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Výroční zpráva Knihovny Ji řího Mahena v Brn ě, příspěvkové organizace za rok 2009 
 

 
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE  

 
1. Úvod 
 

 Knihovna - tradi ční, avšak pon ěkud nudná stálice, dynamický organismus  
na vzestupu či dožívající druh? 

Co je vlastně knihovna v dnešním světě stále nových technologií, sociálních sítí  
a virtuálních světů s lehkostí stírajících hranice mezi kontinenty? Jaký význam má knihovna 
v prostředí  výrazných proměn životního stylu a trávení volného času? Je knihovna  
k něčemu dobrá v období ekonomické krize s jejímiž dopady se musí vyrovnávat nejenom 
stát, ale v každodenním životě také mnoho rodin a jednotlivců? 

Knihovna se velmi snadno m ůže stát vším, záleží jen na t ěch, kte ří ji tvo ří. 
Budeme-li spoléhat jen na to, že tu knihovny prostě vždycky byly, že vlastně nemají 
konkurenci a že dobro, které lidstvu poskytují, musí přece každý vnímat, pak dlouho 
nezůstanou ani tou tradiční stálicí a hravě se zřítí na seznam ohrožených druhů. Budeme- li 
ale umět dělat z ohrožení příležitosti, pak bude knihovna oním dynamickým organizmem - 
nepostradatelným mostem, který propojí historii a  tradice s poznáním současnosti a bude 
východiskem otvírajícím cesty k odvážným vizím. Stejně tak bude v mnohdy rozkolísaném 
životě zákoutím poskytujícím porozumění, zklidnění i nalézání nových sil a inspirace. 

Přála bych si také, aby v knihovně bylo především veselo. Abychom uměli hledět  
na svět i jeho problémy s jistou nadsázkou a dovedli se zasmát vlastním pošetilostem. 
Abychom si místo hašteření, nevraživosti či dokonce urážek dopřáli více vzájemných 
úsměvů. A to jak s našimi uživateli, tak sami mezi sebou – všemi, kdo jsme se rozhodli kus 
svého života trávit s naší knihovnou a utvářet ji do podoby onoho druhu na vzestupu, který 
má co mluvit do budoucnosti. 

 
 
         Libuše Nivnická 
                ředitelka 
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2. Knihovnické a informa ční služby 
 

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 – handicapovaní, senioři, děti a mládež, rodiny) 

� elektronické služby pro vzdálené uživatele – knihovna 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  
 

Mezi nejdůležitější mezníky vedle každodenní rutinní činnosti v knihovně patřily 
v roce 2009 tyto události: 
 

� K 1. 1. 2009 začalo při Dětské knihovně KJM pracovat Centrum d ětského 
čtenářství , jehož posláním je systematická podpora dětského čtenářství. 

� Aktivity prvního pololetí se nesly ve znamení předsednictví  České republiky 
v Evropské unii.  Jejich vyvrcholením bylo závěrečné setkání knihovník ů v rámci 
mezinárodního projektu ANIMALITER ve dnech 1.- 3. 6. 2009. 

� Uspěla projektová žádost Ruku v ruce z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost z prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a 
žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejíž realizace bude 
probíhat v letech 2010 - 2012.  

� Z dotačního programu Knihovna 21. století MK ČR byly podpořeny tři projekty určené 
veřejnosti: Poprvé do školy – Poprvé do knihovny : Společně mezi rytí ře, Ruku 
v ruce a Toulky s paní hudbou a jeden hudební seminář pro odbornou veřejnost,  
ve spolupráci se SKIP Velká Morava, s názvem Putování za folklórem aneb Na 
lidovú note čku .  

� Dotace Jihomoravského kraje podpořila program Muzejní noci 2009  s názvem 
Hvězdy vycházejí nad Brnem , jehož průběhu se zúčastnil rekordní počet 
návštěvníků. 

� Rojení kosmonaut ů – unikátní setkání v rámci 22. mezinárodního kongresu 
účastníků kosmických letů ASE Praha 2009 a účast KJM na slavnostním položení 
základního kamene Přírodovědného exploratoria na Kraví hoře a uložení poselství do 
časové schránky pro příští generace. 

� Celostátní setkání Klubu dětských knihoven ČR. 
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2. 1. Celkové statistické ukazatele 
 
2. 1. 1. Kdo nás vyhledává 
 

Knihovna 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 2009 
dokazují, že čtenáři do 15 let tvoří 20,65 %, studující a mladí lidé od 16 do 29 let 29,8 %, lidé 
v produktivním věku od 30 do 59 let 30,5 % a senioři ve věku od 60 let výše představují 
19,01 % z celkového počtu čtenářů v automatizované knihovní síti KJM. Je potěšitelné, že 
došlo ke zvýšení počtu registrovaných čtenářů, čemuž napomáhají různé marketingové 
nabídky – poskytování slev držitelům rodinných pasů, zvýhodněná bezplatná registrace 
seniorů od 75 let, další automatizace služeb aj. 
 
Čtenáři a návšt ěvníci 

 
K 31. 12. 2009 bylo na všech provozech zaregistrováno 40 393 čtenářů, z toho  

31 608 dospělých čtenářů a 8 785 dětí do 15 let. Z celkového počtu obyvatel města Brna  
(k 1. 1. 2009 370 592 obyv.) je to 9,2%. Oproti roku 2008 došlo k potěšujícímu nárůstu počtu 
registrovaných čtenářů o 606 více (počet dětí klesl o 376).  

V ústřední knihovně bylo celkem zaregistrováno 15 237 čtenářů, z toho 13 540 
dospělých a 1 697 dětí do 15 let. Na pobočkách byl počet čtenářů o 957 vyšší než v roce 
2008. Celkem bylo zaregistrováno 22 735 čtenářů, z toho 16 481 dospělých a 6 254 dětí  
do 15 let (více o 940 dospělých a 17 dětí). Na výpůjčních místech počet čtenářů klesl o 200, 
což bylo způsobeno jinou formou registrace v automatizované síti na pobočce  
v Maloměřicích. V roce 2009 bylo tedy registrováno celkem 2 421 čtenářů (1 587 dospělých, 
834 dětí).  

Dětští čtenáři tvoří 21,75% z celkového počtu čtenářů. 
 
Během celého roku navštívilo KJM 839 678 návšt ěvníků. Akce pořádané knihovnou 

navštívilo 57 694 osob , bezplatného internetu využilo 88 045 uživatel ů, kteří zde získávali 
informace 63 316,5 hodin (průměr 43 min. na uživatele). 

 
 

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. 
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Výpůjčky 
 

Během roku bylo realizováno 2 149 467 výpůjček, z toho 266 571 naučné literatury 
pro dospělé, 991 461 krásné literatury pro dospělé, 83 009 dětské naučné literatury, 235 399 
dětské beletrie, 399 407 periodik a 173 436 ostatních dokumentů (CD, hudebniny, mapy, 
CDRomy). Knihy tvořily 73,3 % z celkového počtu výpůjček. Celkově byl počet výpůjček 
menší o 33 224  oproti roku 2008. Tento pokles byl způsoben uzavřením pobočky v Komíně 
z důvodu rekonstrukce a částečným uzavřením pobočky v Řečkovicích z důvodu přípravy na 
automatizaci. 

V ústřední knihovně bylo půjčeno celkem 957 066 knihovních jednotek,  
na pobočkách 1 064 827 kj. a na výpůjčních místech 127 574 kj. 
 
Informa ční služby 

 

Kromě klasických výpůjčních služeb si klienti vyžádali 30 555 informací,  
na 65 rozmnožovacích přístrojích (kopírky a tiskárny) bylo zhotoveno 58 170 kopií z fondu 
KJM a tiskových výstupů z internetu. Uživatelům bylo k dispozici 161 PC, z toho 116 
s přístupem na internet a 45 on-line katalogů. Pouze výpůjční místo v Útěchově nemá PC 
s internetem z technických i provozních důvodů. Knihovna v Husovicích a provizorně 
umístěná knihovna v Komíně poskytují pouze přístup k internetu 1x týdně. On-line 
informačních služeb využilo cca 1 505 uživatelů. Převážná část dotazů ústřední knihovně je 
zodpovídána prostřednictvím služby Ptejte se knihovny. 

Stále větší počet vzdálených uživatelů, kteří využívají 24 hod. přístupu do knihovny 
prostřednictvím internetu, svědčí o tom, že knihovna je tichým společníkem i v době, kdy 
jsou její brány uzavřeny. 

Tento celosvětový trend také našel místo ve statistických výkazech a od roku 2009 se 
v celé ČR sleduje nejen přístup na www, ale též samoobslužné vstupy do výpůjčního 
protokolu (rezervace, prodlužování výpůjček) a v neposlední řadě vstupy do on-line katalogu. 
Na www.kjm.cz bylo uskutečněno 199 345 unikátních přístupů (denně 546,15), z čehož 
dalších rozšiřujících přístupů do jednotlivých menu bylo 1 353 553. Z tohoto čísla vyplývá, že 
každý uživatel navštíví průměrně 6,79 podpolí. 

Do on-line katalogu vstoupilo během roku 386 777 uživatelů a do výpůjčního 
protokolu 138 693 uživatelů, celkem 525 470 přístupů. Sečteme-li všechny zmiňované 
ukazatele, zjistíme, že KJM v roce 2009 navštívilo 724 815 virtuálních návštěvníků. 
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Registrace v úst řední knihovn ě   Centrum d ětského čtenářství (seminá ř) 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poprvé do školy – Poprvé do knihovny   Animalitér 
(pasování prv ňáčků) 
 

 
Muzejní noc v KJM      Rojení kosmonaut ů 
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2. 2. Služby jednotlivých pracoviš ť  
 
2. 2. 1. Ústřední knihovna 
 

Ústřední knihovna slouží všem zájemcům, kteří chtějí využívat jejich služeb v souladu 
s knihovním řádem. Ve svých prostorách nabízí neformální prostředí s mnohými možnostmi 
relaxace i aktivního využití volného času či dalšího vzdělávání. Poskytované služby jsou  
provázaným komplexem  tradičních výpůjčních služeb, stále se rozvíjejícího informačního 
servisu a kulturně vzdělávacích aktivit. Zájemci zde naleznou vedle tradičních tištěných 
dokumentů audiovizuální materiály a elektronická média. Plně k dispozici jsou jim PC 
s vysokorychlostním internetem. Čtenáři a návštěvníci mohou zdarma využívat veřejný 
internet včetně připojení Wi-fi. Hudební a zvuková knihovna disponuje kazetami, 
gramofonovými deskami, CD, DVD a MP3. V čítárně mají čtenáři i návštěvníci prezenčně 
k dispozici denní tisk a vybraná periodika. V prostorách knihovny se konají zajímavé výstavy 
a řada programů pro všechny typy škol, pro cílové skupiny – rodiny s dětmi, seniory, 
handicapované i nejširší veřejnost.  

Vzhledem k tomu, že se moderní doba dynamicky rozvíjí a s ní neodmyslitelně rychle 
se vyvíjejí technologie, vzrůstají a mění se potřeby a nároky uživatelů knihovny na 
komplexnost služeb je nezbytné inovovat spektrum poskytovaných služeb. K tomu je nutné 
přebudovat a rozšířit stávající prostory v Schrattenbachově paláci a dobudovat nevyužité 
půdní prostory tak, aby bylo možné efektivněji zabezpečit vzrůstající poptávku našich klientů 
na některé typy služeb a umožnit jejich rozšíření. Proto se knihovna v roce 2008 ucházela  
o zařazení projektu Knihovna pro město – rozšíření služeb veřejnosti (technické zhodnocení 
objektu ústřední knihovny na Kobližné 4) do IPRM, který bohužel neuspěl, avšak v závěru 
roku 2009 byla obnovena jednání o jeho možné realizaci.  
 
2.2.1.1. Knihovna pro dosp ělé 
 

Je největším provozem ústřední knihovny. Zajišťuje plynulý chod centrální haly, kde 
jsou soustředěny všechny vstupní a výstupní procesy a administrativní procedury pro celou 
hlavní budovu (registrace čtenářů, pokladní operace, registrace výpůjček, rezervace, 
upomínky, poskytování vstupních informací, provoz šatny). Pro všechny provozy 
automatizované sítě zajišťuje servis v podobě poštovní agendy rezervací a upomínek. 
Realizuje základní zaškolování nových pracovníků pro celou automatizovanou síť. Její 
personál pomáhá operativně řešit problémy a výpadky automatizované sítě. Knihovní systém 
(Clavius), který automatizovaná síť využívá, umožňuje našim klientům sledovat z domova 
přes internet stav jejich čtenářského konta, prodlužování výpůjček (dle pravidel), rezervaci 
právě rozpůjčených dokumentů, prohlížení on-line katalogu a sledování aktuální nabídky 
pořadů. Prostřednictvím e-mailů upozorňuje knihovna na blížící se konec výpůjční lhůty. 
Systém umožňuje automatické upomínání (o nevrácené dokumenty) nebo zájemce vyrozumí 
o tom, že se rezervovaný dokument vrátil a je jim k dispozici. Značná pozornost je 
v knihovně pro dospělé věnována práci s fondy ve volných výběrech a skladech. Knihovnice 
připravují lektorské posudky pro nákupní komisi a výběr literatury pro dospělé čtenáře, což 
následně usnadňuje práci při zajišťování informačního servisu ve volných výběrech.  

 
Pro ilustraci o pohybu fondů v UK uvádíme následující statistická zjištění. Z počtu 

19.223 rezervací v roce 2008 na 22 573 v roce 2009 (tj. o 3 350 více). Čtenáři stále častěji 
využívají možnosti nechat si zasílat informace o rezervovaných titulech přes internet. Poštou 
bylo rozesláno o 4.986 informací o rezervovaných titulech, přes internet 17 587 těchto 
informací. Pro rychlejší cirkulaci nových titulů je už druhým rokem využíván režim jejich 
půjčování pouze na 30 dní. Jaké jsou nejčastěji rezervované tituly v ústřední knihovně? Mezi 
nejčastěji rezervované tituly z beletrie pro dospělé patřili loni Muži, kteří nenávidí ženy od 
Stiega Larssona (35 rezervací) a tři knihy Stephenie Meyrerové: Stmívání (35 rezervací), 
Zatmění (22 rezervací) a Nový měsíc (18 rezervací). V rezervacích z naučné literatury loni 
vedla Ekonomie dobra a zla Tomáše Sedláčka (16 rezervací) a Příběh umění 
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E. H. Gombricha (15 rezervací). Dětští čtenáři si nejčastěji rezervovali knihy amerického 
spisovatele Christophera Paoliniho Odkaz dračích jezdců 3. (13 rezervací) a 2. díl 
(7 rezervací). V těsném závěsu byl pak Harry Potter a relikvie smrti  J. K. Rowlingové 
(6. rezervací).  

Pro komplexnější představu ještě přehled nejžádanějších titulů. Z beletrie patří mezi 
nejčastěji půjčované Pýcha a předsudek Jane Austenové (288 výpůjček), z takzvaně povinné 
četby Romain Rolland Petr a Lucie (254 výpůjček) a na třetím místě se umístily Povídky 
malostranské Jana Nerudy (223 výpůjček). V dětské beletrii se na první místo vyšplhal Malý 
princ Antoine Saint-Exupéryho (s počtem 110 výpůjček). Tradiční stálici Starým řeckým 
bájím a pověstem Eduarda Petišky stačilo 95 výpůjček „jen“ na 2. místo. Třetím 
nejpůjčovanějším titulem byl loni Harry Potter a relikvie smrti s 83 výpůjčkami.  

A co se nejčastěji půjčovalo v hudební knihovně? Ve vážné hudbě „vede“ Giuseppe 
Verdi s Requiem, v populární hudbě jsou to Bealtles a v českém popu jsou TOP písničky  
ze šedesátých let: Rebelov. V mluveném slově na CD je bezkonkurenčně na prvním místě 
Jirotkův Saturnin. Výpůjčky CD v hudební knihovně jsou negativně ovlivňovány podmínkami 
půjčování zvukových nosičů. Podle smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi není 
možné po dobu devíti měsíců půjčovat novinky domů. Zájemci si je mohou v knihovně pouze 
poslechnout. Klienti zajímající se o aktuální novinky na trhu však nemají potřebu chodit si 
k nám tyto dokumenty pouze poslechnout a využívají stále častěji nových možností internetu. 
Z 32.398 návštěvníků hudební knihovny v roce 2008 klesl jejich počet na 28 886 
návšt ěvníků v roce 2009. Výpůjčky stále klesají. Dosáhly pouze 86% úspěšnosti předešlého 
roku. AV médií se půjčilo 37 795 (LP 94, MC 916, CD 36 775, ostatní AV dokumenty 10) 
z toho 8 403 bylo prezenčních výpůjček (cca 22% výpůjček), hudebniny se půjčily 5 038krát 
a 370 bylo výpůjček periodik. 

