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Výroční zpráva Knihovny Ji řího Mahena v Brn ě, příspěvkové organizace za rok 2011 
 

Úvod 
 
Knihovna pro m ěsto – knihovna pro život 
 
  Na úvod hodnocení roku 2011 by se nabízelo hned několik témat, kterými začít. 
Třeba pozitivní událost – devadesáté výročí založení naší knihovny, které jsme si po celý rok 
řadou aktivit a novinek připomínali. Anebo naopak šokující zpráva z počátku září o návrhu 
krácení rozpočtu pro rok následující, která ovlivnila do značné míry celé podzimní dění 
v knihovně.  
 To, co  si však opravdu zaslouží zaznít hned na počátku, jsou  velmi příznivé výsledky 
statistické dokumentující naše hlavní poslání. Po několika letech trvalého pozvolného 
nárůstu počtu našich uživatelů znamenal rok 2011 výrazný posun v počtu čtenářů. Proti 
předchozímu roku do knihovny přibylo dalších více jak 3 400 čtenářů a z toho 1 155 dětí. 
V době, kdy mnozí pochybují o významu kamenných knihoven a mluví se o krizi čtenářství 
zejména u dětí, tato situace o něčem vypovídá. Rozkrýt všechny důvody, proč tomu tak je                   
a proč do knihovny za rok dorazilo více jak 853 tis. návštěvníků, si vyžaduje hlubší analýzu. 
Nicméně není pochyb o tom, že kdyby knihovna nenabízela potřebné a dobré služby, lidé by 
sem jistě nechodili. A co je lepším argumenta čním kriteriem o prosp ěšnosti služeb 
knihovny, než trvale rostoucí zájem o n ě? Co je lepším hlediskem k vyhodnocení 
efektivity financování ve řejných knihovnických a informa čních služeb, než míra jejich 
využívání ze strany ve řejnosti?   
 Je pravda, že pokud porovnáme sepsané záměry na rok 2011 nebudeme moci  
na následujících stránkách této zprávy vždy konstatovat  splněno. Je však také skutečností, 
že vnější i vnitřní podmínky v průběhu roku byly proměnlivé, a to vždy ovlivní výslednou 
realitu. Myslím ale, že výsledky roku 2011 pat ří k těm, za které se rozhodn ě nemusíme 
styd ět. Ba naopak, uskute čnila se řada skv ělých projekt ů a pozitivní výsledky byly 
dosaženy mnohdy ve velmi složitých podmínkách. A za  to děkuji celému týmu naší 
knihovny .    
       
 
          
 
         Libuše Nivnická 
               ředitelka 
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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE  
 
  
Ač je to s podivem, vnímání podob a funkcí veřejné knihovny je mnohdy stále ještě velmi 
zkreslené a často je mínění o nich provázeno řadou mýtů. Proto je neustálá aktivní 
prezentace všech funkcí a rolí knihovny velice potřebná. Moderní veřejná knihovna musí být 
dnes budována prakticky ve dvou rovinách.  
 V podobě fyzické knihovny, kam lidé každý den mohou zajít pro dobrou knihu či 
hudbu, důležitou informaci, brouzdat na internetu, setkat se se zajímavými osobnostmi na 
besedě, naučit se práci s počítačem či digitálním fotoaparátem, trénovat paměť, popovídat si 
s přáteli i tím „svým“ knihovníkem. Tou druhou podobou je knihovna virtuální dosažitelná pro 
každého prostřednictvím internetu z domova kdykoliv po 24 hodin. Její možnosti jsou 
v mnoha ohledech širší, operativnější a rychlejší. Nemůžeme však nabídnout to podstatné – 
osobní mezilidská setkání a vlastní možnost vzít knihu do ruky, posedět v příjemném 
prostředí knihovny a prolistovat její stránky.  
 Naším, domnívám se výstižným krédem je být knihovnou pro celý život. Knihovnou, 
který je lidem užitečná a příjemná v jakékoliv životní situaci, v jakémkoliv věku. Jakkoliv tato 
myšlenka zní jednoduše, naplňovat ji opravdu dobře je velkým úkolem.    
 Jak tedy tato mnohotvárná knihovna vypadá v řeči čísel?  
 
 
1  Knihovnické a informa ční služby 
 
1.1  Celkové statistické ukazatele 
 
1.1.1  Kdo nás vyhledává 
 
 Jedním ze zmiňovaných mýtů o veřejné knihovně je to, že je to jakési zařízení dobré 
tak pro děti a seniory. Omyl! Jednak děti a senioři jsou naší významnou a vítanou cílovou 
skupinou, ale zastoupení skupin dalších (studenti, lidé v produktivním věku) je stejně silné              
a vyrovnané. (děti do 15 let  téměř 25 %, studenti 16-29 let 26 %, produktivní věk 30-59 let 
31 % a nad 60 let 20 %). Zaměřujeme se na to, abychom byli schopni uspokojit potřeby 
každé z těchto věkových kategorií, stejně tak jako národnostních či dalších minoritních 
skupin. Knihovna sehrává i významnou sociální roli a její využívanost v době ekonomických 
problémů vzrůstá. Stejně tak se v mnoha místech stala knihovna motorem a integrátorem 
místního kulturního a společenského života. Náš nejmladší čtenář se narodil v květnu 2010   
a nejstarší v záři 1911. Celkový počet našich čtenářů opět stoupl a tvoří 11,2 % z obyvatel 
Brna.  
 
Čtenáři a návšt ěvníci 

 
K 31. 12. 2011 bylo na všech provozech zaregistrováno 45 348 čtenářů, z toho  

34 753 dospělých čtenářů a 10 595 dětí do 15 let. Oproti roku 2010 došlo k potěšujícímu 
nárůstu počtu registrovaných čtenářů o 3 409, z toho o 1 155 dětí více. Nárůst čtenářů mělo 
za následek 90. výročí založení KJM a možnost registrace zdarma, dále znovuotevření 
pobočky v Komíně a podpora dětského čtenářství (akce Poprvé do školy – poprvé do 
knihovny).  

V ústřední knihovně bylo celkem zaregistrováno 15 728 čtenářů, z toho 1 800 dětí do             
15 let. Na pobočkách a výpůjčních místech bylo celkem zaregistrováno 29 620 čtenářů, 
z toho 8 795 dětí do 15 let. Dětští čtenáři tvoří 23,3 % z celkového počtu čtenářů. 

Během celého roku navštívilo KJM 853 099 návšt ěvníků. Akce pořádané knihovnou 
navštívilo 54 557 osob , bezplatného internetu využilo 84 805 uživatel ů. 
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1.1.2  Co u nás  klienti nachází  
 

Knihovna je  mozaikou služeb vzájemně se prolínajících a doplňujících. Plnohodnotná 
knihovna ve vyvážených proporcích nabízí absenční a prezenční služby k individuálnímu 
využití, stejně tak jako vzdělávací a kulturní programy pro vymezené cílové skupiny  
i veřejnost všeobecně. Další nezbytnou dimenzí je rovina elektronických služeb 
poskytovaných prostřednictvím internetu a webových stránek knihovny. V druhém pololetí 
roku 2010 byly zprovozněny nové webové stránky, které odpovídají současným webovým 
trendům v prostředí webu 2.0. Grafický vzhled a množství nových informací se projevilo ve 
zvýšené návštěvnosti, která činí denně cca 1 300 virtuálních vstupů. Naopak rozsah 
kulturních, vzdělávacích a výstavních aktivit představuje opravdu nepřebernou nabídku, z níž 
si může vybrat každý zájemce viz přehled Kulturně vzdělávacích aktivit dále. Nově zaváděné 
služby v rámci 90. výročí též jistě přispěly k vyhledávanosti naší instituce, a to nejen na 
webu, ale též v běžné návštěvnosti.  
 
Výpůjčky 

 

Během roku bylo realizováno 2 102 370 výpůjček, z toho 264 968 naučné literatury 
pro dospělé, 1 015 132 krásné literatury pro dospělé, 88 294 dětské naučné literatury, 
283 066 dětské beletrie, 334 803 periodik a 116 107 ostatních dokumentů (CD, hudebniny, 
mapy, CDRomy). Knihy tvořily 78,5 % z celkového počtu výpůjček.  

V ústřední knihovně bylo půjčeno celkem 897 214 knihovních jednotek, na pobočkách              
a výpůjčních místech 1 205 156 kj. 
 
Informa ční služby 

 

Kromě klasických výpůjčních služeb si klienti vyžádali 28 666 informací,  
na 64 rozmnožovacích přístrojích (kopírky a tiskárny) bylo zhotoveno téměř 46 000 kopií 
z fondu KJM a tiskových výstupů z internetu. Uživatelům bylo k dispozici 161 PC, z toho 116 
s přístupem na internet a 45 on-line katalogů. Pouze výpůjční místo v Útěchově nemá PC 
s internetem z technických i provozních důvodů. On-line informačních služeb využilo cca                 
2 143 uživatelů. V rámci celostátní služby Ptejte se knihovny se zodpovídají elektronicky 
zaslané dotazy.  

Stále větší počet vzdálených uživatelů, kteří využívají 24 hod. přístupu do knihovny 
prostřednictvím internetu, svědčí o tom, že knihovna je tichým společníkem i v době, kdy 
jsou její brány uzavřeny. 
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  Den senior ů             Projekt Ruku v ruce  
 
        
          Den senior ů       beseda projektu Ruku v ruce  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprvé do školy – Poprvé do knihovny:   Sv ět očima elektron ů  
(pasování prv ňáčků)      (výstava) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muzejní noc v KJM      Čtvrtkování 
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1.2  Služby jednotlivých pracoviš ť 
  
 KJM nadále působila v lety prověřeném a osvědčeném systému ústřední knihovny, 
jejích dvou specializovaných detašovaných pracovišť a sítě poboček s vysokým důrazem na 
dobrou dopravní a časovou dostupnost.  Takto postavené služby pokrývají celé území města 
Brna a knihovnické a informační služby jsou tak dobře dostupné v každé městské části, 
každému obyvateli či návštěvníkovi Brna.   
 Ústřední knihovna je tradičně nositelkou velkých projektových aktivit KJM, 
specializovaných činností, stejně tak jako nejkomplexnějších půjčovních a informačních 
služeb. Síť poboček je nepostradatelná z hlediska kapacitního a zajištění dobré obslužnosti 
veřejnosti (místně i časově). Pobočky jsou schopny velmi citlivě reagovat na místní potřeby, 
tradice a atmosféru místa a jako takové se často stávající důležitými lokálními komunitními 
centry. 
 
1.2.1  Ústřední knihovna  
 
 Zastřešuje provozy  umístěné v hlavní budov ě knihovny na Kobližné č. 4 a dvě 
detašovaná pracovišt ě: Mahenův památník na Mahenově ulici č. 8 v Masarykově čtvrti                   
a IN-centrum v Kleinově paláci na nám. Svobody č. 15.  
            Pro všechny provozy automatizované sítě zajišťuje servis v podobě poštovní agendy, 
rezervací a upomínek. Realizuje základní zaškolování nových pracovníků pro celou 
automatizovanou síť. Zaměstnanci knihovny zajišťují maximální servis čtenářům                         
a návštěvníkům, aby mohli využívat služeb knihovny 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.  
 Ústřední knihovna je hlavním organizátorem celoknihovních akcí, na nichž se podílí 
všechna oddělení, proto je někdy v hodnocení složité spravedlivě je zařadit pod jednotlivá 
oddělení. Své služby nabízí všem zájemcům, kteří chtějí využívat služeb v souladu 
s knihovním řádem. Pokud jsou respektována pravidla, nabízí neformální prostředí                       
s mnohými možnostmi relaxace i aktivního využití volného času či dalšího vzdělávání. 
 Ústřední knihovna  žila v roce 2011 opět četnými jedinečnými aktivitami ať již v rámci  
našich dvou výročí v podobě „dárkových balíčků“ pro naše uživatele či tradičních 
celostátních projektů nebo zajímavých mezinárodních aktivit. Mezi přitažlivé novinky  patřilo 
bezesporu zavedení půjčování elektronických čteček, tematických kuf říků či deskových 
her . K jedné z celoknihovních priorit pro rok 2011 patřila také reorganizace a modernizace 
hudební knihovny, kterou se po předchozích odkladech podařilo během letních měsíců 
skutečně provést. 26. září mohla být otev řena veřejnosti „v novém kabát ě“  knihovna 
pro nevidomé a slabozraké a hudební knihovna . Hudební knihovna se se svými 
nabízenými službami stala multimediálním prostorem, v němž se služby jako přístup čtenářů 
k internetu, hudební databázi Grove a Naxos, notačnímu programu Sibelius a výpůjční 
služby propojují v celek. Nově upravené poslechové prostory vytvářejí relaxační zónu 
s využitím pro audio a audiovizuální účely, relaxaci či studium.  
 Hrdí jsme byli také na titul MARK, který získala 30. září v Ostravě na Knihovnickém 
happeningu v předvečer Týdne knihoven naše kolegyně Bc. Helena Selucká, vedoucí dětské 
knihovny.  Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) s podporou 
firmy Skanska. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých 
pracovníků/pracovnic knihoven, případně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a 
ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. Bc. Helena Selucká je 
mj.  jiné spoluautorka projektu Bezbariérová knihovna.cz. Nutno připomenout i to, že byla 
v loňském roce zvolena předsedkyní Klubu dětských knihoven JM kraje a je vedoucí 
pracovní skupiny Čtenářská gramotnost Sekce informačních služeb uživatelů (IVU SDRUK), 
která pracuje na koncepci změny informačního vzdělávání uživatelů (MŠ, 1. stupeň ZŠ).  
 Velmi intenzivně pokračovala také činnost Klubu přátel seniorů, stejně tak jako si 
stále větší oblibu získává Family point. Mezi tradi ční „rodinné st říbro“  pak již 
neodmyslitelně patří pořady Malého divadla hudby, vzdělávací programy pro školy, literární 
večery v Mahenově památníku či vzdělávací programy pro dospělé v IN-centru. Zapomenout 
nemůžeme ani na středisko Europe Direct, které je součástí celoevropské sítě.  
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Čtenáři, návšt ěvníci a výp ůjčky 
 
ÚK  Počet  

registr čtenářů 
Počet  
dětských čtenářů 

Počet  
návštěvníků knih. 

Počet výpůjček 

2002 22 697 2 525 634 206 1 270 470 
2003 18 637 2 556 662 940 1 279 161 
2004 17 621 2 388 495 465 1 186 323 
2005 16 306 2 252 395 133 1 083 629 
2006 16 362 2 183 451 101 1 076 122 
2007 15 260 1 953 497 902 1 023 979 
2008 15 388 1 870 469 047    990 266 
2009 15 237 1 697 436 376    957 364 
2010 15 355 1 708 463 035    977 671 
2011 15 728 1 800 449 731    897 224 
 
 
 V roce 2011 se mírně zvýšil počet čtenářů. Je potěšitelné, že především čtenářů do 
15 let. Ostatní základní statistické ukazatele činnosti ústřední knihovny za rok 2011 vykazují 
mírný pokles. Nárůst čtenářů by nás neměl ukolébat, neboť nedosahuje výsledků z let po 
rekonstrukci knihovny. Počet čtenářů se pravděpodobně v budoucnu již razantně zvyšovat 
nebude. Postupně totiž roste počet automatizovaných provozů. Čtenáři dnes mohou                   
s jednou legitimací využívat služeb všech automatizovaných provozů. Příčinou poklesu 
výpůjček i návštěv je pravděpodobně nedostate čné dopl ňování fond ů, které je 
důsledkem nedostatku financí na dopl ňování fond ů. Současní čtenáři jsou stále 
náročnější a žádají především nové knihy. Nedostatek nových knih a časopis ů je jednou    
z hlavních příčin, proč nedosahujeme počtů výpůjček z let minulých. Naši zákazníci by uvítali 
širší nabídku knih i časopisů.  
 Znatelný je pokles výpůjček knihovny pro nevidomé a slabozraké, avšak počet 
registrovaných čtenářů se stále drží okolo 300. Tento zdánlivý rozpor ve statistikách je dán 
změnou značení výpůjček a změnou nosiče. Čtenáři knihovny si již nepůjčují jeden titul, který 
je nahrán na cca 10-15 kazetách (přičemž každá měla svůj vlastní čárový kód), ale hned 
několik titulů na jediném disku ve formátu MP3. Počet uživatelů MP3 stále roste, na jediném 
nosiči si odnáší více titulů, takže nejsou nuceni k tak častým návštěvám. 
 Finanční nedostatek se nákupní komise snaží kompenzovat značnou pozorností, 
kterou věnuje zachování vysoké úrovně přírůstků knihovního fondu.  
 Nejčastěji rezervovanými tituly v ústřední knihovně v loňském roce byly z beletrie pro 
dospělé následující tituly: I. Obermannové: Tajná kniha (18 rezervací), S. Larssona: Muži, 
kteří nenávidí ženy (16 rezervací) a J. Balabána: Zeptej se táty (15 rezervací). 
 V rezervacích z naučné literatury loni patřily mezi nejžádanější: O. G. Brockett: Dějiny 
divadla (15 rezervací), B. Matragi: Jedu dál (13 rezervací), M. Guilliano: Francouzky 
netloustnou (10 rezervací). 
 Dětští čtenáři si nejčastěji rezervovali: K. Lauren: Pád, J. Flanagan: Hraničářův učeň, 
R. Riordan: Percy Jackson, J. Rowlingová: Harry Potter a Relikvie smrti a J. Rowlingová – 
Harry Potter v angličtině – 1. díl. Z povinné četby byl největší zájem o díla Ludvíka Kundery, 
Bohumila Hrabala a Ivana Olbrachta. 
 Pro úplnější představu ještě přehled nejžádanějších titulů. Z beletrie: B. Hrabalovy: 
Tři novely (137 výpůjček), L. Kunderův: Žert (117 výpůjček), od T. Boučkové: Rok kohouta 
(105 výpůjček). V naučné pro dospělé vedou knihy: L. Klausové: Smutkem neobtěžuji             
(59 výpůjček), H. L. Louise: Miluj svůj život (56 výpůjček), CH. Rajchmana: Útěk z Treblinky 
(47 výpůjček) a M. Szczygiela: Gottland (47 výpůjček). V literatuře pro děti a mládež je 
největší zájem z beletrie o: I. Olbrachta: Biblické příběhy (54 výpůjček), J. Rowlingovou: 
Harry Potter a relikvii smrti (53 výpůjček) a Harry Potter a Fénixův řád (39 výpůjček). 
V naučné literatuře vévodí žebříčku nejpůjčovanějších titulů série Děsivá literatura, Děsivé 
umění, Děsivé dějiny (Pohádky, Závratná architektura, Ještě hororovější příběhy atd.).  
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 V hudební knihovně pak patří mezi nepůjčovanější tituly: E. Farná: Měls mě vůbec 
rád (48 výpůjček), J. Nohavica: V Lucerně (42 výpůjček) a Lady Gaga: Fame Monster                    
(34 výpůjček). Rezervace hudebních CD a dětské naučné literatury jsou zanedbatelné. 
 Mezi nejpůjčovanější časopisy patří: Reflex, Vlasta, Magazin 2000 záhad. Děti čtou: 
Čtyřlístek, W.I.T.C.H., 21. století Junior. V hudební knihovně se nejvíce půjčují Rock & Pop, 
Spark a Hudební rozhledy. Od 11. března 2011 je v hudební knihovně možné půjčovat si 
čtečky elektronických knih, o něž je velký zájem.  
 Přes naši velkou snahu udržet si čtenáře hudební knihovny jejich počet klesá.                
Z 25 620 návštěvníků v roce 2010 klesl jejich počet na 20 510 návšt ěvníků v roce 2011. 
Klesají také výpůjčky hudebních dokumentů (AV media + hudebniny + ostatní). Půjčilo se 
pouze 26 060 dokumentů, což je pouze 76 % výkonů roku 2010. Nesmíme však 
zapomenout, že statistická data ovlivnila rekonstrukce a tedy i uzavření hudební knihovny 
v termínu od 22. srpna do 25. září 2011. Nicméně i přesto by k určitému poklesu došlo, což 
lze doložit dlouhodobými statistikami výkonů hudební knihovny. Předpokládáme, že ke 
změně k lepšímu by mohlo dojít od 1. ledna 2012, kdy začne hudební knihovna půjčovat CD 
bez poplatků za půjčení.   
 V hudební knihovně je čtenářům umožněn přístup k hudebním databázím Naxos 
Music Online a The New Grove Dictionary of Music and Musicians a v Informačním centru je 
k dispozici ASPI. V roce 2011 byl spuštěn nový on-line katalog CARMEN, odpovídající 
zásadám Webu 2.0. 
 Veřejnost si vybírá z široké nabídky kulturních a vzdělávacích programů. Hojně jsou 
navštěvovány výstavy a jejich vernisáže, kurzy a besedy, účastní se soutěží. Z celkového 
počtu 449 731 návštěvníků ústřední knihovny jich 24 028 navštívilo naše akce, kterých bylo 
uspořádáno 846. 
 
