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Výroční zpráva Knihovny Ji řího Mahena v Brn ě, příspěvkové organizace za rok 2010 
 

 
Úvod 
 
S chutí aneb najd ěte si sv ůj knihovní apetit  
 
  Dovolte mi na začátku této výroční zprávy pohled zpět. Ne však na první lednové dny 
roku 2010, ale kamsi na začátek, do let dvacátých minulého století. Budeme-li hodnotit, jaké úkoly 
má dnešní knihovna a jak tomu bylo v době jejího vzniku, zjistíme, že její poslání se v tom 
základním neliší. Není to však výsledek nějaké zkostnatělosti, ale naopak nadčasové role 
knihoven. Mahen vždy hájil a p ředstavoval knihovnickou činnost jako promyšlenou tv ůrčí 
práci s hlubokým výchovn ě vzdělávacím posláním a knihovnu jako živé kulturní st ředisko. 
A tak je tomu stále .  
     Knihovna však, podobně jako kterákoliv jiná instituce, musí každodenně svádět boj                    
o svého klienta. S pot ěšením m ůžeme konstatovat, že naši pracovníci se rozhodn ě nenudí            
a nevysedávají za prázdnými pulty marn ě vyhlížejíc n ějakého toho zbloudilého čtenáře.             
A s těmi, kdo právě nejsou osobně přítomni, čile funguje virtuální komunikace. Ano, všech více 
než 830 tis. návštěvníků mělo dobrý důvod do knihovny přijít. Věříme, že zde většina z nich také 
našla to, co hledala. Nejenom dobrou knihu či hudbu, příjemný kulturní zážitek na některém 
z pořadů, aktuální informace, ale především možnost jen tak obyčejně se zastavit, posedět, sejít 
se s  dalšími lidmi, povykládat s přáteli i „svými“ knihovnicemi a knihovníky. Ano i toto je neméně 
důležitá role knihovny. Díky lidem, kteří zde pracují, je knihovna nejen odborná profesionální 
instituce, ale především lidsky přívětivá a vlídná oáza. Jak důležité a mnohdy nedostatkové 
„zboží“ dnešního často uspěchaného a neosobního stylu života. Tak proto tu knihovna je se svými 
klady i nedostatky, především však s chutí tvořit ji takovou, aby zde každý našel svůj knihovní 
apetit. 
 
         Libuše Nivnická 
                ředitelka 
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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE  
 

Knihovna jako instituce kulturní vzdělávací a informační je svým postavením v Brně 
jedinečná, protože jako jediná má veřejný charakter v nejširším slova smyslu. Její služby mohou 
užívat registrovaní čtenáři stejně tak jako nahodilý návštěvník. Knihovna nabízí své služby všem 
občanům města a regionu, studentům, lidem přijíždějícím do Brna za prací, tuzemským                        
i zahraničním návštěvníkům, všem věkovým i sociálním skupinám. Prostřednictvím internetu jsou 
pak její služby dostupné 24 hodin denně a dosah působnosti není teritoriálně limitován. Knihovna 
tedy významně podporuje společenský rozvoj a sociální integraci, obohacuje vzdělávací 
infrastrukturu, umožňuje celoživotní učení i relaxaci, podněcuje osobní tvořivost a seberealizaci. 
Svým působením přispívá ke kvalitě života obyvatel i ekonomickému rozvoji, k řešení řady 
problematik města a napomáhá realizaci celoměstských koncepcí.   

O tom, že naše práce je kvalitní, svědčí i celostátní soutěž Městská knihovna roku                
(vyhlášeno Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci se společností  
SKANSKA), kde jsme v kategorii největších měst získali druhé místo, stejně tak  již tradiční 
umístění mezi významnými firmami Brna v anketě TOP 100.   

Kvalitních výkonů si přejeme dosahovat cestou motivace našich týmů a vytvářením 
prostředí, které nabízí atmosféru vzájemné vstřícnosti zaměstnavatele a zaměstnanců. Projekt 
Audit rodina a zaměstnání, do kterého se knihovna zapojila, znamená pro naše zaměstnance 
zcela konkrétní kroky a přístupy.  

 
 

1 Knihovnické a informa ční služby  
 
 v sobě zahrnují širokou škálu aktivit shrnovaných pod termíny absenční a prezenční 
služby, služby pro vzdálené uživatele a meziknihovní výpůjční služby. Za těmito mnohdy ne zcela 
srozumitelnými výrazy se skrývají reálné činnosti a služby, z nichž dnes žádnou nemůžeme 
nazvat základní a jinou doplňkovou či nadstandardní. Je volbou každého jednotlivce, co je pro něj 
to nejdůležitější. Zda si půjčí knihu a v klidu si ji přečte doma, nebo naopak je-li mu milejší 
posedět si v příjemném prostředí knihovny a prolistovat časopisy a noviny. V okamžiku, kdy 
člověk spěchající do práce potřebuje honem kouknout do svého e-mailu, jsme pro něj stejně 
důležití jako pro toho, kdo u nás pobývá před monitorem počítače zcela pravidelně a dlouho. 
Mnozí se rádi zaposlouchají do hudby právě v klidu knihovny, protože možná doma už na ně čeká 
spousta povinností. Můžete se usadit a dlouhé hodiny studovat, jiní si nechají potřebné informace 
vyhledat. Další se sejdou s partou stejných nadšenců nad „deskovkami“ (Klub deskových her) či 
se stále zvětšujícím se počtem zapálených členů Klubu přátel seniorů. Maminky a tátové, 
obtěžkaní knihami i nákupy, mohou se svými mrňaty v klidu spočinout v prostoru vyhrazeném 
pouze jim. Dopolední exkurze a besedy pro halasící školáky odpoledne střídají pestré pořady pro 
dospělé. Potrénovat můžete svou paměť i vylepšit počítačové dovednosti, soutěžit, jednou za rok 
v knihovně i nocovat. Můžete také „nahlížet“ do knihovny ze svého domova a v klidu si vybírat, 
kterou knihu, cédéčko, noty či časopis si půjčíte či zarezervuje, zjistit, jaký pořad se na tom kterém 
provozu právě nabízí a načerpat mnoho dalších aktuálních informací. Kdo má zájem, dostává od 
nás informace automaticky (newsletter, upozornění na konec výpůjční lhůty, rezervace aj.). 
 
1.1 Celkové statistické ukazatele 
 
1.1.1 Kdo nás vyhledává 
 
 Ještě před výčtem statistických čísel uveďme, že jsme knihovnou pro celý život. Velmi 
často  asociuje termín veřejná knihovna obraz něčeho, co je zde pro děti a důchodce. Ano, jsou to 
naše významné cílové skupiny, ale při detailnějším pohledu na věkovou strukturu čtenářů zjistíme, 
že je velmi rovnoměrná (děti do 15 let přes 22 %, 16–29 let 28 %, produktivní věk 30–59 let 30 %, 
nad 60 let 20 %) a jsme zde pro lidi v každém věku. Náš nejmladší čtenář se narodil v květnu 
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2010 a nejstarší v záři 1911. Celkový počet našich čtenářů opět stoupl a tvoří 10,3 % z obyvatel 
Brna. O intenzitě využívání knihovny však ještě lépe vypovídá ukazatel návštěvnosti. 
 
Čtenáři a návšt ěvníci 

 
K 31. 12. 2010 bylo na všech provozech zaregistrováno 41 939 čtenářů, z toho  

32 499 dospělých čtenářů a 9 440 dětí do 15 let. Oproti roku 2009 došlo k potěšujícímu nárůstu 
počtu registrovaných čtenářů o 1 546 více, z toho o 655 dětí více.  

V ústřední knihovně bylo celkem zaregistrováno 15 355 čtenářů, z toho 1 708 dětí do             
15 let. Na pobočkách a výpůjčních místech bylo celkem zaregistrováno 26 584 čtenářů, z toho 
7 732 dětí do 15 let. Dětští čtenáři tvoří 22,5 % z celkového počtu čtenářů. 

Během celého roku navštívilo KJM 838 285 návšt ěvníků. Akce pořádané knihovnou 
navštívilo 55 898 osob , bezplatného internetu využilo 86 290 uživatel ů. 

 
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.  
 
Výpůjčky 

 

Během roku bylo realizováno 2 158 776 výpůjček, z toho 274 281 naučné literatury pro 
dospělé, 1 015 319 krásné literatury pro dospělé, 86 074 dětské naučné literatury, 257 552 dětské 
beletrie, 371 527 periodik a 153 951 ostatních dokumentů (CD, hudebniny, mapy, CDRomy). 
Knihy tvořily 75,3 % z celkového počtu výpůjček. Celkově byl počet výpůjček vzrostl o 9 309 
svazků oproti roku 2009.  

V ústřední knihovně bylo půjčeno celkem 967 861 knihovních jednotek, na pobočkách              
a výpůjčních místech 1 119 915 kj. 
 
Informa ční služby 

 

Kromě klasických výpůjčních služeb si klienti vyžádali 27 687 informací,  
na 64 rozmnožovacích přístrojích (kopírky a tiskárny) bylo zhotoveno 51 854 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 1 505 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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Klub p řátel senior ů (tvůrčí dílna)           Projekt Ruku v ruce (beseda) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprvé do školy – Poprvé do knihovny   Že ň objev ů    
(pasování prv ňáčků) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzejní noc v KJM      P říměstský tábor 
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1.2 Služby jednotlivých pracoviš ť  
 
1.2.1 Ústřední knihovna 
 
 Z titulu centrálního provozu 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. Její personál pomáhá operativně řešit problémy a výpadky automatizované 
sítě. (Knihovní systém Clavius, který automatizovaná síť využívá, umožňuje klientům sledovat 
z domova přes internet stav jejich čtenářského konta, prodlužování výpůjček dle pravidel, 
rezervaci právě rozpůjčených dokumentů, prohlížení on-line katalogu a sledování aktuální 
nabídky pořadů. Prostřednictvím e-mailů upozorňuje knihovna na blížící se konec výpůjční lhůty. 
Umožňuje automatické upomínání o nevrácené dokumenty nebo zájemce vyrozumí o tom, že se 
rezervovaný dokument vrátil a je jim k dispozici.) Ústřední knihovna je rovněž hlavním 
organizátorem celoknihovních akcí, na nichž se podílí všechna oddělení, proto je někdy 
v hodnocení složité spravedlivě je zařadit pod jednotlivá oddělení. Knihovna slouží všem 
zájemcům, kteří chtějí využívat jejích služeb v souladu s knihovním řádem. Nabízí jim neformální 
prostředí s mnohými možnostmi relaxace i aktivního využití volného času či dalšího vzdělávání. 
Služby, které poskytuje, jsou provázaným komplexem tradičních výpůjčních služeb, stále se 
rozvíjejícího informačního servisu a kulturně vzdělávacích aktivit. Uživatelé zde naleznou vedle 
tradičních tištěných dokumentů audiovizuální materiály a elektronická média. Plně k dispozici jsou 
jim PC s vysokorychlostním internetem. Čtenáři a návštěvníci mohou zdarma využívat veřejný 
internet včetně připojení Wi-fi. Hudební a zvuková knihovna disponují kazetami, gramofonovými 
deskami, CD, DVD a MP3 nosiči. V čítárně je čtenářům i návštěvníkům prezenčně k dispozici 
denní tisk a vybraná periodika. V centrální hale, na ochozech i v jednotlivých odděleních se konají 
zajímavé výstavy a pořádají různé programy a soutěže pro školy, organizace i nejširší veřejnost. 
Pro zatraktivnění nabídky jsou uživatelům na webu knihovny i fyzicky v půjčovnách připravována 
témata měsíce. Knihovna se snaží nabídnout své služby v co největším měřítku i z časového 
hlediska. Novinkou proto bylo (i přes obtížné personální zabezpečení) rozšíření půjčovní doby 
během letních prázdnin  o dva půjčovní dny.  
 
Důležité mezníky  
 
* V lednu 2010 zahájilo Centrum d ětského čtenářství  při dětském oddělení ústřední knihovny           
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně druhý rok své činnosti a v únoru prezentovalo svoji činnost na 
mezinárodní úrovni na Veletrhu knih pro d ěti a mládež , který se konal v polské Poznani ve 
dnech 18.– 22. února 2010. 
* Na začátku roku byly zahájeny práce na projektu RUKU V RUCE z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí  
a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Od března do prosince 2010 
bylo zrealizováno 85 aktivit (včetně 4 celodopoledních integračních programů) pro 1 090 dětí.   
* Zrealizovali jsme čtyři projekty z Knihovny 21. století MK ČR. První, určený široké veřejnosti              
a realizovaný hudební knihovnou, se jmenoval Světem tón ů, barev a v ědění. Další dva semináře 
byly připraveny ve spolupráci se SKIPem pro odbornou veřejnost. Jeden hudební seminář                  
s názvem Hudba, která bortí hranice styl ů a forem  a druhý realizovaný Centrem dětského 
čtenářství s názvem Chceme d ětem číst II . Díky finanční podpoře z grantu jihomoravského kraje 
byl úspěšně realizován i projekt Kytice pro celou rodinu  v rámci Muzejní noci 2010. O jeho 
úspěšnosti svědčí vysoká návštěvnost. Zúčastnilo se jej 4 000 návštěvníků v ústřední knihovně 
a Mahenův památník navštívil zatím rekordní počet 260 účastníků. Programem Muzejní noci 
vyvrcholil Měsíc pro rodinu v Knihovn ě Ji řího Mahena v Brn ě – květen 2010 , který byl 
podpořen čtvrtým grantem z Knihovny 21. století MK ČR.  
* Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil Březen – měsíc čtenářů – kampaň 
věnovanou stávajícím i potencionálním čtenářům a čtení všeho druhu. Knihovna Jiřího Mahena           
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v Brně připravila ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví na 
Masarykově univerzitě anketu a zajímavý cyklus programů S chutí aneb Najd ěte svůj knižní 
apetit . (Vezmi svého nečtenáře do knihovny, Literární hospůdka, Čtení sluší každému                        
a netradiční celovečerní večerní program – Tajuplná cestovatelská noc v knihovně.)  
* Pokračovala tradičně dobrá a dlouhodobá spolupráce s kulturními a vzdělávacími zařízeními 
města. Již druhý příměstský tábor byl realizován ve spolupráci se ZOO Brno, BKC a Muzeem 
města Brna. (Z dalších společných akcí alespoň: setkání s V. Remkem, beseda s J. Grygarem, 
Slet st ředoevropských kosmonaut ů s Hvězdárnou a planetáriem Brno, dále rovněž cyklus 
besed Za zvířaty nejen do ZOO. Cykly besed Brno minulosti  byly připraveny rovněž s Archaiou 
Brno, se sdružením Brněnští otaku Toulky japonskou kulturou .) 
* 1. 10. 2010 byly na knihovnickém happeningu v Turnově vyhlášeny výsledky nové sout ěže 
MARK 2010  vyhlášené SKIP a společností SKANSKA pro knihovníky a pracovníky či studenty 
oboru knihovnictví se zaměřením na podporu mimořádných tvůrčích aktivit mladých do 35 let 
s důrazem na ocenění jejich konkrétního přínosu oboru v daném kalendářním roce. Na krásném 
druhém místě se umístila vedoucí dětské knihovny Bc. Helena Selucká za svůj kreativní                     
a inspirativní přístup k práci nejen s dětmi a za propagaci nových metod přístupu k četbě a čtení.  
* Malí i velcí milovníci deskových her hojně navštěvují v ústřední knihovně Klub deskových her , 
který se úspěšně podílí na organizování turnajů v deskových hrách (ve hrách: Bang! Dominion, 
Osadníci z Katanu).  
* Od 1. 11. 2010 se KJM zapojila do projektu „Senior pasy“ , který je určen obyvatelům 
Jihomoravského kraje, kteří dovršili 55 a více let. 
* Senioři si oblíbili klubová setkání v rámci projektu Knihovna p řátelská senior ům. Na konci 
listopadu překročil počet členů Klubu p řátel senior ů číslo 80. 
* Úspěšně pokračovala spolupráce s Knihovnou Raczy ńskich v Poznani . V loni v říjnu 
navštívila delegace knihovníků z KJM partnerské město Poznaň, kde se mohla seznámit nejen 
s kulturními památkami, historií města i knihovny, se vzácnými starými fondy, vybranými 
odděleními a plánovanou přestavbou (respektive přístavbou hlavní budovy), ale především 
s aktivitami, které Knihovna Raczyńskich připravuje pro děti. Na přelomu listopad a prosince nás 
na oplátku navštívila delegace z Poznaně, aby se aktivně zúčastnila Setkání s polskou kulturou  
a seznámila se s některými našimi provozy a pořady.   
 