 
Nemalou měrou se Knihovna pro dospělé podílí na realizaci besed, exkurzí, servisu 

celoknihovních akcí, realizaci a přípravě nových projektů. Pod jejími křídly na začátku roku 
pokračovaly kurzy tréninku paměti (pod vedením Z. Adlerové, certifikované trenérky paměti a 
členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging) a v závěru roku byly 
zahájeny pravidelné aktivity pro seniory nazvané Knihovna přátelská seniorům.  

V roce 2009 se konalo 739 akcí, které navštívilo 26 036 návštěvníků. 
 
Knihovna pro nevidomé a slabozraké  
 

Služeb knihovny pro nevidomé a slabozraké využívá stabilizovaný počet cca 300 
registrovaných uživatel ů již od roku 1976.  

Fond tvoří zvukové knihy nahrané ve formátu MP3, na magnetofonových kazetách či 
CD a knihy a časopisy v Braillově písmu nebo ve zvětšeném černotisku. Převážně se jedná 
o materiály z fondů Macanovy knihovny v Praze, které jsou průběžně doplňovány vlastním 
nákupem KJM. V minulých letech byla nabídka obohacena nákupem z projektu Poslouchání 
ve tmě (2006), o notové materiály z projektu Bílá nota (2007). Tyto projekty byly podpořeny 
financemi MK z dotačního programu Knihovna 21. století stejně jako projekt Fenomén MP3, 
realizovaný v roce 2008, umožnil vybavit zvukovou knihovnu technikou, odpovídající 
změněným podmínkám v souvislosti s nahráváním zvukových knih na nové nosiče. 
Uživatelům jsou zprostředkovávány také výpůjčky černotiskových knih (zájem o ně roste 
v souvislosti se zdokonalováním a rozšiřováním techniky,která to umožňuje), not  
a hudebních nosičů a fondů z 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.  

V rámci měsíčních klubových setkání byl připraven pořad s Liběnou Skálovou  
k připomenutí 20. výročí úmrtí jejího manžela, známého českého spisovatele a novináře, 
Miroslava Skály. Tajemství vzniku Braillova písma přiblížil PhDr. Josef Smýkal - pořad k 200. 
výročí narození Louise Brailla. Vedle tradičního pokračování cyklu „Ve stínu pohádkového 
lesa“ o psychologickém působení pohádek ve spolupráci s kulturním oddělením Tyflocentra, 
které připravil psycholog Dr. Galvas, se velkému zájmu těšily všechny tři pořady připravené 
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hudebním publicistou Jiřím Černým věnované Zuzaně Navarové, Jaromíru Nohavicovi a 
Leonardu Cohenovi. V rámci Evropského týdne mobility proběhla prezentace Klubu přátel 
červenobílé hole na téma Chceme jezdit bezpečně aneb Bariéry v dopravě z hlediska 
smyslového postižení. Pravidelná klubová setkání vyvrcholila příjemným adventním setkáním 
s živým hudebním vystoupením.  
 
2.2.1.2. Dětská knihovna 

 
Malí i velcí návštěvníci zde najdou příjemné prostředí přizpůsobené, jak jinak, 

především dětem. Vedle povinné četby, která tradičně tvoří značnou část výpůjček (mezi 
bezkonkurenčně nejžádanější tituly patří už roky Staré řecké báje a pověsti E. Petišky) 
najdou zájemci ve volných výběrech klasickou literaturu pro děti a mládež a také současnou 
knižní tvorbu. Ta je často doplněna různými magickými předměty, pomocí nichž se čtenáři 
mohou stát součástí příběhů. Tradiční motivy jsou  často zpracovány netradičním způsobem, 
který napomáhá rozvíjet fantazii všech, kteří po těchto knihách sáhnou.  Děti a mládež berou 
techniku jako samozřejmost a bez internetu si jistě ani život představit nedovedou.  
Na internetu strávilo v DK 566 čtenářů (3 366 návštěv) celkem 157 293 minut (cca  2 622 
hodin). Internet zde mohou využívat pouze čtenáři knihovny. V souladu s celoevropskou 
kampaní Bezpečný internet je vyžadován od rodičů písemný souhlas s využitím veřejného 
internetu. Na vyhrazených PC v Dětské a Hudební knihovně je možné hrát počítačové hry. 
K dispozici jsou rovněž CD-ROMy s hrami, naučnými kvizy a encyklopediemi, zájem o ně 
však pomalu klesá. Důvodem není jen malá nabídka nových titulů, ale především silná 
konkurence na internetu, kde je řada her přístupná on-line a zdarma.  V dětské knihovně 
pracuje velmi mladý kolektiv pracovnic. Možná právě díky nízkému věku dobře chápou 
potřeby dětí a připravují pro ně atraktivní a zajímavé programy.  Pokračují v tradičně kvalitní 
realizaci besed pro školy. V loňském roce realizovaly celkem 199 besed. Nabídka besed je 
dnes daleko komplexnější a zahrnuje průřezová témata obsažená v Rámcovém vzdělávacím 
programu základního vzdělávání. Knihovnice připravují besedy, interaktivní pořady a tvůrčí 
dílny nejen pro školy, ale i pro veřejnost. Často při přípravě spolupracují s dalšími kulturními 
a vzdělávacími organizacemi. Ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše 
Koperníka v Brně byl pro veřejnost připraven například jarní prázdninový cyklus Hvězdoplutí 
jarními prázdninami. Jeho cílem bylo doplnit odpolední aktivity na hvězdárně dopoledními 
výtvarnými dílnami (Závěsné hvězdářské kolotoče, Človíčkové z duhy) a zábavnou soutěží 
Kosmonautický den v knihovně. 

Veřejnosti byl určen rovněž Týden čtení z oblíbených knížek našich babiček a 
dědečků. Tento  týden podvečerních čtení, konaný od 9. do 13. března, byl připraven se 
snahou navrátit březnu označení „měsíc knihy“, přiblížit dětem starší tituly literatury pro děti  
a mládež a zároveň přivést do knihovny prarodiče s vnoučaty. Tradičním vyvrcholením 
tohoto měsíce je celostátní akce Noc s Andersenem. Děti byly vybrány na základě soutěže 
„Knihovní strašidlo“, ve které kreslily, jak podle nich takové strašidlo vypadá a psaly o tom, 
jak ony samy bojují proti strachu. Vybráno bylo 24 dětí, z nichž se nakonec 19 zúčastnilo 
samotné Noci. Tématem celého programu byla kniha Františka Nepila „Strašpytýlek“. 
Kouzelným nočním světem děti provázela paní Tma a děti poznávaly, že to, co v noci 
vypadá strašidelné, je v denním světle úplně běžné. Společně jsme bojovali proti strachu a 
plnili úkoly paní Tmy. Za odměnu se jim pak „zjevil“ samotný František Nepil, který dětem 
vyprávěl zážitky ze svého života.  

V květnu během programu Muzejní noci  2009 vystoupilo divadlo ANIMA CANDIDA 
z Prahy s představením POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA . Inscenace 
vycházející z knihy Povídejme si děti, která určitě patří ke zlatému fondu české literatury, 
zcela strhla malé i velké diváky. V dramaturgii a režii Jiřího Středy ožilo Čapkovo „povídání“, 
kterému neopakovatelné kouzlo dodalo podání Kateřiny a Miroslava Táborských. Jejich 
výkon, podtržený řadou vizuálních nápadů, realizovaných různými druhy loutek, vytvořených 
v duchu ilustrací J.Čapka, pobavil plně zaplněnou centrální halu i ochozy. Program byl 
částečně podpořem dotací JmK. 
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První červnová sobota je už tradičně věnována Dětskému dni  v rámci BMUE, který 
byl připraven ve spolupráci se Zoologickou zahradou Brno s názvem Zahrajte si se zví řátky 
ve světě hudby, barev a pohádkových p říběhů! - s koncertem Děti dětem dětského 
souboru Primavera při ZUŠ Jaroslava Kvapila, s autorským čtením Lenky Brodecké z knížky 
„Pišťucha má problémy“, s výtvarnou dílnou inspirovanou touto knihou a spoustou 
zajímavých soutěží a živými zvířaty ze zoo. V rámci projektu Národní pedagogické knihovny 
Komenského Už jsem čtenář - knížka pro prv ňáčka bylo oceněno 12 dětí, pro které bylo 
připraveno povídání se sokolníkem a ukázkou dravých ptáků. Akce byla zároveň jedním 
z vrcholů celoročního projektu Pro malé rytí ře (Poprvé do školy – poprvé do knihovny) 
podpořeného MK ČR z programu Knihovna 21. století. V červnu skončil již 6. ročník projektu 
Poprvé do školy – Poprvé do knihovny  slavnostním Klíčováním a v říjnu byl zahájen  
7. ročník Pasováním  na čtenáře knihovny a rytíře knihy. 

V období letních prázdnin byl poprvé v knihovně uspořádán Příměstský tábor   
ve spolupráci se ZOO Brno, BKC, Muzeem města Brna a Hvězdárnou a planetáriem  
M. Koperníka v Brně. Dětem byl nabídnut nevšední pobyt v knihovně během něhož 
absolvovali soutěžní pětiboj představující knihovnické činnosti i zákulisní dění. 

Programová nabídka v září a říjnu se nese v duchu začátku školního roku a je 
věnována zejména prvňáčkům a jejich rodičům, která vyvrcholí v Týdnu knihoven již 
zmíněným slavnostním pasováním prvňáčků. 

Knihovna se poprvé zapojila do celoměstské akce Festival v ědy  s Jihomoravskou 
plynárenskou  a uspořádala zajímavý program s názvem Děsivá věda plný pokusů a 
fyzikálních a chemických objevů. 

Již potřetí se KJM zapojila do celorepublikové akce Den pro d ětskou  knihu , 
tentokrát tématicky zaměřenou na dopravu všeho druhu s názvem Létáme, jezdíme, 
plujeme... Obrazně i doslova si děti vyzkoušely různé dopravní prostředky – při kreativním 
divadelním workshopu Divadla Neslyším, na funkčních modelech MHD výstavy ke 140. 
výročí vzniku městské hromadné dopravy v Brně, při výrobě trojrozměrných létajících 
horkovzdušných balonů, při vyprávění o skutečném létání v balonu s členem Aviatik servisu, 
některé zaujala modelová autodráha či železnice. Jiní dali přednost čtení cestovatelských 
pohádek. Byl rovněž připraven speciální Klub deskových her zaměřený na cestovatelské hry. 

Tradiční je každoroční zapojení KJM do vánočního programu Vánoce na brn ěnské 
radnici  dne 23. 12. 2009. Program Oříšky nejen pro Popelku navštívila asi stovka dětí se 
svými rodiči, kteří zde strávili příjemné sváteční chvíle. Při této příležitosti byl slavnostně dán 
do provozu Family point zřízený ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Centrem pro 
rodinu a sociální péči za osobní účasti 1. náměstka primátora města Brna MUDr. Daniela 
Rychnovského. 

V polovině února oslavil první výročí založení Klub deskových her. Pravidelně se 
v něm schází cca 20 hráčů, čtenářů knihovny. Celkem 47 hráčů má vystavený průkaz KDH a 
může čerpat výhody, které členství skýtá (za 10 vítězství – půjčení CD z HK zdarma). Je 
otevřen všem bez rozdílu věku a v jeho rámci se konaly i první turnaje. 

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 22 besed, pro Dětskou nemocnici jsme zrealizovali 
5 besed, pro Domov Nojmánek 5 besed, pro o.s. DROM 1 besedu, pro dospělé klienty 
Domova Tereza proběhly 3 besedy, pro klienty stacionáře Veleta 3 besedy, pro děti ze ZŠ 
Sekaninova 3 besedy. V rámci aktivit projektu Ruku v ruce  (z grantu MK ČR z Knihovny 
21.století) bylo realizováno celkem 45 besed a 7 integračních programů (Vodící psi, Africké 
putování, Den pro Terezu, výstava Kouzelné kukátko do jarní přírody, exkurze pro stacionář 
Veleta, , 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 jim umožnit setkání s vrstevníky. Zároveň tím dětem a mládeži z majoritní 
skupiny chceme ukázat, že mezi námi žijí jejich vrstevníci s různými druhy handicapů, kteří 
jsou ale zároveň dětmi a mladými lidmi jako oni sami. 
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Den pro d ětskou knihu 
 

 
Děsivá v ěda (Festival v ědy s Jihomoravskou plynárenskou) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příměstský tábor     Klub deskových her 
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2.2.1.3. Hudební knihovna  
 

Navštěvovaná čtenáři všech věkových skupin, je vysoce hodnocena nejen širokou 
veřejností, ale i v odborné hudební a knihovnické sféře. Její uživatelé mají možnost 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. Řada škol i mimoškolních organizací vyhledává služby HK. Pro školy jsou 
realizovány vzdělávací besedy, které navazují na rámcově vzdělávací programy pro základní 
vzdělávání odpovídající okruhům Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk  
a jeho svět či Mediální výchova. Hudební problematika je dětem v mnoha případech 
zpřístupněna pomocí hry. Dětský čtenář je proto aktivně zapojen do průběhu hudebního 
pořadu, čímž efektivněji prohlubuje své vědomosti z příslušné oblasti. Spolupráce 
s některými školskými zařízeními se již stala tradicí, přičemž vysoká úroveň hudebních 
besed láká nové zájemce. Stálými návštěvníky jsou mimo jiné děti z tzv. okraje společnosti, 
např. romské, nebo žáci speciálních škol. V roce 2009 byl ze strany vyučujících  
a vychovatelů zájem především o besedy: Loutkové postavičky v pohádkách, Zvířata 
v hudbě, Mandalování, Řemesla v písni a tanci či tematicky zaměřená beseda Velikonoce 
v hudbě nebo Vánoce v hudbě.  Dlouhodobě sklízí úspěchy beseda Co to hraje. Děti vděčně 
přijímají Pohádky z kouzelného sluchátka, Písničky v pohádce nebo pořad věnovaný  Janu 
Werichovi. Produkce hudebně-vzdělávacích besed pro středoškoláky zahrnuje Malého 
průvodce populární hudbou, Beatles nebo Vývoj populární hudby v Čechách a na Moravě, 
který navštívili především studenti gymnázií. Starším studentům jsou určeny besedy Malý 
průvodce světem jazzu a Hudba 2. poloviny 20. století. Celkem se uskutečnilo 90 besed, 
kterých se zúčastnilo 1 868 dětí. V rámci projektu Toulky s paní hudbou , podpořeného 
z grantového programu Knihovna 21. století MK ČR, v cyklu Hrajeme si s hudbou  byly 
uspořádány pořady pro děti z mateřských, základních a středních škol. V krásných 
prostorách knihovny došlo k úspěšnému propojení hudby s divadelním představením, čímž 
byla malým divákům umožněna aktivní účast na uměleckém programu. Výborná atmosféra 
byla docílena, mimo jiné, zdařilou integrací romských dětí, dětí z uprchlického tábora či dětí 
s nižší intelektuální vyspělostí do kolektivu dětí z běžných škol. 

U příležitosti výstavy Mozartův život a jeho cesty bylo uspořádáno hudební pásmo 
pro nejmenší Toulky s Mozartem , které přiblížili tohoto hudebního génia. Muzikál Kdyby 
tisíc klarinetů, v období výročí divadla Semafor a Sametové revoluce, připomněli svým 
hudebním vystoupením studenti Gymnázia Kpt. Jaroše a sklidili za své skvělé výkony obdiv 
svých vrstevníků.  

Díky projektu Toulky s paní hudbou byly realizovány rovněž některé pořady Malého 
divadla hudby , jehož dramaturgický plán se snaží uspokojit posluchače z řad široké 
veřejnosti.  

Nechyběla ani živá hudební vystoupení, v nichž se představili studenti pěveckého 
oddělení Konzervatoře Brno, klavírista Roman Rauer či zpěvačka Silvie Adamová. Vzdálené 
kraje svým hudebním vystoupením přiblížili hosté ze Srbska Nikola Djokić a Zoran Mijailović. 
V roce 2009 se v rámci MDH uskutečnilo 27 kulturně vzdělávacích pořadů, které navštívilo 
699 posluchačů. 

