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Výroční zpráva Knihovny Ji řího Mahena v Brn ě, příspěvkové organizace za rok 2008 
 

 
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE  

 
1. Úvod  
 
  Jsem přesvědčena, že ani jediný den loňského roku, který jsme v knihovně a 
s knihovnou prožili, nemůžeme označit jako banální, nudný  či nedůležitý. I dny, o kterých se 
nepíše v médiích, kterým nepřiřazujeme přívlastky jako významný, slavnostní či výjimečný, 
jsou pro celkovou vlídnou  tvář knihovny nepostradatelné. Bez těchto běžných dnů by 
nevznikal obraz knihovny, který se usadí v povědomí našich návštěvníků jako cosi, co tady 
prostě je, nevnucuje se, ale skýtá onu pevnou jistotu, že pokud bude třeba,  najde ji každý na 
svém místě připravenou poradit, poučit, potěšit  či prostě nabízející  možnost  pobýt.  
     Na prvý pohled se to může zdát málo. Ale právě věci, vypadající prostě a samozřejmě 
jsou výsledkem  profesionality těch, kteří je vytvářejí. Knihovna Jiřího Mahena v Brně je 
uskupením lidí, kteří jsou nejen profesionály, ale svou práci dělají s láskou. Věřím, že je to na 
našich výsledcích znát. Ostatně posuďte sami .        
 
                                                                                       Libuše Nivnická 
                                                                                          ředitelka 
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2. Knihovnické a informa ční služby  
 
 Čas plánů, čas bilancování. Jak se tyto dva momenty, které od sebe dělí  více jak rok,  
vzájemně liší? Co zůstalo jen vizí a  plánem a proč?  Co se podařilo bezezbytku naplnit či co 
dokonce předčilo naše očekávání? Na to budeme přinášet odpovědi v následujících 
kapitolách.  
Služby KJM  jsou založeny na čtyřech vyváženě budovaných pilířích služeb tvořících spolu 
logický celek. Zároveň je třeba zdůraznit, že vedle nezmenšujícího se zájmu o tradiční 
absenční výpůjční služby stále významnější roli hrají služby pro vzdálené uživatele 
poskytované prostřednictvím internetu. Stejně tak uživatelé musí nacházet vedle tradičních 
tištěných fondů všechny další dostupné formy včetně dokumentů digitálních. 
Konkrétně se tedy jedná o tyto formy služeb :   
� výpůjční absen ční služby  (hybridní fondy – tištěné a zvukové dokumenty, digitální 
dokumenty,  případně další dokumenty dle licenčních podmínek) 
� prezenční služby  (výpůjční  a informační služby, databáze, studovny a klubovny  
pro individuální studijní a volnočasové aktivity, kolektivní  kulturní a vzdělávací programy  
pro veřejnost i školy, diskusní fóra, přednášky, semináře, služby střediska EUROPE 
DIRECT, výstavy, hudební pořady, klubové aktivity, pořady pro vybrané cílové skupiny  
– hendikepovaní, senioři, děti a mládež, rodiny) 
� elektronické služby pro vzdálené uživatele – knihov na dostupná 24 hodin  denně 
(interaktivní web KJM www.kjm.cz, on-line katalog, rezervace, databáze, dotazy, adresné 
informace, balíčky služeb a informací pro jednotlivé cílové skupiny aj.)   
� meziknihovní výp ůjční a reprografické služby  
 
 
 
 
2. 1. Celkové statistické ukazatele 
 
2. 1. 1. Kdo nás vyhledává 
 
 Celosvětový vývoj a průzkumy čtenářství potvrzují, že dlouhodobě klesá počet 
aktivních čtenářů. Nenaplňují se však dramatické prognózy předpovídající absolutní krach 
klasických tištěných knih a také knihoven. Knihovna však je dnes institucí nejen klasickou 
čtenářskou, ale také informační, vzdělávací s mnohotvárnou sociální a kulturně 
společenskou rolí. Tímto širokým spektrem svých funkcí  je schopna oslovit všechny věkové, 
vzdělanostní a sociální  kategorie. Pro dokumentaci využívanosti služeb knihovny se proto 
musí k tradičnímu ukazateli o  počtu registrovaných 
čtenářů přiřazovat další, lépe vypovídající  ukazatele 
jako je počet fyzických ale také virtuálních 
návštěvníků. Jak ukazují statistiky, věková struktura 
návštěvníků je rozvrstvena do všech věkových 
skupin bez výraznějších dominant, což vyvrací do 
značné míry zakořeněný mýtus, že knihovnu 
využívají převážně děti a senioři. Údaje z roku 2008 
dokazují, že čtenáři do 15 let tvoří  
20,12 %, studující a mladí lidé od 16 do 29 let 31,18 
%, lidé v produktivním věku od 30 do 59 let 30,59 % 
a senioři ve věku od 60 let výše představují 18,08 % 
z celkového počtu čtenářů v automatizované 
knihovní síti KJM.  
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Čtenáři a návšt ěvníci 
  

 K 31.12.2008 bylo na všech provozech zaregistrováno 39 787 čtenářů, z toho 30 626 
dospělých čtenářů a 9 161 dětí do 15 let. Z celkového počtu obyvatel města Brna  
(k 31. 12. 2006 366 680 obyv.) je to 9,2 %. Oproti roku 2007 došlo k potěšujícímu nárůstu 
počtu reg. čtenářů o 1 520 více (z toho o 181 dětí více).  
 V ústřední knihovně bylo celkem zaregistrováno 15 388 čtenářů, z toho 13 518 
dospělých a 1 870 dětí do 15 let. Celkově se počet čtenářů zvýšil o 128. Na pobočkách byl 
počet čtenářů o 1 327 vyšší než v roce 2007. Celkem bylo zaregistrováno 21 778 čtenářů, 
z toho 15 541 dospělých a 6 237 dětí do 15 let (více o 1 059 dospělých a 268 dětí).  
Na výpůjčních místech počet čtenářů nepatrně vzrostl o 65. V roce 2008 bylo tedy 
registrováno celkem 2 621 čtenářů (1 567 dospělých, 1 054 dětí).  
 Dětští čtenáři tvoří pravidelně téměř čtvrtinu z celkového počtu čtenářů. 
  
 Během celého roku navštívilo KJM 794 475 návšt ěvníků, což je o 11 662 více  
než v roce 2007. Akce pořádané knihovnou navštívilo 52 767 osob , bezplatného internetu 
využilo 88 182 uživatel ů. 

 
 
 
 
 

2. 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. Dobrá a úspěšná 
knihovna  musí nabízet a rozvíjet  všechny tyto roviny  ve vyvážené kompozici. Bohužel  je 
stále patrný deficit v nabídce tradičních tištěných dokumentů způsobený nedostatkem financí 
na nové akvizice, který umocňuje pokles čtenářských aktivit. Na straně druhé ze stejných 
finančních důvodů nebylo ani možné  ve větší míře  rozvíjet služby digitální (elektronické 
databáze, služby přes web).  To se také projevilo ve  výpůjčních výsledcích. Naopak rozsah 
kulturních , vzdělávacích a výstavních aktivit představuje opravdu nepřebernou nabídku, 
z níž si  může vybrat každý zájemce.  
 
 
Výpůjčky 
 Během roku bylo realizováno 2 182 691 výpůjček, z toho 638 196 naučné literatury 
pro dospělé, 998 910 krásné literatury pro dospělé, 96 535 dětské naučné literatury, 247 316 
dětské beletrie, 201 734 ostatních dokumentů (CD, hudebniny, mapy, CDRomy) a 427 438 
periodik.  
 Knihy tvořily (1 553 519) 71,1 % z celkového počtu výpůjček. Celkově byl počet 
výpůjček menší o 144 898  oproti roku 2007. 
 V ústřední knihovně bylo půjčeno celkem 990 266 knihovních jednotek,  
na pobočkách 1 052 164 kj. a na výpůjčních místech 140 271 kj. Pokles výpůjček stále 
negativně ovlivňuje nejen nedostatečný počet exemplářů kupované knižní produkce,  
AV médií a periodik, ale také nesčetné množství dalšího kulturního vyžití ve městě Brně.  
 
 
Informa ční služby 
 Kromě klasických výpůjčních služeb si klienti vyžádali 32 958 informací,  
na 65 rozmnožovacích přístrojích (kopírky a tiskárny) bylo zhotoveno 62 950 kopií z fondu 
KJM a tiskových výstupů z internetu. Uživatelům bylo k dispozici 160 PC, z toho 115 
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s přístupem na internet a 45 on-line katalogů. Pouze výpůjční místo v Útěchově nemá PC 
s internetem z technických i provozních důvodů. 
 Vzdálení uživatelé čerpali služby KJM prostřednictvím internetových stránek  
a zrealizovali 191 227 jedinečných přístupů (o 30 511 více) s denní průměrnou návštěvností 
524 přístupů.  
 
 
 
 
2. 2. Služby jednotlivých pracoviš ť  
 
 S velkou energií přistoupila knihovna  v roce 2008 k tvorbě  čtyř projektů, kterými se 
ucházela o získaní  grantů z prostředků EU a které měly významnou měrou obohatit 
spektrum služeb pro děti, mládež a dospělou populaci v  rovině vzdělávací (Ruku v ruce   
a Cesta do života, investiční  Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti 
(technické zhodnocení objektu ústřední knihovny na Kobližné a nová kapacita Kamechy). 
Tyto projekty byly dlouhodobě  připravovány a také pozitivně hodnoceny a přijímány. 
Bohužel ve výsledku nebyly podpořeny a tak z mnoha plánů prozatím zbyla  jen naděje  
pro případné další výzvy.  Přesto, že tyto šance dynamičtěji  rozvinout a inovovat naše 
služby zůstaly prozatím nenaplněny,  poskytovala knihovna , stejně jako v předchozích 
letech, kvalitní  služby, které uspokojily většinu jejích klientů.  
 
 
 V roce 2008 jsme pokračovali v úspěšných projektech zahájených v letech minulých. 
Svým dopadem největší z nich byl projekt: „Veřejný přístup občanů ve statutárním městě 
Brně k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny“, zahájený na sklonku 
roku 2006 a realizovaný ve spolupráci s městem Brnem z finančních prostředků Společného 
regionálního operačního programu strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu města 
Brna i státu. Prostřednictvím tohoto projektu nabízí Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
bezplatný přístup do sítě internetu v ústřední knihovně a celé síti svých poboček.  
Na úspěšnou spolupráci s městem jsme navázali realizací dvou velkých mezinárodních 
projektů: ANIMALITER z programu Culture 2007-2009 a  KLÍČE K PŘÁNÍM z programu 1.1 
setkávání občanů partnerských měst /town twinning citizens´ meetings (spolupráce 
partnerských měst Brna a Poznaně). Naše úsilí nebylo vždy korunováno úspěchem.  
          Služby knihovny tvoří provázaný komplex  tradičních výpůjčních služeb, informačního 
servisu a kulturních a vzdělávacích aktivit. Knihovna disponuje vedle příjemných a 
neformálních prostor i širokou škálou materiálů a informačních zdrojů, v nichž se prolínají 
tradiční tištěné dokumenty s audiovizuálními materiály a elektronickými médii. Bez již na 
začátku zmiňované služby veřejného internetu si dnes knihovnu dovede představit málokdo. 
Se stejnou samozřejmostí  veřejnost přijímá naši širokou nabídku kulturně vzdělávacích 
pořadů. Snažíme se o to, aby nabídka těchto programů byla co nejpestřejší, aby oslovila 
široký okruh zájemců a zároveň odpovídala požadavkům doby.  
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2. 2. 1. Ústřední knihovna 
 
Statistické ukazatele 
 
 Základní ukazatele činnosti knihovny za rok 2008 vykazují mírný nárůst  
registrovaných čtenářů (o 128 více  než v roce 2007). Lehce klesl po čet registrovaných 
dětských čtenářů do 15 let (o 83 méně než v roce 2007). Proti loňskému roku klesla 
návšt ěvnost (o 28.855 návšt ěvníků méně než v roce 2007), která je možná vysvětlitelná 
omezeními provozu v průběhu roku.  Pokles výp ůjček činí meziročně zhruba 33 713 oproti 
roku 2007. Takže zdaleka není tak dramatický, jako mezi roky 2006 a 2007, kdy poklesl 
počet výpůjček o 52 143. Dlouhodobě nás trápí problém , kterým je nedosta čující množství  
financí na dopl ňování fond ů. Čtenáři mají zájem především o nové knihy a nedostatek 
nových knih  je bezesporu hlavní příčinou poklesu výp ůjček. Přesto, že na nákup knih 
bylo pro ústřední knihovnu vyčleněno o 100.000 Kč více než v roce 2007, ve výsledku bylo 
knih, v souvislosti se vzrůstajícími cenami, nakoupeno méně. V roce 2007 bylo do fondu ÚK 
nakoupeno 6.970 titulů (v 7.922 svazcích). V roce 2008 přibylo jen 6.700 titulů (v 7.598 
svazcích).   
 Přes finanční potíže se nákupní komise snaží zachovat vysokou úroveň přírůstku 
knihovního fondu. Výběru fondů je věnována nemalá pozornost a při nákupu jsou velmi 
pečlivě zvažovány požadavky našich uživatelů. Snažíme se také o dodatečné doplňování 
fondů například pravidelným výběrem v levných knihách. I přes tuto snahu však nemůžeme 
uspokojit všechny naše zákazníky. Někteří odcházejí nespokojeni, protože odmítají  
na žádané tituly dlouho čekat či platit za rezervace. Zájem o rezervace opět mírně poklesl. 
Z počtu 19.737 rezervací v roce 2007 na 19.223 v roce 2008 (o 514 méně). Na klesající 
tendenci má kladný vliv možnost půjčování nových titulů pouze na 30 dní. Čtenáři stále 
častěji využívají možnosti nechat si zasílat informace o rezervovaných titulech přes internet. 
Poštou bylo rozesláno o 1.329 informací o rezervovaných titulech méně a přes internet o 815 
více než v roce 2007.  
 Jaké byly nejčastěji rezervované tituly v ústřední knihovně v roce 2008? Na prvním 
místě z beletrie pro dospělé se umístila kniha T.Boučkové Rok kohouta (40 rezervací), na 
druhém místě Stmívání S.Meyrerové (39 rezervací) a na třetím Laskavé bohyně J.Littella  
(20 rezervací). V naučné literatuře si prvenství, stejně jako v roce 2007 udržela kniha 
E.H.Gombricha Příběh umění (14 rezervací). Dětští čtenáři si nejčastěji rezervovali knihu 
J.K.Rowlingové Harry Potter a relikvie smrti (6 rezervací). A nejčtenější tituly v roce 2008?  
V beletrii pro dospělé vedl Žert Milana Kundery, Sofiina volba W.Styrona a Pýcha  
a předsudek Jane Austenové. Z takzvaně povinné četby vedly knihy Komu zvoní hrana 
E.Hemingwaye, Jáma a kyvadlo a jiné povídky  A.E.Poa a na pomyslné třetí příčce se umístil 
W.Shakespeare s knihou Romeo a Julie. V dětské beletrii se v počtu výpůjček již tradičně na 
prvním místě držely Staré řecké báje a pověsti  Eduarda Petišky. Na místě druhém opět 
Biblické příběhy  Ivana Olbrachta a na třetím v těsném závěsu  Malý princ Antoine  
de Saint-Exupéryho.  
 Sestupnou tendenci mají celkové výpůjčky v hudební knihovně. Dosáhly do konce 
roku 2008 pouze 77% úspěšnosti roku 2007. (V roce 2008 činil celkový počet výpůjček HK 
54.284. V roce 2007 to bylo 70.944.) Stále klesají především výpůjčky AV médií v hudební 
knihovně. Negativně je ovlivňují podmínky půjčování zvukových nosičů, neboť podle smlouvy 
s ochrannými autorskými organizacemi není možné půjčovat absenčně novinky po dobu 
devíti měsíců. Zájemci o aktuální novinky na trhu tak nemají potřebu chodit si tyto dokumenty 
poslechnout do knihovny a využívají raději nových možností internetu. Nárůst byl naopak 
zaznamenán u výpůjček hudebnin. (V roce 2007 bylo výpůjček hudebnin 5.378. V roce 2008 
vzrostly výpůjčky na 5.889.)   
 Veřejností jsou kladně přijímány kulturní a vzdělávací pořady organizované v rámci 
celé ústřední knihovny. Zájemci z různých věkových skupin stále intenzivněji využívají 
rovněž internetových služeb. V dnešní době, kdy není jednoduché konkurovat moderním 
médiím a bohaté nabídce ostatních kulturních zařízení města, je nutné věnovat maximální 
pozornost zlepšování a rozšiřování spektra služeb. 
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Informa ční služby  
 
 Informační služby čerpají z tradičních informačních zdrojů z fondu příručních 
knihoven, vlastních tištěných materiálů, ale také z elektronických databází. Hudební 
knihovna nabízí přístup k hudebním internetovým encyklopediím v anglickém jazyce The 
Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera a The New 
Grove Dictionary of Jazz, které obsahují personální i věcná, tj. oborová, místopisná, 
institucionální a geografická hesla. V anglické verzi je k dispozici rovněž databáze EIFL  
a KNOVEL. Častěji jsou využívány elektronické zdroje v češtině: naše databáze KJM - 
články, informační databanka Tamtam – mediální a vědomostní databáze Anopressu, 
dokumentační databáze ČTK, systém právních informací ASPI, CD ROMy či internet.  
 V loňském roce byl zájem o veřejný internet patrný na vytížení rozšířeného počtu PC 
s vysokorychlostním internetem  z projektu „Ve řejný p řístup ob čanů ve statutárním m ěstě 
Brně k širokopásmovému internetu prost řednictvím ve řejné knihovny“ (realizovaný 
městem Brnem z finančních prostředků Společného regionálního operačního programu 
strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu města Brna i státu). V ÚS ÚK je k dispozici 
celkem 42 PC s vysokorychlostním internetem, ale jen zřídka zde najdete volné místo. 
Návštěvníci mohou využít přístupu na internet 
minimálně 20 minut, čtenáři minimálně  
60 minut. Záleží na momentálním počtu zájemců. 
Nečeká-li další zájemce, není nikdo časem 
omezován. V ústřední knihovně je rovněž možné 
využít Wi-Fi připojení. IN-centrum, detašované 
pracoviště v Kleinově paláci na nám. Svobody 15, 
nejen zprostředkovává přístup čtenářů knihovny 
k informacím a internetu samotnému, ale zároveň má 
ambici podílet se na zvyšování počítačové 
gramotnosti svých uživatelů. Nabízí pomocnou ruku 
především těm, kteří neměli, či dosud nemají, 
možnost pracovat s počítači.  
 Ve výkazech a statistikách lze stěží obsáhnout složitost, náročnost a rozmanitost 
dotazů, oborů a oblastí, o které se naši klienti zajímají. Ve vykazování počtu informací došlo 
proti minulosti ke změnám takže srovnání není jednoduché. Stále je však patrný nárůst 
zájmu o náročnější informace, o čemž se přesvědčujeme především ve studijní knihovně  
a středisku EUROPE DIRECT.  Intenzivně je využívána a oceňována poradenská činnost, 
týkající se Evropské unie, poskytovaná ve středisku EUROPE DIRECT a  v EUROCENTRU 
(zřízeném v roce 2006 Úřadem vlády ČR). 