Čtenáři, návšt ěvníci a výp ůjčky 
    
 Základní statistické ukazatele činnosti ústřední knihovny za rok 2010 vykazují mírný 
nárůst ve všech uvedených ukazatelích oproti roku 2009  (čtenáři 15 355, index 2010/2009 
100,7  děti 1 708, index 106, návštěvníci 463 035, index 98 výpůjčky 977 671, index 102,1). 
Poslední roky ukazují pozvolný nárůst, avšak počet čtenářů se pravděpodobně již razantně 
zvyšovat nebude. Roste počet automatizovaných provozů. Čtenáři mohou s jednou legitimací 
využívat služeb všech automatizovaných provozů. Počet výpůjček v dlouhodobém sledování 
postupně klesá a nárůst proti roku 2009 o 20 000 výpůjček je úspěchem, neboť nás dlouhodobě 
trápí nedosta čující množství financí na dopl ňování fond ů. Pro knihovnu našeho typu je vysoká 
aktuálnost fond a tedy dostatečně velká každoroční akvizice klíčová. 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. Krize se odrazila mírným nárůstem čtenářů                   
i návštěv. Pokud by bylo možné doplňovat větší objem nových fondů, jistě by se dosáhlo lepších 
výsledků ve výpůjčkách. Přes finanční nedostatek se nákupní komise snaží zachovat vysokou 
úroveň přírůstku knihovního fondu. Výběru fondů je tradičně věnována značná pozornost. Při 
nákupu jsou velmi pečlivě zvažovány požadavky našich uživatelů. Fondy jsou průběžně 
doplňovány pravidelnými výběry v Levných knihách. I přes tuto snahu není možné 
uspokojit všechny naše zákazníky. Někteří odcházejí nespokojeni. Uvítali by širší nabídku 
časopisů. Odmítají dlouho čekat na žádané tituly či platit jejich rezervace. Přesto zájem                     
o rezervace opět vzrostl: z počtu 22 573 rezervací v roce 2009 na 24 867 v roce 2010  (tj. o 2 294 
více). Čtenáři stále častěji využívají možnosti nechat si zasílat informace o rezervovaných titulech 
přes internet. Poštou bylo rozesláno 4 586 informací o rezervovaných titulech, přes internet             
20 281 zprávo rezervacích. Nejčastěji rezervovanými tituly v ústřední knihovně v loňském roce 



 10 

byly z beletrie pro dospělé stejně jako loni Muži, kteří nenávidí ženy od Stiega Larssona                 
(41 rezervací), na druhém místě se drží (s 18 rezervacemi) dva tituly: od Simona Mawera 
Skleněný pokoj  a Farma zvířat od George Orwela. Na třetím místě je Obraz Doriana Graye 
Oscara Wilde  (17 rezervací). Kniha Jíst, meditovat, milovat od Elizabet Gilbert se drží těsně 
v závěsu společně  s knihami Stephenie Meyrerové: Nový měsíc a Stmívání, na něž bylo „jen“           
15 rezervací. V rezervacích z naučné literatury loni udržely své pozice tituly: Ekonomie dobra            
a zla Tomáše Sedláčka (14 rezervací) a Příběh umění E. H. Gombricha (12 rezervací), za nimi 
pak Livia Klausová Smutkem neobtěžuji (11 rezervací). Dětští čtenáři si nejčastěji rezervovali 
Harryho Pottera a relikvie smrti J. K. Rowlingové, knihu amerického spisovatele Christophera 
Paoliniho Odkaz dračích jezdců 3 a z povinné četby Krále Lávru od Karla Havlíčka Borovského.  
 Pro úplnější představu ještě přehled nejžádanějších titulů. Z beletrie patří mezi nejčastěji 
půjčované Pýcha a předsudek Jane Austenové (254 výpůjček), Žert Milana Kundery (245 
výpůjček), z takzvaně povinné četby Povídky malostranské Jana Nerudy (233 výpůjček) a Máj 
Karla Hynka Máchy (217 výpůjček).  V naučné literatuře pro dospělé si nejlépe vedla kniha Livie 
Klausové Smutkem neobtěžuji, Machiavelliho Vladař a třetí pomyslnou příčku si vybojoval 
Gottland polského autora Mariusze Szczygiela. V dětské beletrii byl na prvním místě Malý princ 
Antoine Saint-Exupéryho (s počtem 110 výpůjček – mimochodem stejně jako v roce 2009). 
Tradiční stálice Staré řecké báje a pověsti Eduarda Petišky se držely s 81 výpůjčkami na 2. místě. 
Třetím nejpůjčovanějším titulem byl loni Harry Potter a relikvie smrti se 63 výpůjčkami. V naučné 
pro děti to vyhrál titul Dinosauři se 66 výpůjčkami, Zmatený mozek Nicka Arnolda (58 výpůjček)               
a Důvtipní detektivové Rachel Wright. Ve výpůjčkách časopisů vedou týdeníky Vlasta, Reflex              
a Květy. U dětí bezkonkurenčně „rodinné stříbro“ Čtyřlístek. 
 A nejčastěji půjčované tituly v hudební knihovně? Mezi CD vedla Rusalka Antonína 
Dvořáka (67 výpůjček), Kmotr Maria Puza (62 výpůjček) a Jméno růže Umberta Eca (50 
výpůjček). Zájem o půjčování zvukových nosičů stále klesá. V kurzu je zájem o mluvené slovo                 
a vážnou hudbu. Půjčování CD v hudební knihovně již několik let negativně ovlivňují podmínky 
půjčování zvukových nosičů. Podle smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi není možné 
po dobu devíti měsíců půjčovat novinky domů. Klienti zajímající se o aktuální novinky na trhu 
nemají potřebu chodit si tyto dokumenty do knihovny pouze poslechnout a využívají raději 
internetu v teple domova. Z 28 886 návštěvníků hudební knihovny v roce 2009 klesl jejich počet 
na 25 620 návšt ěvníků v roce 2010. Klesají výkony. Hudebních dokument ů (AV media + 
hudebniny) se půjčilo jen 29 867, což bylo pouze 75 % výkonů roku 2009. 

Veřejnost využívá široké nabídky kulturních a vzdělávacích aktivit, které knihovna 
organizuje. Hojně navštěvují výstavy a jejich vernisáže, kurzy a besedy, účastní se soutěží. 
Z celkového počtu 463 035 návšt ěvníků úst řední knihovny  jich 6 714 navštívilo kulturní akce  
(o 905 více než v roce 2009) a 13 995 vzdělávací akce . Pravděpodobně i díky počítačovým 
kurzům, které knihovna pořádá, roste počet zájemců různých věkových skupin o využívání 
moderních internetových služeb. Za loňský rok uskutečnili 56 366 návšt ěv internetu  (tedy o 10 
510 návštěv více než v roce 2009). Těší nás rostoucí zájem veřejnosti, ale zároveň nás zavazuje 
ke zvyšování nabídky a kvality svých služeb. 

 
1.2.1.1 Knihovna pro dosp ělé  
 
 je 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 knihovně pro dospělé se v roce 2010 zvýšil počet registrovaných čtenářů na 14 888                         
a průměrný počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře z loňských 34,68 na 35,91. 
 Pracovnice knihovny pro dospělé čtenáře vypomáhají rovněž v ostatních provozech, 
nejčastěji v dětské a zvukové knihovně, v čítárně, IC KJM nebo IN-centru. Podílejí se na realizaci 
exkurzí, knihovnických lekcí, besed a další programové nabídky.   
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 Knihovna pro dospělé zaštítila pokračování kurzů tréninku paměti pro seniory a na podzim 
nově i kurz paměti pro zaměstnané (pod vedením Z. Adlerové, certifikované trenérky paměti                 
a členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging). Během roku se konaly 
pravidelné aktivity v rámci projektu Knihovna p řátelská senior ům určené našim čtenářům z řad 
starších spoluobčanů. V prvním pololetí se klubová setkání konala jedenkrát za 14 dní. Ve 
druhém pololetí byla doplněna o setkání se Sahadžajógou, takže se aktivity pro seniory konaly 
každý týden. V klubu je registrováno přes 80 seniorů. Široké veřejnosti byly určeny další akce, 
například:  Setkání s polskou kulturou (polskými tradicemi a zvyky, polskou literaturou                        
a koncertem Michala Lanuszky – ve spolupráci s Knihovnou Raczyńskich, OZV MMB                       
a POLONUSEM), či předvánoční koncert Komorní dechové harmonie Brno Hrajeme Antonína 
Dvořáka.   
 
1.2.1.2 Knihovna pro nevidomé a slabozraké  
 
  Oddělení vzniklo v roce 1976. Jeho služeb mohou využívat pouze osoby se zrakovým 
postižením. Čtenářům toto oddělení nabízí zvukové knihy nahrané ve formátu MP3 (1 842 titulů 
na cca 2 000 nosičích), dále magnetofonové kazety (3 879 titulů na 40 000 kazetách), cca 900 CD 
přímo ve zvukové knihovně (využívat mohou samozřejmě i zvukových nosičů dalších oddělení)            
a knihy a časopisy v Braillově písmu nebo ve zvětšeném černotisku. Fond zvukové knihovny tvoří 
převážně materiály z fondů Macanovy knihovny v Praze, ty jsou průběžně doplňovány vlastním 
nákupem KJM. V minulosti byla nabídka obohacena nákupem z projektu Poslouchání ve tmě 
(2006) o 211 titulů notových materiálů z projektu Bílá nota (2007). Oba projekty byly podpořeny 
financemi MK z Knihovny 21. století stejně jako projekt Fenomén MP3 realizovaný v roce 2008, 
který umožnil vybavit zvukovou knihovnu technikou odpovídající změněným podmínkám 
v souvislosti s nahráváním zvukových knih na nové nosiče. Zakoupení nového přehrávacího 
zařízení s USB vstupem se rozšířila možnost nahrávání zvukových knih na vlastní média klientů, 
což handicapovaným klientům zákon umožňuje. Někteří starší klienti zůstávají věrni poslechu 
kazet. Výhodou nového média je, že na jediném nosiči může být obsaženo i několik titulů                  
a odpadá tak nošení těžkých tašek. Zájem o formát MP3 postupně vzrůstá. Čtenářům zvukové 
knihovny 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 scanner a televizní lupu (ke zvětšení textů a obrázků), pracovat s internetem s hlasovým 
výstupem nebo technikou upravenou pro slabozraké. Registrovaných čtenářů neubývá. Jejich 
počet se stabilizoval cca na 300 registrovaných čtenářích . Přesto ve statistickém vykazování 
klesl počet výpůjček, což je dáno změnou typu nosiče. Nové tituly zvukových knih jsou 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. Je to pro uživatele velká výhoda a reálně tedy výpůjčky neklesají.  
              Zájemci se pravidelně jedenkrát měsíčně schází v Literárním klubu. Tři poslechové 
pořady připravil nevidomý student Roman Kabelka. Poslechový pořad o Haně Hegerové připravil 
hudební publicista Jiří Černý. Velký úspěch u posluchačů měl koncert pana Romana Raurera             
v Kleinově paláci.  
 
1.2.1.3 Mahenův památník  
 
 Mahenův památník, který byl vybudován v roce 1992 jako trvalá připomínka osobnosti 
Jiřího Mahena který zde do své smrti (1939) bydlel, zachovává původní ráz jeho pracovny, kterou 
doplňuje expozice ilustrující jeho život a dílo. Mahenův památník je jediným provozem knihovny, 
který je otevřen i v neděli  a tato služba je velmi vyhledávaná a oblíbená. V roce 2010 se zde 
uskutečnilo 13 688 návšt ěv (z toho 799 osob návštěvníci stálé expozice). 
  V přízemí je umístěna půjčovna. Navštěvuje ji 1 301 registrovaných čtenářů (z toho 342 
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 
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dotazy a potřebami. Prostorové možnosti jsou omezené. Proto je nutné věnovat výběru                     
a udržování fondu maximální pozornost.  
 Čtenáři si půjčili 51 876 knih a časopisů. Přichází sem i četní zájemci o přístup 
k veřejnému internetu. Loni se uskutečnilo 529 návštěv internetu, na němž zájemci strávili             
40 132 minut. Plně využita je především nedělní kapacita, a to ve všech směrech (kromě svátků) 
od 9 do 18 hodin. Od 9 do 18 hodin je pak otevřen ještě v úterý a ve čtvrtek. 
 Pečlivě se na památníku udržuje tradice literárních pořadů a kulturních aktivit, včetně 
komorních představení divadelních her z českého i světového repertoáru, kterou v Brně Jiří 
Mahen zavedl. Pro mateřské, základní a střední školy i veřejnost je každoročně připravována 
pestrá nabídka pořadů. V roce 2010 se 119 pořadů zúčastnilo 3 364 návštěvníků. 85 pořadů bylo 
uspořádáno pro mateřské, základní a střední školy (od Pohádek pro nejmenší přes Pasování 
prvňáčků, Klíčování, Knížku pro prvňáčka a Šňůrku plnou písmenek po Čtení s herečkou Danou 
Peškovou či besedy o J. Mahenovi). Veřejnosti bylo určeno 34 pořadů. Pravidelně jsou 
realizovány cykly připravované již řadu sezon bývalým dramaturgem SD Brno panem Jaromírem 
Vavrošem, „Brunensia sub tegulis aneb čtení na p ůdě“  a „Laureáti Nobelovy ceny“ 
(věnovaný Hertě Müllerové, Rabíndranáthu Thákurovi a dalším). Z jeho pořadů loni dále zaujalo 
Čtení na p ůdě z díla Hynka Bulína. 

 Velký zájem vzbudily březnové pořady: beseda s paní V ěrou Mikuláškovou  nad její 
vzpomínkovou knihou, kterou moderovala redaktorka Českého rozhlasu v Brně Alena Blažejovská 
a podvečer k významnému životnímu jubileu spisovatele Ludvíka Kundery , který připravil RNDr. 
Zdeněk Čecháček a účinkovali v něm herci brněnských divadel Eva Jelínková, František Derfler              
a Miloš Maršálek. S ohlasem se setkal květnový pořad prof. Jana Šmardy Válečná anabáze Lva 
Blatného v dopisech a červnové Velké čtení  Antonína Bajaji. Muzejní noci 2010 se v MP 
zúčastnilo rekordních 260 návštěvníků. Ze zářijových besed diváky nejvíce zaujalo Vzpomínání 
pod trámem  s paní Evou Šlapanskou a Jaroslavem Tučkem, Velké čtení  Zdeny Zábranské              
a Podvečer s p ředstaviteli Masarykova onkologického ústavu . I mimobrněnské zájemce 
přivedly do MP pořady posledního čtvrtletí. Podvečer nad knihou L. Soldána „Inflace slova 
v našem věku“, večer s duchaplným spisovatelem Zdeňkem Janíkem, máchovský večer Lydie 
Romanské „Aniž tvůj že jsem“ a nostalgický podvečer nad knihou „Chlévská lyrika aneb Zvířata 
nám odcházejí ze života“, ukázky z díla použila i redaktorka Českého rozhlasu Brno pro svůj 
publicistický magazín Zelný rynk. Poslední své životní vystoupení zde měla spisovatelka                       
a čtenářka MP Hana Pražáková . Krátce po svém autorském čtení zemřela. 
             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, přestože 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 brněnského básníka                 
a překladatele Ivana Petlana. Děti zase ocenily potleskem představení Divadla Koráb  (v rámci 
Pasování prvňáčků 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, úmrtím jejího předsedy, pana Ludvíka Kundery. 

 
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 statutárním městem Brnem z finančních 
prostředků Společného regionálního programu strukturálních fondů Evropské unie a rozpočtu 
města Brna i státu. 
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 Zvláštní symbiózu zde vytváří zrestaurované historické sály Kleinova paláce vybavené 
počítači s vysokorychlostním internetem a technikou určenou k pořádání kulturních                        
a vzdělávacích aktivit. 
 IN-centrum je registrovaným čtenářům během školního roku k dispozici každý všední den 
od 13 do 18 hodin. Dopoledne jsou vyhrazena pro školení a vzdělávací aktivity, a to nejen pro 
další vzdělávání zaměstnanců, ale i objednané veřejnosti. Objednávky jsou nutné, protože 
k dispozici je pouze 8 počítačů a o kurzy je skutečně velký zájem. Celoročně, včetně prázdnin, je 
proto počítačová technika využívána v kurzech práce na počítači a internetu pro seniory.                 
V kurzech o šesti lekcích se senioři naučí základům práce na PC a orientaci ve světě internetu. 
Pro velký zájem v nich budeme i nadále pokračovat. Nad rámec běžné nabídky proběhl kurz 
počítačové gramotnosti i pro členy Klubu přátel seniorů (v rámci projektu Knihovna přátelská 
seniorům), pro něž byl jako dárek v Týdnu knihoven nově připraven i Kurz zpracování digitální 
fotografie. Pro velký úspěch a zájem dalších členů klubu byl do konce roku ještě dvakrát 
zopakován a v roce 2011 proběhnou další. V rámci udržitelnosti projektu 3 IN: INformace – 
INtegrace – INternet byl zrealizován rovněž Kurz počítačové gramotnosti pro nezaměstnané             
a maminky/tatínky na rodičovské dovolené, který naplnil 18 dní výuky (61 vyučovacích hodin). Od 
konce roku probíhají v těchto prostorách 3 dny v týdnu jazykové kurzy pro zaměstnance pořádané 
Unií zaměstnavatelských svazů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
               O intenzivním využití prostor i techniky svědčí to, že za rok 2010 zde proběhlo              
13 běhů počítačových kurzů i celkový počet návštěv v pravidelných odpoledních hodinách, kdy 
této možnosti čtenáři využili při 4 018 návšt ěvách .  

   Ve večerních hodinách byly v IN-centru realizovány další kulturně vzdělávací akce: 
v březnu My tam snad nikdy nedojedeme – promítání z cyklocesty Brno – Hamburk – Brno,                 
a seminář Centra dětského čtenářství Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti. 
 Do Kleinova paláce byl po dobu rekonstrukce Vily Tugendhat umístěn klavír z této vily. 
Možnost zahrát si na tento vzácný nástroj dostali hosté v rámci Malého divadla hudby , které zde 
uspořádalo několik koncertů (například Klavírní recitál k výročí Fryderika Chopina, Alexandr Jacob 
hraje skladby Beethovena).  
 
