ZPRÁVA O ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZA ROK 2016

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.
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ÚVOD
Tímto vizuálním symbolem byl provázen celý rok 2016. Za ním se skrývá nejen
připomenutí významného výročí knihovny, ale především tisíce hodin práce,
kterou jsme odevzdávali v průběhu celého roku našim uživatelům. „Dobrá služba
nesmí obtěžovat, lidé si ji musí užívat“, je motto, kterým se knihovna řídí ve
skladbě svých služeb a aktivit. Knihovna je inspirátorem, prostorem pro
vzdělávání, relaxaci, rozvoj kreativity a především příležitostí pro setkávání lidí,
která posilují mezilidskou důvěru, respekt a vzájemné porozumění.
Knihovna je živý organismus budovaný z nekončící řady stavebních kamenů. Jsou to však lidé, kteří
knihovnu tvoří a zároveň si ji užívají s každodenní samozřejmostí. Knihovna je místo živého dialogu,
kde se prolínají přání našich uživatelů s profesionální schopností stovek zaměstnanců tato přání nejen
vnímat, ale také je naplňovat.
Důkazem, že tato filosofie a styl služeb je dobře zvolenou cestou, jsou konkrétní statistické výsledky.
V obrovské konkurenci, kterou představují elektronická média a široká nabídka kulturních
a vzdělávacích služeb v Brně, se dlouhodobě daří udržet stabilní výkony. Za rok 2016 se dokonce
v hlavních ukazatelích, jako je počet registrovaných čtenářů - téměř 41 tis., návštěvníků – 811 tis.
(z toho přes 96 tis. Návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí), podařilo tato čísla opět navýšit. Je
však třeba vnímat, že vedle měřitelných výkonů je zde mnoho dalších hodnot, které nelze přímo
měřit, ale jsou možná ještě významnější – vstřícné, spolehlivé, otevřené prostředí, dostupné pro
každého. Knihovna je nevtíravou, ale o to více každodenně využívanou službou, hodnotou, která
spoluvytváří tvář přívětivého města, pohodlného pro život i vstřícného k návštěvníkům.
Výstava k 95. výročí založení knihovny nazvaná „95 NEJ“ je průřezem všech časových etap, odrazem
klíčových okamžiků, rozvojových i komplikovaných období, přináší i humorné pohledy do života
knihovny. Zaznívají zde výroky významných osobností i našich zaměstnanců. Zkrátka ta
nejzajímavější NEJ, která stojí zato vidět a vnímat. Výstava doprovázená ukázkami našich programů
se setkala s velkým úspěchem jak na Světu knihy v květnu v Praze, tak v Urban centru, kde oslovila
návštěvníky závěrem roku.
Výročí knihovny jsme v průběhu roku vetkli přímo do každodenního provozu v podobě interaktivních
programů a nových služeb. Knihovnu jsme představovali v její pestrosti uvnitř a stále častěji také vně
knihovny vlastními projekty či jako součást celoměstských festivalů a akcí.
Za velký úspěch považuji všechny počiny, kterými se podařilo dále zviditelňovat knihovnu jako
vzdělávací instituci. Mezi nové formáty patří například spolupráce s odborem školství a mládeže při
realizaci MAP ve vzdělávání ve městě Brně, či to, že se knihovna stala v rámci celé republiky prvou
certifikovanou institucí, u které lze vykonat profesní zkoušky Národní soustavy kvalifikaci pro pozici
knihovník v dětské knihovně. Spolu s dalšími aktivitami jako je např. elektronický časopis IMPULSY, či
působení Centra dětského čtenářství je to zároveň příspěvek k naplňování Koncepce rozvoje knihoven
ČR do roku 2020 v oblasti profesního vzdělávání a podpory čtenářské gramotnosti. Knihovna a její
zaměstnanci jsou stále častěji oslovováni pro vystoupení na konferencích, odborných seminářích i pro
mezinárodní spolupráci. I to je důkazem toho, že naše zkušenosti a služby slouží jako příklady dobré
praxe.
Vše, co je obsahem této zprávy o činnosti organizace, je odrazem společného úsilí všech pracovníků
knihovny. Každý člověk má v tomto velkém mechanismu svou nezastupitelnou roli a děkuji všem,
kteří ji v průběhu roku úspěšně naplňovali.

