postižením chodí do   

knihovny“ – Lukáš Treml, Kateřina Andrlová  

Knihovna města Hradce Králové 

Proč zrakově postižení chodí do knihovny? Jaké mají možnosti získávat informace? 

Interaktivní beseda s neočekávanými fakty, aktuálními trendy a živou komunikací. 

Pomůcky běžného života a aktivity zaměřené na skupinu nevidomých a slabozrakých čtenářů. 

   7. – 8. třída (45 – 60 min) 

 

 

 

10:45 – 11:45  „Extratřída: spojení dvou generací“ 

Co dělají dnešní mladí? Prezentace grantového projektu žáků osmého ročníku ZŠ a MŠ Brno, 

Husova 17 a domova pro seniory Naděje. O společném tvoření, sbližování a zachycování 

podob dětství, města, školy a rodiny o pár desetiletí zpět a dnes. Od prvního setkání po 

slavnostní výstavu společných prací. 

Seminář povede autorka projektu Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph. D. + žáci 8. A. 

 

11:45    Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení přehlídky 

 

12:20 – 12:50  Oběd – individuálně nebo ve školní jídelně 

 

 

 

Kdo jsou členové poroty? 

 
Iveta Novotná 

 narozena v březnu ve znamení ryb - přesně jako Gábika Futová - je to u nás velké 

souznění duší  

 studium - Gymnázium Josefa Ressela, Střední knihovnická škola v Brně  

 nyní studuje druhým rokem na Univerzitě Palackého v Olomouci Speciálně 

pedagogickou andragogiku  



 začala pracovat v Okresní knihovně v Chrudimi, dále Knihovna v Hrochově Týnci, 

nyní Městská knihovna Chrudim (vedoucí dětského oddělení)  

 kromě práce na dětském oddělení se stará o Klub seniorů v knihovně a pravidelně 

dochází do denního stacionáře pro seniory  

 pravidelně se zúčastňuje přehlídek na Slovensku, získala hlavní cenu v roce 2009 (O 

podivuhodném životě mudrce Ezopa) a dále jezdila jako porotkyně  

 do roku 2011 byla předsedkyně Východočeského klubka  

 kromě Oken je také garantkou letní knihovnické dílny - Setkání s loutkou v Chrudimi  

 

Gabriela Futová 

Pracuje ako ústredná metodička pre prácu s deťmi a mládežou v Slovenskej národnej knižnici 

v Martine. Náplňou jej práce je okrem iného tvorba metodických materiálov využiteľných pre 

prácu s deťmi a mládežou v knižniciach, školenia zamerané na zážitkové čítanie a prácu 

deckárov, vymýšľanie a realizácia celoslovenských projektov na podporu čítania a na 

propagáciu knižníc. Redaktorsky spravuje weby Murova čitáreň a Do knižnice. Okrem 

knihovníckej práce sa venuje písaniu kníh pre deti a mládež. 

 

 

Mgr. Helena Šlesingerová 

Je zakládající členkou a od listopadu 2011 předsedkyní Klubu dětských knihoven SKIP ČR, 

zároveň vede Regionální klubko Plzeňska. Je autorkou celostátně realizovaného projektu 

KDK „Kde končí svět?“ a autorkou jeho každoročního tematického zaměření. 

Pracuje v Knihovně města Plzně, kde prošla řadou úseků. Působila jako metodička pro práci 

s dětmi a mládeží (od r. 1989 až do zrušení metodického oddělení v r. 1991), jako knihovnice 

a vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež (1992 – 2009), od ledna 2010 jako ředitelka 

KMP.  

Prostřednictvím sdružení, kterým poskytuje knihovna zázemí, se dlouhodobě zabývá 

všestrannou podporou regionálního literárního života. Podílí se na práci výboru Kruhu přátel 

knižní kultury, který pořádá literární večery, a na práci sdružení Pro libris, které vydává 

nekomerční zajímavé tituly regionální tvorby. Je zakladatelkou a předsedkyní Ason-klubu, 

literárního klubu mladých a nezavedených autorů západních Čech (od r. 1991). Působí jako 

redaktorka literárního měsíčníku - Plzeňský literární život, od r. 2002.  

Na katedře filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni externě vyučuje 

předmět Bibliopedagogika (od r. 2009). 

Externě spolupracovala s regionálními deníky, s Čs. rozhlasem - regionálním studiem Plzeň, 

časopisem Grand Biblio aj.  

Působí jako lektorka zejména v oblasti tvůrčího psaní, práce s poezií a práce s dětmi a mládeží 

v knihovnách, jako organizátorka literárních večerů a rovněž jako porotce regionálních 

literárních soutěží.  