 
 
 

Kulturn ě výchovné a vzd ělávací akce 
 
 Pro čtenáře i veřejnost bylo v útvaru služeb ústřední knihovny připraveno 762 akcí. 
Besed, exkurzí, literárních a hudebních pořadů, či diskusních setkání navštívilo 25 682 
účastníků. 
            Tradiční okruh posluchačů navštěvuje cykly Laureáti Nobelovy ceny nebo pořady 
Brunensia sub tegulis, autorská čtení a literární podvečery v Mahenově památníku. 
V nabídce se vedle vzpomínkových pořadů a Velkých čtení z dosud nepublikovaných děl 
objevila novinka v podobě scénicky ztvárněných pořadů z děl méně známých autorů Agadir 
uvádí. 
             Pořady Malého divadla hudby, které se staly v kulturní nabídce města pojmem, 
oslovují hudbymilovnou veřejnost již 11 let. Probíhají formou přednášek z různých oblastí 
hudby a živých koncertů, především mladých talentů, ve spolupráci s Konzervatoří Brno, 
JAMU a dalšími subjekty. Hudební knihovna realizovala, ve spolupráci se SKIPem  
(za finanční podpory MK ČR z grantu Knihovny 21.století),  také další úspěšný seminář  
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pro odbornou veřejnost pod názvem České hudební baroko. Stejně jako v minulých letech  
byl odborníky oceněn za vysokou profesionální úroveň. 
              Pestrá nabídka pořadů střediska EUROPE DIRECT, zaměřená na Evropskou Unii, 
byla stejně jako v letech minulých určena jak vybraným cílovým skupinám tak i nejširší 
veřejnosti od dětí po seniory. V závěru roku se soustředila na přípravu českého 
předsednictví v EU.  
              Veřejnost kladně přijala i rozšířenou nabídku pořadů z projektu Půl na půl – rovné 
příležitosti žen a mužů (spolufinancovaného Evropským sociálním fondem EU a státním 
rozpočtem ČR). Tzv. „ženské čtvrtky“ byly hojně navštěvovány a nejen ženami. K našemu 
překvapení měli muži zájem například i o téma  Přirozené porody. Značný zájem byl i   
o semináře s genderovou problematikou, které tvořily uzavřený cyklus. Je dobře, že tato 
celospolečensky důležitá problematika začala být chápána jako normální součást života a ne 
jako výmysl několika bláznivých aktivistů a aktivistek. 
              První čtvrtky v měsíci byly vyhrazeny nejen „ženským čtvrtkům“, ale také 
„čtvrtkování“ v dětské knihovně. Těchto interaktivních odpoledních pořadů pro veřejnost se 
zúčastňují děti různého věku a s nimi i rodinní příslušníci a přátelé. Mohou si zahrát různé 
hry, zasoutěžit si, zúčastnit se společného čtení nebo vyrobit nějaký zajímavý předmět  
či dárek. 

              Na první středy v měsíci byly v ústřední 
knihovně naplánovány přednášky z cyklu Hovory o 
Brně s brněnskou promovanou historičkou Milenou 
Flodrovou. Zájem veřejnosti byl obrovský a vynutil si 
nejen opakování každého programu v následujícím 
dnu, ale i prodej vstupenek na všechny zbývající 
pořady tohoto cyklu. Výjimkou bylo pouze společné 
vystoupení paní Flodrové s panem Ing.Arch. 
Zdeňkem Müllerem v rámci Muzejní noci 2008 
s názvem Magické osmičky v historii Brna. Muzejní 
noc byla součástí festivalu Brno m ěsto uprost řed 
Evropy  a byla realizována i díky finanční podpoře 

Jihomoravského kraje. Program byl skutečně nabitý a byl sestaven tak, aby uspokojil zájmy 
všech věkových skupin návštěvníků. Zahájilo jej divadelní představení Špalíček pohádek pro 
děti v podání Kateřiny Rakovčíkové a Pavla Putny. Poté již zmíněná Magická osmička 
v historii Brna, v níž, způsobem sobě vlastním, excelovala promovaná historička Milena 
Flodrová. Její vystoupení ještě kvalitně doplnil Ing.Arch. Zdeněk Müller, který zaujal diváky 
svým vyprávěním o osmdesátileté historii brněnského výstaviště. Studenti Středního 
odborného učiliště tradičních řemesel celý večer prezentovali své výrobky, svou dovednost 
demonstrovali na stáncích umístěných v knihovně a výsledky práce předvedli i na módní 
show, která byla součástí programu. Vyvrcholením večera bylo vystoupení Těšínského 
divadla z Českého Těšína. Pásmo písní, známého písničkáře Jaromíra Nohavici,  
z velmi úspěšného představení Těšínské niebo-Cieszynskie nebe). Celá akce 
př i lákala skutečně rekordní počet návštěvníků (do ÚK 4.500 a do Mahenova památníku 
80).  
 Systematická spolupráce s brněnskými základními a středními školami, pro něž byla 
nově aktualizována nabídka besed, vyústila v řadu úspěšně realizovaných besed, které jsou 
pro žáky a studenty kvalitním doplňkem školní výuky. 
 Naše pracovnice s připravenými besedami pravidelně navštěvovaly děti z ÚSP 
Kociánka i jejich detašovaného pracoviště domova TEREZA. V rámci projektu Ruku v ruce, 
financovaného z grantu MK ČR z Knihovny 21.století, byl pro tyto děti program připraven  
i přímo v knihovně. Projekt Ruku v ruce je zaměřen na integraci handicapovaných d ětí 
mezi děti „zdravé“ s cílem zvýšit informovanost o životě různě znevýhodněných dětí a naučit 
je spolu komunikovat i přes bariéry, které si mnohdy vytváříme sami. V návaznosti na aktivity 
předešlého roku, kdy jsme zahájili tento projekt, jsme realizovali řadu besed také o životě 
zrakově postižených. Při nich dětská knihovna spolupracovala se zvukovou knihovnou. 
Rozvinula se spolupráce se Základní školou pro nevidomé a slabozraké děti 
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Kamenomlýnská a Základní školou pro sluchově postižené děti v Řečkovicích. Novou 
aktivitou projektu Ruku v ruce je cyklus výstav zaměřený na témata ročních období.  
Pro všechny autory, jejichž práce byly vystaveny, byla připravena společná vernisáž spojená 
s prohlídkou knihovny, výtvarnou dílnou a malým občerstvením. Bylo realizováno celkem 40 
programů, ve kterých se děti zdravé i handicapované vzájemně poznávaly, navazovaly nová 
přátelství a našly v knihovně prostor pro zábavu i poučení. Na úspěšné aktivity naváže, 
pokud budeme ve výběrovém řízení úspěšní, třetí ročník projektu, který vnímáme v určitém 
směru jako vrcholný a chceme na stávající aktivity (společné programy, výstavy) navázat 
společným setkáním s pedagogy a vychovateli, kteří se podílejí na aktivitách projektu. Cílem 
je výměna zkušenosti a další podněty pro  aktivity projektu. Chceme také ocenit zájem a 
snahu, které do projektu investují pedagogové a vychovatelé škol, se kterými dlouhodobě 
spolupracujeme. 

V rámci dlouhodobého projektu Knihovna 
dětem, věnovaného především nejmladší 
čtenářské generaci, pokračoval další ročník 
projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny, 
určený především začínajícím čtenářům. Na konci 
školního roku jsme  slavnostním Klíčováním 
prvňáčků ukončili 4.ročník. (Při Klíčování přicházejí 
celé třídy prvňáčků na celodopolední interaktivní 
pořady, plné her a soutěží, při nichž děti získají 
symbolický klíč, který jim může pomoci otevřít 
tajemství skrytá v knihách.) V září jsme zahájili již 
5. ročník slavnostním Pasováním prvňáčků na 
čtenáře knihovny a rytíře knihy a 7 dalšími akcemi pro veřejnost.  

Zapojili jsme se do celostátních akcí – Březen – měsíc internetu – znalostní soutěží 
pro děti, týdnem čtení s názvem Posviťme si na ni! a Nocí s Andersenem, které 
předcházela soutěž Můj nejlepší přítel. Týden knihoven s mottem „Knihovna jako rodinné 
stříbro“, jsme s redakcí časopisu Čtyřlístek uspořádali Dobrodružství v bublinách - výstavu  
o historii a vzniku tohoto časopisu a soutěž o knižní ceny. Celý týden probíhala v atriu 
ústřední knihovny také společná čtení Čtyřlístku. Přijely na ně maminky s dětmi  
i ze vzdálenějších brněnských městských částí. 

Tradiční je naše účast v pořádání Dětského 
dne  v rámci celoměstské akce Brno – m ěsto 
uprost řed Evropy (dále jen BMUE), loni  
pod názvem Ze života hmyzu, věnovaný Ondřeji 
Sekorovi a všem mluvícím zvířatům. V tento den se 
konala slavnostní vernisáž výstavy Mluvící zvířata, 
která byla zároveň jednou z aktivit mezinárodního 
projektu ANIMALITER z programu CULTURE 2007-
2009. V rámci čtyř výtvarných dílen vytvořilo 160 
dětí pod vedením výtvarnic z nakladatelství Baobab 
obrázky, z nichž byla výstava uspořádána. Součástí 
celoměstské akce BMUE byla již zmíněná úspěšná 

Muzejní noc.  Nechyběli jsme ani při dalších celoměstských akcích: Brněnské dny  
pro Zemi, Brn ěnské dny pro zdraví  a Vánoce na brn ěnské radnici (se soutěžemi a 
aktivitami s názvem Vánoční domino a s vystoupením divadla Paravánek: Vánočníček) 
 Dětem věnovalo nemalou pozornost i středisko EUROPE DIRECT. Připravilo pro ně 
například interaktivní soutěžní dopoledne s názvy: Den Evropy, Den Francie a Den Slovinska 
nebo Velkou letní výtvarnou soutěž. S dětmi si mohli zasoutěžit a dozvědět se mnoho 
zajímavého i dospělí například na ROAD SHOW Alexandra Vondry na náměstí Svobody. 
Zaměstnanci našeho střediska ED se podíleli na programu této prezentační akce  
u příležitosti propagace českého předsednictví Radě EU v roce 2009. 
               Aktivity v rámci dlouhodobého multikulturního projektu Žijí mezi námi, ale  známe 
se? navázaly na pilotní projekt (Putování zemí rýže a hor aneb Svátek uprostřed podzimu) 
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zaměřený na vietnamskou minoritu. Pokračovala spolupráce 
s ukrajinskou menšinou, navázaná v roce 2007. Společně byl 
realizován projekt Ukrajina plná barev. Záměrem bylo přiblížit 
ukrajinskou kulturu, zvyky, tradice a umožnit účastníkům 
připravených akcí nahlédnout na Ukrajince žijící mezi námi 
jinýma očima, jako na lidi s bohatou kulturou, která se liší od té 
naší, ale v mnoha ohledech nese společné prvky. Ukrajincům 
žijícím v našem městě pak nabídla možnost zúčastnit se 
vzdělávacích aktivit (kurzů českého jazyka a počítačové 
gramotnosti), aby se mohli lépe integrovat do naší společnosti. 
Z programu 1.1 setkávání občanů partnerských měst /town 
twinning citizens´ meetings (spolupráce partnerských měst Brna 
a Poznaně) byl ve spolupráci s Magistrátem města Brna 
realizován  projekt s mezinárodní účastí KLÍČE K PŘÁNÍM. 
Jeho cílem bylo prohloubení vztahů a přátelství mezi lidmi 

partnerských měst, posilování vzájemného porozumění a poznávání, aktivní zapojení 
občanů a v neposlední řadě výměna zkušeností především v oblasti práce s mladou 
generací. Na tomto projektu s námi participovala celá řada kulturních 
a společenských organizací z Brna i Poznaně. Bez jejich podílu by 
nemohl být tak úspěšný, ostatně jako další společné akce. V rámci 
projektu Evropského roku multikulturního dialogu se v Brně pod 
záštitou primátora statutárního města Romana Onderky  konal 
festival Babylonfest.  Jeho součástí byly také aktivity naší knihovny, 
pořádané ve spolupráci s národnostními menšinami žijícími v našem 
městě: Rusko a Morava (výstava pod záštitou ministryně vlády 
D.Stehlíkové), Zamlčené oblasti (scénické čtení z poezie nositele 
Nobelovy ceny Czaslawa Milosze) a Zrcadlení (autorské čtení ruské 
básnířky Ljubov Vondrouškové). Evropský rok multikulturního 
dialogu jsme v prosinci uzavřeli česko-polským hudebně-poetickým 
večerem věnovaným Zbignievu Herbertovi – Herbertův večer. 
              Vedle těchto a řady dalších akcí všechna oddělení během celého roku připomínala 
drobnými výstavkami kulturní a literární události a významné osobnosti. 
 
 
 Provozy jsou umístěny v hlavní budově knihovny na Kobližné č.4 a na dvou 
detašovaných pracovištích. Mahenův památník byl vybudován v roce 1992 jako trvalá 
připomínka osobnosti Jiřího Mahena v souladu s odkazem paní Karly Mahenové, vdovy  
po Mahenovi, v domě na Mahenově ulici č. 8 v Brně-Masarykově čtvrti, kde Jiří Mahen bydlel 
do své smrti. Druhé detašované pracoviště IN-centrum  v Kleinově paláci na nám. Svobody 
č.15 bylo otevřeno v říjnu 2006.  
             Ústřední knihovna nabízí všem zájemcům, kteří chtějí využívat jejich služeb 
v souladu s knihovním řádem, široké možnosti. Služby knihovny jsou provázaným 
komplexem  tradičních výpůjčních služeb, informačního servisu a kulturně vzdělávacích 
aktivit. Vedle tradičních tištěných dokumentů, audiovizuálních materiálů zpřístupňuje  
i elektronická média. Schrattenbachův palác, v němž po generální rekonstrukci  
a modernizaci v letech 1998-2001 sídlí, se stal maximálně otevřeným kulturně společenským 
centrem bez nadbytečných organizačních bariér. Historické prostory restaurovaného 
barokního paláce, vybavené moderním interiérem a technikou dnes nabízí vlídné prostředí 
pro studium a relaxaci. Čtenáři a návštěvníci mohou využívat veřejný internet včetně 
připojení Wi-fi . Hudební a zvuková knihovna disponuje kazetami, gramofonovými deskami, 
CD a DVD nosiči a od roku 2007 i MP3. V čítárně mají čtenáři i návštěvníci prezenčně 
k dispozici denní tisk a vybraná periodika. V prostorách knihovny se konají zajímavé výstavy 
a pořádají různé programy a soutěže pro školy, organizace i nejširší veřejnost.  
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 Hlavní budova na Kobližné je otevřena ve všední dny od 10 do 19 hodin a v sobotu 
od 10 do 14 hodin. IN-centrum  nabízí čtenářům služby veřejného internetu každý všední 
den od 13 do 18 hodin.  
Provozní dobou se snažíme vyjít maximálně vstříc nejširší veřejnosti i v Mahenově 
památníku, kde  je otevřeno v úterý od 13 do 18 , ve čtvrtek a v neděli od 9 do 18 hodin.  
   
 
2.2.1.1. Knihovna pro dosp ělé 
 

Zajišťuje chod centrální haly, kde probíhají všechny vstupní a výstupní procesy  
a administrativní procedury, nejen pro vlastní hlavní budovu (registrace čtenářů, pokladní 
operace, registrace výpůjček, rezervace, upomínky, poskytování vstupních informací, provoz 
šatny), ale z velké části i pro všechny automatizované provozy. Pro všechny provozy 
automatizované sítě zajišťují servis v podobě poštovní agendy rezervací a upomínek.  
Jsou zde zaškolováni noví pracovníci pro automatizovanou síť. Její personál pomáhá 
operativně řešit problémy a výpadky automatizované sítě. Knihovní systém (Clavius), který 
automatizovaná síť využívá, umožňuje našim klientům sledovat z domova přes internet stav 
jejich čtenářského konta, prodlužování výpůjček (při splnění podmínek), prohlížení on-line 
katalogu, sledování aktuální nabídky pořadů a rezervaci právě rozpůjčených dokumentů. 
Knihovna čtenáře prostřednictvím e-mailů upozorňuje na blížící se konec výpůjční lhůty, 
automaticky je upomíná o nevrácené dokumenty nebo je vyrozumí o tom, že se zamluvený 
dokument vrátil a je jim k dispozici. Značná pozornost je v knihovně pro dospělé věnována 
práci s fondy ve volných výběrech a skladech. Zaměstnanci se podílejí na lektorování  
a výběru literatury pro dospělé čtenáře, což následně usnadňuje jejich práci při zajišťování 
informačního servisu ve volných výběrech. Náplň jejich práce tím zdaleka nekončí. 
Vypomáhají v ostatních provozech, nejčastěji v dětské a zvukové knihovně, v čítárně,  
IC KJM nebo IN-centru. Podílejí se na realizaci besed, exkurzí, celoknihovních akcí a  
na přípravě nových projektů.  

 Informa ční bod P ůl na půl – rovné 
příležitosti žen a muž ů (projekt spolufinancovaný 
Evropským sociálním fondem EU a státním 
rozpočtem ČR)  byl veřejnosti v ústřední knihovně 
zpřístupněn 8.března 2006. Jeho financování 
z evropských fondů skončilo 30.června 2008. 
Časový prostor vytvořený pro poskytování informací 
byl využíván relativně málo, o to větší byl zájem o 
knižní fond, zakoupený z finančních  prostředků 
projektu. Do všech provozů knihovny bylo za celou 
dobu trvání projektu doplněno 324 titulů, což 
představuje více než dva tisíce svazků 

s genderovou problematikou. Zájem o tuto problematiku, jak dokazují výpůjčky, stále trvá. I 
v posledním půl roce trvání projektu pokračovaly aktivity určené široké veřejnosti. 
V takzvaných ženských čtvrtcích byla nabídnuta zajímavá témata (Sama jihovýchodní Asií, 
Otcové na mateřské a rodičovské dovolené, Ženy v netradičních profesích, Jak se žije 
ženám v Indii, Přirozené porody). Realizována byla výstava s názvem Ženy v netradičních 
profesích a rovněž patřila k velmi úspěšným. Cyklus vzdělávacích seminářů s tématikou 
rovných příležitostí, který začal již v prosinci roku 2007, byl zdárně ukončen v dubnu roku 
2008. Atraktivitu seminářů potvrdilai vysoká účast. Až na několik jedinců ho absolvovala 
většina přihlášených, což bylo více než 40 frekventantů.  
 Celkové hodnocení projektu je kladné. Pro knihovnu i její návštěvníky byl projekt 
rozhodně přínosem. Ani v budoucnu se podobným aktivitám nebudeme vyhýbat a naskytne-li 
se podobná příležitost, jistě ji využijeme. 
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Knihovna pro nevidomé a slabozraké  
 
 Od roku 1976 poskytuje služby nevidomým a slabozrakým klientům. Jejím uživatelem 
se může stát pouze zrakově postižená osoba, která se prokáže potvrzením (očního lékaře, 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR nebo Tyfloservisu). 