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka KJM

3

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Vše, co jsme v roce 2016 v knihovně pro naše uživatele nabídli a skutečně zrealizovali, bylo v souladu
s naším trvalým krédem budovat firemní značku s vysokou kvalitou – značku Knihovny pro město.
V tomto duchu nás těší každé pozitivní vyjádření od veřejnosti, stejně tak poctivě pracujeme
s věcnými návrhy veřejnosti na možná zlepšení.
Posílení nákupu knihovních fondů, pořízení hraček či hudebních nástrojů z projektů Lekotéka
a Bubnohrátky přispělo k pestřejší nabídce nejen tradičního fondu, ale právě toho ojedinělého, který
se dosud v jiných knihovnách v ČR neobjevuje. Vše, co se v průběhu roku událo, je obsahem
následujících kapitol.
1. Knihovnické a informační služby
1.1 Celkové statistické ukazatele
Za rok 2016 zaznamenala KJM nárůst čtenářů nejen díky zrealizovaným úpravám prostor, rozšíření
půjčovní doby v Ústřední knihovně a zavedení nových druhů služeb (e-Reading, možnost vzdáleného
přístupu do databází, zpřístupnění článkové databáze online), ale i díky většímu výběru novinek,
posílení fondu audioknih, Lekotéky, deskových her a e-čteček, rozšíření nabídky kulturních a
vzdělávacích pořadů, služby Odlož a osobní knihovnice. Aktivní zapojení knihovny do celostátních i
celoměstských akcí (Den s audioknihou, Den vědy, Muzejní noc, Noc literatury, Velký knižní čtvrtek,
Mezinárodní den seniorů, Festival zdravé stravy a pohybu, Betlémské dary, Family Fest) přinesl, další
zviditelnění a dobré povědomí u veřejnosti.
1. 1. 1 Kdo nás vyhledává – čtenáři a návštěvníci
Klientelu KJM tvoří občané města Brna i JM kraje od tříměsíčního dítěte po devadesáti devíti leté
čtenáře v celkovém počtu 40 970, z čehož je 10 147 děti do 15 let. Počet čtenářů se zvýšil o 297.
V Ústřední knihovně bylo registrováno 13 641 čtenářů, na pobočkách 27 329. Do všech provozů
dorazilo 811 394 návštěvníků, o 43 986 více jak v roce 2015. V Ústřední knihovně došlo k nárůstu počtu
uživatelů internetu, o 10 004 více než v roce 2015, což je díky nově zbudovanému Zákaznickému
centru, jeho délce otevírací doby, navýšení počtu PC, a také z důvodu téměř jediného místa
s přístupem na internet pro širokou veřejnost ve středu města. Na pobočkách zájem o internet klesá
z důvodu stále dostupnějšího připojení internetu pro domácnosti.
Nárůst návštěvníků zaznamenaly kulturní a vzdělávací akce, kterých se uskutečnilo 3 567 (o 314 více
než v roce 2015), a jichž se zúčastnilo 96 294 osob. V Ústřední knihovně se jejich počet zvýšil o 13 752
(celkem 55 704), na pobočkách o 2 681 (celkem 40 590). Uživatelů webových stránek bylo 636 890,
Též vzrostl počet čtenářů, kteří nahlíželi do svého čtenářského konta, bylo jich 188 260. Do on-line
katalogu nahlédlo 759 276. Čísla virtuálních návštěv svědčí o stále větší počítačové gramotnosti
populace všech věkových kategorií.
1.1.2 Co u nás klienti nachází
Knihovna nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin i časopisů, AV médií a hudebnin,
přístup do sítě internetu a elektronických databází, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Od
roku 2011 patří do nabídky služeb půjčování čteček elektronických knih, deskových her
a tematických kufříků. Od roku 2013 je součástí nabídky i hračky a didaktické pomůcky v rámci
projektu Lekotéka. V roce 2014 začala s půjčováním deštníků a brýlí. Čtenářům i návštěvníkům
poskytuje informace o literatuře, o regionálních autorech, faktografické a právní informace,
informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, informace o Evropské unii
a meziknihovní výpůjční službu a informační bod sítě Senior pointu. V neposlední řadě pak otevřený
prostor pro relaxaci, vzdělávání a setkávání různých věkových i sociálních skupin a kultur.
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Klasické využívání služeb knihovny nezůstává za virtuálním světem pozadu, o čemž svědčí nárůst
výpůjček. Za celý rok bylo půjčeno 1 690 338 dokumentů (o 22 637 více než v roce 2015), zvýšil se
počet výpůjček naučné literatury pro dospělé či krásné literatury pro děti. Zájem je o audioknihy,
hračky a edukativní vzdělávací pomůcky pro děti se specifickými potřebami. Velké oblibě se těší
půjčování elektronických čteček, které byly zakoupeny i na některé pobočky a nová služba e-reading,
která umožňuje stahování žádaných bestsellerů do vlastních mobilních zařízení.
1.2 Služby jednotlivých pracovišť
1.2.1 Ústřední knihovna
V roce 2016 oslavila knihovna 95. výročí založení a v duchu oslav jsme se veřejnosti snažili přiblížit
měnící se tvář knihovny nejen výstavou 95 NEJ, ale i řadou interaktivních doprovodných pořadů
a nabídkou nových služeb.
Čtenáři mají k dispozici širší nabídku fondu. Ve vybraných dnech mohou využít individuální péči osobní
knihovnice nebo si vybrat z širší nabídky tematických výstavek. Ti, jimž nedostatek času nedovoluje
vyhledávat knihy ve volných výběrech, si oblíbili novou službu „Odlož“, (požadovanou knihu nemusí
vyhledávat a je pro ně připravena, podobně jako objednávka ze skladu, což jim výrazně uspoří čas).
Stále častěji jsou, už nejen mladými, využívána samoobslužná zařízení, půjčování e-knih přes eReading, či vzdálený přístup do databází. Nově je čtenářům v knihovně přístupná také elektronická
podoba části článkové databáze.
Nově nabídla knihovna cykly přednášek: Za památkami jihovýchodní Moravy ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem, Osobnosti české kultury v kontextu holocaustu se společností
Unijazz, O rostlinách s Mgr. Martinou Pravcovou, či Asijskou kulturu s brněnskými Otaku. Snažíme se,
aby nabídka byla pestrá a mohl si z ní vybrat každý bez rozdílu věku, vzdělání či vyznání, kdo má
zájem o celoživotní vzdělávání, relaxaci i rozvoj kreativity. Vyhledávanými se staly
muzikoterapeutické, arteterapeutické a artefiletické programy. Stupňující se návštěvnosti se těší
Velké knižní čtvrtky. Knihovna se aktivně zapojila do festivalu Meeting Brno, Ghettofestu, do
vzdělávacího festivalu Eduspace, Noci literatury, Dne poezie, či jedenácté Muzejní noci v KJM,
nazvané Knihovna slaví, přijďte slavit s námi. Rok 2016 byl také rokem oslav 50. výročí spolupráce
partnerských měst Brna a Poznaně. I v nich sehrála knihovna velmi významnou úlohu.
Knihovna pro dospělé
Zpřístupňuje široký výběr beletrie i cizojazyčné, doporučené četby, komiksů, mangy, populárně
naučné literatury různých oborů a časopisů – rovněž v elektronické podobě. Registrovaní čtenáři si
mohou knihy i časopisy půjčit domů, rozpůjčované knihy si mohou zarezervovat, případně využít
Meziknihovní výpůjční službu a doplňkovou službu eReading (v elektronické podobě jsou tituly
dostupné bez čekání). Při výběru ochotně pomohou přívětivé a profesionální knihovnice.
K samostatnému vyhledávání v katalozích knihovny slouží PC kiosky, k relaxaci odpočinkové zóny
i pohodlná studijní místa. V centrální hale je samoobslužné půjčovací zařízení. Knihovna pro dospělé
zajišťuje bezproblémový chod návratového boxu umístěného před knihovnou a servis v podobě
elektronické i poštovní agendy rezervací a upomínek a pečuje o celý registr čtenářů automatizované
sítě.
Knihovna pro dospělé a Mahenův památník byly dějištěm programu Muzejní noc 2016 – Knihovna
slaví, přijďte slavit s námi. Již jedenáctá Muzejní noc v KJM přilákala téměř 2 200 zájemců
(v Ústřední knihovně 2 017 a v Mahenově památníku rekordních 212).
Knihovna přátelská seniorům
Trend věkové struktury obyvatelstva potvrzuje, že se věkový průměr našich obyvatel zvyšuje a stejný
trend je možné pozorovat i v knihovnách. KJM seniorům dlouhodobě věnuje zvláštní pozornost.
Aktivní stárnutí podporuje realizací přednášek KA3V, kurzů tréninku paměti a PC gramotnosti
a přípravou aktivit pro Klub seniorů. Ten se od roku 2009 schází minimálně dvakrát měsíčně. Je v něm
registrováno přes 70 seniorů. Standardní návštěvnost jednotlivých setkání se pohybuje mezi 20 až 40
návštěvníky. Rekordní účast (přes 100 návštěvníků) měly dvě akce - březnová přehlídka klobouků a
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módních doplňků paní Marie Pávkové se vzpomínáním na minuléé časy
a program ke Dni
seniorů - představení Komorního hudebního divadla Brno Kavárna zlomených srdcí. V programu
klubu byly připomenuty lidové zvyky a tradice, obrazně jsme navštívili Bolívii, Kanadu a Polsko,
připomenuli si historii brněnského baletu, či „Zapomenuté války“ s PhDr. Vojenem Drlíkem, odhalili
tajemství oboru stibologie (nauky o starých stezkách - s Ing. Radanem Květem, nechyběla autorská
čtení ani setkání s hudbou, či prezentace magazínu Moje země. Součástí oslav 700. výročí Karla IV. a
potažmo i společných kořenů s Polskem bylo představení divadla jednoho herce, paní Stanislavy
Hoškové z Dobříše, jako Alžběty Pomořanské (poslední ze čtyř manželek Karla IV.) S velkým nadšením
byly přijaty prohlídky stálé expozice Diecézního muzea Vita Christi
s komentovanou
prohlídkou obrazu Madona z Veveří, komentovaná prohlídka Kleinova paláce, či programy v rámci
Brněnských dnů pro seniory, které přilákaly i širokou veřejnost. Nezapomněli jsme ani na výlety. Na
pozvání floristy Slávka Rabušice jsme navštívili v rámci cyklu „Květiny v komnatách“ dva barokní
skvosty Vranov nad Dyjí (s vernisáží „Vranovské lilie“) a státní zámek Buchlovice
(s
vernisáží „Růže pro bohyni“ a ukázkou vazby květin).
Kulturní akademie třetího věku
Kulturní akademie třetího věku (KA3V)je určena pro milovníky historie a brněnské kultury vůbec ve
věku 55+ bez zvláštních nároků na vzdělání. Do projektu je zapojeno šest kulturních institucí –
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Hvězdárna a planetárium Brno, Dům umění města Brna, Filharmonie
Brno, Moravská galerie v Brně a Muzeum města Brna. V rámci bohatého programu účastníci
vyslechnou nejen zajímavé proslovy, ale také si prohlédnou aktuální výstavy, zúčastní se
komentované procházky městem, zhlédnou netradiční projekce, nahlédnou do zákulisí institucí,
obdrží studijní materiály a na závěr absolventský diplom. Těšit se mohou na setkání s významnými
osobnostmi i na žhavé novinky z kulturní oblasti brněnské scény. Cyklus zahájený v roce 2015
pokračoval v KJM v prvním pololetí 2016 dvěma pořady: 8. února přednáškou Prof. PhDr. Miloše
Štědroně, CSc. Brno hudební a před závěrečným předáním diplomů 2. května proběhlo setkání
s hercem, dramatikem, režisérem, pedagogem a spisovatelem Arnoštem Goldflamem. Ve druhém
pololetí byl zahájen již třetí ročník KA3V. V jeho rámci proběhly v KJM rovněž dvě přednášky: 31. října
přednáška literárních vědců prof. Jiřího Trávníčka a Michala Fránka Brno poetické, s nímž bylo spojeno
také odhalení panelů v průjezdu KJM 14. listopadu připravily Mgr. Štoudková a Mgr. Sakmarová
povídání o muzikoterapii a arteterapii a jejich využití v běžném životě, nazvané Umění jako cesta ke
zdraví.
LiStOVáNí v knihovně
Ve spolupráci s projektem scénického čtení LiStOVáNí jsme pokračoval pravidelný cyklus sobotních
rodinných představení. V prvním pololetí proběhla představení Zahrada Jiřího Trnky, O princi
Čekankovi Patrika Ouředníka, Šmodrcha - Pěkně popletený kočičák Archiho Kimptona i s účastí
autora a autogramiádou. Představení, jichž se zúčastňují autoři, jsou hojněji navštěvovaná
a veřejností lépe přijímána. V rámci Dětského dne v pralese sklidilo zasloužený úspěch představení
Gorila a já Fridy Nilsson. Ve druhém pololetí to byla představení Myši patří do nebe Ivy Procházkové a
na Den pro dětskou knihu premiérové představení Kluk co se koupal s piraňami Davida Almonda. Pro
dospělé bylo připraveno Listování knihou Marie Doležalové Kafe a cigárko, za níž získala cenu
Magnesia Litera, a představení Koho vypijou lišky Lidmily Kábrtové.
Trénink paměti
O tréninky paměti, které vede certifikovaná trenérka paměti Mgr. Helena Orálková je stále zájem.
V roce 2016 proběhly 2 kurzy po 8 lekcích a 1 kurz se 4 lekcemi (celkem pro 52 klientů). V nabídce
pořadů ÚK pro školní rok 2015/2016 i 2016/2017 je zařazen program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ s názvem
Ivan vedl Xenii aneb Mnemotechniky, jenž se zabývá aplikováním mnemotechnik na středoškolské
učivo. Volno-časový program „Naučte se naučit“ proběhl 8x a navštívilo ho 40 účastníků. V rámci
celorepublikové akce Národního týdne trénování paměti vyhlášené ČSTPMJ byly realizovány také tři
osvětové přednášky pro veřejnost. Jedna přednáška byla realizována v obecní knihovně v Březině
a dvě pro seniory Chytré lékárny. Na vyhlášení celostátní soutěže Školních časopisů byl pro učitele
připraven workshop věnovaný trénování paměti se zaměřením na Mnemotechniky.
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Mahenův památník
Mahenův památník vybudovaný v roce 1992, podle přání paní Karly Mahenové, vdovy po Mahenovi,
jako trvalá připomínka osobnosti Jiřího Mahena, v domě, kde Mahen do své smrti bydlel, navštěvují
odborníci, studenti i laická veřejnost zajímající se o jeho osobnost. Zájemcům poskytuje zejména
informace o Mahenovi a jeho tvorbě a o současných i starších regionálních autorech (v roce 2016 395
dotazů). Mahenovu pracovnu navštívilo v roce 2016 617 zájemců. Půjčovna v Mahenově památníku
poskytuje svým návštěvníkům tradiční knihovnické služby a moderní informační technologie i
možnost účasti na nejrůznějších kulturních a společenských aktivitách (besedách, přednáškách, či
literárně-dramatických pořadech). 1416 registrovaných čtenářů společně s návštěvníky zde loni
uskutečnilo 11.958 návštěv. Knihovnu navštěvuje 12 školních tříd. Pravidelní čtenáři i návštěvníci
oceňují individuální přístup, zvláštní atmosféru, výběr knih a otevírací dobu v neděli, kdy je
návštěvnost nejvyšší. V komorním půdním prostoru se uskutečnilo 120 pořadů pro 3.850 účastníků
(80 pořadů pro děti, 40 pro dospělé). V pořádání kulturních a literárních akcí pro veřejnost má MP
dlouholetou tradici. Zaměřuje se na všechny věkové kategorie. Nejmenším návštěvníkům jsou vedle
nabídky besed pro školy určena představení Divadla Koráb. Středoškolskou mládež sem lákají
pravidelná vystoupení souboru herců a diváků Divadla Útulek z Domova mládeže Marie Steyskalové.
Pořady Brunensia sub tegulis a Laureáti Nobelovy ceny sem přivádí zpravidla starší zájemce. Velké
oblibě se těší besedy se spisovateli a autorská čtení básníků v podání známých brněnských herců
(vystoupili tu Helena Kružíková, Irena Žáčková, Jan Grygar, Věra Zástěrová, Vladimír Krátký a
Vladimír Hauser a další) nebo scénická čtení Divadlo hudby a poezie Agadir uvádí… Vystoupila zde
řada významných osobností a autorů - Arnošt Goldflam, Zeno Kaprál, doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.,
Stanislav Kubín, Doc. PhDr. Ladislav Soldán, PhDr. Eugenie Dufková. Všech 40 programů pro
veřejnost zde není možné vyjmenovat. Vzpomeňme tedy alespoň pořad v rámci Muzejní noci Básníci
Praha - Brno Aleny Slepičkové, Básnický rok, pořady ke Dni poezie a Noci literatury, či pořady k 95.
výročí založení KJM, „Ad honorem Bořivoj Srba“, nebo vánoční recitál Jiřího Kubowského a jeho
hostů.
80 vzdělávacích pořadů pro školy je jasným důkazem, že velká pozornost je věnována i práci s dětmi.
Na společné půjčování sem přichází 12 školních kolektivů. Tři první třídy se zapojily do akce Knížka
pro prvňáčka – Šňůrka plná písmenek. Uspořádána byla dvě Odpoledne s Andersenem.
Mahenův památník je základnou činnosti Společnosti Jiřího Mahena, která vydává ročenku Milíř.
Informační a prezenční služby
Hlavním úkolem oddělení je poskytování odborných knihovnických služeb čtenářům, návštěvníkům i
knihovníkům prostřednictvím stále doplňované a upravované článkové databáze, realizace Literární
rozhledny (jejíž webové stránky http://www.kjm.cz/literarni-rozhledna zaznamenaly 2.464 návštěv),
zodpovídání dotazů na portálu Ptejte se knihovny, propagace volně přístupných databází,
zpřístupňování internetu čtenářům i návštěvníkům, podílem na lektorování a výběru fondu
(populárně-naučné a odborné literatury), příprava a realizace výstav a exkurzí, vzdělávacích pořadů a
kurzů. Realizováno bylo 7 tematických besed pro střední školy (Fenomén samizdat, Reklama – skrytá
řeč jazyka a Brněnské literární osobnosti), 4 exkurze pro SŠ a 11 exkurzí pro veřejnost, navrženo,
zpracováno a samostatně zrealizováno 8 výstav. Úspěšně pokračovala spolupráce
s
Encyklopedií dějin města Brna www.encyklopedie.brna.cz (bylo zpracováno 110 hesel). Pro Literární
rozhlednu, která má pouze webovou podobu http://www.kjm.cz/literarni-rozhledna bylo vytvořeno
16 životopisných medailonů (zaznamenala 2.464 návštěv). Pro web bylo připraveno Kalendárium na
rok 2017.
Zákaznickým centrem prošlo v roce 2016 51 063 uživatelů. V době od 8.00 do 10.00 hodin, kdy jsou
ještě ostatní provozy zavřené, je tu možné vracet půjčené dokumenty, vyzvednout si objednávky ze
skladu, rezervace i knihy ze služby Odlož. Po celou otevírací dobu knihovny dobu je k dispozici
registrace a pokladna, prodej drobných reklamních předmětů knihovny, jsou tu poskytovány
informace (3 070 ústních a 58 elektronických) a provoz Senior pointu (kontaktního místa pro občany
55+, kteří mají zájem zřídit si Senior pas nebo získat informace především
o
volnočasových aktivitách či sociální sféře). Čtenářům i návštěvníkům je zde zajišťován přístup
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k internetu, který denně využívá na 40 čtenářů a 60 návštěvníků. Celkem 3 267 uživatelů uskutečnilo
31 425 návštěv a strávilo na internetu 1 423 145 minut. Ve druhém nadzemním podlaží se
zpracovávají a prezenčně půjčují noviny a časopisy, brýle a kompenzační pomůcky pro nevidomé a
slabozraké čtenáře. Volně je přístupná velká lupa, přenosné jsou na vyžádání. Bylo zde evidováno 44