Po řadě úspěšných seminářů pro odbornou veřejnost, reflektujících problematiku 
vážné hudby různých období a směrů, se pozornost hudebního semináře zaměřila 
 na národní bohatství – moravský folklór a ve spolupráci s regionem SKIP Velká Morava 
proběhl seminář Putování za folklórem aneb Na lidovú note čku.  V centru zájmu stála 
folklórní oblast Haná, poté programový blok České národní skupiny IAML (Mezinárodního 
sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek) a prezentace 
společnosti Albertina icome Praha s.r.o. 

Na hudební knihovnu se se svými dotazy obrací laická i odborná veřejnost.  
Za sledované období bylo zodpovězeno 90 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 
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of Opera a The New Grove Dictionary of Jazz, jiných internetových, knihovních  
i mimoknihovních informačních zdrojů. Řada dotazů se týkala uměleckého hudebního 
zázemí Brna. 

Příčinu klesajícího zájmu o půjčování zvukových nosičů v HK spatřujeme  
v podmínkách půjčování těchto 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..).  Zájem o výpůjčky zvukových dokumentů proto stále klesá. Naštěstí ne všem 
takto nabízená forma produkce vyhovuje a stále existuje dostatek uživatelů, kteří si chválí 
jedinečnost naší budované sbírky zvukových i tištěných dokumentů. Především těmto 
uživatelům jsme vyšli 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, na čemž má jistě svůj podíl i silné brněnské 
hudební „podhoubí“ (v Brně sídlí řada významných hudebních institucí, škol a těles).  

Nižší návštěvnost a s ní spojené nižší využití on-line katalogů v HK umožňují využití 
těchto počítačových míst pro internet. Tím se zvýšil komfort služeb nabízených našim 
čtenářům, kteří této možnosti hojně využívají. Statistické výsledky využívání internetu v HK 
jsou dostatečně výmluvné. V roce 2009 se v hudební knihovně uskutečnilo 13 998 návštěv 
internetu ( v roce 2008 to bylo  13 800 návštěv). Často se stává, že jsou PC plně obsazena  
a další zájemci čekají. 

 
2.2.1.4. Studijní knihovna  
 

Studijní knihovna je složena ze čtyř odborných informačních pracovišť ústřední 
knihovny: Informa čního centra  s veřejným internetem, informačního střediska EUROPE 
DIRECT podávajícího informace o EU, čítárny  časopisů a studovny . 

Informační služba – studovna (ve 2.NP) poskytuje 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. (v současné době 
obsahuje databáze 24.932 záznamů). 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.  

Pracovnice denně zodpovídají dotazy čtenářů a návštěvníků, kteří potřebují 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 
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 Wi-Fi .  

Významný je podíl studijní knihovny na kulturně-vzdělávacích pořadech pro školy a 
veřejnost. Vedle exkurzí, úspěšné pořady pro střední a odborné školy (např. Divadla malých 
forem, Velcí básníci Moravy – J. Skácel a O. Mikulášek) také besedy pro veřejnost. Za 
úspěšný, jak z hlediska prezentace tématu, tak z hlediska návštěvnosti, je možné považovat 
cyklus besed Brno v minulosti , připravený ve spolupráci s Archaiou Brno, o.p.s. Velký 
zájem veřejnosti vyvolala i beseda Kniha mého srdce  s promovanou historičkou Milenou 
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Flodrovou, Arnoštem Goldflamem a Ladislavem Lakomým v Týdnu knihoven.  V prosinci se 
konalo autorské čtení spisovatelky Věry Noskové z její nové knihy Ještě se uvidí. Nemalý 
podíl měla studijní knihovna na hladkém průběhu Muzejní noci 2009, při zajištění programu 
mezinárodního setkání knihovníků v rámci projektu ANIMALITER či besedě s kosmonauty 
v rámci Rojení kosmonaut ů 6. října 2009. Pro Klub senior ů byly zrealizovány 2 praktické 
lekce Jak hledat v katalogu KJM. 

Čtenáři i návštěvníci mají přímo z ulice Kobližná přístup do Čítárny  novin a časopisů, 
kde je  otevřeno během školního roku každý všední den od 10 do 19 hod. a v sobotu od 10 
do 14 hod. Během letních prázdnin a mezi vánočními svátky je provoz omezen „jen“ na 
všední dny od 10 do 18 hodin. Čítárna patří i díky snadné přístupnosti k nejčastěji  
navštěvovaným provozům knihovny. Její kapacita je však omezená pouze 40 místy k sezení 
a ta jsou prakticky pořád obsazená. Prostorové rozšíření není možné, proto hledáme řešení, 
které by přineslo větší komfort především našim čtenářům. K tomu  je však zapotřebí získat 
dostatečnou finanční podporu pro realizaci našich záměrů. Vedle prostorového a 
klimatizačního řešení by čítárna uvítala i větší finanční rozpočet na nákup novin a časopisů. 
V roce 2009 ji navštívilo 58.358 zájemců, kteří realizovali na 201.248 prezenčních výpůjček, 
2.572 registrovaných dotazů a 10.245 kusů xerokopií. Čítárna obhospodařuje malý archiv 
novin a časopisů, v němž je možno dohledat články do lokálních archivů. Toho využívají 
některé instituce, které tento servis oceňují. (např. archivářka a knihovnice  CEDu, PR 
Národního divadla v Brně). Pracoviště excerpuje a připravuje veškeré informace o činnosti 
KJM pro vlastní archiv knihovny a na základě smlouvy se excerpce provádí pro archiv 
Divadelního oddělení MZM. Volně dostupný je zde časopis Grand biblio a informační letáky a 
tiskoviny s kulturním zaměřením.  

Stejně jako čítárna  má přímý přístup z ulice Kobližná i Informa ční centrum a 
prakticky stejná je i otevírací doba. Vysokou návštěvnost potvrzují statistické údaje 81 092 
návšt ěvníků, 2 694 výpůjček, 5 798 informací , jejichž struktura je velmi různorodá a 
zasahuje do nejrůznějších oblastí.  S tím souvisí rovněž různá časová náročnost na jejich 
zpracování, které usnadňuje úzká návaznost na fondy a další informační zdroje knihovny i jí 
přístupných elektronických databází. Zájemci o základní právnické informace zde mají 
možnost čerpat přímo z automatizované databáze ASPI i z tištěných sbírek zákonů. 
Bezkonkurenčně nejvíce zájemců do IC KJM přivádí zájem o vysokorychlostní veřejný 
internet. V roce 2009 se přišlo  29 386 klient ů, kteří na internetu strávili 903 642 minut . 
Využívání internetu se řídí jasně nastavenými pravidly. Návštěvníci mají přístup na internet 
zaručen minimálně na 20 minut, čtenáři minimálně na 60 minut. Nečeká-li další zájemce, 
není nikdo časem omezován. To se však stává jen zřídka, často u stolu čekají další 3 až 4 
potenciální zájemci. K vysokému počtu návštěvníků Informačního centra přispívá 
bezpochyby i neklesající zájem o poradenskou činnost věnovanou Evropské unii, 
poskytováno pracovníky střediska EUROPE DIRECT a  EUROCENTRA  (EUROCENTRUM 
není součástí struktury KJM. Jsme dočasně jeho hostitelskou organizací. Přímo jej řídí Úřad 
vlády ČR).  

Informa ční st ředisko EUROPE DIRECT  logicky i prostorově navazuje na IC KJM.  
S kolegy z EUROCENTRA se dělí nejen o místo u pracovního pultu, ale také s nimi úzce 
spolupracuje jak při zodpovídání dotazů tak při realizaci řady aktivit. Oba subjekty totiž 
poskytují informace, vážící se k problematice  Evropské unie a našeho členství v ní. Činnost 
střediska EUROPE DIRECT je částečně financována z evropských peněz. V květnu 2005 
získalo středisko první tříletý grant na svoji činnost, v tu dobu nahradilo svého předchůdce: 
Regionální evropské informační středisko a stalo se součástí informační sítě EUROPE 
DIRECT. Ve stejnou dobu začala působit tato síť ve všech 25 členských státech EU. V  roce 
2008 se naše středisko znovu ucházelo o nový tříletý grant a bylo opět úspěšné. Informační 
střediska EUROPE DIRECT, která jsou spolufinancována z prostředků Evropské komise, 
plní velmi prospěšnou společenskou úlohu, která neztrácí na své aktuálnosti.  Navíc přidává 
naší knihovně na prestiži. Během prvního pololetí se veškeré aktivity ED konaly v návaznosti 
na české předsednictví EU a několik zásadních akcí bylo zařazeno do oficiálního kalendária 
celostátních akcí. Jednalo se o výstavu pořádanou ve spolupráci s dílnou nezávislé 
publicistiky a dokumentaristiky MEDIA-IN Praha Poznej světové dědictví UNESCO. Další 
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významnou akcí byla mezinárodní putovní výstava knižních ilustrací Animalitér – mluvící 
zvířata. Rozšířil se dosah působnosti střediska na celý Jihomoravský kraj. Stále roste počet 
návštěvníků, v roce 2006 jich bylo 1 997, v roce 2007 – 2 470, v r. 2008 dosáhl 2.704 
návštěvníků a v loňském roce rekordních 3 124 návšt ěvníků. Práce ve středisku si vyžaduje 
odbornou i jazykovou připravenost pracovníků střediska. (Značná část materiálů je v AJ, 
často je nutné vyhledávat informace ze zahraničních zdrojů, či obsluhovat zahraniční 
klienty.) Odbornou úroveň je si zvyšují účastí na řadě školení a seminářů v rámci republiky  
i mimo ni (například v září 2009 v Tallinu). V roce 2009 bylo zodpovězeno 3.991 
individuálních dotazů. (V roce 2008 „jen“  3.125 dotazů). Během roku bylo připraveno celkem 
47 akcí pro 6.406 účastníků. Zúčastňují se jich základní a střední školy, které mají zájem  
o soustavnou spolupráci a využívají služeb ED opakovaně. Důležitá je provázanost činnosti 
střediska s dalšími pobočkami KJM, na nichž má středisko své satelitní informační body, 
které plynule zásobuje informačními materiály. V činnosti ED nechybí plenérové propagační 
akce, doprovodné výstavy a informační panely k besedám, soutěžní akce pro děti, či 
prezentace aktivit např. plenérová akce ve Zlíně OPEN AIR FESTIVAL - Zlín, k předsednictví 
ČR v EU, kterému bylo zasvěceno celé první pololetí loňského roku. Stejně jako výtvarná 
soutěž pro děti Můj pozdrav Evropě, vědomostní soutěž pro dospělé Co víte o předsednictví 
ČR v EU?, seminář pro účastníky komunitárního programu EUREKA a EUROSTAR 
s mezinárodní účastí zástupců vysokých škol ve spolupráci s VUT Brno, přednášky pro 
veřejnost (např. Po stopách velkého Evropana – Eduarda Ingriše. Účast na politologickém 
sympóziu Pět let Ćeské republiky v Evropské unii na FSS MU. Seminář pro studenty SŠ Co 
nám Unie dala a vzala, happening k volbám do Evropského parlamentu, informační stánek 
na zemědělském jarmarku pod názvem Setkání s Evropou v rámci Meetingu ministrů 
zemědělství členských zemí EU v Brně. Vyvrcholením v KJM byl celodenní program Den 
Evropy – Den ČR v EU 5.května. V červnu se konala každoroční BAMBIRIÁDA, tentokrát na 
téma Celonárodní setkání a prezentace organizací pracujících s dětmi a mládeží, kde ED 
zajišťovalo stan se soutěžemi pro děti (kolo štěstí, kvizy, puzzle, kreslení).  Středisko 
nezahálelo ani ve druhém pololetí. V září se konal Evropský den jazyků - Den otevřených 
dveří, ve spolupráci s Alliance Francaise Brno, Österreich Institut Brno a Eurocentrem Brno. 
V říjnu proběhla například přednáška u příležitosti Evropského týdne pracovních příležitostí 
2009 ve spolupráci s Eures Brno a EC Brno nazvaná Za prací do Evropy. V listopadu 
zorganizovalo ED s EC Brno semináře o Financování projektů z komunitárních programů EU 
Progress a Evropa pro občany se zaměřením na obce a města a Financování projektů 
z programů EU Evropa pro občany a Culture 2007 – 2013. V prosinci se věnovalo 
Lisabonské smlouvě. Té byla věnována i přednáška pro veřejnost, uspořádaná ve spolupráci 
s ZEK a EC Brno, u příležitosti vstupu nové smlouvy v platnost. V roce 2009 jsme uspořádali 
celkem 15 besed. Z toho 8 pro základní školy, 6 pro střední školy a 1 pro vyšší odbornou 
školu. Pouze tři besedy se konaly v prostorách KJM, v ostatních případech využili 
pedagogové možnosti konání besed přímo na škole. Nejčastějším tématem byly obecné 
otázky fungování EU (Unie, jaká je), častěji žádaná je i tématika příležitostí v EU pro mladé 
lidi (Mládí v EU!) spojená v některých případech i s workshopem a zájem byl i o aktuální 
otázky (např. ČR v čele EU; EU a životní prostředí). 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. 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 
 

Mahenův památník, zbudovaný jako trvalá připomínka osobnosti Jiřího Mahena 
v roce 1992, zachovává původní ráz jeho pracovny a vlastní knihovny. Je doplněn  
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o expozici, ilustrující jeho život a dílo. V roce 2009 navštívilo  tento dům 13 439 (z toho 
expozici 793) zájemců. Pečlivě se zde udržuje tradice literárních pořadů a kulturních aktivit, 
včetně komorních představení divadelních her z českého i světového repertoáru, kterou 
v Brně Jiří Mahen zavedl. 

V přízemí je umístěna půjčovna. Fond tohoto dnes již automatizovaného provozu 
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 proto nutné věnovat výběru a udržování fondu maximální 
pozornost. Vládne tu neopakovatelná atmosféra, která doslova spojuje staré s novým: 
tradiční fondy s moderní technikou. Vedle zájemců o knihy a časopisy, kterým bylo půjčeno 
51 563 svazků, sem přichází i zájemci o  přístup k veřejnému internetu. V roce 2009 internet 
navštívilo 441 zájemců, strávili u něj 35 499 minut. Počet zájemců poněkud poklesl, ale 
nedělní kapacita je vždy plně využita. Neděle je vůbec nejnavštěvovanějším dnem. Je 
otevřeno každou neděli, kromě svátků, od 9 do 18 hodin a to jsou všechny ostatní provozy 
KJM uzavřeny. 

Pro mateřské, základní a střední školy i veřejnost je každoročně připravována pestrá 
nabídka pořadů. Nejinak tomu bylo i v loňském roce. 118 pořadů se zúčastnilo 3 009 
návšt ěvníků. Statistika pro tak malé prostory téměř neuvěřitelná. 58 pořadů bylo 
uspořádáno pro mateřské, základní a střední školy, zbývajících 60 pro veřejnost. 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 jeho pořadů loni veřejnost nejvíce zaujalo Čtení na půdě z díla Jarmily 
Totuškové „Dobře utajené verše“, z díla Fritze Beera „Tys na Němce střílel, dědo?“ a z díla 
Jiřího Mahena „Dvakrát Hodža“, z cyklu  Laureáti Nobelovy ceny podvečery ze života a díla 
J.M.G. Le Clézia a T.S. Eliota. Je těžké z takového množství pořadů vybrat jen pár 
nejzajímavějších. Zájem vyvolaly zejména: „Velké čtení“ Jiřího Kratochvila z nového románu 
Slib, dvojí vzpomínkové vystoupení Jaroslava Tučka S PROVÁZKEM NA PROVÁZKU, 
Poetický večer básníků PRAHA- BRNO, přednáška Lukáše Pinka Charles Baudelaire, pořad 
k nedožitému jubileu Miroslava Skály, podvečer z lyriky Jiřího Mahena „Za nocí nejtmavších 
na slunce pamatuj!“ a uvedení knihy Miroslava Kučery „Paměti policajtského synka“ 
z nakladatelství Sursum, Podvečer se Společností Anny Pammrové, setkání nad knihou 
Hany Frejkové „Divný kořeny“, „Velké čtení“ básníků Milana  Hrabala a Tomáše Mazáče  a 
beseda se spisovatelkou Blankou Kostřicovou, se kterou rozmlouvala redaktorka Českého 
rozhlasu Brno Alena Blažejovská. Pozornost byla věnována rovněž připomenutí 70. výročí 
úmrtí J.Mahena.  