1.2.1.1  Knihovna pro dosp ělé 
 
 Největší provoz ústřední knihovny zajišťující plynulý chod centrální haly, kde jsou 
soustředěny všechny vstupní a výstupní procesy a administrativní procedury pro celou hlavní 
budovu (registrace čtenářů, pokladní operace, registrace výpůjček, rezervace, upomínky, 
poskytování vstupních informací, provoz šatny). Fondy knihovny pro dospělé jsou umístěny 
v 1.NP ve volných výběrech a ve skladech. S fondy je nutné neustále pracovat a věnovat jim 
značnou pozornost. Knihovnice se podílejí na lektorování a výběru literatury pro dospělé 
čtenáře, což jim následně usnadňuje práci při zajišťování informačního servisu ve volných 
výběrech. V roce 2011 využívalo služeb knihovny pro dospělé cca o 500 čtenářů více než 
v roce 2010. Ve 4. čtvrtletí roku 2011 byly zahájeny přípravy na reorganizaci některých 
pracovišť ústřední knihovny, rozšíření některých aktivit, které budou kompenzovat zrušení 
Studijní knihovny. Pracovnice Knihovny pro dospělé byly zaškolovány na převzetí úkolů                
v informačním centru s čítárnou, v bývalé Studijní knihovně a IN-centru. Tato pracoviště se 
od ledna 2012 mění v úseky KD. 
 Pracovnice knihovny pro dospělé čtenáře se podílejí na realizaci exkurzí, besed (jako 
jsou knihovnické lekce pro střední školy), cykly besed Toulky japonskou kulturou  se 
sdružením Brněnští otaku, pravidelná setkání Klubu senior ů a dalších programů ve 
spolupráci s tradičními partnery knihovny (např. Hvězdárnou a planetáriem v Brně), Muzejní 
noc 2011  s názvem Vyzvání k tanci aneb Protan čete s námi st řevíce, i v devadesáti 
jsme mladí!  

 
1.2.1.2  Knihovna pro nevidomé a slabozraké 
 
  Oddělení vzniklo v roce 1976. Jeho služeb mohou využívat pouze osoby se 
zrakovým postižením, které se prokážou potvrzením (očního lékaře, Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR nebo Tyfloservisu). 
 Knihovna prošla v loňském roce velkou změnou, kdy v rámci rekonstrukce hudební 
knihovny byla přestěhována do nových prostor. Jedná se o velkou změnu pro čtenáře                   
i samotné pracovníky knihovny. 
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 Čtenáři mohou využívat zvukových dokumentů získaných od Macanovy knihovny 
v Praze – knihy nahrané ve formátu MP3 (2 896 titulů na 3 189 nosičích) a na 
magnetofonových kazetách (3 881 titulů na 32 586 kazetách), mohou si půjčovat také CD 
nakoupená přímo pro tento provoz i zvukové nosiče dalších oddělení, především hudební 
knihovny, jejíž dostupnost se přestavbou značně zlepšila. 
 V roce 2011 došlo k výraznému nárůstu CD ve formátu MP3, chybí však nové knihy 
v Braillově písmu. Čtenářům Knihovny pro nevidomé a slabozraké jsou zprostředkovávány 
výpůjčky z knihovny pro dospělé a dětské knihovny, not a hudebních nosičů a fondů                      
z ostatních oddělení. Zájem o černotiskové knihy roste v souvislosti se zdokonalováním                 
a rozšiřováním techniky, která to umožňuje. Zájemci mohou přímo v knihovně využívat 
speciální software pro zrakově postižené a nevidomé. Počet registrovaných čtenářů se drží  
okolo 300. Přesto klesá počet výpůjček. Nové tituly zvukových knih z knihovny                       
K. E. Macana přicházejí pouze na CD ve formátu MP3. Zatímco dříve byl jeden titul nahrán 
na několika kazetách, nyní je několik titulů na jednom CD ve formátu MP3 nebo si je mohou 
čtenáři nechat nahrát na vlastní USB, flash disk nebo paměťovou kartu. Výhoda pro uživatele 
je zároveň příčinou strmého snížení výpůjček.  
 Cca 1x měsíčně se zájemci schází v Literárním klubu , který se koná v prostorách 
Knihovny pro nevidomé a slabozraké nebo v nově upravené poslechové místnosti hudební 
knihovny. Tři poslechové pořady připravil nevidomý student Roman Kabelka. Poslechový 
pořad o Haně Hegerové pak hudební publicista Jiří Černý. Velký úspěch u posluchačů měl 
koncert pana Romana Raurera v Kleinově paláci či Koncert ve tmě a pod hvězdnou oblohou.  
 
1.2.1.3  Mahenův památník  
 
 Mahenův památník, který byl vybudován v roce 1992 jako trvalá připomínka 
osobnosti Jiřího Mahena v souladu s odkazem paní Karly Mahenové, vdovy po Mahenovi,              
v domě na Mahenově ulici č. 8 v Brně-Masarykově čtvrti, kde Jiří Mahen do své smrti bydlel, 
zachovává původní ráz jeho pracovny a vlastní knihovny. Doplňuje jej expozice ilustrující 
jeho život a dílo. V roce 2011 se zde uskutečnilo 14 838 návštěv (o 1 150 návštěvníků více 
než v roce 2010). Z tohoto počtu bylo 801 návštěvníků stálé expozice Mahenovy pracovny. 
  Za rok 2011 bylo zaregistrováno 1 356 čtenářů (z toho bylo 356 do 15 let). Provoz je 
součástí automatizované sítě a nabízí fond zaměřený spíše na náročnější čtenáře, zájemce 
o regionální tvorbu a mahenália. Přicházejí sem zájemci s velmi speciálními dotazy                    
a potřebami. Prostorové možnosti jsou omezené. Proto je nutné věnovat výběru a udržování 
fondu maximální pozornost.  
 Čtenáři si půjčili 46 665 knih a časopisů, oproti roku 2010 činí pokles 5 211 výpůjček. 
V roce 2010 se uskutečnilo 463 návštěv internetu, na němž zájemci strávili 37 341 minut. 
Plně využita je především nedělní kapacita, a to ve všech směrech. Mahenův památník je 
jediným provozem knihovny, který je v neděli přístupný čtenářům. Je otevřeno každou neděli 
kromě svátků od 9 do 18 hodin. Od 9 do 18 hodin je pak otevřen ještě v úterý a ve čtvrtek. 
 Památník udržuje tradici literárních pořadů a kulturních aktivit včetně komorních 
představení divadelních her z českého i světového repertoáru, kterou v Brně Jiří Mahen 
zavedl. Také pro mateřské, základní a střední školy i veřejnost je každoročně připravována 
pestrá nabídka pořadů. 147 pořadů bylo uspořádáno pro mateřské, základní a střední školy  
(od Pohádek pro nejmenší , přes Pasování prv ňáčků, Klíčování, Knížku pro prv ňáčka                 
a Šňůrku plnou písmenek  po Čtení s here čkou Danou Peškovou  či besedy                          
o J. Mahenovi). Veřejnosti bylo určeno 57 pořadů. Jednalo se jak o pravidelné cykly „Čtení 
na půdě“ a „Laureáti Nobelovy ceny (Maria Vargas Llosy, Pär Lagerkvist, F. E. Sillanpää                   
a I. Andric) a „Velké čtení“ (Zdeněk Rotrekl, Jindřich Zogata). Poslední cyklus se však Obec 
spisovatelů rozhodla zrušit, vypadne tak z pravidelné nabídky pořadů MP. 
 V památníku pravidelně účinkuje soubor herců a diváků z Domova mládeže Marie 
Steyskalové Útulek, divadlo improvizace . Jejich vystoupení přivádí do MP i nové čtenáře 
z řad středoškolských studentů, přesto je tato věková skupina v MP nejméně zastoupena. 
Oblibě se zde těší vystoupení Divadla hudby a poezie Agadir ( scénicky ztvárněné pořady 
z díla méně známých autorů Agadir uvádí ...), největší návštěvnost měl pořad z díla 
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brněnského básníka a překladatele Ivana Petlana. Děti zase ocenily potleskem představení 
Divadla Koráb  (v rámci Pasování prv ňáčků či Muzejní noci). 
             Mahenův památník je základnou činnosti Společnosti Jiřího Mahena a spolupracuje 
s mnoha příbuznými sdruženími (Obec spisovatelů – středisko Brno, Klub přátel Mahenovy 
činohry, Klub náročných rozhlasových posluchačů Vltava, nekomerční nakladatelství apod.) 
Nejen Společnost Jiřího Mahena postihla velká ztráta, úmrtí jejího předsedy, pana Ludvíka 
Kundery. 
 Muzejní noci 2011 se v MP zúčastnilo rekordních 260 návštěvníků. Ostatních pořadů 
se v památníku zúčastnilo celkem 4 013 návštěvníků. 
 
1.2.1.4  IN-centrum  
  
 Druhé detašované pracoviště ústřední knihovny je umístěno na nám. Svobody č. 15. 
Otevřeno bylo v říjnu 2006 díky projektu „Veřejný přístup občanů ve statutárním městě Brně 
k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny“, který Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně realizovala společně se svým zřizovatelem Magistrátem města Brna 
z finančních prostředků Společného regionálního programu strukturálních fondů Evropské 
unie a rozpočtu města Brna i státu. 
 Zvláštní symbiózu zde vytváří zrestaurované historické sály Kleinova paláce 
vybavené počítači s vysokorychlostním internetem a technikou určenou k pořádání kulturních 
a vzdělávacích aktivit, kterou využívají v dopoledních hodinách jak zaměstnanci (především 
v jazykových kurzech angličtiny a němčiny konaných Unií zaměstnavatelských svazů v rámci 
evropského projektu), tak i veřejnost (v různých vzdělávacích kurzech). V odpoledních 
hodinách navštěvuje IN-centrum veřejnost jako další místo s přístupem k bezplatnému 
internetu.  
 O intenzivním využití prostor i techniky svědčí to, že za rok 2011 zde proběhlo 9 běhů 
počítačových kurz ů a kurzy digitální fotografie pro Klub senior ů, ale i celkový počet 
návštěv v pravidelných odpoledních hodinách, kdy této možnosti čtenáři využili při 2 768 
návšt ěvách .  
 V průběhu roku se díky programům Malého divadla hudby (hudební knihovny) 
uskutečnilo v IN-centru mnoho zajímavých pořadů a koncertů například na křídle z vily 
Tugendhadt, které zde bylo umístěno v době rekonstrukce vily. 
 
1.2.1.5  Dětská knihovna 
 
 Příjemné prostředí nabízí ve třetím nadzemním podlaží knihovna pro děti nejen 
malým, ale i velkým návštěvníkům. V dětské knihovně najdeme vedle klasických dětských 
knih či takzvané povinné četby, která stále tvoří značnou část výpůjček, také současnou 
knižní tvorbu. Ta je často pro větší přitažlivost doplněna různými magickými předměty. Jejich 
pomocí se čtenáři mohou stát součástí příběhů. Tradiční motivy jsou často zpracovány 
netradičním způsobem, který napomáhá rozvíjet fantazii všech, kteří po těchto knihách 
sáhnou.  

Dětskou knihovnu už by si dnes snad ani nebylo možné představit bez internetu                  
a CD-ROMů. Jen v DK strávilo 1 614 čtenářů (při 2 926 návštěvách) celkem 135 707 minut 
(což je cca 2 634 hodin). Oproti roku 2010 došlo k mírnému poklesu zájmu o internet.  
 V dětské knihovně je registrováno 1 977 čtenářů (o 155 čtenářů více než v roce 
2010). Tento nárůst je částečně způsoben nárůstem dětí, které byly pasovány a získaly 
registraci do knihovny zdarma. Během loňského roku bylo v DK zaznamenáno 31 035 
návštěv (z toho 14 586 tvořili návštěvníci do 15 let). 

Kromě tradičních výpůjčních a informačních služeb nabízí pracovníci dětské knihovny 
školám rozsáhlou nabídku besedy, které vycházejí z potřeb pedagogů a z rámcových 
vzdělávacích programů. Zároveň se snaží realizovat také kvalitní a zajímavou nabídku pro 
děti a mládež v odpoledních hodinách. Část aktivit je také nabízena prostřednictvím 
internetových stránek knihovny. Dětská knihovna si jako jediné pracoviště ústřední knihovny 
spravuje vlastní webové stránky.  
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 Z celkového počtu 316 akcí bylo 56 akcí pro širokou veřejnost a 260 akcí pro školy. 
Celkem se jich zúčastnilo 5 612 návštěvníků.  

V tomto výčtu nejsou zapo čítány aktivity projektu Ruku v ruce , které však s prací 
dětské knihovny velmi úzce souvisí, a to nejen proto, že některé z knihovnic byly zároveň 
v realizačním týmu projektu, ale především proto, že to úzce souvisí s celou koncepcí práce 
s dětmi. Projekt Ruku v ruce  díky finančním prostředkům z evropské unie umožňuje věnovat 
se handicapovaným dětem systematičtěji, než to bylo možné pouze v rámci dětské knihovny.  

Dětská knihovna pokračuje v dlouholeté spolupráci se stacionáři Nojmánek, Veleta              
a Gaudium a Domovem pro osoby s postižením Tereza. Celkem bylo pro tyto klienty 
realizováno 22 besed. Další speciální besedy byly připraveny pro děti ze speciálních škol 
(sociálně vyloučené děti, děti v dětské nemocnici).  

Z celorepublikových aktivit se dětská knihovna zapojila již tradičně do projektů: Noc 
s Andersenem, Den pro dětskou knihu, projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, 
Vánoce na brněnské radnici v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy, Kde končí 
svět. Navíc pracovníci uspořádali několik let plánovanou letní soutěž „Prázdniny ve stanu“, 
která ač byla komorní, si získala řadu příznivců z řad dětí i dospělých.  Během léta se 
pracovnice dětské knihovny podílely na propagačně velmi zdařilé akci k návštěvě Andrew 
Feustela v Brně (S Krtkem do Vesmíru). V květnu mohly děti, v rámci Muzejní noci shlédnout 
představení Divadla Paravánek: Pec nám spadla. 

V rámci Klubu deskových her proběhly dva úspěšné turnaje v deskových hrách, které 
byly uspořádány společně s Mgr. Jaroslavem Zůdou. (Turnaj v Dominionu byl v rámci celé 
„Dominion Tour“ velmi kladně hodnocen a počet účastníků brněnského turnaje byl největší.) 

Díky spolupráci MZK, KJM a KDK JM (SKIP) proběhly dva zajímavé semináře, které 
jsou důkazem, že zvolené aktivity vhodně naplňují zájem pracovnic dětských oddělení 
v regionu. Na přípravu těchto seminářů měla kladný vliv také nově získaná funkce 
předsedkyně Klubu dětských knihoven jižní Moravy, jíž od začátku dubna vykonává vedoucí 
dětské knihovny Bc. Helena Selucká. 

 
Centrum d ětského čtenářství 
 

K 1. 1. 2009 vzniklo při dětské knihovně Centrum dětského čtenářství, které v roce 
2011 úspěšně završilo třetí rok své činnosti. Za tu dobu si vybudovalo stabilní místo jako 
platforma pro další vzdělávání knihovníků a pedagogických pracovníků a také jako realizátor 
netradičních akcí pro dětské čtenáře (soutěž Webowou divočinou, Honza v síti aneb Dny 
bezpečného internetu). 

Dlouhodobě spolupracuje s pedagogy i studenty Masarykovy univerzity (Pedagogická 
fakulta, Filosofická fakulta) a od dubna 2011 také s Klubem dětských knihoven jižní Moravy. 
Vysoce prestižní záležitostí pro knihovnu i město Brno je platforma úzké spolupráce 
s českou sekcí IBBY. Díky této spolupráci je také budován fond oceněných knih Zlatou 
stuhou. Stalo se již dobrou tradicí, že knihy ocen ěné Zlatou stuhou prezentujeme na 
Veletrhu knih pro d ěti a mládež v Poznani. 

Mezi vlastní aktivity CDČ patří semináře o různých žánrech literatury pro děti                    
a mládež a také rozšíření aktivit projektu Poprvé o projekt Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka (Šňůrka plná písmenek). Tyto aktivity jsou mezistupněm pasování a klíčování 
prvňáčků. Nejpilnější čtenáři z řad prvňáčků získávají vlastní knížku pro prvňáčka. 
Slavnostního předávání se účastnily i autorky knihy Zmizelá škola spisovatelka Daniela 
Krolupperová a ilustrátorka Eva Sýkorová – Pekárková.  

V rámci Týdne čtení jsme se rozhodli navázat na loňské úspěšné cizojazyčné čtení 
pro pozvané třídy. Pro žáky Eko gymnázia Brno proběhlo čtení v ruském jazyce doplněné             
o úkoly. Ruské čtení realizovala PhDr. Jana Pospíšilová a Bc. Helena Selucká. Na program 
byl od paní učitelky velmi pozitivní ohlas. 

