
Vážení pedagogové,

Knihovna Jiřího Mahena v Brně je již řadu let Vaším partnerem při pořádání 
různých kulturních i vzdělávacích programů. Rádi bychom Vám nabídli další 
možnosti spolupráce, tzn. prostor, služby a podporu ve Vaší práci, a to 
nejen v Ústřední knihovně, ale i na jednotlivých pobočkách. Vybírat můžete 
z nabídky programů zaměřených na práci s informacemi, vzdělávacích 
a integračních programů, ale i zábavných aktivit, které během celého 
roku připravujeme pro žáky mateřských, základních i středních škol. Jsme 
schopni připravit i programy dle vašich požadavků na různá specifi cká 
témata. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme, a knihovna tak přispěje 
k rozvoji vzdělávání na Vaší škole.

Škola v knihovně



 Svět informací

•  kvalitní nabídka knih, časopisů (sledování novinek a trendů)

•  audiovizuální média (LP, MC, CD, CD ROM, elektronické čtečky)

• internet
• on-line katalog
• informace o Evropské unii
•  zasílání elektronického bulletinu 

(novinky z knihovny, zajímavé knižní tituly, 
provozní informace)

 Svět vzdělávání

•  vzdělávací programy pro žáky 
(pro MŠ, ZŠ, SŠ, z nabídky knihovny, 
možnost využití prostor knihovny pro vlastní aktivity)

•  integrační programy pro žáky (možnost setkávání 
s dětmi i dospělými se specifi ckými potřebami)

•  semináře Centra dětského čtenářství KJM 
(vzdělávání pro učitele, vychovatele, knihovníky)

•  odborná literatura (zajímavé knižní tipy pro výuku 
a sebevzdělávání)



 Svět zábavy

• výtvarné, literární a znalostní soutěže
• tvořivé dílny, malování na chodníku
•  výstavy (prostor pro prezentaci školy, 

zájmových kroužků, družiny…)

• setkávání se spisovateli, ilustrátory, malíři… 
•  zábavné programy a projekty

� Noc s Andersenem
� Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
� Poprvé do školy – Poprvé do knihovny
� Rosteme s knihou
� Celé Česko čte dětem
� Kde končí svět

www.kjm.cz



Přehled provozů KJM s programem pro školy

•  Ústřední knihovna, Dětská knihovna, tel.: 542 532 146, detske@kjm.cz

•  Mahenův památník, Mahenova 8, tel.: 543 248 479, pamatnik@kjm.cz

•  Bohunice, Lány 3 tel.: 547 211 746, lany@kjm.cz

•  Bystrc, Vondrákova 15, tel.: 546 221 726, vondrakova@kjm.cz

•  Černá Pole, nám. SNP 33, tel.: 548 525 615, snp@kjm.cz

•  Jundrov, Veslařská 56, tel.: 541 220 378, veslarska@kjm.cz

•  Kohoutovice, Libušina tř. 27, tel.: 547 382 893, libus@kjm.cz

•  Komárov, Černovická 2b, tel.: 545 234 480, komarov@kjm.cz

•  Královo Pole, Palackého 164, tel.: 549 259 234, palackeho@kjm.cz

•  Lesná, Haškova 4, tel.: 548 526 935, haskova@kjm.cz

•  Líšeň, Jírova 2, tel.: 544 210 135, jirova@kjm.cz

•  Maloměřice, Selská 16, tel.: 545 230 056, malomerice@kjm.cz

•  Nový Lískovec, Oblá 75a, tel.: 547 223 589, obla@kjm.cz

•  Řečkovice, Kolaříkova 3, tel.: 549 271 413, kolarikova@kjm.cz 

•  Slatina, Jihomoravské nám. 1, tel.: 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz

•  Starý Lískovec, Kurská 1, tel.: 547 355 630, kurska@kjm.cz

•  Tuřany, Tuřanské nám. 1, tel.: 545 229 962, turnam@kjm.cz

•  Vinohrady, Velkopavlovická 25, tel.: 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz

•  Žabovřesky, Mozolky 52, tel.: 549 259 853, mozolky@kjm.cz 

•  Židenice, Stará osada 15, tel.: 545 240 403, osada@kjm.cz

Své náměty a připomínky k programům, které jste navštívili, 
zasílejte na skolavkjm@kjm.cz.