V památníku vystupovala řada výrazných osobností z řad tvůrců i interpretů a nutno 
podotknout, že zpravidla bez nároku na honoráře.Pravidelně zde účinkuje soubor herců a 
diváků z Domova mládeže Marie Steyskalové Útulek, divadlo improvizace. Jejich vystoupení 
přivádí do MP i nové čtenáře z řad středoškolských studentů, přesto je tato věková skupina 
v MP nejméně zastoupena. Oblibě se zde těší vystoupení Divadla hudby a poezie Agadir 
(scénicky ztvárněné pořady z díla méně známých autorů Agadir uvádí ...) Děti zase ocenily 
potleskem představení Divadla Koráb   v rámci Pasování prvňáčků. Program byl připraven 
rovněž v rámci Muzejní noci . 

Mahenův památník je základnou činnosti Společnosti Jiřího Mahena a spolupracuje 
s mnoha příbuznými sdruženími: Obcí spisovatelů - středisko Brno, Klubem přátel Mahenovy 
činohry, Klubem náročných rozhlasových posluchačů Vltava, brněnskými nakladatelstvími 
apod. Svou návštěvou poctila památník vdova po panu Oldřichu Haselmanovi paní 
Jacqueline Haselmanová, doprovázena praneteří paní Karly Mahenové Jacquelinou  
Grekowski. 
 
2. 2. 1. 6. IN-centrum 
 

Je druhým detašovaným pracovištěm ústřední knihovny, veřejnosti zpřístupněným 
díky projektu „Veřejný přístup občanů ve statutárním městě Brně k širokopásmovému 
internetu prostřednictvím veřejné knihovny“, který KJM realizovala společně se svým 
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zřizovatelem Magistrátem města Brna z finančních prostředků Společného regionálního 
programu strukturálních fondů Evropské unie a rozpočtu města Brna i státu. Historické sály 
zrestaurovaného Kleinova paláce ukrývají nové informační centrum vybavené počítači  
s vysokorychlostním internetem a s možností pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit.  
IN-centrum nabízí  registrovaným čtenářům přístup k internetu v pravidelnou otevírací dobu – 
během školního roku každý všední den od 13 do 18 hodin, o prázdninách pondělí, středa  
a pátek od 13 do 18 hodin. Dopoledne jsou vyhrazena pro školení a vzdělávací aktivity. 
Celoročně je počítačová technika využívána v kurzech práce na počítači a internetu pro 
seniory. Tyto kurzy o šesti lekcích, v nichž se senioři naučí základům práce na PC a orientaci 
ve světě internetu, se těší velké oblibě. Jsou obsazeny vždy několik měsíců dopředu. Pro 
velký zájem budou i nadále pokračovat. Kurz počítačové gramotnosti byl v prosinci zahájen  
i pro členy Klubu seniorů. 

V rámci udržitelnosti projektu 3 IN: INformace – INtegrace – INternet byl zrealizován 
rovněž kurz práce s PC pro matky s dětmi na rodičovské dovolené. Kromě již zmíněných 
kurzů proběhla v IN-centru výuka ovládání programu MS Excel pro knihovnice z poboček 
KJM. Prostory IN-centra posloužili také aktivitám internetové Encyklopedie dějin města Brna.  

O intenzitě využití techniky svědčí to, že za rok 2009 zde proběhlo 12 běhů 
počítačových kurz ů i celkový počet návštěv v pravidelných odpoledních hodinách, kdy této 
možnosti využili čtenáři při 4 205 návšt ěvách .  

Ve večerních hodinách byly v IN-centru realizovány kulturně vzdělávací akce: 
cestovatelská přednáška Na kolech na Makarskou riviéru, autorské čtení polské autorky Olgy 
Tokarczuk (ve spolupráci s Polským klubem POLONUS v Brně). Poctou pro IN-centrum byla 
prezentace knihy „Kleinové“ . Historie moravské podnikatelské rodiny“ za účasti autora 
Mojmíra Krejčiříka a zástupce rodiny Kleinů ve spolupráci s Archivem města Brna. 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací po řady Hudební knihovny  Putování za folklórem aneb Na  lidovú 
       notečku (seminá ř) 

 

 
Kniha mého srdce     Rojení kosmonaut ů 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahenův památník – Muzejní noc   Prezentace knihy 
       Kleinové 
       (IN-centrum)
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Kulturn ě vzdělávací aktivity  
 
���� Celoknihovní, celom ěstské a celostátní akce 
 

� Kniha mého srdce  – celostátní anketa o nejoblíbenější knihu 
� Týden čtení  - Týden čtení z oblíbených knížek našich babiček a dědečků,  

„Velké čtení“ brněnského básníka Lea Slaniny  
� Anketa SUK  - Čteme všichni (leden-březen) – 18. ročník ankety o nejoblíbenější 

knihu pro děti vydanou v roce 2009 
� Národní týden trénování paměti / Paměť nejsou žádné čáry - přednáška 
� Noc s Andersenem  – pohádkové nocování v KJM pro děti 
� Magnesia litera  – podpora čtenářské ankety o nejlepší českou knihu vydanou v roce 

2008 
� Brněnské dny pro Zemi  – přednášky, výstava, výtvarná dílna (Jak šetřit energií, 

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

� Světový den knihy a autorských práv , pořad Toulky českou minulostí – beseda 
s redaktory ČRo Brno 

� Brno – město uprostřed Evropy: Muzejní noc  – Hvězdy vycházejí nad Brnem,  
Dětský den  - Zahrajte si se zvířátky ve světě hudby, barev a pohádkových příběhů! 

� Potulná pohádková zem ě V. Klimtové  – výstava loutek 
� Mezinárodní putovní výstava knižních ilustrací Animalitér  a seminář pro odbornou 

veřejnost  
� Meeting ministrů zemědělství členských zemí EU v Brně 
� Bambiriáda: Celonárodní setkání a prezentace organizací pracujících s dětmi a 

mládeží 
� Letní p říměstský tábor  - knihovní pětiboj   
� Festival v ědy s Jihomoravskou plynárenskou  - Děsivá věda v knihovně 
� Brněnské dny pro zdraví  - beseda o kondiční přípravě a sportovní výživě 
� Týden knihoven  – celostátní akce SKIP na téma Knihovna mého srdce – prezentace 

knihovnictví v ČR a vyhlášení konečných výsledků ankety Kniha mého srdce 
� Rojení kosmonaut ů - beseda kosmonautů s veřejností a autogramiáda - součást  

XXII. Mezinárodního kongresu účastníků kosmických letů 
� Evropský den jazyk ů - Den otevřených dveří ED 
� Den pro d ětskou knihu  – 3.ročník celorepublikové akce SKIP ČR 
� Vánoce na Brn ěnské radnici – předvánoční program pro celou rodinu Oříšky nejen 

pro Popelku   
 
���� Knihovna pro dosp ělé  
  

� Povídání s Valentinou Thielovou  – beseda se známou herečkou 
� Trénink pam ěti pro seniory II. – kurz s certifikovanou trenérkou paměti Zdenou 

Adlerovou 
� Pravoslavné Velikonoce 
� Vesele i vážn ě s Ji řím Mahenem  – komponovaný program k výročí 70 let úmrtí a 50 

let od pojmenování knihovny podle jejího zakladatele 
� Ruská poezie  – poetický pořad Ljubov Vondrouškové 
� Kritické myšlení  – seminář 
� Silný vývar  - křest nového alba Divadla hudby a poezie Agadir  
� Klub senior ů - storytelling, Adventní setkání, Malování perníčků 
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���� Knihovna pro nevidomé a slabozraké   
 

� Výcvik vodicích psů 
� 200 let Louise Brailla 
� Poslechové po řady s  Ji řím Černým  – Zuzana Navarová, Jaromír Nohavica, 

Leonard Cohen 
� Ve stínu pohádkového lesa  – ve spolupráci s Tyflocentrem 
� Chceme jezdit bezpe čně aneb Bariéry v doprav ě z hlediska smyslového 

postižení  – prezentace hnutí Červenobílé hole v rámci Evropského týdne mobility 
� Adventní setkání přátel a čtenářů Knihovny pro nevidomé a slabozraké 

 
���� Hudební knihovna  
 

� Putování za folklórem aneb Na lidovú note čku  - seminář pro odbornou veřejnost 
� Hrajeme si s hudbou  – besedy pro školy (O kašpárkovi Kryšpínkovi a vařečce 

Kordulce,  Masopustní besídka, Hudba překonává hranice, workshopy pro každého, 
Toulky s Mozartem, Kdyby tisíc klarinetů) 

� Malé divadlo hudby  – přednášky, komorní koncerty a recitály 
 
���� Dětská knihovna 
 

� Čtvrtkování  – pravidelné měsíční výtvarné a interaktivní pořady 
� Klub deskových her  – hrací odpoledne a turnaje  
� Hvězdoplutí jarními prázdninami  – cyklus pořadů s hvězdářskou tématikou 
� Posvi ťme si na ni!  - čtení z oblíbených knížek našich babiček a dědečků 
� Knihovní strašidlo  – soutěž o nocování v knihovně v rámci Noci s Andersenem 

2009 
� Projekt Ruku v ruce  – projekt na podporu integrace handicapovaných dětí  
� Projekt Poprvé do školy – Poprvé do knihovny  – projekt na podporu dětského 

čtenářství 
� Rytířská klání  – interaktivní pořady pro pokročilé čtenáře 
� Projekt Mluvící zví řata – cyklus besed v rámci mezinárodního projektu Animalitér  

 
���� Studijní knihovna 
 

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

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

� Ješt ě se uvidí  – autorské čtení V. Noskové 
 
���� středisko EUROPE DIRECT  
 

� Můj pozdrav Evrop ě – soutěž pro děti 
� Co víte o p ředsednictví ČR v EU?  - soutěž pro dospělé 
� Den Evropy – Den ČR v EU – prezentace předsednictví 
� Po stopách velkého Evropana Eduarda Ingriše i. a II . – vzpomínkový pořad 
� přednášky, besedy, workshopy  - OPEN AIR FESTIVAL – Zlín, Informační zdroje  

o EU, Priority a cíle českého předsednictví, EUREKA a EUROSTARS, Postavení a 
budoucnost České republiky v Evropské unii, Pět let České republiky v Evropské 
unii,Co nám Unie dala a vzala, Volby do Evropského parlamentu, Za prací do Evropy, 
Financování projektů z komunitárních programů EU Progress a Evropa pro občany se 
zaměřením na obce a města (seminář), Financování projektů z programů EU Evropa 
pro občany a Culture 2007 – 2013 (seminář), Lisabonská smlouva  
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���� IN- centrum 
 

� Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory 
� Interní vzdělávací kurz zaměřený na MS Excel 
� Kurz počítačové gramotnosti pro ukrajinské maminky 
� Kurz Tréninku paměti pro seniory I. - s certifikovanou trenérkou paměti Zdenou 

Adlerovou 
� Na kolech  Makarskou riviérou – cestopisná přednáška 
� Autorské čtení polské autorky Olgy Tokarczuk – součást festivalu Babylonfest 
� Kleinové. Historie moravské podnikatelské rodiny - křest knihy 

 
���� Mahenův památník 
 

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

spisovatelů) 
� Laureáti Nobelovy ceny 
� Agadir uvádí... 
� Autorská čtení 
� Muzejní noc – součást programu celoměstského festivalu 
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  Toulky českou minulostí  
  (Světový den knihy a autorských  
  práv) 
 
 

 

 
Povídání s Valentinou Thielovou    Pam ěť nejsou žádné čáry 
        (Brněnské dny pro zdraví) 

 
Pravoslavné velikonoce     Kamarádka knihovna 
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Vesele i vážn ě s Ji řím Mahenem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Noc s Andersenem 
 
 
 
 

 

Muzejní noc       Poprvé do školy – Poprvé do kniho vny 
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Výběr z nejzajímav ějších výstav v úst řední knihovn ě 
 
Největší dárek pro dít ě je zdravá máma , do 17. 1. 
výstava fotoobrazů kalendáře vydaného Masarykovým onkologickým ústavem v Brně (pod 
záštitou primátora města Brna Romana Onderky). 
 
Stuttgart , 2.- 21. 2. 
výstava k 20. výročí spolupráce partnerských měst Brno - Stuttgart 
 

Liečivé pramene , 10.– 28. 2. 
karikatury umělců zemí Visegrádské čtyřky (připraveno ve spol. s Mestskou knižnicou 
Piešťany). 
 

Poznej sv ětové d ědictví UNESCO , 1.– 25. 4. 
7. ročník putovní výstavy fotografií památek zapsaných na Seznamu světového dědictví 
UNESCO. Produkci výstavy zajistila MEDIA-IN – dílna nezávislé publicistiky a 
dokumentaristiky Praha. Výstava se konala v rámci českého předsednictví v Radě EU pod 
záštitou MUDr. Daniela Rychnovského, 1. náměstka primátora města Brna. 
 

Krajina v černé až bílé , 17.– 28. 4. 
výstava fotografií členů Brněnského sdružení amatérských fotografů. 
 

Klamy a triky , 4.– 26. 5. 
výstava optických klamů a iluzí (ve spol. s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brně). 
 

Tváře Afriky , 4.– 25. 5. 
výstava fotografií cestovatelky K. Novákové. 
 

Moje Veli čenstvo kniha , 4.– 25. 5. 
výstava 5. ročníku soutěže EkoCentra Brno o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobenou knihu. 
 

Brno v dob ě barona Trencka , 2. 6.– 18. 10. 
výstava k 260. výročí úmrtí barona Trencka (ve spol. s Baron Trenck Gallery). 
 

Animaliter – Mluvící zví řata, 3.– 30. 6. 
výstava knižních ilustrací v rámci mezinárodního projektu Animaliter, hrazeného z programu 
CULTURE 2007/2009. Výstava se konala v rámci českého předsednictví v Radě EU pod 
záštitou primátora města Brna Romana Onderky. 
 

8 684 kilometr ů za 1 vteřinu? , 2. 7.– 27. 8. 
výstava představila činnost brněnského radioklubu OK2KUB působícího pod Střediskem 
volného času Lužánky. 
 

To nejlepší z ilustrace 2008 , 9. 7.– 10. 10. 
výstava děl ilustrátorů nominovaných na cenu Zlatá stuha 2008 a členů Klubu ilustrátorů 
dětské knihy (ve spol. s Českou sekcí IBBY). 
 

Premiera Brno 2009 , 31. 8.- 5. 9. 
premiérová výstava poštovních známek (ve spol. s Klubem filatelistů Alfonse Muchy). 
 

Strom roku , 3.– 18. 9. 
výstava fotografií stromů nominovaných do celostátní ankety o nejsympatičtější strom ČR (ve 
spol. s Nadací Partnerství). 
 

Země očima DPZ , 10. 9.– 5. 10. 
výstava představila metody, způsoby zpracování a hodnocení družicových dat a jejich využití 
zejm. pro oblast geografie. V rámci Festivalu vědy s Jihomoravskou plynárenskou (ve spol. 
s Přírodovědeckou fakultou UK). 
 

Moje vzpomínky na PEF , 3.– 26. 11. 
výstava k 50. výročí založení Provozně ekonomické fakulty MZLU. 
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Mozartův život a jeho cesty , 6. 11.– 6. 1. 2010 
výstava věnovaná putování hudebního génia W. A. Mozarta po Evropě. Výstava se konala 
pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna MUDr. Daniela Rychnovského (ve spol. 
s Odborem zahraničních vztahů MMB). 
 

Starobrno Ignis Brunensis , 18. 11.– 18. 12. 
výstava vítězných snímků Fotosoutěže Electrolux, které vznikly u příležitosti konání projektu 
„Brno – město uprostřed Evropy ...festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří se společností 
SKANSKA“ (ve spol. s reklamní společností SNIP CO, s. r. o.). 
 

140 let MHD v Brn ě, 23. 11.– 30. 12. 
výstava věnovaná 140. výročí vzniku městské hromadné dopravy v Brně (ve spol. 
s Dopravním podnikem města Brna, a. s.) 
 

Život a doba spisovatele Karla Čapka , 1.- 30. 12. 
putovní výstava k sedmdesátému výročí spisovatelova úmrtí (ve spol. s Památníkem Karla 
Čapka ve Strži a Sukovou studijní knihovnou literatury pro mládež Národní pedagogické 
knihovny Komenského). 
 