1.2.1.5 Dětská knihovna 
 
  Příjemné prostředí nabízí ve třetím nadzemním podlaží knihovna pro děti nejen malým, 
ale i velkým návštěvníkům. Kdo by se nechtěl alespoň na chvíli vrátit do dětství, třeba 
prostřednictvím hrdinů z dětských knih. V knihovně vedle klasických starých dětských knih či 
takzvané povinné četby, která stále tvoří značnou část výpůjček, nabízí 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. Dnešní 
nejmladší generace bere techniku jako naprostou samozřejmost, nebýt na internetu dnes není IN. 
Jen v DK strávilo 616 čtenářů (při 3 454 návštěvách) celkem 167 607 minut  (což je cca 2 794 
hodin ). Došlo tedy opět k lehkému nárůstu oproti roku 2009. Pravděpodobně i díky tomu, že se 
rozšířila letní půjčovní doba a o prázdninách měli všichni možnost přijít i v úterý a ve středu. Na 
internet do dětské knihovny mohou i dospělí, především v dopoledních hodinách, kdy jsou děti ve 
škole. Vždy však musí být čtenáři knihovny. Ti ve věku do 15 let navíc na základě formuláře 
vyplněného rodiči, v němž rodiče potvrdí podpisem souhlas s tím, že jejich dítě může využívat 
internet v  KJM. Děti mohou hrát hry na obou PC v DK a také na 3 PC v HK. Internet 
k informačním účelům mohou dále využívat ve všech odděleních KJM, které jej nabízejí. V menší 
míře jsou v poslední době v DK využívány CD-ROMy s hrami, naučnými kvizy a encyklopediemi  
a zájem o ně stále klesá. Důvodem není jen malá nabídka nových titulů, ale především silná 
konkurence na internetu, kde je řada her přístupná on-line a zdarma. V dětské knihovně je 
registrováno 1 822 čtenářů (tedy mírný nárůst – o 57 více než loni). Během loňského roku poctili 
DK 31 424 návšt ěvami  (z toho 15 528 tvořili návštěvníci do 15 let). 

 Věkem mladý kolektiv pracovnic připravuje pro děti a mládež atraktivní a neotřelé 
programy. Přitom pokračuje v tradičně kvalitní realizaci besed pro školy. Nabídka besed je dnes 
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daleko komplexnější a zahrnuje průřezová témata obsažená v Rámcovém vzdělávacím programu 
pro základní vzdělávání. Knihovnice připravují besedy, interaktivní pořady a tvůrčí dílny nejen pro 
školy, ale i pro veřejnost. Často při přípravě spolupracují s dalšími kulturními a vzdělávacími 
organizacemi.  

Z celkového počtu 322 akcí  bylo 79 akcí pro širokou ve řejnost  a 243 akcí pro školy. 
Celkem se jich zúčastnilo 6 296 dětí. Jedná se asi o 30% nárůst v počtu akcí, návštěvníků akcí 
bylo cca o 2 000 více. 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 jsou 
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 EU umožňuje věnovat se 
handicapovaným dětem systematičtěji, než to bylo možné v rámci samotné dětské knihovny. Ta 
však pokračuje i nadále ve spolupráci se stacionáři Nojmánek, Veleta a Tereza. Vznikla i jedna 
nová spolupráce se stacionářem Gaudium. Pro Nojmánek bylo realizováno celkem 10 besed, pro 
Veletu 14 besed, pro Terezu 2 besedy a pro Gaudium 2 besedy. Témata besed byla různorodá. 
Týkala se například svátků a událostí během roku – Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice, … některé 
se věnovaly Brnu – tajemství hradu Špilberku, Veveří, Brněnských divadel. Další besedy s literární 
tematikou se věnovaly se Jaroslavu Foglarovi, nebo Sherlocku Holmesovi. Připraveny byly                  
i soutěže – Riskuj, Videostop a též besedy pro MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Kociánka i pro ZŠ 
Sekaninova. 

 Ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno byl pro veřejnost připraven program na 
jarní prázdniny nazvaný podle slavného díla Julese Verna Ze země na měsíc. Součástí literárně 
výtvarných dílen bylo vyhlášení soutěže z projektu KDK SKIP Kde končí svět „Jakou barvu má 
svět Julese Verna“, vypouštění horkovzdušných balónů či „měsíční chůze“ nebo mimozemšťanům 
věnovaná dílna „Kdo žije ve vesmíru?“ . 

V Březnu – m ěsíci čtenářů v Týdnu čtení  bylo uspořádáno česko-francouzské čtení 
známého příběhu Goscinnyho Malého Mikuláše. Čtení známého Kocoura v botách proběhlo zase 
netradičně v angličtině. Pracovnice oddělení se rovněž značnou měrou podílely na realizaci 
celoknihovní akce S chutí  aneb Najd ěte svůj knižní apetit  (ve spolupráci se studenty Kabinetu 
informačních studií a knihovnictví na MU), jehož součástí byla i Tajuplná cestovatelská noc 
v knihovně dne 24. 3., o níž se s malou nadsázkou dá mluvit jako o „Noci s Andersenem pro 
dospělé“. Tradičním vyvrcholením tohoto měsíce byla však ona skutečná Noc s Andersenem 
2010 věnovaná významnému českému básníku Františku Hrubínovi. Zájemci o tajuplnou noc 
v knihovně museli jako každý rok splnit nejdříve během předchozích měsíců 2 úkoly. Tentokrát 
vyráběli korále pro princezničku na bále a kreslili odpověď na zadanou hádanku. Díky tomu, že se 
nocovalo i na dvou pobočkách (Kurská, Starý Lískovec  a na Mozolkách, Žabovřesky), mohlo být 
uspokojeno více dětí než v předchozích letech. V programu Noci s Andersenem děti poznávaly 
Františka Hrubína a zároveň si zasoutěžily na Knihovních Olympijských hrách. Medaile získali 
všichni. 

V květnu mohly děti v rámci Muzejní noci 2010  zhlédnout představení O Palečkovi 
Divadla Paravánek  v kouzelné výpravě malířky Jarky Fišerové. Se spoustou pohádkových 
postaviček hráli, zpívali (sami i s dětmi) Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna. V rámci Května – 
měsíce pro rodinu  měly děti možnost vytvářet leporelo pod vedením slovenské ilustrátorky 
Noémi Ráczové. Někteří tvořili společné leporelo, někteří vlastní knihu.  

První červnová sobota je už tradičně věnována Dětskému dni  v rámci BMUE. Loni se jeho 
organizace i realizace ujali pracovníci hudební knihovny a připravili pro děti zábavné dopoledne 
plné her a soutěží pro děti i rodiče nazvané Cestou necestou aneb Za dobrodružstvím                  
v knihovn ě – s vystoupením dětských souborů Dúbravěnka a Čerešničky při ZUŠ Jaroslava 
Kvapila Písničky o zvířátkách aneb Máme rádi zvířata a projektem absolventů brněnské 
konzervatoře A co Vy, pane Kolego.  
V červnu skončil již 7. ročník projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny  slavnostním 
Klíčováním  prvňáčků ze ZŠ Rašínova a ZŠ Antonínská, součástí programu bylo také předávání 
knížek z projektu “Už jsem čtenář – Knížka pro prv ňáčka“ . 

Ve spolupráci s dalšími brněnskými institucemi a střediskem Europe Direct se DK zapojila 
do realizace příměstského tábora , který byl určený dětem od 6 do 12 let. Ve spolupráci se ZOO 
Brno, BKC a Muzeem města Brna děti strávily v každé instituci jeden den. Během celodenního 
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programu v knihovně společně jako piráti hledaly poklad Karla Čapka. Program byl realizován pro 
dvě skupiny dětí v červenci a v srpnu. 
 Září a říjen jsou v dětské knihovně už nemyslitelné bez projektu Poprvé do školy – 
Poprvé do knihovny  podpořeného MK ČR z Knihovny 21. století. V říjnu přicházeli noví prvňáčci 
na Pasování na čtenáře knihovny a rytí ře knihy  v rámci již 8. ročníku projektu. Celá podzimní 
část byla prolnuta doprovodnou soutěží k nedožitým narozeninám Františka Nepila „Co ukrývá 
makovice“. Děti měly za úkol nakreslit, jak bydlí Makový mužíček v makovičce. Při vyhlašování 
soutěže i při předávání cen (21. 10.) asistoval spisovatel Zdeněk Železný, který píše zajímavé 
knihy pro děti. 

V listopadu se KJM zapojila do celorepublikové akce Den pro d ětskou knihu . Den byl 
věnován zajímavých knižním tipům pod vánoční stromeček. Ve spolupráci se studentkami 
Kabinetu informačních studií a knihovnictví jsme připravili program, kdy děti v rámci jednotlivých 
zastavení poznávaly zajímavé současné knižní tituly a plnily s nimi spojené úkoly. Součástí 
programu byla také čtenářská dílna, kdy si děti navzájem doporučovaly zajímavé knížky (graficky, 
textově) a dva interaktivní workshopy „Gapiszon se hlásí!“, které děti seznámily se známým 
polským komiksovým hrdinou. V rámci spolupráce s Knihovnou Raczyńskich a návštěvy jejich 
knihovnic bylo uspořádáno česko-polské čtení z knížky Jana Brzechwy Akademie pana Kaňky.  

Tradičně se DK zapojuje do vánočního programu v rámci akce Vánoce na brn ěnské 
radnici  a nejinak tomu bylo i loni. Program S vůní vánoc  navštívilo 95 dětí s rodiči. Pro děti bylo 
připravené divadelní představení Brněnských tetin a Divadla Paravánek a vánoční dílna, kde si 
děti mohly vyrobit voňavé ozdoby na stromeček a seznámit se se známými vánočními vůněmi.  

Každý první čtvrtek v měsíci po celý rok probíhala v DK pravidelná „ čtvrtkování“ –
odpolední interaktivní pořady pro veřejnost. Zúčastnit se jich mohly děti různého věku společně          
s  kamarády, známými či rodinnými příslušníky. Na programu byla například výroba zajímavých 
kalendářů, velikonočních výrobků, „hvězdoplulo se“ a před prázdninami šlo o „mořské 
dobrodružství“. V listopadu se na Svátek zemřelých vytvářely zajímavé lampičky a dýně 
k rozveselení chmurných podzimních večerů. Poslední „čtvtrtkování“ bylo věnováno adventním 
kalendářům.  

V sobotu 18. 9. se u příležitosti Týdne vědy, který se orientuje na popularizaci vědy, v KJM 
konal Den vědy. Na programu byl pořad pro děti Tajuplné lidské tělo. 
 V polovině února oslavil své druhé narozeniny Klub deskových her . Pravidelně se v něm 
schází kolem 20 hráčů, čtenářů knihovny. Klub byl úspěšným spolupořadatelem turnajů ve hrách 
Bang!, Dominion a Osadníci z Katanu. 

Výčet aktivit DK za loňský rok je dlouhý. Od srpna například probíhá každoměsíční 
internetová soutěž pro děti. Celkem se soutěže zúčastnilo 189 dětí i dospělých. Účastníci jsou 
z celé České republiky, což je důkazem, že je o webové stránky knihovny velký zájem. K odběru 
Novinek z Dětské knihovny (Charta) je přihlášeno 283 odběratelů. Dlouhodobě se pracovnice DK 
zabývají metodickou pomocí ostatním dětským oddělením v rámci naší knihovny (pravidelná 
setkání „Klubíčka“) a spoluprácí se studenty Masarykovy university PdF, oboru Francouzský 
jazyk, Muzeologie, z Katedry české literatury a z Kabinetu informačních studií a knihovnictví 
Filozofické fakultě MU. Vysoce prestižní záležitostí pro knihovnu i město Brno je platforma úzké 
spolupráce s českou sekcí IBBY.  
 
Centrum d ětského čtenářství 
 
 Druhý rok činnosti má za sebou Centrum d ětského čtenářství.  
 Záměrem je adresný servis rodičům a dětem, žákům ZŠ, družin, stálým skupinám dětí,           
s nimiž knihovna systematicky pracuje, ale i široké veřejnosti, knihovníkům a odborné veřejnosti, 
pedagogům, základním, středním i vysokým školám.  
        Jeho úkolem je 

• podporovat aktivity v oblasti čtenářství a rozvoje vztahu dětí k literatuře 
• být aktivní při propojování teoretických vědecko-výzkumných poznatků s praxí 
• úzce spolupracovat s pedagogy a studenty Katedry české literatury,                                  

Ústavu literatury pro mládež PdF MU, a to jak při tvorbě inovativních                                   
vzdělávacích programů pro děti, mládež i jejich rodiče, tak při vlastní realizaci 



 16 

• přispívat k prohloubení spolupráce knihovny a škol při naplňování rámcových                                  
vzdělávacích programů  

• posilovat roli knihovny jako vzdělávací instituce, která je při rozvoji čtenářské                                  
gramotnosti i celoživotního učení nenahraditelná  

• iniciovat pilotní programy, které dokáží plošně oslovit zejména základní školy,                    
jejich pedagogy a žáky ve městě Brně 

• realizovat a podporovat programy dalšího profesního vzdělávání v oblasti práce                 
s literaturou a oblasti podpory čtenářství pro pracovníky knihoven pořádáním               
seminářů, konferencí, workshopů a dalších aktivit  

• rozvíjet spolupráci mezi knihovnami  
• vytvářet platformu pro výměnu zkušeností na domácí i zahraniční půdě formou                                  

studijních cest, stáží, účasti na konferencích 
• pořádat soutěže, tvůrčí dílny a interaktivní pořady 
• spolupracovat při propagaci a organizaci tradiční výroční ankety a výstavy                                   

Zlatá stuha pro nejlepší knihu pro děti a mládež každoročně pořádanou Českou                                   
sekcí IBBY  

           Díky nabídce účasti na Veletrhu knih pro d ěti a mládež , který se konal                               
v polské Poznani od 18. do 22. února 2010 mohla být prezentována činnost centra na 
mezinárodní úrovni. Zároveň zde mohly být propagovány vítězné knihy výroční ankety Zlatá stuha 
za rok 2009 udělené Českou sekcí IBBY. Náš stánek měl tu čest, že byl umístěn v těsné blízkosti 
Polské sekce IBBY, která má v Polsku velmi vysokou prestiž.  

CDČ je zatím obsazeno pouze půlkou pracovního úvazku, ale za vydatné pomoci 
pracovnic dětské knihovny se se ctí vyrovnává s nelehkými úkoly, které si vytyčilo. Realizovalo 
druhý cyklus seminářů Chceme d ětem číst II  ve spolupráci se SKIP a za finanční podpory grantu 
MK ČR z Knihovny 21. století. Cyklus byl určen odborné veřejnosti, tedy zejména knihovníkům. 
Zúčastnili se ho ale i někteří pedagogové a studenti. Semináře CDČ se věnovaly různým 
tématům: Jak fotografovat knihovnické dění, Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti, 
Francouzskému detektivnímu románu, Storytellingu, Odvěké moudrosti, Cizímu slovu poezie. 
V úzké spolupráci s Katedrou francouzského jazyka na Pedagogické fakultě MU CDČ připravilo 
besedu Francouzská historie na skřipci, kterou se zapojilo do prestižní brněnské akce Bonjour 
Brno. V červnu se angažovalo v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prv ňáčka organizovaném 
Národní pedagogickou knihovnou Komenského a podpořeném Ministerstvem školství, mládeže            
a tělovýchovy ČR. 3. června se v KJM konalo slavnostní předání knih úspěšným prvňáčkům. 
V předprázdninovém čase připravilo autorské čtení a besedu s mladým jihomoravským autorem 
Janem Svitákem nad jeho knihou Čertovo kopyto. 31. srpna byla poprvé připravena akce Škola 
v knihovně, při níž by se každoročně měli scházet knihovníci s pedagogy – měly by jim být 
představeny plánované aktivity knihovny včetně nabídky besed a projektů, na nichž je možné 
participovat. 
 Aktivity centra byly prezentovány na konferenci Knihovna a její město v Praze, na setkání 
Klubu dětských knihoven jižní Moravy, na semináři Mládež v knihovně v Třinci, studentům 
Pedagogické fakulty oboru Učitelství pro první stupeň MU, v dubnovém čísle časopisu Duha                
a v Knihovnickém zpravodaji Vysočina. 
   
Projekt RUKU V RUCE    
 
 S dětskou knihovnou velmi úzce souvisí i projekt Ruku v ruce , který je založen na 
integraci dětí v majoritní společnosti různě znevýhodněných (ať již díky tělesným nebo sociálním 
handicapům) mezi děti bez těchto omezení. Chce nejen pomoci znevýhodněným skupinám dětí          
a mládeže otevřít cestu do knihovny, ale také jim umožnit setkání s vrstevníky. Zároveň tím dětem 
a mládeži z majoritní skupiny chceme ukázat, že mezi námi žijí jejich vrstevníci s různými druhy 
handicapů, kteří jsou ale zároveň dětmi a mladými lidmi jako oni sami.  

Na začátku roku byly zahájeny práce na projektu Ruku v ruce z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí  
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a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je 
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Partnery projektu jsou MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6,  SŠ, ZŠ a MŠ pro 
zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 a školy, specializující se na děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a děti s poruchami chování – ZŠ Sekaninova a ZŠ Palackého.  

Jde o ucelený systém vzájemně propojených aktivit, které jsou tematicky rozděleny do čtyř 
cyklů. Vyvrcholením každého cyklu besed je integrační program, kde se setkávají handicapované 
děti s dětmi z běžných škol. V přívětivém prostředí knihovny společně pracují na zadaných 
úkolech, aby poznaly, že je možné vzájemně mezi sebou komunikovat a spolupracovat. Mezi 
oběma skupinami dochází ke snižování komunikačních a informačních bariér a ke vzniku nových 
kladných vazeb. Handicapovaným posilují sebevědomí a dodávají pocit jistoty, že mohou své 
vědomosti prezentovat nejen ve vlastních skupinách, ale i na veřejnosti. U žáků z běžných škol 
zvyšují informovanost o handicapovaných a posilují povědomí o tom, že se není třeba 
handicapovaných bát. 

První cyklus Dům plný informací je zaměřen na seznámení dětí s knihou, knihovnou              
a jejími službami, vyhledáváním informací a prací s nimi. Na něj navazuje druhý cyklus S batohem 
na zádech, který dětem zábavnou formou přibližuje život a zvyky v různých částech světa. V něm 
pomyslně navštěvují jednotlivé kontinenty a zároveň poznávají zvyky lidí, způsob jejich života, 
charakteristické rysy apod. Na rok 2011 se připravuje pokračování v podobě dalších dvou cyklů: 
Za čest a slávu, v němž se děti vydají do středověku, poznají život rytířů, dění na hradě i rytířská 
klání a (Ne)známé Brno, které bude malou exkurzí do kouzelného světa brněnských pověstí                 
a literární historie města, přičemž poznají slavné spisovatele i zajímavá místa v Brně.  

