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Změny v poskytování služeb knihovny od nového roku  
 

Ve vazbě na razantní snížení příspěvku na provoz Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM), a to o 20 % na 

rok 2012 a 2013, přijala knihovna rozsáhlá úsporná opatření. I když se snažíme, aby tuto restrikci 

veřejnost pocítila co nejméně, mají tyto kroky dopad i do rozsahu poskytovaných služeb veřejnosti.   

 
Od nového roku dojde ke změnám otevíracích dob na jednotlivých provozech KJM. V Ústřední 
knihovně (Kobližná 4) dojde k omezení otevírací doby pro veřejnost. Ve dnech Po – Pá bude otevřeno 
od 10 do 18 hod. (oproti dosavadním 19 hod.), v Mahenově památníku (Mahenova 8) bude otevřeno 
v Út, Čt a Ne také od 10 do 18 hod., beze změny zůstane v Ústřední knihovně zachován sobotní 
provoz od 10 do 14 hod. a provoz IN-centra v Kleinově paláci (nám. Svobody 15) od 13 do 18 hod. 
Současně dojde ke sjednocení začátku půjčovních dob ve všech provozech KJM od 10 hod.  
 
V rámci opatření bude v roce 2012 redukován počet poboček. Z původního návrhu uzavření                           
9 poboček bude na základě výsledků jednání s danými městskými částmi a jejich vstřícnosti 
zachováno 5 poboček a uzavřeny pouze 4 provozy. K datu 1. 1. 2012 bude ukončena činnost pobočky 
v Líšni na ul. Pohankova 8 a k 31. 1. 2012 dojde k uzavření poboček v Chrlicích (Jana Broskvy 3), 
Králově Poli (Botanická 57/59) a v Brně-střed (Křížová 24). Nově budou v nouzovém režimu, tj. 1x za 
14 dnů otevřeny pobočky v Horních Heršpicích (Bednářova 16), Ivanovicích (Mácova 3), Jehnicích 
(nám. 3. května 5) a v Přízřenicích (Břeclavská 13). Za vstřícnost a podporu přestavitelů jednotlivých 
městských částí děkujeme. 
 
KJM vydává od nového roku také nový Knihovní řád. Výše poplatků za registraci  v knihovně bude 
zachována, naopak zpřísněny budou sankční poplatky. Zrušeno bude také zpoplatnění výpůjček CD.  
  
Doufáme, že naši nelehkou situaci přijme veřejnost s pochopením a bude i nadále využívat našich 
služeb. Všichni naši zaměstnanci jsou připraveni poskytnout čtenářům a uživatelům potřebné 
informace a rady při přechodu na nový provoz. V každé naší knihovně najdete příjemnou atmosféru                    
a vstřícný personál. Umožní-li to v budoucnu finanční situace, budeme postupně služby vracet do 
původního časového rozměru a zejména také posílíme nákup nové kvalitní literatury a dalších 
informačních zdrojů.   
 
Podrobné změny týkající se výpůjční doby všech provozů KJM platné od 1. 1. 2012 najdete na 
stránkách www.kjm.cz, stejně jako aktuální informace k novému Knihovnímu řádu a Ceníku 
poskytovaných služeb.  
 
 
Kontakt: Mgr. Edita Vališová, tel. 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz  

 

 