Příležitostně se věnuje uměleckému přednesu. Píše poezii a drobnou publicistiku. 

Časopisecky publikuje od r. 1982, knižně vydala dvě sbírky básní. Její verše byly uvedeny 

v rozhlase a televizi, v mládí získala řadu ocenění v soutěžích. Je členkou Obce spisovatelů               

a Střediska západočeských spisovatelů v Plzni.  

 

 

Jitka Jílková 

Narodila se v roce 1969, od roku 1988 pracuje v knihovně. Začínala v Městské knihovně 

Žatec, odtud přešla do Okresní knihovny Louny. Od roku 1996 pracuje v Městské knihovně 

Most v dětském oddělení. Baví ji dělat pro děti nejrůznější besedy a soutěže, vymýšlet                     

a zkoušet různá témata. „Jsem moc ráda, když se děti v knihovně dobře baví a těší se, že si               

s maminkoumi či tatínkem přijdou vybrat knihy. Aby dětem u nás bylo dobře, děláme s kolegy 

různé akce.“ K nejzdařilejším vždy patří dětský den v knihovně. Děti si v knihovně 



mohou  trochu zasportovat a odnést si spoustu odměn. Povedené bývá i pasování prvňáčků na 

strážce Království knih. V loňské roce se podařilo pasovat všechny žáky prvních tříd v Mostě. 

Bylo jich téměř 700. Každý měsíc připravuje knihovna pro děti kvízy, každý rok 

dlouhodobou, tematicky zaměřenou čtenářskou soutěž. Letos se v ní uchází o titul 

Kamarád(ka) pro zvířátka asi 600 dětí. Jejich úkolem je přečíst 7 knížek, všimli si v nich 

zvířátek a zapsali do deníčku pár řádek o autorovi příběhu a zvířátku, v knize ukrytém. Pokud 

si deníček vyzdobí i ilustracemi, určitě dostanu odměnu. Dobrou odměnou pro věrné čtenáře 

bývá i akce „Chcete být knihovníkem?“ Při ní děti poznávají radosti i úskalí knihovnické 

práce, seznámí se se všemi odděleními knihovny a zkusí si i půjčování knížek čtenářům. 

V loňském roce se zúčastnila prvního ročníku soutěže OKNA, kterou vyhrála s povídkou 

Raye Bradburyho Burácení hromu. „Na letošní ročník soutěže se moc těším a všem odvážným 

soutěžícím fandím a držím palce.“ 

  

Mgr. Radmila Indráková  

odborný pracovník oddělení bibliografie a Centra pro školní knihovny, Pedagogická knihovna 

J. A. Komenského, Mikulandská 5, Praha 1 

 

 

Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze        
 Specializovaná knihovna v působnosti MŠMT 

 Poskytuje knihovnické a informační služby osobám z oblasti vysokého školství, 

výzkumu, vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Plní funkce veřejně přístupné vědecké knihovny, která vytváří a spravuje státem 

dotovaný fond domácí a zahraniční literatury, informačních pramenů a zdrojů z oblasti 

výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd 

 

Centrum pro školní knihovny (CŠK) 

                 

 CŠK vzniklo na základě dlouhodobých aktivit Pedagogické knihovny Komenského       

v rámci projektu hrazeného z prostředků MŠMT ČR v roce 2006.  

 Základní prezentační formou CŠK jsou webové stránky, jejichž cílem je metodická 

pomoc ředitelům, učitelům, školním knihovníkům i všem ostatním pracovníkům školy 

při zakládání školních knihoven nebo informačních center školy a jejich vedení. 

 Webové stránky jsou k dispozici školním knihovnám a všem organizacím, které zde 

chtějí prezentovat svou práci. 

 Nejúspěšnější projekt organizovaný v rámci Měsíce školních knihoven ve spolupráci 

se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě je Záložka do knihy spojuje 

školy. 

 
Odkud přijeli soutěžící? 

 
Knižnica Bratislava – Nové Mesto 

Knižnica Bratislava – Nové Mesto je významným kultúrnym stánkom Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a spolutvorcom náučnej a poznávacej kultúry.Vznik tejto 

organizácie sa datuje od roku 1972, keď vznikla Obvodná knižnica a jej pobočky 

lokalizované vo vtedajšom mestskom obvode Bratislava III. 

Centrálna knižnica BNM je na Pionierskej ulici č.12, kde od roku l979 sídli riaditeľstvo, 

útvary centrálneho nákupu a spracovania literatúry, knižnično – informačných služieb, 

ekonomicko – technickej činnosti a 5 pracovísk knižničnej prevádzky. Tri pobočky Knižnice 

Bratislava – Nové Mesto sú rozmiestnené po celej lokalite mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto. Knižnica prechádza postupne na elektronizáciu svojich služieb poskytovaných 

čitateľom. 