Knihovna shromažduje zvukové knihy nahrané  
ve formátu MP3, na magnetofonových kazetách či 
CD a knihy a časopisy v Braillově písmu nebo  
ve zvětšeném černotisku. Fond zvukové knihovny je 
tvořen z velké části z fondů Macanovy knihovny 
v Praze a doplněn vlastním nákupem KJM. V roce 
2006 byla nabídka obohacena nákupem fondu  
z projektu Poslouchání ve tmě, v roce 2007 
rozšířena o notové materiály z projektu Bílá nota. 
Oba projekty byly podpořeny financemi MK 
z Knihovny 21.století stejně jako projekt Fenomén 
MP3, realizovaný v roce 2008. Projekt umožnil 

vybavit zvukovou knihovnu technikou, která odpovídá změněným podmínkám v souvislosti 
s nahráváním zvukových knih na nové nosiče. Stávající přehrávače nový formát zvukových 
knih MP3 nepodporovaly. Zakoupením nového přehrávacího zařízení s USB vstupem jsme 
získali možnost, zkvalitnění služeb uživatelům, především v podobě nahrávání zvukových 
knih na jejich vlastní média. Čtenáři, zejména ti starší, kteří s využíváním nových technologií 
zatím ještě váhají, si mohou vyzkoušet práci s novým přístrojem u nás v knihovně a 
poslechnout si ukázky. Mohou se pak snadněji rozhodnout, zda dají přednost půjčování 
disků nebo nahrávání titulů zvukových knih na flash-disky. Uživatelé zvukové knihovny 
rovněž s radostí přivítali nová sluchátka, která na ně čekala u PC pro slabozraké a nevidomé 
i u přístrojů na přehrávání. (Ta stávající byla v naprosto nevyhovujícím stavu, některá už 
dokonce nefungovala vůbec.) Čtenářům zvukové knihovny jsou zprostředkovávány také 
výpůjčky černotiskových knih (zájem o ně roste v souvislosti se zdokonalováním a 
rozšiřováním techniky, která to umožňuje) a hudebních nosičů z fondů ostatních oddělení. 
Ke čtení mohou zájemci v knihovně využívat scanner a televizní lupu (ke zvětšení textů a 
obrázků), pracovat s internetem s hlasovým výstupem nebo technikou upravenou přímo pro 
slabozraké. Služeb zvukové knihovny využívá cca 300 registrovaných čtenářů. Přesto, že 
knihovnu navštěvuje pravidelná klientela, klesl v loňském roce počet výpůjček. Není to 
rozhodně menším zájmem, ale změnou knihovních jednotek. Všechny nové tituly zvukových 
knih z knihovny K. E. Macana, která nám poskytuje převážnou část svého fondu, jsou 
natáčeny pouze na CD ve formátu MP3. Zatímco dříve byl jeden titul nahrán na několika 
kazetách, nyní je několik titulů na jednom CD ve formátu MP3 nebo si je mohou čtenáři 
nechat nahrát  na vlastní USB, flash disk nebo paměťovou kartu. Výhodou je velký objem 
souborů na malých nosičích. Uživatelům tak odpadne nepříjemné nošení těžkých 
magnetofonových kazet. Pro uživatele, kteří i nadále preferují fond kazet, byla obnovena 
původní produkce. 
              Vedle tradičního pokračování cyklu „Ve stínu 
pohádkového lesa“ o psychologickém působení 
pohádek ve spolupráci s kulturním oddělením 
Tyflocentra, které připravil psycholog Dr. Galvas a 
osobitým uměleckým přednesem zpříjemnil Ladislav 
Lakomý, připravil hudební publicista Jiří Černý 
poslechový pořad o držitelích Oscara  Glenu 
Hansardovi a Markétě Irglové proběhlo, příjemné 
setkání s hejtmanem ing. Stanislavem Juránkem a 
jeho povídáním O bylinách a jejich významu pro náš 
život a křest knihy Snění našeho nevidomého 
čtenáře pana Jiřího Maršálka. Pravidelná klubová 
setkání vyvrcholila příjemným adventním setkáním. 
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2.2.1.2. Dětská knihovna 
 

  V příjemném prostředí dětské knihovny najdou malí i velcí zájemci povinnou četbu, 
která stále tvoří značnou část výpůjček (TOP si v dětské knihovně drží stále Petiškovy Staré 
řecké báje a pov ěsti  nebo Olbrachtovy Biblické p říběhy a Malý princ  Antoine Saint-
Exupéryho). Ve volných výběrech je zde i současná knižní tvorba, která nabízí dětským 
čtenářům knížky s různými magickými předměty, pomocí nichž se stávají součástí příběhu, 
ale i tradiční motivy, které svým netradičním zpracováním rozvíjejí fantazii všech, kteří  
po nich sáhnou.  Nikoho nepřekvapuje, že mladé přitahuje  technika a stále se půjčují i  
CD-ROMy s hrami, naučnými kvizy a encyklopediemi, výpůjček však bylo méně než 
v předešlém období. Důvodem je nejen to, že nemůžeme uživatelům nabídnout nové tituly, 
ale především silná konkurence na internetu (řada on-line her přístupná). Zájem o internet 
neklesá. 2PC s vysokorychlostním internetem mnohdy nestačí. Čtenáři z dětské knihovny 
však mohou navštěvovat i internety v hudební knihovně a často této možnosti využívají.  
Na internetu  strávilo 590 čtenářů ( 3 113 návšt ěv) celkem 133 466 minut (cca  2 224 
hodin) . S Březnem-měsícem internetu došlo ke změně pravidel jeho využívání. Dětští 
čtenáři do 15 let smí využívat internet pouze s písemným souhlasem rodičů. Po domluvě 
s HK jsme také omezili čas strávený na internetu trávením her na max. 1 hodinu. Děti mohou 
hrát hry na obou PC v DK a pak také na 3 PC v HK.  
  Pracovnice knihovny chystají každý rok pro děti řadu zajímavých programů a 
překvapení. Nejinak tomu bylo i v roce 2008. Navázaly na předešlá léta a pokračovaly  
v realizaci besed pro školy (celkem 215 besed), z nichž velká část, oproti předcházejícímu 
školnímu roku, byla věnována žákům 2. stupně ZŠ. Tato změna souvisí s aplikací 
Rámcových vzdělávacích programů na školách a také s komplexnější nabídkou besed DK 
pro školy, interaktivních pořadů, tvůrčích dílen i podvečerních čtení. Březen proběhl  
ve znamení  celostátní akce: Březen – měsíc internetu  KJM pro všechny čtenáře do 15 let  
připravila znalostní soutěž o počítačích a internetu. Každý, kdo správně odpověděl  
na všechny otázky,  získal odměnu v podobě brožurky o bezpečném internetu. Ve snaze 
navrátit březnu také označení „měsíc knihy“ připravila DK týden čtení z oblíbených knížek 

známých brněnských spisovatelů, ale i z oblíbených 
knížek samotných čtenářů pod názvem: Posviťme si 
na ni! Na společné čtení a poslouchání jsme pozvali 
Arnošta Goldflama, Vlastu Švejdovou, Pavla Čecha, 
Liběnu Skálovou a Aloise Mikulku. Tradičním 
vyvrcholením celostátní akce Březen- měsíc 
internetu je Noc s Andersenem. V rámci soutěže 
Můj nejlepší přítel, která probíhala od ledna na 
všech provozech KJM, bylo vybráno 20 dětí, které 
se mohly zúčastnit již páté Noci s Andersenem   
v KJM. Noc byla věnována Karlu Čapkovi, od jehož 
úmrtí uplynulo 70 let. Děti při ní byly vyzvány, aby 
se vydaly pátrat po pokladu Karla  Čapka, který byl 

v knihovně ukryt. A kdo jiný mohl hledat poklady než právě známí lovci pokladů – piráti. A tak 
jsme se na jednu noc proměnili právě v piráty a naučili se něco z dovedností.Třeba jak najít 
sever, nikdy neminout cíl, napnout plachtu... Samozřejmě, že se v noci i četlo a prožívalo 
dobrodružství a ráno čekalo na děti překvapení (živý papoušek Eda z brněnské ZOO).      
Aby to dětem, které se soutěže zúčastnily a nevyhrály, nebylo líto, byla ještě na 22.5. 
připravena Cestovatelská výtvarná dílna pro Anderseny.                    

 
Ale to bychom předbíhali. V dubnu byly v rámci mezinárodního projektu Animaliter  

(z programu CULTURE 2007-2009) realizovány čtyři výtvarné dílny. Zúčastnilo se jich 160 
dětí. V práci s různými materiály jim pomáhaly ilustrátorky nakl. Baobab Michaela 
Kukovičová, Darja Čančíková a  Eva Volfová. Pomocí různých výtvarných technik vytvářely 
obrázky na téma Mluvící zvířata. V květnu bylo v rámci Muzejní noci  2008 pro děti 
připraveno divadelní představení Špalíček pohádek, v němž si děti zahrály a zazpívaly 
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společně s Kateřinou Rakovčíkovou a Pavlem 
Putnou. První červnová sobota, to je už tradičně 
Dětský den  v rámci BMUE. Loni se tento den nesl 
pod názvem Ze života hmyzu. Byl věnovaný Ondřeji 
Sekorovi a mluvícím zvířatům. Program s divadelním 
představením Ferda Mravenec Divadelního studia 
„V“ a s tvůrčí dílnou Ferda Mravenec a jeho 
kamarádi, ve které děti vyráběly brouky, šneky, 
motýly, mouchy a berušky z různých materiálů, 
vyvrcholil vernisáží výstavy Mluvící zvířata, 
sestavené z obrázků, které vzniky při dubnových 
výtvarných dílnách. (Malí šikulové se  mohli pochlubit 
svým blízkým i všem ostatním, kteří do konce školního roku knihovnu navštívili.) V červnu 
skončil 5. ročník projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny  slavnostním Klíčováním 
prvňáčků  z roku 2007 a v říjnu už přicházeli noví prvňáčci na  Pasování  na čtenáře 
knihovny a rytíře knihy v rámci 6. ročníku projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny.  
V září a říjnu byly pro prvňáčky a jejich rodiče připraveny zajímavé pořady, které vyvrcholily 
na začátku října v Týdnu knihoven právě slavnostním pasováním. Pasování a s ním 
spojené aktivity se nesly ve znamení malých rytířů .Součástí byla i soutěž na tvorbu vlastních 
rytířských erbů „To jsem já“, které předcházela malá exkurze do pravidel heraldiky (měla děti 

seznámit se symboly, zvířaty, barvami a jejich 
významem). Součástí bylo interaktivní odpoledne 
Rytířská klání. Připravena byla Heraldická síň a 
divadelní představení. Poslední aktivitou bylo 
vyhlášení výsledků soutěže „To jsem já“ a předání 
cen vítězům. Rozhodli jsme se ocenit nejen vítěze, 
ale všechny zúčastněné. Proto bylo pro všechny 
připraveno odpoledne s názvem Rytířské erby, štíty 
a zbraně, spojené s vystoupením brněnské 
šermířské skupiny a ukázkou starých zbraní. Již 
druhým rokem se v KJM konal Den pro d ětskou  
knihu.  Rozhodli jsme se jej věnovat všem fantasy a 

sci-fi knihám, které v knihovně máme. Program probíhal v sobotu 29.listopadu. Nejdříve jsme 
přivítali pana spisovatele Aloise Mikulku. Následovala beseda o startu vesmírných raket a 
poté výtvarná dílna, kde si každý mohl svou raketu vyrobit. Na závěr bylo v atriu připraveno 
divadelní představení žáků  ZŠ Řehořova  „Mrazík“. Během celého dne byla připravena také 
prezentace francouzských stavebnic Meccano a robotického  dinosaura Plea. Tradičně se na 
závěr roku v DK zapojila do vánočního programu v rámci akce Vánoce na brn ěnské 
radnici . Programu navštívilo 130 dětí se svými rodiči. Aktivně se podíleli na představení 
divadla Paravánek Vánočníček a pomohli nám vyrobit Vánoční domino.  
             Dětská knihovna připravovala celý rok pravidelná „čtvrtkování “. Zpravidla každý 
první čtvrtek v měsíci se konaly interaktivní odpolední pořady pro veřejnost. Zúčastnit se jich 
mohly děti různého věku a společně s nimi jejich kamarádi, známí či rodinní příslušníci. Na 
první „čtvrtkování“  věnované Deskovým hrám navázalo založení Klubu deskových her. Od 
února se schází pravidelně. Je otevřen všem bez rozdílu věku a v listopadu se konal jeho 
první turnaj v Carcassonne. Ale zpět ke „čtvrtkování“. Únorové povídání  Jako pejsek a 
kočička bylo věnováno Josefu Čapkovi a jeho oblíbeným postavičkám. Přilákalo samozřejmě 
především ty nejmenší. Zkrátka nepřišly ani větší děti, jim byla určena další „čtvrtkování“ 
s názvy Skořápkové mozaiky, Detektivové aneb Pojď si s námi hrát mezi námi nebo 
Mandaly, jejichž vymalování již vyžaduje určitou zručnost. 5.6.se konalo Setkání pod 
Pohádkovníkem,  spojené s vyhlášením výsledků soutěže Tajný výlet. Zářijové Rytířské erby  
byly spojeny s vyhlášením soutěže To jsem já v rámci projektu Poprvé do školy – Poprvé  
do knihovny. Podzim je typický tím, že dny se mění v tmavé, chmurné a krátké a tak jsme se, 
pomocí výroby různých lampiónků a svícnů učili Jak vyzrát na podzimní tmu. Prosincové 
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Pohádky z kouzelné krabičky byly věnovány poctě starých dětských promítaček, které 
dnešní děti už neznají. 

            Pracovnice dětské knihovny stejně jako 
v minulých letech pravidelně navštěvovaly 
handicapované děti na Kociánce a detašovaném 
pracovišti TEREZA. Na Kociánce a detašovaném 
pracovišti Tereza proběhlo 15 besed, další 2 velká 
setkání s nimi proběhla i na půdě DK– díky projektu 
Ruku v ruce ( z grantu MK ČR z Knihovny 
21.století). Nově jsme také začali realizovat besedy 
pro Centrum sociálních služeb – Domov pro osoby 
se zdravotním postižením (proběhly 2 besedy na 
půdě DK). V rámci tohoto projektu se také podařilo 
navázat spolupráci s MŠ a ZŠ při dětské fakultní 
nemocnici Černopolní. Proběhlo zde celkem 8 

tématických besed. Na základě spolupráce s o.p.s. DROM proběhly v knihovně 2 besedy 
s romskými dětmi. V rámci projektu Ruku v ruce  proběhlo celkem  40 akcí, ve kterých se 
děti zdravé i handicapované vzájemně poznávaly, navazovaly nová přátelství. Projekt Ruku 
v ruce  je založen na integraci dětí v majoritní společnosti různě znevýhodněných (ať již díky 
tělesným nebo sociálním handicapům) mezi děti bez těchto problémů. Chce nejen pomoci 
znevýhodněným skupinám dětí a mládeže otevřít cestu do knihovny, ale také umožnit jim 
setkání s vrstevníky. Zároveň tím dětem a mládeži z majoritní skupiny chceme ukázat, že 
mezi námi žijí jejich vrstevníci s různými druhy handicapů, kteří však zároveň jsou dětmi a 
mladými lidmi jako oni sami. V dalším ročníku projektu proběhly také 4 velké společné 
tématické výstavy Rok kolem nás se společnými setkáními na slavnostních vernisážích.  

 
 

2.2.1.3. Hudební knihovna  
 
 
 Je mezi čtenáři všech věkových skupin oblíbena a vysokého hodnocení se jí dostává 
i od odborné hudební i knihovnické veřejnosti. Klienti si mohou vybírat z pestré a kvalitní 
nabídky pořadů. Pracovníci hudební knihovny participují na vzdělávání dětí všech věkových 
kategorií, na rozvíjení dětské tvořivosti a v neposlední řadě umožňují dětem poznávat 
hudební problematiku neautoritativním, zážitkovým stylem, tolik odlišným od praktik běžného 
školství. Proto mnoho škol i mimoškolních organizací vyhledává naše služby. Nabídka  
pro školy je skutečně pestrá. Nejčastěji vyhledávané jsou besedy: Po stopách Josefa Lady, 
Muzikoterapie, hra s večerníčkovými písničkami Pohádky z Večerníčků, beseda o hudebních 
nástrojích Co to hraje, Písničky v pohádce, reflexe jarních pašijových událostí v pořadu 
Velikonoce v hudbě. Dále se děti přišly pobavit s Janem Werichem. Gymnaziální studenti se 
zajímali o Soudobou hudbu, O spojení výtvarného a hudebního umění, Muzikál a Filmovou 
hudbu. V prosinci tradičně přilákaly Vánoce v hudbě. V rámci projektu Hudba, která prolétla  
svět, podpořeného grantem MK ČR z Knihovny 21. století, byly organizovány akce pro děti, 
jež jim měly přiblížit prostředí a možnosti knihovny. Ambicí našich akcí je oslovit děti již 
v nejrannějším věku, kdy jsou nejpřístupnější nejrůznějším podnětům a utvářejí si žebříček 
hodnot. Hudba často funguje jako pojítko mezi lidmi, proto byly přizvány i děti sociálně 
znevýhodněné, romské či handicapované, ale i žáci speciální (dříve zvláštní) školy. Malí 
posluchači měli možnost osahat si hudbu ze všech stran, podíleli se na utváření průběhu 
pořadů, hráli na hudební nástroje, zpívali, tančili. Dobře se bavili v Klauniádě Jarka Lokose,  
v Hrajeme si s hudbou Zdeňka Krále a beatboxera Ondřeje Havlíka, či menší děti  
ve Znějících  medvědech. Pořad Hudba a nástroje byl přizpůsoben možnostem tělesně  
i mentálně handicapovaných dětí. Starší žáci pak zkoumali své vnitřní pochody ve víru 
afrických bubnů s lektorem Martinem Malečkem v pořadu Uvolněte se prosím aneb Hrátky 
s rytmy. Této aktivity se zúčastnili studenti gymnázia Křenová a žáci Speciální školy  
pro zrakově postižené. Díky projektu Hudba, která prolétla  svět byly realizovány rovněž 



 18 

některé pořady Malého divadla hudby , které se stále těší velké oblibě milovníků hudby. 
Prezentovány byly posluchačsky poutavé a podnětné přednášky. Vsadili jsme na osvědčené 
lektory. Byly jimi erudované osobnosti brněnského kulturního světa jako prof. PhDr. MgA. 
Miloš Štědroň, CSc.,  prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc. či MgA. Jan Beránek. Prostor jsme 
nabídli také mladým badatelům, kteří se představili v rámci cyklu Baví mě moje práce.  
Mgr. Irena Veselá, Ph.D. představila dobová hudebně-dramatická díla, týkající se České 
korunovace císaře Karla VI., muzikolog Viktor Velek hudebně-historickou problematiku 
svatováclavské tradice či prolínání kultury Lužických Srbů a Brna. Mladé badatelky 
prezentovaly výsledky svých výzkumů, Mgr. Kočišová nastínila vývoj elektronické hudby 
v Brně. V souladu s vyhlášeným Evropským rokem mezikulturního dialogu proběhly pořady  
o etnické hudbě, Mgr. Neuwirthová odkryla tajemství alikvótního zpěvu a Bc. Řičařová 
přednášela o hudebním životě v terezínském ghettu. Ve spolupráci s Technickým muzeem 
vystoupil při výstavě Dědeček gramofon Mgr. Pantůček s tématem Postprodukce. Zazněly 
také ukázky inspirace world music a etna. Těchto pořadů se chopili mladí brněnští umělci. 
S ukázkami originálních nástrojů různých národů vystoupila skupina Beztíže či Jarek Lokos, 
který ve svých písních hojně využívá moravská nářečí, ale i brněnský „hantec“. Pro mladé 
zájemce vznikaly přednášky o populární hudbě, elektronické hudbě, elektronické poezii 
(Edgard Varése), o fúzi vážné hudby s popem (Sting a jeho pojetí renesančního skladatele 
Dowlanda). Pro naše stabilní příznivce, z řad povětšinou starší generace, byly připraveny 
pořady o jubilantech tohoto roku ( O.Messiaen – 
doc. Navrátil; M.Ištvan, J.P.Rameau, E.Piaf  
– prof. Štědroň; L.Janáček – dr. Zahrádka; 
S.Prokofjev – prof. Schnierer), přičemž významným 
oslavencem byla i prestižní cena Grammy, která 
slavila 50. výročí založení. Cyklus přednášek byl 
zpestřen koncertní produkcí studentů brněnských 
uměleckých škol, uspořádali jsme hojnou účastí 
diváků podpořený absolventský koncert Michaely 
Rašovské ze ZUŠ Veveří. Konzervatoristé 
vystoupili v písničkovém pořadu Rozjímání s písní. 
V rámci cyklu MDH se uskutečnilo 33 pořadů, jež 
navštívilo 621 zájemců.   
 Květnový hudební seminář pro odbornou veřejnost s názvem České hudební 
baroko,  pořádaný ve spolupráci se SKIPem (za finanční podpory MK ČR z Knihovny 
21.století) se pyšnil jubilejním číslem deset. Zahájen byl přednáškou promované historičky 
Mileny Flodrové Osudy hradu Špilberk, na kterou navázala návštěva hradních prostor podle 
individuálního zájmu návštěvníků. Další přednáškový blok odstartoval koncertem staré hudby 
soubor Filosofické fakulty Masarykovy univerzity KaMUFFláž. 
 Na koncert tematicky navázal prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc. svou 
přednáškou, jež nesla stejný název jako motto celého semináře České hudební baroko. 
Vystoupení bylo rozděleno do tří tematických bloků – Klášterní písně 17. a 18. století, Adam 
Václav Michna a Cantilenae diverse Bruna. Kromě všeobecně známých informací se  
prof. Štědroň zabýval kuriozitami  a novými objevy.  
Hudební ukázky vycházely z bohaté fonotéky naší hudební knihovny. Nedílnou součástí 
hudebního semináře byl jako každoročně programový blok České národní skupiny IAML 
(Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek). Jednalo 
se o připravovaných akcích hudebních knihoven, nastolovaly se aktuální palčivé problémy 
knihovnictví. 
             Na hudební knihovnu se se svými dotazy obrací laická i odborná veřejnost.  
Za sledované období bylo zodpovězeno 144 odborně náročných dotazů z oboru hudby 
klasické i populární, při kterých bylo čerpáno z hudebních internetových encyklopedií 
v anglickém jazyce The Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary 
of Opera a The New Grove Dictionary of Jazz, jiných internetových, knihovních i 
mimoknihovních informačních zdrojů. Řada dotazů se týkala uměleckého hudebního zázemí 
Brna. 
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 Samotný provoz HK je oproti předešlým rokům stále komornější. Hlavní příčinu 
spatřujeme v  podmínkách půjčování zvukových nosičů (podle smlouvy s ochrannými 
autorskými organizacemi není možné půjčovat absenčně novinky po dobu devíti měsíců). 
Dalším ne nepodstatným důvodem poklesu výpůjček jsou nové možnosti, kterých mohou 
naši klienti využívat (aktuální hity populární hudby bezplatně na internetu, nahrávky  
na mobilní telefony, CD a jiné nosiče jsou zcela běžné).  Výpůjčky zvukových dokumentů 
proto stále klesají. Naštěstí ne všem takto nabízená forma produkce vyhovuje a stále k nám 
dochází řada uživatelů, kteří si chválí jedinečnost naší budované sbírky zvukových i tištěných 
dokumentů. Především těmto uživatelům jsme se snažili v minulém roce vyjít vstříc snížením 
výpůjčního poplatku ze 30 na 20 korun za týdenní výpůjčku. Slušné výsledky  tradičně 
zaznamenáváme  v úseku vážné a jazzové hudby, každé třetí půjčené CD je z tohoto úseku. 
Jistě na tom má svůj podíl silné brněnské hudební „podhoubí“ - v Brně sídlí řada 
významných hudebních institucí, škol a těles.  
              Děti, střední a starší generace si dále půjčují audiokazety, za něž se neplatí. Netěší 
nás trvalý pokles zvukových nahrávek na CD, částečně ho kompenzuje zvýšený zájem  
o mluvené slovo a tištěné dokumenty. Díky vhodnému doplňování fondu se zvýšil především 

zájem o hudebniny z loňských 4 217  na 5 378 
výpůjček.  Zvýšil se i zájem o  hudební odbornou 
literaturu. Nižší návštěvnost a s ní spojené nižší 
využití on-line katalogů v HK umožnilo 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 2008 se v hudební knihovně uskutečnilo 13 
652 návštěv internetu ( v roce 2007 to bylo 13. 485). 
Často se stává, že jsou PC plně obsazena a další 
zájemci čekají.  