Během roku 2011 proběhly 4 semináře: Chceme dětem číst 3 zaměřený na polsky 
psanou literaturu pro děti a mládež (v rámci partnerské spolupráce s Poznaní a Bibliotékou 
Raczynskich), seminář Handicapy v literatuře, seminář Byl pozdní večer… a seminář 
Literatura pro děti a mládež ve filmu.  
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Ke Dni Země a Brněnským dnům pro Zemi jsme kromě programu pro veřejnost 
nabídli také besedu pro základní školy. Pro veřejnost jsme připravili dílnu s názvem Opravdu 
do koše!?. Už sám název napovídá, že jsme tvořili z materiálu, který je pro mnohé určen 
k vyhození do koše.  

V srpnu proběhlo pracovní setkání pedagogů a knihovníků Škola v knihovně!?, které 
mělo za cíl představit různé způsoby spolupráce školy s knihovnou.  
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               Den pro d ětskou knihu                                           Noc s Andersenem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Centrum d ětského čtenářství  
         (seminá ře) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Prázdniny ve stanu                                                  Čarokrásné Vánoce 
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1.2.1.6  Hudební knihovna  
  
 V sousedství dětské knihovny sídlí ve 3. NP, v odborné hudební a knihovnické sféře 
vysoce oceňována, hudební knihovna. Pracovníci hudební knihovny se podílejí na hudebním 
vzdělávání dětí všech věkových kategorií. Stálými návštěvníky jsou mimo jiné děti                 
z tzv. okraje společnosti, např. romské děti, nebo žáci speciálních škol. V roce 2011 se 
uskutečnilo 120 vzdělávacích besed pro děti a studenty, kterých se zúčastnilo 1 808 
posluchačů. Oproti roku 2010 je zde nárůst v počtu besed o 45 a nárůst v počtu posluchačů 
o cca 400. A to i přesto, že byla hudební knihovna z důvodu rekonstrukce (během srpna              
a září) uzavřena. 
 Z 25 620 návštěvníků hudební knihovny v roce 2010 klesl jejich počet na 20 510 
návšt ěvníků v roce 2011. Klesají také výpůjčky hudebních dokumentů (AV media                      
+ hudebniny + ostatní) se půjčilo jen 26 060, což bylo 76% výkonů roku 2010. Nesmíme ale 
zapomenout, že statistická data ovlivnila rekonstrukce a dlouhodobě je ovlivňují podmínky 
půjčování zvukových dokumentů dané zákonem. Především proto, že pokračuje určitý 
pokles, což lze doložit dlouhodobými statistikami výkonů hudební knihovny, bylo přistoupeno 
k rekonstrukci, jejímž cílem bylo zatraktivnění prostor uživatelům a rozšíření služeb. Věříme, 
že i pokles výpůjček zvukových dokumentů se podaří zastavit, a to opatřením platným od           
1. ledna 2012, kdy začne hudební knihovna půjčovat CD bez poplatků za půjčení.   
 Mezi nové služby, které hudební knihovna od března 2011 nabízí je půjčování čteček 
elektronických knih. K dispozici jsou čtenářům celkem 4 čtečky, které byly od zahájení 
půjčování vypůjčeny celkem 105x. 
             Díky finanční podpoře z dotačního programu Knihovna 21. století realizovala 
hudební knihovna nejen prestižní hudební seminář, ale také náplň Malého divadla hudby               
a pásmo pořadů Hrajeme si s hudbou.  
 Květnový vzdělávací seminář pro knihovníky byl věnován hudbě zemí bývalého 
Východního bloku, která tvoří důležitou součást hudební kultury 20. století. Hudební seminář 
Hudba zemí bývalého Východního bloku  přispěl k dalšímu vzdělávání knihovníků                      
a vědeckých pracovníků v oblasti hudby a kultury, přinesl jim nové poznatky nebo již získané 
vědomosti utužil či oprášil. Zájem vzbudil také u studentů Ústavu hudební vědy a Kabinetu 
informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří se jej také 
zúčastnili. 

V průběhu roku 2011 se návštěvníci pořadů cyklu Malého divadla hudby  mohli 
zaposlouchat do zvuků smyčcových a dechových nástrojů, obdivovat pěvecké umění 
studentů brněnské konzervatoře nebo se společně se členy Miloslav Ištvan Quartetta                   
a synem Miloslava Ištvana Radovanem seznámit s koncepcí vývoje skladatelových 
smyčcových kvartetů. Prof. Miloš Št ědroň se zabýval kontroverzním tématem Operní 
klasika pod tlakem režisér ů, které vyvolalo mezi diváky zajímavou diskusi na téma nového 
zpracování tradičních témat. V rámci cyklu Malého divadla hudby  se v roce 2011 
uskutečnilo celkem 29 pořadů, které navštívilo 768 posluchačů. 
 Pásmo pořadů Hudba d ětem  umožnilo žákům se speciálními vývojovými poruchami 
chování setkání s živou hudbou, a jak potvrdily jejich učitelky, tak pro mnohé to bylo setkání 
první. Po dvakrát se představilo klarinetové kvarteto, které svou hrou malé posluchače 
provedlo různými hudebními obdobími a seznámilo je se zajímavostmi ze světa hudby. Při 
realizaci zmíněných pořadů jsme se zároveň snažili o integraci romských dětí a dětí s nižší 
intelektuální vyspělostí do kolektivu žáků z běžných škol.  

V podobném duchu se vedl také pořad výtvarníka, scénografa a režiséra MgA. 
Vladimíra Kiseljova Malujeme s hudbou , v němž se děti učily vnímat hudbu pomocí 
malířských technik. 

Pro studenty gymnázií byla určena přednáška prof.  Miloše Št ědron ě o Wolfgangu 
Amadeu Mozartovi, a to v roce, v němž jsme si připomněli 220 let od jeho úmrtí. 
            První červnovou sobotu se v knihovn ě uskutečnil v rámci festivalu Brno – m ěsto 
uprost řed Evropy  dětský den, jehož realizace se už potřetí ujali pracovníci a pracovnice 
hudební knihovny. Letošní zábavné dopoledne plné her a soutěží pro děti a jejich rodiče se 
odehrávalo v kulisách městečka Kvítečkov z příběhů o Neználkovi.  Součástí programu 
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dětského dne byla také prohlídka (ne)veřejných prostor knihovny, které byly otevřeny                   
u příležitosti oslav 90. výročí založení knihovny, a předávání cen výhercům soutěže Máme 
rádi p řírodu Hnutí Brontosaurus. 
             Na hudební knihovnu se se svými dotazy obrací laická i odborná veřejnost. Při 
zodpovídání odborně náročných dotazů z oboru klasické i populární hudby čerpají pracovníci 
z internetu – především z hudební databáze Grove Music Online a dalších mimoknihovních 
informačních zdrojů. Řada dotazů se týkala uměleckého hudebního zázemí Brna či rad při 
hledání odborné literatury. Dle statistiky se z KJM uskutečnilo 142 přihlášení do elektronické 
databáze Oxford Music Online (Grove) a 261 přihlášení do databáze Naxos Music Library. 
 V roce 2011 se v hudební knihovně uskutečnilo 13 384 návštěv internetu (721 431 
minut = 12 024 hodin).  
                                                 
1.2.1.7  Studijní knihovna  
 
 Studijní knihovna byla z důvodů restrukturalizace ústřední knihovny na konci roku 
zrušena. Její stěžejní pracoviště získala status úseků a začlenila se do knihovny pro 
dospělé, která také personálně pokrývá tato pracoviště: Informační centrum, informační 
středisko Europe Direct, čítárnu časopisů a studovnu.  
►  Studovna (ve 2.NP) poskytovala všeobecné bibliografické informace, přičemž 
využívala přehledů literatury na určitá témata, zejména literárního a společenskovědního 
zaměření, informace o Brně a jihomoravském regionu (například o historii, památkách, 
kultuře a další) či faktografické informace  jako jsou personálie, geografické a jiné 
informace. Byla a zůstane místem, kde se vytváří článková databáze , do níž se vkládají 
odkazy na články z denně excerpovaných novin a časopisů. Články věnující se různým 
tématikám: literatuře, ekologii, politice, regionálnímu dění, osobnostem apod. Průběžně 
probíhá rozsáhlá aktualizace záznamů a kopií článků. Současná databáze obsahuje 24 192 
záznamů. Pracovnice denně zodpovídají dotazy čtenářů a návštěvníků. Vedle jednoduchých 
dotazů návštěvníků týkajících se orientace v knihovně, v on-line katalogu či ve fondech 
naučné literatury průběžně zodpovídají elektronické dotazy v rámci služby „Ptejte se 
knihovny“  a další elektronické či telefonní dotazy. V roce 2011 bylo zpracováno 11 077 
dotazů, z nichž bylo 261 zodpovězeno elektronicky. 
              Registrovaní čtenáři ve studovně využívají 1 PC se softwarovými službami Microsoft 
Office (word a excel) a 2 PC s internetem , kterého využilo 3 237 čtenářů a strávili u něj 180 
192 minut . Ve studovně a na ochozech je možné bezdrátové připojení k internetu Wi-Fi .  
            Významný je podíl na kulturně-vzdělávacích pořadech pro veřejnost. Úsek se podílel 
na realizaci aktivit v rámci Klubu seniorů, ale i na dalších literárních (besedy s Věrou 
Noskovou, Milenou Holcovou, Evou Šlapanskou a dalšími) a architektonických besedách 
(Vila Tugendhat, Vila Stiassni, Skvosty moderní brněnské architektury apod.). Nemalý podíl 
měla studijní knihovna na hladkém průběhu Muzejní noci 2011.   
►     Nalézt čítárnu  novin a časopisů je pro čtenáře i návštěvníky velmi snadné. Vchod je 
přímo z ulice Kobližná. Díky snadné přístupnosti patří čítárna k nejčastěji navštěvovaným 
provozům knihovny. Její kapacita je však omezená pouze 40 místy k sezení a ta jsou 
prakticky pořád obsazená. Pokud se podaří získat peníze z evropských fondů na realizaci 
projektu Knihovna pro město – rozšíření služeb veřejnosti (technické zhodnocení objektu 
ústřední knihovny na Kobližné 4), mělo by dojít k řešení situace, které by přineslo větší 
komfort především našim čtenářům.  

   V roce 2011 navštívilo čítárnu 54 323 zájemců, kteří realizovali na 195.887 
prezenčních výp ůjček, zodpovězeno bylo 2 140 registrovaných dotaz ů a zhotoveno               
10 524 kusů xerokopií . Čítárna má k dispozici malý archiv novin a časopisů, v němž je 
možno dohledat články do lokálních archivů. Toho využívají některé instituce, které tento 
servis oceňují (např. archivářka a knihovnice CEDu, PR Národního divadla v Brně). 
Pracoviště excerpuje a připravuje veškeré informace o činnosti KJM pro vlastní archiv 
knihovny a na základě smlouvy se excerpce provádí pro archiv Divadelního oddělení MZM.  
►     Informa ční centrum je velmi využívaná část knihovny, potvrzuje to prostá statistika – 
80 537 návšt ěvníků, 2 004 prezenčních výp ůjček, 4 441 registrovaných dotaz ů, jejichž 



 18 

struktura je velmi různorodá a zasahuje do nejrůznějších oblastí. Zájemci o základní 
právnické informace zde mají možnost čerpat přímo z automatizované databáze ASPI                  
i z tištěných sbírek zákonů. Bezkonkurenčně nejvíce zájemců do IC KJM přivádí zájem                 
o vysokorychlostní veřejný internet. V roce 2011 sem přišlo 30 492 klient ů, kteří na internetu 
strávili 912 683 minut . Svou měrou k vysokému počtu návštěvníků Informačního centra 
přispívá i neklesající zájem o poradenskou činnost věnovanou Evropské unii poskytovanou 
pracovníky střediska EUROPE DIRECT. 
►     Informa ční st ředisko EUROPE DIRECT  navazuje na IC KJM. Poskytuje informace, 
vážící se k problematice Evropské unie a našeho členství v ní. Činnost střediska EUROPE 
DIRECT je částečně financována z evropských peněz. Středisko má působnost v celém 
Jihomoravském kraji. V  roce 2011 dosáhl počet návšt ěvníků čísla 2 628. V roce 2011 bylo 
zodpovězeno 3 423 registrovaných dotaz ů. Během roku bylo připraveno celkem 39 akcí  
pro 1 884 účastník ů. Zúčastňují se jich základní a střední školy, které mají zájem                 
o soustavnou spolupráci a využívají služeb SED opakovaně. Servis poskytuje středisko 
pobočkám KJM, na nichž má své „satelitní“ informační body, které plynule zásobuje 
informačními materiály. 
 Deset besed bylo určeno pro veřejnost, témata: Norská společnost po nálezu ropy, 
Humorista Aarto Passalinna, Grónská literatura a mytologie, Otevření pracovního trhu 
v Rakousku a Německu, Evropan ve světě – J. Nosek a jeho fotografie, ČR a současná 
ekonomická situace v zemích eurozóny, Norské detektivky a jejich překlad, Skandinávská 
fotografie krajiny, Evropská dimenze pravicového extremismu, Islandská filmová hudba. 
Všechny besedy zaznamenaly výrazný zájem publika. Na přípravě několika besed  
participovala brněnská pobočka Skandinávského domu, o.s.  
 Specifické skupině, firmám, byla určena beseda Firemní dobrovolnictví a dárcovství.  
V dubnu se SED podílelo na realizaci znalostní soutěže o EU – Eurotime 2011, která byla 
vyhlášena Informační sítí EUROPE DIRECT Česká republika a Zastoupením Evropské 
komise v ČR.  
 Při příležitosti polského předsednictví v Radě EU ve 2. pol. roku 2011 a 45. výročí 
partnerské spolupráce Brna a Poznaně uspořádalo SED fotografickou soutěž POZNEJME 
SE! – POZNAJMY SIE!    
 Dále se středisko Europe Direct podílelo na propagaci akcí Evropské unie a setkání 
ED ČR v Brně. Svou prezentaci mělo také na veletrhu Gaudeamus na BVV (představení 
pracovních, studijních a jiných příležitostí v zahraničí pro mladé lidi). 
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    Operní klasika pod tlakem režisér ů                Hudba zemí bývalého východního blok u  
    (Malé divadlo hudby)                                   (seminá ř)                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                Čaj s Jane Austen                                   César tropí hlouposti 
                (Týden knihoven)                                    (Knihovna pro nevidomé a slabozrak é) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Den vědců – Lámeme si hlavy                                P rezentace čteček senior ům 
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Kulturn ě vzdělávací aktivity  
  
���� Celoknihovní, celom ěstské a celostátní akce 
 

• Březen – měsíc čtenářů (Týden čtení) 
• Anketa SUK / Čteme všichni (leden-březen) 
• Den bezpečného internetu  
• Noc s Andersenem   
• Brněnské dny pro Zemi 
• Muzejní noc – Vyzvání k tanci 
• Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (Šňůrka plná písmenek) 
• Brněnské dny pro zdraví 
• Festival vědy s Jihomoravskou plynárenskou  
• S Krtkem do Vesmíru 
• Týden knihoven  
• Poprvé do školy – Poprvé do knihovny 
• Den pro dětskou knihu  
• Kdo si hraje, nezlobí 
• Kde končí svět  
• Vánoce na Brněnské radnici  

 
���� Knihovna pro dosp ělé  
  

• Co bychom měli vědět o Měsíci 
• Cyklus: Toulky japonskou kulturou  
• Kde se vzaly planety? 
• Přednáška Muzea romské kultury  
• Přednáška J. Grygara – Žeň objevů  
• Krtek letí do Vesmíru  
• Konference k Webu 2.0 
• Koncert ve tmě 
• Festival identity 
• Bezpečný internet 
• Svět očima elektronů 
• Celovečerní program věnovaný Jane Austenové 
• Ignis Brunensis 
• Čína, země bez hranic 
• Paměť nejsou žádné čáry 
• Klub seniorů (např. Architektura v zrcadle literatury, beseda o Asii s J. Noskem, 

Gotika a renesance, Antika a orient, Impresionismus, setkání s V. Noskovou, 
návštěva vily Stiassni či Jurkovičovy vily…) 

 
���� Knihovna pro nevidomé a slabozraké  
 

• přednáška Ve stínu pohádkového lesa 
• křest knihy Jiřího Maršálka 
• Literární klub knihovny pro nevidomé a slabozraké 

 
���� Hudební knihovna 
 

• Hudba zemí bývalého Východního bloku 
• Dětský den s Neználkem (Festival Brno – město uprostřed Evropy) 
• Hudební kolotoč pro každého 
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• Malé divadlo hudby (Miloslav Ištvan Quartett, Expozice nové hudby, Pozdní Wagner 
a jeho ohlasy v Čechách… 

• Hajeme si s hudbou (Hudba dětem, Malujeme s hudbou) 
 
���� Dětská knihovna 
 

• Čtvrtkování (Dinosauři, Jak se stát Andersenem, Halloween…) 
• To by se Mahen divil! 
• Prázdniny ve stanu 
• Klub deskových her 
• Setkání KDK JM (pracovní porada – Proti letní únavě!) 
• Semináře KDK JM (Knihovny a mediální svět, Od prvního čtení k fantasy světům) 
• Anketa SUK: Čteme všichni 
• Noc s Andersenem 
• Turnaj ve hře Dominion 
• Poprvé do školy – Poprvé do knihovny – Pasování, Klíčování, Šňůrka plná písmenek 

+ další doprovodné aktivity – Zábavné učení, soutěž, besedy) 
• Turnaj ve hře Osadníci z Katanu 
• Kde končí svět: Tajemství šeptajících zdí 
• Den pro dětskou knihu 
• Vánoce na brněnské radnici: divadlo Paravánek – O Palečkovi + Vánoce s Andílkem 

Vandílkem (autorské čtení Šárky Kadlečíkové) 
 
���� Centrum d ětského čtenářství 

 
• Webowou divočinou 
• Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka: Šňůrka plná písmenek (Poprvé...) 
• Honza v síti – Den bezpečnějšího internetu 
• Březen: Měsíc čtenářů: Rusko-české čtení – Týden čtení 
• Chceme dětem číst 3 (seminář) 
• Brněnské dny pro Zemi 
• Handicapy v literatuře (seminář) 
• Škola v knihovně  
• Byl pozdní večer... (seminář) 
• Literatura pro děti a mládež ve filmu (seminář) 
• Nám věřit můžete 

 
���� Studijní knihovna 

 
• Beseda s Věrou Noskovou 
• Setkání s Milenou Holcovou 
• Exkurze do Divadelního oddělení MZM pro seniory  
• Vila Stiassni 
• Vila Tugendhat 
• Architektura v zrcadle literatury 
• Skvosty brněnské architektury (Jurkovičova vila) 
• Beseda s publicistkou Evou Šlapanskou 