Za rok 2010 bylo realizováno 85 aktivit  (prvního a druhého cyklu), včetně čtyř integračních 
programů: Pohádkové vaření, Svět magie, Epos o Gilgamešovi a Kufr plný pohádek. Celkově se 
těchto aktivit zúčastnilo 1 090 dětí. 
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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 oceňovaná hudební knihovna. Navštěvují ji čtenáři všech věkových skupin, kteří mají 
možnost vybírat si především z pestré a kvalitní nabídky pořadů. Pracovníci hudební knihovny se 
podílejí na hudebním vzdělávání dětí všech věkových kategorií. Snaží se rozvíjet přirozenou 
dětskou tvořivost a umožňují dětem poznávat hudební problematiku neautoritativním zážitkovým 
stylem, který není běžný ve školách. Řada škol i mimoškolních organizací proto vyhledává služby 
HK. Pro školy jsou realizovány vzdělávací besedy navazující na Rámcově vzdělávací programy 
pro základní vzdělávání na téma Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho 
svět či Mediální výchova. Pomocí hry zpřístupňují dětem hudební problematiku. Nenásilně 
zapojují dětské čtenáře do průběhu hudebního pořadu, čímž zároveň prohlubují jejich vědomosti 
v příslušné oblasti. S některými školskými zařízeními spolupracují dlouhodobě. Stálými 
návštěvníky jsou mimo jiné děti z tzv. okraje společnosti, např. romské či žáci speciálních škol. 
Tradiční oblibě se těší témata jako: Velikonoce a Vánoce v hudbě, Příroda a zvířátka v hudbě, 
Řemesla v písni a tanci, Ekologie a hudba, Vesnice a města, Pepík a jeho kamarádi, Co to hraje, 
Jan Werich, Muzikálová a filmová hudba nebo Česká populární hudba, Hrady a zámky, Zdeněk 
Svěrák a Jaroslav Uhlíř dětem. Pro starší žáky a studenty středních škol byly realizovány besedy 
Hudba 20. století, Brno, město plné hudby aneb I Brno má své skladatele, Malý průvodce světem 
jazzu či tvorba Beatles a jejich význam pro další vývoj populární hudby. Dobré jméno knihovny 
láká nové zájemce V prosinci byla zahájena spolupráce HK s Dětskou nemocnicí Brno. Pobyt 
v nemocnici pomohly dětem zpříjemnit besedy Zvířátka v písničce a Řemesla v písni a tanci. 
V roce 2010 se uskutečnilo 75 vzdělávacích besed pro děti a studenty, kterých se zúčastnilo         
1 350 poslucha čů. 

V rámci projektu Světem tón ů, barev a v ědění podpořeného z grantu MK ČR Knihovna 
21. století, proběhl cyklus pořadů pro děti z mateřských, základních a středních škol nazvaný 
Hrajeme si s hudbou . V  režii výtvarníka a scénografa Vladimíra Kiseljova byl realizován 
workshop Kouzelná Vltava, v němž netradičně představil osobnost skladatele Bedřicha Smetany 
a jeho stejnojmennou symfonickou báseň z cyklu Má vlast. Hudba jako lék v prvním pololetí 
několikrát působila na absolventy kurzů muzikoterapie Život bez bariér  dětské psycholožky          
Mgr. Libuše Markové. V Týdnu knihoven  (4.– 10. října) byla Mgr. Zuzanou Hegerovou připravena 
Muzikoterapie pro děti a jejich rodiče a Židovské tance v pojetí Občanského sdružení Veleta. 
Z projektu Světem tón ů, barev a v ěděn byly finančně podpořeny také některé pořady Malého 
divadla hudby . Pořady tohoto tradičního cyklu, a to především hudební vystoupení, se poslední 
dobou ze strany posluchačů těší zvýšené oblibě. Důvod shledáváme ve specifických možnostech 
knihovny uspořádat komornější pořady pro menší počet posluchačů, čímž jim poskytujeme 
komfort vzájemného sdílení společného hudebního zážitku. Přednášky na různá témata přinášejí 
možnost společné diskuse. Dramaturgický plán se snaží uspokojit posluchače z řad široké 
veřejnosti. Vystoupily v něm známé osobnosti jako muzikolog MgA. Richard Kružík nebo hudební 
publicista a překladatel Boris Klepal, hudební redaktor Vítězslav Mikeš či estetik Jozef Ceres, 
současný ukrajinský skladatel Valentin Silvestrov, fenomenální německá houslistka Sophie Jaffé, 
jazzmen Jan Beránek a další. V roce 2010 byly pro návštěvníky MDH mimo jiné přichystány také 
dva nové přednáškové cykly. První z nich, Hudba menšin a druhý s názvem Hledání národní 
identity, který zahájil hudební skladatel prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc. svým příspěvkem 
Česká hudba v obrození aneb Od Voříška ke Smetanovi. Nechyběla ani živá hudební vystoupení, 
v nichž se představili Bezobratři – skupina s originálním repertoárem spočívajícím v upravených 
lidových písních z Moravy a Slovenska. Dalším zajímavým hudebním počinem byla vystoupení          
v rámci cyklu koncert ů hraných na klavír z vily Tugendhat  umístěného po dobu rekonstrukce 
vily v prostorách Kleinova paláce. V průběhu jednoho z koncertů ředitel Muzea města Brna          
PhDr. Pavel Ciprián  představil toto piano a seznámil s historií vily. V roce 2010 se v rámci MDH 
uskutečnilo 45 kulturně vzdělávacích pořadů, které navštívilo 1 075 posluchačů z řad široké 
veřejnosti. 
 Odborné veřejnosti byl určen hudebně vzdělávací seminář Hudba, která bortí hranice 
styl ů a forem , který se zabýval třemi zásadními stylovými a formálními mezníky v hudbě: 
narušením výsadního postavení opery po vzniku operety a posléze muzikálu; vznikem jazzu, jeho 



 20 

průnikem z USA na evropský kontinent a míšením s ostatními hudebními žánry; nástupem 
výpočetní techniky, která s sebou přinesla nové efekty  a hudební programy využívané při hraní, 
aranžování a skládání. Jednotlivými tematickými rovinami účastníky semináře provedli významní 
brněnští badatelé a hudebníci, muzikolog prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc., jazzman Mgr. 
Jan Beránek a MgA. Ondřej Jirásek PhD., autor, jenž se pohybuje na pomezí vážné a rockové 
hudby. O hudební perličku na závěr se postaral hudební soubor HaChucpa , jenž se skládá                
z členů HaDivadla, brněnské Židovské obce, studentů JAMU a brněnské konzervatoře. Ve svém 
koncertu seznámili posluchače s téměř zaniklou tradicí židovské kultury v Brně. K jejich produkci 
připojil zasvěcený komentář Doc. Dr. Wolfgang Spitzbardt , který mimo jiné vyučuje na 
Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 
 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 465 přihlášení do elektronické databáze 
Oxford Music Online (Grove). 

Zájem o půjčování zvukových nosičů stále klesá. V kurzu je zájem o mluvené slovo              
a vážnou hudbu. Půjčování CD v hudební knihovně již několik let negativně ovlivňují podmínky 
půjčování zvukových nosičů. Podle smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi není možné 
po dobu devíti měsíců půjčovat novinky domů. Klienti zajímající se o aktuální novinky na trhu 
nemají potřebu chodit si tyto dokumenty do knihovny pouze poslechnout a využívají raději 
internetu v teple domova. Z 28 886 návštěvníků hudební knihovny v roce 2009 klesl jejich počet 
na 25 620 návštěvníků v roce 2010. Hudebních dokumentů (AV media + hudebniny) se půjčilo jen 
29 867, což bylo pouze 75 % výkonů roku 2009. 

A nejčastěji půjčované tituly v hudební knihovně? Mezi CD vedla Rusalka Antonína 
Dvořáka (67 výpůjček), Kmotr Maria Puza (62 výpůjček) a Jméno růže Umberta Eca                        
(50 výpůjček). 
 Nižší návštěvnost a s ní spojené nižší využití on-line katalogů v HK umožňují využití těchto 
počítačových míst pro internet. Tím se zvýšil komfort služeb nabízených našim čtenářům, kteří 
této možnosti hojně využívají. Statistické výsledky využívání internetu v HK jsou dostatečně 
výmluvné. V roce 2010 se v hudební knihovně uskutečnilo 14 555 návštěv internetu (v roce 2009 
to bylo 13 997 návštěv). 
 
1. 2.1.7 Studijní knihovna  
 
 Tři pracoviště studijní knihovny se nalézají v přízemí: Informa ční centrum  s veřejným 
internetem, informační středisko EUROPE DIRECT podávající informace o EU a čítárna  
časopisů. Čtvrtá část: Informační služba a studovna  se nalézá ve 2.NP.  
 ►   Informační služba – studovna  poskytuje všeobecné bibliografické informace  
(využívá při tom tematických přehledů literatury, 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 další. Vytváří se zde 
článková databáze , do níž se vkládají odkazy na články z denně excerpovaných novin                       
a časopisů. Články se věnují různým tématům: literatuře, ekologii, politice, regionálnímu dění, 
osobnostem apod. Průběžně probíhá rozsáhlá aktualizace záznamů a kopií článků. 
(Aktualizováno bylo cca 4 000 záznamů v databázi i v souboru výstřižků a xerokopií.) V současné 
době obsahuje databáze 24 360 záznamů. Databáze je úzce provázána nejen s tematickými 
slohami s výstřižky a kopiemi článků z excerpovaných novin a časopisů, ale i s archivem periodik, 
který je k dispozici v čítárně a s  pečlivě budovanou příruční knihovnou. 
              Pracovnice denně zodpovídají dotazy čtenářů a návštěvníků. Vedle jednoduchých dotazů 
návštěvníků týkajících se orientace v knihovně, 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 loňském roce zpracovali 11 019 dotazů. Kromě dvou rozsáhlých příručních 
knihoven s množstvím encyklopedií, slovníků a odborné literatury, jsou klientům k dispozici 
elektronické zdroje informací: on-line katalog, Česká národní bibliografie, ASPI (automatizované 
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právní informace), ČTK, TAM TAM a klasické zdroje informací: adresáře, statistické přehledy, 
kulturní výročí.  

Registrovaní čtenáři využívají ve studovně 3 PC s internetem , které byly loni při 3 165 
návšt ěvách využity 167 244 minut  a dva počítače, kde je čtenářům zprostředkován přístup             
k softwarovým službám Microsoft Office. Ve studovně a na ochozech je možné bezdrátové 
připojení k internetu tzv. Wi-fi .  
              Významný je podíl studijní knihovny na kulturně-vzdělávacích pořadech pro veřejnost. 
V loňském roce pokračoval úspěšný cyklus besed Brno v minulosti  připravený ve spolupráci 
s Archaiou Brno, o.p.s. Nemalý podíl měla studijní knihovna na hladkém průběhu Muzejní noci 
2010, při zajištění programů klubu seniorů či besedách s V. Remkem, J. Grygarem či při Sletu 
kosmonautů. 
 ►     Nalézt čítárnu novin a časopisů je pro čtenáře i návštěvníky velmi snadné. Vchod je 
přímo z ulice Kobližná. Otevřeno je během školního roku každý všední den od 10 do 19 hod.        
a v sobotu od 10 do 14 hod. Během letních prázdnin a mezi vánočními svátky je provoz omezen 
„jen“ na všední dny od 10 do 18 hodin. 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.  

   V roce 2010 navštívilo čítárnu 57 535 zájemců, kteří realizovali 200 873 prezenčních 
výpůjček, zodpovězeno bylo 2 614 registrovaných dotaz ů a zhotoveno 11 238 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. Volně dostupný je zde časopis Grand Biblio a informační 
letáky a tiskoviny s kulturním zaměřením.  
 ►     Stejně jako čítárna má přímý přístup z ulice Kobližná i Informa ční centrum   a stejná 
je i otevírací doba. Vysokou návštěvnost potvrzují statistické údaje 79 395 návšt ěvníků, 2 055 
prezenčních výp ůjček, 4 976 registrovaných dotaz ů, jejichž 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 2010 sem 
přišlo 30 401 klient ů, kteří na internetu strávili 866 098 minut .  
 ►     Informa ční st ředisko  EUROPE DIRECT navazuje na IC KJM. Poskytuje informace  
o Evropské unii a našem členství v ní. Činnost střediska EUROPE DIRECT je částečně 
financována z evropských prostředků. První tříletý grant na svoji činnost získalo středisko v květnu 
2005, kdy nahradilo svého předchůdce: Regionální evropské informační středisko a stalo se 
součástí informační sítě EUROPE DIRECT. (Ve stejnou dobu začala působit tato síť ve všech 25 
členských státech EU). V  roce 2008 získalo středisko nový tříletý grant, který dosud trvá. 
Informační střediska EUROPE DIRECT, která jsou spolufinancována z prostředků Evropské 
komise, plní velmi prospěšnou společenskou úlohu, která neztrácí na své aktuálnosti. Navíc 
rovněž přidává naší knihovně na národní i mezinárodní prestiži. Středisko má působnost v celém 
Jihomoravském kraji. V loňském roce dosáhl počet návštěvníků čísla 3 003. Práce ve středisku je 
náročná, co se týče odborné i jazykové připravenosti pracovníků střediska. V roce 2010 bylo 
zodpovězeno 3 825 registrovaných dotaz ů. Během roku bylo připraveno celkem 63 akcí  pro             
4 549 účastník ů. Zúčastňují se jich základní a střední školy, které mají zájem o soustavnou 
spolupráci a využívají služeb ED opakovaně. Středisko realizovalo 36 besed o Evropské unii pro 
žáky základních a studenty středních škol. Pro tuto kategorii klientů byl nově připraven seminář 
Rozhoduj o Evropě – šlo o modelové zasedání Rady Evropské unie a Evropské rady. Pro velký 
zájem se seminář třikrát opakoval.  

Mezi aktivitami ED nechybí výstavy (např. Andalusie očima Lenky Malinové či Šance pro 
klima, soutěžní akce pro děti (např. výtvarná soutěž pro děti ZŠ Já a svět za 20 let) či prezentace 
aktivit ED v rámci projektu „Twinning Jihomoravský kraj – Dolní Rakousko“. Pozváni byli rovněž 
na každoroční BAMBIRIÁDU do Prahy, tentokrát na téma Tvůj průvodce volným časem, kde ED 
zajišťovalo stan se soutěžemi pro děti (kolo štěstí, kvizy, obří puzzle). Podobně se prezentovali 
v Brně na festiválku Kdo si hraje, nezlobí. Den Evropy oslavili účastí na Eurofestivalu na náměstí 
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Svobody, kde nechyběli ani v červenci při JAZZ Fest Bohemia – Brno. Aktivně se zapojili do 
organizace příměstského tábora Toulky Brnem s krokodýlem.   

V březnu se podíleli na přípravě školení pro zaměstnance zdravotních pojišťoven. V rámci 
brněnského Festivalu vědy a Týdne vědy připravili akci nazvanou Stane se Brno centrem 
vědeckého výzkumu?, která byla určena široké veřejnosti, vědeckým a výzkumným pracovníkům 
a studentům vysokých škol. U příležitosti Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti zorganizovali 
autorské čtení z knihy Vyhnání Grety Schnirch Kateřiny Tučkové.  

Vedle poradenské služby specializovaných informačních pracovníků, monitoringu 
odborného tisku z dostupných zdrojů či realizace pořadů pro zájmové skupiny i veřejnost středisko 
nabízí bohaté informační zdroje (odbornou literaturu, periodika, audiovizuální dokumenty, 
internet), informační materiály Generálního ředitelství pro tisk Evropské komise, materiály 
ministerstev ČR, regionálních partnerů a materiály spolupracujících středisek. Mezi naše partnery 
patří veřejné instituce JM kraje a města Brna, FSS MU, kancelář Eurodesk, Česká národní 
agentura Mládež, regionální kancelář Eures v Brně a řada dalších.  
 Servis poskytuje středisko pobočkám KJM, na nichž má své „satelitní“ informační body, 
které plynule zásobuje informačními materiály. Na základě dohody s Magistrátem Brna spravuje 
Informační středisko Europe Direct Brno na internetových stránkách www.brno.cz sekci Evropská 
unie, kam pravidelně přispívá aktuálními informacemi, jak pro běžného občana, tak i pro 
podnikatele. Nabízí zde též k nazhlédnutí svůj Newsletter a pozvánky na své či jiné zajímavé akce 
a v neposlední řadě pomáhá nalézat odpovědi na otázky o EU (www.euinfo.brno.cz).  
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        Léčba zvukem                                         S etkání p ředsedů Sdružení Richarda Wagnera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Březen – měsíc čtenářů 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Klavír z vily Tugendhat (IN-centrum)                     Týden v ědy 
       



 24 

Kulturn ě vzdělávací aktivity  
 
���� Celoknihovní, celom ěstské a celostátní akce 
 

� Setkání s Vladimírem Remkem 
� Březen – měsíc čtenářů – program ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních 

studií a knihovnictví MU Brno 
� Noc s Andersenem  – pohádkové nocování v KJM pro děti 
� Magnesia litera  – podpora čtenářské ankety o nejlepší českou knihu vydanou v roce 2008 
� Brněnské dny pro Zemi  – přednášky, výstava, výtvarná dílna (Jak šetřit energií, Energie 

a udržitelný rozvoj, Bolívie – pralesy v ohrožení, Žlutá, modrá, zelená, kdo ví co to 
znamená?) 

