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Knihovna Jiřího Mahena otevírá v Medlánkách zcela novou pobočku 
 
Knihovna Jiřího Mahena dnes otevírá zcela novou pobočku v městské části Brno – 
Medlánky. Bude se tak jednat o již 35 provoz knihovny na území města Brna. „Jsme právem 
hrdí na to, že naše služby jsou všem zájemcům snadno dostupné na celém území Brna. 
Rádi říkáme, že máme alespoň jednu pobočku v každé městské částí. Donedávna jsme 
dodávali kromě Medlánek. Ale toto se dnes za velkého přispění vedení městské části                            
a vstřícné podpoře statutárního města Brna stává minulostí,“ uvedla ředitelka knihovny 
Libuše Nivnická. 

Nová pobočka by dnes nebyla otevřena bez finančního přispění samotné městské části, 
která o pobočku velmi stála a zrekonstruovala prostory v objektu kulturního centra Sýpka 
(Kytnerova 1a) v celkové výši cca 2,3 mil. korun. Stejně tak samotné knihovně se podařilo 
získat finanční podporu statutárního města Brna v celkové výši cca 1 mil. korun na vybavení 
pobočky, nákup knihovního fondu a zajištění automatizace provozu.   
 
V nové knihovně si čtenáři budou moci vybrat z více jak pěti tisíc knižních titulů, deseti druhů 
časopisů a padesáti titulů mluveného slova. K zapůjčení budou i deskové hry, tematické 
kufříky či hračky a didaktické pomůcky určené nejen dětem se specifickými potřebami. 
V neposlední řadě budou k dispozici dvě elektronické čtečky knih. V knihovně budou na 
čtenáře čekat i nestandardní výpůjčky, jako dioptrické brýle či deštníky nebo ke koupi 
propagační předměty knihovny, kterými je možné potěšit své blízké. „Pobočka bude pro 
čtenáře otevřena dva dny v týdnu, pondělí a středa od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Kromě 
výpůjční služby bude nabízet i bohatý kulturní program v podobě autorských čtení, výstav                   
a vzdělávacích programů,“ doplnila knihovnice Helena Orálková.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:  
Bc. Jana Kuncová, tisková mluvčí, tel. 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz 
Mgr. Helena Orálková – knihovnice, pobočka Medlánky, Kytnerova 1a, tel.: 778 466 979, 
medlanky@kjm.cz 
 
 

   
 Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 