 
���� středisko EUROPE DIRECT  
 

• Znalostní soutěž o EU – Eurotime 2011 
• Fotografická soutěž POZNEJME SE! – POZNAJMY SIE!   
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• open-air představení informačních sítí a institucí EU na Moravském náměstí v Brně               
u příležitosti Veletrhu evropských informačních sítí 

• III. koordinační setkání ED ČR v Brně  
• Propagace Evropského týdne dobrovolnictví 
• představení pracovních, studijních a jiných příležitostí v zahraničí pro mladé lidi 

v rámci akce Gaudeamus 2011 Brno na BVV 
• Účast na celoevropském setkání a koordinačním semináři – AGM 15.11.  
• Beseda o infozdrojích EU a exkurze po KJM určená účastníkům vzdělávacího kurzu 

MZK 
 

���� IN-centrum 
 

• Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory 
• Kurz úpravy digitálních fotografií 
• Pořady Malého divadla hudby 

 
���� Mahenův památník 
 

• Divadlo improvizace (Útulek č…) 
• Brunensia sub tegulis aneb Čtení na půdě 
• Laureáti Nobelovy ceny 
• Sklenění úhoři (autorské čtení) 
• Podvečer se Společností Otokara Březiny 
• Poetický večer Praha-Brno  
• Divadlo hudby a poezie Agadir uvádí...  
• „Velké čtení“ Obce spisovatelů 
• Úsměvy Iberského poloostrova 
• Cesta domů aneb Návraty k sobě (autorské čtení) 
• Sopečný humor italský 
• S andělem ne (autorské čtení) 
• Gruzínský poetický podvečer 
• Milan Hrabal (autorské čtení) 
• Pořad ke 100. výročí narození Czeslawa Milosze 
• Po sametu dolů a nahoru (autorské čtení) 
• Kruhová leč (autorské čtení) 
• představení Divadla Koráb Princezna s dlouhým nosem (Poprvé… 
• Francouzský klíč k humoru 
• Antonín Přidal: Potulky knihami a časem (autorské čtení) 
• Autorské čtení Pavla Švandy 
• Podvečer nad knihou Margarete Buber-Neumannové Zajatkyní Stalina i Hitlera 
• Plechoví detektivové (autorské čtení) 
• Muzejní noc/ samostatný celovečerní program 
• Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka  
• Březen – měsíc čtenářů – Týden čtení 
• Poprvé do školy – Poprvé do knihovny (Pasování, Klíčování) 
• Týden knihoven 
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    Grónská literatura a mytologie                      Březen (s audioknihou) za kamna vlezem  
    (seminá ř ED)                                             (Březen – měsíc čtenářů)                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                Nová hudební knihovna                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Dny polské kultury v Brn ě                                       Recipro ční návšt ěva Polska 
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Výběr z nejzajímav ějších výstav v úst řední knihovn ě 
 
Desítka – Jihomoravský kraj, více než ú řad, 3.12.- 28.2 
Třídílný cyklus výstavy k 10. výročí obnovení krajské samosprávy v ČR seznamující zájemce 
se základními kompetencemi Jihomoravského kraje, s důležitými událostmi posledních let            
a s významnými osobnostmi regionu. 
 
Již 90 let s Vámi , 1.- 28.2 
Výstava věnovaná 90. výročí založení KJM v širších historických a společenských 
souvislostech. 
 
Sídlišt ě Weissenhof ve Stuttgartu , 9.- 31.3. 
Výstava plakátů sídliště Weissenhof u příležitosti 125. výročí narození architekta Ludwiga 
Miese van der Rohe. 
 
Kultura na každý čas, 6.- 30.4.   
Výstava fotografií poznaňského fotografa a  redaktora Mariusze Foreckého v rámci festivalu 
Dny polské kultury v Brně. 
  
Co skrývá n ěžná krása kv ětin , 11.- 28.4.  
Výstava o Fair trade pěstování řezaných květin v rámci Brněnských dnů pro Zemi 2011. 
 
Moje Veli čenstvo kniha 2011 , 26.4.- 22.5.  
Výstava 7. ročníku soutěže EkoCentra Brno o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobenou knihu. 
 
Výstava Free Culture , 9.5- 3.6.   
Výstava Svobodná kultura – Copyright a české autorské právo zaměřená na problematikou 
svobodného šíření informací  a otázkou autorských práv na dílo.  
 
Obrázky, kterým tleská celý sv ět, 18.5.- 18.6.  
Prezentace děl malíře Jana Hrušky. 
 
Do Beringie za pou čením a dobrodružstvím , 1.- 25. 8. 
Nejvýznamnější investiční počin brněnské zoologické zahrady – výstavba areálu pro 
severská zvířata, Urban centrum Brno. 
 
Sejdeme se pod hodnami , 4. 7.- 25. 8. 
Představení nové dominanty náměstí Svobody – hodinový stroj autorů Oldřicha Rujbra               
a Petra Kameníka, Urban centrum Brno. 
 
Zlatá stuha 2010 , 2. 9.- 8. 10. 
Výstava prací oceněných ilustrátorů cenou Zlatá stuha 2010, která je vyhlašovaná ve 
spolupráci s Klubem ilustrátorů dětské knihy a Českou sekcí IBBY. 
 
Skrytá pam ěť Moravy , 6. 9.- 9. 10. 
Výstava prací 5. ročníku literární soutěže v próze na téma „cizinec“. 
 
Strom roku 2011 , 3.- 19. 10. 
Výstava soutěžních fotografií 10. Ročníku ankety Strom roku, v rámci festivalu Milujeme 
stromy.  
 
Laureáti ankety Strom roku 2002-2011 , 21. 10.- 12. 11. 
Vítězné stromy jubilejních 10 ročníků ankety Strom roku, v rámci festivalu Milujeme stromy. 
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Fenomén kniha , 3.- 31. 10. 
Výstava prací 13. ročníku studentské soutěže Pedagogické fakulty MU v Brně. 
 
Fotosout ěž s nákupním a zábavním centrem Olympia Brno , 18. 11.- 20. 12. 
Výstava oceněných fotografií z letních akcí Brno – město uprostřed Evropy a Starobrno Ignis 
Brunensis 2011, ve spolupráci se SNIP&Co. 
 
Kouzelný sv ět animace , 6.12.- 31.1. 
Výstava Muzea loutek Divadla Radost Brno ve spolupráci s Urban centrem Brno. 
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Desítka – Jihomoravský kraj, více než ú řad                             Již 90 let s Vámi 
        
               
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Sídlišt ě Weissenhof ve Stuttgartu                                  Kultura na každý čas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Den senior ů              
 
        
          Zlatá stuha 2010                                       Skrytá pam ěť Moravy 
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1.2.2  Síť pobo ček 
 
 Síť poboček ve městě Brně má svou tradici prakticky od založení knihovny v roce 
1921. V průběhu času se postupně rozvíjela a v 70. letech minulého století jejich počet 
přesáhl 50. Tato doba je již nenávratně pryč a KJM dlouhodobě směřuje od kvantity malých 
poboček především k dosažení jejich vysoké kvality. Dlouhodobou vizí je dosáhnout 
optimalizované sítě s méně provozy, ale s  vyšší kapacitou prostorovou i fondů, delší otvírací 
dobou. Přitom na zřeteli stále bude jejich spádovost a dobrá pěší či dopravní dostupnost. 
Řada knihoven se stala v místě svého působení iniciátorem a integrátorem komunitního 
života. Mimo řádně pot ěšitelné je, že na r ůstu po čtu čtenářů celé knihovny se 
podstatnou m ěrou  podílely práv ě pobo čky.  
 O to více bylo složité a smutné rozhodovat o zrušení některých z nich. Tento krok 
však byl pod tíhou navrženého krácení rozpočtu pro rok 2012 nevyhnutelný.  
 Již od poloviny devadesátých let minulého století byla síť více méně početně 
stabilizovaná. Každá městská část má minimálně jednu pobočku (kromě Medlánek), územně 
rozlehlé, jako jsou např. Brno-sever či Brno-jih pak mají poboček více. O činnost poboček              
v jednotlivých městských částech jeví tamní radnice vysoký zájem, který také  trvale vyjadřují 
finanční a materiální podporou i účastí zastupitelů na akcích knihovny. O plánovaném rušení 
některých poboček jednalo vedení KJM v podzimních měsících s představiteli jednotlivých 
městských částí. Nesouhlas se zrušením poboček vyslovila většina z nich a snažili se dle 
svých možností knihovně pomoci. Někde se tak podařilo navržené zrušení knihovny 
eliminovat.  První ze zrušených poboček se stala na konci roku pobočka na Pohankové                 
(Brno-Líšeň).    
 
1.2.2.1  Oddělení pobo ček 
 
Výpůjční služby 
 
Číselné výkony 2 011  2 010 Index % 
počet čtenářů 27 847 25 137 110,8 

počet návštěvníků 378 340 353 831 106,9 
počet výpůjček 1 117 827 1 114 228 100,3 

 
 V  r. 2011 vzrostly všechny základní výkonové ukazatele. Nárůst ve všech 
výkonových ukazatelích je na 7 pobočkách (Křížová, Kurská, Selská, Jírova, Palackého, 
Velkopavlovická a Haškova). Ve srovnání s rokem 2010 se na 18 pobočkách (Lány, Křížová, 
Kurská, Oblá, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Mozolky, nám. SNP, Selská, Jírova, 
Černovická, Jihomoravské nám., Palackého, Kolaříkova, Velkopavlovická, Stará osada                 
a Haškova) projevil nárůst čtenářů. Ke zdánlivému poklesu čtenářů došlo na nově 
automatizovaných pobočkách Tuřanské nám. a Veslařská. Po automatizaci je nastavení pro 
sledování statistiky čtenářů takové, že se v ní zobrazují pouze noví čtenáři s placenou 
registrací po automatizaci, nejsou do ní započítáni čtenáři s registrací z roku 2010, kteří byli 
vloženi do databáze při přípravě automatizace.  Na pobočce Pohankova nebyly v prosinci 
z důvodu uzavření pobočky vybírány registrační poplatky. Z celkového počtu čtenářů činí 
čtenáři do 15 let 8 101, což 29,1 %.    
 Nárůst v počtu návštěvníků se projevil na 19 pobočkách (Křížová, Kurská, Oblá, 
Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Veslařská,  Mozolky, nám. SNP, Jírova, Selská, 
Černovická, Pohankova, Tuřanské nám., Palackého, Kolaříkova, Velkopavlovická, Stará 
osada a Haškova). Na 2 pobočkách je index mezi 90-100 % (Lány a Jihomoravské nám.) 
Zvýšený zájem o internet se projevil na 9 pobočkách (Kurská, Oblá, Mozolky, nám. SNP, 
Černovická, Pohankova, Tuřanské nám., Palackého a Haškova). Na ostatních pobočkách 
došlo k poklesu v počtu uživatelů internetu. 
 Nejvýraznější nárůst návštěvníků knihovny byl na pobočkách Kurská a Haškova.                    
U pobočky Kurská je výše indexu dána uzavřením pobočky ve 2. čtvrtletí roku 2010 téměř na 
7 týdnů z důvodu výměny podlahové krytiny, u pobočky Haškova je dána zcela novými 
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podmínkami, které má pobočka pro poskytování modernizovaných knihovnických služeb po 
automatizaci a rekonstrukci.  
 Nárůst v počtu výpůjček se projevil na 8 pobočkách (Křížová, Kurská, Selská, Jírova, 
Jihomoravské nám., Palackého, Haškova a Velkopavlovická). Na 11 pobočkách (Lány, Oblá, 
Libušina tř., Vondrákova, Botanická,  Mozolky, nám. SNP, Černovická, Kolaříkova, Tuřanské 
nám. a Stará osada) je index v  počtu výpůjček mezi 90-100 %. U většiny poboček se 
projevuje pokles výpůjček, knihovnice jako příčinu vidí omezený nákup časopisů a potřebu 
většího počtu knižních novinek. 
 Z celkového počtu výpůjček dělají výpůjčky naučné literatury pro dospělé 10,3 %, 
krásné literatury pro dospělé 57,3 %, naučné literatury pro děti 0,06 %, krásné literatury pro 
děti 18,9 % a výpůjčky periodik 0,07 %. 
 Nedochvilným čtenářům bylo zasláno 48 949 upomínek a předupomínek. Na žádané 
tituly bylo poskytnuto 7 737 rezervací.  
 
Informa ční činnost 
 
 Na pobočkách bylo celkem poskytnuto 4 193 (v roce 2010 4 390) informací.  
K informační činnosti jsou využívány české i zahraniční internetové vyhledávače, online 
katalog, knihovní fond – encyklopedie, příruční knihovna, regionální literatura, naučné 
časopisy apod. 
 Na 17 pobočkách je využívána kopírovací služba, pro veřejnost bylo celkem pořízeno              
3 854 (v roce 2010  3 943 kopií). 
 Počet návštěvníků internetu a počet minut strávených na internetu vykazují ve 
srovnáním s r. 2010 mírný nárůst. Počet tisků z internetu však vykazuje mírný pokles               
(99,2 %). Na 21 pobočkách využilo internetových služeb 29 240 návštěvníků (v roce 2010  
27 935, index 102,4 %). Těmito uživateli bylo využito 1 348 276 minut (v roce 2010  1 288 
123  minut, index 104,6 %) přístupu na internet a pořídili si celkem 11 824 tisků z internetu  
(v roce 2010  11 918, index 99,2 %).  Počet uživatelů internetu měl nárůst na 9 pobočkách 
(Kurská, Oblá, Mozolky, nám. SNP, Černovická, Pohankova, Tuřanské nám., Palackého              
a Haškova). Na ostatních pobočkách se projevil pokles uživatelů.  
 
Kulturn ě-vzdělávací akce, propagace 
 

Výkony Kulturní 
akce 

Počet 
návšt ěv-
níků 

Vzdělávací  
akce 

Počet 
návšt ěv-
níků 

Celkem 
akce 

Celkem 
návšt ěvníků 

Rok 2010 750 15 344 715 14 216 1 457 29 560 
Rok 2011 708 14 396 758 15 133 1 466 29 529 

