
     
 

 
 
Knihovna Ji řího Mahena v Brn ě (KJM), Kobližná 4, 601 50 Brno 

 
Tisková zpráva ze dne 1. listopadu 2013 
 
Knihovnu Ji řího Mahena v Brn ě čeká stavební ruch 
 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně zahájí koncem listopadu dostavbu a reorganizaci Ústřední knihovny 
na ulici Kobližná. Cílem stavebních úprav je rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti.  
 

„Od doby, kdy budova prošla v letech 1998–2001 celkovou rekonstrukcí a modernizací, se nároky 
klientů značně proměnily. Dynamicky se měnící nové technologie, ale i rostoucí nároky klientů na 
komfort při vlastním pobytu v knihovně nás vedou k inovacím, které reagují na tyto trendy. To vše se 
neobejde bez stavebních, technologických a interiérových úprav,“ uvedla ředitelka knihovny Libuše 
Nivnická.  
 

Investiční akce „Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení  služeb  veřejnosti“  je zařazena ve 
schváleném rozpočtu města Brna   s  celkovými  rozpočtovými  náklady 25 786 000 Kč                           
a předpokládanou dotací ve výši 17 379 000 Kč. Projekt je  spolufinancován z Regionálního 
operačního programu, oblasti podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center.  
 

„Cílem investiční akce je především vybudování multifunkčního sálu pro pořádání různých kulturních, 
společenských a vzdělávacích pořadů. Moderní knihovně už dnes zkrátka nestačí jen místnosti s 
regály plnými knih, nabízí toho mnohem víc. Pokud máme být dobrým zřizovatelem, je naším úkolem 
knihovně moderní zázemí zajistit. Prospějeme tím i Brňanům, kteří jejích služeb využívají,“ uvedl 
primátor města Brna Roman Onderka. 
 

Dostavba se bude především týkat nevyužitých půdních prostor, kde vznikne nový sál pro kulturně- 
společenské a vzdělávací akce knihovny s kapacitou cca 100 osob. Kromě výpůjčních                                 
či informačních služeb hledají návštěvníci Ústřední knihovny prostředí pro dlouhodobější studijní či 
relaxační pobyt, k němuž neodmyslitelně patří i možnost občerstvení, které zde v současné době 
chybí. Tuto funkci bude plnit Knihovní klub, který bude umístěn na pravé straně od hlavního vstupu                  
a kde bude kromě občerstvení také příležitost k relaxaci a četbě denního tisku. V podvečerních 
hodinách zde budou pořádány komorní akce, které dají prostor ke kreativnímu zapojení a prezentaci 
amatérských i profesionálních tvůrců.  
 

Pro co nejlepší kontakt veřejnosti s knihovnou vznikne nově Zákaznické centrum na nároží ulic 
Kobližné a Poštovské s přímým vstupem z ulice a dále propojené do atria Ústřední knihovny. 
Výsledkem bude moderně koncipovaný prostor pro první kontakt s klientem, s rychlou dostupností 
všeobecných informací a internetem. Umístěno zde bude i Informační středisko EUROPE DIRECT. 
„Knihovní klub i Zákaznické centrum obohatí rušné centrum města o snadno dostupné služby nejen 
pro pravidelné uživatele knihovny, ale také pro návštěvníky města a turisty,“ sdělila mluvčí knihovny 
Jana Kuncová.  
 

Naopak klidové prostředí pro čtenáře knihovny s možností posezení a četby časopisů bude rozšířeno 
ve vazbě na půjčovní prostory. Zcela neformální prostor, který bude navazovat na dětskou knihovnu 
a bude doplněn o multimediální techniku, vznikne také pro „náctileté“. Nabídne jim dostatek soukromí 
i možnost pobytu s přáteli. Mladí lidé se také budou moci sami stát spolutvůrci programové náplně.  
 

Knihovna dlouhodobě vytváří prostředí přívětivé pro celé rodiny a počet návštěv mladých rodin 
neustále roste. Proto bude oblíbený Family Point nově umístěn v samostatném prostoru přímo 
navazujícím na centrální halu. Bude zde nejen dostatek soukromí k nakojení, nakrmení či přebalení 
dítěte, ale i prostor ke hrám. Součástí bude také pestrá paleta informací užitečných rodičům. 
K celkovému zlepšení prostředí Schrattenbachova paláce a služeb přispěje doplnění 
vzduchotechniky, elektronický informační systém či možnost samoobslužné evidence výpůjček.  
 

Předpokládaná doba dostavby a reorganizace je stanovena na cca 10 měsíců. Po celou dobu bude 
Ústřední knihovna v provozu a p ůjčovní služby budou pln ě k dispozici.  „Čekají nás však dílčí 
přesuny některých služeb, případně krátkodobá omezení. O konkrétní situaci bude veřejnost 
průběžně informována. Přímo v centrální hale pak bude působit informační pracovník, který všem 
ochotně pomůže a poradí,“ doplnila ředitelka knihovny Nivnická.  
 



     
 

Čítárna a prostory informačních služeb s veřejným internetem budou uzavřeny již v průběhu listopadu 
a co nejdříve znovu zpřístupněny v jiných částech Ústřední knihovny v míře, kterou dovolí stavební 
aktivity. Veřejnost se může těšit na Ústřední knihovnu v novém lesku od podzimních měsíců 2014.    
 
Podrobnosti o průběhu dostavby a aktuálním umístění jednotlivých služeb pro veřejnost naleznete na 
webu www.kjm.cz  a v dalších informačních materiálech.  
 
Kontakt:   
KJM:  Bc. Jana Kuncová, tel.: 542 532 102, mobil: 605 298 276, public@kjm.cz  
Město Brno : Mgr. Pavel Žára, tel.: 542 172 162, mobil: 602 586 620, zara.pavel@brno.cz 
 
 

 

 

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