 
 
 
                                           
 
 
2.2.1.4. Studijní knihovna  
 
 Studijní knihovnu tvoří čtyři odborná informační pracoviště ústřední knihovny jsou to: 
Informa ční centrum  s veřejným internetem, informační středisko EUROPE DIRECT 
podávající informace o EU, čítárna  časopisů a studovna . 
►   Informační služba – studovna (ve 2.NP) poskytuje čtenářům i návštěvníkům všeobecné 
bibliografické informace. Disponuje přehledy literatury na určitá témata, zejména 
literárního a společenskovědního zaměření, informace o Brně a jihomoravském regionu 
(například o historii, památkách, kultuře a další) či faktografické informace  jako jsou 
personálie, geografické a jiné informace. Podstatnou náplní práce je tvorba článkové 
databáze , do které se vkládají odkazy na denně excerpované novinové a časopisecké 
články s různou tématikou: literatura, ekologie, politika, regionální dění a osobnosti aj.  
Důležitá je provázanost této databáze s informačním fondem studijní knihovny, tvořeným 
příruční knihovnou, tematickými slohami s výstřižky a kopiemi článků z excerpovaných novin 
a časopisů, a archivem periodik, který je k dispozici v čítárně. Toto zázemí a kvalitní 
personální obsazení dovolují, aby zde vznikaly také tematické publikace ( např. Knihovna 
pro m ěsto , nebo publikace vydaná nakladatelstvím Doplněk Mozart a Brno  a každoročně 
připravovaný Výběr z významných výro čí).  
              Denně jsou zodpovídány dotazy čtenářů a návštěvníků, kteří žádají o pomoc  
při orientaci v on-line katalogu, ve fondech naučné literatury a prostorách KJM. Kromě dvou 
rozsáhlých příručních knihoven s množstvím encyklopedií, slovníků a odborné literatury, jsou 
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klientům k dispozici elektronické zdroje informací: on-line katalog, Česká národní bibliografie, 
ASPI (automatizované právní informace), anglické fulltextové a citační databáze EBSCO, 
KNOVEL a české databáze ČTK, TAM TAM a klasické zdroje informací: adresáře, statistické 
přehledy, kulturní výročí. Průběžně jsou zodpovídány elektronické dotazy v rámci služby 
„Ptejte se knihovny“ a další elektronické a telefonní dotazy. Registrovaní čtenáři využívají  
ve studovně 3 PC s internetem 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 .  
              Pracovnice studijní knihovny se nemalou měrou podílejí na kulturně-vzdělávacích 
pořadech pro školy a veřejnost, počínaje exkurzemi, přes literární přednášky pro střední a 
odborné školy, po úspěšně realizované besedy Divadla malých forem, Knihovnické lekce 
nebo nově připravenou besedu Velcí básníci Moravy – J. Skácel a O. Mikulášek. Besedy pro 
veřejnost byly zaměřeny na témata, spjatá s Brnem a jihomoravským regionem. Ohromný 
zájem veřejnosti vyvolal nový cyklus přednášek Hovory o Brn ě s brněnskou promovanou 
historičkou Milenou Flodrovou . Byl dokonce tak velký, že si vynutil nejen opakování každého 
programu v následujícím dnu, ale musel být zaveden i prodej vstupenek na zbývající pořady 
tohoto cyklu. Studijní knihovna se podílela na zajišťování setkávání s významnými 
uměleckými osobnostmi. V květnu měla úspěch beseda Jiná Afrika se spisovatelkou  
a cestovatelkou Pavlou Jazairiovou, ve spolupráci s Radioservisem. Svůj podíl má  
na realizaci scénického čtení Zamlčené oblasti v rámci festivalu Babylonfest , na realizaci 
Muzejní noci 2008  a dalších celoknihovních akcích. Již několik let úspěšně pokračuje 
spolupráce na Elektronické encyklopedii dějin Brna, autorský kolektiv získal cenu „Zlatý erb“ 
JM kraje. Nejen proto studijní knihovna připravila v květnu propagační besedu  
o „Encyklopedii“. Pravidelně také zajišťuje pracovní schůzky jejího autorského kolektivu. 
 
   

►     Přístup do Čítárny  novin a časopisů je, pro 
čtenáře i návštěvníky, přímo z ulice Kobližná.  
Otevírací doba je ve všední dny od 10 do 19 hod. a 
v sobotu od 10 do 14 hod. Provoz zajišťuje i během 
letních prázdnin. Omezen je „jen“ na všední dny od 
10 do 18 hodin zato nepřetržitě. V loňském roce 
byla v tomto omezeném režimu zpřístupněna i mezi 
vánočními svátky. Čítárna je nejen jedním 
z nejpřístupnějších, ale i nejvytíženějších provozů 
knihovny. Trápí nás především její omezená 
kapacita. K dispozici je pouze 40 míst k sezení a ta 
jsou prakticky pořád obsazená. Vedle rozšíření by si 

zasloužila nové vybavení a účinnější klimatizaci, aby nabídla čtenářům vyšší komfort. Zatím 
se však nepodařilo získat dostatečnou podporu pro realizaci našich záměrů. Čítárnu v roce 
2008 navštívilo 60 058 zájemců, kteří realizovali na 206.242 prezenčních výpůjček, 3 754 
registrovaných dotazů a 12 774 kusů xerokopií. Všichni by jistě uvítali větší finanční rozpočet 
na nákup novin a časopisů. Čítárna obhospodařuje malý archiv novin a časopisů, v němž je 
možno dohledat články do lokálních archivů. Toho využívají některé instituce, které oceňují 
poskytovaný servis. Průběžně využívá tyto služby např. archivářka a knihovnice  CEDu,  
PR Národního divadla v Brně, dále jsou prováděny na základě smlouvy excerpce pro archiv 
Divadelního oddělení MZM. Kapacita skládku je však rovněž omezená a vyžaduje stálou 
pozornost a aktualizaci. Pracoviště excerpuje a připravuje veškeré informace o činnosti KJM 
pro vlastní archiv knihovny. V čítárně je pro veřejnost volně dostupný časopis Grand biblio a 
informační letáky a tiskoviny s kulturním zaměřením.  
 
►     Rovněž Informa ční centrum má přístup přímo z ulice Kobližná a prakticky stejná jako 
v čítárně novin a časopisů  je i otevírací doba. V roce 2008 prošlo Informačním centrem 
81.657 návštěvníků. Povaha informací, které jsou zde poskytovány, je velmi různorodá a 
zasahuje do nejrůznějších oblastí. Různá je rovněž časová náročnost na zpracování 
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jednotlivých dotazů  Jejich zodpovídání umožňuje úzká návaznost na fondy a další 
informační zdroje knihovny i jí přístupných elektronických databází. Zájemci mají možnost 
čerpat základní právnické informace přímo z automatizované databáze ASPI a z tištěných 
sbírek zákonů, které jsou zde k dispozici. Nejvíce zájemců do IC KJM přivádí zájem  
o vysokorychlostní veřejný internet. V roce 2008 přilákal  29 265 zájemců. Oproti předešlému 
roku vzrostl tento počet téměř o tisíc uživatelů (V roce 2007 - 28.277). V zájmu našich klientů 
byla pro všechny nastavena jasná pravidla. Návštěvníci mají přístup na internet zaručen 
minimálně na 20 minut, čtenáři minimálně na 60 minut. Nečeká-li další zájemce, není nikdo 
časem omezován. Často však u stolečků čekají další 3 až 4 potenciální zájemci. K vysokému 
počtu návštěvníků Informačního centra přispívá bezpochyby i intenzivní zájem  
o poradenskou činnost věnovanou Evropské unii, kterou poskytují pracovníci střediska 
EUROPE DIRECT a  EUROCENTRA (EUROCENTRUM není součástí struktury KJM.  
Je přímo řízeno Úřadem vlády ČR a od května 2006 jsme jeho hostitelskou organizací).  
 

►     Informa ční st ředisko EUROPE DIRECT 
logicky i prostorově navazuje na IC KJM.  
U informačního pultu se dělí o místo 
s EUROCENTREM, s nímž velmi úzce spolupracuje 
a doplňuje se jak při zodpovídání dotazů tak i při 
realizaci řady aktivit. Informa ční st ředisko 
EUROPE DIRECT poskytuje informace, vážící se k 
problematice  Evropské unie a našeho členství v ní. 
V roce 2005 získalo první tříletý grant na svoji 
činnost (1. května 2005), kdy nahradilo dřívější 
Regionální evropské informační středisko a stalo se 
součástí informační sítě EUROPE DIRECT. Téhož 

dne začala působit tato síť ve všech 25 členských státech EU.  
Jde o projekt Generálního ředitelství pro tisk a informace Evropské komise na období  
od 1. května 2005 do 31. května 2008. V loňském roce se naše středisko znovu ucházelo  
o nový tříletý grant a bylo opět úspěšné. Nemalý podíl na tom měl jistě dobře připravený 
grant i ocenění jejich bohaté činnosti. Informační střediska EUROPE DIRECT, která jsou 
spolufinancována z prostředků Evropské komise, plní velmi prospěšnou společenskou úlohu, 
která bude jistě potřebná i do budoucna.  Jde o velmi prestižní záležitost, která zásadně 
ovlivnila další vývoj a směrování našich aktivit. Rozšířil se dosah působnosti střediska  
na celý Jihomoravský kraj. Zvýšil se počet návštěvníků, v roce 2006 jich bylo 1.997, v roce 
2007 - 2.470 v roce 2008 dosáhl rekordního množství 2.704 návštěvníků.  Zároveň se zvýšila 
náročnost na odborné a jazykové vybavení pracovníků tohoto střediska. Značná část 
materiálů je v AJ, často je nutné vyhledávat informace ze zahraničních zdrojů, či obsluhovat 
zahraniční klienty. Odbornou úroveň je nutno zvyšovat účastí na řadě školení a seminářů 
v rámci republiky i mimo ni (včetně seminářů DG Press zajišťovaných Bruselem).  
V roce 2008 bylo zodpovězeno 3.525 individuálních dotazů. (V roce 2007 byl počet dotazů 
na 3.125). Dotazy svou povahou kladly vysoké nároky na dobrou znalost problematiky. 
Některým častěji se opakujícím dotazům byly pak věnovány celé programy pro různé 
zájmové skupiny i veřejnost. Bylo připraveno celkem 73 akcí pro 6.314 účastníků. Některé 
základní a střední školy mají zájem o soustavnou spolupráci a využívají služeb SED 
opakovaně. Opakovaný zájem  škol o besedy je bezpochyby ukazatelem kvalitní přípravy i 
erudovaných lektorů. Důležitá je provázanost činnosti střediska s dalšími pobočkami KJM,  
na nichž má středisko své satelitní informační body, které plynule zásobuje informačními 
materiály.   V činnosti SED nemohou chybět plenérové propagační akce, doprovodné 
výstavy a informační panely k besedám, soutěžní akce pro děti, či prezentace aktivit např. 
BAMBIRIÁDA 2008 v Praze, účast na mezinárodních veletrzích v Brně, či Jihlavě; účast  
na ROAD SHOW na náměstí Svobody u příležitosti propagace českého předsednictví Radě 
EU v roce 2009; seminář pro studenty SŠ „ Rozhoduj o Evropě - Modelové zasedání Rady 
Evropské unie a Evropské rady“, kde si středoškolští studenti, v regionálním kole, mohli 
vyzkoušet simulované jednání Rady EU za účasti odborníků; veřejná debata o „Zavedení 



 22 

Eura v ČR“ s velvyslancem Slovinska v ČR J.E. p. 
Francem Butem o „Zavedení eura 
ve Slovinsku“; s Ing. Vladislavem Flekem, CSc., 
vedoucím Organizačního výboru Národní koordinační 
skupiny pro zavedení eura (člen Euro Teamu) o 
„Přípravách ČR na zavedení eura“ a s Ing. Petrem 
Zahradníkem, MSc., manažerem EU Office České 
spořitelny, Ekonomickým expertem, analytikem a 
konzultantem specializujícím se na problematiku 
Evropské unie  o tom, zda „Zasáhne zavedení eura 
naše peněženky?“ spojené s vernisáží výstavy Jože 
Plečnik a jeho Žale.  Nabídka pořadů byla natolik 
pestrá, že je těžké z ní vybrat to nejzajímavější. V lednu shrnutí Evropská unie v roce 2007, v 
únoru se konala beseda Senioři a EU, v březnu Evropská unie a svět, v dubnu účast na 
mezinárodním veletrhu Techagro, květen Den Evropy, červen Sociální a zdravotní pojištění a 
práce v EU , Den Slovinska a beseda s poslancem Evropského parlamentu Petrem 
Duchoněm Úspěšná města, která to vlastně jsou? V závěru roku extrémně vzrostl zájem o 
Lisabonskou smlouvu a maximální pozornost získaly přípravy na české předsednictví Radě 
EU v roce 2009. Pro školy a mládež byly připraveny také zábavné pořady na Den Evropy , 
Den Slovinska a Den Francie  a Velká letní výtvarná soutěž. 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, elektronické databáze, internet), 
informační materiály Generálního ředitelství pro tisk Evropské komise, materiály ministerstev 
ČR, regionálních partnerů a materiály spolupracujících středisek. Bez spolupráce, především 
s EUROCENTREM Brno, ale i s dalšími organizacemi, by nebyl možný další rozvoj aktivit. 
Mezi naše partnery patří ÚV ČR a veřejné instituce JM kraje a města Brna. Spolupracujeme 
s FSS MU, kanceláří Eurodesku a partnery projektu Local Cooperation, dále s Českou 
národní agenturou Mládež, regionální kanceláří Eures v Brně  a řadou dalších.  
 
 
 
2. 2. 1. 5. Mahenův památník 
 
 Byl vybudován jako trvalá připomínka osobnosti Jiřího Mahena v roce 1992. 
Památník zachovává původní ráz jeho pracovny a vlastní knihovny doplněné o expozici, 
ilustrující jeho život a dílo. V loňském roce expozici navštívilo 781 zájemců. V tomto domě se 
pečlivě udržuje tradice literárních pořadů a kulturních aktivit, včetně komorních představení 
divadelních her z českého i světového repertoáru, kterou Jiří Mahen v Brně zavedl. 
 V přízemí je umístěna půjčovna. Fond této veřejné automatizované knihovny je 
zaměřen spíše na náročnější čtenáře, zájemce o regionální tvorbu a mahenália. Památník 
navštěvují lidé s velmi speciálními dotazy a potřebami. Vzhledem k malým prostorovým 
možnostem je nutno věnovat maximální pozornost výběru a udržování fondu. V domě vládne 
zvláštní symbióza spojující doslova staré s novým: tradiční materiály s moderní technikou. 
Vedle zájemců o knihovní fondy sem přichází i zájemci o  přístup k veřejnému internetu. 
Internet navštívilo 552 zájemců, čerpali z něj 38.192 minut. Děti projevují velký zájem také  
o práci se CDROMy. Ne zřídka se stalo, že zájemci o práci s PC museli odejít neuspokojeni, 
protože kapacita nestačila. Bude nutné PC přidat, i když prostorová kapacita je rovněž 
tísnivá. Nejvíce zájemců přichází především v neděli. Je totiž otevřeno každou neděli, kromě 
svátků, od 9 do 18 hodin, a to jsou ostatní oddělení a pobočky knihovny uzavřeny. 
 Velkým magnetem je rovněž pestrá nabídka pořadů pro mateřské, základní a střední 
školy i veřejnost. V loňském roce se 116 pořadů zúčastnilo 2.023 návštěvníků. Statistika pro 
tak malé prostory téměř neuvěřitelná. Veřejnost navštěvuje pravidelné cykly, připravované již 
řadu sezon bývalým dramaturgem SD Brno panem Jaromírem Vavrošem, „Brunensia sub 
tegulis aneb čtení na p ůdě“ a „Laureáti Nobelovy ceny“ . Z těchto cyklů veřejnost nejvíce 
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zaujalo Čtení na půdě z díla Jana Masaryka v podání Miroslava Částka  a  podvečer  
ze života a díla Doris Lessingové v podání emeritní členky Mahenova divadla Heleny 
Kružíkové. Dalším lákadlem jsou přednášky, připravované ve spolupráci se Společností 
Jiřího Mahena nebo obcí spisovatelů. Velký zájem veřejnosti i významných osobností 
brněnské kultury vzbudil vzpomínkový pořad z dosud nepublikovaných veršů Marcely 
Mikuláškové. I mimobrněnské návštěvníky přilákalo pásmo z textů Jakuba Demla a Miloše 
Dvořáka, připravené ve spolupráci se  Společností Otokara Březiny. S „Velkým čtením“ 
z dosud nepublikovaného díla  vystoupili František Schildberger, Leo Slanina, Pavel 
Řezníček, Milena Fucimanová, Roman Ráž, Jana Štroblová, Antonín Bajaja a Zdeněk Janík.  
Na mahenovskou tradici navázalo velké čtení básníka a rybáře Miroslava Huleho. U mladých 
návštěvníků vzbudily pozornost  scénicky ztvárněné pořady z díla méně známých autorů 
Agadir uvádí...  Profesionální punc měly také pořady Poezie, kterou mám rád I.  Ladislava 
Lakomého a uvedení básnické sbírky Josefa Mlejnka Zcestymluv, kde kromě autora 
účinkovali František Derfler a komorní hudební sdružení Kumštýři z ochoty. Ukázky z tohoto 
pořadu natočil a vysílal i Český rozhlas Brno v pořadu Zelný rynk. Působivým zážitkem byla i 
Muzejní noc 2008 , říjnové vystoupení Divadla Orfeus  z Prahy i představení pro děti 
Divadla Koráb . Vystupovala zde plejáda výrazných osobností, zpravidla bez nároku  
na honoráře. 
             Mahenův památník je základnou činnosti Společnosti Jiřího Mahena a spolupracuje 
s mnoha příbuznými sdruženími (Obec spisovatelů, Klub přátel Mahenovy činohry, Klub 
náročných rozhlasových posluchačů Vltava, nekomerční nakladatelství apod.) Je základnou 
Společnosti Jiřího Mahena a vydává její členský zpravodaj Milíř. Připravované „Valné 
hromadě“ tohoto občanského sdružení zabránil vážný úraz a dlouhodobé zotavování 
předsedy SJM Ludvíka Kundery. V druhé polovině roku  byla pozornost věnována i přípravě 
námětů na důstojné připomenutí 70. výročí úmrtí Jiřího Mahena, které připadá na květen 
2009. Postupně byli oslovováni „mahenologové“ organizovaní i neorganizovaní  
ve Společnosti Jiřího Mahena a iniciovány a sbírány  příspěvky do nového čísla členského 
časopisu Milíř, který by měl k tomuto výročí vyjít.   
              Loňský rok přinesl smutnou zprávu: 15. června 2008  po těžké nemoci zemřel 
synovec paní Mahenové pan Oldřich Haselman. Tento laskavý a noblesní člověk, dlouholetý 
pracovník OSN, měl velký podíl na vybudování Mahenova památníku, přinášel podněty  
na další činnost  a byl jeho spojením se světem. 
   