702 výpůjček periodik a 68 výpůjček brýlí. 2 214 výpůjček knih a 250 článků. U obou pultů
(informačního i čítárny) bylo ústně zodpovězeno 4 004 informací a elektronicky 181.
Systematicky je věnována pozornost fondu brunensií a excerpcím vybraných titulů časopisů.
Čtenářům je umožněn přístup do dvou elektronických databází: Anopress (44 dotazů, 38 článků,
7 přihlášení) a Library Pressdisplay. Na podzim změnila tato databáze platformu – pod novým
názvem Pressreader nabízí neomezený počet přístupů a přístup do ní mají nově i čtenáři na všech
automatizovaných pobočkách. Právnické informace databáze ASPI, jejíž využití je téměř vždy
spojeno s následným zapůjčením tištěných Sbírek zákonů, využívá denně průměrně 10 - 15 zájemců.
Informační středisko EUROPE DIRECT
Patří do sítě asi pěti set center poskytujících informace o Evropské unii, které zřizuje Evropská komise
ve všech členských státech. V České republice je jich celkem třináct a jejich činnost koordinuje
Zastoupení Evropské komise v Evropském domě v Praze. Poskytuje informace týkající se jednotlivých
sfér sjednocené Evropy, ať se jedná o možnosti studia, stáží a práce v zahraničí, cestování, podnikání,
životní prostředí, strukturální fondy nebo evropskou legislativu. V roce 2016 navštívilo středisko 1921
zájemců. Zodpovězeno bylo 1 171 dotazů a evidováno 147 výpůjček odborné literatury.
Důraz je kladen na vzdělávací a výukové programy. Pro střední a základní školy bylo připraveno 37
besed pro 1.221 účastníků. Nejžádanějšími besedami byly „EU, jaká je?“, „Evropa pro nejmenší“
a „Klutura států EU“. Středisko se podílí na kulturním programu knihovny zejména pořádáním debat,
přednášek, workshopů, výstav či filmových cyklů na evropská témata. Nejzajímavější akce v roce 2016
byly: debata o možném Vystoupení ČR z EU, výtvarná a literární soutěž Na cestě, výstava
a
workshop Migrační odysea, debata s odborníky Jak funguje ruská dezinformační kampaň v Česku?,
beseda Transatlantické obchodní a investiční partnerství, stánek na studentské akci Majáles, debata
s odborníky na téma Schengen 2.0 – Jak posílit ochranu vnějších hranic, debata Evropská migrační
krize, akce Fiesta espaňola (byla symbolickým zakončením ročního kurzu španělské konverzace),
přednáška Vítejte v Holandsku - zemi předsedající EU, seminář Jak snadno učit o EU (pro učitele a i
studenty učitelství společenskovědních oborů), promítání filmů festivalu Jeden svět Kola vs. Auta a
Úkryt, outdoorová hra pro žáky prvního stupně Expedice Evropa, druhý ročník úspěšného projektu
Speak Dating, workshop pro studenty nazvaný Staň se na den tvůrcem evropské politiky, přednášky
Brexit. Co to znamená aneb jak dál? a Vztahy EU a Ruska, účast na Evropském veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus a na závěr třídenní akce pro školy Vánoční
putování po evropských vánočních zvyklostech.
IN – centrum
Pracoviště umístěné od roku 2006 v prostorách Kleinova paláce na náměstí Svobody 15 se zaměřuje
se na vzdělávání široké veřejnosti v oblasti informační počítačové gramotnosti. Nabízí kurzy
počítačové gramotnosti pro seniory (pro začátečníky i mírně pokročilé), kurzy úpravy digitálních
fotografií, kurzy práce s Facebookem a nově kurzy zaměřené na ovládání tabletů a dotykových
zařízení. Vedle kvalitních výukových materiálů absolventům kurzů lektoři nabízí odborné poradenství
v oblasti výpočetní techniky. Nově se každý měsíc konaly komentované prohlídky Kleinova paláce, o
které byl, pro jedinečnost tohoto prostoru, velký zájem. IN-centrum v roce 2016 realizovalo 49
kurzů.
Knihovna pro děti a mládež
Prostory knihovny jsou přizpůsobeny tak aby uspokojily potřeby všech jejích klientů, od těch
nejmenších po teenagery. V nově vybavených prostorách se největšímu zájmu stále těší dotykový
stůl, který byl doplněn o dvě nové aplikace (z projektu Ruku v Ruce). K dispozici jsou čtenářům nejen
dva notebooky, ale také tablety, které jsou využívány především při vzdělávacích programech.
Fondům je věnována systematická pozornost a vedle tradičních tištěných knih a časopisů, zde najdete
tematické kufříky, knihy s rozšířenou realitou, v nabídce je 99 deskových her a 53 hraček a
pomůcek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami z tzv. Lekotéky i DVD. Služeb oddělení
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využívají nejen děti a mládež, ale také jejich rodiče, pedagogové a studenti. Nově bylo připraveno
vzdělávání pedagogů a představení metod na podporu čtenářské gramotnosti. Čtenáři zde mohou
využívat také internet. V roce 2016 na internetu strávilo 688 uživatelů celkem 78 347 minut (tj.cca 1
305 hodin, což je o 374 hodin více než v předchozím roce. Kladně se projevilo rozhodnutí, že zde
mohou internet využívat pouze děti do 15 let, případně jejich rodiče.) Z celoroční statistiky vyplývá, že
dětských čtenářů do 15 let přibývá. Potěšitelná je především vzestupná tendence návštěvnosti TEENu.
Pozornost přilákaly nejen nové prostory a pravidelné programy v TEENu jako Naučte se naučit se,
Fun2Play, Do it yourself, Literární dílny, Cestuj, ale i systematická pozornost knihovníků specialistů
a úspěšná realizace projektu Pověste ho vejš! 3. Knihovna pro děti a mládež je realizátorem množství
akcí a projektů, o které je ze stran škol i veřejnosti velký zájem.
I v roce 2016 připravovala knihovna pravidelné vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, SŠ i programy
v rámci udržitelnosti projektu Ruku v Ruce (programy pro stacionáře Tereza, Nojmánek, Veleta
a handicapované studenty, denní stacionář ve Vyškově, programy pro MŠ a ZŠ při Fakultní
nemocnici). Nově navázala spolupráci s neslyšícími - Tableto. Pokračovaly pravidelné programy pro
Klub maminek, Dobrodružství opičky Rozárky, autorská čtení a tradiční Pasování prvňáčků
a Klíčování v rámci projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny i Noc s Andersenem. Nově se
knihovna zapojila do akce Noc BEZ Andersena, určené mladým s cílem ukázat jim, že i knihovna
může být místem pro ně velmi zajímavým, kde se dá zažít společná zábava. Mladým a nejen jim byla
určena největší akce celého roku, kterou byl bezpochyby Maheniks – velký komiksový festival, který
měl za primární cíl seznámit účastníky s fenoménem komiksu a co nejvíce jej přiblížit. Knihovna pro
děti a mládež se zapojila do celoknihovních, celoměstských i celostátních aktivit. Např. do oslav
95. výročí knihovny, do oslav 50. výročí spolupráce s Poznaní (k této příležitosti byly vydány
omalovánky Staň se malým znalcem Poznaně, které byly jednou z cen v soutěži Poznej Poznaň, byla
realizována tři společná česko-polská čtení a workshop o dobrodružné literatuře k Roku
H. Sienkiewicze), do ankety SUK, do programu Dětského dne v knihovně v rámci BMUE, do projektu
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, do Festivalu vědy. Knihovníci hostovali na Soutěži školních
časopisů, participovali na programu Povídej mi o střední, reprezentovali na mezinárodním knižním
veletrhu Svět knihy 2016, nebo na Knihovnickém happeningu ve Vsetíně (kde v soutěži o „knihovnický
talent“ obsadili třetí místo). Celkově Knihovna pro děti a mládež realizovala 470 kulturních a
vzdělávacích pořadů pro 9 448 účastníků.
Centrum dětského čtenářství
Centrum má za sebou sedmý rok svého působení v oblasti přímé i nepřímé podpory dětského
čtenářství. Přímo při návštěvách dopoledních výukových programů i akcích pro veřejnost
v odpoledních a sobotních časech, kdy děti navštěvují knihovnu ve svém volném čase s rodiči,
prarodiči nebo kamarády. Nepřímo podporuje dětské čtenářství realizací dalšího profesního
vzdělávání v oblasti práce s literaturou a podporou čtenářství pro pracovníky knihoven,
prohlubováním spolupráce s pedagogy základních a středních škol, snahou o zlepšování nabídky
besed a přizpůsobováním se potřebám pedagogů. Nezanedbatelnou cílovou skupinou CDČ v oblasti
nepřímé podpory dětského čtenářství jsou studenti a pedagogové vysokých škol (Pedagogické
a Filosofické fakulty MU). Od dubna 2011 úzce spolupracuje s Klubem dětských knihoven jižní Moravy.
Vysoce prestižní záležitostí platformou je spolupráce s českou sekcí IBBY. Knihy oceněné Zlatou
stuhou jsou každoročně prezentovány na Veletrhu knih pro děti a mládež v Poznani. Ve spolupráci
se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave byl vyhlášen 7. ročník česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme. Jehož cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a
slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtení prostřednictvím výměny
záložek do knih. Do projektu se přihlásilo celkem 997 škol s celkovým počtem 127 518 žáků, z toho
bylo: 242 škol z ČR a 755 škol ze SR.
Pro odbornou veřejnost byly realizovány semináře: Moderní technologie v knihovnách, Chceme
dětem číst 8 aneb Svět dětí v literatuře pro děti a mládež a Práce s mládeží v knihovnách,
přednášky pro studenty Pedagogické fakultu MU (oboru speciální pedagogika). Náplní centra byla
i péče o Databanku vzdělávacích pořadů a vydávání elektronického časopisu Impulsy
www.kjm.cz/impulsy (s dvouměsíční periodicitou), zaměřujícího se na literaturu pro děti a mládež
a aktuální trendy a novinky, s cílem inspirovat nejen knihovníky a přinášet náměty pro další práci
s dětmi. Zájemcům je pravidelně rozesílán bulletin s aktuálními informacemi.
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Cykly Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka - Šňůrka plná písmenek jsou součástí projektu Poprvé
do školy – Poprvé do knihovny, určené prvňáčkům mezi pasováním na čtenáře knih a tzv.
klíčováním. Nejpilnější čtenáři z řad prvňáčků získají vlastní knížku pro prvňáčka. Žákům druhých tříd
byl určen projekt Mluvící zvířata, projekt pro žáky třetích až šestých tříd pak Slavná dobrodružství.
Hudební knihovna
Čtenářům nabízí zvukový (CD, MC a gramodesky) a zvukově-obrazový (DVD, videokazety) fond
z rozličných hudebních oblastí a v poslední době stále oblíbenější mluvené slovo, knihy o hudbě
a hudebniny. Lze si zde zapůjčit čtečky elektronických knih, „léčivé“ hudební nástroje i tyflopomůcky
z Lekotéky. Hudební knihovna umožňuje vzdálený online přístup k hudební databází, Naxos Music
On-line, obsahující nahrávky především vážné a jazzové hudby (1 536 přehraných skladeb), i přístup
databázii Oxford Music Online (pouze v Hudební knihovně), hudební encyklopedii v anglickém
jazyce. Plně k dispozici je relaxačně poslechová místnost, která nabízí klid k poslechu, studiu
i odpočinku. Studenti hudebních škol a amatérští hudebníci využívají notační program Sibelius
(komponování či úprava skladeb) stejně jako elektronický klavír KORG. Hojně zde čtenáři využívají
přístupu k internetu. V loňském roce se uskutečnilo 11 809 návštěv (799 702 minut). Na výkony má
dlouhodobý vliv prodloužená otevírací doba. O 11% se zvýšila celková návštěvnost Hudební knihovny
(v r. 2015 – 20 738, v r. 2016 – 23 024). O 20% se zvýšil počet výpůjček (z 36 650 na 43 887). Na navýšení
výpůjček se podílí mimo jiné absenční půjčování DVD a CD s mluveným slovem. Trvalý zájem škol i
veřejnosti svědčí o vysoké úrovni nabízených pořadů a maximálním úsilí zaměstnanců
o
dobrou interpretaci provázanou poslechem hudby i interaktivním zapojením posluchačů. Realizováno
bylo 94 vzdělávacích besed pro děti a mládež 77 vzdělávacích a prožitkových programů pro
veřejnost (pro celkem 2 726 posluchačů). Vysoké návštěvnosti se těšil Dětský den v pralese (v rámci
BMUE). Velký úspěch mají muzikoterapeutické besedy Mgr. Soni Štoudkové, Ph.D. a artefiletické
dílny Mgr. Hany Sakmarové.
Nedílnou součástí kulturního života jihomoravské metropole je Malé divadlo hudby. V Roce Mozarta
jsme si připomněli tohoto hudebního velikána pořadem Mozartovi k narozeninám společně s Prof.
PhDr. Milošem Štědroněm, CSc., celé pololetí jsme se s ním pak setkávali v rámci vzdělávacího cyklu
Brno hudební, který se těšil velké oblibě návštěvníků. Ve druhém pololetí je nejvíce oslovil pořad
Jazzové události na rozmezí a pořad Pavel Vranický v retrospektivě. Součástí Malého divadla hudby
jsou i koncerty začínajících umělců. V červnu se pod záštitou Sdružení Richarda Wagnera v Brně a
jejího prezidenta Vladimíra Kiseljova uskutečnil komorní koncert dvou stipendistů na Bayreuther
Festspiele 2016. Společně i sólově vystoupili skladatel a klavírista Krste Badarovski a skladatelka a
zpěvačka Zuzana Michlerová. Závěr roku pak patřil koncertu mladých žáků z cimbálové třídy paní
učitelky Jany Schejbalové.
Cílem projektu Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně II bylo navázat na předchozí dva
úspěšné projekty zaměřené na expresivní terapie (Expresivní terapie a prožitkové aktivity (2015) a
Bubnohrátky (2014), rozšířit nabídku v rámci stávajících muzikoterapeutických a arteterapeutických
programů a ve spolupráci Hudební knihovny a Knihovny pro nevidomé a slabozraké vytvořit nový
prožitkově relaxační program Země zní, integrující širokou veřejnost s osobami se specifickými
potřebami. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na cyklus Muzikoterapeutický podzim (2014, 2015) se
i v loňském roce uskutečnil cyklus specializovaných přednášek a prožitkových workshopů z oblasti
expresivních terapií, tentokrát s názvem Podzim expresivních terapií: Umění jako cesta ke zdraví.
V rámci projektu Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně II se v roce 2016 uskutečnilo
celkem 106 pořadů, které navštívilo 1 390 účastníků.
Hudební seminář Současná brněnská hudební scéna hostil již po osmnácté knihovníky a pracovníky
hudebních institucí z celé České republiky a studenty hudebních vysokých škol. Seznámil posluchače s
hudební scénou jihomoravské metropole a zmapoval její současný stav se zaměřením na hudbu
vážnou. Boris Klepal jej zahájil přednáškou Aktuální stav vody na brněnských hudebních tocích, Vilém
Spilka pohovořil o festivalu JazzFestBrno. Martin Flašar posluchače seznámil se současnou tvorbou
brněnských skladatelů. Prof. Miloš Štědroň představil současné brněnské hudební divadlo. Zabýval se
mimo jiné tvorbou Divadla Husa na provázku či Městského divadla Brno. Na semináři byly
představeny dvě významné hudební instituce – Janáčkovo divadlo a Filharmonie Brno. Nechyběl
programový blok České národní skupiny IAML (Mezinárodní sdružení hudebních knihoven, archivů
a dokumentačních středisek) a prostor pro odbornou diskusi.
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Knihovna pro nevidomé a slabozraké
Počet registrovaných čtenářů Knihovny pro nevidomé a slabozraké se v roce 2016 ustálil na 269.
Čtenáři realizovali celkem 21 831 výpůjček, především zvukových knih, ať už formou absenční
výpůjčky nebo stažení na flasch disk. Čtenáři byli obslouženi při 2.326 návštěvách. Noví čtenáři jsou
v naprosté většině senioři, kteří mají potíže se zrakem související s věkem.
Převážnou část fondu zajišťuje mateřská pražská Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana.
Během roku 2016 se fond zvukových knih rozrostl o 460 titulů, z toho 39 na CD, zbývajících 421 ve
formátu MP3. Knihy ve formátu MP3 si klienti mohou buď nahrát na vlastní médium nebo půjčit,
stejně jako knihy v Braillově písmu, magnetofonové kazety nebo. Mezi nejžádanější tituly v Braillově
písmu patří detektivní romány (Agata Christie: Mrtvá v knihovně a Jeffery Deaver: Ďáblova slza).
V březnu byla pro klienty organizace SONS připravena beseda, která je seznámila s poskytovanými
službami a její návštěvníci si mohli vyzkoušet práci se zvukovými knihami ve formátu MP3, a ujistit se,
že ovládání a orientaci v mluveném textu zvládnou bez problému sami. V září proběhl křest další knihy
nevidomého autora Jiřího Maršálka. Na křtu jeho nové knihy s názvem Šestnáct schůdků, aneb,
Příběhy ze sklípku, se sešlo na čtyřicet účastníků.
Přehled nejvýznamnějších výstav konaných v Ústřední knihovně v roce 2016
6. – 30. 1. Zlatá stuha 2004 – 2014 – retrospektivní výběr oceněných ilustrací
1. – 31. 3. 95 NEJ – výstava u příležitosti 95. výročí založení knihovny
1. - 30. 3. Migrantská odysea – výstava řeckého fotografa Girgose Moustafise zachycující nebezpečné
cesty uprchlíků do Evropy
6. – 30. 4. Brno – Poznaň – výstava věnovaná 50. výročí spolupráce obou měst
6. – 30. 4. Knihovna Raczyńských v novém kabátě – výstava o stavbě nové budovy Knihovny
Raczyńských v Poznani
6. – 30. 4. Henryk Sienkiewicz – výstava k 150. výročí narození polského spisovatele připravilo
Literární muzeum Henryka Sienkiewicze Knihovny Raczyńských v Poznani
6. – 30. 4. Wrocław - evropské město kultury 2016 – fotografie poskytl POLONUS – polský klub
v Brně
10. 5. – 30. 6. Moje Veličenstvo kniha – výstava nejoriginálnějších vlastnoručně vytvořených knih
v rámci soutěže pořádané Ekocentrem Brno
17. – 30. 5. 10 inspirací Karla IV. k 700. výročí narození – výstava o inspirativní osobnosti našich dějin
4. 7. – 4. 8. Svět podle Šaška – hravá výstava jednoho z našich nejvýznamnějších ilustrátorů Miroslav
Šaška
4. 7. – 31. 8. Nejlepší knihy dětem 2014/2015 – výstava knih a ilustrací, pořádá nakladatelství Meandr
6. – 31. 10. Obrázky ze země, kde jsem doma – výstava dokumentující obyčejný život v Estonsku
1. - 30. 11. Příběhy bezpráví - cesta ke svobodě – výstava přibližující příběhy lidí, kteří našli
výjimečnou sílu k odporu proti komunistickému režimu
1. – 30. 12. Moje země – výstava fotografií Pavla Radosty, fotografa časopisu Moje země
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Od 20. 12. 95 NEJ Knihovny Jiřího Mahena v Brně 1921 – 2016 – interaktivní výstava představující
knihovnu v proměnách času (Urban centrum, Stará radnice, Mečová 5)
1.2.2 Síť poboček
Oddělení automatizovaných poboček
Výpůjční služby
Číselné výkony
počet čtenářů
počet návštěvníků
počet výpůjček
-