Knižnica Bratislava – Nové Mesto má v súčasnosti 9 pracovísk: 

Centrálnu knižnicu na Pionierskej 12 so šiestimi pracoviskami 

- knižnično-informačné vzdelávacie a voľnočasové centrum pre deti a mládež 

- oddelenie beletrie s čitárňou periodík 

- oddelenie odbornej literatúry 

- študovňa odbornej literatúry 

- retro hudobný kabinet 

- kabinet cudzojazyčnej literatúry 

 

Pobočky: 

- Pobočka Stromová 18 

- Pobočka Kutuzovova 15/a 

- Pobočka Koliba – Jeséniova 51 

So súbežnými službami pre dospelých a pre deti a mládež 

 

www.kbnm.sk  

 

Městská knihovna Planá nad Lužnicí                     

Knihovna v Plané nad Lužnicí si v roce 2013 připomíná 90 let od svého vzniku. Za tu dobu 

vystřídala několik „adres“ – od skříně na školní chodbě v roce 1923 až po budovu radnice, 

kam se část fondu (pro dospělé čtenáře) přestěhovala v roce 1997. Od tohoto roku bylo dětské 

oddělení umístěno ve zdejší základní škole, protože do prostor určených pro knihovnu se 

veškerý fond nevešel. S úvazkem 1,55 byl tedy 14 let zajišťován provoz na dvou pracovištích, 

což při řadě akcí pro čtenáře i veřejnost nebylo vždy jednoduché. Postupně se promýšlel 

záměr obě oddělení knihovny opět sestěhovat do jednoho prostoru a v roce 2011 se podařilo -  

rada města vyčlenila potřebné finance a pro dětské oddělení byla zrekonstruována druhá část 

2. patra radnice, kde dosud vedle oddělení pro dospělé čtenáře byly umístěny kanceláře. Díky 

rekonstrukci získala knihovna krásně prosvětlený prostor ve tvaru písmene U, kde jednu část 

tvoří v téměř nezměněné podobě oddělení pro dospělé čtenáře, druhou - rekonstruovanou 

s regály na míru - oddělení pro děti i s vytouženým místem na akce. Vejde se sem také stálá 

scéna loutkového Divadélka na nitce  a příjemné prostředí využívá každé pondělní dopoledne 

Mateřské centrum Kopretina. Obě části spojuje centrální výpůjční pult. Knihovna používá 

automatizovaný knihovní systém Clavius, má svou webovou stránku  i profil na facebooku. 

Od září 2012 byl knihovně navýšen pracovní úvazek, zároveň byla rozšířena výpůjční doba, 

otevřeno pro veřejnost je každý den. Knihovnice mají na starosti také místní noviny – 

měsíčník Plánské ozvěny (včetně grafické úpravy), podílejí se na činnosti místní galerie Fara 

a na přípravě k otevření místního muzea. 

Knihovna se pravidelně už léta zapojuje do celostátních projektů: Březen – měsíc…, Noc 

s Andersenem, Kde končí svět, anketa SUK, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu atd. 

Pravidelně instaluje v knihovně výstavy, pořádá besedy s autory, vlastní besedy na různá 

témata, přednášky, večery pod lampou, tvůrčí dílny, setkání čtenářů, spolupracuje s mateřskou 

i základní školou, ZUŠ, neziskovými organizacemi, účastní se akcí města aj. 

Knihovna využívá nabídek seminářů, školení, workshopů k dalšímu vzdělávání a inspiraci               

a řadu let posílá táborská střední škola do knihovny studenty knihovnictví na praxi. 

Aktivně se zapojuje do činnosti jihočeské regionální organizace SKIP a do Klubu dětských 

knihoven SKIP. 

Podle statistiky k 31.12.2012 má knihovna 15 472 knihovních jednotek, 576 registrovaných 

čtenářů, z toho 273 do 15 let, výpůjček bylo celkem 24 030, akcí pro veřejnost 78.  

 

plananl.knihovna.cz 

 

 



Knihovna města Ostravy 

Pobočka Vítkovice 

Knihovna Města Ostravy, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, slouží ostravským 

čtenářům již od roku 1921. Je tvořena ústřední knihovnou a 26 pobočkami v městských 

obvodech.  Jedním z těchto obvodů je i knihovna v Ostravě-Vítkovicích. V této lokalitě žije 

mnoho rodin romských i rodin sociálně znevýhodněných. V roce 2004 vznikl projekt 

ROMANI KEREKA – Romský kruh, jehož záměrem bylo vybudovat veřejnou knihovnu, se 

zaměřením na romské obyvatelstvo. Cílem bylo vytvořit prostor setkávání, kde by se Romové 

cítili vítáni, aniž by byli oddělováni od většinové společnosti. Cílovou skupinu tvoří děti 

mladšího školního věku, kterým se pracovníci snaží nabídnout atraktivní zázemí                              

a smysluplnou náplň volného času.    