 
 Počet kulturních a vzdělávacích akcí je ve srovnání s r. 2010 vyšší o 9, počet jejich 
návštěvníků se snížil o 31.  
 Kulturně-vzdělávací pořady pro veřejnost byly připravovány na těchto pobočkách: na 
pobočce Lány byla uspořádána výstava fotografií Pavučina, výstava originálních šperků                   
a halenek z hedvábí, výstava Evy Koenigové – malba na hedvábí a cínování šperků, výstava 
šperků z keramiky Věry Valenti a výstava velkoformátových fotografií z projektu Komunitní 
umění studentů Pedagogické fakulty MU. Ve spolupráci se ZŠ Arménská uspořádala 
pobočka výstavu spisovatelů a ilustrátorů – členů čtenářských klubů, kteří se zúčastnili 
celostátní soutěže spisovatelů. Na pobočce Kurská  byly uspořádány 3 cestopisné besedy 
s promítáním Toulky amazonským pralesem s M. Klementovou, Velké indické dobrodružství 
v podhůří Himáláji s ing. M. Rozsypalem a Indie a Nepál na motocyklu Royal Enfield. Dále 
zde byla instalována výstava fotografií T. Slavíkové a J. Šopfa Nepál a Indie – místa, kde 
pobýval Budha, která se stala součástí Nepálských dnů v Brně, a 2 výstavy výtvarných děl – 
Malé obrázky z velkého Brna E. Vyhlídala a dřevořezy Z. Turečkové. Pro dámský klub 
pobočka uspořádala 3 přednášky PhDr. J. Sedláka Humoristé USA a Kanady, Jak se umí 
smát Latinská Amerika a Francouzští humoristé. K připomenutí 90. výročí KJM byla na 
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pobočce instalována výstava profesní a osobní korespondence Jiřího Mahena. J. Burian na 
pobočce představil svou nejnovější knihu Nežádoucí návraty E. F. Buriana. Na pobočce 
Oblá  byly uspořádány 3 cestopisné besedy s promítáním Galapágy – nejen želví ostrovy, 
Sokotra – Jemen s M. Klementovou a beseda s K. Budínem o Číně. Na pobočce                    
Libušina t ř. byla uspořádána výstava Plastiky a vitráže René Stodůlka, výstava kreseb                
a maleb kohoutovické amatérské výtvarnice H. Fučíkové Repliky pro mne, výstava 
kreslených vtipů Jako to vidí Fero Kubernát a výstava M. Hodka Brněnské obrázky. Výstavy 
kohoutovických výtvarníků se setkávají s velkou odezvou a znamenají pro MČ Kohoutovice 
jednu z mála možností prezentace zdejších výtvarníků. Kromě výstav zde byla také 
uspořádána cestopisná beseda s M. Klementovou Pouť do Santiaga. Na pobočce 
Vondrákova se uskutečnil křest knihy S. Češky Hořká smrt, jejímž kmotrem byl starosta MČ 
Brno-Bystrc RNDr. V. Vetchý CSc., a byla zde uspořádána výstava fotografií V. Hnátka 
Překročit práh srdce. Na pobočce Veslařská byla instalována výstava fotografií RNDr. 
Kozlovské Taje přírody a lidského umu. Na pobočce Mozolky byly uspořádány 3 besedy 
s promítáním s cestovatelem J. Novákem Antarktida II a Africké kmeny - Himbové a Křováci 
s K. Budínem a cestopisná beseda s M. Klementovou Pouť do Santiaga. Na pobočce Selská  
byla uspořádána beseda o historii jednoho nálezu z Maloměřic Fascinující a tajemní Keltové 
s PhDr. Janou Čižmářovou. Velmi dobře byla zúčastněnými přijata také beseda 
s ombudsmanem JUDr. Varvařovským. K 90. výročí KJM se na přilehlé zahradě konala Malá 
zahradní slavnost a při této příležitosti byl zasazen památný strom Mahenovník. 
Doprovodným programem byla ukázka keltských tradic. Na závěr školního roku se zde 
společně s Klubem maminek a tatínků konala Pohádková zahradní slavnost. V posledním 
čtvrtletí se na pobočce konala výstava fotografií Tvářím v tvář A. Peckové, autorské čtení 
Jáchyma Topola z jeho poslední knihy Cesta Chladnou zemí a divadlo jednoho herce                 
M. Částka Dopis pro tebe – pořad z  pozoruhodné knihy D. Gottlieba Dopisy Samovi:                   
O lásce, ztrátě i darech života…  Na pobočce Jírova byla uspořádána výstava obrazů členů 
denního stacionáře EFFETA Čtvero ročních období, výstava B. Kačírkové Malování na 
hedvábí, výstava výrobků s použitím propojených technik Krása pro všední den, výstava 
hrnků a šperků z keramické dílny Domova mládeže Hlína v domově a výstava rytin a linorytů                          
Munclingerové, výstava fotografií S. Poláčkové Střípky z cest, výstava obrazů členů 
občanského sdružení Kolumbus Výtvarné umění jako terapie, výstava prací výtvarného 
kroužku Salesko Tvořím, tvoříš, tvoříme…, výstava tvorby studentů VOŠ a SUPŠ textilní 
SŠUD v Brně MIŠ MAŠ a výstava olejů a akvarelů J. Doležela. Na pobočce Jihomoravské 
nám . byla ve spolupráci s divadelním souborem J. K. Tyla a historickým klubem ve Slatině 
uspořádána výstava historických divadelních plakátů a beseda se spisovatelem J. Kvasnicou 
Vlk bestie nebo guru? Na pobočce Palackého  byla instalována výstava Koláže a pastely 
Zdeňky Grycové – Krejčí a výstava grafiky a kreseb J. Muzikanta a J. Šinkyříkové, výstava 
maleb ing. arch. J. Urbanové inspirovaných hudbou a literaturou Ozvěny múz a výstava 
koláží a asambláží MUDr. Z. Grycové obohacené o prostorové obrázky T. Golkové. Dále zde 
byl uspořádán diskusní klub s mgr. J. Dresslerovou o nejčastějších chorobách stáří 
s možností kontroly krevního tlaku.  Na pobočce Kola říkova  byla pro veřejnost uspořádána 
beseda o tom, co knihám škodí Knižní ambulance. Na pobočce Velkopavlovická bylo 
uspořádáno 5 cestopisných besed Hory Ekvádoru a Bali a Lambok s M. Klementovou, 
Maroko – na kole za Berbery s R. Růžičkou, Africké kmeny s  K. Budínem a Pouť do 
Santiaga s M. Klementovou. Na pobočce Stará osada  byla instalována výstava fotografií                
a barevných perokreseb studentů stavební fakulty Duchovní stavby Moravy, výstava 
literárních prací studentů SŠKNP Hledání identity, výstava kreseb a grafiky Jiřího Muzikanta 
a Jany Šinkyříkové a výstava svatebních fotografií K. Saliby. Dále zde byla uspořádána 
beseda se starostou MČ Židenice ing. R. Vašinou Oceány, moře a podmořský svět a pro děti 
tři pokračování Bez-starostného čtení. Pro děti i dospělé zde byla uspořádána beseda             
MgA. M. Chumchalovou Malovaný svět pohádek a společné čtení pro děti a rodiče 
Zapomenutá pohádka. 
 Velkou pozornost věnovaly pobočky celostátní akci na podporu rozvoje čtenářství 
Březen-měsíc čtenářů. Akce byly zaměřeny na mateřské školy, základní školy a školní 
družiny, seniory, kluby maminek, čtenářské kluby a kroužky a převládaly akce typu 
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předčítání z oblíbených knih a povídání o nich, autorská čtení, výtvarné dílny a soutěže 
zaměřené na oblíbené knižní hrdiny nebo celoměsíční znalostní soutěže. 
 Na 14 pobočkách (Lány, Kurská, Oblá, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Mozolky, 
nám. SNP, Selská, Pohankova, Tuřanské nám., Palackého, Velkopavlovická a Stará osada) 
proběhlo ve 2. čtvrtletí úspěšně klíčování , kterého se zúčastnilo 1 222 dětí. Na pobočkách 
Lány, Libušina tř., Vondrákova, nám. SNP a Jírova byl ukončen další ročník projektu 
Rosteme s knihou. Projekt Knížka pro prv ňáčka – Šňůrka plná písmenek  probíhal na 
pobočkách Lány, Kurská, Oblá, Libušina tř. a Velkopavlovická a byl slavnostně zakončen 
předáním knihy D. Krolupperové O zmizelé škole. Projektu Škola naruby se účastní pobočky 
Botanická, Kolaříkova a Velkopavlovická. V Týdnu knihoven  se na 15 pobočkách (Lány, 
Vondrákova, nám. SNP, Libušina tř., Botanická, Palackého, Haškova, Pohankova, Selská, 
Kurská, Velkopavlovická, Mozolky, Oblá, Kurská a Stará osada) konalo pasování. Na 
pobočkách bylo pasováno celkem 1 033 prvňáčků, zdarma bylo zaregistrováno 548 
prvňáčků (+ 468 v září) a ostatních dětí do 15 let bylo zdarma zaregistrováno 280. Na 
pobočkách Lány, Kurská, Libušina tř., Vondrákova, Mozolky, nám. SNP, Selská, Palackého, 
Kolaříkova, Stará osada a Velkopavlovická se pasování zúčastnili představitelé příslušných 
městských částí. V rámci projektu Poprvé do školy, poprvé do knihovny se kromě pasování 
na pobočkách uskutečnily doprovodné programy – malování na chodníku, zábavná 
odpoledne, výstavky doporučených knih pro prvňáčky apod. 
 Některé z poboček mají ve spolupráci s místními školami své vlastní projekty. Patří 
mezi ně pobočka Lány s projektem Duhové mosty nap říč generacemi , kdy děti 
v doprovodu knihovnic pravidelně každý měsíc předčítají z vybraných knih obyvatelům DD 
na Arménské a připravují si pro ně malá kulturní vystoupení. Pro nejmenší děti pořádá 
pobočka pravidelná odpolední čtení. Pobočka Libušina t ř. dlouhodobě realizuje projekt 
Cesta za pokladem , který byl v letošním roce plynule zakomponován do celostátního 
projektu Knížka pro prvňáčka. Zajímavým počinem na této pobočce byla spolupráce se                  
7. třídou ZŠ Pavlovská na školním mezinárodním projektu Svatováclavská tradice. Pobočka 
poskytla prostor, informace, pracovní materiály a zkušenosti knihovnic k tomu, aby žáci 
grafickým způsobem vyjádřili danou tématiku. Výsledky jejich práce budou sloužit 
k prezentaci školy v mezinárodním projektu spolupráce škol. Na pob. Jírova  se konají 
pravidelná měsíční setkání s uživateli denního stacionáře pro mentálně postižené a autisty 
EFFETA. Dobře rozvinutou spolupráci se školami pro postižené děti mají také pobočky 
Palackého a Stará osada . Pobočka Palackého spolupracovala se Základní školou pro 
postiženou mládež na Kociánce  na projektu Zahrada. Pro děti, pedagogy i rodiče pobočka 
připravila na toto téma pestrý program, děti obdržely pamětní list a drobné dárky. Pro děti ze 
speciální školy Elpis v Brn ě-Židenicích  pořádá pobočka Stará osada pravidelná setkání 
v knihovně, pro děti z mateřských škol je určen projekt Pohádky za oponou a pro děti ze 
školních družin je určen projekt Za školou v knihovně. Různé typy těchto projektových aktivit 
jsou prostředkem k systémové a soustavné práci s dětmi s cílem podpořit rozvoj dětského 
čtenářství a vzbudit zájem o knihovnu. Jsou výrazem kreativity a úsilí knihovnic obohatit              
a rozvíjet nabídku aktivit, které děti zaujmou, poučí a pobaví. Tyto aktivity jsou oceňovány 
také ze strany pedagogů, o čemž svědčí pochvalná vyjádření zaslaná na ředitelství 
knihovny. 
 K tradiční Noci s Andersenem  přispěly svými aktivitami pobočky Lány, Kurská, 
Velkopavlovická a Veslařská. Pobočka Lány spolupracovala se ZŠ Arménská a podílela se 
na přípravě programu výběrem vhodné literatury a ve spolupráci s propagací připravila pro 
děti pamětní listy. Pobočka Kurská připravila pro malé čtenáře, kteří úspěšně absolvovali 
soutěž Kde bydlí pohádky, netradiční noc v knihovně. Zahájení se zúčastnil starosta MČ                
a zahrál dětem na kytaru známé pohádkové písničky. Další náplní večera byly seznamovací 
hry, soutěže, loutkové divadlo a výroba veselých kloboučků. Děti také zneškodnily 
Knihožrouta, který v knihovně schovává a ničí knížky. Na pobočce Velkopavlovická se 
konalo v pořadí již čtvrté podvečerní setkání u Pohádkovníku. Setkání se konalo 
v pohádkovém duchu a bylo věnováno knihám V. Čtvrtka. Na děti čekala řada her, kvízů, 
pantomimických vystoupení a předčítání. Na závěr se konal veselý taneček lesem Řáholcem 
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v maškarních maskách. Na pobočce Veslařská byly vystaveny výtvarné práce dětí ze ZŠ 
Jasanová, které byly vzpomínkou na prožitou Noc s Andersenem. 
 Dne 4. 4. 2011 se za účasti představitelů Jihomoravského kraje, MZK a Národní 
knihovny konala v MZK malá knihovnická slavnost, při které dostaly ocenění vybrané 
knihovny Jihomoravského kraje. Za KJM byly nominovány 2 pobočky – Selská a Stará 
osada. Součástí nominace bylo velmi podrobné hodnocení a krátká prezentace činnosti obou 
poboček. Prezentace činnosti odd. poboček proběhla také 12. 5.2011 na setkání pracovníků 
odborů kultury městských částí, které organizuje odbor kultury Magistrátu města Brna. 
 V rámci celoměstské akce Brněnské dny pro zdraví připravily akce pobočky 
Palackého a Kurská. Na pobočce Palackého se pro veřejnost konala přednáška                   
Mgr. J. Dresslerové Zásady první pomoci. Pro školní děti připravila tato pobočka                          
3 vzdělávací lekce s dipl. sestrou L. Mazochovou na téma Zásady první pomoci, které byly 
doplněny řadou praktických ukázek. Na pobočce Kurská se ve spolupráci se sdružením 
Cantes Brno konala beseda o canisterapii 4 tlapky pomáhají. K celoměstské akci Evropský 
týden mobility přispěla pobočka Palackého uspořádáním Malování na chodníku na téma 
MHD a dopravní značky.  
 Pracovnice pobočky Lány připravily novou aktivitu s názvem Kybersenior – jedná se            
o cyklus lekcí základní práce s PC pro registrované čtenáře knihovny ve věku 50+. Na 
pobočce nám. SNP proběhla v letních měsících výstava čtenářských deníků žáků 2. třídy ZŠ 
Janouškova, kteří se účastní projektu Rosteme s knihou, a dále výstava výtvarné tvorby žáků 
1. stupně ZŠ Janouškova Tvořivé děti. Pobočky Haškova, nám. SNP, Selská, Libušina tř. a 
Jírova uspořádaly oblíbené malování na chodníku. Pobočka Jihomoravské nám. uspořádala 
pro žáky 9. tříd besedu s MUDr. Janíčkovou Se sluníčkem opatrně. Na pob. Křížová byly pro 
žáky 2. stupně uspořádány 2 besedy s praktickými ukázkami o první pomoci s MUDr. P. 
Nádeníčkem. Na pobočce Křížová byla uspořádána výstava kreseb a keramiky žáků ZUŠ J. 
Kvapila Stárnout je kumšt, doplněná o nabídku literatury pro seniory. S velkým ohlasem 
čtenářů i veřejnosti se setkaly výtvarné dílny, které pořádá pobočka Libušina tř. pro rodiče 
(příp. prarodiče)  s dětmi. Pobočka Vondrákova uspořádala autorské čtení Š. Kadlečikové 
Vánoce s andílkem Vandílkem, které bylo doplněno výtvarnou dílnou a děti si tak přiblížily 
vánoční atmosféru. Na pobočce nám. SNP byla uspořádána výtvarná dílna Kouzelný čas 
vánoc, ve které si děti zdobily perníčky, vyráběly si přáníčka, ozdoby a svícny.  
 
Knihovní fond 
 
 Knihovní fond byl průběžně doplňován prostřednictvím nákupní komise                             
a pravidelných rozvozů. Ve spolupráci s útvarem knihovních fondů proběhl nákup novinek 
pro pobočky, které obdržely dotace příslušných městských částí (pob. Kurská, Oblá, Libušina 
tř., Vondrákova, Botanická, Veslařská, Mozolky, Selská, Jírova, Jihomoravské nám., 
Pohankova, Tuřanské nám., Palackého, Kolaříkova, Stará osada a Velkopavlovická). 
Pobočka Vondrákova využila části finančního příspěvku MČ Bystrc na přípravu zavedení 
nové výpůjční služby, kterou je půjčování tematických kufříků. Byly připraveny 4 kufříky 
s tématy Doprava, Máme doma zvířátko, Pravěk a Z pohádky do pohádky, které se začaly 
půjčovat v Týdnu knihoven. 
 Revize knihovního fondu proběhla na pobočce Černovická 2b a Libušina tř. 
 Na pobočkách pokračuje pravidelné odlehčování fondu – návrhy na odpis, převody 
na sklad. K odpisu bylo navrženo 13 879 knihovních jednotek, k převodu na lokaci 90 bylo 
navrženo 3 260 svazků. 
 Pracovnice poboček věnují velkou pozornost technické úpravě fondu – opraveno                   
a obaleno bylo 22 041 svazků, na převazbu bylo nachystáno 280 svazků.  
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1.2.2.2  Oddělení výp ůjčních míst 
 
 V roce 2011 se na výpůjčních místech zaregistrovalo 1773 čtenářů, z toho bylo 694 
dětí, kteří uskutečnili 20 028 návštěv a vypůjčili si 87 329 knihovních jednotek. Oddělení 
výpůjčních míst vykazuje v porovnání s rokem 2010 nárůst ukazatelů ve všech sledovaných 
kategoriích. Nejvíce se zvýšil počet čtenářů (122,5%) a návštěvníků (118,4%). Největší 
nárůst výkonů vykazuje knihovna v Žebětíně. Největší výkyvy v počtu návštěvníků se 
projevují u uživatelů internetu, od výrazného poklesu na 49,1% (Heršpice) po nárůst na 
196% (Chrlice). Pokles ve všech kategoriích nastal v knihovnách v Heršpicích, Přízřenicích, 
Bosonohách, Ořešíně a Ivanovicích. Ostatní knihovny vykazují celkem vyrovnané výkony.  
 
Informa ční činnost 
 
 Bylo zodpovězeno celkem 269 dotazů (v roce 2010 250). Největší měrou se na tomto 
počtu podílela knihovna v Žebětíně, Ořešíně a Soběšicích. Internetových služeb využilo 1425 
návštěvníků, což je o 564 méně než v roce 2010. Využívali ho 820,5 hodiny (v roce 2010 
1345) a vytiskli si 222 tiskových výstupů (loni 850). Počet uživatelů internetu má stále 
klesající tendenci. 
 
Kulturní a vzd ělávací akce 
 
 Bylo uspořádáno 14 kulturních akcí o 57 účastnících a 45 vzdělávacích pořadů s 943 
účastníky. Celkem se tedy těchto akcí zúčastnilo 1000 návštěvníků. To je o 129 méně než 
v roce 2010. Nejvíc kulturních akcí uspořádala knihovna v Ořešíně 11 (42 účastníků). 
Jednalo se o vědomostní soutěže pro děti. Nejvíce vzdělávacích akcí uspořádala knihovna 
v Komíně 12 (268 účastníků), Soběšicích 9 (238 účastníků) a Žebětíně 9 (135 účastníků). 
Všechny vzdělávací akce byly tematické pořady pro děti z 1. stupně základních škol. 
 
Knihovní fond 
 
 Uskutečnilo se celkem 11 rozvozů knih, v nichž bylo rozvezeno celkem 186 souborů 
výměnného fondu, které obsahovaly 3 231 knih. Z toho bylo 1 448 novinek. To je o 563 
nových knih méně než v roce 2010. Knihovny vrátily 74 souborů o 2 507 svazcích.  Výměnný 
fond využívalo v roce 2011 13 knihoven. Celkový stav VF ke konci roku 2011 je 22 274 
svazků.  
 
Organizace provoz ů 
  
 14. 2. 2011 obnovila svoji činnost knihovna v Komíně. Ke 30. 3. 2011 ukončila činnost 
knihovna v Husovicích. V měsíci září byla knihovna v Černovicích přestěhována do 
prozatímních prostor zasedací místnosti Domu sociálních služeb na Charbulové 84. Svoji 
činnost téměř nepřerušila a v 1. čtvrtletí roku 2012 začne své služby poskytovat v nově 
zrekonstruovaných prostorách budovy původního stavebního odboru Městské části 
Černovice na Charbulové 38. Ke konci listopadu 2011 z důvodu nezbytných organizačních 
změn vyvolaných restrikcemi rozpočtu r. 2012 přestala poskytovat služby čtenářům knihovna 
v Chrlicích. Do konce ledna 2012 se vyčleňuje výměnný fond a čtenáři vracejí vypůjčené 
knihy. Pro veřejnost bude definitivně knihovna uzavřena k 1. 2 2012 a prostory se stálým 
fondem budou předány základní škole, kde knihovna působila.  
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       pob. Bohunice: Pasování prv ňáčků                       pob. Jundrov: slavnostní ote vření  
                                                                                          automatizova ného provozu  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      pob. Kohoutovice: slavnostní otev ření                     pob. Královo Pole (Palackéh o):  
      Family Pointu                                                               Zásady první pomoci                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
       pob. Lesná: Recyklované tvo ření                                 pob. Starý Lísk ovec: 
       Den Země                                                                        Noc s Andersenem 
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             pob. Líše ň: Týden četní                                   pob. Malom ěřice:  
                                                                                        setkání s ombu dsmanem               
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pob. Vinohrady: Pasování prv ňáčků                      pob. Žabov řesky: Noc s Andersenem 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pob. Židenice:                                                             pob. Bystrc: Pasování prv ňáčků 
Bez-starostné čtení s panem starostou 
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1.2.3  90. výro čí KJM  
 
Již 90 let s Vámi 
 
 Rok 2011 se v naší knihovně nesl v duchu oslav hned dvou významných událostí.              
V únoru jsme si připomněli 90. výro čí založení knihovny  (1. února 1921 byla prvním 
knihovníkem Antonínem Vančurou, Jiřím Mahenem založena Veřejná knihovna města Brna) 
a v listopadu uběhlo již 10 let  od otevření zrekonstruovaného Schrattenbachova paláce , 
ve kterém od r. 1951 sídlí ústřední knihovna. V tomto roce jsme si pro naše čtenáře                  
a návštěvníky připravili v ústřední knihovně i na pobočkách řadu knihovnických, informačních 
a kulturně-společenských aktivit v podobě tzv. "dárkových balíčků" bonusových služeb, které 
jsme po celý rok postupně rozbalovali.  