-

-

-

Rok 2 016
24 189
330 362
895 888

Rok 2015
24 117
321 312
890 366

Index %
100,3 %
102,8 %
100,6 %

V počtu registrovaných čtenářů celkem je nárůst o 72 čtenářů, ale v kategorii čtenářů do 15 let je
pokles 125 dětí. Počet dětských čtenářů činí 29 % z celkového počtu čtenářů.
Nárůst ve všech výkonových ukazatelích vykazuje 7 poboček (Lány, Kurská, Oblá, Jírova, Tuřanské
nám., Kolaříkova a Haškova).
Nárůst v počtu čtenářů vykazuje 9 poboček (Lány, Kurská, Oblá, Vondrákova, Selská, Jírova,
Tuřanské nám., Kolaříkova a Haškova). Na ostatních pobočkách je index počtu čtenářů mezi 86,8 100 %.
Nárůst v počtu návštěvníků vykazuje 13 poboček (Lány, Kurská, Oblá, Libušina tř., Vondrákova,
Veslařská, Mozolky, nám. SNP, Selská, Jírova, Tuřanské nám., Kolaříkova a Haškova). Ostatní
pobočky mají index návštěvníků mezi 95-99,5 %.
Nárůst v počtu výpůjček vykazuje 10 poboček (Lány, Kurská, Oblá, Mozolky, nám. SNP, Jírova,
Tuřanské nám., Kolaříkova, Stará osada a Haškova). U ostatních poboček je index v počtu
výpůjček mezi 97-100 %.
Z celkového počtu výpůjček byl nárůst výpůjček v naučné literatuře pro dospělé, v krásné
literatuře pro děti a pro dospělé a ve zvukových dokumentech, což je dáno rozšířením půjčování
CD s mluveným slovem na více poboček i průběžným doplňováním tohoto fondu, o který je mezi
čtenáři velký zájem.