Výstavy p řipravené ve spolupráci s Urban centrem Brno  
 

Pramen živé vody , 12. 1.– 7. 2. 
výstava 3D vizualizací návrhů 28 autorů na ztvárnění fontány do prostoru rekonstruovaného 
Dominikánského náměstí. 
 

Nová tvá ř starého tržišt ě, 2.– 28. 3. 
výstava návrhů na rekonstrukci Zelného trhu. 
 

Léto v barvách m ěsta , 2. 7.– 20. 8. 
výstava o Jednotném vizuálním stylu města Brna a turistické trase městem. 
 

Jošt – markrab ě moravský , 9. – 27. 10. 
výstava vizualizací z výtvarné soutěže na jezdeckou sochu pro Moravské náměstí. 
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Stuttgart       Lie čivé pramene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tváře Afriky 
 
 
 

Poznej sv ětové d ědictví UNESCO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moje vzpomínky na PEF         To nejlepší z ilustra ce 2008 
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Mozartův život a jeho cesty    M ěstské knihovny v Lipsku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  140 let MHD v Brn ě      Život a doba spisovatele Karla Čapka 
 

 

Pramen živé vody      Jošt – markrab ě moravský 
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2. 2. 2. Síť pobo ček 
 
2. 2. 2. 1. Oddělení pobo ček 
 

Využívání služeb poboček dlouhodobě potvrzuje význam dobře strukturované sítě 
poboček, která klientům zajišťuje snadnou časovou (dopravní) dostupnost, dostatečnou 
provozní dobu a nabídku literatury a pořadů pro všechny věkové kategorie. I tak je třeba ve 
všech těchto ohledech stále hledat cesty a způsoby ke zlepšování parametrů, rozšiřovat 
provozní dobu a doplňující programy. V roce 2009 byla realizována automatizace pouze 
jedné pobočky – Řečkovice, Kolaříkova 3 z důvodu snížené dotace MK ČR z programu VISK 
3. Kulturně výchovné aktivity řada poboček realizovala za finančního přispění městských 
částí, které též dotovaly nákup knihovního fondu. Pobočky se podílely výraznou měrou na 
celoměstských i celostátních akcích – projekt Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Týden 
čtení, Týden knihoven aj. 
 
Výpůjční služby 

 

V r. 2009 oproti r. 2008 vzrostl počet registrovaných čtenářů, počet návštěvníků i 
výpůjček. Nárůst ve všech výkonových ukazatelích je na 12 pobočkách (Lány, Křížová, 
Kurská, Oblá, Mozolky, Libušina tř., Vondrákova, Veslařská, Jírova,  nám. SNP, Stará osada 
a Palackého). Počet zaregistrovaných čtenářů je celkem vyšší o 957, z toho počet dětských 
čtenářů do 15 let vzrostl o 17. Z celkového počtu zaregistrovaných čtenářů je 27,5 % dětí do 
15 let. Počet dětských čtenářů vzrostl na 9 pobočkách (Lány, Křížová, Kurská, Libušina tř., 
Vondrákova, Mozolky, nám. SNP, Jírova a Palackého). Počet návštěvníků internetu vykazuje 
pokles o 2 273 uživatelů. Největší pokles výkonů je na pobočce Vavřinecká, která byla 
k 30.6. 2009 z důvodu rekonstrukce objektu uzavřena.  

Nárůst v počtu čtenářů vykazuje 13 poboček (Lány, Křížová, Kurská, Oblá, Libušina 
tř., Vondrákova, Veslařská, Mozolky, nám. SNP, Jírova, Pohankova, Palackého a Stará 
osada). Na 4 pobočkách (Botanická, Jihomoravské nám., Velkopavlovická a Haškova) je 
index mezi 90-100 %. Na 3 pobočkách (Vavřinecká, Tuřanské nám. a Kolaříkova) je index 
počtu čtenářů pod 90 %. Na pobočce Kolaříkova byly z důvodu automatizace prodlouženy 
registrační poplatky, k jejich obnovení ve větší míře bude docházet v r. 2010, a pobočka 
Vavřinecká byla ke 30. 6. z důvodu rekonstrukce uzavřena. 

Nárůst v počtu návštěvníků vykazují kromě poboček Vavřinecká a Botanická všechny 
pobočky. 

Nárůst v počtu výpůjček vykazuje 14 poboček (Lány, Křížová, Kurská, Oblá, Libušina 
tř., Vondrákova, Veslařská, Mozolky, nám. SNP, Jírova, Kolaříkova, Stará osada, Haškova a 
Palackého). Na 5 pobočkách (Botanická, Jihomoravské nám., Pohankova, Tuřanské nám. a 
Velkopavlovická) je index v počtu výpůjček mezi 90-100 %. Na pobočce Vavřinecká je index 
výpůjček pod 90 %. 

Z celkového počtu výpůjček tvořilo 68,1 % literatury pro dospělé čtenáře (10,9 % 
naučné literatury a 57,2 % krásné literatury) a 21 % výpůjčky pro děti (5,5 % naučné 
literatury a 15,5 % krásné literatury). Výpůjčky periodik tvoří 10,6 % z celkového počtu 
výpůjček (index 94,1 %). Z celkového počtu výpůjček je 19,1 % evidovaných prezenčních 
výpůjček a 8,8 % prolongací. 

V měsíci září se na pobočkách zaregistrovalo zdarma 264 prvňáčků. V Týdnu 
knihoven bylo na čtenáře knihovny pasováno 738 prvňáčků, celkem se v TK zdarma 
zaregistrovalo 784 dětí do 15 let. 

Na neautomatizovaných pobočkách bylo poskytnuto 228 slev držitelům rodinných 
pasů, v celé automatizované síti pak 1 047. 

Na pobočkách (automatizovaných i neautomatizovaných provozech) se zdarma 
zaregistrovalo 1 340 seniorů nad 75 let.  

V r. 2009 bylo čtenářům zasláno 21 194 upomínek a předupomínek, bylo poskytnuto 
5 240 zámluv a z jiných pracovišť bylo čtenářům zprostředkováno 459 svazků. 
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Informa ční činnost 

Na pobočkách bylo v r. 2009 poskytnuto celkem 7 389 (v r. 2008 6 855) informací. 
Nejvíce dotazů bylo zodpovězeno na pobočce Lány (1 366), Jírova (1 170) a Jihomoravské 
nám. (488). K informační činnosti jsou využívány klasické i elektronické zdroje – příruční 
knihovna, fond knihovny, odborné časopisy, internet, online katalog, při složitějších dotazech 
je pak využíváno spolupráce s BIS, případně Europe Direct. 

Na 17 pobočkách je pro zkvalitnění informační činnosti využívána kopírovací služba, 
pro veřejnost bylo celkem pořízeno 4 870 (v r. 2008 5 908) kopií. Tato služba má již několik 
posledních let klesající tendenci. 

Na 20 pobočkách bylo uživateli využito 1 359 431 minut, tj. cca 22 657 hod.  
(v r. 2 008 1 347 323 minut tj. 22 455 hod.) přístupu na internet. Bylo pořízeno celkem  
12 798 (v r. 2 008 12 605) tisků z internetu. Přístupu na internet využilo celkem 30 248  
(v roce 2 008 32 521, index je 93 %) uživatelů. Pokles uživatelů internetu se projevil na 13 
pobočkách, nejvýraznější pokles je z výše uvedeného důvodu na pobočce Vavřinecká. Počet 
uživatelů internetu vzrostl na 7 pobočkách (Křížová, Kurská, Oblá, nám. SNP, Pohankova, 
Kolaříkova a nejvýrazněji na pobočce Palackého). Nejvyšší počet návštěvníků internetu je na 
pobočkách Palackého (3 995), Jírova (2 401) a nám. SNP (2 085). Nejvyšší počet minut  
na internetu bylo čerpáno na pobočkách Palackého (170 556), Mozolky (151 043) a nám. 
SNP (97 009). 
 
Kulturn ě-vzdělávací akce  
 

Počet kulturních a vzdělávacích akcí je v porovnání s rokem 2008 vyšší o 80, počet 
jejich návštěvníků se zvýšil o 3 978. Je to výsledek systematické spolupráce poboček 
s místními školami a družinami i v odpoledních hodinách. Nejvíce kulturních a vzdělávacích 
akcí se uskutečnilo na pobočkách Lány (84 akcí pro 4 236 účastníků), nám. SNP (80 akcí 
pro 1897 účastníků) a Jírova (77 akcí pro 1 444 účastníků). Počet návštěvníků kulturně-
vzdělávacích akcí představuje 8,2 % z celkového počtu návštěvníků poboček. 

Pořady pro veřejnost byly připravovány na těchto pobočkách: na pobočce Lány byla 
uspořádána výstava malovaného hedvábí Hedvábnou stezkou. Návštěvníci knihovny si také 
mohli prohlédnout výstavu fotografií práce s dětmi Kdo se nudí, může do knihovny aneb 
naše celoroční práce s Vašimi dětmi. Žáci ZŠ Arménská uspořádali veřejné odpolední čtení 
ze svých literárních prací. Na pobočce Kurská byla uspořádána beseda Mgr. J. Šopfa 
s promítáním Putování ke Káčáňdžundze a beseda s M. Rozsypalem Kubánská mozaika. 
Dále výstava fotografií českých a slovenských horolezců Stopy ke Káčáňdžunze spojená 
s vernisáží, výstava fotografií F. Trtílka Ledová pohlazení, výstava obrazů I. Havlíka, výstava 
fotografií K. Novákové Tváře Afriky se stejnojmennou besedou spojenou s promítáním, 
výstava obrazů M. Hodka a výstava děl ilustrátorů nominovaných na cenu Zlatá stuha To 
nejlepší z ilustrace 2008. Na pobočce Oblá se pro veřejnost konala beseda o Norsku,  
o Antarktidě a Drahé kameny, všechny byly spojeny s promítáním. Na pobočce Libušina tř. 
byla uspořádána výstava Dřevěné plastiky pro potěchu oka a fantazie od Reného Stodůlky a 
Malované na sklo od I. Kamenické, které se setkaly s vřelým ohlasem návštěvníků knihovny. 
Z pobočky Kurská sem byla přesunuta výstava To nejlepší z ilustrace 2008. Pobočka 
Veslařská uspořádala výstavu moderní grafiky, návrhů společenských a svatebních šatů a 
olejomaleb pod názvem Art trio. Na pobočce Mozolky se konala beseda spojená 
s promítáním Proměny hradu Veveří s jeho kastelánem P. Fedorem a beseda spojená 
s promítáním Tradiční hudba a hudebníci Nepálu s T. Slavíkovou a J. Šopfem. V září zde 
proběhla beseda Humanistického centra spojená s promítáním a výstavou fotografií 
s názvem Adopce Afrika – Keňa trochu jinak. Na pobočce Jírova byla uspořádána výstava 
ručních prací Krajka a drahokam L. Malátové, Tkaní – netradiční řemesla p. Wolfové, Šperky 
z chirurgické oceli p. Procházkové, výstava keramiky M. Kerbudové, Netradiční malování 
Effeta, výstava akvarelů, olejů a perokreseb J. Doležala, výstava prezentující činnost 
Salesiánského střediska mládeže v Líšni Salesiáni Co nás bylo v minulém období, výstava 
fotografií Duhový skřítek v Banátu a výstava linorytů E. Znojilové. V září byla uspořádána 
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beseda s V. Sosnarovou o knize Krvavé jahody. Na pobočce Jihomoravské nám. se v září  
ve spolupráci s MČ Brno-Slatina a Slatinským historickým klubem konala vernisáž výstavy 
Vzpomínka na legionáře, která připomněla občany ze Slatiny, kteří byli příslušníky čs. legií. 
Na pobočce Tuřanské nám. byla uspořádána beseda s arch. J. Krumlem Poslední objekty 
lidového stavitelství spojena s výstavou fotografií Tuřany včera, dnes a zítra, dále beseda 
s tuřanským malířem a rodákem prof. J. Frömlem, který vzpomínal na své přátele. V září 
pobočka uspořádala besedu s M. Janinehovou Svatá země – můj druhý domov a výstavu 
fotografií I. Kolečkové Švédské šance 2009, zachycující pohledy na Brno a Tuřany 
z tuřanské terasy. Pobočka Palackého uspořádala výstavu fotografií K. Novákové Tváře 
Afriky. Na pobočce Velkopavlovická bylo uspořádáno 5 cestopisných besed s promítáním 
Cesta po Asii s ing. P. Dvořákem, Laponsko 2008 na kole za polární září, Ladakh 2008 a 
Aconcagua - Argentina s R. Růžičkou a o Austrálii s mgr. Dekanem. Na pobočce Stará 
osada byla uspořádána beseda s RNDr. Ivanem Mrázkem Filipínské imprese, beseda  
s M. Robešem Turecko, Kurdistán a dervišové, beseda Íránský piknik s manželi Anderovými 
a beseda spojená s vernisáží modelů Mosty jak je neznáte s doc. Dušanem Josefem.  
Na pobočce Haškova byla uspořádána beseda s PhDr. J. Sedlákem Humor v politice. 

Celoměstského projektu Evropský týden mobility, který pořádala kancelář Brno-
zdravé město, se zúčastnily 4 pobočky. Pobočka Vondrákova připravila pro děti znalostní 
soutěž zaměřenou na dopravní problematiku. Pobočka Haškova připravila výtvarnou dílnu 
Tramvaje, šalinky, vláčky a mašinky, které se zúčastnilo 22 dětí ve věku od 6-12 let. 
Knihovnice dětem připravily naučné knihy a děti přemýšlely o rozdílu mezi dopravou 
individuální a ekologicky šetrnými způsoby dopravy. Pobočka Lány připravila besedu  
o bezpečnosti v dopravě. Pobočka Palackého pořádala malování na chodníku na téma 
cyklodoprava. Akce se zúčastnilo 105 dětí především z 1. stupně ZŠ. Celoměstského 
projektu Brněnské dny pro zdraví se zúčastnila pobočka Kurská, která uspořádala pro 
veřejnost přednášku  Bc. H. Tolárkové Jak se vyznat v éčkách.  

Klíčování proběhlo na 14 pobočkách (Lány, Kurská, Oblá, Libušina tř., Vondrákova, 
Botanická, Vavřinecká, nám. SNP, Jírova, Pohankova, Palackého, Velkopavlovická, Stará 
osada a Haškova), zúčastnilo se ho 1 184 dětí. Další ročník projektu Rosteme s knihou byl 
ukončen na 7 pobočkách (Kurská, Libušina tř., Vondrákova, nám. SNP, Jírova, 
Velkopavlovická a Stará osada). Na pobočce Kurská byla instalována výstava čtenářských 
deníků Že nevíte, co už jsme přečetli. Na pobočce Lány byly v rámci projektu Rosteme 
s knihou v září založeny 3 čtenářské kluby, které se v knihovně pravidelně 1x za 14 dnů 
schází. Cílem projektových aktivit je nenásilné vedení dětí k lásce ke knihám, získání 
povědomí o známých literárních dílech a spisovatelích, ilustrátorech, orientace v knihovně  
a při výběru knih a všeobecný rozvoj čtenářské a kulturní gramotnosti.  

Celoknihovního projektu Poprvé do školy - poprvé do knihovny se zúčastnilo  
15 poboček (Lány, Křížová, Kurská, Oblá, Libušina tř., Vondrákova, Mozolky, nám. SNP, 
Jírova, Pohankova, Palackého, Stará osada, Velkopavlovická, Haškova a VM Selská). Na  
8 z těchto poboček se pasování zúčastnili představitelé příslušných městských částí. 
Pasováno na čtenáře knihovny bylo 738 prvňáčků. Doprovodné programy uspořádaly 
pobočky nám. SNP (malování na chodníku), Libušina tř. (výtvarná dílna pro děti, tvorba 
pohádkového leporela), Jírova (pohádkový kvíz Jak poznáš pohádkové bytosti?), VM Selská 
(výstava knih z edice První čtení), Křížová (pohádkový kvíz, výtvarné odpoledne a soutěž 
Pojďte s námi za pohádkou), Velkopavlovická (malování na chodníku), Stará osada 
(pohádkové rejdění – nejznámější pohádky v podání loutek a maňásků) a Haškova 
(Kouzelný svět pohádek – děti se po předčítání pohádek učili orientovat v knihovně  
a vyhledat si knihy). 