� Brno – město uprostřed Evropy – Dětský den  – Zahrajte si se zvířátky ve světě hudby, 
barev a pohádkových příběhů! 

� Muzejní noc  – Hvězdy vycházejí nad Brnem 
� Letní p říměstský tábor  – knihovní pětiboj   
� Festival v ědy s Jihomoravskou plynárenskou  – Děsivá věda v knihovně 
� Brněnské dny pro zdraví  - beseda o kondiční přípravě a sportovní výživě 
� Slet evropských kosmonaut ů  
� Týden knihoven  – celostátní akce SKIP na téma Knihovna mého srdce – prezentace 

knihovnictví v ČR a vyhlášení konečných výsledků ankety Kniha mého srdce 
� Den pro d ětskou knihu  – 3. ročník celorepublikové akce SKIP ČR 
� Vánoce na Brn ěnské radnici – předvánoční program pro celou rodinu  

 
���� Knihovna pro dosp ělé  
  

� Klub senior ů - osvětová přednáška paní Zdenky Adlerové Paměť nejsou žádné čáry  
v rámci Národního týdne trénování paměti, návšt ěva Střední odborné školy 
zahradnické  na Lánech, návšt ěva Památníku písemnictví , výtvarná dílna Tečkované 
obrázky Jany Putnové a keramika Alexandry Klubalové, návštěva Moravského zemského 
archivu v Brn ě, exkurze do Moravské zemské knihovny , čtení z knihy Když hodiny 
padaly z v ěže paní Věry Linhartové, CsC., návštěva Městského divadla Brno , setkání se 
Sahadžajógou  

� Toulky japonskou kulturou  – Co je to manga 
� Trénink pam ěti pro seniory  
� Žeň objev ů – beseda s J. Grygarem o astronomii  
� NO FEET – promoakce stepu 
� Výtvarná dílna s Noemi Ráczovou  
� Beseda se spisovatelkou Linhartovou, Festival ident ity  
� Beseda s Václavem V ětvi čkou,  
� Přednáška prof. Kulhánka  – Temná energie po 12 letech  

 
���� Knihovna pro nevidomé a slabozraké   

� Poslechový ve čer s Ji řím Černým  – Hana Hegerová 
� Poslechové pořady nevidomého studenta Romana Kabelky  
� Koncert pana Romana Rauera 

 
���� Dětská knihovna 
 

� Čtvrtkování  – Kalendáře, Olympijské hry, Hvězdoplutí, Velikonoce,  
� Klub deskových her  -  Turnaj v deskové hře Dominion, Bang! a Osadníci z Katanu 
� Jakou barvu má sv ět Julese Verna?  – vyhlášení soutěže k projektu KDK SKIP Kde 

končí svět 
� Noc s Andersenem  
� Anketa SUK: Čteme všichni  
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���� Studijní knihovna 
 

� Brno v minulosti  – cyklus přednášek o historii a archeologické minulosti města Brna, 
který připravila Archaia Brno, o.p.s. 

� Encyklopedie d ějin m ěsta Brna  – podíl na vytváření internetového portálu 
www.encyklopedie.brna.cz, včetně autorského zázemí celé pracovní skupiny 

 
���� středisko EUROPE DIRECT  
 

� Rozhoduj o Evrop ě – modelové zasedání Rady Evropské unie a Evropské rady 
� Vyhnání Gerty Schnirch  – autorské čtení Kateřiny Tučkové 
� Školení pro zam ěstnance zdravotních pojiš ťoven  – odborný seminář pro pracovníky 

zdravotních pojišťoven 
� Projekt „Twinning Jihomoravský kraj – Dolní Rakousk o“  – pro zaměstnance a volené 

zástupce JMK a Úřadu zemské vlády Dolní Rakousko 
� NOVÁ ŠANCE – seminá ř o rekvalifikacích a celoživotním vzd ělávání  – pro osoby 

starší 50 let, postižené ztrátou zaměstnání a pro aktivní seniory 
� Eurofestival – oslava Dne Evropy v Praze a Brn ě (v neděli 9. května) – zajištění servisu 

stanu Zastoupení Evropské komise, osobní kontakt s občany, distribuce informačních 
materiálů, soutěže, kolo štěstí atd. 

� BAMBIRÁDA 2010 Praha  – 12. ročník proběhl pod mottem Tvůj průvodce volným časem 
� KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ – Festiválek Brno – v parku na Moravském náměstí 
� „Andalusie o čima Lenky Malinové“  – výstava současně na třech pobočkách KJM – 

v Králově poli (Palackého 164), Maloměřicích (Selská 4) a ve Slatině (Jihomoravské          
nám. 1) 

� „Šance pro klima“  – výstava na téma globálního oteplování, na pobočkách Bohunice, 
Lány 

 
���� IN- centrum 
 

� Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory 
� Kurz digitální fotografie 

 
���� Mahenův památník  
 

� Brunensia sub tegulis (Čtení na půdě)  
� Velká čtení z dosud nepublikovaných děl (ve spolupráci s Obcí moravskoslezských 

spisovatelů) 
� Laureáti Nobelovy ceny 
� Agadir uvádí... 
� Autorská čtení 
� Muzejní noc – součást programu celoměstského festivalu 
� Pořady věnované L. Kunderovi 
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      Beseda s Václavem V ětvi čkou                        Trénink pam ěti se Zde ňkou Adlerovou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda z cyklu Toulky japonskou kulturou           Setkání s polskou kulturou 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audit rodina a zam ěstnání (konference)                   Týden knihove n 
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      S vůní Vánoc 
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Výběr z nejzajímav ějších výstav v úst řední knihovn ě 
 

Pojďte s námi do ZOO , 7.– 31. 1. 
Výstava mapující proměny brněnské zoologické zahrady od jejích počátků v roce 1953 po 
současnost. Připraveno ve spolupráci se ZOO Brno, výstavu zapůjčilo Urban centrum Brno. 
 

Ruská kniha na Morav ě, 11.–  31.1. 
Novinky ruských nakladatelství. Připraveno ve spolupráci s o.s. Ruské kulturně osvětové sdružení 
na Moravě. 
 

Naděje v Brn ě, 10. 2.– 10. 4.  
Retrospektivní výstavu návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně pořádalo Brno ve spol. 
s Jihomoravským krajem, Biskupstvím brněnským a KJM). 
 

Nejdůležit ější okamžiky projektu Apollo , 22 .2.– 7. 3. 
Výstava Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně zachycující na unikátních fotografiích 
významné okamžiky celého projektu. 
 

Vodní lidé , 15.– 30. 3. 
Výstava fotografií Radka Burdy zachycující skupinu lidí žijící na podivných lodích a živící se 
tříděním odpadů (v rámci festivalu Jeden svět). 
 

Energy Bridges – Ekvádor , 16.– 28. 4.  
Výstava fotografií z cesty za enviromentálními projekty Ekvádoru konané v rámci projektu Energy 
Bridges zaměřeného na dopady těžby nerostných surovin na území a komunity ekvádorské 
Amazonie, u příležitosti Brněnských dnů pro Zemi (ve spol. s Nadací Partnerství).  
 

Moje Veli čenstvo kniha 2010 , 19. 4.– 16. 5. 
Výstava 6. ročníku soutěže EkoCentra Brno o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobenou knihu.  
 

Knihy Paula Coelho , 4.– 29. 5.  
Výstava věnovaná světoznámému autorovi a jeho knihám (ve spol. s nakladatelstvím Argo). 
 

Pohádkový sv ět Noémi Ráczové , 14. 5.– 12. 6.  
Autorská výstava ilustrací.  
 

Co děláme rádi spolu , 12.– 30. 5.  
Výstava fotografií ze stejnojmenné soutěže konané v rámci Měsíce pro rodinu. 
 

Jak se žije v mate řských centrech aneb MC jako služba rodin ě, 12.– 30. 5.  
Výstava v rámci Měsíce pro rodinu. 
 

Dílo Václava Havla ve fondu KJM , 7.– 26. 6.  
Výstava knih v rámci festivalu Divadelní svět. 
 

Skauti ze Dvojky – 90 let zážitku, 5. 6.– 26. 8.  
Výstava představila historii jednoho z nejstarších brněnských skautských středisek. 
 

Keramika a tuš mezi knihami, 31. 5.– 30. 6.  
Výstava tečkovaných obrázků J. Putnové a keramiky A. Klubalové. 
 

Naučné stezky , 7.7. – 26.8. 
Prezentace 15 naučných stezek Brna a okolí. Fotografie – informace – mapy – zajímavosti. 
Připraveno ve spolupráci s URBAN CENTREM BRNO. 
 

Fenomén Kraví hora , 1.– 30. 9. 
Velkoformátová fotografie přibližující historii, geologii, zapomenutá a tajemná místa či méně 
známé objekty brněnského vrchu Kraví hora. Připraveno ve spoluprácí s Hvězdárnou                         
a planetáriem Brno. 
 

Za stromy roku 2010 , 1.– 15. 9. 
Výstava finalistů soutěže Strom roku 2010 Nadace Partnerství. 
 

Zlatá stuha 2009 , 6. 9.– 9. 10. 
Výstava prací ilustrátorů nominovaných na cenu Zlatá stuha 2009. 
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Úhel pohledu , 16.– 30. 9. 
Jak se cítí ženy po padesátce, co prožívají, o čem sní, co je trápí a co jim dělá radost ve fotografii 
dvou ročníků stejnojmenné soutěže pořádané sdružením Ženy 50+ v rámci Brněnských dnů pro 
zdraví. 
 

Fenomén kniha , 1.– 30. 10. 
Výstava prací 12. ročníku stejnojmenné studentské soutěže Pedagogické fakulty MU Brno. 
 

Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inkpot , 5.– 27. 10. 
Výstava jakožto součást 2. festivalu nizozemské kultury – NeWorks.cz. Připraveno ve spoluprácí 
s OZV MMB. 
 

Život v muzeu – výstava fotografií Christiny Munker tové , 4.– 27. 11. 
Umělecký pohled na dvojdomek Le Corbusiera na sídlišti Weissenhof ve Stuttgartu, v němž 
Christina Munkertová sama několik let bydlela. 
 

Fotosout ěž s nákupním a zábavním centrem Olympia Brno , 1.– 21. 12.  
Výstava oceněných fotografií z letních akcí Brno – město uprostřed Evropy a Starobrno Ignis 
Brunensis 2010. 
 

Desítka – Jihomoravský kraj, více než ú řad 3. 12. 2010 – 28. 2. 2011 
Třídílný cyklus výstavy k 10. výročí obnovení krajské samosprávy v ČR seznamující zájemce se 
základními kompetencemi JMK, důležitými událostmi a významnými osobnostmi regionu. 
 

Největší zázemní pro dít ě je zdravý táta , 10. 12. 2010 – 29. 1. 2011 
Prezentace kalendáře fotostudia Petra Šebla, prostřednictvím kterého známé osobni (herci, 
zpěváci, sportovci, ...) bojují proti rakovinovým onemocněním u mužů. Připraveno ve spolupráci 
s Masarykovým onkologickým ústavem. 
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   Tváře Afriky 
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            Naděje v Brn ě                                                           
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           Desítka – jihomoravský kraj, více než ú řad      
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1.2.2  Síť pobo ček  
 
1.2.2.1 Oddělení pobo ček 
 
 Již několik let stabilizovaná síť počtu 35 poboček budovaná na principu existence alespoň 
jednoho provozu v každé městské části se z hlediska pohodlné dostupnosti pro uživatele jeví jako 
vyhovující. Jinou otázkou je jejich velikost a lokalita umístění. V příliš malých prostorách nelze 
nabídnout ani dostatečně pestrou škálu služeb, ani příjemný pobytový komfort. Stejně horší 
dostupnost lokality se zpravidla odráží v nižší využívanosti. Stále tedy platí dlouhodobá vize 
provozovat prostorově větší knihovny ve spádových oblastech plně automatizované a propojené 
v síti. Je to však záležitost dlouhodobého vytváření podmínek a v nynějším období ekonomické 
stagnace je výrazně zbrzděna. Proto se KJM soustřeďuje na zvyšování kvality stávajících prostor 
a jejich co nejširšího zapojení do kulturně společenského dění dané městské části či lokality.              
O tom, že se to úspěšně daří, svědčí statistické ukazatele za uplynulé období.    
 
Výpůjční služby 
* Z hlediska výkonových ukazatelů poboček lze r. 2 010 považovat za úspěšný, protože v odd. 
pobo ček vzrostly všechny základní výkonové ukazatele  (čtenáři 24 826, index 2010/2009 
107,1 %, návštěvníci 348 293, index 102,3 %, výpůjčky 1 094 176, index 101,2 %). Nárůst ve 
všech výkonových ukazatelích je na 11 pobočkách (Křížová, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, 
Mozolky nám. SNP, Selská, Jírova, Kolaříkova, Velkopavlovická a Stará osada). Počet 
zaregistrovaných čtenářů  je celkem  vyšší o 1 647, z toho počet dětských čtenářů do 15 let stoupl 
o 826. Podíl dětských čtenářů na celkovém počtu čtenářů je 28,5 %. Nejvyšší podíl dětských 
čtenářů z celkového počtu čtenářů je na pobočkách Pohankova (39 %), Tuřanské nám. (37,4 %)  
a Veslařská (36,9 %). Nejvýraznější pokles výkonů ve všech ukazatelích je na pobočce Haškova, 
která byla z důvodu automatizace a rekonstrukce provozu 3 měsíce zavřena. Výkony pobočky 
Pohankova negativně poznamenal kromě dlouhodobé nemoci pracovnice také nefunkční internet, 
jehož provoz se podařilo obnovit až v závěru roku. Na výkony poboček Palackého a Kurská mělo 
vliv  zavření poboček z technických důvodů (výměna linolea a oken). 
* Na 17 pobočkách (Lány, Křížová, Kurská, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Veslařská, 
Mozolky, nám. SNP, Selská, Jírova, Jihomoravské nám., Tuřanské nám., Palackého, Kolaříkova, 
Velkopavlovická a Stará osada) je index v počtu čtenářů 100 a více procent. Nejvyšší nárůst 
čtenářů je na pobočkách Kolaříkova (154,9 %) a Selská (119,4 %). Pro udržení současného stavu 
a další rozvoj činnosti těchto poboček je třeba zvážit navýšení úvazků, neboť dosavadní výše 
personálního obsazení je limitující. Největší pokles čtenářů je na pobočce Haškova (90,1 %), na 
zbývajících dvou pobočkách (Oblá a Pohankova) je index počtu čtenářů 94,7 a 95,2 %. 
* Počet návštěvníků celkem je vyšší o 7 865, počet návštěvníků internetu však klesl o 2 225. Na 
14 pobočkách (Křížová, Oblá, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Mozolky, nám. SNP, Selská, 
Jírova, Jihomoravské nám., Palackého, Kolaříkova, Velkopavlovická a Stará osada) je index 
v počtu návštěvníků na 100 %. Na 5 pobočkách (Lány, Kurská, Veslařská, Pohankova, Tuřanské 
nám.) je index mezi 90–100 %. Nejvýraznější pokles návštěvníků je na pobočce Haškova              
(81,1 %).  
* Počet výpůjček vzrostl o 13 104. Nárůst v počtu výpůjček se projevil na 13 pobočkách (Křížová, 
Oblá, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Mozolky, nám. SNP, Selská, Jírova, Pohankova, 
Kolaříkova, Velkopavlovická a Stará osada). Na 6 pobočkách (Lány, Kurská, Veslařská, 
Jihomoravské nám., Tuřanské nám. a Palackého) je index v počtu výpůjček mezi 90–100 %. Na 
pobočce Haškova je z výše uvedených důvodů index pod 80 %.  
* Na neautomatizovaných provozech bylo vystaveno 230 rodinných průkazů, zaregistrováno 
zdarma 414 seniorů nad 75 let a na základě dárkového průkazu obdrženého při vítání občánků se 
zaregistrovalo 41 dětí. 
* Zapomětlivým čtenářům bylo zasláno 50 542 upomínek a předupomínek. Čtenářům bylo 
poskytnuto 5 349 zámluv a z jiných pracovišť  KJM bylo zprostředkováno 413 svazků. 
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Informa ční činnost 
* Na pobočkách bylo poskytnuto celkem 4 390 informací. Nejvíce dotazů bylo zodpovězeno na 
pobočce Jírova (837),  Křížová (366) a Selská (289). K informační činnosti jsou kromě klasických 
fondů využívány převážně elektronické zdroje (internet, online katalog). 
* Na 17 pobočkách je využívána kopírovací služba, pro veřejnost bylo celkem pořízeno 3 943 
kopií (4 870 v roce 2009). Tato služba má v posledních letech klesající tendenci. 
* Na 20 pobočkách bylo uživateli využito 1 288 123 minut, tj. 21 469 hod. (1 359 431 minut,            
tj. 22 657 hod.) přístupu na internet. Bylo pořízeno celkem 11 918 (12 798) tisků z internetu. 
Přístupu na internet využilo celkem 27 935  (30 248) uživatelů. Počet uživatelů internetu měl 
nárůst na 6 pobočkách (Lány, Křížová, Oblá, Vondrákova, Selská a Jírova). Na ostatních 
pobočkách se projevil pokles uživatelů. Největší zájem o internetové služby projevily uživatelé 
pobočky Mozolky (145 084 minut, tj. 2 418 hod.) Na pobočkách bylo pořízeno 11 918 tisků 
z internetu (12 798). Na pobočce Pohankova bylo obnoveno poskytování internetových služeb až 
v prosinci, což částečně negativně ovlivnilo i ukazatele využívání internetových služeb za celé 
oddělení poboček.  
 