 
 
2. 2. 1. 6. IN-centrum 

 
 Je druhým detašovaným pracovištěm 
ústřední knihovny, slavnostně otevřeným v říjnu 
2006 v rámci projektu „Veřejný přístup občanů ve 
statutárním městě Brně k širokopásmovému 
internetu prostřednictvím veřejné knihovny“, který 
KJM realizovala společně se svým zřizovatelem 
Magistrátem města Brna z finančních prostředků 
Společného regionálního programu strukturálních 
fondů Evropské unie a rozpočtu města Brna i státu. 
Nádherné historické sály restaurovaného Kleinova 
paláce poskytují prostor novému informačnímu 
centru vybavenému počítači s vysokorychlostním 

internetem a s možností pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit. Prostřednictvím IN-centra 
může knihovna naplňovat své poslání veřejně dostupné vzdělávací a informační instituce a 
zajišťovat rovný přístup pro všechny skupiny obyvatel k celosvětovým informačním zdrojům, 
nabízet možnost vzdělávat se v oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi. 
Již v minulosti byly sály Kleinova paláce sporadicky využívány k realizaci podvečerních 
pořadů Malého divadla hudby a autorských čtení. Realizací projektu však bylo vytvořeno 
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nové pracovní místo, které umožňuje pravidelnou otevírací dobu pro veřejnost – každý 
všední den od 13 do 18 hodin. V roce 2007 zde byl úspěšně realizován projekt 3 IN. Z grantu 
byla z evropských peněz nakoupena potřebná technika a pomůcky k realizaci vzdělávacích 
kurzů. Další nezanedbatelné položky grantu (náklady na lidské zdroje, cestovné, software, 
poštovné, telefon, propagaci, knižní a multimediální fond a položky související 
s administrativními výdaji, spojenými s organizací celého projektu 3 IN) bylo však možné 
čerpat pouze v roce 2007. V průběhu roku 2008 byly v rámci udržitelnosti projektu pořádány 
kurzy práce s PC pro matky s dětmi na rodičovské dovolené z vlastních zdrojů knihovny. 
Zájem o tyto kurzy je pro nás velkou motivací do dalších let, usilovat o získání dalších financí 
z fondů EU. 
 Dopoledne byla v IN-centru vyhrazena pro školení a vzdělávací aktivity. Pravidelně 
byla počítačová technika využívána na kurzech práce na počítači a internetu pro seniory,  
ve kterých budeme pro velký zájem i nadále pokračovat. Tyto kurzy pořádala Knihovna Jiřího 
Mahena zcela ve své vlastní režii, bez jakékoliv dotace. O kurzy byl mezi seniory velký zájem 
a byly obsazeny vždy několik měsíců dopředu. Od června byl kurz pro PC pro seniory 
prodloužen z původních čtyř lekcí na šest. Prodloužení kurzu se setkalo s pozitivním 
ohlasem ze strany seniorů/seniorek. Byly také připraveny, vytištěny a rozmístěny nové letáky 
na tento kurz. Propagace spustila novou vlnu přihlašování. Byla nutná z důvodu 
uhasínajícího zájmu, který, jak se potvrdilo, byl způsoben pouze malou povědomostí o kurzu. 
Senioři se u nás naučili základům práce na PC a orientaci ve světě internetu. Na závěr kurzu 
jim byla poskytnuta možnost individuálního opakování. Novinkou v programu se na podzim 
stal cyklus seminářů Trénink paměti pro seniory pod vedením Z. Adlerové, certifikované 
trenérky paměti a členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.  
Aktivita se setkala s dobrým ohlasem ze strany seniorek a seniorů. I proto bylo připraveno 
pokračování na počátek roku 2009. 
               O intenzitě využití techniky svědčí to, že za rok 2008 zde proběhlo 17 běhů 
počítačových kurzů i celkový počet návštěv v pravidelných odpoledních hodinách, kdy této 
možnosti využili čtenáři při 3.266 návštěvách.  
                Ve večerních hodinách byly v IN-centru realizovány pravidelné pořady Malého 
divadla hudby . V prvním pololetí tu úspěšně proběhlo setkání partnerů projektu Klíče 
k přáním  V dobrém zme sa zešli aneb putování za moravským folklórem. 
               V rámci rozšíření multikulturních aktivit a naplnění dlouhodobého projektu Žijí mezi 
námi, ale  známe se?   byl ve spolupráci s ukrajinskou menšinou společně realizován projekt 
Ukrajina plná barev. Na Kleinově paláci byla Ukrajincům žijícím v našem městě nabídnuta 
možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit. Vedle kurzů počítačové gramotnosti zajišťovali 
zaměstnanci rámci projektu rovněž servis pro kurzy českého jazyka a společná multikulturní 
setkání.   
 
 
 
Výběr z nejzajímav ějších aktivit úst řední knihovny  
 
 ���� Knihovna pro dosp ělé   
 

• Hravé nejsou jenom děti – lekce hraní 
deskových her pro dospělé 

• 2130 kilometrů a komárů za 15 dní – 
beseda o cestě Polskem na kole 

• Akce z projektu Půl na půl /Bez limitů! 
Ženy v netradičních profesích, beseda a 
workshop Odcházení, Jak se žije ženám 
v Indii, Přirozené porody /  

• Cyklus vzdělávacích seminářů s tématikou 
rovných příležitostí - z projektu Půl na půl 

• Ďáblova bible – co vedlo autora Richarda 



 25 

Dübella k napsání této knihy  
       (ve spolupráci s nakladatelstvím MOBA) 
• Pravoslavné velikonoce 
• Ekobiograf – cyklus čtení a besed v rámci festivalu Ekobiograf 
• Babylonfest / Rusko a Morava / Zrcadlení – autorské čtení Ljubov Vondrouškové 
• České básně v ruštině 
• „Mluviti pravdu“ autorské čtení Josefa Formánka 
• Po Česku – beseda s Václavem Žmolíkem  
• Autorské čtení Angely Krauss – beseda úspěšné německé spisovatelky se konala 

v rámci spolupráce partnerských měst Brno – Lipsko) 
• Herbertův večer – česko-polský hudebně-poetický večer, připraveno ve spolupráci 

s Polským klubem Polonus a Ústavem slavistiky MU 
 

 
 
���� Knihovna  pro nevidomé a slabozraké  

 
• Poslechový pořad Jiřího Černého – o irské skupině The Frames, Glenu Hansardovi 
      a Markétě Irglové 
• O bylinách a jejich významu pro náš život s ing. Stanislavem Juránkem 
• Křest knihy Jiřího Maršálka Snění 
• Pohádkový les – ve spolupráci s Tyflocentrem 
• Adventní setkání přátel a čtenářů Knihovny pro nevidomé a slabozraké 

        
        
���� Dětská knihovna 
 

• Soutěž : Můj nejlepší přítel 
• Březen – měsíc internetu  (znalostní soutěž pro děti); Týden čtení: Posviťme si na ni! 
• Noc s Andersenem  
• Animaliter - výtvarné dílny s nakladatelstvím Baobab  
• Tajný výlet – soutěž KJM a České tábornické unie 
• Brno – město uprostřed Evropy, Muzejní noc – Špalíček pohádek; Dětský den  

– Ze života hmyzu 
• Kde končí svět  
• Kamarádka knihovna 
• Projekt Poprvé do školy – Poprvé do knihovny : Klíčování (červen),  Pasování (říjen), 
       Soutěž:To jsem já; Týden pro inkluzi – 
divadelní představení DiFa JAMU:  
       Věc není věc 
• Projekt Ruku v ruce – Výcvik vodících psů, 

Tipovo velké rozhodnutí, Život ve tmě, 
      Jak se budí jaro, Den pro TEREZU, 
Prázdniny v balonu, V barvách podzimu, Malý 
dopis Ježíškovi..   
• Čtvrtkování (Jak pejsek a kočička, 

Skořápkové mozaiky, Pojď si hrát na 
detektivy! atd.) 

• Vánoce na Brněnské radnici - Vánoční 
domino  
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���� Hudební knihovna  
 

• Seminář pro odbornou veřejnost České baroko 
• Malé divadlo hudby 
• Komorní koncerty a recitály 
• Březen – měsíc internetu (Světem hudby a internetu) 
       

 
 
���� Studijní knihovna 
 

• Cyklus přednášek Hovory o Brně s brněnskou promovanou historičkou Milenou 
Flodrovou 
(Nejstarší brněnská městská práva, Co v Brně máme a jinde nemají, Jak Brno rostlo,  

          Co nám vzkazují středověcí řemeslníci, Jak se v Brně stonalo a léčilo) 
• Internetová encyklopedie dějin města Brna jak ji neznáte 
• Babylonfest (Zamlčené oblasti) 

 
 
���� Informa ční st ředisko EUROPE DIRECT  
 

• Evropská unie v roce 2007 
• Senioři a EU  
• Veletrh TECHAGRO 
• BAMBIRIÁDA 2008 – Praha  „Nestůj, pojď se přidat! Máš právo mít kamarády" 
• Sociální a zdravotní pojištění a práce v EU Zavedení eura v ČR  
• Zavedení eura v ČR  
• Den Slovinska 
• Den Evropy 
• VELKÁ LETNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
• ROAD SHOW  
• JOB FAIR Brno- Veletrh pracovních 

příležitostí 
• Informační zdroje o Evropské unii  

- na internetu i mimo 
• Den Francie/ „Mušketýrem ve službách krále“; 

Francouzština - jazyk kultury a umění; 
• Seminář pro veřejnost, NNO, starosty, 

podnikatele....Praktické aspekty příprav 
českého předsednictví v Radě EU 

• Seminář - pro studenty SŠ Jihomoravského 
regionu „Rozhoduj o Evropě - Modelové 
zasedání Rady Evropské unie a Evropské rady“ 

 
���� 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 (samostatný celovečerní program) 
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• Poezie, kterou mám rád I. 
• Poetický večer Praha – Brno 
• Zcestymluv – podvečer  nad knihou Josefa Mlejnka 
• O politickém humoru i Mahenově 
• Projekt Poprvé do školy – Poprvé do knihovny (Klíčování – Pasování – vystoupení 

divadla Koráb) 
• Cyklus představení – Divadla improvizací Útulek 
• Podvečer s hudebním skladatelem Pavlem Blatným 
• vystoupení divadla Orfeus 

���� IN- centrum  
 

• Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory 
• Trénink paměti pro seniory s certifikovanou trenérkou paměti Zdenou Adlerovou 
• Kurzy počítačové gramotnosti pro ukrajinské maminky 
• Ukrajina plná barev - Kurzy počítačové gramotnosti, práce s internetem a výuka 

českého jazyka pro ukrajinskou menšinu; Rituály a tradice na Ukrajině; Výšivka  
na Ukrajině; Hudební podvečer;  právně-sociální poradna 

• Interní vzdělávací kurzy zaměřené na ASPI 
 
 
Výběr z nejzajímav ějších výstav v úst řední knihovn ě: 
 
� do 20. 1. Brno jako na dlani  - model města Brna v měřítku 1:1000. Připraveno  
ve spolupráci s Urban centrem Brno. 
8. 1. - 13. 2. 2008Brněnský chodec 2007  „Je Brno p řátelské k d ětem?“  - výstava 
fotografií mapující stav brněnských veřejných prostor určených dětem, doprovozenou 
výstavou Město pro naše d ěti - jak by m ělo vypadat Brno, až budeme dosp ělí - výstava 
dětských výtvarných prací ze soutěže. Připraveno ve spolupráci s o. s. Brno věc veřejná 
� 6. – 29. 2. Madagaskar, laborato ř bohů - putovní výstava fotografií zachycující přírodní 
bohatství Madagaskaru. Připraveno ve spolupráci s Agenturou Koniklec. 
� Abeceda OSN  - výstava literárních, výtvarných a fotografických prací studentů zachycující 
jejich názor na světové dění a činnost OSN. Připraveno ve spolupráci s Informačním centrem 
OSN Praha. 
� 3. - 22. 3. Jamboree 2007  - výstava fotografií z mezinárodního skautského setkání v Anglii 
v roce 2007. Připraveno ve spolupráci s Junákem - svazem skautů a skautek ČR. 
� 2. – 28. 4. Poznej sv ětové d ědictví UNESCO  – 6. ročník 
putovní výstavy fotografií míst zapsaných na Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Připraveno ve spolupráci 
s MEDIA-IN. 
� 5. – 31. 5. Moje Veli čenstvo kniha  - výstava výtvarných prací 
4. ročníku soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou 
knihu (ve spolupráci s EkoCentrem Brno) 
� 5. – 31. 5. Za tajemstvím vinných sklep ů po Moravských 
vina řských stezskách  – výstava prezentující cyklistické trasy 
jihovýchodní Moravy. Připraveno ve spolupráci s Nadací 
Partnerství. 
� 9. – 30. 6. Rusko a Morava  – soutěžní výstava fotografií dvou 
krajů v různých ročních obdobích, v různých městech a 
okresech. Výstava se konala pod záštitou ministryně vlády ČR 
Džamily Stehlíkové a předsedkyně rady pro národnostní menšiny ZMB PhDr. Kateřiny 
Dubské. Vernisáž se konala za účasti diplomatů generálního konzulátu RF v Brně 
s kulturním vystoupením členů Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě, o. s. 
� 7. – 28. 6. Prima. Klima  – výstava o ochraně klimatu vysvětlila co je skleníkový efekt, jak je 
pro nás důležitý, jaký je příspěvek člověka nebo jak fungují deštné pralesy z globálního 
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hlediska. Na zahájení výstavy byl v rámci Dětského dne v KJM připraven interaktivní 
program pro ději a jejich rodiče. Připraveno ve spolupráci s Nadací Veronica. 
�  3. 7. - 21. 8. Šikovné ruce na Čichnovce - výstava výtvarných a rukodělných prací žáků 
ze zájmových kroužků Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23. 
�  25. 9. – 5. 10. Po městě na kole  – výstava představila bezpečné stezky městy i krajinou, 
za prací, pro volný čas, rekreaci i dovolenou, připraveno ve spolupráci s Nadací Partnerství 
v rámci Brněnských dnů pro zdraví). 
�  28. 8. – 10. 9. Strom roku 2008  - výstava finalistů ankety o nejsympatičtější strom ČR  
(ve spolupráci s Nadací Partnerství). 
� 1. – 24. 9. Socha Spravedlnosti  – výstava výtvarných studií uměleckého ztvárnění sochy 
Spravedlnosti, která v nejbližších letech oživí nově zrekonstruované Moravské náměstí 
v Brně. Připraveno ve spolupráci s Urban centrem Brno. 
� 25. 9. – 5. 10. Místo pro každého  – výstava občanského sdružení AGAPO a fotografky 
Alice Prokopové na téma „začleňování lidí se znevýhodněním“. 
� 1. – 31. 10. Fenomén kniha  - výstava studentských prací z 10. ročníku soutěže pořádané 
Pedagogickou fakultou MU. 

� 20. 10. – 8. 11. Pokřivená zrcadla sv ěta – výstava 
Společnosti Fair Trade v rámci kampaně „Česko proti chudobě“.  
� 14. 10. – 22. 11. Symbolika ukrajinské výšivky  – výstava 
prezentující tradiční motivy ukrajinské výšivky byla součástí 
projektu KJM „Ukrajina plná barev“, který byl spolufinancován 
Jihomoravským krajem.  
� 3. – 10. 11. Jak to vidím já  – výstava fotografií o. s. IQ Roma 
Servis. Na ukončení výstavy se konal workshop o předsudcích, 
jehož se zúčastnili studenti brněnských gymnázií  
� 4. – 27. 11. Brněnský chodec 2008 – Brn ěnské řeky a 
nábřeží – výstava fotografií a studií, připraveno ve spolupráci 
s o. s. Brno – věc veřejná. 
�  17. 11. – 18. 12. IGNIS BRUNENSIS - výstava oceněných 
fotografií z festivalu Brno - město uprostřed Evropy. Připraveno 

ve spolupráci s reklamní agenturou SNIP & Company, a. s. 
�  18. 11. - 7. 1. 2009 Rychlé šípy  - výstava k 70. 
výročí od prvního vydání komiksového magazínu. 
Připraveno ve spolupráci se Sdružením přátel 
Jaroslava Foglara. 
� 5. 12. – 29. 1. 2009 Největší dárek pro dít ě je 
zdravá máma  – výstava fotoobrazů kalendáře 
vydaného Masarykovým onkologickým ústavem 
v Brně, který nenásilnou formou upozornil ženy na 
prevenci rakoviny prsu a gynekologických nádorů. 
Záštitu nad výstavou převzal primátor města Brna 
Roman Onderka. 
 
 
 
2. 2. 2. Síť pobo ček 
2. 2. 2. 1. Oddělení pobo ček 
 
     Největší radostí roku lze označit vznik nového stánku pro působení pobočky v Městské 
části Brno - Maloměřice a Obřany. Spojeným úsilím a financováním ze strany městské části, 
města Brna a knihovny se podařilo vybudovat z bývalé mateřské školy na Selské 16 
skutečně pobočku rodinného typu spojenou se zahradou, která po svém dokončení nabídne 
další přitažliví možnosti vyžití. Do sítě automatizovaných provozů přibyly další dva – Kurská 
a Selská. Automatizace byla opět realizována za podpory grantů VISK Ministerstva kultury 
ČR.  
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Narůstající návštěvnost poboček dlouhodobě potvrzuje význam dobře strukturované sítě 
poboček, která klientů zajišťuje snadnou časovou (dopravní dostupnost), dostatečnou 
provozní dobu a nabídku služeb. Ve všech těchto ohledech je proto třeba stále hledat cesty 
ke zlepšování parametrů.  
 
     V r. 2008 se ve srovnání s r.  2007 projevil nárůst v počtu zaregistrovaných čtenářů a 
nárůst v počtu návštěvníků, počet výpůjček zaznamenal  převážně na neautomatizovaných 
provozech pokles z důvodu jiné evidence prolongací.  Z celkového počtu čtenářů 21 778  je 
6 237 dětí do 15 let, což je 28,6 %. Počet čtenářů celkem vzrostl o 1 327, z toho dětských 
čtenářů do 15 let o 268.  Celkový počet návštěvníků je vyšší o 6 313, z toho  počet 
návštěvníků internetu však klesl o 1 393. Počet výpůjček je nižší o 102 512, což je 
způsobeno především přesnějším počítáním prolongací na neautomatizovaných provozech, 
ale částečně také uzavřením některých provozů z technických a provozních  důvodů 
v průběhu roku (Palackého, Mozolky, Pohankova  a Kurská). Nárůst ve všech výkonových 
ukazatelích se projevil na pobočkách Vondrákova, Jírova a Libušina tř. 
- Nárůst v počtu čtenářů se projevil na 13 pobočkách (Křížová,  Vondrákova, Libušina tř., 

Vavřinecká, Veslařská, Mozolky,  nám. SNP, Jírova, Jihomoravské nám.,  Palackého, 
Kolaříkova, Velkopavlovická a Haškova). Na 7 pobočkách (Lány, Kurská, Botanická, 
Oblá, Pohankova, Tuřanské nám. a Stará osada) je index v počtu čtenářů mezi 90-100 
%.  

- Nárůst v počtu  návštěvníků je  na 11  pobočkách (Libušina tř., Vondrákova,  Vavřinecká, 
Veslařská, Mozolky, Jírova, Jihomoravské nám., Pohankova, Kolaříkova, 
Velkopavlovická a Haškova), na většině z nich tento nárůst souvisí s nárůstem počtu 
uživatelů internetu. Na 7 pobočkách je index v počtu návštěvníků mezi 90-100 % (Lány, 
Křížová, Oblá,Botanická,  nám. SNP, Pohankova  a Palackého). Na 2 pobočkách (Kurská 
a Tuřanské nám.) je index v počtu návštěvníků pod 90 %. Na většině těchto poboček 
došlo také k poklesu návštěvníků internetu – 7 poboček má index v počtu uživatelů 
internetu pod 90 %.   

- Nárůst výpůjček se projevil na 5 pobočkách (Libušina tř., Vondrákova, nám. SNP, Jírova 
a Stará osada).   Na 5 pobočkách (Lány, Křížová, Palackého, Kolaříkova a Vavřinecká) je 
index v počtu výpůjček mezi 90-100 %. Na 10 pobočkách je index v počtu výpůjček pod 
90 % (Kurská, Oblá, Botanická, Veslařská, Mozolky, Jihomoravské nám., Pohankova, 
Tuřanské nám., Velkopavlovická a Haškova).  