Informační činnost
- Na pobočkách bylo celkem poskytnuto 2 578 (v r. 2015 2 697) informací. K informační činnosti
jsou využívány české i zahraniční internetové vyhledávače, online katalog, knihovní fond –
encyklopedie, příruční knihovna, regionální literatura, odborné časopisy apod.
- Na 13 pobočkách je využívána kopírovací služba, pro veřejnost bylo pořízeno 2 287 (v r. 2015 to
bylo 2 804 kopií).
- Výkonové ukazatele využívání internetu vykazují pokles v počtu uživatelů (81,8 %) i v počtu tisků
(81 %), pokles je i v počtu využívaných minut (82 %). Na 16 pobočkách bylo uživateli využito 571
809 minut přístupu na internet, bylo pořízeno 6 532 tisků z internetu a přístupu na internet využilo
10 575 uživatelů.
Kulturně-vzdělávací akce, propagace
Výkony

Kulturní
akce

Počet
návštěvníků

Vzdělávací akce

Rok 2015
Rok 2016

829
895

15 765
16 614

848
898

-

Počet
návštěvníků
16 682
17 878

Celkem
akce
1 677
1 793

Celkem
návštěvníků
32 500
34 492

Počet kulturních a vzdělávacích akcí za r. 2016 je vyšší o 116 než v r. 2015, počet jejich
návštěvníků se za stejné období zvýšil o 1 992. Je to dokladem tvůrčí invence pracovnic poboček,
které se snaží novými formami poskytovat uživatelům knihovny zážitky, vzdělávání, kulturní
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vyžití, prostor pro mezilidské setkávání s cílem stát se komunitním centrem místa svého
působiště.
Pobočky věnovaly i v tomto roce svou pozornost celostátní akci na podporu čtenářství Březenměsíc čtenářů. Na pobočkách bylo uspořádáno celkem 30 akcí. Akce v Březnu-měsíci čtenářů byly
určeny jak veřejnosti, tak rodičům s dětmi i mateřským a základním školám. Při příležitosti Noci
s Andersenem připravilo program 9 poboček
K 95. výročí KJM proběhla 15. 2. 2016 při příležitosti akce Zažijte knihovnu registrace zdarma.
Celkem se zdarma zaregistrovalo 257 čtenářů, z toho 88 dětí do 15 let a 169 dospělých,
podmínkou registrace zdarma bylo složit básničku z předem daných slov.
Velmi zdařilé a úspěšné jsou akce poboček pro veřejnost. Svědčí o tom počty zúčastněných
a jejich ohlasy i to, že se občané městských částí stávají pravidelnými účastníky kulturněvzdělávacích pořadů, které na pobočkách probíhají. Aktivity poboček nabízejí veřejnosti pestrou
škálu pořadů. Pořady pro veřejnost byly připravovány na těchto pobočkách:
na pobočce Libušina tř. bylo uspořádáno 5 cestopisných besed - s M. Lollok Klementovou
Švýcarsko vlakem II, Nepál, Galapágy a Jemen, s cestovatelem J. Novákem Irsko-zelený ostrov,
J. Hruškou Srí Lanka a její příroda. Na pobočce byly vystaveny obrazy I. Kumstátové Večer s vůní
léta.
na pobočce Lány bylo uspořádáno 9 výstav: výtvarná díla – výkresy Ateliéru pro kočku, dála
V. Chaloupkové a R. Valenti Harmonie různorodosti, fotografie I. a J. Lidmilových Příroda čaruje,
tvorba H. Kovaříkové Na křídlech fantazie, tvorba Ž. Benešové Rysy v zrcadle, tvorba
P. Pěchoučkové Pocity na papíře, fotografie J. Musila Alpská zastavení, výstavaPortréty z tvorby
E. Koenigové a výstava Tašky a šperky J. Schubertové Na koleně pro parádu. Dále zde byla
uspořádána výstava věnovaná 160. výročí hasičského sboru Ze života bohunických dobrovolných
hasičů. Pobočka pořádá pravidelné knižní čtvrtky a občasné literární kavárny, jejichž náplní jsou
autorská čtení různých autorů, v r. 2016 to byl i program ke Dni poezie, kdy byli představeni dva
brněnští básníci Z. Pospíšilová a V. Horálek. Pro veřejnost pobočka uspořádala 7 vzdělávacích
programů. S vojenským kaplanem R. Tomanem to byla beseda Před misí, v misi a po misi (o jeho
účasti na vojenských misích a práci kaplana), beseda s Mgr.
T. Javorkem Normandie
válečná – Atlantický val, divadlo jednoho herce s R. Josefem Král český
a císař římský Karel
IV., v rámci Literární kavárny beseda s Mgr. P. Vurmem o Agathě Christie, přednáška J. Čefelína
Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela na kole, přednáška ing.
A. Butschka
Bohunice a železnice 1856-2016, která byla spojena s promítáním a beseda s promítáním s D.
Plchovou o překladu knihy E. Du Chatelet Rozprava o štěstí. Velikonoční svátky jara i adventní čas
připomnělo vystoupení Bohunické chasy a Chasičky, které bylo spojeno s velikonočním a
vánočním jarmarkem. Zajímavé byly i výstavy propagující knihovní fond Jé ta je tlustá aneb
nebojte se objemných knížek a výstava „knih do ucha“ Audiokniha.
na pobočce Kurská se konaly 3 besedy pro veřejnost: Bhútán - v zemi hrubého národního štěstí
s H. Továrkovou, Lovcem na Sibiři s M. Rozsypalem a beseda s nevidomou lektorkou
P. Bezákovou Vodicí pes ve službě člověku (výchova a výcvik vodících psů). Pobočka uspořádala
také 5 výstav – Zmizelý svět brněnských kaváren, výstavu fotografií Nepál po zemětřesení,
výstavu obrazů O. Dvořákové a P. Karáska Doteky přírody, výstavu výtvarných prací MŠ speciální,
pracoviště DRC Medvídek Jaro kolem nás, výstavu fotografií S. Sadovské a J. Teglové Díváme se
kolem sebe a výstavu korálkových šperků M. Zezulové a náramků K. Kobrové. V letních měsících
pobočka uspořádala výstavu Brno v komiksu, která představila významné historické, přírodní
a kulturní památky Brna neobvyklou formou.
na pobočce Oblá byly uspořádány 3 cestovatelské besedy s R. Růžičkou o Argentině,
s J. Čefelínem Svatojakubská pouť a s doc. RNDr. A. Žákovskou o Antarktidě.
na pobočce Vondrákova se konala výstava ručních prací M. Majoršinové Šikovné ruce, výstava G.
Holoubkové Moderní patchwork a netradiční ruční práce a výstava S. Střítecké Krása
a originalita šperků. Proběhla zde také beseda s Mgr. D. Šimkovou Příběh lidí z Titanicu,
legendární lodi a přednáška B. Spisarové Umělci Národního divadla v Praze se vztahem k Brnu
věnována H. Haasovi, D. Medřické a K. Högerovi. K poslechu a dobré náladě zahrála skupina
Akustik Trio Koncert pro všechny slušný lidi a dalším vystoupením připomněla tato skupina
adventní čas. Pro starší a pokročilé uspořádala pobočka Literární kavárnu na téma moje literární
záliby a koníčky.
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na pobočce Veslařská byla uspořádána výstava fotografií RNDr. M. Kozlovské Příroda pod lupou.
Ve spolupráci se starostkou městské části a s Ústavem pro českou literaturu byl v rámci projektu
Brno poetické před vchodem do pobočky nainstalován panel s verši I. Blatného.
na pobočce Mozolky byla uspořádána cestopisná beseda Kyrgyzstánem na kole, autorské čtení
spisovatele M. Sýkory, setkání s novinářem S. Motlem na téma Stíny nad Barrandovem, beseda
s Mgr. T. Javorkem Normandie válečná, přednáška JUDr. J. Těšínského na téma Útěky a vyhnání
1938, setkání s cestovatelkou M. Lollok Klementovou Šperky Bulharska, povídání se spisovatelem
S. Češkou Nejen o Velké Moravě, přednáška historika Mgr. J. Jandla spojená s promítáním
dokumentu Soužití Čechů a Němců v období první Československé republiky, přednáška
cestovatelky P. Sommerové Nový Zéland – život s kivi, autorské čtení V. Hrdinové Ano, jsem žena,
setkání s genealožkou B. Lednickou Naše kořeny a setkání se spisovatelem A. Vašíčkem Labyrint
záhad: největší tajemství Čech, Moravy a Slezska. Pobočka uspořádala také 7 výstav výtvarných
prací autorů V. Komarova, H. Kašpárkové, J. Daťky, M. Bernardi, Ateliéru Kočka, S. Vašínové
a F. Tupy. S velkým zájmem a kladným ohlasem veřejnosti se setkala výstava Naši legionáři, ke
které byly využity fotografie, dokumenty a korespondence ze života čsl. legionářů z rodinných
archivů místních obyvatel.
pobočka nám. SNP uspořádala Den s audioknihou, kdy propagovala nabídku audioknih v KJM
a povídání se spisovatelem S. Češkou Jak se píší detektivky.
na pobočce Selská byl uspořádán Velikonoční jarmark s ochutnávkou špenátových dobrot,
výstavou rukodělné velikonoční dekorace a výtvarnou dílnou. V letních měsících proběhla na
pobočce muzikoterapeutická relaxace v plenéru a arteterapie na zahradě. Pobočka uspořádala
Bazárek pod křídly knihovny, kdy si maminky mohly vyměnit, nakoupit nebo darovat dětské
oblečení, hračky a obuv. V prosinci pobočka uspořádala výstavu tvorby I. Kulheima Brněnské
motivy a krajina v obrazech, přednášku lékárníka M. Rongeho Jak ječmen a chlorela vyvažují
nežádoucí účinky léků a Vánoční jarmark, na kterém byly představeny řemeslné výrobky, tradiční i
netradiční cukroví a proběhla i tvořivá dílna. V rámci projektu Brno poetické byl na fasádě pobočky
instalován panel s připomínkou maloměřického rodáka básníka I. Blatného. Úvodní slovo patřilo
prof. PhDr. J. Trávníčkovi, který se o projekt zasloužil. Odhalení panelu bylo doplněno zábavným
programem na zahradě pobočky. Na zahradě pobočky byla uspořádána dvě filmová představení,
kterých se zúčastnilo 50 diváků.
pobočka Jírova uspořádala 10 výstav: výtvarné práce Krása výšivky M. Munclingerové, Cestování
s paletou H. Peterlíkové, Bukovinský les J. Lunera, obrazy E. Hanákové, Krajinky I. Démutha,
práce klientů denního stacionáře EFFETA, fotografie studentů SŠ Charbulova Z pohádky do
pohádky, výstavy fotografií D. Kerbudové Svět z blízka a tvorby Z. Prokopové.
na pobočce Palackého bylo uspořádáno 9 výstav: výtvarné práce – Foto na plátně a vyšívané
koláže O. Samsona a Z. Grycové, Barevný svět očima Roskařů (přibližovala svět lidí s roztroušenou
sklerózou), 10 let s Úsměvy (o pomoci lidem s Downovým syndromem), Šité šperky z korálků D.
Mychajlyšynové, Veselý svět v klapkách a jiné humorné obrázky Y. Novákové, Václav Hájek
z Libočan (Ústavu pro českou literaturu AV ČR), tvorba pěstounek ze Sdružení pěstounských rodin
Dva roky malujeme s vámi, tvorba dětí CVČ Domino Barevná zima a oficiální výstavu českého
kontingentu Světové skautské jamboree v Japonsku 2015 – při této příležitosti skauti vyprávěli o
zážitcích v Zemi vycházejícího slunce. Dále zde bylo uspořádáno 5 cestopisných besed s L.
Mičolovou o silových místech Francie Cestou Země Hvězdy, s M. Lollok Klementovou Amazonie,
Západní Papua a Korsika, s J. Čefelínem Svatojakubská pouť – Z Brna do Santiaga de Compostela
na kole.
na pobočce Stará osada byla instalována výstava kreseb a maleb M. Obrdlíka Karel IV., výstava
korálkových šperků P. Bohátkové, výstava vitrážových šperků M. Vašinové a výstava knih
s ilustracemi A. Borna. K Brněnským dnům pro zdraví uspořádala pobočka besedu Bezpečně
doma i při sportu.
na pobočce Kolaříkova působí Dámský literární klub, jehož náplní je přátelské posezení nad
knižními novinkami a výměna čtenářských zkušeností.
na pobočce Haškova proběhla přednáška Lesná? Lesná! v podání starosty MČ Brno-sever
M. Malečka o minulosti i současnosti sídliště Lesná, doplněná výstavou dětí z kroužků Střediska
volného času Lužánky., proběhl zde i workshop pro třináct dětí s lektorem J. Dosoudilem, při
kterém byla fasáda při vchodu do knihovny vyzdobena kresbami v duchu streetartu. Tento
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workshop souvisel se záměrem rozšířit aktivity pobočky i na terasu před pobočkou, kde byly
instalovány dvě lavičky, z čehož jedna z nich bude doplněna venkovní knihovničkou.
Do projektu Jižní Morava čte, který vyhlásila MZK a MK v Břeclavi za podpory Jihomoravského
kraje, se zapojily pobočky Jírova, nám. SNP, Lány a Vondrákova. Tento projekt byl ukončen
a vyhodnocen v průběhu 4. čtvrtletí, jednou z oceněných byla účastnice tohoto projektu
z pobočky nám. SNP. Pobočka Lány uspořádala při této příležitosti i několik pořadů pro veřejnost,
které se týkaly minulosti městské části, města Brna i celé jižní Moravy.
Pobočky Stará osada, Palackého a Mozolky se zúčastnily prezentace knihovny na vánočních trzích
(7. 12. 2016).
Aktivity pro děti
V rámci projektu Poprvé do školy, poprvé do knihovny se v září a v říjnu zaregistrovalo celkem 623
prvňáčků zdarma, na rytíře knihovny bylo pasováno 1 466 prvňáčků. Na pobočkách probíhaly
doprovodné programy, jednalo se např. o výtvarné dílny, pásma čtení, soutěží
a
hádanek, výstavy knih, kvízy pro začínající čtenáře, zábavná luštění a úkoly pro prvňáčky, veselou
abecedu apod. Na pobočkách proběhlo ve spolupráci s místními školami klíčování, klíč od
knihovny dostalo celkem 1 499 prvňáčků. Na některých pobočkách se těchto akcí zúčastnili
i zástupci městských částí, což v očích veřejnosti zvyšuje prestiž aktivit i KJM jako takové.
Kreativní dílny a soutěže pro děti a výstavy žáků místních škol uspořádaly pobočky Lány, nám.
SNP, Veslařská, Mozolky, Libušina tř., Kurská, Stará osada, Haškova, Palackého, Velkopavlovická
a Vondrákova. Zábavná čtení pro nejmenší pořádaly pobočky Lány, nám. SNP a Vondrákova. Při
příležitosti Dne dětí uspořádaly pobočky Jírova a nám. SNP oblíbené malování na chodníku,
kterého se zúčastnilo 278 dětí. Na pobočce Stará osada se pravidelně schází Klub šikulek, který se
zabývá rukodělnou tvorbou, a při příležitosti konce školního roku zde proběhla čtenářská dílna,
kdy si žáci ZŠ Gajdošova mohli vyrobit knihovnickou placku či magnetku.
Na pobočkách probíhaly ve školním roce 2015/2016 různé projektové aktivity. Projekt Knížka pro
prvňáčka – Šňůrka plná písmenek byl realizován na 13 pobočkách Lány, Kurská, Oblá, Libušina tř.,
Vondrákova, Veslařská, nám. SNP, Jírova, Tuřanské nám., Palackého, Kolaříkova, Stará osada a
Haškova. Forma projektu byla dle místních podmínek – buď pobočka spolupracuje s družinou,
vybranou třídou nebo s rodiči a jejich dětmi. Projekt Rosteme s knihou pokračoval na pobočkách
Libušina tř., Vondrákova, nám. SNP a Jírova. Pobočky Libušina tř. a nám. SNP vyhodnotily projekt
O největšího knihomola. Pobočka Vondrákova měla ve spolupráci se školními družinami své
vlastní projekty Zábavné čtení a S novou knihou po škole. Pobočka vyhodnotila soutěž O
největšího čtenáře, která zaujala brněnský deník Rovnost natolik, že redaktorka tohoto deníku
udělala s vítězným čtenářem rozhovor. Projekt „Škola naruby – Celé Česko čte dětem“
pokračoval na pobočce Lány, pokračovala zde také spolupráce s šesti čtenářskými kluby. Na
pobočce Kurská byly od nového školního roku ve spolupráci se ZŠ Bosonožská založeny dva
čtenářské kluby pro 2. třídy. Pobočky Palackého, Jírova a Stará osada se svými aktivitami podílely
na pokračování celoknihovního projektu pro tělesně a mentálně postižené děti Ruku v ruce.
Projekt Mluvící zvířata ve spolupráci s DK probíhal na pobočkách Kurská a Libušina tř. Na pobočce
Kurská proběhlo ve spolupráci se ZŠ Labská předávání vysvědčení žákům druhé třídy. Na pobočce
Selská se konalo ve spolupráci s klubem maminek v zahradě knihovny zábavné odpoledne pro
děti.