Kulturn ě-vzdělávací akce, propagace 
 
Výkony Kulturní 

akce 
Počet  
návšt ěvníků 

Vzdělávací   
akce 

Počet 
návšt ěvníků 

Celkem 
akce 

Celkem 
návšt ěvníků 

Rok 2009 582 15 448 704 13 545 1 286 28 993 
Rok 2010 741 15 344 707 14 216 1 448 29 560 

 
I oblast kulturně-vzdělávací činnosti poboček lze považovat za úspěšnou a rozvíjející se. Počet 
kulturně-vzdělávacích akcí je vyšší o 165 a počet jejich návštěvníků se zvýšil o 567. Pobočky se 
kromě tradičních aktivit, které pořádají ve spolupráci s  místními školami a pro dětské i dospělé 
čtenáře, aktivně zapojily do čtenářských kampaní na podporu čtenářství Březen – měsíc čtenářů  
a Týden knihoven, kterým věnovaly mimořádnou pozornost a připravily pro své uživatele bohatý 
program. Kromě tradičních forem se na pobočkách rozvíjejí i  některé nové formy práce s dětmi      
a pořadů, které mají za cíl přivést především děti, ale i dospělé klienty, do prostředí knihovny               
a prezentovat jim možnosti, které jim knihovna nabízí.  
* Na pobočce Lány vznikl nový cyklus spolupráce s Domovem důchodců v Bohunicích Duhové 
mosty, dále cyklus Bohunický občan se představuje, ve kterém dostávají prostor zajímaví 
bohuničtí občané prezentovat svou práci a své záliby. Pro žáky 1. stupně bohunických škol bylo 
založeno 6 čtenářských klubů, pro jejichž členy je připravován pravidelný program. Jednotlivé 
schůzky jsou zaměřeny na určitý druh literatury, děti plní tematické úkoly, každý klub má svou 
knihu, ve které jsou jednotlivé schůzky a plnění úkolů vyhodnocovány, členové klubů pomáhají při 
odpoledních čteních pro nejmenší nebo připravují vlastní programy pro ostatní dětské čtenáře.  
* Do celostátního projektu Knížka pro prvňáčka – Šňůrka plná písmenek se zapojily pobočky 
Lány, Libušina tř. a Velkopavlovická.   
* Pobočka Palackého navázala úspěšnou spolupráci se ZŠ pro postiženou mládež v Brně na 
Kociánce a zapojila se do jejího projektu Přítel kniha.  
* Pobočka Stará osada pokračuje v úzké spolupráci se speciální školou pro postižené děti ELPIS 
na realizaci projektu Léčba knihou. S pozitivním ohlasem se na této pobočce setkala původně 
jednorázová akce Bez-starostné čtení s panem starostou a pro velký zájem se celkem                      
4x opakovala.  
* Pobočka nám. SNP navázala spolupráci se Speciální školou pro handicapované děti na Lesné – 
děti se svými učitelkami pravidelně knihovnu navštěvují a prohlížejí si knihy. Pobočka pro ně 
uspořádala výtvarnou soutěž na téma Moje město a jejich výkresy i keramické výrobky byly 
vystaveny na pobočce.  
* Na pobočce Jírova se konají pravidelná setkání nad knihami se dvěma skupinami dětí ze 
stacionáře Effeta.  
* Literární programy pro místní kluby seniorů nebo domovy důchodců připravují pobočky Lány, 
Vondrákova, Palackého a Velkopavlovická.  
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* S místními kluby maminek nebo mateřskými centry spolupracovaly pobočky Lány, Kurská, 
Vondrákova a Palackého.  
* V projektu Rosteme s knihou pokračovaly pobočky Vondrákova, nám. SNP, Kurská  a Jírova. 
Pro třídy, které se projektu účastní, jsou v pravidelných intervalech připravovány pestré programy 
na literární témata, které vhodně doplňují výuku.  
* Mezinárodní akce Noc s Andersenem se v r. 2010 již poněkolikáté zúčastnila pobočka Lány, 
nově se k ní pak připojily pobočky Mozolky a Kurská. 
 
Pořady pro veřejnost byly připravovány na těchto pobočkách: 
* Na pobočce Lány bylo uspořádáno 7 výstav To nejlepší z ilustrací 2008, modely a šperky 
Rozkvetlé léto, Tajemství lidské ruky – kresby M. Vrány, „Tak to vidím já …“ – fotografie                     
V. Hanušové, Kouzlo přírodních materiálů – šperky z kůže a kamenů Věry Valenti a Gejša              
a jiné pastely Ž. Benešové a výstava s ekologickou tematikou Šance pro klima.  
* Na pobočce Kurská byly uspořádány 2 besedy s cestopisnou tematikou s R. Růžičkou  Ladakh – 
na kole mezi nebem a zemí spojená s promítáním a s M. Klementovou Sokotra – ostrovní perla 
v Indickém oceánu. Pobočka dále uspořádala 6 výstav - Črty z Nepálu Mgr. Hamrlové, fotografie 
J. Tvrdého Čtvero skupenství vody, ve spolupráci s Nadací Partnerství výstava finalistů soutěže 
Strom roku, obrazy I. Havlíka, obrazy L. Obršlíka  a výstava soutěžních prací dětí z Noci 
s Andersenem Pohádkové sny.   
* Na pobočce Oblá bylo uspořádáno promítání filmu bratří Boháčkových Zlatá hora aneb „Paráda“ 
v Himalájích z jejich expedice pod nejvyšší horu světa a 2 besedy s cestopisnou tematikou – 
s cestovatelem J. Novákem Antarktida – Z jednoho konce na druhý II spojená s promítáním                
a Ladakh – na kole mezi nebem a zemí s R. Růžičkou. Dále zde bylo uspořádáno autorské čtení 
Nový Zéland očima babky Ťapky.  
* Na pobočce Libušina tř. byly uspořádány 2 výstavy výtvarných prací – Dřevěné plastiky pro 
potěchu  oka a fantazie a Skleněné objekty René Stodůlka. Další 2 výstavy se týkaly historie                
a současnosti Masarykova okruhu v Brně a základních otázek ženských práv a rovného postavení 
žen a mužů Ženská práva jsou lidská práva aneb Kampak, panenko? Dvěma výstavami o historii 
Kohoutovic pobočka přispěla k oslavám jejich 800. výročí.  
* Na pobočce Veslařská byla uspořádána výstava RNDr. Kozlovské Krása stvořená přírodou, 
krása stvořená lidmi a výstava J. Zahradníčka Tváře Keni a výstava prací dětí ZŠ Jasanová 
Ilustrace knih F. Hrubína.  
* Na pobočce Mozolky byly uspořádány 2 besedy s cestopisnou tematikou – s cestovatelem              
J. Novákem Patagonie a Ohňová země spojená s promítáním a Antarktida – z konce světa na 
konec světa.   
* Na pobočce Selská byly uspořádány 3 besedy – s prof. PhDr. V. Smékalem Lidský úděl a jeho 
smysl, Bible – kniha ovlivňující dějiny a osudy a beseda s nositelem Hippokratovy ceny za lidskost 
MUDr. M. Mrvou. Malá zahradní slavnost byla věnována čtení z děl oblíbených básníků nebo 
z vlastní tvorby účastníků pořadu. V předvánočním období byla uspořádána vernisáž výstavy           
J. Jirousové Andělé inspirují s doplňujícím programem a Čas Vánoc v knihovně s ukázkami 
tradičních řemesel a živým Betlémem. 
* Na pobočce Jírova byly vystaveny výtvarné práce E. Znojilové, E. Krejčové, B. Jetelinové,               
M. Jankůj, S. Poláčkové, M. Kerbudové, J. Doležala a výstava fotografií L. Lorencové Izrael ve 
fotografii a M. Habala Frozen second. Dále zde byly vystaveny práce studentů z DM Rozhodně se 
nenudíme a práce kurzu paličkování Salesiánského střediska v Líšni Paličkovaná krajka.  
* Na pobočce Jihomoravské náměstí byla uspořádána beseda s V. Sosnarovou o knize Krvavé 
jahody.  
* Na pobočce Palackého byla instalována výstava obrázků Y. Novákové Svět očima Yvony 
Novákové, ing. arch. J. Urbanové Jaro – kytky kvetou a ptáci zpívají a výstava fotografií Andalusie 
očima Lenky Malinové.  
* Na pobočce Kolaříkova byla uspořádána beseda nejen o rozhlasové soutěži s pracovníky 
Českého rozhlasu v Brně Řekni mi, co čteš a beseda s B. Horskou ze sdružení Modrá linka 
Vysvědčení – radost i starost.  
* Na pobočce Velkopavlovická byly uspořádány 4 besedy s cestopisnou tematikou –                 
s R. Růžičkou spojená s promítáním Albánie,… na kole zemí orlů, s M. Klementovou Sokotra – 
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ostrovní perla v Indickém oceánu, Toulky amazonským pralesem a Galapágy a cestopisné 
promítání ing. Dvořáka Čína a Japonsko 2010.   
* Na pobočce Stará osada byly uspořádány 3 výstavy – panoramatické fotografie M. Peňáze 
Vyhlídky na Brno, trojrozměrné modely D. Josefa Stavby napříč staletími a výstava fotografií M. 
Peňáze a R. Zamazala Vysočina panoramatická. Kromě toho zde byly uspořádány besedy  
beseda s ing. V. Valdou o zahradních železničkách, která představila problematiku 
úzkorozchodných železnic a s D. Josefem o poznávání staveb. 
* V rámci Evropského týdne mobility bylo na pobočce Palackého uspořádáno malování na 
chodníku (167 dětí), na pobočce Kurská soutěž o pravidlech silničního provozu Červená je vždy 
stát a na pobočce Stará osada soutěž s názvem Doprava.  
* Do Brněnských dnů pro zdraví se zapojila pobočka Palackého  besedou pro děti s diplomovanou 
zdravotní sestrou Zásady první pomoci a pobočka nám. SNP, která uspořádala malování na 
chodníku na téma bezpečnost na silnici a kterého se zúčastnilo 120 dětí. Kampaň na ochranu 
Země podpořila pobočka Libušina tř. a vyhlásila boj s PET příšerkami – návštěvníci knihovny byli 
poučeni o tom, jak nakládat s použitými plastovými obaly a jiným odpadovým materiálem. 
* V Březnu – měsíci čtenářů i v Týdnu knihoven připravily pobočky pro své uživatele bohatý           
a pestrý program, který byl zaměřen na děti, seniory, handicapované uživatele, maminky s dětmi           
i ostatní uživatele. Jednalo se o odborné přednášky, výtvarné dílny, soutěžní odpoledne a kvízy, 
malování na chodníku, předčítání, výstavy výtvarných prací, ankety, výstavy knih, čtenářských 
deníků, autorská čtení apod. 15 poboček (Lány, Křížová, Kurská, Oblá, Libušina tř., Vondrákova, 
Mozolky, nám. SNP, Selská, Pohankova, Palackého, Kolaříkova, Velkopavlovická, Stará osada            
a Haškova) se v Týdnu knihoven zúčastnilo projektu Poprvé do knihovny, poprvé do školy            
a pasování. Na čtenáře knihovny bylo pasováno 933 prvňáčků. Rodiče i učitelé oceňují slavnostní 
ráz této akce, která je pro malé školáky a budoucí čtenáře novým zážitkem. Týdnu knihoven                
a pasování předcházela v měsíci září registrace prvňáčků zdarma, kterých této možnosti využilo 
357. 
* Pobočky věnují velkou pozornost propagaci svých služeb prostřednictvím místních zpravodajů          
a propagačních letáčků a  měsíčního bulletinu.  
 
Knihovní fond 
* Knihovní fond byl průběžně doplňován prostřednictvím pravidelných rozvozů. Fond CD byl 
vzhledem ke stále se snižujícím výpůjčkám doplňován již jen na pobočkách Libušina tř., 
Vondrákova a Jírova.  
* Na pobočkách Kurská, Oblá, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Veslařská, Selská, 
Jihomoravské nám., Tuřanské nám., Palackého, Kolaříkova, Velkopavlovická a Stará osada 
proběhl ve spolupráci s ÚKF mimořádný nákup knihovního fondu, který byl financovaný 
z příspěvků městských částí. Pobočka Selská obdržela mimořádný finanční příspěvek na nákup 
fondu také od společnosti Teplárna Brno, a.s. 
* Na pobočce Vondrákova a Lány proběhla revize fondu. 
* Navrženo k odpisu bylo 17 861 knihovních jednotek, k převodu na lokaci 90 bylo nachystáno 
3 118 svazků. 
 
Organizace provoz ů a vybavení pracoviš ť 
Pro rozvoj komfortu služeb uživatelům je významná automatizace služeb a celkové zvyšování 
kvality prostoru knihovny. Pro každý rok jsou takto vybrány prioritní provozy. V roce 2010 byly 
automatizovány pobočky Oblá a Haškova (obě za podpory dotačních programů MK ČR – VISK3). 
Celkově je tak v síti  on-line propojeno již 14 poboček. Prostory pobočky Haškova navíc prošly 
v letních měsících celkovou stavební rekonstrukcí a poté byly vybaveny zcela novým mobiliářem. 
Jako součást automatizované sítě byla pobočka pro veřejnost slavnostně otevřena 20. 9. 2010. 
Vítanou službou jsou i nově budované koutky pro rodiče s malými dětmi (Family Pointy), kde si 
mohou dítě přebalit, nakrmit, starší děti si pohrát.  Rodiče zde mohou obdržet i základní informace 
o dalších službách v Brně. Bohužel došlo k jednomu snížení rozsahu služby v městské části 
Komín. Po rekonstrukci objektu (Vavřinecká 13) na dům s pečovatelskou službou došlo 
k podstatnému zmenšení nám přidělených prostor, a pobočka tak bude muset značně omezit 
rozsah svých fondů a dalších služeb.   
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 Z dalších úprav: 
• ve 2. čtvrtletí vyměněna podlahová krytina na pobočce Kurská, 
• ve 4. čtvrtletí byla na pobočce Palackého vyměněna okna, 
• na pobočkách Vondrákova, Selská a Stará osada byly pro zvýšení komfortu rodičů 

s malými dětmi zřízeny Family Pointy, 
• opakovaně byly řešeny opravy objektu Vondrákova, který naléhavě vyžaduje celkovou 

rekonstrukci a modernizaci služeb – jsou podnikány kroky ke zpracování investičního 
záměru, 

• ve spolupráci s propagací byly průběžně řešeny požadavky na estetizaci poboček, ve 
spolupráci s údržbou byly řešeny požadavky na údržbu a opravy na pobočkách, ve 
spolupráci s ESÚ byly dle finančních možností řešeny požadavky na drobné nákupy                
a doplnění vybavení poboček. 

 

1.2.2.2 Oddělení výp ůjčních míst 
 

Výpůjční služby 
V roce 2010 se na výpůjčních místech zaregistrovalo 1 758 čtenářů, z toho bylo 652 dětí, kteří 
uskutečnili 22 457 návštěv a vypůjčili si 96 739 knihovních jednotek. V porovnání se stejným 
obdobím loňského roku došlo k výraznému poklesu všech ukazatelů. Příčinou těchto výsledků 
jsou reorganizační změny v oddělení. Knihovna v Maloměřicích byla přesunuta do oddělení 
poboček, v Komíně nebyla knihovna v provozu a v Husovicích jsou poskytovány pouze 
internetové služby. V konečném součtu jsou tak vykazovány číselné výkony 13 knihoven 
z celkových 15. Největší pokles výkonů nastal v kategorii návštěvníků internetu (69,6 %)                     
a návštěvníků celkově (83,3 %). Počet registrovaných čtenářů se oproti loňskému roku snížil na 
88,9 %, výpůjček na 86,9 %. Největší počet výkonů nastal v knihovně v Žebětíně. Po dobu zhruba 
4 měsíců zde byla omezena půjčovní doba ze dvou dnů na jeden půjčovní den. 
 

Informa ční činnost  
Bylo zodpovězeno celkem 250 dotazů (478 v roce 2009). Největší počet vykazuje knihovna 
v Žebětíně 112, Ořešíně 44 a Chrlicích 36. Internetových služeb využilo 1 989 návštěvníků, což je 
o 1 232 méně než v roce 2009. Využívali ho 1 345 hodin (2 212) a vytiskli si 850 tiskových 
výstupů (1231). Počet uživatelů internetu má klesající tendenci. 
 

Kulturní a vzd ělávací akce  
Bylo uspořádáno 26 kulturních akcí o 184 účastnících a 50 vzdělávacích pořadů s 945 účastníky. 
Celkem se tedy těchto akcí zúčastnilo 1 129 návštěvníků. To je o 302 více než v roce 2009. 
Nejvíc kulturních akcí uspořádala knihovna v Ořešíně 11 (59 účastníků) a Komárově 9                     
(97 účastníků). Jednalo se o vědomostní soutěže pro děti. Nejvíce vzdělávacích akcí uspořádaly 
knihovny v Soběšicích 11 (277 účastníků ) a Černovicích 10 (158 účastníků). Všechny vzdělávací 
akce byly jednoduché tematické pořady pro děti  z 1. stupně základních škol. 
 

Knihovní fond  
Uskutečnilo se celkem 11 rozvozů knih, v nichž bylo rozvezeno celkem 231 souborů výměnného 
fondu, které obsahovaly 4 292 knih. Z toho bylo 2 011 novinek. Knihovny vrátily 83 souborů                 
o 2 707 svazcích. Knihovny v Maloměřicích, Husovicích a Komárově přestaly využívat výměnný 
fond, postupně byly všechny knihy staženy. Pro nově budovanou knihovnu v Komíně, která bude 
využívat výměnný fond je nachystáno 1 043 knih, z toho 200 novinek. Celkový stav VF ke konci 
roku 2 010 je 21 495 svazků. 
 