- Z celkového počtu výpůjček tvořilo 77,5 % literatury pro dospělé čtenáře (19,7 % naučné 
literatury a 57,8 % krásné literatury) a 22,5% výpůjčky pro děti (6,3 % naučné literatury a 
16,2 % krásné literatury). Výpůjčky periodik tvoří 11,3 % z celkového počtu výpůjček 
(index 84,7 %). 

- Čtenářům bylo zasláno 11 823 upomínek, poskytnuto 3 495 zámluv a zprostředkováno 
272 svazků z jiných pracovišť.  

 
Informa ční činnost 
- Na pobočkách bylo celkem poskytnuto 6 855  (loni 6 462) informací. Nejvíce dotazů bylo 

zodpovězeno na pobočce  Jírova (1 267),   Lány (679) a Libušina tř. (656). K informační 
činnosti jsou přednostně využívány elektronické zdroje, především internet a online 

katalog, a klasické informační zdroje. 
- Na 17 pobočkách je využívána kopírovací 

služba,  pro veřejnost  bylo celkem  pořízeno  
5 908  (loni 5 073) kopií. 

- Na 20 pobočkách   bylo uživateli využito 
1 347 323 minut, tj. 22 455 hod. přístupu  
na internet (loni 1 346 682 minut, tj.  22 445 
hod.). Bylo pořízeno celkem  12 605 (loni 13 
355) tisků z internetu. Přístupu na internet 
využilo celkem 32 521  (loni 33 914) 
návštěvníků. Největší počet minut bylo 



 30 

využito na pobočkách Palackého (146 016), Botanická (118 079) a  Mozolky (113 652).  
Na 9 pobočkách došlo k poklesu počtu návštěvníků internetu, knihovnice shodně uvádějí, 
že příčinu poklesu vidí v opatřeních, která KJM přijala v podmínkách užívání internetu u 
dětí do 15 let (především zákaz hraní počítačových her) a v rozšiřující se internetizaci 
domácností. 

- Na pobočkách bylo v průběhu roku uspořádáno 179 knihovnických lekcí, především pro 
1. stupeň ZŠ. 

 
Kulturn ě-vzdělávací  akce   
Počet kulturních a vzdělávacích  akcí je o 16 vyšší,   počet jejich návštěvníků je vyšší   
o 1 238. Nejvíce kulturních a vzdělávacích akcí  se uskutečnilo  na pobočkách Jírova (147 
pro 2 611 účastníků),  Libušina tř. (91  akcí  pro 1 670 účastníků) a Velkopavlovická (84  
pro 1 783 účastníků). Nejžádanějšími tématy jsou pohádky a pověsti, besedy o historii Brna 
a brněnských osobnostech, Velikonoce, Vánoce, fantasy literatura, ilustrátoři dětských knih 
apod.  
- Pořady pro veřejnost byly připravovány  na těchto pobočkách: na pobočce Lány byly 

uspořádány 2 besedy (s. H. Pražákovou a M. Flodrovou) a 3 výstavy (Keňa 2008, Řeka 
je víc než voda a Brno v časech minulých.  Na pobočce Křížová byla uspořádána výstava 
akvarelů Jánuše Kubíčka. Na pobočce Kurská se uskutečnily 2 besedy (Nedotčenou 
přírodou Mongolska a v rámci Brněnských dnů pro zdraví Když nás bolí záda aneb Jak 
se cítit dobře) a 3 výstavy fotografií a výtvarných děl (Nepál – tance v maskách,  výstava 
obrázků E. Vyhlídala a Brněnský strom roku).  Na pobočce Oblá se uskutečnily 2 besedy  
(Italská zahrada a Za krásami a pamětihodnostmi Irska). Na pobočce Mozolky se 
uskutečnily 2   besedy (Proměny zámku v Kunštátě a Stezkami albánských oslů).   Na 
pobočce Jírova bylo instalováno 11  výstav  (Keramika, Obrázky z krajek,  Batika,  Užitné 
věci z plsti, Vitráže, Fotografie z cest M. Veselého,  Hodiny z Effety, Kotlanka – náhradní 
babička, Jak jsme pracovali – salesiánské středisko pro mládež, Waldorsfské panenky – 
Duhový skřítek a Tkaní nestárnoucí řemeslo).  Pobočka Tuřanské nám. uspořádala 
besedu, která byla spojena s výstavou fotografií Tuřanské zvony, jejich historie a osud a 
výstavu Ubrouskové kouzlení. Pobočka Jihomoravské nám. uspořádala ve spolupráci 
s MČ Brno-Slatina výstavu vitráží „Tiffanyho technikou“.   Pobočka Velkopavlovická 
uspořádala 4 cestopisné besedy Julské Alpy,  Srí Lanka,  Mt. Keny a Kilimanjaro – 
z rovníku na střechu Afriky a za kořením na Zanzibar a Filipínské štěstí. Na pobočce 
Stará osada se uskutečnily 3 besedy (Bambuti – nejmenší lidé světa, Jména a příjmení 
v průběhu staletí Zajímavosti z historie Židenic). Na pobočce Haškova se ve spolupráci 
se Sdružením pěstounských rodin uskutečnila výstava Dům na půli cesty. Na pobočkách 
Kurská a Mozolky byla instalována výstava Slovensko bří Čapků, na pobočkách Haškova 
a Kurská byla uspořádána beseda doc. J. Sedláka Mahenův knihovnický humor. 

- Na 15 pobočkách se na závěr školního roku uskutečnilo Klíčování, této akce se 
zúčastnilo 46 prvních tříd místních škol. Na 10 pobočkách pokračovalo projekt Rosteme 

s knihou. Vybrané třídy se v pravidelných 
intervalech schází v knihovně, děti besedují  
o přečtených knihách, píší se společné 
čtenářské deníky, plní soutěžní úkoly, 
vytvářejí ilustrace ke knihám apod.  Projektu 
Poprvé do školy, poprvé do knihovny se 
zúčastnilo 13 poboček, na kterých  v Týdnu 
knihoven proběhlo pasování prvňáčků na 
čtenáře knihovny. Pasováno bylo celkem 
550 dětí, z toho se zaregistrovalo 387. 
V měsíci září se zaregistrovalo 188 prvňáčků 
zdarma. 

- Na pobočkách Lány a Libušina tř. se konaly pravidelné výtvarné dílny pro děti, pobočka 
Lány zavedla cyklus odpoledních čtení  „Pojďte s námi za pohádkou“ pro děti ve věku  
od 3-7 let.  Výstavy dětských výtvarných prací  se uskutečnily na pobočkách Lány, 
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Křížová, Kurská, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Veslařská, Vavřinecká,  Mozolky, 
nám. SNP, Jírova, Jihomoravské nám., Pohankova, Tuřanské nám., Kolaříkova, Haškova 
a Velkopavlovická.  Na 16 pobočkách jsou pořádány znalostní soutěže pro děti. 

- Na pobočce Libušina tř. probíhala celoroční soutěž pro 1. třídy ZŠ „Cesta za pokladem“. 
Pobočka Vavřinecká uspořádala 6 akcí pro děti společně s DDM Kominíček (Hop  
do knížky, Oživlá řemesla, Hravé čtení, Předvánoční kolotoč). Pobočka Kolaříkova se 
podílela na programu Dětského dne, který pořádala MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 
Pobočka  Tuřanské nám. připravila k oslavám 800. výročí první zmínky o Tuřanech 
výstavu  Jsme stokrát mladší než Tuřany aneb Tuřany jsou celý náš život.  

- Pobočka Stará osada navázala spolupráci s dětským stacionářem ELPIS pro mentálně 
postižené děti. V rámci Týdne čtení upořádala pro děti akci Zastavte se na pohádku. 
Pobočka Haškova rozšířila spolupráci s internátní školou pro neslyšící děti – knihovnice 
dětského oddělení děti navštívila na internátě a seznámila je s vhodnými knihami, děti se 
pochlubily výtvarnými pracemi, které vytvořily podle knížky Co umí barvy, nůžky, lepidlo. 
Děti navštívily také knihovnu, kde si zapůjčily knihy, které se jim líbily.  Pro 2. tř. ZŠ 
Blažkova knihovnice připravily besedu Učíme se anglicky s knížkami z knihovny, která 
kladla důraz na jazykovou vybavenost a seznámila děti s knihami, které jim při výuce 
jazyka mohou pomoci. Pro obyvatele penzionu na Okružní ulici uspořádala pobočka 
Haškova Týden čtení – děti ze 3. třídy soukromé ZŠ Blažkova seniorům předčítaly z knih 
o brněnských pověstech a pochlubily se také výtvarnými pracemi s touto tematikou. Akce 
byla přínosná pro obě strany – děti si vytvořily své vlastní pásmo, které se seniorům 
velmi líbilo, a  musely ještě přidávat další program, ve kterém zazpívaly a přednesly  
velikonoční písničky a básničky.  

- Pro věkovou skupinu 10-15 let bylo na pobočkách uskutečněno 197 kulturních a 
vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 3 519 návštěvníků, což je 16,3 % (v r. 2007 24,4 
%) z celkového počtu kulturních a vzdělávacích akcí a 14,1 %  (v r. 2007 21,9 %) 
z celkového počtu návštěvníků těchto akcí.  

- S místními Kluby seniorů spolupracovaly pobočky Křížová, Vondrákova, Velkopavlovická, 
nám. SNP a Haškova. S místními kluby maminek spolupracovaly pobočky Vondrákova, 
Velkopavlovická a Pohankova. Na pobočce Kurská se schází Dámský klub.  

 
 
 
 

2. 2. 2. 2. Oddělení výp ůjčních míst  
 

Výpůjční služby:  
V roce 2008 došlo v porovnání s rokem 2007 k mírnému nárůstu čtenářů (102,5%) a 
návštěvníků internetu (109,1%). Celkový počet návštěvníků zůstává zhruba na stejné úrovni 
jako v roce 2007. V kategorii výpůjček došlo k poklesu na 94,2%. Výrazný nárůst číselných 
ukazatelů ve všech sledovaných kategoriích vykazuje knihovna v Žebětíně, naopak pokles 
byl zaznamenán v Černovicích. Nejvýraznější nárůst čtenářů nastal v knihovně 
v Maloměřicích (202,1%) v souvislosti s přestěhováním knihovny do nových prostor, dále 
v Chrlicích (107,8%) a Žebětíně (105,3%). Výrazný nárůst návštěvníků se projevil 
v Maloměřicích (150,0%) a Žebětíně (111,8%). Velký nárůst návštěvníků internetu nastal 
v knihovnách v Bosonohách, Kníničkách, Chrlicích a Soběšicích. V kategorii výpůjček došlo 
k celkovému poklesu s výjimkou Heršpic, Přízřenic a Žěbětína. Výrazný pokles výkonů 
nenastal v žádné knihovně, pouze v kategorii návštěvníků internetu v Heršpicích, Jehnicích a 
Ořešíně.  
 
Informa ční činnost:  
V tomto období bylo zodpovězeno 264 dotazů (loni 301). Největší počet dotazů vykazuje 
knihovna v Komárově 63 (loni 52), Maloměřicích 55 (loni 18) a Černovicích 53 (loni 38). 
Internetových služeb využilo 3830 návštěvníků, používali ho 2136,5 hodin a vytiskli si 1087 
výstupů. 



 32 

Kulturní a vzd ělávací akce:  
Bylo uspořádáno 28 kulturních akcí, jichž se zúčastnilo 319 návštěvníků a 94 vzdělávacích 
akcí s 1763 účastníky. Kulturní akce byly soutěže pro děti v knihovnách v Ořešíně, Jehnicích 
a Komárově. Nejvíc vzdělávacích akcí uspořádaly knihovny v Chrlicích (23) a Maloměřicích 
(21). 
 
 
 
2.3.  Publika ční činnost 

 
 
 Stejně jako v letech minulých byla publikační činnost KJM zajišťována pomocí 
mediálních partnerů (Český rozhlas Brno, rádio Petrov a rádio Proglas) a dalších 
regionálních redakcí (deník Právo, MF Dnes, Lidové noviny, Brněnský deník, ČTK Brno, 
Program Brněnsko, NOS, KAM v Brně atd.). Velmi významná byla spolupráce s novinami 
statutárního města Brna Metropolitan a se zpravodaji jednotlivých městských částí.  
 KJM v roce 2008 rozšířila svůj okruh prezentace na partnerských internetových 
stránkách a stala se pravidelným přispěvovatelem na portály věnované dětem (Špunt, Brno 
pro děti, E-magazín Rodinných pasů) a široké veřejnosti (studentský internetový časopis 
Inflow, Student, Akce v ČR, atd.). 
 Velká pozornost byla věnována publikační činnosti i v odborném tisku  (Čtenář, 
Duha, Bulletin SKIP, Ikaros, www.citarny.cz).  Širokou veřejnost informovala KJM 
v pravidelném bulletinu měsíčních akcí, který distribuuje do partnerských organizací v městě 
Brně a zasílala 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 se stala pravidelným 
přispěvovatelem do této rubriky. 
 Představit široké veřejnosti informační zdroje a akce knihoven ČR, bylo cílem stolního 
kalendáře „České knihovny 2009“ , který vydala Národní knihovna na sklonku roku 2008.  
 V elektronické podobě byl vydán „Výb ěr z významných výro čí roku 2009“,  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. 
 Mahenův památník zajišťoval vydávání členského zpravodaje Společnosti Jiřího 
Mahena – MILÍŘ. 
  
  

 
 

2. 4. Regionální a celostátní p ůsobení, mezinárodní spolupráce 
 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně je na mapě knihovnických a informačních služeb České 
republiky velmi výrazným bodem. Nejen co do délky své existence či velikosti, ale především  
z pohledu využívanosti  jejích  služeb veřejností, stejně tak jako odborným působením 
v rámci profese. S rozvojem ICT a propojováním v sítích můžeme její působnost vnímat i   
v celosvětovém kontextu.  
 
V oblasti regionálního, případně i celorepublikového působení a mezinárodní spolupráce  
KJM zejména: 
 
�  disponuje rozsáhlým systematicky budovaným knihovním fondem, který je také 

v rámci meziknihovní výpůjční služby dostupný jiné zprostředkující knihovně    
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� odborně působí v oblasti veřejných knihoven (zejména ÚKR, SKIP, organizování 
kolegií knihovníků, vzdělávání knihovníků v oblasti hudebních aktivit, práce 
s handicapovanými uživateli, práce s dětmi a podpora čtenářství, multikulturní aktivity) 
� přispívá do programů celostátních a regionálních seminářů, konferencí, publikuje 

v odborném i denním tisku, vydává vlastní publikace 
� usměrňuje vývoj oboru, podílí se na tvorbě strategií a standardů v oblasti veřejných 

knihovnických a informačních služeb a šíření poznatků prostřednictvím institucionálního a 
individuálního členství v odborných organizacích a orgánech (ředitelka pracuje  
v předsednictvu VV SKIP, IFLA- stálá komise pro veřejné knihovny, ÚKR – Ústřední 
knihovnická rada, poradní orgán ministra kultury ČR , další vedoucí KJM - česká sekce 
IBBY, IAML) 
� provozuje Informační středisko EUROPE DIRECT s krajskou působností  
� provozuje informační bod Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů (projekt 

spolufinancovaný Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR)   
� pořádá vzdělávací programy (IN-centrum pro znevýhodněné skupiny obyvatel) 
� podílí se na tvorbě Strategie města Brna a realizaci celoměstských a krajských 

projektů (Muzejní noc, Brno - město uprostřed Evropy, Brněnské dny pro Zemi, Brněnské 
dny pro zdraví apod.)  
� realizuje výstavy a prezentace s regionálním, celorepublikovým či mezinárodním 

přesahem (např. výstava Prima.Klima, Abeceda OSN)  
� účastní se aktivit v souvislosti s mezinárodními partnery města Brna (Poznaň, Lipsko)  

 
►Ve spolupráci s OZV MMB byly v roce 2007 zahájeny přípravné práce na dvouletém 
projektu z programu CULTURE 2007/2009 nazvaném  Animatelier, který má v centru svého 
zájmu nejvíce rozšířené kulturní bohatství každé země – ilustraci knih pro děti. Aktivity 
projektu probíhají v rozmezí let 2007-2009. V jeho rámci se 10 evropských měst (městských 
knihoven, uměleckých škol, muzeí, sdružení atd.) společně snaží prostřednictvím ilustrací 
oslovit evropskou veřejnost. Mezi partnerská města projektu Animaliter patří například: 
Varšava, Debrecen, Praha, Arad, Ruse, Košice a Štrasburk. V období 24 měsíců se pokusí 
široké veřejnosti představit národní dědictví a současnou výtvarnou tvorbu uschovanou 
především v knihách a podělit se o ně prostřednictvím putovní výstavy na téma „Mluvící 
zvířata“  s partnerskými městy. V těchto městech jsou postupně organizovány pobyty  
pro umělce-ilustrátory, kteří realizují workshopy pro děti, mládež nebo dospělé především 
v neprivilegovaných oblastech na společné téma „Mluvící zví řata“ . Naše knihovna je 
hlavním koordinátorem knihovnických aktivit projektu. V dubnu 2008 byla realizátorem 
workshopů pro děti. Ke spolupráci na výtvarných dílnách vyzvala mladé současné 
ilustrátorky nakladatelství Baobab, které do ilustrace knih pro děti a mládež vkládají moderní 
materiály a různé výtvarné techniky. Děti ze ZŠ Antonínská, Hroznová, Husova a Křídlovická 
a  z Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka měly za úkol 
nejdříve„objevit své vlastní nové zvíře“ a zkusit vymyslet, jak je veliké, komu se podobá, čím 
se živí, jak vypadá a jak se jmenuje.... Další úkol už probíhal společně ve výtvarné dílně, kde 
se děti snažily převést své představy o novém tvorovi na papír, látku, igelit a další materiály, 
které pro ně byly k dispozici. Při vytváření svých zvířat se jim plně věnovaly všechny tři 
ilustrátorky (Michaela Kukovičová, Darja Čančíková a Eva Volfová ) a odkrývaly přitom před 
dětmi různé výtvarné techniky (koláže, prostorové asambláže, potisky), které samy používají 
a které si děti mohly také zkusit. Z výtvarných prací dětí byla zorganizována velká výstava 
Mluvící zvířata , jejíž slavnostní vernisáž proběhla v rámci dětského dne pod názvem Ze 
života hmyzu, věnovaného Ondřeji Sekorovi a všem „mluvícím zvířatům“. Dvě pracovnice 
knihovny se zúčastnily setkání knihovníků ve Varšavě a Aradu. Na začátek června 2009 
připravujeme závěrečný seminář knihovníků z partnerských měst v Brně.  
 
► Knihovna Jiřího Mahena iniciovala vznik žádosti o dotaci z programu Evropa pro občany 
2007-2013 -  1.1 setkávání občanů partnerských měst /town twinning citizens´ meetings 
(spolupráce partnerských měst Brna a Poznaně) „ Klíče k přáním “ . Cílem bylo navázání 
bližších kontaktů s Poznaní (pro KJM především s Knihovnou Raczyńskich v Poznani, s níž 
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má podepsánu dohodu o vzájemné spolupráci z roku 2006). V dubnu 2008 navštívila Brno 
delegace z Poznaně s cílem prohlubování vztahů a přátelství mezi lidmi partnerských měst, 
posilování vzájemného porozumění a poznávání, aktivního zapojení  a v neposlední řadě 
výměny zkušeností, především v oblasti práce s mladou generací a iniciativou upozornit  
na problematiku dětských práv. V tomto směru byla naše očekávání zcela naplněna. Projekt 
nám umožnil představit kolegyním z partnerské knihovny prostory ústřední knihovny a 
Kleinova paláce a prezentovat vybrané aktivity věnované především dětem. Kolegyně 
z Poznaně nám na oplátku představily některé vlastní aktivity pro děti a výstavu prací 
dětských čtenářů, přivezených z Poznaně. Této prezentace se zúčastnily nejen naše 
zaměstnankyně dětských oddělení, ale i studentky z Obchodní akademie, Střední odborné 
školy knihovnické a Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb, 
které navštívily i představení „Máš právo na svá práva“. Toto představení, které navštívili 
kolegové z partnerských organizací i veřejnost, bezesporu oslovilo všechny návštěvníky, 
kteří po představení neskrývali své emoce. Workshop s dětmi i diskuse dospělých, které 
následovaly, otevřely nové pohledy na toto závažné téma a byly nastíněny i možnosti dalšího 
pokračování spolupráce. Společná přátelská setkání partnerů projektu v Knihovně Jiřího 
Mahena umožnila navázání nových kontaktů. Naši hosté z Poznaně si prohlédli rovněž 
Špilberk, střed města a absolvovali krátkou „procházku“ moravským folklórem. Silně na naše 
hosty zapůsobila i společná návštěva Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě  
a na závěr návštěva Moravského krasu s prohlídkou Punkevních jeskyní a propasti 
Macocha.  
 