V letošním roce díky finanční podpoře ocelářské společnosti EVRAZ, realizuje knihovna 

projekt Pohodová knihovna. Pro děti vznikly pravidelné akce k oživení volného času. Ti 

menší už vědí, že PRIMA ČTENÍ  je parádní zábava s překvapením, poučením, či špetkou 

humoru. Pro starší slečny je určen dívčí klubBookovka, nabízející rady a tipy, jak vyzrát na 

dívčí starosti. A je toho ještě mnohem víc. Exkurze do zajímavých míst, výlety, workshopy se 

studenty či družebními školami, spolupráce s občanskými sdruženími. Nezapomíná se ani na 

ty dříve narozené, byť stále zvídavé. Těm je určena Virtuální universita s informacemi 

z oblasti umění a vědy.  

Pokud chce knihovna, jakožto starobylá instituce obstát i dnes v množství jiných lákadel, 

musí nabídku přizpůsobit poptávce. Samozřejmostí se tak stává internet, audioknihy, 

elektronické čtečky, besedy se zajímavými lidmi a v neposlední řadě moderní vybavenía 

vstřícný přístup personálu. Knihovna stále plní své původní poslání - vzdělávat, kultivovat, 

poskytovat rovný přístup k informacím.    

A že Ostravané čtou kudy chodí i jezdí, potvrdila nedávno i knižní hlídka vyzbrojená 

dárkovými poukazy, kterými odměňovala překvapené cestující s knihou v ruce. Tento 

happening s názvem „Začtené tramvaje“ uspořádaný spolu s ostravským Klubem Atlantik byl 

příjemným  důkazem toho, že o osud knih se nemusíme bát. 

 

www.kmo.cz 

 

 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je největší veřejná městská 

knihovna na Moravě, druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 statutární město Brno. 

Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií                    

a hudebnin, přístup do sítě internetu a elektronickým databázím, služby nevidomým                       

a slabozrakým čtenářům. Poskytuje informace o literatuře, o regionálních autorech, 

faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy                

a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní pořady pro školy a veřejnost. 

Knihovní fond dosahuje cca 800 tisíc knihovních jednotek. Za rok přibývá do fondu 25 - 30 

tisíc jednotek. KJM odebírá 250 titulů periodik ve více než 900 exemplářích. Za rok se v KJM 

zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční více než 600 tisíc čtenářských návštěv a 2,4 

milionu výpůjček. KJM pracuje systémem ústřední knihovny s 30 pobočkami rozmístěnými 

na území města. Součástí KJM je Mahenův památník v Masarykově čtvrti s expozicí o životě 

a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. Pracoviště se 

specializuje na regionální literaturu a bibliografii. V přízemí vilky je knihovna. V KJM působí 

Informační středisko EUROPE DIRECT s bohatým zázemím knihovního fondu                              

a elektronických informačních zdrojů.  

 

www.kjm.cz 

 

http://www.kjm.cz/pobocky
http://www.kjm.cz/provoz/mahenuv-pamatnik
http://www.kjm.cz/aktuality-ed


Knihovna města Plzně  

byla založena v roce 1876, je druhou nejstarší kulturní institucí v Plzni a patří k největším 

veřejným knihovnám v České republice. Zatímco na počátku se vešla do jediné skříně a 

půjčovala pouhé dvě hodiny týdně - v neděli, v současné době má 93 pracovníků a nabízí 

služby v 22 budovách na celém území města. Kromě hlavní budovy, v níž se nachází Ústřední 

knihovna pro dospělé, Ústřední knihovna pro děti a mládež, Studovna a kulturní sálek 

Polanova síň, tvoří její síť 5 obvodních knihoven, další 3 knihovny s celotýdenním provozem, 

Hudební a internetová knihovna, Bibliobus s devíti zastávkami a 12 malých poboček na 

periferiích. Součástí obvodních knihoven Skvrňany a Lochotín jsou dále multifunkční sálky 

M-klub a L-klub. V roce 2012 KMP evidovala 476.598 knihovních jednotek, zaznamenala 