Pobočka Kolaříkova se s pestrým programem zúčastnila akce MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Dětský den za radnicí, kromě tradičních aktivit byl program letos doplněn o skládání puzzlí KJM, o
který byl velký zájem nejen u dětí, ale i jejich rodičů. Programu se zúčastnilo 74 dětí. Pobočka
Vondrákova se zúčastnila 2. ročníku akce MČ Brno-Bystrc Dobrý den v Bystrci a připravila zábavné
odpoledne, které bylo oživeno kolem štěstí s pěknými cenami. Prezentace činnosti KJM natolik
zaujala, že ke stánku přišlo 412 dětí a jedna ze čtenářek poslala pochvalný dopis s tím, že
pracovnice pobočky svým programem velmi dobře propagovaly její služby a KJM jako celek.
Erbovních slavností MČ Královo Pole se tento rok zúčastnila pobočka Palackého. Součástí
doprovodného programu byla prezentace služeb a prohlídka knihovny, návštěvníky nejvíce
zaujaly bubnohrátky s Mgr. S. Štoudkovou a kolo štěstí. Účast pobočky byla pro občany MČ
Královo Pole přínosem, což potvrdily děkovné dopisy jak od občanů, tak i starostky MČ Královo
Pole. Knihovnu si přišlo prohlédnout a zároveň se pobavit 50 návštěvníků.
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Knihovní fond
- Knihovní fond byl pravidelně doplňován a aktualizován. Pobočky, které obdržely finanční dotaci
od městských částí, nakoupily ve spolupráci s ÚKF fond, který doplní nákup KJM o žádané
a chybějící tituly. Celkem bylo nakoupeno 1 392 knihovních svazků za 276 442,- Kč. Nejvíce titulů
bylo nakoupeno v kategorii krásná literatura pro dospělé (638) a naučná literatura pro dospělé
(364). Pro děti bylo nakoupeno 332 titulů krásné literatury a 58 titulů naučné literatury.
- K odpisu bylo navrženo 23 581 knihovních jednotek
Organizace provozů a vybavení pracovišť
- Kulturní komisi Rady města Brna, pracovníkům odborů kultury MČ a na Sněmu starostů byla
stručně prezentována činnost poboček v r. 2015 a záměry činnosti na r. 2016, z nichž starosty
nejvíce zaujal projekt vytvoření sítě knihovních laviček. Starosta MČ Brno-sever představil svůj
záměr vybudovat pobočku KJM v Husovicích a ve 2. čtvrtletí již došlo k prvním jednáním
a krokům k realizaci tohoto záměru, ve 3. čtvrtletí jednání pokročila již k prvním projektům. S MČ
Medlánky pokračovala jednání o vybudování místní pobočky v r. 2017 a orgány města Brna byly
schváleny rezervní peníze na financování částečného vybavení pobočky a na nákup fondu.
- S architektonickou kanceláří probíhala jednání o studii interiéru pobočky v lokalitě Vojtova,
vzhledem ke zdlouhavým procesům se dokončení stavby posunuje zřejmě až na r. 2019.
S projekční firmou Project Building byla dokončena jednání o stavební rekonstrukci Vondrákova,
vybavení pobočky, zavedení technologie RFID a projekt na vybavení počítačovou technikou. Pro
pobočku Kurská byl zpracován projekt na úpravu vstupních prostor. Na pobočce Palackého byly
v srpnu vyměněny kovové rámy výloh, což má pozitivní vliv i na vnitřní prostředí pobočky – méně
hluku, více tepla, útulnější vzhled. V řešení jsou přilehlé prostory, které by pobočka chtěla využít
ke svým venkovním aktivitám.
- Pobočka na Tuřanském nám. byla v průběhu 2. poloviny května a 1. poloviny června přestěhována
do nových prostor, otevřena pro veřejnost byla 16. 6. 2016. Nové prostory jsou zhruba o 50 m2
větší než původní, jsou velmi zdařile zrekonstruovány a původní nábytek byl renovován. Pobočka
je vzdušnější, fond mohl být rozvolněn, více místa je pro akce s dětmi
a nejmenší děti
mají své malé oddělení včetně půvabného dětského koutku.
Oddělení poboček s výměnným fondem
Zajišťuje knihovnické a informační služby v okrajových oblastech města Brna, zejména
prostřednictvím výměnného fondu, který je financován z dotace JMK na výkon regionálních funkcí
v Jihomoravském kraji. Pobočky se stávají se mnohdy jediným kulturně-společenským zařízením
v dané lokalitě, kam rádi zamíří obyvatelé všech věkových kategorií, nejen za knihami ale i kulturními
pořady. Řada poboček je již součástí automatizované knihovní sítě a tudíž čtenáři mají možnost
navštěvovat i ostatní provozy po městě Brně. Každým rokem se do této sítě zařadí dvě pobočky.
Výpůjční a informační služby
V období od 1. 1. do 31. 12. 2016 se na pobočkách zaregistrovalo celkem 3 140 čtenářů, z toho bylo
1 238 dětí. Nárůst počtu čtenářů vykazují 4 pobočky: Komín, Žebětín, Černovice a Soběšice.
Čtenáři uskutečnili 40 686 návštěv, což je o 814 návštěv (tj. o 2 %) více než v loňském roce. Internet na
pobočkách použilo 1 014 návštěvníků, což je o 16,5 % méně než ve stejném období roku 2015. Sedm
poboček vykazuje vyšší návštěvnost než v loňském roce: Vliv na vyšší návštěvnost měl nárůst
uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí. Nižší návštěvnost na některých pobočkách částečně
souvisí se stále klesajícím zájmem o internet.
Výpůjčky se snížily o 6,3 % (o 7 649 knihovních jednotek) oproti stejnému období roku 2015, pokles je
patrný na 11 pobočkách, nárůst vykazují 4 pobočky: Bosonohy, Komín, Jehnice a Soběšice.
Pobočky s VF poskytly čtenářům 268 informací.
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Hračky a didaktické pomůcky z projektu Lekotéka se půjčují na pobočkách Slatina, Komárov
a Žebětín.
Kulturní a vzdělávací akce
Za 1. - 4. čtvrtletí roku 2016 proběhlo 136 kulturních akcí, které navštívilo celkem 2 270 účastníků
a 192 vzdělávacích akcí s 3 828 návštěvníky. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je to celkem o
5 vzdělávacích a 41 kulturních akcí více.
Na pobočce Křížová studenti KISK uspořádali 10 cestovatelských pátků (Transsibiřská magistrála,
Argentina, Azorské ostrovy, Tanzanie na traktoru, USA s Ivou a Jakubem aneb jak se plní sen, Ladakh,
Norsko, Francie, Santiago a Benátský karneval), pořádali 10 „herdnů“, pro dospělé se dále uskutečnila
přednáška o výcviku vodících psů, Zločin v knihovně aneb večer s detektivkou, Předčítání v rámci
festivalu „I kráva má svou knihu“ a Kurz tvůrčího psaní. Pobočka úzce spolupracuje se základními
školami v blízkém okolí a pro žáky pořádá vzdělávací akce – Země světa: Velká Británie, Egypt,
Benelux, Indie, Francie a Austrálie, Informační bezpečnost, literární dílničku, vánoční tvoření
a výukové programy pro děti se specifickými poruchami učení. Pobočka na místních školách realizuje
vzdělávací pořady na téma informační a finanční gramotnost. Pobočka se zapojila do celoknihovní
akce Noc s Andersenem, v knihovně nocovalo 13 dětí. Celkem za rok 2016 na pobočce proběhlo 20
kulturních a 48 vzdělávacích akcí, které navštívilo 962 účastníků.
Na pobočce v Bosonohách proběhly 3 vzdělávací akce pro děti. V květnu se v Bosonohách uskutečnil
třetí ročník Vítání jara, pobočka v rámci akce byla otevřená a knihovnice uspořádala pro malé
návštěvníky vědomostní soutěž, které se zúčastnilo 26 dětí.
V červenci se ve spolupráci s příměstským táborem uskutečnila akce Putování vesmírem. V říjnu se
uskutečnilo „Pasování“ prvňáčků pro veřejnost i pro děti ze ZŠ, celkem bylo pasováno 40 dětí. Pro děti
z MŠ pobočka uspořádala Pohádkovou abecedu, proběhlo vítání občánků a v prosinci pak Mikulášské
soutěžení pro veřejnost. Celkem pobočka uspořádala 9 akcí pro 192 účastníků.
Pobočka v Komíně uspořádala celkem 7 kulturních akcí s 137 účastníky (Kolo štěstí v knihovně,
Julinčiny malovánky, Julinovy testíky a v květnu ve spolupráci s ÚMČ Brno – Komín na pobočce
proběhl Dětský den v Komíně (knihovnu navštívilo 20 dětí). Na pobočce se uskutečnilo 52
vzdělávacích akcí s 1240 účastníky. Pobočka dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Pastviny a pro jednotlivé
třídy prvního a od podzimu i druhého stupně pořádá vzdělávací akce. Pobočka organizuje akce také
pro děti z MŠ Pastviny, Absolonova a Řezáčova, pro které uspořádala pořady: Dům, kde bydlí knihy a
Kamarádka knížka. V průběhu října se uskutečnila čtyři „Pasování“, kterého se zúčastnilo celkem 105
prvňáčků. Pro dospělé návštěvníky pobočka připravila přednášku klinické psycholožky PhDr. Jitky
Partyšové Co přináší život – životní události, bolestné události, traumata, které se účastnilo 12
návštěvníků. Pobočka uspořádala 6 výstav pro děti a pro dospělé (Korálková jarní inspirace, výstava
Moniky Woznicové Když rozkvetly sakury, Pohádkový kolotoč, Skřítci Knihovníčci se představují,
Iniciála zdobila středověké rukopisy - výtvarné práce žáků 5. třídy ZŠ Pastviny).
Pobočka v Kníničkách uskutečnila 6 akcí Z pohádky do pohádky a Povídání s opičkou Rozárkou, pro
75 dětí z MŠ Studánka. V měsíci červnu se v Ústřední knihovně uskutečnila výstava tvorby dětí z MŠ
Studánka u příležitosti 70. výročí založení školky. Pobočka také navázala spolupráci s místním Klubem
seniorů.
Pobočka v Žebětíně uspořádala 33 akcí pro 1007 návštěvníků – dětí i dospělých. Pro dospělé proběhly
přednášky a besedy: Tanzanie a Kilimandžáro, Norsko letem světem, Z Brna do Santiaga de
Compostela, 6 snadných způsobů jak lépe zvládnout své emoce, Detoxikace podle metody MUDr.
Josefa Jonáše, Jak se obléknout, nalíčit a upravit, abychom se cítili dobře aneb Harmonie osobnosti
s vizážistkou Markétou Povolnou, Nepál bez božstev, Zimní Alpy a exkurze do Mahenova památníku
s výkladem Mgr. Černé. V říjnu na pobočce proběhlo „Pasování“ pro 63 prvňáčků. Knihovna se zapojila
do krajského projektu Jižní Morava čte.
Pro děti ze ZŠ, MŠ, Klub maminek Krteček pobočka pořádala besedy, happening, soutěže, vzdělávací
akce a besedu Děsivé vánoce a Vánoce s Cvočkem. Pobočka realizovala celkem 13 výstav.
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Pobočka v Komárově pořádala pro místní ZŠ a MŠ exkurze do knihovny, soutěže a znalostní testy.
Uskutečnilo se 27 akcí pro 363 dětí, na pobočce proběhlo Klíčování prvňáčků, kterého se účastnily tři 1.
třídy ZŠ Tuháčkova, klíčováno bylo 57 dětí a „Pasování“ za účasti místostarosty ÚMČ Ing. Rotrekla,
kterého se zúčastnilo 47 žáků 1. tříd ze ZŠ Tuháčkova.
Na pobočce bylo instalováno 11 výstav: Eduard Vyhlídal Moravské obrázky, Kytice Marie Bernardi,
Michaela Cahová – Hudba a tanec, Koně a Vysočina, František Tupa – Českomoravská vysočina,
Hvězdy, dýně, kompoty a Stíny, východ slunce a let nad krajinou – tvorba dětí ZUŠ Slunná, Moje
zážitky z naší školky – práce dětí z MŠ Kšírova.
Pobočka ve Slatině uspořádala celkem 40 akcí pro 885 návštěvníků. Akce byly většinou určeny žákům
prvních tříd ze ZŠ Přemyslovo náměstí a Jihomoravské náměstí (čtení pro žáky 1. tříd, exkurze,
besedy) pobočka se zapojila do celoknihovní akce Klíčování, uskutečnilo se pět výtvarných dílen pro
veřejnost - děti a dospělé (Jaro napověz, Vzhůru na prázdniny, Krmítko pro zpěváčky, V lese na jehličí
a Když se čerti rojili), pro děti pak ještě Mikulášské kolo štěstí, veřejnosti byla také určena akce Zažijte
knihovnu, která se konala v únoru 2016. V dubnu se uskutečnila výstava Chráněná krajinná místa
města Brna ve spolupráci s o. s. Pipit. V srpnu proběhla výstava výtvarnice A. Radové Andělská
energie v obrazech a v září bylo na pobočce pro prvňáčky připraveno Kolo štěstí. V říjnu pak proběhlo
„Pasování“ pro pět tříd prvňáčků ze ZŠ Přemyslovo nám. a Jihomoravské nám.
30. 11. 2016 byla oceněna tato pobočka s VF jako Nejlépe pracující profesionální knihovna
Jihomoravského kraje pro oblast Brno-město na Slavnostním setkání knihoven obcí Jihomoravského
kraje v Moravské zemské knihovně.
Na pobočce v Chrlicích se uskutečnilo 25 akcí pro děti i dospělé s celkovým počtem 328 účastníků:
soutěž pro děti Svátky jara a pranostika, Šňůrka plná písmenek, Čarodějná beseda, soutěž Léto
s knihou, Staň se autorem komiksu, pro žáky 1. třídy Teta to zase plete, pro žáky 2. třídy beseda Bajky
a pro MŠ beseda: Ilustrátoři.
Pobočka v Černovicích uspořádala 42 akcí s 647 účastníky a 10 výstav (fotografie Nadi Pelikánové:
Nahlédnutí do světa dětí, Brno očima architekta a výstava obrázků dětí ze ZŠ Řehořova, olejomalby
Yvony Bartoňkové a další).
Uskutečnily se besedy pro děti (Čarodějná beseda, Popletené pohádky, Pohádkový kolotoč, Komiks,
Příběhy s ponaučením, Povídání o čertech a Brněnské pověsti), soutěže (k výročí založení KJM, Březen
měsíc čtenářů, Svátky jara a pranostika, Poznej Poznaň, Příprava na prázdniny, Šňůrka plná
písmenek), autorské čtení Básním básně pro děti. Pro dospělé uspořádala pobočka besedu
s L. Odehnalem: Gruzie s batohem na zádech a přednášku L. Bartoňové: Životopisy v literatuře.
Pobočka připravila doprovodný program k projektu Jižní Morava čte: Mýty a legendy mého kraje.
V listopadu se uskutečnilo veřejné čtení z nejlepších prací účastníků projektu a výstava těchto prací.
Na pobočce dále proběhlo autorské čtení paní Drahomíry Tišerové Jak šel život, která píše básně pro
děti. Děti pak ve škole tyto básně ilustrovaly. Zároveň akci navštívila redaktorka z Českého rozhlasu
a nahrávala rozhovory dětí pro ČRo Junior a rozhovor s paní Tišerovou.
Pobočka v Soběšicích uspořádala v roce 2016 celkem 16 kulturních a vzdělávacích akcí pro žáky ZŠ.
Proběhly besedy pro 1. stupeň ZŠ: Ilustrátoři dětských knížek, Komiks, Čtení o kamarádech, soutěže
Hurá na prázdniny a adventní soutěž, dále Šňůrka plná písmenek pro veřejnost, „Klíčování“
a „Pasování“ pro dvě první třídy ZŠ Soběšice.
Knihovní fond
V roce 2016 se uskutečnilo 11 rozvozů, v nichž bylo rozvezeno 311 souborů VF s 5 664 knihami. Z toho
bylo 156 souborů novinek s 1 534 knihami.
Pobočky vrátily celkem 149 souborů s 4 901 svazkem. Na pobočky bylo rozvezeno 155 souborů
starších knih v celkovém počtu 4 130 svazků.
Z finančních příspěvků úřadů městských částí bylo zakoupeno celkem 383 knih za 73 195,- Kč do
stálého fondu pro pobočky v Horních Heršpicích (33 ks za 6 080,- Kč), Přízřenicích (12 ks za 2 519,- Kč),
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v Komíně (47 ks za 10 171,- Kč), v Žebětíně (12 ks za 2 716,-), v Komárově (64 ks za 12 207,- Kč),
v Chrlicích (71 ks za 12 087,- Kč), v Ivanovicích (24 ks za 5 038,- Kč), v Černovicích (52 ks za 10 067,- Kč)
a v Ořešíně (39 ks za 7 808,- Kč).ÚMČ Brno-sever daroval pobočce v Soběšicích 28 nových knih
v hodnotě 4 502,- Kč.
KJM uvolnila na nákup knih do stálého fondu poboček s VF celkem 50 000,- Kč, částka byla rozdělená
stejným dílem na 14 poboček s VF.
Organizace provozů
Probíhala příprava projektové dokumentace rekonstrukce pobočky v Brně – Ivanovicích, ale její
uzavření a vystěhování muselo proběhnout již na podzim roku 2016.
Pobočka v Horních Heršpicích byla 30. 11. 2016 automatizována, od 7. 12. 2016 uzavřena pro veřejnost
z technických důvodů (nedostatečná kapacita rychlosti připojení). Čtenáři mají možnost navštěvovat
pobočku v Komárově a zároveň si mohou vyměnit čtenářské průkazy.