Od 1. do 28. února 2011 byla v ústřední knihovně všem návštěvníkům přístupná 
výstava věnovaná historii KJM Již 90 let s Vámi , která v rámci mezinárodní spolupráce 
partnerských měst Brno – Poznaň byla u příležitosti oslav 45. výročí dané spolupráce 
k vidění v prostorách partnerské Knihovny Raczynskich. Své znalosti ze střípků 90leté 
historie KJM v širších souvislostech si mohli zájemci ověřit v únorovém soutěžním kvízu                 
o lákavé ceny a v týdnu od 14. do 20. února bylo možné využít nabídky roční registrace 
zdarma. Nabídka bezplatné registrace se vztahovala jak na stávající čtenáře, kterým                     
v uvedenou dobu registrace končila, tak především na čtenáře nové. Dále byl připraven pro 
zájemce o práci s digitální fotografií z řad teenagerů kreativní workshop To by se Mahen 
divil , který všechny zúčastněné přenesl do 20. let minulého století, kdy se stal Jiří Mahen 
prvním knihovníkem, do současnosti a též do samotné budoucnosti. Výsledkem této tvůrčí 
činnosti se staly tři unikátní filmy zobrazující vizi a poslání knihovny v digitálním věku blízké 
budoucnosti.  
 Za jednu z nejvýraznějších novinek realizovaných v rámci výročních aktivit lze 
považovat nabídku tří nových výp ůjčních služeb , kterou knihovna odstartovala v březnu 
2011 v podobě půjčování čteček elektronických knih . Tímto počinem knihovny vyšla vstříc 
nejen soudobým požadavkům na poskytování moderních knihovnických a informačních 
služeb, ale též „čtenářskému svátku“, který je s tímto měsícem přímo spjatý (jedná se                 
o celostátní akci SKIP Březen – měsíc čtenářů). Zájemcům o čtenářství ve vztahu 
k moderním technologiím byly nabídnuty 4 typy čteček s odlišnými čtenářskými funkcemi  
ve škále od základních čtenářských funkcí po zástupce s funkcemi pokročilejšími k prezenční 
i absenční výpůjčce. Konkrétně se jedná o čtečky Cybook Opus, iRIVER Story EB02, Kindle 
3 Wi-Fi a Sony PRS-650, přičemž poslední jmenovaná čtečka s dotykovým displejem 
umožňující psaní poznámek byla původně půjčována výhradně prezenčně, od května 2011 
přešla do režimu absenčního půjčování. Nabídka čteček se nachází v hudební knihově. 
Kromě možnosti vlastní výpůjčky knihovna realizovala též workshop pro Klub seniorů, na 
němž zúčastněné seznámila se čtečkami a jejich praktickým využitím.  

Půjčování čteček elektronických knih v květnu následovala další nová služba, a to 
možnost výpůjčky vybraných deskových her  dostupných v dětské knihovně. Hráči si zde 
mohou vybrat celkem ze 17 spole čenských her  (herní portfolio tvoří hry karetní                     
i deskové). Půjčování deskových her rozšířilo možnosti dosavadních herních setkání 
realizovaných v rámci pravidelné činnosti Klubu deskových her.  

Poslední novinkou se stalo půjčování tematických kuf říků, které bylo uvedeno do 
provozu na dětský den. Od června 2012 si tedy mohou zájemci o společné čtení, poznávání 
a zábavu vybrat ze široké škály kufříků následujících témat: Čas, Čteme si, Detektivové, 
Doprava, Povolání, Pravěk, Prázdniny u moře, Středověk, Svět dětí a Vesmír. Kufříky 
obsahují knihy a další dokumenty (herní předměty a ostatní související média) ke 
konkrétnímu zvolenému tématu. Nabídka této úspěšné služby byla v říjnu 2011 rozšířena na 
pobočku v Bystrci (Vondrákova 15), kde jsou k dispozici čtyři další kufříky (Doprava, Máme 
doma zvířátko, Pravěk a Z pohádky do pohádky). 

Z dalších kulturně-společenských aktivit výročí lze zmínit květnový Koncert ve tm ě      
a pod hv ězdnou oblohou či Zahradní slavnost  v keltském duchu spojenou s vysazením 
stromu „Mahenovníku“ na pobočce v Maloměřicích (Selská 16). Jmenovaný koncert nabídl 
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vidoucím pohled do světa nevidomých a naopak nevidomým umožnil prostřednictvím 
hmatového planetária styk s hvězdnou oblohou. Akce se konala ve spolupráci s Hvězdárnou                         
a planetáriem Brno. Dále jsme již pošesté připravili pásmo Brněnské muzejní noci  tentokrát 
s podtitulem „Vyzvání k tanci aneb Protančete s námi střevíce, i v devadesáti jsme mladí!“. 
V červnu následoval Dětský den  tematicky zaměřený na Neználkova dobrodružství, v rámci 
něhož bylo možné nahlédnout do (ne)veřejných prostor knihovny. Program Dětského dne se 
konal též v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy.  

K 10. výročí od znovuotevření zrekonstruované ústřední knihovny jsme ve spolupráci 
se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity vytvořili virtuální prohlídky  nejen prostor ústřední knihovny, ale též vybraných 
poboček sítě KJM, které jsou dostupné na webu knihovny, a také došlo k zásadní 
rekonstrukci hudební knihovny , jež byla interiérově spojena s knihovnou pro nevidomé 
a slabozraké . Nově upravené prostory hudební knihovny lákají k návštěvě nejen novým              
a vkusným designem, ale i komfortním přístupem k moderním poskytovaným službám, 
kterému odpovídají i názvy jednotlivých místností. V knihovně najdete místo zvané 
Audiovizuální relax (relaxační a poslechové místo umožňující četbu časopisů a poslech CD 
nově zpřístupňující ulity s DVD přehrávači a televizory), Hudební centrum (střední místnost 
hudební knihovny, kde si u výpůjčního pultu půjčíte požadované materiály včetně 
čteček elektronických knih či získáte potřebné informace), Počítačovou studovnu (umožňuje 
komfortní přístup k internetu a on-line katalogu) i Hudební studio (koutek pro hudební 
badatele a tvůrce, kteří zde naleznou přístup k hudebním databázím Grove Music Online               
a Naxos Music Online a dále místo vyhrazené pro notační program Sibelius, který je určený 
ke komponování). 

Nad oslavami 90. výročí založení Knihovny Jiřího Mahena v Brně a přijala záštitu 
náměstkyně primátora Ing. Jana Bohuňovská. Program oslav byl finančně podpořen 
z dotace Knihovna 21. stol. 
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1.3  Projektová činnost  
 
 Na začátku roku 2010 byla předložena studie proveditelnosti jako žádost o zařazení 
projektu „Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti (technické zhodnocení 
objektu Kobližná 4)“ do Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna. Základním 
kamenem projektu je rozšíření a lepší využití prostor pro veřejnost v ústřední knihovně 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace na ulici Kobližná 4. Jedná se 
v první řadě o rozvoj služeb reflektujících jak potřeby občanů, tak i celosvětové trendy. Vedle 
inovovaných technologií se tak počítá i s rekonstrukcí objektu ke zvýšení fyzického                      
i prostorového komfortu. Za všechny lze zmínit zřízení nového centra pro mládež při dětské 
knihovně, soustředění informačních služeb v jednom bodu a zřízení relaxačního centra 
v podobě knihovní kavárny. 
 V průběhu první poloviny roku 2011 byla společností PROJECT building s.r.o. 
dokončena a k dalšímu postupu připravena projektová dokumentace pro stavební povolení, 
KJM dostala jedno paré k dispozici. Schůzky s investičním odborem probíhají podle 
připraveného harmonogramu. Ve druhém pololetí probíhala intenzivní jednání o otázkách 
interiérového vybavení a nového uspořádání služeb klientům  
 V první polovině roku dále KJM využila možností a reagovala na mimořádné výzvy na 
podporu projektů. V dubnu byla předložena žádost na Ministerstvo kultury ČR, Odbor 
mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí o finanční podporu projektu Brána jazyk ů 
otev řená, který prostřednictvím spektra různých aktivit přibližuje nadčasové myšlenky              
J. A. Komenského současné mládeži. I přes nesporné kvality projektu a jeho kulturní přesah 
tato žádost ovšem nakonec nebyla podpořena.  
 V říjnu 2011 byla do výběrového řízení na podporu česko-polských vztahů podána 
částečně pozměněná projektová žádost Brána jazyků otevřená. Grantové řízení bylo 
vyhlášeno Ministerstvem zahraničních vztahů v rámci česko-polského fóra. Mezinárodní 
projekt, který si klade za cíl přiblížit především mladší generaci myšlenky Jana Amose 
Komenského, byl v prosinci 2011 schválen a jeho realizace bude zahájena na jaře 2012. 
Projekt v sobě zahrnuje jak řadu přednášek, tak zejména divadelní představení, pořady pro 
školy, workshopy a také výstavu z fondu starých tisků Biblioteki Raczyńskich z polské 
Poznaně. V roce 2012 si připomínáme 420. výročí narození Jana Amose Komenského, 
aktivity spojené s realizací projektu se tak ponesou i v duchu reflexe tohoto jubilea. 
 Rovněž v dubnu byla reflektována výzva ČSOB Nadační program vzdělání k podpoře 
projektu v oblasti „finanční gramotnost interaktivní formou“. KJM ve spolupráci se Střední 
školou F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 vytvořila projekt S penězi 
to umíme , který si za cíl klade podporu vzdělání studentů střední školy právě ve finanční 
gramotnosti. Jedná se o několikaměsíční projekt zahrnující ucelené tematické cykly 
k jednotlivým problematickým bodům. Hlavním cílem je zajištění účinné prevence před 
zneužitím důvěry mladých lidí s různou mírou tělesného či mentálního postižení. Přestože by 
projekt zástupci ČSOB vysoce ceněn, finanční přednost nakonec dostaly projekty jiné, stejně 
kvalitní. 
 V červnu pak byla podána projektová žádost Nadaci Open Society Fund Praha , 
kterou se KJM v rámci programu Emergency Fund uchází o finanční podporu projektu                 
s názvem Knihovna jde k vám . Jedná se o tematickou oblast výzvy 2. Posílení udržitelnosti 
uměleckých a kulturních organizací. Projekt představuje rozšíření služeb knihovny, usiluje             
o rozvoj dobrovolnictví, získávání nového publika a podporuje inovativní přístupy. Na základě 
spolupráce s dobrovolníky jak z řad stávajících klientů, studentů spolupracujících škol či 
široké veřejnosti plánuje rozšířit služby knihovny i směrem k těm, kteří se z různých důvodů 
nemohou samostatně využívat nabídky knihovny. KJM tak mj. reaguje na rozvíjející se trend 
dobrovolnictví a zároveň chce přispět ke zvýšení kvality života dalších spoluobčanů. Za tímto 
účelem byla domluvena spolupráce s několika brněnskými institucemi, které poskytují služby 
domova důstojného stáří či denní stacionáře nejen pro seniory. 
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Kurzy po čítačové gramotnosti pro seniory 
 
 V listopadu 2011 byly podány celkem dvě žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ. 
Jedním z nich je soubor kurzů, který si klade za cíl vzdělávat v počítačové gramotnosti 
zejména seniory. Prostřednictvím systematicky propracované nabídky kurzů, doplněné                  
o přehledný a srozumitelný studijní materiál a odborný přístup lektorů s víceletou zkušeností, 
budou po úvodních lekcích postupně realizovány také kurzy digitální fotografie, komunikace 
skrze internet a kurz vyhledávání na internetu. Projekt bude realizován ve dvou 
samostatných cyklech v průběhu celého roku 2012.  
 Druhou ze zmíněných žádostí je projekt zaměřený na Opravu kamenného 
barokního portálu Schrattenbachova paláce . Jeho záměrem je návaznost na doposud 
realizované restaurátorské práce k udržení kontinuity péče o kulturní památku, jež je 
součástí sídla Ústřední knihovny KJM na Kobližné ulici. Výsledky grantového řízení budou 
známy v březnu 2012. 
 V závěru roku pak byly připraveny celkem čtyři projektové žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Ministerstva kultury.   
 V programu VISK 9 se jedná o projekt Harmonizace lokálních a národních autorit 
9, který představuje významný přínos pro KJM – ve své podstatě se jedná o efektivnější                 
a rychlejší vyhledávání ve fondech knihovny přes on-line katalog, stejně jako zkvalitnění 
meziknihovních výpůjčních služeb.  
 Prostřednictvím programu VISK 3 se KJM uchází o podpoření projektu Elektronické 
informa ční zdroje pro zrakov ě postižené čtenáře. Obnovováním technického zázemí 
knihovny o speciální software a hardware a další pomůcky přispívá KJM ke snazší práci 
s informačními zdroji klientům s různými zrakovými handicapy.  
 V rámci Knihovny 21. století byly podány dvě projektové žádosti o poskytnutí dotace, 
a to Poprvé do školy – Poprvé do knihovny , jež provází žáky prvních tříd a jejich rodiče 
celým rokem, sdílí s nimi nové události, radosti i trápení. Součástí projektu je pasování 
prvňáčků na čtenáře v úvodu jejich prvního školního roku.  
 Druhou představuje projekt s názvem Hudební knihovna uvádí...! , který širokou 
veřejnost formou přednášek známých muzikologů a interaktivních programu seznamuje, jak 
s fondy Hudební knihovny, tak s různými hudebními žánry. 
 
Ruku v ruce  
 
 Projekt Ruku v ruce se koná v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, 
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projektová žádost byla schválena 
na konci roku 2009, jeho realizace započala v březnu 2010 a na červen 2012 je naplánováno 
jeho ukončení. Projekt je v plné výši hrazen Evropským sociálním fondem ČR a státním 
rozpočtem ČR (téměř 5 mil. Kč).  
 Jeho cílem je vytvoření a realizace uceleného systému vzájemně logicky propojených 
aktivit napomáhajících integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů (zrakově, tělesně 
a mentálně postižení, děti ze sociálně vyloučených skupin) do společnosti. Za první polovinu 
roku 2011 proběhlo celkem 68 besed včetně dvou celodopoledních integračních programů 
pro děti účastnící se projektových besed a děti z běžných základních škol. Těchto programů 
se zúčastnilo celkem 747 dětí. Od ledna do června tak byly realizovány dva z celkově čtyř 
tematických cyklů (Dům plný informací a S batohem na zádech), postupně jsou z nich 
tvořeny metodické materiály, které budou zájemcům k dispozici po skončení celého projektu. 
 Projekt a zejména jeho náplň se setkává s příznivým ohlasem, jak z řad 
spolupracujících škol (partnery jsou Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené 
Brno, Kociánka 6 a Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené 
Brno, Kamenomlýnská 2.), tak hlavně z řad účastnících se dětí. V nejbližších měsících je 
naplánována práce na podobě besed z dalších dvou cyklů (Za čest a slávu a (Ne)známé 
Brno), přičemž od začátku nového školního roku začnou do knihovny opět docházet třídy na 
jednotlivé besedy. 
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 V průběhu druhého pololetí roku 2011 pokračovala realizace projektu Ruku v ruce na 
všech běžných úrovních. O letních prázdninách, kdy partnerské a spolupracují školy do 
knihovny na besedy nedocházejí, pracoval Realizační tým, resp. jeho pracovní skupina 
zejména na finalizaci metodického materiálu. Jednalo se o besedy tzv. II. S batohem na 
zádech. Současně pak také k realizaci připravoval besedy posledních cyklů. Se začátkem 
školního roku tak děti ze ZŠ Kamenomlýnská a ZŠ Kociánka, potažmo ze ZŠ Sekaninova             
a ZŠ Palackého, začaly seznamovat s rytířskou tematikou, nahlédly do života ve středověku 
a na královském dvoře. Besedy tohoto III. cyklu Za čest a slávu však přesahují i do 
současnosti, kdy pak děti spolu s lektory zkoumají hrdiny naší doby, v přeneseném slova 
smyslu si osvojují informace o šetrném chování k životnímu prostředí, učí se etiketě                 
a zamýšlejí nad tím, jak by měl vypadat slušný člověk. V prosinci byl zahájen IV. cyklus 
(Ne)známé Brno – poslední cyklus besed, jehož nejžádanějšími besedami byly v adventní 
době ty s vánoční tematikou. Děti ze všech škol při nich mj. symbolicky vytvářely jeden 
společný vánoční řetěz. Vedle přípravy a realizace besed byly v průběhu tohoto období 
připraveny dva integrační programy – stěžejní aktivita celého projektu, při níž se děti ze 
spolupracujících škol potkají se svými vrstevníky z běžných základních škol. Cestu do 
vesmíru tak v říjnu absolvovaly děti ze ZŠ Kamenomlýnská spolu s dětmi ze ZŠ Antonínská, 
v prosinci se pak starší děti opět ze ZŠ Kamenomlýnská vydaly na Putování po Nilu s dětmi 
ze ZŠ Palackého.  
 Za období září až prosinec 2011  proběhlo celkem 66 besed a 2 integrační programy 
– všech těchto aktivit se ze všech spolupracujících škol a dvou běžných základních škol 
zúčastnilo dohromady 737 dětí. Za období leden až červen 2011  bylo realizováno celkem 
66 besed a 2 integračních programy s celkovou účastí 747 dětí. Celkem se za rok 2011  
realizovalo 132 besed a 4 integrace s počtem 1 484 zúčastněných dětí.  
 
 1.4  Publika ční činnost 
 

Stejně jako v letech minulých byla publikační činnost KJM zajišťována pomocí 
mediálních partnerů (Český rozhlas Brno, InfoČesko, Program Brněnsko, Metropolis)                    
a dalších regionálních redakcí (deník Právo, MF Dnes, Lidové noviny, Brněnský deník, ČTK 
Brno, KAM v Brně atd.). Velmi významná byla spolupráce s novinami statutárního města 
Brna Brněnský Metropolitan a se zpravodaji jednotlivých městských částí. 

KJM v roce 2011 pokračovala v prezentaci na partnerských internetových stránkách                  
a pravidelně přispívala na portály věnované dětem a rodinám (např. www.fimilypoint.cz,              
E-magazin Rodinných pasů apod.) a též i široké veřejnosti (např. studentský e-zin Inflow) 

Velká pozornost byla věnována publikační činnosti v odborném tisku  (časopisy 
Čtenář, Duha, Bulletin SKIP, Ikaros, Grand Biblio, …). O svých programech, pořadech, 
aktuálních tématech a výstavách informovala KJM širokou veřejnost v pravidelném měsíčním 
bulletinu, který byl distribuován do partnerských organizací v městě Brně a zasílán médiím. 

V elektronické podobě byl vydán „Výb ěr z významných výro čí roku 2011“,  který se 
stal velmi užitečnou pomůckou při kulturně-vzdělávací, propagační a informační činnosti. 
Soustředil se především na literární osobnosti, narození a úmrtí významných představitelů 
dalších oblastí české a světové kultury. Výběr významných výročí, stejně jako publikované 
články, vydané tiskové zprávy a záznamy z televizního či rozhlasového vysílání jsou 
dostupné na webu www.kjm.cz.  
 Publikovány byly články zejm. v souvislosti s  90. výro čím založení KJM  a jeho 
aktivitami (např. „Již 90 let s Vámi aneb kulaté výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně“, 
„Elektronické čtečky v Knihovně Jiřího Mahena v Brně“, „Nové služby Knihovny Jiřího 
Mahena v Brně“ atd.) a s činností jednotlivých odd ělení knihovny  (např. články „Malé 
divadlo hudby v Knihovně Jiřího Mahena v Brně“, „Knihovna Jiřího Mahena v Brně otevřená 
široké veřejnosti“ – o práci s handicapovanými uživateli či „Hudební knihovna KJM v Brně            
v novém kabátu a s novými službami“ apod.). Dále byla v odborném tisku a veřejnosti 
prezentována činnost Centra d ětského čtenářství , projektu Ruku v ruce (semináře, 
konference, …) apod. 
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1.5  Regionální a celostátní význam, mezinárodní sp olupráce . 
 