Organizace provoz ů 
Od 1. 1. 2011 je knihovna v Komárově začleněna do oddělení poboček a přestala využívat 
výměnný fond. Stejně tak knihovna v Maloměřicích a Husovicích. Knihovna v Husovicích ukonči 
svoji činnost k 31. 3. 2011. Zde jsou v současné době poskytovány pouze internetové služby. 
Naopak knihovna v Komíně bude začleněna do oddělení, které využívá výměnný fond. V letních 
měsících byly prováděny stavební úpravy v knihovně v Kníničkách. Je jinak situován vstup do 
knihovny. V letních měsících byly z organizačních důvodů zavřeny knihovny v Kniničkách                  
a Chrlicích. To se také spolu s omezením půjčovní doby v Žebětíně odrazilo na celkových 
výkonech oddělení. 
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pob. Bohunice: Pasování prv ňáčků             pob. Černá pole: Den d ětí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       pob. Řečkovice: Den d ětí                                            pob. Královo pole (Palackého): 
                                                   Přítel kniha  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  pob. Kohoutovice: Týden knihoven                             pob. Lesná: rekonstrukce prostor 
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 pob. Líše ň: Týden čtení                                           pob.  Malom ěřice: Lidský úd ěl a jeho 
                                                                                    smysl 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
     
 
 
  
 
  
 
  
 pob. Starý Lískovec: Noc s Andersenem               pob. Žabov řesky: Noc s Andersenem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    pob. Vinohrady: Pasování prv ňáčků                      pob. Židenice: Mikuláš  
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1.3 Publika ční činnost 
 

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

KJM v roce 2010 pokračovala v prezentaci na partnerských internetových stránkách                  
a pravidelně přispívala na portály věnované dětem (Špunt, Brno pro děti, E-magazín Rodinných 
pasů), rodinám (www.familypoint.cz) a široké veřejnosti (studentský internetový časopis Inflow, 
Student, Akce v ČR, atd.). 

Velká pozornost byla věnována publikační činnosti v odborném tisku  (Čtenář, Duha, 
Bulletin SKIP, Ikaros, www.citarny.cz). 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. 

Pokračovala spolupráce na přípravě časopisu pro čtenářskou veřejnost GRAND BIBLIO , 
jehož součástí je mj. rubrika 5x5 (hodnocení 5 knihovníků a 5 publicistů oceněných nebo 
nejprodávanějších knih na českém knižním trhu). KJM je pravidelným přispěvovatelem do této 
rubriky. 

Tématem stolního kalendáře „České knihovny 2011“ , který vydala Národní knihovna na 
sklonku roku 2010 byly zajímavé interiéry knihoven v ČR. KJM se v kalendáři prezentovala 
fotografií z atria Ústřední knihovny. 

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. 

 
1.4 Regionální a celostátní p ůsobení, mezinárodní spolupráce 
 
 se pohybuje v dlouholetém  profilu aktivit.  Knihovna Jiřího Mahena v Brně  v rozměru 
svého regionálního působení především zajišťuje zejména:  

• 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,  prezentace 
Klubu ilustrátorů dětské knihy ČR- Zlatá stuha). 

 
Dále také:  

• odborně 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, 
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• 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. 
 

S rozvojem ICT a propojováním v sítích můžeme její působnost vnímat i v celosvětovém kontextu. 
 
Mezinárodní spolupráce 

 

* V souvislosti s působením ředitelky v celosvětové organizaci IFLA, bylo na duben 2010 
připraveno mezinárodní zasedání stálé komise pro veřejné knihovny právě v Brně, což byl pro 
knihovnu prestižní záležitost. V důsledku výbuchu islandské sopky se však účastníci nebyli 
schopni do ČR dostat a zasedání muselo být zrušeno. Nadále však trvá zájem je uskutečnit               
a opakovaně je tedy plánováno na rok 2011.   
* Spolupráce s Knihovnou Raczyńskich v Poznani – v posledních čtyřech letech se velmi úspěšně 
rozvinula spolupráce mezi Bibliotekou Raczyńskich v Poznani a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. 
Cílem obou knihoven není jen výměna odborných zkušeností, ale i vzájemná prezentace 
partnerských měst a kultur obou národů. V říjnu 2010 navštívila početná delegace knihovníků 
z Knihovny Jiřího Mahena v Brně Knihovnu Raczyńskich v Poznani. V nabitém třídenním 
programu nám kolegové představili město i ústřední knihovnu. Dovolili nám prohlédnout si vzácné 
rukopisy a staré tisky z bohatých sbírek knihovny. Nastínili  historii i plánovanou přestavbu 
knihovny, kterou před více než 180 lety založil hrabě Eduard Raczyński. Peníze z evropských 
fondů by měly umožnit velkorysou dostavbu hlavní budovy. V dětském oddělení jedné z poboček 
Knihovny Raczyńskich nám byl představen projekt Akademie pana Kaňky. Tento grant probíhal 
celý podzim ve všech pobočkách pro děti.  Každý týden byly připravovány programy, které dětem 
přiblížily významné autory dětských knih. Programy měly různý charakter, střídali se v nich 
spisovatelé, výtvarníci, herci nebo jej tvořily samotné knihovnice. Účast umělců umožnily finance 
získané z grantu. Byly jsme doslova vtaženy do programu pro děti, připraveného právě v rámci 
tohoto grantu. Byl věnovaný Milneho Medvídkovi Pú a vedl ho mladý místní herec. Interaktivní 
program nenásilně představil autora i příběh. Přijetí na pobočce  bylo velmi bezprostřední                     
a otevřené. Magistrát pro nás zorganizoval společnou prohlídku historického centra města. 
S profesionální průvodkyní jsme navštívily jeho nejzajímavější místa a  maketu města Poznaně, 
na níž je barvitě demonstrován vznik a vývoj města. Po celou dobu našeho pobytu jsme se 
setkávaly se srdečným přijetím jak v knihovnách, tak i od představitelů města. Na přelomu 
listopadu a prosince hostilo na oplátku Brno delegaci z Poznaně. V Knihovně Jiřího Mahena bylo 
ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů MMB, Filosofickou fakultou MU  a s Polským 
klubem POLONUS v Brně zorganizováno Setkání s polskou kulturou. Jejím „předskokanem“ byl 
už vlastně program Dne pro dětskou knihu, věnovaný prezentaci polské literatury pro děti. Dva 
interaktivní workshopy „Gapiszon se hlásí!“ seznámily děti se známým polským komiksovým 
hrdinou, jehož autorem je Bohdan Butenko. Dětem bylo určeno i česko-polské čtení z knížky Jana 
Brzechwy Akademie pana Kaňky, kterého se zúčastnily rovněž kolegyně z Poznaně. Veřejnosti  
byl určen odpolední a večerní program v ústřední knihovně. Představil se v něm mladý poznaňský 
umělec Szcepan Kopyt. POLONUS nachystal ukázku polských tradic a zvyků. Vydařený koncert 
krakovského písničkáře Michala Lanuszky byl pěknou tečkou za rokem 2010 a zároveň 
pozvánkou na Dny polské kultury v Brně na začátku dubna 2011, které se budou konat při 
příležitosti 45.výročí spolupráce našich partnerských měst a předsednictví Polska v Radě EU                
(2. pol. 2011). 
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* Měsíc – náš budoucí domov – literárně-výtvarnou soutěž vyhlásilo statutární město Brno, 
Hvězdárna a planetárium Brno a KJM v rámci spolupráce partnerských měst Brno – Leeds. 
Soutěž probíhala v obou městech současně a vítězové získali třídenní pobyt a poznávací program 
v partnerském městě Leeds a naopak. 
* Partnerská města Stuttgart a Utrecht se v kJM prezentovala brněnským návštěvníkům výstavami 
Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inkpot a Život v muzeu – výstava fotografií Christiny 
Munkertové (umělecký pohled na dvojdomek Le Corbusiera na sídlišti Weissenhof ve Stuttgartu).
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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 minulých letech se velmi osvědčila spolupráce s dalšími kulturními organizacemi, jež 
spočívá především ve výměně propaga čních materiál ů. 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.  

Mimořádně úspěšnou se stala spolupráce s Hvězdárnou a planetáriem Brno. KJM nabídla 
své prostory pro přednáškovou činnost v době rekonstrukce hvězdárny a pořady ač ochuzené            
o hvězdnou oblohu planetária našly své příznivce. Atrium knihovny mohlo tedy   přivítat hvězdnou 
celebritu RNDr. Jiřího Grygara, CSc, stejně jako Vladimíra Remka a posléze evropské 
kosmonauty při jejich sletu v Brně, nikoliv čarodějnickém.  

Aktivní účast na celom ěstských a celorepublikových projektech  (Noc s Andersenem, 
Brněnské dny pro Zemi, Muzejní noc, BMUE, Týden knihoven, Brno – zdravé město, Den pro 
dětskou knihu, Vánoce na brněnské radnici)  využila knihovna k praktické a účinné možnosti 
prezentovat se veřejnosti netradičním programem. 

Stálým partnerem knihovny byl především její zřizovatel – statutární město Brno, jež 
prezentovalo v prostorách ústřední knihovny rozvojové projekty města, které připravilo  Urban 
Centrum Brno (viz přehled nejvýznamnějších výstav v ústřední knihovně) a výsledky mezinárodní 
spolupráce s partnerskými městy. 

Úspěšně se rozvíjela dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, kterému KJM redigovala 
podklady pro soutěž „Řekni mi, co čteš“ a který své posluchače pravidelně informuje o akcích 
v KJM. 

V souladu se zaváděním prorodinných opatření v městě Brně již třetím rokem poskytuje 
knihovna držitelům rodinných pasů registrační slevu, kterou využilo v roce 2010 2 453 držitelů 
těchto pasů. Maskot projektu veverčák Čenda doprovodil opět aktivity projektu Poprvé do školy – 
Poprvé do knihovny a také Den pro dětskou knihu. 

Nadále se rozvíjela činnost, která se zaměřila na podporu rodin s malými dětmi – 
poskytování bezplatné registrace novorozených dětí. KJM pokračovala ve spolupráci s městskými 
úřady jednotlivých brněnských městských částí a prostřednictvím jejich slavnostní akce                  
„vítání ob čánků“  věnovala nově narozeným dětem v roce 2008 cca 1 400  
symbolických registračních karet do knihovny, v roce 2009 1 120 a v roce 2010 443 karet, které 
mohou jejich příjemci využít do svých 4 let. Někteří se již stali našimi nejmenšími čtenáři. 

V atriu ústřední knihovny byl zřízen přebalovací koutek , kde je možné nerušeně přebalit či 
nakrmit děti. Je snadno dostupný i pro kočárky a přístupný po celou otevírací dobu knihovny. Tato 
služba byla zřízena na základě iniciativy samotných pracovnic ústřední knihovny díky porozumění 
problematice pohybu rodičů s malými dětmi ve velkém městě právě proto, že řada z nichž jsou též 
v roli rodičů. KJM se svými aktivitami zaměřuje na podporu funkce a soudržnosti rodiny a rozvoj 
přístupnosti veřejných prostor rodičům s dětmi. Zřízením přebalovacího koutku se zařadila mezi 
instituce, které se zabývají podporou rodiny v rámci Statutárního města Brna, které bylo v roce 
2008 oceněno v soutěži Obec přátelská rodině. Díky tomuto ocenění získalo město finanční 
dotaci na zřízení Family pointů a ústřední knihovna se stala jedním z prvních kontaktních míst. Za 
prorodinné aktivity knihovna na konci roku získala ocenění Spole čnost p řátelská rodin ě, kterou 
uděluje Síť mateřských center v Jihomoravském kraji. Tento společenský úspěch je závazkem pro 
KJM nadále podporovat a usnadňovat rodinný život svých klientů a bude prestižní záležitostí si 
tento titul udržet. Přebalovací koutek byl přemístěn do větších prostor v atriu knihovny a nezůstalo 
jen u UK, ale na dalších třech pobočkách vznikla tato kontaktní místa. Hodnocení této služby je 
více než chvályhodné a protože KJM myslí také na své zaměstnance, stala se vedle MMB 
aktivním účastníkem pilotního projektu Slaďování profesního a rodinného života Anime plus.cz   
získala v květnu 2010 základní certifikát Auditu rodina a zaměstnání. Tento certifikát byl KJM 
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udělen u příležitosti celoknihovní akce „M ěsíc pro rodinu“ , kterou podepsalo MK ČR a během 
kterého proběhly kulturní, vzdělávací a odborně laděné pořady (fotosoutěž, přednášky o adopci 
na dálku, hry pro celou rodinu, odborná konference na téma Rodina). 
 Nadále využívala KJM výstupy získané z aktivní účasti v projektu „Benchmarking 
knihoven“,  jehož garantem je Národní knihovna ČR. Benchmarking je moderní nástroj řízení, 
který prostřednictvím měření výkonů a procesů organizace a jejich systematického porovnávání 
s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení.  

K významné změně na poli virtuální komunikace došlo v červnu 2010, kdy byly uvedeny do 
provozu nové internetové stránky KJM.  

KJM již pošesté obdržela ocenění v anketě TOP 100 "Spole čnost roku 2010"  a opět se 
zařadila mezi 100 nejvýraznějších a nejdynamičtějších brněnských společností. 
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               Slet st ředoevropských kosmonaut ů 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
                Dětský den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výlet do Rajhradu (Klub p řátel senior ů)  Projekt Ruku v ruce (beseda) 
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3. Materiální zdroje 
 
3.1 Knihovní fondy  
 
 Dva koláčové grafy ukazují celkovou strukutru fondu KJM a strukturu nákupu v roce 2010. 
Je z nich patrné, že stále  logicky převažuje beletrie pro dospělé i děti. Další otázkou je, jak 
dostatečný je tento fond. Zejména z druhého sloupcového grafu je patrné, že v roce 2010 se 
situace v nákupu fondu opět výrazně zhoršila a to jak u knih, tak u velmi populárních periodik.                
U nákupu AV dokumentů šlo částečně o řízený útlum vzhledem  k poklesu zájmu uživatelů o toto 
médium.  Alarmující jsou rozvírající se nůžky mezi počtem čtenářů a počtem nakupovaných 
svazků i klesající částka na knihy na jednoho čtenáře (viz grafy níže).  Nedostatek nových knih 
a časopis ů je jednou z hlavních příčin, proč nedosahujeme počtů výpůjček z let minulých.  Přes 
finanční nedostatek se nákupní komise snaží zachovat vysokou úroveň přírůstku knihovního 
fondu. Při nákupu jsou velmi pečlivě zvažovány požadavky našich uživatelů. Fondy jsou průběžně 
doplňovány pravidelnými výběry v levných knihách. I přes tuto snahu není možné 
uspokojit všechny naše zákazníky. Někteří odcházejí nespokojeni. Uvítali by širší nabídku 
časopisů. Odmítají dlouho čekat na žádané tituly.  
 Celkový stav knihovního fondu je 771 770 sv. a 34 575 sv. pro nevidomé z Macanovy 
knihovny. V roce 2010 bylo celkem na nákup knihovnách fondů knihovny vynaloženo 4 915 902 
z toho: 
knihy                     3 840 511 K č 
knihy na CD                5 462 K č 
hudebniny                 74 231 K č 
AV média                 240 853 K č  
časopisy                  396 445  Kč 
 
 Z prostředků na výkon regionálních funkcí pak bylo na nákup knihovního fondu vynaloženo    
358 400 Kč. 
 Významným přínosem je  také podpora městských částí, jejichž dotace na nákup pro 
pobočky činily  celkem 213 276 Kč na nákup knih a 16 066 Kč na nákup časopisů, stejně tak jako 
dary od čtenářů. Každoročně získá KJM původní českou tvorbu z projektu Česká knihovna (v roce 
2010 v hodnotě 2 800 Kč). K významnému posílením knihovního fondu na pobočce Selská 
přispěla dotace Tepláren a. s. v hodnotě 20 000 Kč.  
 Celkem bylo odepsáno 54 599 sv. knih . V prvním pololetí proběhlo náročné stěhování 
centrálního depozitáře do nové lokality (výpověď z původních prostor v MZK). Centrální depozitář 
nyní obsahuje 70 tis. svazků. Revize proběhly na pobočkách Vondrákova a Lány. 
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Struktura fondu - p řírůstek 2010  

1% - Ostatní dokumenty  

8% - AV média  
6% - Naučná pro 
děti  

13% -Naučná 
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Struktura fondu KJM  
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41% - Beletrie pro 
dosp ělé  

Nákup knih -  p řírůstky ve  svazcích 2006-2010  
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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 (Haškova a Oblá) a jejich on-line propojení v síti,  
• nákup nového on-line katalogu Carmen s mnoha novými funkcemi, 
• tvorbu národních autorit. 

 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.                  
(podrobně viz část  II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření). 
     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. Rovněž technika (50 PC), 
kterou má KJM zapůjčenu v rámci projektu SROP od města Brna, je značně poruchová.  

 
3.3 Prostory, vybavení, technika  

 
 Rozsáhlá struktura pracovišť KJM, jejich běžná údržba i potřeba zvyšování úrovně 
veřejného prostoru i pracovních podmínek vyžaduje neustálou péči o svěřený majetek. KJM má 
zřizovací listinou svěřeny objekty Kobližná, Vondrákova a Selská. V nich byly prováděny drobné             
i rozsáhlejší opravy a udržování, které jsou podrobně rozvedeny ve zprávě o hospodaření. 
 Velkým přetrvávajícím problémem je potřeba komplexní rekonstrukce a reorganizace 
služeb v objektu Vondrákova. V průběhu roku byla vedena jednání s příslušnými odbory MMB 
s cílem připravit investiční záměr a návazně provést vlastní realizaci stavby. Jednání a příprava 
investičního záměru budou pokračovat i v roce 2011.  
 Naopak významný pokrok zaznamenal projekt pro ústřední knihovnu Knihovna pro město 
– rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti, který byl ZMB schválen a zařazen do IPRM. Na konci 
roku byla městem Brnem schválena projektová kancelář, která bude zpracovávat dokumentaci pro 
územní řízení a stavební povolení. V roce 2011 budou probíhat tyto projekční práce a bude 
zpracována vlastní žádost do ROP JV, oblast podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center.  
 V souladu s dlouhodobými záměry byla komplexně revitalizována pobočka Haškova. Po 
dohodě s vlastníkem objektu Teplárny Brno, a. s. byla provedena komplexní úprava prostor                
a nové vybavení mobiliářem. Pobočka byla také automatizována a propojena do sítě. Celá tato 
akce přinesla pobočce zcela novou kvalitu vysoce oceňovanou jejími čtenáři.  

