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Pobočka Knihovny Jiřího Mahena na Starém Brně zvaná Křižovatka
se dočkala svého otevření
Pobočka KJM Křižovatka prošla v roce 2019/2020 v rámci participativního rozpočtu města
Brna Dáme na vás celkovou rekonstrukcí. Z důvodu vládních nařízení souvisejících
s epidemickými nařízeními muselo být slavnostní otevření Křižovatky odloženo a fungovala
pouze formou výdejního okénka. Ve středu 2. 6. 2021 v 15:00 bude však konečně otevřena,
tudíž si čtenáři budou moci svou oblíbenou literaturu půjčovat přímo z polic knihovny.
Projekt na obnovu knihovny podal do Dáme na vás pan Martin Krčál v roce 2017 s názvem
„Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna“. V celoměstském hlasování projekt skončil na
9. místě s 1 063 hlasy. Celkové náklady na realizaci dosáhly 2 396 500 korun. „Jsem velmi
rád, že byl tento projekt podán do participativního rozpočtu a že se díky němu podařilo
zvelebit prostor knihovny. Děkuji za spolupráci městské části Brno-střed a Knihovně Jiřího
Mahena při samotné realizaci. Věřím, že výsledek snažení ocení všichni návštěvníci,“ uvedl
druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.
Pobočka
s výměnným
fondem
bude
poskytovat a zpřístupňovat kvalitní knižní fond,
vzdělávací programy a aktivity nejrůznějšího
zaměření, stejně tak jako všechny ostatní
pobočky KJM.
Unikátní je však v tom, že její provoz zajišťují
v rámci své knihovnické praxe studenti KISK
MUNI, kteří si tak zároveň osvojují zkušenosti
a znalosti získané během studia. Křižovatka se
tak stala specifickou studentskou pobočkou
zaměřující se na vzdělávání budoucích
knihovníků, kteří si přímo v provozu moderní
rekonstruované knihovny vyzkouší základní
knihovnické procesy a interakce. „Otevře se jim zde prostor pro kreativitu, experimenty
i odhalování slepých cest. Do praxe tak odcházejí studenti s otevřenou myslí, kteří se nejen
nebojí na svých nových pracovištích inovovat a prošlapávat cesty k novým službám, ale
dokáží i ohodnotit jejich úspěšnost,“ upřesnila ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Libuše Nivnická.
Křižovatka bude pro čtenáře otevřena každou středu od 14 do 18 hodin. Pobočka není
součástí automatizované sítě poboček KJM, proto si musí čtenář založit samostatnou
průkazku pro vstup.
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