 KJM je knihovnou s regionální působností a díky své velikostí, rozsahem fondů 
informačních zdrojů i týmu odborníků je schopna zprostředkovávat informace v podstatě bez  
teritoriálního omezení. Mezi hlavní okruhy působnosti patří:  

• rozsáhlý systematicky budovaný univerzální knihovní fond, který je také v rámci 
meziknihovní výpůjční služby dostupný jiné zprostředkující knihovně, 

• regionální literaturu, mahenália, brunensia,  
• informace o regionálních autorech a tvůrcích, 
• tvorba národních autorit, 
• příspěvky (katalogizační záznamy) do souborného katalogu ČR,  
• informační servis v oblasti občanských informací, 
• veřejný internet sloužící nejen brněnské veřejnosti,  
• Informační středisko EUROPE DIRECT s krajskou působností, 
• vzdělávací programy (IN-centrum pro znevýhodněné skupiny obyvatel), 
• účast na celoměstských a krajských projektech (Muzejní noc, Brno – město uprostřed 

Evropy, Brněnské dny pro Zemi, Brněnské dny pro zdraví, Festival věda apod.), 
• výstavy a prezentace s regionálním, celorepublikovým či mezinárodním přesahem              

(např. výstavy ve spolupráci s Urban centrem Brno, Jihomoravským krajem – např. 
Desítka – Jihomoravský kraj, více než úřad či Skrytá paměť Moravy, Klubu ilustrátorů 
dětské knihy ČR – Zlatá stuha, dále výstava Sídliště Weissenhof ve spolupráci 
s partnerským městem Stuttgart). 

 
Dále: 

• působí v oblasti veřejných knihoven (zejména ÚKR, SKIP, organizování kolegií 
knihovníků regionu, vzdělávání knihovníků v oblasti hudebních aktivit, práce                         
s handicapovanými uživateli, práce s dětmi a podpora čtenářství, multikulturní 
aktivity), 

• provozuje Centrum dětského čtenářství zaměřující se na práci s rodiči, dětmi,  
pedagogy, knihovníky a další odbornou veřejností, studenty, 

• přispívá do programů celostátních a regionálních seminářů, konferencí, publikuje                       
v odborném i denním tisku, vydává vlastní publikace, 

• usměrňuje vývoj oboru, podílí se na tvorbě celostátních strategií a standardů                    
v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a šíření poznatků 
prostřednictvím institucionálního nebo individuálního členství v odborných 
organizacích a orgánech  (ředitelka pracuje v předsednictvu VV SKIP, je 
místopředsedkyní SKIP, předsedkyní RV SKIP, za ČR je členkou stálé komise pro 
veřejné knihovny celosvětové organizace  IFLA,  je členkou ÚKR – Ústřední 
knihovnická rada, poradní orgán ministra kultury ČR, předsednictva české sekce 
IBBY, vedoucí  hudební knihovny KJM  členkou české sekce mezinárodní asociace 
hudebních knihoven  IAML), 

• účastní se aktivit v souvislosti s mezinárodními partnery města Brna, 
• aktivně spolupracuje na připomínkování a tvorbě strategického materiálu Plán rozvoje 

kultury ve městě Brně 
 
 V dubnu 2011 se uskutečnilo pracovní setkání  komise IFLA  (mezinárodní federace 
knihovnických institucí a organizací) pro ve řejné knihovny . Na svém meziročním zasedání 
v Brně se komise zabývala přípravou odborného programu pro kongres v Puerto Rico, 
řešením strategických dokumentů a nových projektů na podporu dostupnosti literatury                  
v rozvojových zemích a též přípravou vydání nové odborné publikace. 
 Ve spolupráci s partnerským městem Poznaň a Bibliotékou Raczynskich v Poznani – 
účast na Veletrhu knih pro d ěti a mládež v Poznani  a aktivní účast na přípravě Dnů 
polské kultury v Brn ě či Dnů české kultury v Poznani .  
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 Naše expozice na 10. Veletrhu knih pro d ěti a mládeže sestávala z ukázky knih ze 
soutěže „Zlatá stuha“, propagačních materiálů o Knihovně Jiřího Mahena v Brně, o městě 
Brně a z prezentace aktivit – projekt Ruku v ruce, jubilující Václav Čtvrtek a úspěšní 
ilustrátoři českých dětských knih – účastníci soutěže Zlatá stuha 2010. V rámci 
doprovodného programu jsme se s kolegyněmi zúčastnily „ Setkání knihovníků“ Moje 
knihovna – knihovna XXI. století a mladý čtenář. Hlavním tématem panelové diskuse byly 
dětské knihovny v současnosti a budoucnosti, vize a perspektivy. Za Brno jsme se snažili 
představit naši knihovnu a její vybrané programy – především dlouhodobé programy 
dětského oddělení (Poprvé do školy – Poprvé do knihovny: Klíčování a Pasování, Knížku pro 
prvňáčka, Šňůrku plnou písmenek, Mluvící zvířata, Chartu pro děti a mládež do 15 let, či 
pravidelná Čtvrtkování). Naše vystoupení mělo úspěch a mnozí nás zahrnuli dotazy ještě na 
stánku a při dalších setkáních v rámci naší návštěvy Polska. 
 Záštitu nad festivalem Dny polské kultury v Brn ě převzal primátor města Brna Bc. 
Roman Onderka, MBA, primátor Poznaně Ryszard Grobelny a velvyslanec Polské republiky 
v ČR J. E. Jan Pastwa. Hlavními organizátory  festivalu byly Odbor zahraničních vztahů 
MMB, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brněnské kulturní centrum a POLONUS – polský klub 
v Brně. U příležitosti 45. výro čí partnerství m ěst Brna a Poznan ě se v týdnu od 4. do              
9. dubna uskutečnily akce zaměřené na prezentaci našeho partnerského města Poznaně                 
i polské kultury obecně. Brnu se tak na různých místech a různou formou představilo jak 
samotné město Poznaň a jeho kulturní aktivity, tak třeba i současný polský film. V Knihovně 
Jiřího Mahena v Brně byl prostor věnován prezentaci Poznan ě jako turistické destinace , 
byly zde vystaveny fotografie  poznaňského fotografa a redaktora Mariusze Foreckého               
a zároveň byly vyhlášeny dv ě fotografické sout ěže – pro středoškoláky a pro seniory. 
Tématem obou soutěží bylo město Brno a nejlepší práce budou prezentovány na podzim 
v Poznani. Dále v KJM proběhlo slavnostní společné setkání partnerů z Brna i Poznaně                  
u příležitosti vernisáže výstavy Mariusze Foreckého  „Kultura na každý čas“. Část programu 
v KJM byla též zaměřena na děti a žáky ZŠ (interaktivní pořady o Poznani) a Chceme 
dětem číst – Seminář Centra dětského čtenářství zaměřený na polskou literaturu pro děti              
a nové přístupy v podpoře čtenářství.  
 Na podzim se u příležitosti 45. výročí vzájemné spolupráce konala recipro ční 
návšt ěva Polska . Program návštěvy zástupců KJM se sestával z návšt ěvy pobo ček 
Knihovny Raczy ńskich , účasti na konferenci konference „Na křižovatce kultur: dědictví, 
pokračování a inspirace“ v ústřední knihovně, vernisáže výstavy prací dětí ZŠ Husova               
z projektu „Brno – cesta za poznáním města“ a vernisáže fotografií Libora Teplého – „Brno             
v odrazech architektury“. V ústřední knihovně jsme také měli možnost prohlídky starých 
tisk ů a konalo se zde i autorské čtení Renaty Putzlacher-Buchtové , básnířky na pomezí 
jmenovaných kultur a autorky literárně-hudebních pořadů. Na půdě partnerské knihovny byly 
též vystaveny vít ězné práce ze dvou výše zmi ňovaných fotografických sout ěží 
(„Poznejme se! – POZNAJMY SIE!“ pro studenty SŠ a „Tak jde čas naším městem“ pro 
seniory). Společně jsme zde také pracovali na přípravě nového projektu: Brána jazyk ů 
otev řená, kterým chceme přiblížit současné mladé generaci osobnost Jana Amose 
Komenského, připomenout si společnou historii a přiblížit kulturu našich národů. 
 Dále po úspěšném zakončení evropského projektu ANIMALITER / projekt CULTURE                
2007-2009 / se Knihovna angažuje v jeho volném pokračování v rámci nového projektu             
ET LETTERA / projekt CULTURE 2010-2012 / Evropský projekt Et Lettera – psát obrázky, 
kreslit slova  – propojuje šest evropských měst (Arad, Barcelonu, Brno, Debrecen, Štrasburk 
a Varšavu) se společným cílem: vyzdvihnout různé aspekty psaní. Projekt sleduje, jakým 
způsobem si děti osvojují techniku psaní, popřípadě kreslení písmen. Pozornost je rovněž 
věnována aspektu typografickému, transformaci rukopisu a tisku. V neposlední řadě by mělo 
být diskutováno i ryze estetické hledisko psaní. Záměrem zúčastněných partnerů je zachovat 
a propagovat psaní rukou i v dnešní digitální době. KJM byla prezentována na zahajovací 
konferenci ve Štrasburku. Na konci roku vrcholila příprava společné výstavy a její propagace 
a příprava aktivit na setkání knihovníků v roce 2012.  
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2  Public relations, marketing služeb 
 
 Hlavním cílem KJM v oblasti marketingu služeb a propagace je intenzívní komunikace 
jednak se stávajícími klienty uvnitř knihovny, ale i se vzdálenými klienty, kteří sledují dění 
v knihovně prostřednictvím webových stránek  (www.kjm.cz). V roce 2010 knihovna 
zprovoznila nový web www.kjm.cz, který je již z rodiny vyspělých webových aplikací 2.0. 
Umožňuje jeho uživatelům důležitou interakci s knihovnou (komunikace prostřednictvím 
služby ptejte se knihovny, anketa, pravidelně vydávaný newsletter atd.), obsahuje mnoho 
adresných záložek (dospělí, děti, senioři, uživatelé s handicapy), v nichž si jednotlivé skupiny 
uživatelů najdou pro ně podstatné informace, a aktuálně informuje o společensko-kulturním 
dění (kalendárium, téma měsíce zaměřené na vybrané knižní tipy apod.). Dětská knihovna je 
také na facebooku, pro mladé lidi dnes téměř nepostradatelné sociální síti. Vyjma moderních 
systémových nástrojů je pro webovou prezentaci tedy stejně tak důležitá obsahová úroveň, 
kvalita a aktuálnost. O užitečnosti webu hovoří jeho návštěvnost. Ze statistik víme, že 
prostřednictvím internetu užívá naše webové stránky denně cca 1 300 návštěvníků. Dále 
jsme se v roce 2011 zaměřili na tvorbu intranetových stránek , které budou pro potřeby 
interní komunikace KJM spuštěny na počátku r. 2012.  
 V minulých letech se velmi osvědčila spolupráce s dalšími kulturními 
organizacemi , jež spočívá především ve výměně propagačních materiálů. Vzhledem k jejich 
stále se zvyšujícímu počtu se rozšířila distribuční síť pro pravidelně vydávané měsíční 
nabídky pořadů KJM, což pozitivně přispívá k jejímu zviditelnění jako dynamicky se 
rozvíjející instituce. Proto bude KJM usilovat o navázání dalších kontaktů nejen mezi 
kulturními organizacemi, ale i občanskými a zájmovými sdruženími, spolky, nadacemi, 
komerčními a podnikatelskými subjekty s cílem rozšiřování vzájemné informovanosti, 
realizaci projektů a společně pořádaných akcí. Výměn informačních materiálů probíhá též se 
zřizovatelem a s Jihomoravským krajem. Prezentovat se veřejnosti v co největším rozsahu 
nám též umožňují akce celom ěstského a celostátního charakteru : Březen – měsíc 
čtenářů, Noc s Andersenem, Brněnské dny pro Zemi, BMUE, Brněnská muzejní noc, Brno – 
Zdravé město, Týden knihoven, Vánoce na brněnské radnici a další.  

Také se úspěšně rozvíjí spolupráce s médii . Dlouhodobě spolupracujeme s Českým 
rozhlasem (např. na čtenářské soutěži „Řekni mi, co čteš“), regionální brněnskou televizí 
(výstupy v pořadu Vlna z Brna, příležitostné reportáže) a dalšími audiovizuálními či tištěnými 
médii. O akcích knihovny jsou média informována prostřednictvím pravidelně zasílaných 
tiskových zpráv, sama též čerpají z aktualit webových stránek.  

V souladu se zaváděním prorodinných opat ření v městě Brně již čtvrtým rokem 
poskytuje knihovna držitelům rodinných pasů registrační slevu a druhým rokem slevu pro 
držitele senior pasů. KJM také pokračovala ve spolupráci s městskými úřady jednotlivých 
brněnských městských částí a prostřednictvím jejich slavnostní akce „vítání ob čánků“  
věnovala nově narozeným dětem kartičky umožňující registraci zdarma, která je uplatnitelná 
do 4 let věku dítěte. Dále knihovna rozšířila síť přebalovacích koutků Family point  o nové 
místo, a to na pobočce v Kohoutovicích (Libušina tř. 27), k němuž došlo za výrazné podpory 
Centra pro rodinu a sociální péči. Jedná se již o 5 Family point KJM (další místa jsou 
v ústřední knihovně a na pobočkách v Bystrci, Maloměřicích a Židenicích).  

Nezanedbatelný rozsah činností, jimiž se knihovna podílí na životě města, byl i letos 
patřičně oceněn. KJM již posedmé obdržela ocenění v anketě TOP 100 "Spole čnost roku 
2011"  a opět se zařadila mezi 100 nejvýraznějších a nejdynamičtějších brněnských 
společností. 
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3  Materiální zdroje  
 
3.1  Knihovní fondy 
 
 Bohužel mezi „stálice“ v každoročním hodnocení patří konstatování, že  KJM  
nedisponuje dostatečnými prostředky na nákup knihovních fondů. Pomyslné nůžky mezi 
počtem uživatelů a množstvím nakoupených nových fondů se tak stále více rozevírají,                     
ukazují nežádoucí klesající trend v nákupu knihovních fondů. A to i přesto, že se knihovně 
daří získávat u dodavatelů poměrně vysoké rabaty a využívat remitend či levných knih. Pro 
veřejnou knihovnu je více než celkový počet svazků důležité stáří fondu, respektive jeho 
aktuálnost. A k tomu je potřeba zajistit dostatečná objem nové akvizice, stejně tak jako 
průběžné odpisy obsahově zastaralé či fyzicky zužité literatury. Přes tento finanční handicap 
knihovna prioritně dbá, aby profil fondu byl kvalitní, pestrý a pokrýval hlavní čtenářskou 
poptávku v tištěné produkci. Systém nákupu knihovních fondů je v KJM dobře propracovný  
a podílí se na něm tým odborníků s dlouholetou zkušeností a znalostí knižního trhu, profilu 
fondu naší knihovny i čtenářského zájmu. Nákupní komise se schází každou středu a nákup 
knih probíhá na základě doporučení jednotlivých lektorů.  Bohužel kvůli vysoké finanční 
náročnosti stále zaostáváme v nákupu elektronických databází. Jednou z mála novinek bylo 
zakoupení žádaných hudebních databází Oxford Music Online (Grove) a Naxos, které byly 
zprovozněny spolu s novým uspořádáním hudební knihovny.   
  
 Mimo rozpočtové zdroje využívá knihovna také příspěvky od městských částí. 
 

Lokace ÚM Č-dar  knihy časopisy  jiné knihy*  celkem 
10-Bohunice, Lány 0 0 0 0 0 
13-St. Lískovec, Kurská 15000 7233 0 0 7233 
14-Nov. Lískovec, Oblá 10000 10043 0 0 10043 
15-H. Heršpice, Bednářova 0 0 0 0 0 
16-Kohoutovice, Libuš. tř. 14000 11135 0 0 11135 
17-Přízřenice, Břeclavská 0 0 0 0 0 
18-Bosonohy, Pražská 0 0 0 0 0 
20-Bystrc, Vondrákova 40000 32700 0 0 32700 
22-Kr. Pole, Botanická 4500 2953 0 0 2953 
24-Komín, Vavřinecká 0 0 0 0 0 
25-Jundrov, Veslařská 5000 5055 0 0 5055 
26-Žabovřesky, Mozolky 20000 14452 0 0 14452 
28-Žebětí, Křivánkovo n. 10000 0 10000 0 10000 
30-Černá pole, nám. SNP 0 0 0 0 0 
33-Maloměřice, Selská 15000 15164 0 0 15164 
40-Líšeň, Jírova 15000 15028 0 0 15028 
41-Komárov, Černovická 0 0 0 0 0 
42-Slatina, Jihom. nám. 30000 23682 6350 10000 40032 
43- Líšeň, Pohankova 10000 10011 0 0 10011 
44-Tuřany, Tuř. nám. 12000 12055 0 1214 13269 
47-Chrlice, Jana Broskvy 3000 3067 0 0 3067 
50-Královo Pole, Palackého 11500 7022 0 0 7022 
51-Řečkovice, Kolaříkova  8500 6135 0 0 6135 
54-Ořešín, Ronovská 7000 4205 2808 0 7013 
60-Vinohrady, Velkopavlov. 30000 26499 0 0 26499 
63-Černovice, Charbulova 0 0 0 0 0 
65-Židenice, Stará Osada 25000 20265 0 0 20265 
71-Lesná, Haškova 0 0 0 0 0 
76-Soběšice, Zeiberlichova 0 0 0 0 0 
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77-Útěchov, Adamovská 0 0 0 0 0 