Výtvarné dílny byly uspořádány na pobočkách Lány, Libušina tř., Vondrákova, nám. 
SNP a Haškova. Na 17 pobočkách (Lány, Křížová, Oblá, Libušina tř., Vondrákova, 
Botanická, Veslařská, Mozolky, nám. SNP, Jírova, Pohankova, Tuřanské nám. Palackého, 
Kolaříkova, Velkopavlovická, Stará osada a Haškova) probíhaly pravidelné vědomostní 
soutěže, celkem jich bylo 168. Pobočka Haškova spolupracovala se ZŠ Šrámkova pro 
neslyšící děti a jejím internátem na projektu Dárek planetě zemi, který je zaměřen na 
prohloubení vztahu dětí k přírodě. Na pobočce byly vystaveny fotografie, které 
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dokumentovaly průběh projektu. Pobočka Stará osada spolupracovala se ZŠ Gajdošova na 
projektu Astronomie – pobočka uspořádala 22 vzdělávacích pořadů s touto tématikou pro 
všechny ročníky základní školy, besedy byly zpracovány do 4 témat s ohledem na věk 
účastníků a byly zaměřeny na probuzení zájmu dětí o naučnou literaturu z oblasti vědy a na 
beletrii. Výtvarné práce navazující na tento projekt budou vystaveny v knihovně.  
Ve spolupráci se speciální školou Elpis pořádá pobočka pravidelné besedy pro fyzicky  
i mentálně postižené děti.  

Pro školní rok 2009/2010 byla nově zpracována nabídka kulturně-vzdělávacích 
pořadů pro školy s přiřazením průřezových témat a klíčových kompetencí. 

Pobočky Vondrákova, Lány, Mozolky a Pohankova spolupracovaly s místními kluby 
maminek. Maminky jsou seznámeny se službami knihovny, knihovnice dětem předčítají 
pohádky a připravují pro ně hry. Pobočky Vondrákova, Velkopavlovická a Haškova 
spolupracovaly s místními kluby seniorů, pro které knihovnice připravují pořady z oblasti 
literatury nebo hudby. Pobočka Haškova pozvala členky klubu seniorů v Týdnu knihoven, 
aby dětem předčítaly z knihy Medvídek Pú. Na pobočce Kurská připravily knihovnice pro 
Dámský kluby 3 besedy s kulturně-literární a cestopisnou tématikou. 

Pro věkovou skupinu 10-15 let bylo na pobočkách uspořádáno 167 akcí pro 2 766 
účastníků. 

Činnost knihoven byla propagována ve zpravodajích městských částí Bohunice, Starý 
Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice, Bystrc, Žabovřesky, Brno-sever, Líšeň, Slatina, 
Tuřany, Královo Pole, Řečkovice, Vinohrady a Židenice. 
 
Knihovní fond 

Z finančních příspěvků městských částí byly nakoupeny pro 16 poboček (Kurská, 
Oblá, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Vavřinecká, Veslařská, Mozolky, Jírova, 
Jihomoravské nám., Pohankova, Tuřanské nám., Palackého, Kolaříkova, Velkopavlovická a 
Stará osada) knihy za 166 475 Kč. 

Na pobočkách pokračovala úprava stavění naučné literatury podle nové převodové 
tabulky a olepování naučné literatury pro dospělé čtenáře štítky s novým stavěním. 

Na pobočce Jírova a VM Selská proběhly v r. 2009 revize fondu. 
Navrženo k odpisu bylo 19 356 knihovních jednotek. Nejvíce knihovních jednotek bylo 

kvůli vytopení skladu navrženo k odpisu na pobočce Lány (4 516). 
Opraveno a obaleno bylo 18 051 svazků. 

 
Organizace provoz ů a vybavení pracoviš ť 

Ve 3. čtvrtletí probíhaly přípravné práce na automatizaci výpůjčního procesu  
na pobočce Kolaříkova. Do databáze čtenářů bylo vloženo 1 250 čtenářů a 3 442 výpůjček. 
Pobočka byla vybavena novým pultem, který splňuje požadavky na automatizovaný provoz. 
Pobočky Vondrákova, Jírova a Stará osada se podílely na zaučování pracovnic v AKS 
Clavius. Pobočka byla zařazena do automatizované knihovní sítě 5. 10. 2009, částečně tato 
akce byla hrazena z dotace MK ČR VISK 3. Od tohoto okamžiku jsou poskytovány 
knihovnické a informační služby v automatizovaném prostředí celkem na 12 pobočkách a  
v ústřední knihovně. 

V r. 2009 došlo v odd. poboček k reorganizaci letní půjčovní doby. Pobočky byly 
v létě otevřeny podle dnů s nejdelší půjčovní dobou v běžném roce. Celkově byla v r. 2 009 
v rámci jednoho týdne rozšířena letní půjčovní doba o 3 dny a 27 půjčovních hodin. 

Z důvodu rekonstrukce objektu, ve kterém sídlila pobočka MČ Komín, byla uzavřena 
knihovna na ul. Vavřinecká 13, jejíž znovuotevření je naplánováno na 2. pololetí 2010. 
Bohužel v daleko menších prostorách než doposud, a proto bude tato pobočka zásobována 
výměnným fondem. V budově úřadu MČ byl poskytován 1x týdně přístup k veřejnému 
internetu z důvodu plnění projektu „Veřejný internet...“ Čtenáři využili služeb knihoven 
v okolních MČ Jundrov, Žabovřesky a Bystrc. 

Nově zbudovaná knihovna MČ Maloměřice a Obřany na ul. Selská 16 dosáhla 
vysokých výkonových ukazatelů a proto se stala k 1. 1. 2010 součástí oddělení poboček. 
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2. 2. 2. 2. Oddělení výp ůjčních míst  
 

Výpůjční služby  
V roce 2009 se ve výpůjčních místech zaregistrovalo 2 421 čtenářů, z toho 834 dětí, 

kteří uskutečnili 32 244 návštěv a vypůjčili si 127 574 knihovních jednotek. V porovnání 
s rokem 2008 došlo k poklesu ukazatelů v kategorii čtenářů (92,3 %), návštěvníků internetu 
(84,1 %) a výpůjček (91,0 %). K nárůstu došlo v celkovém počtu návštěvníků (103,2 %). 
Výkony jednotlivých knihoven zaznamenaly velké výkyvy.  

K největšímu poklesu ve všech kategoriích došlo v knihovně v Chrlicích. Na poklesu 
čtenářů se podílejí hlavně děti. Na druhou stranu zaregistrovaní dětští čtenáři knihovnu 
navštěvují a využívají jejích služeb. Značný pokles výkonů se také projevil v knihovně 
v Přízřenicích, ve všech ukazatelích zhruba na 60 %.  

Výrazný nárůst výkonů zaznamenala knihovna v Maloměřicích, v kategorii 
návštěvníků dokonce na 328 %. Tato knihovna bude v roce 2010 začleněna do oddělení 
poboček. Vyrovnané výkony vykazují knihovny v Horních Heršpicích, Bosonohách, 
Kníničkách a Černovicích. Největší celkový pokles výkonů nastal v kategorii návštěvníků 
internetu ( 84,1 %). V oddělení výpůjčních míst se zdarma zaregistrovalo cca 90 seniorů nad 
75 let, 55 prvňáčků a poskytnutí slevy držitelům rodinných pasů využilo 20 čtenářů. 
 
Informa ční činnost  

Bylo zodpovězeno 478 dotazů (v roce 2008 264). Nejvíce dotazů vykazují knihovny 
v Maloměřicích (172), Žebětíně (129) a Chrlicích (61). Internetových služeb využilo 3 221 
návštěvníků (o 609 méně než v roce 2008) v celkovém počtu 2 212 hodin, vytištěno bylo  
1 231 výstupů. 
 
Kulturní a vzd ělávací akce  

Bylo uspořádáno 49 kulturních akcí, jichž se zúčastnilo 1 080 návštěvníků  
a 81 vzdělávacích akcí s 1 606 účastníky. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 2 686 
návštěvníků. Nejvíc kulturních akcí uspořádala knihovna v Maloměřicích - 23 (941 
účastníků), Jehnicích - 12 (51 účastníků) a Ořešíně – 11 (58 účastníků). V Maloměřicích se 
jednalo o kulturní akce pro veřejnost, v Jehnicích a Ořešíně o vědomostní soutěže pro děti. 
Nejvíc vzdělávacích akcí uspořádala knihovna v Chrlicích - 25 (436 účastníků) a v Komárově 
- 14 (231 účastníků). Jednalo se o vzdělávací akce pro děti, knihovny v Maloměřicích a 
Žebětíně pořádaly výstavy z prací dětí navštěvujících výtvarné kroužky působících při 
základních školách.  
 
Knihovní fond  

Knihovní fond je budován z dotace JM kraje na výkon regionálních funkcí. 
Uskutečnilo se 11 rozvozů knih, v nichž bylo celkem rozvezeno 220 souborů výměnného 
fondu (VF), které obsahovaly 4 601 knih. Z toho bylo 2 471 novinek. Knihovny vrátily  
81 souborů o 3029 svazcích. Celkový stav VF ke konci roku 2009 byl 23 610 svazků. Částka 
na nákup knihovního fondu, zejména ve 2. pololetí, byla povýšena z důvodu avízovaných 
finančních restrikcí udílené dotace v roce 2010 a následujících. Oproti roku 2008 vzrostl 
nákup novinek o 591 svazků. 
 
Organizace provoz ů 

V letních měsících bylo vymalováno dospělé oddělení knihovny v Chrlicích. Byl 
zpracován projekt s žádostí o finanční příspěvek na rekonstrukci zahrady přilehlé ke 
knihovně v Maloměřicích na Nadaci Partnerství. Nadace však projekt  nepodpořila a 
rekonstrukce zahrady byla financována z prostředků KJM a z dotace MČ Maloměřice  
a Obřany. Do provozu byla zahrada slavnostně uvedena za účasti představitelů města a 
městské části a dalších partnerů 17. 12. 2009 adventní akcí Světla vánoc. 
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pob. Bohunice: Čarování    pob. Bohunice: Týden čtení  
       (se starostou) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      pob. Staré Brno: Pasování prv ňáčků 
 
 
 

       pob. Líše ň: Pasování prv ňáčků 
 

 

beseda pro speciál. školu ELPIS     Evropský týden mobility: Pasování 
pob. Židenice      prv ňáčků 
       pob. Královo Pole, Palackého 
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Přednáška Jak se vyznat v é čkách   Malování na chodníku 
pob. Starý Lískovec      pob. Lesná 
 

 
pob. Malom ěřice: Sv ětla vánoc (otev ření nové zahrady) 
 

 
Slavnostní otev ření pob. Řečkovice po automatizaci 
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2.3. Publika ční činnost 
 

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

KJM v roce 2009 pokračovala v prezentaci na partnerských internetových stránkách a 
pravidelně přispívala 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 v odborném tisku  (Čtenář, Duha, 
Bulletin SKIP, Ikaros, www.citarny.cz). O svých programech, pořadech, aktuálních tématech 
a výstavách informovala KJM širokou veřejnost v pravidelném měsíčním bulletinu, který byl 
distribuován do partnerských organizací v městě Brně a zasílán médiím. 

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

Tématem stolního kalendáře „České knihovny 2010“ , který vydala Národní 
knihovna na sklonku roku 2009 bylo dětské čtenářství a aktivity v dětských knihovnách v celé 
ČR. KJM se v kalendáři prezentovala projektem Poprvé do školy - poprvé do knihovny a 
Centrem dětského čtenářství. 

V elektronické podobě byl vydán „Výb ěr z významných výro čí roku 2010“,  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 

� 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 nebo individuálního členství v odborných organizacích a orgánech 
(ředitelka pracuje v předsednictvu VV SKIP, je místopředsedkyní SKIP, IFLA- stálá 
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komise pro veřejné knihovny, ÚKR – Ústřední knihovnická rada, poradní orgán 
ministra kultury ČR, předsednictvo české sekce IBBY, další vedoucí KJM - IAML) 

� provozuje Informační středisko EUROPE DIRECT s krajskou působností  
� pořádá vzdělávací programy (IN-centrum pro znevýhodněné skupiny obyvatel) 
� podílí se na realizaci celoměstských a krajských projektů (Muzejní noc, Brno - město 

uprostřed Evropy, Brněnské dny pro Zemi, Brněnské dny pro zdraví, Festival vědy 
apod.)  

� realizuje výstavy a prezentace s regionálním, celorepublikovým či mezinárodním 
přesahem (např. výstavy zapůjčené z Urban centra Brno, prezentace Klubu 
ilustrátorů dětské knihy ČR)  

� účastní se aktivit v souvislosti s mezinárodními partnery města Brna  
 
Centrum d ětského čtenářství 
 

K 1. lednu 2009 vzniklo Centrum dětského čtenářství, které je součástí organizační 
struktury Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace. 

 
Jeho posláním je podpora aktivit v oblasti čtenářství a rozvoje vztahu dětí k literatuře. 

Jako edukační centrum bude naplňovat své poslání formou aktivního propojování 
teoretických vědecko-výzkumných poznatků s praxí. Aktivity Centra dětského čtenářství mají 
ambice propojovat a spolupůsobit v oblastech souvisejících s dětskou literaturou, podporou a 
rozvojem dětského čtenářství v rámci celého Česka.  

K tomu bude mj. využívána úzká spolupráce s pedagogy a studenty Katedry české 
literatury, Ústavu literatury pro mládež PdF MU. Spolupráce se bude uskutečňovat jak při 
tvorbě inovativních vzdělávacích programů pro děti, mládež i jejich rodiče, tak ve fázi jejich 
vlastní realizace. Přispěje také k prohloubení spolupráce knihoven a škol při naplňování 
rámcových vzdělávacích programů škol a posílí roli knihoven jako vzdělávacích institucí, 
které jsou při rozvoji čtenářské gramotnosti i celoživotního učení nenahraditelné. Centrum 
bude  iniciovat pilotní programy, které dokáží plošně oslovit zejména základní školy, jejich 
pedagogy a žáky v městě Brně. Získané zkušenosti pak zobecní a bude zpracovávat  
metodologii a doporučení v dané oblasti. Centrum bude rovněž iniciovat programy dalšího 
profesního vzdělávání v oblasti práce s literaturou a podpory čtenářství pro pracovníky 
knihoven. Vytvářena bude platforma pro výměnu zkušeností na domácí i zahraniční půdě 
formou studijních cest, stáží, účasti na konferencích apod. Existence tohoto pracoviště 
umožní mimo jiné lepší přístup k dotačním titulům (ministerstvo školství, ministerstvo kultury, 
evropské strukturální fondy) určeným k podpoře čtenářství, rozšiřování knižních fondů a 
pořádání doprovodných kulturních akcí. Umožní rozvinout spolupráci mezi knihovnami, 
školami a dalšími vzdělávacími institucemi na domácí i mezinárodní úrovni. Vysoce prestižní 
záležitost pro KJM i samotné město Brno by mohla být platforma úzké spolupráce s IBBY. 

 
Činnost Centra d ětského čtenářství se zam ěřila zejména na: 

- podporu a propagaci dětského čtenářství, pěstování čtenářské motivace/zvyklostí, 
trénink čtenářské kompetence  

- čtenářskou socializaci v součinnosti školy, rodiny, knihoven a skupiny vrstevníků 
- budování fondů  včetně elektronických informačních zdrojů pro cílovou skupinu 

s důrazem kvalitu a vysokou obsahovou a uměleckou úroveň  
- tvorbu web stránek Centra dětského čtenářství v rámci www.kjm.cz a propagaci jeho 

aktivit 
- tvorbu e-magazinu a poskytování elektronických služeb pro cílové skupiny (děti, 

mládež, rodina, škola, knihovny) 
- metodické vedení, koordinaci a propagaci aktivit na podporu čtenářství dětí a 

mládeže 
- podporu profesního vzdělávání v oblasti práce s dětským čtenářem a mládeží 

(metodické materiály, výukové pomůcky,  profesní vzdělávání pro knihovníky, 
pedagogy, lektory) 
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- pořádání konferencí, odborných seminářů, workshopů, výstav a dalších aktivit o čtení 
a čtenářství  

- pořádání soutěží, tvůrčích dílen a interaktivních pořadů 
- spolupráci se subjekty působícími v dané oblasti a realizaci společných projektů na 

národní i mezinárodní úrovni  
- spolupráci a propojení s existujícími projekty, aktivitami, soutěžemi, knihovnami, 

partnerskými organizacemi, školami a jejich pedagogy a studenty, spolky, odbornými 
periodiky, aj.  

