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Knihovna „Na k řižovatce“ - KJM otevírá po osmi m ěsících pobo čku na K řížové  
 
Ve středu 3. října 2012 otevře Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) ve spolupráci s Kabinetem 
informačních studií a knihovnictví FF MU (KISK FF MU) po osmi měsících pobo čku na ulici K řížová 
24. Ta byla na konci ledna 2012 uzavřena ve vazbě na razantní snížení příspěvku Statutárního města 
Brna na provoz KJM ve výši 20 % na rok 2012 a 2013. „Stáli jsme tehdy na „křižovatce“, buď pobočku 
spolu s velkým množstvím fondu pro veřejnost navždy uzavřeme, nebo budeme hledat jiné možnosti 
a partnery,“ uvedla ředitelka KJM Libuše Nivnická. Obnovit provoz se Knihovně Jiřího Mahena v Brně 
podařilo díky spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU a finančnímu přispění 
městské části Brno – střed. „O zachování služeb knihovny v této lokalitě jsme velmi stáli, takže nám 
přišlo samozřejmé se podílet na provozních nákladech. I nadále platí, že se budeme snažit o to, aby 
se do budoucna pobočka mohla přestěhovat do připravovaného komplexu bytových domů u Vojtovy 
ulice,“ doplnil starosta MČ Brno – střed Libor Šťástka. 

 
Pobočka bude stejně jako v předchozím období fungovat v režimu neautomatizovaného provozu. 
Personáln ě zajistí  služby knihovny studenti oboru informa čních studií a knihovnictví FF MU.  
„Těší nás možnost podílet se na provozu pobočky. Spolupráce s KJM nám umožní aplikovat 
teoretické poznatky v praxi, což by mělo vést ke spokojeným uživatelům, motivovaným studentům              
a celé řadě inovativních vylepšení ve službách knihovny“, sdělil vedoucí KISK Petr Škyřík. „Jedná se 
o pilotní projekt, ve kterém jsme spojili nejen prostředky několika subjektů, ale také znalosti                        
a zkušenosti odborných pracovníků KJM s invencí studentů a pedagogů. Věříme, že se toto 
znovuoživení knihovny povede a veřejnost si k nám opět najde cestu,“ dodala Nivnická.   
 

Dospělým i dětem nabídne obnovený provoz široký výběr beletrie a naučné literatury a bezplatný 
přístup k internetu. Stálý fond na pobočce činí více jak 13 tis. svazků knih, nové knihy budou na 
pobočku zajišťovány prostřednictvím výměnného fondu. Studenti budou rovněž připravovat programy 
pro děti z mateřských a základních škol a zajímavé kulturní pořady pro širokou veřejnost. Čtenáři 
mohou knihovnu navštěvovat v pondělí a ve středu od 14 do 18 hodin.  

 
 
Kontakt:   
KJM:  Bc. Jana Kuncová, tel.: 542 532 102, mobil: 605 298 276, public@kjm.cz  
KISK:  PhDr. Martin Kčál, DiS, tel.: 549 494 357, mobil: 723 842 910, krcal@fss.muni.cz 
 

 