►V roce 2008 spolupracovala KJM také s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. Ta v rámci 
svého projektu Keď čítanie je čtení (podpořeného MK SR) pozvala naši knihovnu, aby 
v Piešťanech prezentovala svoje aktivity na podporu čtenářství v rámci celodenního 
programu „Knihovna v knižnici“. Pro tuto příležitost byla připravena výstava Knihovna  
pro město, prezentace projektu Poprvé do školy - Poprvé do knihovny, hudební interaktivní 
pořad pro děti Muzikoterapie a beseda pro děti věnovaná Václavu Čtvrtkovi. Na konci roku 
navštívila naši knihovnu delegace zástupců z Piešťan, abychom  projednali další společné 
aktivity.                
                                            
►V Brně v roce 2008 došlo již počtvrté k populární výměně studentů z partnerských měst 
Brna a Lipska v rámci programu KAFKA, podporovaného německou Obecně prospěšnou 
nadací Hertie se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Studenti z partnerských měst mají 
v rámci programu možnost pobývat na odborných stážích na městských úřadech, 
v městských a regionálních institucích, neziskových či nevládních organizacích a 
univerzitách. Knihovna se k aktivitám tohoto projektu přihlásila již v roce 2006. A tak Anne 
Strauss, která absolvovala loňský osmitýdenní pobyt v KJM, byla již třetí v řadě. 
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3. 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 www. 
 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 Mikuláše Koperníka v Brně. 
 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).
 Úspěšně se rozvíjela dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, kterému KJM 
redigovala podklady pro soutěž „ Řekni mi, co čteš“. 
 Velmi významný podíl na zvyšování image a povědomosti KJM u široké veřejnosti měly 
rozhlasové a televizní p říspěvky . Každý měsíc byli posluchači Českého rozhlasu Brno 
informováni o nabídce pořadů KJM. O historii, službách a činnosti Knihovny pro nevidomé a 
slabozraké, založení Klubu deskových her, výstavě Poznej světové dědictví UNESCO či 
projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny se dozvěděli diváci u televizních obrazovek 
regionálního vysílání Dobrého rána z Brna.  
 Mezi informačními partnery byli též zastoupeni studenti středních a vysokých škol  
nejenom z oboru knihovnictví, nýbrž i z naprosto odlišných, kteří absolvují povinnou praxi  
a často si volí pro studijní práce KJM.  Nadále se rozvíjela spolupráce s Mendelovou 
univerzitou, se kterou KJM spolupracovala na soutěži „TOP student“. 
 V závěru roku se formulovala ve spolupráci s českou sekcí IBBY myšlenka založit 
Centrum d ětského čtenářství  pro podporu aktivit v oblasti čtenářství a rozvoje vztahu dětí 
k literatuře, které bude jako edukační centrum naplňovat své poslání formou aktivního 
propojování teoretických vědeckovýzkumných poznatků s praxí. Aktivity Centra dětského 
čtenářství budou mít ambice zasahovat do všech struktur a oblastí souvisejících s dětskou 
literaturou, podporou a rozvojem dětského čtenářství v rámci celé republiky. K tomu bude 

využívána úzká spolupráce s pedagogy a studenty 
Masarykovy univerzity.  
 V roce 2008 se KJM zapojila do projektu 
Rodinné pasy , což se setkalo s velmi příznivou 
odezvou čtenářů i široké veřejnosti. Poskytované 
slevy využilo 320 držitelů rodinného pasu. Maskot 
projektu veverčák Čenda doprovodil aktivity projektu 
KJM Poprvé  
do školy – Poprvé do knihovny a u příležitosti 
předání pasu 20.000 držiteli zpříjemnil tento 
slavnostní akt s divadélkem pro děti a jejich rodiče 
v atriu ústřední knihovny.  
 Další činností, která se zaměřila na podporu 

rodin s malými dětmi, byla bezplatná registrace novorozených dětí. KJM navázala spolupráci 
s městskými úřady jednotlivých brněnských městských částí a prostřednictvím jejich 
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slavnostní akce „vítání ob čánků“  věnovala nově narozeným dětem cca 1 400  
symbolických registračních karet do knihovny, které mohou využít do jejich 4 let. 

 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. Je vybaven přebalovací podložkou a hygienickými 
papírovými ubrousky.  
 S cílem podpořit bezpečnost dětí při práci na internetu, 
který poskytuje řadu radostí, informací a poučení, ale též 
mnohdy značná nebezpečí, připravila KJM souhrnné informace 
pro bezpečné soužití rodičů, dětí a internetu. CzeSICON (Czech 
Safer Internet COmbined Node)  je český projekt, který získal 
podporu Evropské unie v rámci programu Safer Internet. Cílem 
projektu je zvýšit povědomí českých uživatelů internetu, zejména 
dětí, pedagogů a rodičů o možných hrozbách světové sítě, ale 
také vyvolat diskuzi, která napomůže definovat, co je to závadný 

či škodlivý obsah, co lze považovat za riziko, jak se potencionálním hrozbám vyhnout. Safer 
Internet Hotline je řízena Nadací Naše dítě, ve spolupráci s Policií ČR bojuje proti ilegálnímu 
obsahu, umožňuje občanům ČR hlásit nelegální obsah, především dětskou pornografii a 
další formy komerčního a sexuálního zneužívání dětí a předávat oznámení příslušným 
činným orgánům. Společnost Microsoft v loňském roce vydala brožuru, částečně ve 
spolupráci s projektem Saferinternet.cz, kde kačeří chlapci Walta Disneye zábavnou formou 
předvádějí některé záludnosti internetu. Tato brožura byla k dispozici v Dětské knihovně na 
Kobližné 4 a na dalších pobočkách KJM. Od 1. 3. 2008 mají v Knihovně Jiřího Mahena v 
Brně přístup na internet děti do 15 let pouze v případě, že jsou registrovanými čtenáři a 
předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. 
 K dalšímu zkvalitnění služeb 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. 
  
 Veškeré nástroje musí zohledňovat a podporovat klíčový princip služeb tj, orientaci  
na klienta.   
� soustředit se na komunikační metody a nástroje, a to na všech úrovních komunikace 

s veřejností (individuální kontakt s klientem, služby vzdáleným uživatelům přes internet 
web 2.0,  nabídky „balíčků služeb“ pro cílové skupiny)  

� soustředit se na oslovení té části populace, která doposud služby KJM neužívá 
� dodržovat a zdokonalovat jednotnou prezentaci knihovny (vizuální styl) 
� monitorovat konkurenční prostředí, vyhledávat vhodné partnery pro spolupráci 
 
 Činnost KJM byla prezentována mj. také na vybraných akcích pro knihovnické 
odborníky , např. prezentace projektu Ruku v ruce na valné hromadě Klubu dětských 
knihoven ve Svitavách, prezentace činnosti KJM a především projektu Poprvé do školy – 
Poprvé do knihovny v Mestské knižnici mesta Piešťany, atd.  
 
  
 KJM již počtvrté obdržela ocenění v anketě TOP 100 "Spole čnost roku 2008"  a opět 
se zařadila mezi 100 nejvýraznějších a nejdynamičtějších brněnských společností. 
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4. Materiální zdroje  
 
4.1. Knihovní fond  

 
je základní komoditou, na níž stojí služby knihovny. Skladba soudobého fondu veřejné 
knihovny je představována všemi relevantními  druhy dokumentů, knihovna se tedy stává 
mediatékou.  Základem stále zůstávají tištěné dokumenty, vedle nich však musí  existovat  
audiální a audiovizuální dokumenty, elektronické databáze a další informační zdroje 
dostupné přes internet.  
I když bylo na nákup knihovních fondů vynaloženo celkem 6 940 017,45 Kč, přesto  
při narůstajících cenách knih a periodik se stále  opakuje: 
- nedostatek nových knih - především kvalitní beletrie 
- nedostatečný počet duplikátů žádaných knih 
- nedostatečné doplňovaní povinné četby 
- klesající počet titulů i duplikátů časopisů 
- klesající počet titulů periodik pociťuje především klientela čítárny, chybí zahraniční 
periodika 
- dětští čtenáři by uvítali především nové CD-romy  
- absence většího počtu elektronických databází 
 
Pro dokumentaci situace KJM uvádíme:  
              2008 
Objem přírůstků/1 000 obyvatel:                               KJM          111,96        průměr 142,53 
počet exemplářů periodik/ 1000 obyvatel                  KJM              2,67        průměr     5,35 
Náklady na pořízení knihovního fondu /1 obyv.         KJM            18,92         průměr   25,64  
 
Průměrné celostátní hodnoty jsou za rok 2007 vzhledem k tomu, že rok 2008 zatím není 
zpracován. Doporučený standard dle Metodiky MK ČR na nákup knihovního fondu a dalších 
informačních zdrojů je u dané velikostní kategorie obce 25 – 35 Kč/obyv/rok.    
 

 
 Dlouhodobý problém spočívající v nedostatku finanční zdrojů na doplňování fondů se 
knihovna snaží alespoň dílčím způsobem  zlepšovat pomocí doplňkových zdrojů. Jde 
především o dotaci JmK na regionální funkce z nichž bylo pro výměnný fond zakoupeno  
1 880 svazků za 320 000 Kč. Z financí na projekty EQUAL, Ruku v ruce, Fenomén MP3, 
Ukrajina plná barev a na provoz Informačního střediska EUROPE DIRECT byly též pořízeny 
fondy s příslušnou tématikou celkem za 80 000 Kč. Dalším zdrojem, kterého si velmi vážíme, 
jsou dotace a dary městských částí , které nám umožnily nakoupit 1 329 svazků  
za 238 054,29 Kč. Tyto fondy pak obohacují konkrétní knihovny v dané městské části.  
 
 Knihovna získává rovněž dary od obyvatel. V roce 2008 to bylo mj. dar paní 
Haselmanové po jejím zemřelém manželovi Oldřichu Haselmanovi ( synovec Jiřího Mahena),  
který byl dlouholetým přítelem a příznivcem naší knihovny.  
 
 Přes všechny tyto zdroje patří knihovna mezi ty, které mají velmi nízký přírůstek  
na čtenáře (1,03) i  obyvatele (0,11).  
  
 Při výběru dodavatelů knihovních fondů se důsledně uplatňuje hledisko ekonomické 
efektivity a daří se tak vyjednávat rabaty v rozpětí 20 – 35 %.  
 O skladbu a kvalitu nakupovaných fondů dbá nákupní komise složená ze zkušených 
pracovnic, které mají nejenom dobrou orientaci v literatuře, ale znají také čtenářský zájem a 
jsou schopné v tomto smyslu usměrňovat akvizici.  
 V roce 2008  přibylo do fondů celkem 41 057 knihovních jednotek. Ve skladbě 
převažoval nákup beletrie (23 784 svazků).  Ve vazbě na klesající uživatelský zájem byl 
snížen nákup CD (2 094 ks) a prostředky užity ve prospěch knih.  Z rozpočtu loňského roku 
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na fondy HK byl na rok 2009 opět financován přístup k hudebním internetovým 
encyklopediím v anglickém jazyce The Grove Dictionary of Music and Musicians, The New 
Grove Dictionary of Opera a The New Grove Dictionary of Jazz. 
 Do KJM bylo objednáno 266 titulů periodik – 980 exemplářů.  Macanova knihovna 
poskytla do fondu Knihovny pro nevidomé a slabozraké 405 ks MP3 a 10 ks MC. 
 Odepsáno bylo celkem 40 990 svazků 
 V depozitáři je uloženo 119 tis. kj, které jsou využívány veřejností i pro obměnu či 
doplnění fondů jednotlivých pracovišť (půjčeno čtenářům 1 437 svazků). 
 V roce 2008 neprobíhaly žádné revize, dokončovala se tzv. superrevize fondů 
v ústřední knihovně, pobočkách a výpůjčních místech po revizích probíhajících v letech 
2002-2007. 
 
 
4.2. Informa ční a komunika ční technologie 
 
jsou již řadu let neodmyslitelným nástrojem, prostřednictvím kterého jsou poskytovány služby 
veřejnosti. Knihovna může díky realizaci projektu SROP v minulých letech  nabízet veřejnosti 
skutečně plošný přístup k bezplatnému internetu na území celého města.. Stejně tak se 
každoročně rozrůstá počet provozů on - line propojených v automatizované síti (v roce 2008 
to byly Maloměřice – Selská a Nový Lískovec - Kurská). V roce 2008 bylo v síti propojeno 
celkem 14 pracovišť KJM.   
 S rostoucí vybaveností technikou narůstá také potřeba její obnovy. V roce 2008 tak 
byly mj. obnoveny také servery pro zajištění provozu on-line katalogů v budově ústřední 
knihovny a zajištění provozu on-line katalogů na www.kjm.cz a pro příjem elektronické pošty.  
Nově bylo zakoupeno 30 PC (z toho 7 pro nově automatizované provozy) a obnoveno  
20 PC. Stále však přetrvává problém se zdrojem financování této techniky, která kromě 
serverů nemá investiční povahu, avšak provozní dotace zřizovatele na tuto skutečnost 
nereaguje. Průběžně se také zajišťují upgrade SW, platba licencí a připojení na internet tam, 
kde toto není realizováno prostřednictvím SROP.   
  
 
4.3. Prostory, vybavení, technika  
 
 Promyšlená síť pracovišť (počet, rozložení, dopravní přístupnost)  stejně tak jako 
jejich velikost a vnitřní vybavení hrají pro dobré služby velmi významnou roli.  Knihovna  má 
v tomto smyslu vypracovánu dlouhodobou vizi a snaží se ji postupnými kroky realizovat. Jde 
však o oblast, která vyžaduje dlouhodobou systematickou přípravu, vyjednávání i tvorbu 
zdrojů na její realizaci.  
  Jako jednu z příležitostí k financování těchto záměrů viděla knihovna ve zdrojích EU. 
Zpracovala proto dva investiční rozvojové projekty, kterými se ucházela o zařazení  
do Integrovaného plánu města Brna ( IPRM) a následné financování z ROP. Prvý z nich byl 
na vybudování zcela nové kapacity v rozvojové oblasti Brna – Kamechy  , nalézající se  
mezi městskými částmi Žebětín a Bystrc. Tento pilotní projekt  modelem velké pobočky 
zastřešující služby pro větší spádové území  překrývající více městských částí. Přes 
průběžné  kladné hodnocení a podporu projektu ze strany města  však nakonec nebyl 
schválen pro údajné nenaplnění parametru, že jde o projekt celoměstského významu. 
Domníváme se, že šlo bohužel o  zásadní nepochopení podstaty způsobu poskytování 
služeb. Knihovna Jiřího Mahena je jednou organizací s mnoha automatizovanými 
propojenými pracovišti, které dnes nemají jen lokální roli, ale minimálně celoměstskou a 
regionální.   
 Druhý investiční projekt Knihovna pro m ěsto -  rozší ření a zlepšení služeb 
veřejnosti (technické zhodnocení objektu úst řední knihovny na Kobližné ) připravovaný 
do IPRM směřoval k intenzifikaci využití Shrattenbachova paláce a měl řešit rozšíření kapacit 
pro ústřední knihovnu, reorganizaci vybraných prostor tak, aby lépe vyhovovaly potřebám 
veřejnosti, aplikaci moderních knihovnických technologií  i některé technologické limity , které 



 39 

jsou brzdou dalšího rozvoje služeb. U tohoto projektu prošla knihovna úspěšně až  
do závěrečné obhajoby a hodnocení před komisí a měla velkou šanci být zařazena s tímto 
projektem do IPRM. RMB tento projekt však nakonec zařadila až na čtvrté místo, kde již 
nebyly prostředky k financování. Nebudeme zastírat, že to bylo velkým zklamáním, nejen 
proto, že knihovna vynaložila na kvalitní přípravu a zpracování projektů nemalé téměř 
dvouleté úsilí a byla kladena jako vzor, ale zejména proto, že tak byla ztracena šance 
financovat tyto potřeby z prostředků EU. Problémy budovy a potřeba reorganizace služeb 
přetrvávají a dále narůstají. Pokud nebude možné pokusit se opakovaně získat 
mimorozpočtové prostředky, budou vznášeny požadavky na rozpočet města.   
 Již od roku 2007 plánuje knihovna také rekonstrukci svěřeného objektu Vondrákova a 
reorganizaci prostoru ve prospěch lepšího využití pro služby knihovny (Bystrc). Před jejím 
zahájením však bylo nutné řešit otázku služebního bytu. Tato záležitost je řešena  
ve spolupráci s  OK MMB a jeho  právničkou. Záměr trvá pro další období.  
 Podobně pomalý vývoj zaznamenáváme ve věci dědictví KJM, kde je oboustranný  
zájem odprodat polovinu objektu na Pellicové spoluvlastníkům. Celá záležitost však vázne  
na pomalé odezvě znalce pracujícího pro město Brno, kterému bylo svěřeno provedení 
ocenění pro účely odprodeje.    
 Nově byl knihovně svěřen objekt Selská 16,  který byl v režii Městské části Brno- 
Maloměřice a Obřany přebudován na krásnou knihovnu. Na úpravu ještě čeká přilehlá 
zahrada. Knihovna byla slavnostně otevřena 8. října. Pobočka vznikla sloučením knihoven 
v Husovicích a na Proškově nám. Působí v nově zrekonstruované budově, která splňuje 
všechny parametry pro poskytování kvalitních služeb. Čtenáři mají k dispozici 4 784 svazků 
knihovního fondu a 11 časopisů, 3 internetové stanice a on-line katalog. Knihovna je 
součástí automatizovaných provozů KJM. Prostory knihovny na Proškově nám. byly ke konci 
září předány majiteli objektu. Knihovna v Husovicích poskytuje v současné době pouze 
internetové služby.  
 
 
 Na ostatních pracovištích knihovny probíhaly opravy a udržovací práce dle plánu a 
aktuální potřeby (např. čištění fasády  a zahájení opravy portálu na Kobližné, opravy 
výměníkové stanice,  údržby podlah, malování , dále   viz.  II. Zpráva o hospodaření).      
 Knihovna se také věnuje zlepšování vybavení provozů. Zcela nově byla samozřejmě 
vybavena pobočka Selská, nový výpůjční pult byl  v souvislosti s automatizací vyroben  
pro pobočku Kurská, částečně byla převybavena oddělení pro děti na Haškové, SNP a 
Lánech,   Mobiliář je nutné doplňovat či vyměňovat také v ústřední knihovně, kde se již  
projevuje značné opotřebení zejména sedacího nábytku a stolového vybavení.  
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5. Management       
 Trvalým úkolem managementu je formovat služby, které veřejnost žádá a potřebuje. 
Tato klientská orientace je provázena průběžným hodnocením výsledků, analýzami  
a  získáváním zpětné vazby od uživatelů. Vedení současně dbá o odborný rozvoj 
pracovníků, jejich motivaci a spokojenost, neboť sehrané  týmy  i kvalita každého jednotlivce 
jsou pro dobré veřejné služby klíčové. V sílícím konkurenčním prostředí, které i veřejná 
služba knihovny má, je třeba věnovat se marketingu, propagaci  služeb a komunikaci s 
veřejností ( viz kapitola 3) i uvnitř organizace. Proto se management snazší nastolovat 
všechny relevantní formy řízení a komunikace tak, aby každý zaměstnanec měl dostatečné 
informace o cílech organizace i svých úkolech, aby mu byla poskytována zpětná vazba. Jak 
ukázal dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci, je stále část těch, kteří postrádají více 
informací. Proto se bude vedení na tuto rovinu  ještě více zaměřovat. Stejně tak vnímá jako 
velmi důležité trvalé profesní vzdělávání, kterým by měla procházet všichni odborní 
pracovníci. I v této oblasti chtěla knihovna případně využít vhodných dotačních titulů 
zejména z EU, avšak pro naši profesi se nenašly vhodné výzvy.   
 Je samozřejmostí, že při řízení knihovny pracuje vedení na všech úrovních  
s maximální účelností, efektivností a úsporností. Některé vnější finanční vlivy jako je nárůst 
cen energií, valorizace nájmů a služeb obecně však nedokážeme eliminovat . To pak při 
nezměněných vstupech vede k umenšování rozpočtu na hlavní činnost (knihovní fondy, 
kulturní a vzdělávací aktivity, nedostatečná obnova techniky aj). Bližší hodnocení viz  
II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.   
 Knihovna má vedle krátkodobých plánů – ročních záměrů činnosti, zpracována také 
vizi rozvoje do roku 2017. K jejímu postupnému uvádění v život by měly vést  dílčí taktické 
kroky. Mezi takové měly patřit dva  tvrdé ( investiční) a na ně tři  navazující  měkké projekty, 
kterými jsem se ucházeli o získání prostředků z EU. Jak již bylo uvedeno v jiných kapitolách,  
4 projekty podpořeny nebyly, poslední měkký je stále v procesu rozhodování (řídící orgán 
MPSV ČR – Jeden = jedna). Budou-li otevřeny nové výzvy, pokusí se knihovna projekty 
znovu uplatňovat, neboť je přesvědčena o jejich kvalitě a potřebnosti.  
 