 
4. Management 
 
 Knihovna se trvale soustřeďuje na naplňování klíčových principů při poskytování služeb 
veřejnosti a hospodaření, kterými jsou: 

� Dostupnost služeb  – realizace služeb v síti pracovišť na území statutárního města 
Brna se zajištěním dobré dostupnosti (časová, dopravní) 

� Komplexnost služeb  
absenční i prezenční služby 

• knihovna jako mediatéka  
• knihovna jako informační centrum  
• knihovna jako vzdělávací centrum 
• knihovna jako kulturní centrum  
• knihovna jako komunitní centrum. 
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� Bezbariérovost služeb (technická, organizační) 
� Orientace na klienta  

• knihovna pro město – otevřenost všem – klienty knihovny mohou být  
       všichni občané (fyzické i právnické osoby)  
• knihovna přátelská rodině 
• knihovna přátelská dětem, studentům 
• knihovna přátelská seniorům 
• služby přítomným i vzdáleným uživatelům 
• vstřícné a přátelské prostředí 
• odborná asistence 
• pružná reakce na měnící se potřeby 

� Jasná a ú čelná komunikace s veřejnosti i zaměstnanci 
� Účelnost a efektivnost všech proces ů, ekonomika provozu  (materiální, lidské, 

finanční zdroje)  
 
4.1 Personální řízení  
 
 Vysoká kvalita služeb zajišťovaných knihovnou je založena na vysoké odbornosti                
a osobnostních kvalitách zaměstnanců. Budovat takový tým, kdy ve společnosti má knihovnické 
povolání poměrně nízký kredit a zákonné finanční ohodnocení je na podprůměrné úrovni, není 
snadné. Přitom profese knihovníka a informačního pracovníka je obor, na který jsou kladeny 
vysoké nároky a jejich kvalifikační předpoklady a kompetence zahrnuji velmi široké spektrum 
požadavků. Jsou to: 

a) znalosti a dovednosti specifické pro knihovnicko-in forma ční služby (jednání s klienty, 
pomoc uživatelům při využívání fondů a informačních zdrojů, analýza relevantních zdrojů 
informací, jejich vyhledávání a poskytování veřejnosti, vyřizování dotazů, zpracování 
rešerší, znalost a porozumění kulturní rozmanitosti, znalost materiálů ve fondu knihovny, 
akviziční strategie, budování a správa fondů – jmenná a věcná katalogizace, národní 
autority, ochrana a revize fondu, budování informačních databází), 

b) komunika ční a příbuzné znalosti (znalost principů veřejné služby, schopnost 
konstruktivně komunikovat – ústní komunikace, písemný styk, cizí jazyk, komunikace 
zvukem a obrazem, mezilidská komunikace, institucionální komunikace, znalost používání 
informačních technologií – počítače, telekomunikace, vytváření dokumentů a publikací), 

c) řídící a organiza ční znalosti (analýzy fondů a informačních potřeb komunity, formulace                  
a realizace koncepce služeb, rozpočtové a strategické plánování, propagace 
knihovnických služeb, měření výkonnosti, statistika, administrativní práce, marketingové 
techniky, nákupní a dodavatelské postupy, vybavování pracoviště, řízení lidských zdrojů, 
odborné vzdělávání, flexibilita, řízení změn, pohotovost ke změnám pracovních metod, 
týmová práce). 

 
 O to více je dovedností vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení, aby dokázali svoje 
týmy motivovat, stmelovat a podněcovat. Z reakcí a ohlasů veřejnosti vyznívá, že v knihovně 
nachází nejen opravdové odborníky, ale také lidsky přívětivou a vstřícnou atmosféru. 
 Limit pracovníků knihovny je 143 úvazků. Skutečný počet fyzických osob (160) je 
ovlivňován řadou faktorů, mezi něž patří počet, struktura pracovišť a provozní doba (velmi často 
částečné úvazky v odpoledních a večerních hodinách, které se velmi obtížně obsazují lidmi 
v produktivním věku). Významnou roli dále hraje potřebná specializace, kdy knihovna není 
schopna ani středoškoláky, natož pak vysokoškolsky vzdělané odborníky, dostatečně zaplatit. 
Proměňuje se také struktura potřebných funkčních pozic (např. projektový manažer, redaktor 
webových stránek, specialista pro centrum dětského čtenářství, speciální pedagogika aj). 
Vzhledem k tomu, že na obsazení takových nových pozic nemá knihovna finanční prostředky, lze 
toho dosahovat jen v omezené míře restrukturalizací vnitřních zdrojů. Výsledkem všech těchto 
vlivů je, že kvalitní výsledky knihovny jsou dosahovány jen díky mimořádnému úsilí stávajících 
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pracovníků. Z výsledků benchmarkingu vyplývá, že KJM zajišťuje služby veřejnosti při 
podprůměrném stavu pracovníků a při vysokém počtu otevíracích hodin pro veřejnost.  
 
Výsledky benchmarkingu za rok 2009 
Porovnání výkon ů      KJM   pr ůměr 
Počet zaměstnanců (úvazků) na 1 000 obyvatel:   0,37   0,52 
Počet zaměstnanců (úvazků) na 1 000 registr. čtenářů 3,43   4,13 
Počet zaměstnanců (úvazků) na 1 000 návštěvníků 0,14   0,18 
Počet hodin pro veřejnost týdně    58,00   46,53 
  
 V organizaci, kde management má velmi omezené možnosti finanční motivace pracovníků 
a jejich individuálního finančního ohodnocení, jsou pro zvyšování výkonnosti organizace                      
i spokojenosti jednotlivých pracovníků velmi významné další motivační benefity. Patří mezi ně                 
i nový projekt Audit rodina a zam ěstnání . Zejména v organizaci s převažujícím počtem žen je 
filozofie slaďování rodinného a pracovního života velmi důležitá a ve výsledku pro zaměstnavatele 
výhodná. V roce 2010 získala KJM základní certifikát Auditu rodina a zaměstnání.  
 Díky celorepublikovému projektu 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. 
 Vzdělávací moduly se zaměřují na současnou praxi v oblasti marketingu, managementu, 
nových trendů v knihovnictví atd. (viz tabulka níže) a vedení KJM má eminentní zájem                       
o maximální možný počet účastníků, což dokládají uváděné počty.  
 

 KURZY: POČET: 
1 projektový management 22 
2 základy fundraisingu 23 
3 komunikační dovednosti 76 
4 marketingové dovednosti 23 
5 manažerské dovednosti 26 
6 řízení lidských zdrojů 24 

 CELKEM  194 
 ÚČASTNILO SE LIDÍ 92 
   
   
 KNIHOVNICKÝ INOVAČNÍ KURZ: POČET: 

1 základ 36 
2 fondy 6 
3 služby 29 
4 práce s dětmi 10 

 CELKEM  81 
 ÚČASTNÍ SE LIDÍ 36 
   
   
 JAZYKOVÉ KURZY: PO ČET: 

1 začátečníci I. 13 
2 začátečníci II. 8 
3 mírně pokročilí I. 5 
4 mírně pokročilí II. 8 
5 středně pokročilí 4 

 CELKEM  38 
 ÚČASTNÍ SE LIDÍ 38 
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Struktura a po čty zam ěstnanc ů ke konci sledovaného období: 
Limit zaměstnanců:   143 
Fyzický stav k 31. 12. 2010:  160 
Přepočtený stav k 31. 12. 2010: 137,8 
z toho: 
knihovníci 2.03.01   111,65 
zakladači 1.06.04   4,5 
ostatní     21,65 
(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.,1.01.11,2.07.11) 
 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců): 
 
V roce 2010 nastoupilo do organizace celkem 33 zaměstnanců: 
knihovníci 2.03.01:           15  (z toho 1 po rodičovské dovolené) 
zakladači 1.06.04:             5  
ostatní:                   13 
(2.07.11,1.01.12,2.04.11,2.04.19,1.01.06,1.01.01,1.01.09,1.06.04,2.16.03) 
 
V roce 2010 rozvázalo pracovní poměr celkem 28 zaměstnanců (z toho 1 nástup na mateřskou 
dovolenou): 
knihovníci 2.03.01:            10  
zakladači 1.06.04 :              5 
ostatní:                                  13  (z toho 1 na MD)  
(1.01.12,1.01.09,2.04.11,2.04.19,2.06.04,1.06.04,1.02.03,1.06.06) 
 
Průměrné platové třídy ve sledovaném obdob : 8 
průměrná platová třída knihovníci:   8 
průměrná platová třída zakladači:   4 
ostatní:      8 
Průměrný plat celkem dle vyplacených mezd: 17 199 Kč 
průměrný plat knihovníci:               17 013 Kč 
průměrný plat zakladači:               10 883 Kč 
průměrný plat ostatní:                     16 574 Kč 

 
 KJM také pravidelně spolupracuje se studenty, z nichž  má také možnost získat kvalitní 
absolventy. Jejich seminární a diplomové práce jsou také cíleně zaměřovány tak, aby byly 
využitelné knihovnou.  
 
 
4.2 Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 

KJM jako povinný subjekt neobdržela v roce 2010 žádnou žádost o informaci dle tohoto 
zákona. 
 
 
4.3 Vnit řní kontrolní systém  
 
4.3.1 Audity výkon ů a finan ční audity 
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Souhrnné zhodnocení výsledk ů finan čních kontrol zajiš ťovaných p říspěvkovou organizací 
a přiměřenosti a ú činnosti zavedeného systému finan ční kontroly 
 
 Při provádění předběžné kontroly zajišťované vedoucím orgánu a pověřenými 
zaměstnanci jako příkazci operací, správcem rozpočtu a hlavním účetním nebyla zjištěna                     
u plánovaných a připravovaných operací pochybení. Statutárnímu orgánu nebyly nahlášeny ze 
strany odpovědných osob finanční operace, které by proběhly bez předběžné kontroly. Stejně tak 
u průběžné a následné kontroly, kterou zajišťují zaměstnanci odpovědní za přímé uskutečňování 
těchto operací, nebyly zjištěny závady a pochybení. Kontrolou nebylo zjištěno, že by docházelo 
k nehospodárnému, neefektivnímu a neúčelnému nakládání s veřejnými prostředky či v rozporu 
se zákonem. Statutárnímu orgánu nebyly nahlášeny žádné takové nedostatky. Vnitřním 
kontrolním systém nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že by byl spáchán trestný čin. 
Organizaci nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.  
 Nezávislost interního auditu je zajištěna prostřednictvím zvlášť pověřeného zaměstnance, 
který je podřízen přímo statutárnímu orgánu. Dne 31. 7. 2010 odešla interní auditorka do 
starobního důchodu. V souladu s § 29 odst. 2, pís. j) bylo postupováno při přijetí nové osoby (říjen 
2010), stejně tak jako při ukončení pracovního poměru (listopad 2010). Do konce hodnoceného 
období se nepodařilo nalézt vhodného uchazeče pro tuto pozici. Výběrové řízení tedy bude 
pokračovat i v roce 2011.    
 Audity prováděné dle schváleného plánu na rok 2010 nezjistily žádné závažné nedostatky 
při provádění operací a ve funkčnosti vnitřního kontrolního systému. Nebyly zjištěny nedostatky, 
které by měly negativní vliv na činnost organizace. Vnitřní kontrolní systém reaguje včas na 
změnu ekonomických, právních a provozních podmínek činnosti organizace. Dosažené výsledky 
při plnění rozhodujících úkolů znamenají naplňování hlavního účelu a poslání organizace.  
  
Tabulka údajů o výsledcích interního auditu v roce 2010 
 
počet plánovaných auditů u příspěvkové organizace podle § 30 odst. 3 zákona o finanční 
kontrole 

27 

počet vykonaných plánovaných auditů u příspěvkové organizace podle § 30 odst. 3 zákona            
o finanční kontrole 

21 

počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 
zákona o finanční kontrole 

0 

počet vykonaných auditů celkem 21 
     - z toho     finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole 11 
                      auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole 3 
                      auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole 7 
                      jinak zaměřených auditů   
počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona řediteli příspěvkové organizace 
útvarem interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na 
základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření 

0 

počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru 
(včetně služebních poměrů) 

1 

počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvaru interního auditu   
skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31. 12. hodnoceného 
roku * 

0 

počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu 
Institute of Internal Auditors 

0 

počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu 
jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola"      
a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího 

1  
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4.3.2 Veřejnoprávní kontroly  
 
Přehled veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2010: 
 

1. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Odbor kultury, 
doba kontroly 4. 6. – 30. 6. 2010, kontrolované období 1. 1. – 31. 12. 2009, předmět 
kontroly: prověření průběhu hospodaření s veřejnými prostředky a prověření kritérií 
efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti vybraných nákladových a výnosových položek  

2. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Žebětín, doba kontroly 

3. 12. 2010, kontrolované období 1. 1. – 30. 11. 2010, předmět kontroly: užití příspěvku na  
      provoz od kontrolního orgánu – bez závad 

4. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady,                
doba kontroly: 22. 12. 2010, kontrolované období 1. 1. – 31. 12. 2010, předmět 
kontroly: užití příspěvku na provoz od kontrolního orgánu – bez závad 

 
K odstranění nedostatků z veřejnosprávní kontroly provedené OK MMB (OKO/0223347/2010) byl 
vydán příkaz ředitele č. 2/2010.   
 
4.4 BOZP a PO 
 
1. Prevence a) vstupní školení: je  prováděno  při   nástupu  nových  zaměstnanců   Knihovny  

J. Mahena. 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 příslušného pracoviště. 

   
  b) periodické školení: všichni zaměstnanci Knihovny J. Mahena absolvovali každo- 
     roční  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 2010. Kontrolu  provádějí  ve- 

doucí na jednotlivých pracovištích a technik BOZP. Drobné 
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. 

 
  c) kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedená inspektorem 
     OSPK panem Mgr. Vladimírem Petříčkem proběhla na zákla- 
     dě předchozího oznámení 22. 11. 2010. Kontrola byla         
     zaměřena jednak na dokumentaci BOZP a  PO a jednak na 
                fyzickou  kontrolu  jednotlivých pracovišť. Při  kontrole  nebyly  
                shledány žádné nedostatky ze strany organizace. Byly pouze 
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     shledány nedostatky v činnosti lékařky závodní preventivní 
                péče MUDr. Kučerové. 
 
3. Pracovní úrazy   V roce 2010  byly  v Knihovně  Jiřího  Mahena v Brně  řešeny  

pracovní úrazy. Jednalo se o zranění Evy Pallajové, která 
následkem krátkodobé ztráty vědomí, ke kterému došlo po 
bolestivém úderu do lokte, upadla a způsobila si tržnou ránu 
na levém obočí. Další pracovní úraz utrpěla Ludmila 
Bartoňová. Agresivní čtenář ji způsobil pohmoždění levé 
paže. 
Oba úrazy si vyžádaly lékařské ošetření, ale ani v jednom 
případě nebyla nutná pracovní neschopnost. 

 
4.   Revize RHP a pož. hydrantů je prováděna 1x ročně. Revize provedl v řádném  termínu  
               Milan König. Všechny RHP byly fyzicky zkontrolovány, v  pří- 
               padě  opravitelných  závad  byly  tyto  odstraněny a  za  RHP,  
               kterým skončila jejich životnost byly dodány nové. Vše je řád- 
               ně zaznamenáno 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  
                                                         provádí firma Hajtr. Záznam o revizi je v provozní knize EPS. 
 
6.   Kontrola požárních uzávěrů 1x za 6 měsíců je prováděna kontrola požárních uzávěrů. 
     Kontrolu provádí technik PO Ivan Sláma. 
 
 
7.   Požární dokumentace  je vypracovaná Ing. Evou Fajkusovou a je pravidelně kontro- 
                                                          lována. Záznamy o pravidelných kontrolách objektu jsou ve- 
                                                          deny v požární knize.  
 
5 Závěr  
 
 Žádný jednotlivec ani instituce není dokonalý a bez chyb. Důležité však je, aby měl v sobě 
zdravou míru sebereflexe, aby dílčí nezdary nebyly důvodem ke skepsi a pasivitě, ale naopak 
výzvou překážku zdolat a jít zase o kus dál. To vše máme v rukou my, pracovníci brněnské 
veřejné knihovny. A také něco navíc. Je to schopnost vytvářet pozitivní atmosféru, díky které je 
knihovna nejen profesionální, ale především lidsky přívětivá a vstřícná. Někteří z našich 
návštěvníků se s námi o tento pocit neváhají podělit. Za všechny dva názory. “P řečetla jsem si 
v novinách inzerát, že Mahenova knihovna po řádá počítačové kurzy pro d ůchodce. Velmi 
mě překvapilo, že je n ěkdo ochoten d ělat něco pro d ůchodce. Sešla se tam výborná parta  
a já měla pocit, že jsem se ocitla v jiném sv ětě. Dva sympati čtí mladí mužové se nám 
věnovali, vše vysv ětlili, žádný dotaz nez ůstal bez odezvy.“  A jiná čtenářka z  pobočky: 
„V t ěchto místech se cítím jako doma. Je to pro milé a v lídné zacházení vzd ělaných 
knihovnic, které dovedou poradit a pohladit slovem. “   
 Věříme, že nás většina z našich každoročních více jak 830 tis. návštěvníků vnímá takto 
pozitivně.  
 
V Brně 28. února 2011                                                        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.       