- spolupráci při propagaci a organizaci tradiční výroční ankety a výstavy Zlatá stuha pro 
nejlepší knihu pro děti a mládež, kterou každoročně pořádá Česká sekce IBBY a 
následnou prezentaci oceněných titulů v KJM 

 
Cílem  Centra dětského čtenářství je zvýraznit roli literatury a kultury v osobnostním 

růstu dětí a mládeže, zejména pro rozvoj tvořivosti, kultivaci demokratických hodnot a 
budoucích profesních postojů, ve spolupráci s rodinou a odbornou literární a pedagogickou 
veřejností. 

První aktivitou realizovanou v roce 2009 byl cyklus seminářů Chceme d ětem číst  
určený odborné veřejnosti, tedy zejména knihovníkům, ale účastnili se ho např. i někteří 
pedagogové. Náplní semináře byla témata: Putování světovou literaturou pro děti, Oceněné 
knihy pro děti a mládež, Zkušenosti z projektu Ruku v ruce, Setkání s handicapovanými a 
pedagogy ze speciálních škol. 

V září ve spolupráci s Českou sekcí IBBY a s Klubem ilustrátorů dětské knihy 
proběhly v knihovně dvě besedy se známými  českými ilustrátory: Renátou Fučíkovou, Evou 
Sýkorovou - Pekárkovou, Barborou Kyškovou, Lucií Dvořákovou, Lenkou Vybíralovou, 
Tomášem Řízkem - Jak se d ělá knížka . Ilustrátoři si s dětmi povídali o své profesi, úskalích 
i kladech své práce. Součástí besed byla výtvarná dílna a prohlídka knih oceněných Zlatou 
stuhou 2008 a výstavy ilustrací. 

V listopadu byl jeden celý týden nazvaný Svět v síti aneb Je pot řeba se internetu 
bát?  věnován „bezpečnému internetu“. Cyklus besed, určených v dopoledních hodinách 
žákům škol a v odpoledních hodinách odborné i neodborné veřejnosti, se věnoval aktuálním 
tématům souvisejících s internetem. 

CDČ se metodicky ve své činnosti zaměřilo na zatraktivnění programové nabídky pro 
všechny typy škol. Prvním třídám byla nabídnuta možnost zapojit se prostřednictvím 
knihovnu do projektu Národní pedagogické knihovny Komenského Už jsem čtenář - Knížka 
pro prv ňáčka (přihlásilo se 6 tříd). Druhým třídám byl nabídnut cyklus besed - Mluvící 
zvířata (v roce 2009 proběhlo z tohoto cyklu 10 besed) vycházející z myšlenky 
mezinárodního projektu Animalitér. 

Vznik Centra dětského čtenářství a jeho plány byly prezentovány na setkání České 
sekce IBBY, na konferenci Úspěšní čtou v Liberci. Na mezinárodním fóru jsme prezentovali 
CDČ v rámci závěrečného setkání knihovníků z projektu ANIMALITER , dále na setkání 
Klubu dětských knihoven, na celostátním semináři Regionální funkce knihoven. Článek  
o CDČ a jeho aktivitách vyšel v časopise Grand Biblio. Cyklus besed Svět v síti byl 
prezentován v Českém rozhlase Brno. 
 
Mezinárodní spolupráce 
 

ANIMALITER - mezinárodní projekt podpořený z projektu CULTURE 2007-2009 byl 
věnován jednomu z nejvíce rozšířených kulturních bohatství  každé země - podpoře knižních 
ilustrací. Byl realizován v průběhu let 2007 – 2009.  Do projektu se zapojilo 9 evropských 
měst – Štrasburk (Francie), Brno (Česká republika), Varšava (Polsko), Debrecín (Maďarsko), 
Ruse (Bulharsko), Praha (Česká republika), Arad (Rumunsko), Košice (Slovenská republika) 
a Barcelona (Španělsko) prostřednictvím městských knihoven, uměleckých škol, muzeí a 
dalších sdružení. Název „Animaliter“ je složen ze dvou francouzských výrazů pro živočicha  
a písmeno a napovídá, že se projekt zaměřil především na tématiku zvířat v ilustraci a 
navázal na oblíbenou tradici zvířecích bajek. 
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Úvodní akci projektu uspořádalo město Štrasburk, které bylo zároveň hlavním 
koordinátorem projektu. U příležitosti slavnostního otevření „Centra Tomiho Ungerera pro 
ilustraci“ se v říjnu 2007 konalo setkání p ředstavitel ů partnerských m ěst , kteří se mj. 
setkali a diskutovali s Tomim Ungererem o možnostech pracovních příležitostí pro dnešní 
ilustrátory. 

Nosnou a velmi významnou aktivitou projektu byla putovní výstava  národního 
dědictví i současné tvorby „Mluvící zvířata“, která do Brna doputovala v červnu 2009.  Každé 
z partnerských měst zde představilo výběr ilustrací z tvorby své země. Mezi shromážděnými 
dokumenty se objevily nejenom knihy ze současnosti, ale i originály rukopisů, vzácné a 
výjimečné tisky. Svou cestu po Evropě zahájila výstava ve francouzském Štrasburku, odkud 
putovala do Debrecína, Košic, Prahy, Varšavy, Brna, Ruse a své cestování ukončila v Aradu. 
Cílem putovní výstavy bylo zlepšit povědomí široké veřejnosti o významu ilustrací v knihách 
a prostřednictvím „mluvících zvířat“ upozornit na to, že národní sbírky obsahují často velmi 
vzácné knihy či rytiny, které svědčí o výjimečnosti, pestrosti a bohatosti národní literatury 
každé země.  

Knihovna Jiřího Mahena v Brně byla v roce 2008 realizátorem workshopů pro děti a 
po celou dobu trvání projektu rovněž koordinátorem knihovnických aktivit projektu. Proto se 
v Brně ve dnech 1.– 3. června 2009 konal závěrečný seminář, na němž mohla každá ze 
zúčastněných knihoven prezentovat aktivity realizované v rámci projektu a představit své 
nejzajímavější aktivity pro děti. Účastníci semináře byli z naší strany seznámeni s činností 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klubu dětských knihoven. Zároveň KJM 
představila nově vzniklé Centrum dětského čtenářství, programy a projekty na podporu 
rozvoje čtenářské gramotnosti. Závěrečným výstupem z tohot semináře se stalo prezentační 
CD ilusturující zkušenosti a náměty všech účastníků projektu. 

Ve spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany byla realizována výstava Liečivé 
pramene představující karikatury umělců Visegrádské čtyřky. V listopadu byly v Piešťanech 
realizovány 2 besedy pro děti o Václavu Čtvrtkovi.  

Ve spolupráci s Polským klubem v Brně POLONUS, s nakladatelstvím Host a 
Ústavem slavistiky MU bylo v rámci festivalu Babylonfest  uspořádáno autorské čtení z knihy 
Běguni s Olgou Tokarczuk. 

Ve spolupráci s Ruským kulturním a osvětovým sdružením byl připraven večer ruské 
poezie v podání Ljubov Voundrouškové, s konzulátem Ukrajinské republiky oslavili příznivci 
lidových tradic pravoslavné velikonoce. 

Stuttgart – výstava k 20. výročí spolupráce, Lipsko – prezentace historie a 
současnosti lipské městské knihovny. 

Díky členství města Brna v mezinárodním spolku Evropské Mozartovy cesty byla 
v KJM prezentována výstava Mozartův život a jeho cesty. V závěru roku byla PhDr. Hana 
Vacková navržena do předsednictva tohoto spolku Statutárním městem Brnem jako jeho 
zástupce. 

 
 

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

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

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

V květnu bylo připomenuto knihovnické odborné veřejnosti i brněnskému kulturnímu 
publiku dvojí výročí svázané s prvním ředitelem knihovny, významným dramatikem  
a představitelem brněnského kulturního dění ve 20. letech 20. století - Jiřím Mahenem ,  
od jehož tragického úmrtí uplynulo 70. let a od roku 1959 má knihovna ve svém názvu celé 
jeho jméno. K těmto událostem byl připraven komponovaný program Vesele i vážně s Jiřím 
Mahenem, na kterém se podíleli středoškolští studenti knihovnictví a velký příznivce 
mahenovských tradic docent Jiří Sedlák. 

Velmi významný podíl na zvyšování image a povědomosti KJM u široké odborné ale  
i laické veřejnosti mělo celostátní setkání Klubu dětských knihoven v ČR. U příležitosti  
15. výročí založení klubu se uskutečnilo třídenní setkání knihovníků z dětských oddělení, 
kteří prezentovali své aktivity a náměty pro podporu dětského čtenářství. Součástí setkání 
bylo vyhlášení výsledků 2. ročníku celostátní soutěže Kamarádka knihovna  a předání cen 
výhercům. KJM jako doprovodný program připravila výstavu z patnáctileté činnosti 
celostátního klubu i jednotlivých regionů a zároveň byla instalována výstava ilustrací z Klubu 
ilustrátorů dětské knihy. 

V souladu se zaváděním prorodinných opatření v městě Brně již druhým rokem 
poskytuje knihovna držitelům rodinných pasů registrační slevu, kterou využilo v roce 2009 
1 259 držitelů těchto pasů. Maskot projektu veverčák Čenda oprovodil opět aktivity projektu 
Poprvé do školy – Poprvé do knihovny a také Den pro dětskou knihu. 

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

V atriu ústřední knihovny byl zřízen přebalovací koutek , kde je možné nerušeně 
přebalit či nakrmit děti. Je snadno dostupný i pro kočárky a přístupný po celou otevírací dobu 
knihovny. Tato služba byla zřízena na základě iniciativy samotných pracovnic ústřední 
knihovny díky porozumění problematice pohybu rodičů s malými dětmi ve velkém městě 
právě proto, že řada z nichž jsou též v roli rodičů. KJM se svými aktivitami zaměřuje na 
podporu funkce a soudržnosti rodiny a rozvoj přístupnosti veřejných prostor rodičům s dětmi. 
Zřízením přebalovacího koutku se zařadila mezi instituce, které se zabývají podporou rodiny 
v rámci Statutárního města Brna, které bylo v roce 2008 oceněno v soutěži Obec přátelská 
rodině. Díky tomuto ocenění získalo město finanční dotaci na zřízení Family pointů a 
ústřední knihovna se stala jedním z prvních kontaktních míst. Za prorodinné aktivity knihovna 
na konci roku získala ocenění Spole čnost p řátelská rodin ě, kterou uděluje Síť mateřských 
center v Jihomoravském kraji. Tento společenský úspěch je závazkem pro KJM nadále 
podporovat a usnadňovat rodinný život svých klientů a bude prestižní záležitostí si tento titul 
udržet. 

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 a od 1. 3. 2008 vyžaduje písemný souhlas 
rodičů nebo zákonného zástupce k přístupu na internet pro děti do 15 let. K propagaci 
bezpečného internetu byl připraven celotýdenní program Svět v síti aneb Je potřeba se 
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internetu bát? - cyklus besed pro školní skupiny i odbornou a laickou veřejnost. Za účelem 
propagování bezpečného internetu jsou neustále k dispozici na všech provozech KJM 
informační materiály, vč. brožurek kampaně STOP násilí na dětech. 

Nadále využívala KJM výstupy získané z aktivní účasti v projektu „Benchmarking 
knihoven“,  jehož garantem je Národní knihovna ČR. Benchmarking je moderní nástroj 
řízení, který prostřednictvím měření výkonů a procesů organizace a jejich systematického 
porovnávání s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení. Přínosem pro zjištění spokojenosti 
uživatelů se službami KJM bylo umožnění zástupcům Ekonomicko-správní fakulty MU 
provést dotazníkové šetření v rámci řešení grantového projektu „Měření spokojenosti občanů 
s veřejnými službami jako součást řízení kvality organizací veřejného sektoru“. Výsledky 
zkoumaných aspektů služeb naznačují větší či menší spokojenost jednotlivých uživatelů  
a mohou být použity k dalšímu perspektivnímu rozvoji instituce. 

 
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 

 
Z těchto důvodu byla vytvořena pracovní skupina na vyhotovení nových webových 

stránek, které budou zohledňovat zmíněné principy a nejnovější trendy virtuálního prostředí. 
KJM již popáté obdržela ocenění v anketě TOP 100 "Spole čnost roku 2009"  a opět 

se zařadila mezi 100 nejvýraznějších a nejdynamičtějších brněnských společností. 
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Kamarádka knihovna     Vítání ob čánků 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Rodinné pasy 
 
 
 

 
 

 
Family point – p řebalovací koutek   Slavnostní p ředstavení certifikátu 
       Společnost p řátelská rodin ě 
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4. Materiální zdroje 
 
4.1. Knihovní fondy  

 
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 6 995 000 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: 

         2009 
Objem přírůstků/1 000 obyvatel:   KJM 98,60  průměr          142,53 
počet exemplářů periodik/1000 obyvatel  KJM   2,64  průměr   5,35 
Náklady na pořízení knihovního fondu/1 obyv. KJM 18,76  průměr  25,64  
 

Průměrné celostátní hodnoty jsou za rok 2007. 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 
2 471 svazků za 424 240 Kč. Z financí na projekty Ruku v ruce a na provoz Informačního 
střediska EUROPE DIRECT byly též pořízeny fondy s příslušnou tématikou celkem za 
8 665 Kč. Z projektu Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých 
děl české literatury a děl literární vědy a kritiky získává KJM každoročně cca 10 titulů 
v hodnotě 3 000 Kč. Dalším zdrojem, kterého si velmi vážíme, jsou dotace a dary městských 
částí , které nám umožnily nakoupit 1 156 svazků za 213 075 Kč. Tyto fondy pak obohacují 
konkrétní knihovny v dané městské části. 

Knihovna získává rovněž dary od obyvatel (knihy a časopis. 
Přes všechny tyto zdroje patří knihovna mezi ty, které mají velmi nízký přírůstek  

na čtenáře (0,9) i obyvatele (0,09). 
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 2009 přibylo do fondů celkem 36 550 knihovních jednotek. Ve skladbě 
převažoval nákup beletrie (25 690 svazků). Ve vazbě na klesající uživatelský zájem byl 
snížen nákup CD (2 363 ks) a prostředky užity ve prospěch knih. V roce 2009 byl 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. Přístupu využilo 513 uživatelů. 
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Do KJM bylo objednáno 266 titulů periodik – 980 exemplářů. Macanova knihovna 
poskytla do fondu Knihovny pro nevidomé a slabozraké 889 ks knih na CD. Odepsáno bylo 
celkem 60 428 svazků, většina z nich pocházela z centrálního depozitáře, kde je třeba fond 
umenšit z důvodu výpovědi ze stávajících prostor v roce 2010. K 31. 12. 2009 bylo 
v centrálním depozitáři uloženo 93 150 svazků, ze kterých si uživatelé vypůjčili 1 449 svazků. 

Revize proběhly v knihovně v Maloměřicích, Chrlicích, Mahenově památníku a v Líšni 
na ul. Jírova. 
 
4.2. Informa ční a komunika ční technologie 
 

Informační a komunikační 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 knihovní síti. V roce 2009 byla do sítě připojena pobočka 
v Řečkovicích a celkový počet propojených pracovišť je 15. 

Nově bylo zakoupeno 23 PC (z toho 3 pro nově automatizovaný provoz) a obnoveno  
19 PC. Dále bylo obnoveno u výpůjčních pultů 8 tiskáren. 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. 

V závěru roku byla opět otevřena možnost realizovat investiční projekt Knihovna pro 
město -  rozší ření a zlepšení služeb ve řejnosti (technické zhodnocení objektu úst řední 
knihovny na Kobližné ) připravovaný do IPRM, který směřuje k intenzifikaci využití 
Shrattenbachova paláce a má řešit rozšíření kapacit pro ústřední knihovnu, reorganizaci 
vybraných prostor tak, aby lépe vyhovovaly potřebám veřejnosti, aplikaci moderních 
knihovnických technologií i některé technologické limity , které jsou brzdou dalšího rozvoje 
služeb. 

Již od roku 2007 plánuje knihovna také rekonstrukci svěřeného objektu Vondrákova a 
reorganizaci prostoru ve prospěch lepšího využití pro služby knihovny (Bystrc). Během roku 
2009 byly v knihovně prováděny dílčí opravy a vypracovat investiční záměr stále trvá. 