Celkem 285500  226704 19158 11214 257076 
 
*Slatina - 10 000 Kč dar soukromé osoby 
Tuřany - 1 214 Kč výtěžek z plesu 
 

 Z dalších zdrojů – z grantu ED bylo nakoupeno za 2 046 Kč. Pro projekt Ruku v ruce  
byly zakoupeny knihy celkem za 8 738 Kč, 13 titulů z projektu Česká knihovna                            
v celkové hodnotě 3 400 Kč). Dalším významným zdrojem jsou peníze z regionání ch 
funkcí (dotace JmK) ve výši 250 tis. K č, ze kterých je budován tzv. výměnný fond pro malé 
pobočky.  
 Prostředky na nákup knihovního fondu byly oproti roku 2010 sníženy asi o 700 tis. Kč,  
ve srovnání s rokem 2009 dokonce o 1 700 000 Kč! Rozpočet na týdenní nákup se snížil                  
o 10 tis. (od roku 2009 o 20 tis.!) Kč. Rozpočet na periodika byl snížen o 150 tis. (od r. 2009      
o 350 tis.). Peníze byly kráceny také na nákup AV médií a hudebnin. Díky nedostatku financí 
na knihovní fond nejsme schopni nakupovat nové knihy v dostatečném množství. Omezuje 
se nákup drahých titulů, především kvalitní naučné literatury, které zejména na pobočky 
nakupujeme minimálně. Ceny se zvyšují i u beletristických knih, a tak stále méně jsme 
schopni uspokojit poptávku čtenářů, což se projevuje zejména ve vysokém počtu rezervací        
a dlouhých čekacích lhůtách. Běžná je doba i půl roku!  
 Jako novinka bylo v průběhu roku zavedeno půjčování elektronických čteček knih               
(celkem 4 ks). Jejich obsah, který je  nabízen v souladu s autorským právem, zabezpečuje 
rovněž útvar knihovních fondů. Zájem o čtečky je velký a byl by potřebný jejich vyšší počet, 
což si však knihovna nemohla zatím dovolit.   
 V průběhu roku byly jako trvalá součást práce s fondy prováděny revize (celkem               
5 revizí a dvě superrevize). Útvar knihovních fondů se podílí na tvorbě i využívání  
Souborného  katalogu ČR 
 Do SK ČR bylo odesláno 16 souborů záznamů tj  4 621 záznamů. Podílí se také na 
tvorbě národních autorit (s finanční podporou grantu MK ČR). Rovněž tento institut je 
s výhodou sdílen a využíván pro naše vlastní katalogizační práci. 
 Během roku byl prováděny standardním způsobem také odpisy fondů. Vlivem  
navržených restrikcí rozpočtu a nutnosti šetření ve všech jeho složkách bylo navrženo také 
zmenšení skladových prostor. To si ovšem vyžádá vyšší odpis literatury. Při odpisech je 
samozřejmě uplatňováno hledisko zájmu o daný titul, počet multiplikátů a fyzická kvalita knih. 
 Celkem bylo v r. 2011 odepsáno 54 136 sv. knih , 129 ks map, 359 ks brožur                
a 23 230 ks periodik a 624 ks ostatních dokumentů.  
 Na webu bylo nabídnuto 35 soubor ů odpis ů. Knihy byly na požádání zaslány 
knihovnám a ostatním zájemcům. Vyřazené knihy jsou v ústřední knihovně také nabízeny 
zájemcům k individuálnímu nákupu za více než 18 000 Kč.  
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3.2  Informa ční a komunika ční technologie  
 
 Pozornost byla věnována jak péči o HW a SW, především však šlo o rozvoj 
využívání IT ve službách pro ve řejnost i odbornou práci. Byly podány 3 projekty do 
programů MK ČR – VISK  (Veřejné informační služby knihoven), které umožnily: 

• další automatizaci poboček ( Tuřany a Jundrov) a jejich on-line propojení v síti,  
• nákup nového on-line katalogu Carmen s mnoha novými funkcemi, 
• tvorbu národních autorit. 
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 Zájem o využívání veřejného internetu v ústřední knihovně neklesá, na části poboček 
je zaznamenán úbytek zájemců, jinde však také nárůst. Vyšší využití veřejného internetu je 
v mnoha případech ze strany nezaměstnaných při hledání práce. Knihovna tak sehrává 
velmi důležitou společensko-ekonomickou roli.  
 Nově byly zakoupeny specializované SW pro handicapované v rámci projektu Ruku 
v ruce a hudební SW Sibelius. Průběžně jsou řešeny upgrade stávajících SW a platba 
licencí.  
 KJM celkem provozuje 276 PC, z toho pro veřejnost 161 (116 připojených na 
internet). Nově bylo zakoupeno 31 PC. Přetrvávajícím problémem je z důvodu nedostatku 
peněz a nutnosti (na základě schválení ZMB) převádět potřebné finance z investičního fondu 
pomalejší obnova techniky, než je potřebné. Dochází tak k jejímu značnému zastarávání. 
V roce 2011 byl ukončen projekt SROP a veškerá technika (50 PC + tiskárny) byla 
převedena do majetku KJM a vzhledem k tomu, že za dobu trvání projektu (od r. 2006) byl 
téměř každý PC nejméně 3x na opravě, bude nezbytná obměna těchto přístrojů. V případě, 
že by k ní plynule nedocházelo, mohlo by dojít v dalších letech k omezování počtu PC, což 
by na některých provozech znamenalo omezení či úplné zrušení poskytování internetu 
veřejnosti.  
 
3.3  Prostory, vybavení, technika 
 
 K hlavním záměrům v oblasti zlepšování prostorových a materiálních podmínek 
patřila v roce 2012 reorganizace a modernizace služeb hudební knihovny s akcentem na 
větší atraktivitu presenčních služeb. Tento záměr se podařilo naplnit a uživatelé novou 
koncepci oceňují. Součástí této reorganizace bylo i provázání knihovny pro nevidomé                 
a slabozraké s hudební knihovnou, což zrakově handicapovaným uživatelům umožňuje 
bezprostředněji využívat i služeb hudebních. Toto uspořádání přineslo sice vyšší pohyb 
návštěvníků i přes knihovnu pro nevidomé a slabozraké, ale i v duchu odbourávání bariér 
mezi oběma světy považujeme tuto změnu za pozitivní. Prostory bývalé knihovny pro 
nevidomé a slabozraké bylo třeba uvolnit i v souvislosti s plánovaným rozšířením knihovny 
pro děti a nově koncipovaný kreativní prostor pro dospívající mládež. Tento projekt zařazený 
do Integrovaného plánu rozvoje města byl v průběhu celého roku ve spolupráci s IO MMB, 
odborem implementace MMB a projektovou kanceláří usilovně rozpracováván. Bylo vydáno 
stavební povolení, zpracován projekt interiérů. Tím byly vytvořeny předpoklady pro vlastní 
podání žádosti do ROP – JV, oblast podpory  3.1 – Rozvoj urbanizačních center v roce 2012.    
      Dalším prvořadým úkolem bylo pokročit s rekonstrukcí a modernizací jedné z našich 
stěžejních poboček v Bystrci na Vondrákově. Investiční záměr byl v závěru roku projednán 
v RMB, avšak prozatím nebylo přijato rozhodnutí. Je třeba opakovaně zdůraznit, že stav 
tohoto objektu je kritický a jeho zejména energetická náročnost neúnosná a neekonomická          
(náklady na opravy a údržbu viz zpráva o hospodaření). Síti poboček byl z iniciativy Městské 
části Brno-Černovice nabídnut knihovně nový prostor (Charbulova 38), který byl na náklady 
městské části rekonstruován pro potřeby knihovny. KJM původně plánovala přistoupit 
k novým prostorám velkoryse i ve vybavení a jeho automatizaci. Tomu ale opět zabránila 
navržená restrikce rozpočtu. Pobočka tak bude v roce 2012 otevřena ve standardním 
provozu s využitím stávajícího vybavení a vlastní kreativity. V únoru byla po přestavbě 
objektu městskou částí v Komíně znovu zprovozněna pobočka KJM na Vavřinecké. Bohužel  
proti původnímu stavu nám byly přiděleny menší prostory. Ke konci března byla ukončena 
činnost pobočky v Husovicích, kde již byl provozován pouze veřejný internet po dobu 
udržitelnosti projektu. Roli této pobočky plnohodnotně převzala knihovna v Maloměřicích 
případně ústřední knihovna.  
 Další materiálová vybavení a opravy probíhaly ve standardní plánované rovině               
(viz zpráva o hospodaření).        
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II.  PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 
 
 
4  Management  
 
 Knihovna si na počátku roku předsevzala cestou krátkodobých cílů a dílčí krůčků 
postoupit opět o kus dále při naplňování dlouhodobé vize. V řadě směrů jsme opravdu 
pokročili, v jiných jsme museli konstatovat, že ekonomické podmínky prozatím neumožňují 
razantnější změny. Zde máme na mysli například potřebné rozšiřování provozních dob či 
zvětšování velikosti knihoven. Jako blesk z čistého nebe pak zapůsobila zářijová zpráva                
a úkol našeho zřizovatel navrhnout pro rok 2012 a 2013 úsporná opatření ve výši 20 % 
stávajícího rozpočtu. V této situaci muselo vedení knihovny přijmout řadu krizových opatření, 
která mají knihovně pomoci vyrovnat se s restrikcí rozpočtu na rok 2012 a 2013. Navržené 
úspory šly napříč všemi složkami rozpočtu. I přes snahu minimalizovat jejich dopad přímo na 
uživatele, nebylo možné se tomuto vyhnout. V knihovně došlo k ustavení nové organizační 
struktury, která musí při výrazně nižším počtu zaměstnanců zajistit chod všech klíčových 
služeb. Přitom některá pracoviště a pracovní místa byla zrušena zcela. Byl také připraven 
nový knihovní řád, který důrazněji specifikuje práva i povinnosti našich klientů a umožní 
knihovně radikálnější postup vůči dlužníkům.   
 V této situaci byly veškeré rozvojové plány pozastaveny a především v rozměru 
půjčovní doby navrženém pro rok 2012 jsme se bohužel vrátili o hodný kus zpět. Součástí 
jednání s městskými částmi však bylo zároveň hledání východisek pro budoucí revitalizaci, 
věřme že pouze dočasně omezených služeb knihovny.  
 
4.1  Personální řízení 
 
 V první polovině roku 2011 byla situace v této oblasti relativně stabilní a přesto, že 
v knihovně stále citelně chybí některé odbornosti, dařilo se s kvalifikovaným týmem  
zaměstnanců zajišťovat hlavní oblasti činností. Výrazná změna nastala po schválení 
rozpočtu na rok 2012, kdy knihovna již v roce 2011 musela přijmout a realizovat úsporná 
opatření i v oblasti personální. Od září do konce roku v této souvislosti skončilo pracovní 
poměr celkem 32 osob, z toho 11 v souladu se ZP obdrželo odstupné.  
 V oblasti finančního ohodnocení výkonnosti a kvality jednotlivých pracovníků 
přetrvává nepříznivý stav z minulých let, kde vedoucí zaměstnanci nemají díky malému 
disponibilnímu objemu prostředků na platy, možnost individuálně diferencovat a motivovat 
zaměstnance. Možnost využití institutu osobního ohodnocení je minimální. Pouze v závěru 
roku bylo možné mimořádné výkony ocenit jednorázovými odměnami.   
 Vedoucí pracovníci nadále věnovali velkou péči odbornému růstu zaměstnanců                   
i vytváření pozitivní prozaměstnanecké politiky, to vše s cílem dále zvyšovat výkonnost                    
a kvalitu služeb knihovny. Knihovna se úspěšně zúčastnila jako jedna z prvních organizací 
tohoto typu v ČR pilotního projektu Audit rodina & zaměstnání. Naše konkrétní dobré 
výsledky byly prezentovány na tiskové konferenci ministra práce a sociálních věcí a na 
odborné konferenci Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání. Ke zpřístupnění zajímavých 
informací a odkazů bylo využito intranetu, který určen všem zaměstnancům KJM na toto 
téma.  
 Velkou pozornost věnuje KJM v otázce vzdělávání zaměstnanců, a to jak v oblasti 
knihovnictví, tak aktuálních společenských témat. Díky celorepublikovému projektu z roku 
2010 Zvýšení adaptability zaměstnanců v kultuře umožnila KJM svým zaměstnancům 
v rámci celoživotního vzdělávání absolvovat kurzy, jejichž náplň by měla posílit vzdělanostní 
úroveň a kompetence pracovníků. Téměř 90 % zaměstnanců se zúčastnilo jednotlivých 
vzdělávacích modulů z oblasti managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů, 
komunikačních dovedností. Většina pracovníci ze služeb absolvovala knihovnický inovační 
kurz zaměřený na základní knihovnické techniky, informační služby, trendy v oboru, v práci 
s dětmi a zpracování fondů. Probíhalo též vzdělávání v anglickém a německém jazyce. 
Jedna pracovnice s knihovny pro dospělé se intenzivně věnuje výuce znakové řeči, aby 
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mohla komunikovat s handicapovanými uživateli KJM. Řada pracovníků se zúčastnila též 
odborných seminářů a konferencí, které pořádaly Národní knihovna a jiné knihovní instituce 
ČR.  
 Během celého kalendářního roku probíhala na vybraných pracovištích oborová praxe 
středoškolských i vysokoškolských studentů oboru knihovnictví a též studentů z Pedagogické 
a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno.  
 
Struktura a po čty zam ěstnanc ů ke konci sledovaného období: 
Limit zaměstnanců:   143 
Fyzický stav k 31. 12. 2011:  155 
Přepočtený stav k 31. 12. 2011: 134,82 
z toho: 
knihovníci 2.03.01    110,67 
zakladači 1.06.04     4,- 
ostatní                 20,15  
zahrnují ekonomické a administrativně-technické činnosti 
(1.02.05,1.01.06,1.02.01,1.01.01,1.03.02,2.04.11,2.06.04,1.02.02,1.01.04,1.02.03,1.02.08, 
1.02.06,1.04.08,2.05.06,2.06.02,1.06.05.,1.01.11,2.07.01,1.01.09) 
 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců) 
 
V roce 2011 nastoupilo do organizace celkem 26 zaměstnanců: 
knihovníci 2.03.01:           14 (z toho 6 po rodičovské dovolené) 
zakladači 1.06.04:           5  
ostatní :            7 
zahrnují ekonomické a administrativně-technické činnosti 
(2.07.11,1.01.09,1.06.10) 
 
V roce 2011 rozvázalo pracovní poměr celkem 49 zaměstnanců (z toho 1 nástup na 
mateřskou dovolenou): 
knihovníci 2.03.01:   36  
zakladači 1.06.04:             5 
ostatní :              8 (z toho 1 na mateřskou dovolenou) 
zahrnují ekonomické a administrativně-technické činnosti  
(2.07.11,1.01.09,1.02.01,1.01.06,1.06.10) 
 
Průměrné platové třídy ve sledovaném období: 8 
průměrná platová třída knihovníci:   8 
průměrná platová třída zakladači:   4 
ostatní:      8 
 
Průměrný plat celkem dle vyplacených mezd: 17 337,- Kč 
průměrný plat knihovníci:               17 024,- Kč 
průměrný plat zakladači:               10 890,- Kč 
průměrný plat ostatní:               16 862,- Kč  
 
Úklidové práce a další pomocné práce jsou konány na základě dohod konaných mimo 
pracovní poměr.  
 
4.2  Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. 
 
 KJM jako povinný subjekt neobdržela žádnou žádost  o informaci dle tohoto zákona.  
Vedení knihovny však průběžně reaguje na všechny došlé podněty od veřejnosti. 
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4.3  BOZP a PO 
 
1. Prevence a) vstupní školení: je prováděno při nástupu nových zaměstnanců Knihovny  

Jiřího Mahena v Brně, přísp. org. Školení BOZP a PO 
obsahuje seznámení s obecně platnými předpisy. 
Pracovníci jsou seznámeni se svými povinnostmi 
vyplývajícími z těchto předpisů. Toto vstupní školení 
provádí technik BOZP a PO. Na pracovišti jsou pak noví 
zaměstnanci seznámeni s konkrétními bezpečnostními 
požadavky a jsou seznámeni s možnými riziky. Toto 
provádí vedoucí oddělení kam pracovník nastupuje. 

  b) periodické školení: všichni zaměstnanci Knihovny J. Mahena absolvovali  
     každoroční periodické školení BOZP a PO které provedl 
     technik BOZP a PO.  
O obou typech školení je veden záznam v osobní kartě BOZP každého zaměstnance. 
 
2. Kontrola a) ústřední knihovny: probíhala průběžně po celý rok 2011. Kontrolu provádějí 

vedoucí na jednotlivých pracovištích a technik BOZP. 
Pokud jsou shledány nedostatky v oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany jsou odstraňovány okamžitě po 
zjištění.   

  b) pobočky a VM: kontrolu poboček a výpůjčních míst provádí  
technikem BOZP a PO a to tak, aby každé pracoviště 
bylo kontrolováno min. 2x za kalendářní rok. Dále byla 
provedena kontrola vybraných pracovišť v rámci 
každoročních prověrek BOZP za přítomnosti ředitelky 
KJM, vedoucí útvaru služeb poboček a technika BOZP  
a PO. V rámci těchto kontrol nebylo zjištěno žádné 
porušení platných předpisů v oblasti BOZP a PO. 

3. Pracovní úrazy   V roce 2011 nebyly v Knihovně Jiřího Mahena v Brně,  
     přísp. org. řešeny žádné pracovní úrazy. 

 
4.   Revize RHP a pož. hydrantů je prováděna 1x ročně. Revize provedl v řádném  
     termínu Milan König. Všechny RHP byly fyzicky  
     zkontrolovány, v případě opravitelných závad byly tyto 
     odstraněny a za RHP, kterým skončila jejich životnost,
     byly dodány nové. Vše je řádně zaznamenán  
     v Protokolu o kontrole hasicích přístrojů. 
 
5.   Revize EPS   Pravidelně 1x za měsíc je prováděna zkouška funkčnosti 
     EPS za provozu. 1x ročně je prováděna revize EPS – 
     provádí firma Hajtr. Záznam o revizi je v provozní knize 
     EPS.      
6.   Kontrola požárních uzávěrů 1x za 6 měsíců je prováděna kontrola požárních závěrů.  
     Kontrolu provádí technik PO Ivan Sláma. Záznam o této  
     kontrole je na zvláštním formuláři a je založen v požární 
     knize. 
 
7.   Požární dokumentace  je vypracovaná Ing. Evou Fajkusovou a je pravidelně 
     kontrolována. Záznamy o pravidelných kontrolách  
     objektu jsou vedeny v požární knize.  
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5  Závěr  
 
 Knihovna Jiřího Mahena v Brně prošla se ctí rokem výročí svého devadesátiletého 
působení na brněnské kulturní a společenské scéně. Stejně jako v počátcích,                                 
i  v současnosti je jejím úkolem být každý den k dispozici všem, kdo ji potřebují. A ono slovo 
každý den je pro hodnocení významu knihovny klíčové. V životě jsou záležitosti, které si 
člověk dopřeje pro jejich luxusnost pouze občas či vůbec, jsou aktivity, na které si udělá čas 
jen zřídka. A jsou věci, o kterých je dobré vědět, že tu jsou stále a lze se na ně spolehnout. 
Knihovna je právě takovou institucí a to je pro město Brno, její obyvatele i návštěvníky velmi 
silná hodnota na poli kulturním, vzd ělanostním, sociálním i ekonomickém. V ěříme 
proto, že jako taková bude moci být nadále aktivn ě rozvíjena a jsme p řesvědčeni, že 
vklady do ní se mnohonásobn ě zúročují .   
  
 
V Brně 28. února 2012                                                                 Ing. Libuše Nivnická 
                                                                                                           ředitelka KJM 
 
 
Zpracovaly: Ing. Libuše Nivnická a PhDr. Hana Vacková s využitím podkladů vedoucích 
útvarů a oddělení a dalších odborných pracovníků KJM.       
 
 