 
 
5.1. Personální řízení  
 
 Kvalitní tým s dobrou motivací je pro pozitivní vyznění služeb knihovny klíčový.  
Vedení knihovny  se proto trvale snaží budovat stabilizované a vysoce kompetentní týmy. 
Bez adekvátních nástrojů motivace v rovině finanční lze tento cíl naplňovat jen obtížně. 
Prohlubující se propad mezi průměrný platem ve společnosti i průměrem této profese trvající 
několik let vyústil postupně v zásadní personální problémy při udržení či získávání kvalitních 
pracovníků . Nedostatek finančních prostředků také neumožňoval  obsadit všechny existující 
pozice, čímž neúměrně vznikal tlak a přetěžování vybraných pracovníků .   
  Počet pracovníků je ovlivňován řadou faktorů, mezi které patří velikost obsluhované 
populace, počat pracovišť , jejich velikost a vnitřní uspořádání, struktura služeb, specializace, 
intenzita využívání služeb  a další. Při pohledu na výsledky benchmarkingu je patrné, že KJM 
zajišťuje služby veřejnosti s podprůměrným počtem pracovníků a při vysokém počtu hodin 
pro veřejnost týdně.    
počet zaměstnanců/ 1000 obyvatel        KJM  0,37           průměr  0,52 
počet zaměstanců/1000 čtenářů            KJM   3,44           průměr  4,03 
počet zaměstnanců/1000 návštěvníků   KJM   0,16           průměr  0,26 
počet hodin pro veřejnost týdně             KJM  58,00          průměr 46,09 
 
Průměrné celostátní hodnoty jsou za rok 2007 vzhledem k tomu, že rok 2008 zatím není 
zpracován. 
 
 Podle  dokumentu Služby veřejných knihoven – Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj 
je doporučený počet  pracovníků ( bez pomocného personálu) jeden pracovník na 2 500 
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obyvatel. To by v podmínkách Brna znamenalo 156 odborných knihovníků. Proti tomu 
skutečnost za rok 2008 byla v KJM  111,73 přepočtených pracovníků. Hovo říme tedy  
o  necelých 112  odborných úvazcích, na kterých stá lo  zajiš ťování  služeb pro 
veřejnost  a odborných  činnosti p ři budování a správ ě knihovního fondu a 
informa čních zdroj ů  (získávání, zpracování, ochrana, zpřístupňování).  
 
     Každý z tohoto spektra  pracovníků pak musí splňovat kvalifika ční požadavky a ovládat 
klíčové kompetence – dovednosti, které jsou základním p ožadavkem p ři výběrových 
řízeních a především výkonu práce samotné.  
Do okruhů potřebných kompetencí a kvalifikací  patří zejména  ( výčet není konečný): 

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, informační 
technologie – počítače, telekomunikace, vytváření dokumentů a publikace)   

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). 

 
 Jinými slovy v úst řední knihovn ě je tým složen z odborník ů s vysokou 
specializací, kvalifikovaných  odborných knihovník ů a informa čních pracovník ů až  po 
personál zajiš ťující rutinní, nicmén ě nepostradatelné,  knihovnické činnosti. Na 
pobo čkách   
pak vysoká náro čnost spo čívá v požadavku na maximální univerzálnost pracovní ka.    
  V rámci celého spektra odborných pracovníků, z nichž všichni musí disponovat 
potřebným know-how, je dále specifikován okruh  s nejvyšším stupn ěm  ovládání 
pot řebných kompetencí,  který je pro chod jednotlivých pracovních týmů nepostradatelný a 
na jehož stabilitě závisí kvalita a bezkolizní chod celé knihovny. Tito špičkoví odborníci však 
bez problémů nacházejí uplatnění v jiných oblastech  veřejných služeb i ve sféře  komerční, 
cenění jsou zejména  v oblastech informačních služeb. Nedokáže-li tedy knihovna takové 
odborníky získat, adekvátn ě ohodnotit, umožnit jim odborný r ůst a také je dlouhodob ě 
udržet, pak  je vážen ě ohrožena sama podstata služeb knihovny .  
 Jak vážná byla situace dokumentuje  vysoký  počet   výběrových řízení (celkem 16)  
i celková fluktuace ( zde i další vlivy- odchody do důchodu a na MD). Přitom řada nově 
získaných pracovníků již nepatřila mezi ty špičkové, o které knihovna prioritně usilovala, 
protože jim nebyla schopna nabídnout odpovídající platové ohodnocení ani vyhlídky růstu. 
 Proto považovalo vedení tuto skutečnost za klíčový krizový prvek a vedlo intenzivní 
jednání se zřizovatelem o cestách vedoucích ke zlepšení situace v odměňování pracovníků, 
možnosti jejich ohodnocování dle skutečného výkonu a příležitosti  kariérního  růstu. 
V závěru doku se toto podařilo prosadit ve významnější míře do rozpočtu roku 2009, která 
umožní situaci alespoň částečně  narovnat. 
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Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období : 
Limit zaměstnanců :   148 
Přepočtený stav k 31. 12. 2008 : 137,78 
z toho : 
knihovníci 2.3.1.   111,73 
zakladači 1.6.4.       5,9 
ostatní       20,15 
(1.2.5.,1.1.6.,1.2.1.,1.1.2.,1.3.2.,2.4.11.,2.6.4.,1.6.4.,1.2.2.,1.1.4.,1.2.3.,1.2.8.,1.4.8.,2.5.6., 
2.6.2.,1.6.5.,1.1.9.,1.6.6.,1.1.8.) 
 
 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců) 
V roce 2008 nastoupilo do organizace celkem 43 zaměstnanců: 
knihovníci 2.3.1. :           25  (z toho  1 po rodičovské dovolené) 
zakladači 1.6.4.   :           13  
ostatní 2.4.14.     :  4 
 
 
V roce 2008 rozvázalo pracovní poměr celkem 39 zaměstnanců + 5 nástupů na mateřskou 
dovolenou: 
knihovníci 2.3.1. :  22 + 5 MD 
zakladači 1.6.4. :  14 
ostatní   :    3  
 
Průměrné platové třídy ve sledovaném období : 7 
průměrná platová třída knihovníci :   8 
průměrná platová třída zakladači  :   4 
ostatní :      8 
 
Průměrný plat celkem :    15 343,- Kč 
průměrný plat knihovníci :               15 854,- Kč 
průměrný plat zakladači  :                 8 990,- Kč 
průměrný plat ostatní      :               14 932,- Kč  
 
 
 
 
 
5.2. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
KJM jako povinný subjekt neobdržela v roce 2008 žádnou žádost o informaci dle tohoto 
zákona. 
 
 
 
 
 
5.3. Vnit řní kontrolní systém  
 
5. 3. 1. Audity výkon ů a finan ční audity 
 
V průběhu roku 2008 bylo provedeno 10 auditů výkonu a 13 finančních auditů. 
v následujícím obsahu a závěry: 
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leden 
-  vyhotovení roční zprávy o finanční kontrole za rok 2007 vč. tabulek pro OK MMB, 
 
01/08  finanční audit – účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný  
                                    nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut  
                                    a penále z pokladen KJM) za listopad 2007. Cílem bylo  
                                    zjištění, zda je dodržován § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991  
                                    Sb., o účetnictví  v platném znění, dodržování účetních  
                                    standardů a platné účtové osnovy organizace – bez závad, 
 
02/08  audit výkonu -   cílem bylo zjištění, zda je plněno vnitropodniková směrnice  
                                     č. 5/2004 „Mimořádné inventarizace pokladní hotovosti na  
                                     pracovištích KJM“ za účetní období roku 2007 – bylo  
                                     vykonáno 9 mimořádných inventarizací v souladu s výše  
                                     uvedenou směrnicí – bez závad, 
 
únor 
03/08  finanční audit -  účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný 
                                    nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut  
                                    a penále z pokladen KJM) za prosinec 2007. Cílem bylo  
                                    zjištění, zda je dodržován § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991  
                                    Sb., o účetnictví v platném znění, dodržování účetních  
                                    standardů a platné účtové osnovy organizace – bez závad, 
 
04/08  audit výkonu -   interní výběrová řízení za rok 2007. Cílem bylo zjištění, zda  
                                    organizace dodržuje část I. „Pravidel pro zadávání veřejných 
                                    zakázek“ schválených Radou města Brna na R4/061 schůzi –  
                                    bez závad, 
 
05/08  audit výkonu -  objednávky periodik pro čítárnu a ODČ. Cílem bylo zjištění,  
                                   zda existuje způsob, jak nakoupit více titulů periodik, aby byla  
                                   možnost  uspokojit zvyšující se požadavky čtenářů, 
 
březen 
06/08  audit výkonu spojený s finančním auditem – 
 
                                      vyřazování nepotřebného majetku z evidence KJM za období  
                                      06-12/2007. Cílem bylo zjištění, zda vyřazování majetku  
                                      z evidence KJM probíhá v souladu s vnitropodnikovou  
                                      směrnicí o evidenci majetku – bez závad, 
 
07/08  finanční audit -   účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný  
                                     nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut a  
                                     penále z pokladen KJM) za leden 2008. Cílem bylo zjištění,  
                                     zda je  dodržován § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o 
                                     účetnictví  v platném znění, dodržování účetních standardů  
                                     a platné  účtové osnovy organizace – bez závad, 
 
Byl vykonán mimořádný audit, jehož cílem bylo zjištění, zda je plněno ustanovení odst. 4.1.4 
Předběžná kontrola „Příkazu ředitele č. 7/2004“ za období leden až listopad roku 2007, tzn. 
verifikace „Příkazů k uskutečnění veřejného výdaje nebo plnění“ ze strany příkazců. Podpisy 
chyběly na příkazu k nákupu CD a hudebnin pro Hudební knihovnu.  
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duben 
08/08  finanční audit – čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních  
                                    potřeb za  II. pololetí roku 2007. Cílem bylo zjištění, zda  
                                    organizace čerpala finanční prostředky  z FKSP za výše  
                                    uvedené období  v souladu s příslušnými ustanoveními platné 
                                    kolektivní  smlouvy – bez závad,  
 
09/08  finanční audit -  účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný  
                                     nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut  
                                     a penále z pokladen  KJM, vnitřní účetní doklady) za únor  
                                     2008. Cílem  bylo zjištění, zda je dodržován § 11 odst. 1  
                                     zákona  č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném  znění,  
                                     dodržování účetních standardů a platné účtové osnovy  
                                     organizace –  bez závad, 
 
květen 
10/08  finanční audit -  pokladní doklady za měsíc březen 2008. Cílem bylo zjištění, 
                                    zda je dodržován bod 7.2  Pokladní doklady vnitropodnikové  
                                    směrnice č. 3/2005 „Pravidla pro manipulaci s peněžní  
                                    hotovostí a šeky“, která vstoupila v platnost dne 15.09. 2005 –  
                                    bez závad, 
 
12/08  finanční audit – účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný 
                                    nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut a  
                                    penále z pokladen KJM, vnitřní účetní doklady) za duben  
                                    2008. Cílem bylo zjištění, zda je dodržován § 11 odst. 1  
                                    zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, účetní  
                                    standardy a platná účtová osnova – bez závad, 
 
červen 
 
11/08  audit výkonu -  cílem auditu bylo zjištění, zda jsou v KJM prováděny  
                                   pravidelné preventivní kontroly požární ochrany a zda jsou  
                                   o těchto kontrolách prováděny zápisy v příslušných  
                                   dokumentech – bez závad, 
 
13/08  finanční audit – účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný 
                                    nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut  
                                    a penále z pokladen KJM, vnitřní účetní doklady) za květen 
                                    2008. Cílem bylo zjištění, zda je dodržován § 11 odst. 1  
                                    zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, účetní  
                                    standardy a platná účtová osnova – bez závad,  
 
červenec 
14/08  finanční audit -  účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný 
                                     nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut  
                                    a penále z pokladen KJM, vnitřní účetní doklady)  za červen 
                                    2008. Cílem bylo zjištění, zda je dodržován § 11 odst. 1 
                                    zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, účetní  
                                    standardy a platná účtová osnova – bez závad, 
 
15/08  audit výkonu -   cílem auditu bylo zjištění,zda je  dodržována vnitropodniková  
                                    směrnice č. 2/2003 o autodopravě vč. dodatku – byly 
                                    zkontrolovány doklady vztahující se k autodopravě za období  
                                    06-12/2007 – bez závad, 
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srpen 2008 
16/08  audit výkonu -  cílem auditu bylo zjištění, zda inventarizace majetku a závazku  
                                   za rok 2007 proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  
                                   o účetnictví v platném znění a Příkazem ředitele č. 5/2007  
                                   s účinností od 10.10. 2007 – bez závad, 
 
17/08  finanční audit  - účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný  
                                     nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut  
                                     a penále z pokladen KJM, vnitřní účetní doklady)  za červenec 
                                     2008. Cílem bylo zjištění, zda je dodržován § 11 
                                     odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění,  
                                     účetní standardy a platná účtová osnova – bez závad, 
 
září 2008 
18/08  audit výkonu spojený s finančním auditem 
                                -  cílem auditu bylo zjištění, zda je při vyřazování nepotřebného 
                                   a neupotřebitelného majetku z evidence KJM za období  
                                   01-06/2008 dodržována příloha č. 3 Nakládání s majetkem 
                                   Zásad vztahu statutárního města Brna k příspěvkovým  
                                  organizacím a vnitropodniková směrnice o evidenci majetku –  
                                  bez závad, 
 
19/08 finanční audit – účetní  doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný  
                                   nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut 
                                   a penále z pokladen KJM, vnitřní účetní doklady) za srpen 
                                   2008. Cílem bylo zjištění, zda je dodržován § 11 odst. 1 zákona 
                                   č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, účetní standardy  
                                   a platná účtová osnova – bez závad, 
 
říjen 2008 
20/08  audit výkonu – cílem auditu bylo zjištění, zda je dodržován odst. 4.1.4  
                                   Předběžná kontrola Příkazu ředitele č. 7/2004 „Ustanovení  
                                   systému finanční kontroly v Knihovně Jiřího Mahena v Brna“  
                                   s účinností od 1. listopadu 2004 za období leden až září roku  
                                   2008 – bez závad, 
 
21/08 finanční audit -  účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný 
                                   nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut  
                                   a penále z pokladen KJM, vnitřní účetní doklady) za září 2008. 
                                   Cílem bylo zjištění, zda je dodržován § 11 odst. 1 zákona  
                                    č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, účetní  
                                    standardy a platná účtová osnova – bez závad, 
 
listopad  
22/08  finanční audit – účetní doklady (dodavatelské faktury, paragony za drobný 
                                    nákup, cestovní příkazy, vyúčtování tržeb, záloh, pokut  
                                    a penále z pokladen KJM, vnitřní účetní doklady) za říjen  
                                    2008. Cílem bylo zjištění, zda je dodržován § 11 odst. 1  
                                    zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, účetní 
                                    standardy a platná účtová osnova – bez závad, 
 
23/08  audit výkonu -   cílem bylo zjištění, zda je dodržování interní směrnice  
                                    č. 5/2004 „Směrnice k provádění mimořádných  inventarizací 
                                    pokladní hotovosti na pracovištích KJM“ s účinností od  
                                   1. listopadu 2004 v účetním období roku 2008.  
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                                   Směrnice ukládá provést v účetním období 8 mimořádných 
                                   inventarizací – kontrolní skupiny vykonaly 7 inventarizací –  
                                   do konce účetního období zbývá vykonat 1 inventarizaci.  
                                   Kontrolní skupiny nezjistily žádná pochybení – bez závad. 
 
prosinec 
-  sepsání roční zprávy o interním auditu, 
-  sestavení plánu interního auditu na rok 2009.  
 
 
5. 3. 2. Veřejnoprávní kontroly 
 
V průběhu roku byly provedeny následující veřejnoprávní kontroly: 
 
1. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, odbor kultury Magistrátu města Brna 

doba kontroly: 28.4.2008 – 13.6. 2008 
kontrolované období : 1.1. 2007 – 28.4. 2008  
 

2. Kontrolní orgán: Moravská zemská knihovna v Brně 
doba kontroly:2.10. 2008 
kontrolované období: 1.1. 2007 – 31.12. 2007 
 

3. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Žebětín 
doba kontroly: 14.11. 2008 – 21.11. 2008 
kontrolované období: 1.1. 2008 – 14.11. 2008 
 

4. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Líšeň 
doba kontroly: 10.11. 2008 
kontrolované období: 1.1. 2007 – 31.12. 2007 
 

5. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady 
doba kontroly: 10.12. 2008 

 kontrolované období: dotace na rok 2008 
 
6. Kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

  územní pracoviště Brno – město 
doba kontroly: 20.3. 2008 
kontrolované období: 1.5. 2003 – 31.1. 2008 

 
 
 
5. 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 
dále seznámeni se svými povinnostmi na pracovišti 
s důrazem na možná rizika.  

   
  b) periodické školení: všichni zaměstnanci Knihovny J. Mahena absolvovali  
     každoroční periodické školení BOZP a PO které provedl 
     technik BOZP a PO.  
   
  O obou typech školení je veden záznam v osobní kartě BOZP každého  
  zaměstnance. 
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2. Kontrola a) ústřední knihovny: probíhala průběžně po celý rok 2008. Kontrolu provádějí 
vedoucí na jednotlivých pracovištích a technik BOZP. 
Drobné nedostatky v oblasti bezpečnosti práce  
a požární ochrany jsou odstraňovány okamžitě po 
zjištění.  

 
  b) pobočky a VM: kontrola poboček a výpůjčních míst probíhala  

namátkovou fyzickou kontrolou technikem BOZP a PO a 
to tak, aby každé pracoviště bylo kontrolováno min. 2x 
za kalendářní rok. Dále proběhla 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 
nebyly zjištěny žádné podstatné závady. 

 
 
3. Pracovní úrazy   V roce 2008 byl v Knihovně Jiřího Mahena v Brně  

řešen jeden pracovní úraz. Jednalo se o úraz pracovnice 
Jany Bátovské, který si způsobila na svém pracovišti 
v čítárně v objektu ústřední knihovny na Kobližné ul. 4. 
Paní Bátovská při vcházení do přilehlého skládku špatně 
došlápla na schod, který je u vstupu do skladu. 
Následkem toho došlo k pádu, při kterém si pracovnice 
způsobila zlomeninu kyčelního krčku. Svědkem tohoto 
úrazu byla kolegyně paní Bátovské Alena Prášková, 
která přivolala lékařskou pohotovost a informovala  
o vzniklém úrazu vedoucí OIPS.  
Byl sepsán „Záznam o úrazu“ ve kterém byl celý děj 
popsán a bylo konstatováno, že úraz vznikl nešťastnou 
náhodou a nedošlo k porušení žádných předpisů. 
Záznam o úrazu byl poslán v řádném termínu na 
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj, Milady 
Horákové 3. 

 
 
4.   Revize RHP a pož. hydrantů je prováděna 1x ročně. Revize provedl v řádném  
     termínu Milan König. 
 
 
5.   Revize EPS   Pravidelně 1x za měsíc je prováděna zkouška funkčnosti 
     EPS za provozu. 1x ročně je prováděna revize EPS – 
     provádí firma Hajtr. 
 
 
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 
     kontrolována. Záznamy o pravidelných kontrolách  
     objektu jsou vedeny v požární knize.  
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6. Závěr  
 
 Věřím, že Vás předložená výroční zpráva přesvědčila o vysoké úrovni a profesionalitě 
poskytovaných služeb na všech pracovištích naší instituce s důrazem na to, abychom 
uspokojili v co největší míře naše klienty, získávali nové a stále byli hodnoceni jako jedna 
z TOP institucí v brněnské kultuře. 
 
 
 
 
 
V Brně 27. února 2008 
        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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
                                                 
 
 
 
 