Podobný vývoj zaznamenáváme ve věci dědictví KJM, kde je oboustranný zájem 
odprodat polovinu objektu na Pellicové spoluvlastníkům. Celá záležitost se však vyvíjí 
zdlouhavě. Zejména panují zcela rozdílné názory na kupní, respektive prodejní cenu podílu 
KJM.. 

U nově svěřeného objektu Selská 16, který byl v režii Městské části Brno - 
Maloměřice a Obřany přebudován na krásnou knihovnu, byla v posledním čtvrtletí roku 2009 
zrekonstruována přilehlá zahrada, která nabídne návštěvníkům knihovny i široké veřejnosti 
relaxační a oddechový prostor a příjemné místo pro trávení společných chvil.  
Na spolurealizaci zahrady se opět spolupodílela MČ Maloměřice a Obřany. 

Na ostatních pracovištích knihovny probíhaly opravy a udržovací práce dle plánu a 
aktuální potřeby (např. čištění a nátěr fasády, oprava portálu na Kobližné, opravy 
výměníkové stanice a další udržovací práce). 

Knihovna se také věnuje zlepšování vybavení provozů. Nový výpůjční pult byl 
v souvislosti s automatizací vyroben pro pobočku Kolaříkova. 
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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 snaží 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 měli procházet všichni odborní pracovníci. V roce 2009 byl 
schválen celostátní projekt Unie zam ěstnavatelských svaz ů z operačního programu 
Lidské zdroje a zam ěstnanost na vzd ělávání pracovník ů v kultu ře. Oficiální název 
projektu je Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních, oborových a 
odvětvových sdruženích. Významnou cílovou skupinou tohoto vzd ělávání jsou také 
knihovníci  zaměstnaných v knihovnách,. které jsou kolektivními členy SKIP. Cílem projektu 
je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců knihoven a zlepšit konkurenceschopnost knihovnických a 
informačních služeb v době probíhající ekonomické krize. Jednotlivé kurzy budou mít 
inovativní charakter a zaměří se na management knihoven, jazykové a komunikační 
dovednosti a aktuální trendy v oboru. 

Knihovna má vedle krátkodobých plánů – ročních záměrů činnosti, zpracovánu také 
vizi rozvoje do roku 2017 k jejímuž naplnění se bude snažit získávat vícezdrojové 
financování.  
 
 
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. 

 
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 
roku 2008 se toto podařilo prosadit ve významnější míře do rozpočtu roku 2009. Tím byl dán 
prostor k realizaci systémových změn a zlepšení platové situace včetně možnosti alespoň 
částečně oceňovat skutečný výkon jednotlivců. V průběhu roku navíc byly schváleny dvě 
zákonné úpravy platů. Vzhledem k tomu, že zpočátku nebyly poskytnuty prostředky na jejich 
realizaci, paradoxně to do značné míry ovlivnilo možnost dokončit systémové platové úpravy 
a obsadit některé pozice. To se podařilo až v závěru roku, Přes všechna, jistě pozitivní 
platová opatření, dosáhl průměrný plat  částky 16 829 Kč, což je stále hluboko pod 
celostátním průměrem i průměrem v oboru. 

 
V těchto souvislostech je dobré si připomenout, že profese knihovníka a informačního 

pracovníka je obor, na který jsou kladeny velmi vysoké nároky. Mezi základní kvalifikační 
předpoklady a kompetence patří zejména: 
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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). 
 
Počet pracovníků je ovlivňován řadou faktorů, mezi které patří velikost obsluhované 

populace, počet 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   0,38 průměr    0,52 
počet zaměstnanců/1000 čtenářů  KJM   3,52 průměr    4,03 
počet zaměstnanců/1000 návštěvníků KJM   0,17 průměr    0,26 
počet hodin pro veřejnost týdně  KJM 58,00 průměr  44,70 
 
Průměrné celostátní hodnoty jsou za rok 2007 vzhledem k tomu, že rok 2009 zatím není 
zpracován. 
 
Struktura a po čty zam ěstnanc ů ke konci sledovaného období : 
Limit zaměstnanců:   143 
Přepočtený stav k 31. 12. 2009: 142,38 
z toho: 
knihovníci 2.3.1.   116,15 
zakladači 1.6.4.       4,5 
ostatní       21,73 
(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 2009 nastoupilo do organizace celkem 22 zaměstnanců: 
knihovníci 2.3.1.: 17 (z toho 2 po rodičovské dovolené) 
zakladači 1.6.4.:   1 
ostatní 2.4.14.:   4 
 
 
V roce 2009 rozvázalo pracovní poměr celkem 16 zaměstnanců (z toho 3 nástupy na 
mateřskou dovolenou): 
knihovníci 2.3.1.: 14 (z toho  3 na MD) 
zakladači 1.6.4.:   1 
ostatní:    1 
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Průměrné platové třídy ve sledovaném období: 8 
průměrná platová třída knihovníci:   8 
průměrná platová třída zakladači:   4 
ostatní :      8 
 
Průměrný plat celkem dle vyplacených mezd: 16 829 Kč 
průměrný plat knihovníci:    16 689 Kč 
průměrný plat zakladači:    10 840 Kč 
průměrný plat ostatní:    16 524 Kč 
 
 

Při ročním čerpání mezd bylo uvažováno i s neobsazenými pracovními místy: 
redaktor webu, 2 odborní knihovníci – informační pracovníci a 0,5 úvazku knihovník pro 
dětskou knihovnu. 

Funkční místa redaktora webu a knihovníka pro DK se nám však podařilo obsadit až 
v závěru roku 2009. 
 

Vedení KJM pravidelně poskytuje možnost absolvovat odbornou praxi studentům 
knihovnictví jak středoškolským, tak VŠ. Zdaleka to nejsou pouze studenti z Brna, ale také 
z Luhačovic a Opavy (20 studentů). Tzv. mimooborovou praxi v kulturní organizaci absolvují 
studenti MU Brno ve stále větším počtu (19 studentů). 

Pro obě zúčastněné strany se praxe stává cennou zkušeností, kterou zejména 
knihovna zúročuje při plánování vzdělávacích aktivit v dětské knihovně a při tvorbě 
interaktivních pořadů, na kterých se intenzivně podílejí studenti MU Brno - z Kabinetu 
informačních studií a knihovnictví a Ústavu muzeologie a archeologie FF a z Katedry 
francouzského jazyka a literatury PdF. 

KJM také umožňuje v rámci svého mezinárodního působení stáže zahraničním 
studentům – v roce 2009 se zúčastnily dvě studentky z Rakouska měsíční stáže z projektu 
Europass – mobilita. 

Zaměstnanci KJM dostávají pravidelně příležitost k rozšiřování profesního vzdělávání 
zaměřeného na nové trendy, legislativu, pracovní postupy, komunikační dovednosti IT a 
další. Nejedná se pouze o knihovnická témata, ale také o ekonomická, právnická, 
personální. Osmdesáti seminářů, konferencí a školení se celkem zúčastnilo 174 pracovníků.   
 
 
5.2. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

KJM jako povinný subjekt neobdržela v roce 2009 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 2009 bylo provedeno 7 auditů výkonu a 19 finančních auditů 
v následujícím sledu a s příslušnými závěry: 
 
leden 
-  vyhotovení roční zprávy o finanční kontrole za rok 2008 vč. tabulek pro OK MMB 
 
leden 
01/09 audit výkonu – cíl: zjištění, zda jsou v KJM prováděna pravidelná školení BOZP a  
   PO zaměstnanců a vstupní školení nových zaměstnanců 
   výsledek: bez závad 
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02/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 163/11/2008 (faktury, pokladní 
   doklady, cestovní účty, paragony za drobný nákup jsou v souladu  
   s § 11  odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění  
   výsledek: bez závad 
 
únor 
03/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda finanční prostředky z Fondu kulturních a sociálních 
   potřeb (dále FKSP) byly v průběhu roku 2008 čerpány v souladu  
   s platnou kolektivní smlouvou a zda účetní doklady, které se k čerpání 
   z FKSP vztahují, jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 
   o účetnictví  
   výsledek: bez závad 
 
březen 
04/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 250/12/2008 (faktury, pokladní 
   doklady, cestovní účty, paragony za drobné vydání) jsou v souladu  
   s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění  
   výsledek: bez závad 
05/09 audit výkonu – cíl: zjištění, zda při průzkumu trhu – interních výběrových řízeních –  
   za rok 2009 bylo dodržována část I. Pravidel pro zadávání veřejných 
   zakázek, která byla schválena Radou města Brna na R4/061 dne  
   6. května 2004 
   výsledek: bez závad 
 
duben 
06/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 121-400/01/09 (dodavatelské 
   faktury, pokladní doklady, cestovní účty, paragony za drobné vydání) 
   jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění 
   výsledek: bez závad 
07/09 audit výkonu spojený s finančním auditem – vyřazování majetku z účetní evidence za 
   období 06-12/2008. Cíl: zjištění, zda je dodržována příloha č. 3  
   Nakládání s majetkem „Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna 
   k příspěvkovým  organizacím“ a vnitropodnikové směrnice o evidenci 
   majetku při vyřazování nepotřebného majetku  
   výsledek: bez závad 
08/09  finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 155-304/02/09 (dodavatelské 
   faktury, pokladní doklady, cestovní účty, paragony za drobná vydání) 
   jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění 
   výsledek: bez závad 
 
květen 
09/09 audit výkonu – cíl: zjištění, zda provoz autodopravy za období 01-12/2008 je v souladu  
   s vnitropodnikovou směrnicí č. 2/2003 o autodopravě  
   výsledek: bez závad 
10/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 134-416/03/ (dodavatelské  
   faktury, pokladní doklady, cestovní účty, paragony  za drobná vydání) 
   jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění  
   výsledek: bez závad 
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červen  
11/09 audit výkonu – cíl: zjištění, zda inventarizace majetku a závazků organizace za rok 
   2008 proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění a Příkazem ředitele č. 4/2008 s účinností  
   od 10.10.2008 
   výsledek: bez závad 
12/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 122-464/04/2009 (dodavatelské 
   faktury, pokladní doklady, cestovní účty, paragony za drobná vydání) 
   jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění  
   výsledek: bez závad 
 
červenec 
13/09 finanční audit – cíl: kontrolní součty pokutových bloků a tiskových výjezdů u vybraných 
   poboček za I. pololetí 2009  
   výsledek: bez závad 
14/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 174-432/05/2009 (dodavatelské 
   faktury, pokladní doklady, cestovní účty, paragony za drobná vydání) 
   jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění 
   výsledek: bez závad 
 
srpen 
15/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 293-569/06/2009 (dodavatelské 
   faktury, pokladní doklady, cestovní účty, paragony za drobná vydání) 
   jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění 
   výsledek: bez závad 
16/09 audit výkonu, systému – cíl: zjištění, zda je dodržována interní směrnice č. 5/2004 
   „Směrnice k provádění mimořádných inventarizací pokladní hotovosti 
   na pracovištích KJM“. Byly provedeny kontroly na 3 pobočkách, do 
   konce účetního období zbývá vykonat 5 mimořádných inventarizací. 
17/09 finanční audit – kontrolní součty pokutových bloků a tiskových výjezdů na vybraných 
   pobočkách za I.2009  
   výsledek: bez závad 
 
září 
18/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 146-354/07/2009 (dodavatelské 
   faktury, pokladní doklady, cestovní účty, paragony za drobný nákup) 
   jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění  
   výsledek: bez závad 
19/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda vybrané dotace za rok 2008 byly vyúčtovány a byl  
   zhodnocen jejich přínos pro KJM  
   výsledek: bez závad 
20/09 finanční audit – kontrolní součty pokutových bloků a rodinných pasů u vybraných 
   poboček za rok 2009  
   výsledek: bez závad 
 
říjen 
21/09 finanční audit – cíl: zjištění zda čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a 
   sociálních potřeb za období 01-06/2009 proběhlo v souladu s platnou 
   Kolektivní smlouvou  
   výsledek: bez závad 
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22/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 139-349/08/2009 (dodavatelské 
   faktury, pokladní doklady, cestovní účty, paragony za drobný nákup) 
   jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění 
   výsledek: bez závad 
 
listopad 
23/09 finanční audit – cíl: zjištění, zda účetní doklady od č. 271-513/09/2009 (dodavatelské 
   faktury, pokladní doklady, cestovní účty, paragony za drobný nákup) 
   jsou v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
   v platném znění  
   výsledek: bez závad 
24/09 finanční audit – kontrolní součty pokutových bloků u vybraných poboček za rok 2009  
   výsledek: bez závad 
25/09 audit výkonu – cíl: zjištění, zda provoz autodopravy za období 01-011/2009 je  
   v souladu s vnitropodnikovou směrnicí č. 2/2003 o autodopravě  
   výsledek: bez závad 
 
prosinec 
- sestavení návrhu plánu interního auditu na rok 2010 
- sestavení roční zprávy o činnosti interního auditu za rok 2009 
- příprava na sepsání roční zprávy o finanční kontrole pro OK MMB 
 
5. 3. 2. Veřejnoprávní kontroly 
 
Přehled veřejnoprávních kontrol provedených v roce 2009: 

1. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora  
doba kontroly: 20. 1. 2010  
kontrolované období: 1. 1.– 31. 12. 2009 
protokol o výsledku: závěr – bez závad 

2. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Žebětín 
doba kontroly: 4. 12. 2009 
kontrolované období: 1. 1.– 30. 11. 2009 
protokol o výsledku: závěr – bez závad 

3. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady 
doba kontroly: 22. 12. 2009 
kontrolované období: 1. 1. – 30. 11. 2009 
protokol o výsledku: závěr – bez závad 
 
Výše uvedené kontroly pod body 1–3 se týkaly vždy užití příspěvku na provoz  

od kontrolního orgánu. 
 
 
5. 4. BOZP a PO 
 
1. Prevence 
 
a) vstupní školení:  je prováděno při nástupu nových zaměstnanců KJM. Školení BOZP a 
   PO obsahuje seznámení s obecně platnými předpisy. Pracovníci jsou 
   seznámeni se svými povinnostmi vyplývajícími z těchto předpisů. Toto 
   vstupní školení provádí technik BOZP a PO. Na pracovišti jsou pak 
   noví zaměstnanci seznámeni s konkrétními bezpečnostními požadavky 
   a jsou seznámeni s možnými riziky. Toto provádí vedoucí příslušného 
   pracoviště. 
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b) periodické školení: všichni zaměstnanci KJM absolvovali každoroční periodické školení 
   BOZP a PO, které provedl technik BOZP a PO.  
   

O obou typech školení je veden záznam v osobní kartě BOZP každého zaměstnance. 
 
2. Kontrola  

 
a) ústřední knihovny: probíhala průběžně po celý rok 2009. 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: kontrolu poboček a výpůjčních míst provádí technikem BOZP a PO a to 
   tak, aby každé pracoviště bylo kontrolováno min. 2x za kalendářní rok. 
   Dále byla provedena kontrola vybraných pracovišť v rámci  
   každoročních prověrek BOZP za přítomnosti ředitelky KJM, vedoucí 
   útvaru služeb poboček a technika BOZP a PO. V rámci těchto kontrol 
   nebylo zjištěno žádné porušení platných předpisů v oblasti BOZP a 
   PO. 
 
3. Pracovní úrazy  

 
V roce 2009 nebyl v Knihovně Jiřího Mahena v Brně řešen žádný pracovní úraz.  

 
4. Revize RHP a požárních hydrant ů  
 

Revize RHP a požárních hydrantů je prováděna 1x ročně. Revize provedl v řádném 
termínu Milan König. Všechny RHP byly fyzicky zkontrolovány, v případě opravitelných 
závad byly tyto odstraněny a za RHP, kterým skončila jejich životnost byly dodány nové. Vše 
je řádně zaznamenáno v Protokolu o kontrole hasicích přístrojů. 
 
5. Revize EPS   
 

Pravidelně 1x za měsíc je prováděna zkouška funkčnosti  EPS za provozu. 1x ročně 
je prováděna revize EPS – provádí firma Hajtr. Záznam o revizi je v provozní knize EPS. 
 
 
6. Kontrola požárních uzáv ěrů  
 

Jedenkrát za 6 měsíců je prováděna kontrola požárních uzávěrů. Kontrolu provádí 
technik PO Ivan Sláma. 
 
 
7. Požární dokumentace  

 
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 26. února 2009 
        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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
                                                 
 
 
 
 