29.190 registrovaných čtenářů (z toho 5.044 dětí do 15 let), 406.288 návštěvníků, 1.280.528 

výpůjček a 1.860 kulturních a vzdělávacích akcí/42.168 účastníků. Nejstaršími knihami ve 

fondu jsou Sebrané spisy Josefa Kajetána Tyla z roku 1876. K nabídce patří 6 kusů e-čteček 

s elektronickými knihami, zvukové knihy, sbírka komiksů pro dospělé, herní klub deskových 

her aj. Při knihovně působí tři občanská sdružení zaměřená na podporu tvůrčího psaní a knižní 

kultury (Kruh přátel knižní kultury, Pro libris, Ason-klub), knihovna je hlavní vydavatelkou 

literárního měsíčníku PLŽ (Plzeňský literární život). Je rovněž držitelkou ocenění „Nejlepší 

knihovnický web 2006 v kategorii specializovaná knihovna a knihovna v obci nad 35 tisíc 

obyvatel“ a Zvláštní ceny za přístupnost pro zrakově postižené. 

 

www.knihovna.plzen.eu 

 

 

Knihovna Gymnázia Příbram 

Knihovna Gymnázia Příbram funguje při gymnáziu od roku 2009, kdy škola při rekonstrukci 

získala nové prostory pro fond knihovny, studovnu a informační centrum vybavené počítači s 

připojením k internetu. Knihovna slouží studentům osmiletého a čtyřletého studia, tedy 

čtenářům od 11 do 19 let a pedagogům školy. Knihovna je registrovaná na MK ČR jako 

základní knihovna. V současné době má ve fondu zhruba 10.000 knihovních jednotek a slouží 

čtyřem stovkám čtenářů. 

V knihovně je zaměstnána knihovnice na plný úvazek. Činnost knihovny se orientuje 

především na přípravu studentů k maturitě z českého jazyka, ale zahrnuje i lekce informační 

výchovy, program internetové bezpečnosti či pořádání besed a výstav.  

 

www.gym.pb.cz 

 

 

Knihovna města Hradce Králové 

Knihovna města Hradce Králové nedávno oslavila své 115. výročí. Ke svým narozeninám 

dostala dárek. Novou ústřední budovu, ve které budou konečně pod jednou střechou pracovat 

hlavní půjčovny a specializovaná pracoviště -  ústřední půjčovna pro dospělé, ústřední 

půjčovna pro děti, hudební knihovna, zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, 

referenční centrum a nově také středisko Europe Direct, literární kavárna a galerie 

s víceúčelovým sálem.  

Budovou, kterou nyní knihovna spravuje, je objekt bývalé továrny Vertex, jejíž historie se 

datuje od roku 1908. Podařilo se tu vybudovat moderní, nadčasovou instituci - Centrum 

celoživotního vzdělávání. Vzniklo v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Hradec 

Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města. Projekt byl spolufinancován z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod. Celkové výdaje projektu dosáhly necelých 200 milionů Kč, z toho bezmála 

130 milionů korun činila dotace z Evropské unie. 

 



Autorem studie i návrhu interiérů je známý architekt David Vávra.  Na projekt knihovny                

v Hradci Králové se David Vávra důkladně připravoval. Navštívil řadu nových knihoven               

u nás i ve světě. Inspirací mu byly také zážitky z dětství - moudrá velryba z pohádkové knížky 

Jiřího Trnky Zahrada, kterou najdou návštěvníci v podobě zajímavé plastiky na střeše 

knihovny, a dětská stavebnice Merkur, jejíž prvky jsou použité v novém dětském oddělení. 

 

Bývalá továrna Vertex ve Wonkově ulici dnes uživatelům nabízí 5 600 m² oproti dosavadním 

1 100 m². Tato kapacita umožnila sloučit půjčovny a oddělení z Tomkovy ulice, rozšířit volný 

výběr a zrušit několik skladových prostor po městě. Přináší nepoměrně větší počet studijních 

a poslechových míst, počítačových a internetových terminálů, nové vzdělávací a výstavní 

prostory. Centrum celoživotního vzdělávání bude sloužit k trávení volného času pro celé 

rodiny. Z nabízených služeb a programu si tu vybere každý. 

 

Kromě nové ústřední budovy disponuje knihovna jedenácti pobočkami po celém městě. 

Čtenáři tak mají možnost využívat služby Knihovny města Hradce králové také na Slezském 

Předměstí, Novém Hradci Králové, Labské, Malšovicích, Kuklenách, Moravském Předměstí 

A – Formánkova, Moravském Předměstí B – Jana Masaryka, Pileticích, Plačicích, Plotištích  

a Březhradu. 

  

www.knihovnahk.cz. 

 

 

 

 

 

 

 