1.3 Projektová činnost
Ministerstvo kultury
Pro rok 2016 bylo na MK ČR podáno celkem pět úspěšných projektových žádostí. V různých
podprogramech se jednalo o projekty pokrývající průběžnou činnost knihovny, ale i nové záměry,
které chtějí zpřístupnit nové služby pro laickou i odbornou veřejnost. Všechny projekty byly
výběrovými komisemi schváleny a až na jednu výjimku byly podpořeny v plné požadované výši.
V rámci dotačního titulu Knihovna 21. století byl podpořen maximální počet možných podaných
projektových žádostí, a to tři. Pro rok 2016 byl opět podpořen projekt s názvem Pověste ho vejš 3
(podpořen částkou 18.000,- Kč), otevírající cestu k mladým lidem. Jedná se o alternativní prostor pro
mladé lidi, který v sobě skrývá řadu možností. Mladí lidé hledají netradiční prostor, netradiční služby a
prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně, ale zároveň chtějí i adrenalin. A to jim knihovna
v letošním roce nabízí již potřetí. Prostřednictvím aktivit, ve kterých budou překonávat svůj vlastní
strach, ukáží emoce i „zatnou zuby“, když se něco zrovna dařit nebude. Tématem letošního roku
v TEENu bude komiks. Mladí lidé se tak během roku dozvědí o tomto literárním žánru zábavnou
formou, budou se moci stát tvůrcem komiksu při workshopech nebo soutěžích a přesvědčí se tak, že
literatura není žádná nuda.
Dalším podpořeným projektem v rámci tohoto titulu je rovněž další pokračování předchozí úspěšné
činnosti. Jedná se o Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně II. (podpořeno částkou
25.000,-Kč). Projekt rovněž volně navazuje na předchozí muzikoterapeutický projekt Bubnohrátky
a v knihovním prostředí vytváří společný prostor pro možný společný prožitek a radost z vlastní
tvořivosti, ale také pro možnost relaxace, psychohygieny, uvolnění a duševního rozvoje. Ve spolupráci
s Knihovnou pro slabozraké a nevidomé zároveň akcentuje využití nabízených muzikoterapeutických
a arteterapeutických programů pro osoby se zrakovými či jinými handicapy.
Novým projektem podpořeným z tohoto dotačního titulu je Od hraní ke čtení aneb Malí a ještě
menší v knihovně. Lektoři se v něm zaměří na rozvoj a vzdělávání dvou skupin osob – dílčí projekt
Dobrodružství opičky Rozárky je určen dětem od dvou do pěti let, kdežto druhý dílčí projekt Klub
maminek je zaměřen výhradně na rodiče malých dětí. Oběma skupinám je knihovna představena jako
místo pro celou rodinu, kde se mohou vzdělávat, hrát si, seberealizovat se a také relaxovat.
Připravené programy přispějí k rozvoji osobnosti a k podpoře čtenářství. Projekt byl podpořen částkou
15.000,- Kč.
Projekty, pokrývající průběžný rozvoj služeb knihoven, které byly rovněž Ministerstvem kultury
podpořeny, jsou Rozšíření nabídky služeb na bázi ICT uživatelům poboček Knihovny Jiřího
Mahena. Pro letošní rok byla opět naplánována automatizace dvou poboček, a to v Bosonohách
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a v Ivanovicích, nicméně vzhledem k rekonstrukci druhé jmenované pobočky byla nakonec vybrána
náhradní, a to v Horních Heršpicích (VISK3, 64.000,- Kč). Pátým projektem podpořeným z dotace MK
ČR byla Harmonizace lokálních a národních autorit 13 (VISK9, 45.000,- Kč).
Na MK ČR byly podány také dvě projektové žádosti se záměry, jež navazovaly na již etablované
projekty a které se však systematicky rozvíjely pro nové cílové skupiny – jednalo se o dotační titul
podporující kulturní aktivity zdravotně postižených. Záměrem projektu Zázraky světa bylo vytvořit
nabídku nových aktivit, propojujících prvky muzikoterapie a arteterapie a zároveň integrujících
jedince s handicapy skrze společné sdílení a prožitek. Jednalo se o muzikoterapeutický koncert za
účasti předních osobností v daném oboru. Záměrem druhého projektu Didaktické pomůcky a hry pro
seniory bylo umožnit Knihovně Jiřího Mahena sestavit poutavou kolekci rozmanitých her pro danou
cílovou skupinu a nabídnout tak v prostředí českých knihoven velmi ojedinělou službu. Tyto žádosti
podpořeny nebyly.
Ruku v ruce
Projekt Ruku v ruce je dlouhodobým projektem realizovaným z prostředků ESF ČR a státního
rozpočtu ČR v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (3/2010 – 6/2012).
Jeho hlavní činností je pořádání besed z rozmanitých tematických cyklů pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami (tělesný, mentální, zrakový handicap, poruchy chování). V návaznosti na tyto
programy pak pravidelně probíhají i integrační setkání s dětmi z běžných základních škol. V uplynulém
roce byl dovršen čtvrtý rok tzv. doby udržitelnosti a započal pátý, poslední rok této doby (konec
v červnu 2017). Do aktivit projektu jsou zapojeny tři pobočky KJM v Králově Poli, v Židenicích a v Líšni
a dětské a hudební oddělení v rámci Ústřední knihovny. Pro všechny besedy, resp. vzdělávací a
integrační programy jsou využívány metodické materiály, které byly vytvořeny v průběhu realizace
projektu, a všechny speciální pomůcky a speciální technika (Braillská a vydouvací tiskárna, software
pro uživatele se zrakovým postižením). Metodický materiál (soubor cca 90 besed) byl ze stránek
knihovny průběžně stahován po celý rok. Zájem povětšinou odborné veřejnosti dokládají také
pozitivní komentáře, které ke stahovaným materiálům přidávají.
Nabídku programů využívají jak školy zapojené do realizace projektu (MŠ ZŠ Kociánka 6, ZŠ
Palackého 68, SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, Brno a ZŠ Sekaninova), tak
i další školy či stacionáře pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami: MŠ a ZŠ speciální
a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4, ZŠ Košinova 22, MŠ a ZŠ Lidická 6a, ZŠ a MŠ
Logopedická, Veslařská 234, ZŠ nám. 28. října, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Effeta – denní
stacionář pro lidi s mentálním postižením a autismem a Denní stacionář Centrum Kociánka v Brně,
Kociánka 2.
Akce probíhaly ve spolupráci s Tableto a s Ateliérem výchovné dramatiky Neslyšících na JAMU na tato
témata O divokém prasátku (duben 2016), O rackovi a kočce (červen 2016). Programy pro stacionáře
jsou realizovány samostatně knihovníky z Knihovny pro děti a mládež – program na téma Závod
s časem – Karel IV. (květen 2016). V průběhu roku 2016 proběhlo v rámci celé KJM 110 besed
a
integračních programů. Celkově se vzdělávacích programů zúčastnilo na 1072 dětí. Na poslání
projektu Ruku v ruce pracovat s dětmi s různými druhy handicapů částečně navazuje projekt Lekotéka
(viz níže).
Lekotéka
Také v roce 2016 byl rozvíjen projekt Lekotéka zaměřený na půjčování her a didaktických pomůcek
dětem. Ke konci roku a po čtyřech letech realizace projektu tak bylo ve fondu na 450 her a veřejnost
má možnost vypůjčit si některou z nich na 18 místech v Brně. Kromě Ústřední knihovny na Kobližné
ulici a Mahenova památníku také na 16 pobočkách (Žebětín, Starý Lískovec, Jundrov, Řečkovice,
Lesná, Černá Pole, Židenice, Slatina, Vinohrady, Maloměřice, Bystrc, Tuřany a Komárov, Královo Pole,
Židenice, Líšeň) v rámci celého města, což je více než 50 % všech provozů knihovny. Lekotéka je
projektem, který inspiruje řadu dalších knihoven v rámci celé republiky, přivádí do knihovny malé děti
a učí je navštěvovat tuto instituci jako místa, které vedle svého poslání půjčovat knihy, nabízí
rozmanité služby. Lekotéka navazuje na soustavnou práci KJM s uživateli se speciálními vzdělávacími
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potřebami a nabízí v českých poměrech zatím spíše ojedinělou službu a po domluvě je dostupná
zdarma všem dětem. Pedagogové, kteří se svými žáky dochází na besedy, stejně jako rodiče si mohou
vybrat konkrétní pomůcky a hračky. Jedná se o podporu rozvoje motorických
a
komunikačních dovedností, vytváření pozitivního vztahu ke knihovnám a čtenářství a podporu
komunitní činnosti knihovny. Do projektu je zapojena také Hudební knihovna s půjčováním
jednoduchých perkusních nástrojů a Knihovna pro nevidomé a slabozraké, kde je možné zapůjčit si
tyflopomůcky či hmatové knihy.
Ghettofest 2016
KJM se i v návaznosti na projektu Ruku v ruce zapojila do pouličního festivalu, který si za cíl klade
propojovat místní a tzv. přespolní v kontextu brněnské vyloučené lokality v okolí ulic Bratislavská
a Hvězdová. Knihovna se do letošního pátého ročníku zapojila jak z pohledu organizátora celého
festivalu a tedy jako významný partner, ale i jako jeden z vystupujících. Pracovníci knihovny připravili
pro všechny účastníky festivalu knihovní stánek, v němž pod hlavičkou Chill out s knihovnou
představili zájemcům zejména své relaxační nebo tvůrčí aktivity, jako jsou Bubnohrátky,
Recykliteratura, autidoknihy a další. Stánek navštívily především děti, které ocenily např. i možnost
odnést si domů některou z připravených knih.
Literární lavičky
V průběhu jara 2016 bylo komunikováno s dalšími zájemci o připojení do projektu Veřejných
knihovniček, který KJM spustila na podzim 2015. Ve druhé polovině byla zahájena jednání o realizaci
dalších nových laviček (pobočky knihovny v Tuřanech a na Lesné, Městská část Kohoutovice,
Koupaliště Kraví hora).
Informační systém
Na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj byla zpracována projektová žádost do Integrovaného
operačního regionálního programu Jihovýchod. Projekt zahrnuje nový a poprvé kompexní informační
systém pro celou knihovnu včetně všech jejích poboček, který automatizuje
a propojí zejména
docházkovou, mzdovou, personální, účetní agendu. Cílem je modernizovat maximální množství
stávajících procesů v knihovně, sem tedy spadá i připravovaný přechod na nový knihovní systém.
Muzejní noc 2016 - Knihovna slaví, přijďte slavit s námi
V pořadí již jedenáctá Muzejní noc v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (dále jen KJM) proběhla
v sobotu 21. 5. 2016, jako tradičně souběžně na dvou místech: v Ústřední knihovně na Kobližné č. 4
a v Mahenově památníku na Mahenově ulici č. 8. Letošní program se nesl v duchu oslav 95. výročí
založení knihovny. Rozhodli jsme se připomenout občanům našeho kraje také významná výročí, která
si v letošním či příštím roce připomínají naši již tradiční partneři Muzejní noci v KJM.
Pestrá programová nabídka, podle kladných ohlasů, kterých se nám dostalo, uspokojila malé i velké
zájemce o večerní program, který v Ústřední knihovně v 18 hodin zahájilo Divadlo kufr představením
„TANČÍČEK ADUŠI A DÁŠI“, určeným především těm nejmenším návštěvníkům. Malé non-verbální
představení, v němž se dvě rozpustilé holky, skrze žonglování, pohyb a muzikantské dovednosti
popichovaly a dělaly si naschvály, pobavilo i všechny dospělé diváky.
Studenti Divadelní fakulty JAMU za klavírní spolupráce, hudebního nastudování a aranžmá paní
Dady Klementové sklidili zasloužené ovace za své pěvecké vystoupení, které záhy vystřídalo Taneční
studio NO FEET. Jeho stepařská vystoupení obohatila i prohlídky historických prostor
Schrattenbachova paláce, v němž při své brněnské návštěvě pobýval mladičký W. A. Mozart. V roce
Mozarta, kdy si celý svět připomíná tohoto hudebního velikána, jsme si jej vystoupením malých
Mozartů v hudebním pásmu ZUŠ Smetanova připomněli i my.
Po ohnivém vystoupení taneční flamencové skupiny Las Chicas checas přišel na řadu hudební
bonbónek, kterým bylo vystoupení postfolklórního brněnského cimbálového tria Ponk, svou hrou
úspěšně nabourávající, vžité představy o lidové hudbě. Za použití minimálních instrumentálních
prostředků (cimbálu, kontrabasu, houslí a vokálů) dosahuje zajímavých zvukově hudebních
výsledků, ve kterých se snoubí lidová hudba s prvky blues, rocku, funky a dalších hudebních stylů.
Spousta zájemců přišla jen ze zvědavosti, přestože muzikanti spolu hrají teprve tři roky.
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Protože ke knihovně neodmyslitelně patří knihy a čtení, připravili jsme na závěr programu všem
zájemcům společné listování fejetony činoherního divadla MALÉhRY Daniely Zbytovské, Barbory
Seidlové a Nikoly Zbytovské. V jejich podání i ty nejvážnější životní situace, vyznívají komicky, některé
ovšem i trošku zamrazí… Netradiční vystoupení divadla MALÉhRY zakončilo program v Ústřední
knihovně.
Také v Mahenově památníku proběhl úspěšně bohatý program. Nejmenší diváci shlédli pohádkové
představení Divadla Koráb. „Náctileté“ rozhodně nezklamalo divadlo improvizace Útulek
s Mahenovskou poetickou dramaterapií. Velký úspěch mělo pásmo Básníci Praha - Brno. Trocha
hudby a poezie Aleny Slepičkové. Program zakončil videozáznam besedy s básníkem Ivanem
Jelínkem z roku 1993 „Mahen měl sen“. Stejně jako v Ústřední knihovně i zde byly realizovány
komentované prohlídky stálé expozice pracovny Jiřího Mahena a zahrady s kvetoucí dřevitou
pivoňkou, kterou Mahen osobně zasadil. Mahenův památník navštívilo rekordních 212 návštěvníků.
Projekt Kreativní centrum Brno je pracovní název budoucího centra pro podporu kreativních odvětví
v městě Brně v prostorách bývalé městské káznice v Brně na Cejlu. Je součástí Regionální inovační
strategie Jihomoravského kraje 3 a Koncepce ekonomického rozvoje města Brna.
V
Kreativním centru Brno je naplánováno umístění inkubátoru pro začínající podnikatele v kreativních
odvětvích, součástí vize jsou i nájemní ateliéry, zkušebny, dílny. Cílem projektu je pomoci rozvinout
tvořivý potenciál talentovaných lidí a zamezit tak jejich odlivu mimo Brno. Centrum může přilákat do
města nový druh investorů napojený na kreativní odvětví. KJM se v roce 2016 zapojila mezi několik
kulturních subjektů, které chtějí využít prostor objektu ještě před zahájením samotné velké
rekonstrukce. V listopadu nabídla veřejnosti v rámci Dne poezie komponovaný program Volám tě
vroucně skrze mříže k připomenutí osobnosti Ivana Jirouse. Program zahrnoval jak přednášku prof.
Jiřího Trávníčka o životě umělce zvaného také „Magor“, výstavu „Medailonky nezapomenutých“
zabývajícími se historickými souvislostmi i vystoupení Magorova sboru (souboru voice-bandového
typu). Představení zpracovalo vězeňskou poezii českého básníka a guru českého undergroundu
převážně ze sbírky Magorovy labutí písně.
V uplynulém roce probíhala tzv. doba udržitelnosti dvou velkých a na sebe navazujících investičních
projektů, které měly za cíl modernizací prostředí nabídnout atraktivnější prostředí pro uživatele
knihovny.
Knihovna pro město II. – vzdělávání na míru
V lednu 2015 byla ve spolupráci s Odborem implementace evropských dotací podána projektová
žádost investičního projektu synergicky navazující na předchozí projekt Knihovna pro město I. –
rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti. Projekt byl z dotace Úřadu regionální rady Jihovýchod podpořen
částkou 8.153.927,25 Kč. Cílem projektu bylo prostřednictvím interaktivního konceptu vzdělávání
nabídnout veřejnosti moderní prostředí a nástroje, které mohou využívat k individuálnímu
neformálnímu vzdělávání a rozvíjení vlastní osobnosti. Projekt podporuje a rozvíjí schopnost
kritického myšlení, utváření vlastních názorů a postojů, rozvíjí občanskou gramotnost a podporuje
kompetence potřebné pro vzdělané lidi a společnost. Prostřednictvím vytváření přívětivého a
bezpečného prostředí, adresněji uzpůsobeného pro jednotlivé cílové skupiny, knihovna nabízí nové
formy a nástroje k individuálnímu i společnému vzdělávání, a to rovněž pro osoby se specifickými
potřebami. Pro veřejnost se jako nejzajímavější ukázala interaktivní zařízení, která jsou uživatelům i
přednášejícím k dispozici v půjčovnách, klubovnách i přednášejících sálech, a přechod na nový
knihovní systém tzv. RFID čipů.
Projekt „Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti“, který byl spolufinancován
z ROP Jihovýchod (realizace 2013 – 2014), umožnil Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové
organizaci ojedinělé prostorové rozšíření i nové vybavení mobiliářem a technikou. Veškeré toto
zařízení slouží k většímu komfortu nejen čtenářů knihovny, ale všech návštěvníků akcí, které knihovna
pořádá. Jejich počet díky větším kapacitním možnostem oproti minulým rokům narostl. Rozšířila se
nabídka pořadů, pořádají se pravidelné akce, pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, k nimž
jsou využívány prostory nového Family pointu, a nově vybavených kluboven. Znásobila se rovněž
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nabídka pořadů i pro žáky základních i středních škol, nepominutelné jsou aktivity pro nejširší
veřejnost i klub seniorů.
1.4. Publikační činnost
KJM stejně jako v předchozích letech spolupracovala při propagaci svých aktivit se svými mediálními
partnery (Český rozhlas, Program Brněnsko, Brněnská televize) i dalšími regionálními redakcemi
(Česká televize Brno, deník Právo, MF Dnes, Lidové noviny, Brněnský deník, ČTK Brno, KAM v Brně
atd.), které o nás i během roku 2016 jevily velký zájem. Velmi významná byla spolupráce s novinami
statutárního města Brna Brněnský Metropolitan a se zpravodaji jednotlivých městských částí.
Velká pozornost byla věnována publikační činnosti v odborném tisku, a to jak tištěných médiích
(časopisy Čtenář, Duha, Bulletin SKIP, Ikaros, Impulsy…), tak v médiích elektronických (Inflow, Klub
knihomolů…).
Seznam publikační činnosti
 Z bohaté nabídky Knihovny Jiřího Mahena v Brně (Rodinka)
 95 NEJ Knihovny Jiřího Mahena v Brně (příloha Rovnost)
 Čím je a není Facebook (Impulsy)
 Do černého! Zásah nebo vedle? Čím je a není Facebook (Impulsy)
 Příručka pro školní knihovníky: Modely a praktické příklady ze Švédska (Impulsy)
 Statistiky oceněných knih ze statistického pohledu (Impulsy)
 Václav čili Karel v době internetu (Impulsy)
 Noc bez Andersena? Ano, i to je v knihovnách možné! (Impulsy)
 Knižní blogerství (Impulsy)
 Seminář Digitální technologie v knihovnách (Impulsy)
 Současnost literatury pro děti a mládež 2016 aneb Podoby příběhů současné literatuře pro
mládež a mladé dospělé (Impulsy)
 U kávy s účastníky a porotci knihovnické přehlídky OKNA (Impulsy)
 Nejpůjčovanější knihy pro děti a mládež v roce 2015 (Impulsy)
 Muzikoterapie v knihovně (ARTETERAPIE)
 Muzikoterapie jako cesta (Impulsy)
 Léčivá síla tvořivosti: Arteterapie a artefiletika v prostředí knihovny (Impulsy)
 Malí a ještě menší v knihovně (Impulsy)
 Pohádky, pověsti, mýty, báje, legendy a příběhy z různých koutů světa (Impulsy)
 TEEŇáci jak Brno (Impulsy)
 Jak to chodí v TEENu (Čtenář)
 Čtení na předpis (Impulsy)
 Seminář Chceme dětem číst 8 aneb Svět dětí v literatuře pro děti a mládež (Impulsy)
I v roce 2016 vydávala KJM pravidelně informační bulletin, který byl distribuován nejen na pobočky
KJM v rámci města Brna, ale i do partnerských institucí a médií. Čtenářům byl rovněž zasílán
elektronický newsletter.
V elektronické podobě byl vydán již tradiční Výběr z významných výročí roku 2017, který se stal
velmi užitečnou pomůckou při kulturně-vzdělávací, propagační a informační činnosti nejen naší
knihovny, ale i dalších institucí v celé ČR, které si podrobné informace velmi cení. Soustředil se
především na literární osobnosti, narození a úmrtí významných představitelů dalších oblastí české
a světové kultury. Výběr významných výročí, stejně jako publikované články, vydané tiskové zprávy
a záznamy z televizního či rozhlasového vysílání jsou dostupné na webu www.kjm.cz.
Další způsoby prezentace umožňuje aktivní profil knihovny na Facebooku a jiné on-line platformy
(podrobně viz kapitola 2 Public relations, marketing služeb).
1.5 Regionální a celostátní význam, mezinárodní spolupráce
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V činnosti knihovny se v průběhu roku odrážejí aktivity, které mají regionální i celostátní rozměr. KJM
je díky svým odborným pracovníkům významným aktérem v oblasti formování a realizace
jednotlivých oblastí Koncepce knihoven ČR na léta 2011 – 15 (s vizí do 2020). K dalším trendům
a aktivitám v oblasti knihovnictví v celostátním rozměru přispívá prostřednictvím Svazu knihovníků a
informačních pracovníků, novinky ze světa zprostředkovává odborné veřejnosti i z konferencí
Mezinárodní federace knihovnických asociací IFLA. Díky své velikostí, rozsahem fondů informačních
zdrojů i týmu odborníků je schopna zprostředkovávat informace v podstatě bez teritoriálního
omezení.
Mezi hlavní okruhy působnosti patří:
 rozsáhlý systematicky budovaný univerzální knihovní fond, který je také v rámci meziknihovní
výpůjční služby dostupný jiné zprostředkující knihovně,
 regionální literaturu, mahenália, brunensia,
 informace o regionálních autorech a tvůrcích,
 tvorba národních autorit,
 katalogizační záznamy do souborného katalogu ČR,
 informační servis v oblasti občanských informací,
 veřejný internet sloužící nejen brněnské veřejnosti,
 Informační středisko EUROPE DIRECT s krajskou působností,
 vzdělávací programy (IN-centrum pro znevýhodněné skupiny obyvatel),
 účast na celoměstských a krajských projektech (Muzejní noc, Brno – město uprostřed Evropy,
Festival vědy, Noc literatury, Festival poezie, Mezinárodní den seniorů apod.),
 výstavy a prezentace s regionálním, celorepublikovým či mezinárodním přesahem (např.
Účast na Veletrhu knihy pro děti a mládeže Poznani, Dny polské kultury, programy
partnerských měst Brna, výstavy ve spolupráci s Urban centrem Brno,…).
Dále:








působí v oblasti veřejných knihoven (zejména ÚKR, SKIP, SDRUK a KDK, organizování kolegií
knihovníků regionu, vzdělávání knihovníků v oblasti hudebních aktivit, práce
s handicapovanými uživateli, práce s dětmi a podpora čtenářství, multikulturní aktivity),
provozuje Centrum dětského čtenářství zaměřující se na práci s rodiči, dětmi, pedagogy,
knihovníky a další odbornou veřejností, studenty,
přispívá do programů celostátních a regionálních seminářů, konferencí, publikuje
v odborném i denním tisku, vydává vlastní publikace, v roce 2016 bylo realizováno 38
odborných seminářů a konzultací
usměrňuje vývoj oboru, podílí se na tvorbě celostátních strategií a standardů v oblasti
veřejných knihovnických a informačních služeb a šíření poznatků prostřednictvím
institucionálního nebo individuálního členství v odborných organizacích a orgánech
- ředitelka pracuje v předsednictvu VV SKIP, je místopředsedkyní SKIP, předsedkyní RV SKIP,
za ČR je členkou stálé komise pro veřejné knihovny celosvětové organizace IFLA (účast na
kongresu v Ohiu, hlavní město Columbus, je členkou ÚKR – Ústřední knihovnická rada,
poradní orgán ministra kultury ČR, předsednictva české sekce IBBY;
- vedoucí hudební knihovny KJM je členkou české sekce mezinárodní asociace hudebních
knihoven IAML
- ředitelka KJM v roce 2016 obdržela cenu Z. V. Tobolky za přínos oboru
prosazuje principy slučitelnosti rodinného a pracovního života včetně prezentace výsledků
Auditu rodina & zaměstnání na celostátní úrovni.
pracovníci Knihovny pro děti a mládež aktivně vystoupili na knihovnickém happeningu ve
Vsetíně při zahájení Týdne knihoven 2016 s představením o Jiřím Mahenovi
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Mezinárodní spolupráce
Knihovna Jiřího Mahena v Brně je v úzkém kontaktu s Odborem zahraničních vztahů MMB a to nejen
při spolupráci s partnerskými městy, ale se zahraničními partnery obecně. Řada aktivit je iniciována
přímo knihovnou a jejím Informačním střediskem EUROPE DIRECT.
V posledních deseti letech je nejbohatší spolupráce udržována s polskou Poznaní. Od září 2006, kdy
byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Knihovnou
Raczyńskich v Poznani, se tato spolupráce stále rozvíjí a rozšiřuje o další partnery. V letošním roce
uplynulo 10 let od podpisu smlouvy, 50 let spolupráce obou měst a 1050 let Křtu Polska, významného
momentu naší společné historie. Na začátku března jsme uspořádali dva workshopy s nakladatelstvím
Warstwy z Wroclawi (Evropského města kultury 2016). Dětem jsme představili knihu Piotra Sommera
Frujawka. S nakladatelstvím i autorem jsme měli možnost setkat se na Veletrhu knih pro děti,
mládež a rodiče v Poznani. Knižního veletrhu se tradičně zúčastňujeme již od roku 2010.
Reprezentujeme na něm město Brno, KJM a české knihy oceněné „Zlatou stuhou“ České sekce IBBY.
Loni jsme na veletrh dovezli i výstavu ilustrací z knih oceněných Zlatou stuhou české sekce IBBY
v letech 2004-2014, která po skončení veletrhu putovala ještě do Knihovny Raczyńskich. Hlavní oslavy
50 let partnerství Brna a Poznaně byly soustředěny do tradičního festivalu Dny polské kultury v Brně
ve dnech 4. – 15. dubna 2016. Hlavními organizátory festivalu bylo město Brno, KJM, Kino Art, TIC
města Brna, polský klub Polonus a ZUŠ Smetanova. V knihovně se konaly výstavy (Brno – Poznaň,
Knihovna Raczyňských v novém kabátě Henryk Sienkiewicz
a Wroclaw očima
POLONUSU), slavnostní setkání partnerů, setkání s polským autorem Wojciechem Bonowiczem,
přednáška o H. Sienkiewiczowi, komponovaný program Jak chutná Polsko, dva jazzové koncerty
(Stanislawa Pwlaka a Łukasze Wiśniewského s projektem Hard Times). Dětem byla určena soutěž
Poznej Poznaň, workshop Nejen s Henrykem Sienkiewiczem a česko-polské čtení z knihy Jana Brzechwy
Akademie pana Kaňky. Toto společné česko-polské čtení jsme si zopakovali při červnové návštěvě
Poznaně, kdy jsme na pozvání honorární konzulky ČR v Poznani byli hosty integračního programu
„Děti dětem“ společně s dětmi z MŠ a ZŠ 28. října. V červnu jsme také v Brně připravili program pro
žáky ZŠ Husova a Łejery z Poznaně. Knihovnu navštívili tanečníci a instruktoři hip-hopu z Poznaně a
členové folklorního souboru Poligrodzanie, kteří nás na oplátku pozvali na X. ročník Mezinárodního
festivalu lidové kultury. Návštěvy jsme využili i k výměně zkušenosti s Knihovnou Raczyńskich, pro
kterou kolegyně Štoudková připravila ukázkovou lekci muzikoterapie spojenou s konzultací pro
knihovníky. KJM se podílela na vydání česko-polské knihy pověstí z Brna a Poznaně autorů Andrzeje
Sikorského a Romana Juránka. (Díky ilustracím paní Anny Chmielnik byla kniha Legendy Poznania i
Brna - Poznaňské a brněnské pověsti na konci roku nominována polskou sekcí IBBY na „Knihu roku“.
Naši čtenáři si ji mohou půjčit nejen v Ústřední knihovně, ale i v naší síti poboček.) Kniha byla
představena v rámci Dnů české kultury v Poznani, jimiž zde v říjnu vyvrcholily oslavy spolupráce obou
měst. Ve spolupráci s Knihovnou Raczyńskich byly Dny české kultury zahájeny programem
věnovaným Jiřímu Kratochvílovi. Dětem byla věnována dvě česko-polská čtení. První věnované knize
Petra Šruta Lichožrouti. Druhé česko-polské knize pověstí z Brna a Poznaně. V listopadu a prosinci se
podobná česko-polská čtení z této knihy konala v KJM pro žáky základních škol a také pro dospělé
v rámci komponovaného programu Jak chutná Polsko, který byl součástí dvoutýdenního Setkání
s Polskou kulturou v Brně. Dětem byla určena také výtvarná dílna Medvěda Wojtka s grafikem Jakubem Plachým (inspirovaná knihou Medvěd Wojtek od Monte Cassina). Dospělým pak brněnská
premiéra jedinečného dokumentárního snímku Varšavské povstání, sestříhaného z autentického
materiálu. Obohacen byl o diskusi s Maciejem Ruczajem
a uvedení knihy Chtěli jsme být
svobodní… Příběhy z Varšavského povstání 1944. Rok Henryka Sienkiewicze jsme zakončili dvěma
výstavami věnovanými významnému nositeli Nobelovy ceny za literaturu V KJM to byla výstava
Polského institutu v Praze - Sienkiewicz 1846 — 1916 — 2016 a na FF MU jsme zapůjčili výstavu
připravenou Knihovnou Raczyńskich.
Výborně rozvíjející se spolupráci s Estonskem potvrdilo promítání dokumentu o životě estonského
hudebního skladatele Arvo Pärta a vernisáž výstavy Obrázky ze země, kde jsem doma za
přítomnosti estonského velvyslance Stena Schwedeho.
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Velmi úspěšné byly také Dny Kanady za účasti kanadského velvyslance v České republice, Otty
Jelinka. (Turistika v Kanadě pro veřejnost, možnosti a pravidla při cestování do Kanady. Vrcholem byla
prezentace cestovatele a fotografa Miloslava Martana o cestě po kanadské přírodě. Přednáška
Západ Kanady – od oceánu ke Skalistým horám.)
Naše první účast na celostátní akci Noc literatury ve spolupráci se Skandinávským domem nabídla
setkání se severskými autory (Majgullem Axelssonem, Antti Tuomainenem, Jørnem Lierem Horstem a
Kim Leine).
V rámci festivalu Meeting Brno se uskutečnila dvě autorská čtení zajímavých spisovatelů. Ema
Braslavsky a syrský spisovatel Nihad Sirees. Obě osobnosti zpovídala spisovatelka Kateřina Tučková.
Zajímavou akcí bylo beseda s názvem Ukrajina a Moldavsko - země blízké a vzdálené. V červnu
byla v knihovně instalována výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ ze St. Pöltenu a Brna nazvaná
Přátelství nezná hranic.
Rozvíjela se také spolupráce s Bratislavou. Se Slovenskou pedagogickou knižnicí v Bratislavě
a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu SR se KJM podílela na projektu Záložka do knihy
spojuje školy: Čtu, čteš, čteme.
2. Public relations, marketing služeb
95. výročí založení knihovny 1921 – 2016
Celý rok 2016 se nesl ve znamení oslav 95. výročí založení knihovny. Kromě bohatého programu
Zažijte knihovnu (15. 2. 2016) připravili pracovníci knihovny dvě tematické výstavy. První nesla název
95 NEJ a neotřelým způsobem připomněla důležité mezníky v historii knihovny (instalována v březnu
v Ústřední knihovně). Druhá výstava 95 NEJ knihovny Jiřího Mahena v Brně 1921 – 2016 vycházela
z původního záměru a byla instalována na konci roku v Urban centru (Stará radnice). Jednalo se o
interaktivní výstavu představující knihovnu v proměnách času, která zároveň odhalovala
prostřednictvím jednotlivých zaměstnanců její současnou podobu. Pro dětské návštěvníky byla
připravena řada interaktivních prvků – vybarvovací fólie, pexeso, puzzle, obří hrací kostky apod.
Knihovna rovněž své výročí propagovala v city light vitrínách po městě Brně, ve speciální příloze
Brněnského deníku Rovnost (únor 2016) a na rok 2017 připravila kalendář představující jednotlivé
provozy knihovny i jejich činnost.
I v roce 2016 propagovala knihovna své služby prostřednictvím čtenářské tramvaje, která v roce 2014
získala 1. místo v mezinárodní marketingové soutěži IFLA International Marketing Award. Knihovna
tramvaj využila především pro propagaci svých akcí a služeb (reklama v interiéru tramvaje, zábavný
program Hrátky u čtenářské šaliny v červnu 2016 na Komenského náměstí, celoroční umisťování knih
pro cestující apod.). Ve zmenšeném měřítku byla v interiéru umístěna po celý rok 2016 výstava 95
NEJ. Kromě vytvoření neotřelé propagační kampaně formou čtenářské tramvaje bylo od začátku
cílem projektu implementovat vytvořenou grafiku do celého vizuálního stylu knihovny. Motiv knih se
tedy objevuje na propagačních tiskovinách, předmětech (hrníčky, čtenářské placky, záložky,
kalendáře, pohlednice,…), webu i interiérech a exteriérech jednotlivých provozů, tak aby byla
knihovna snadno identifikovatelná. V těchto aktivitách knihovna pokračovala i v roce 2016.
V roce 2016 se stejně jako v letech minulých osvědčila spolupráce s dalšími kulturními organizacemi,
jež spočívá především ve výměně propagačních materiálů a vzájemné propagaci formou
elektronických médií. Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem se knihovna účastnila
vánočních trhů, kdy prezentovala své služby ve stánku na ulici Radnická (5. – 7. 12. 2016).
Úspěšně se rozvíjela spolupráce s médii. Dlouhodobě spolupracujeme s Českým rozhlasem,
regionální brněnskou televizí (výstupy v pořadu Vlna z Brna, příležitostné reportáže) a dalšími
audiovizuálními či tištěnými médii. O akcích knihovny jsou média informována prostřednictvím
pravidelně zasílaných tiskových zpráv, sama též čerpají z aktualit webových stránek.
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Prezentovat se veřejnosti v co největším rozsahu nám též umožňují akce celoměstského
a celostátního charakteru, do kterých se knihovna pravidelně zapojuje: Březen – měsíc čtenářů, Noc
s Andersenem, Brněnské dny pro Zemi, BMUE, Brněnská muzejní noc, Noc literatury, Brno – Zdravé
město, Týden knihoven, Mezinárodní den seniorů, Vánoce na brněnské radnici a další.
V souladu se zaváděním prorodinných opatření v městě Brně již osmým rokem poskytovala knihovna
držitelům rodinných pasů registrační slevu a čtvrtým rokem slevu pro držitele senior pasů. KJM také
pokračovala ve spolupráci s městskými úřady jednotlivých brněnských městských částí
a
prostřednictvím jejich slavnostní akce „vítání občánků“ věnovala nově narozeným dětem kartičky
umožňující registraci zdarma, která je uplatnitelná do 4 let věku dítěte. V roce 2016 to bylo 465 ks.
Jak již bylo zmíněno, široký rozsah činností, jimiž se knihovna podílí na životě města, byl i letos
oceněn. Již po dvanácté obdržela ocenění v anketě TOP 100 "Společnost roku 2016" a opět se
zařadila mezi 100 nejvýraznějších a nejdynamičtějších brněnských společností.
Rozvoj digitálních služeb
Digitální služby KJM zahrnují zejm. správu a rozvoj webové prezentace pod adresou www.kjm.cz,
aktualizaci a rozvoj webových databází provozovanými pod subdoménami impulsy.kjm.cz (on-line
časopis o trendech dětského čtenářství IMPULSY) a knihovnici.kjm.cz (databanka vzdělávacích
programů), rozesílání e-newsletterů čtenářům o aktivitách knihovny, dále propojování s obsahem
publikačních platforem, on-line katalogů knihovny, elektronických databází (např. PressReader),
publikování na externích webech (např. GOtoBRNO), pravidelnou aktualizaci obsahu TV obrazovek aj.
Pravidelná aktualizace webu
V r. 2016 prošla webová prezentace aktualizací stávajícího obsahu i přidáním obsahu nového
souvisejícího zejm. s připomenutím 95. výročí založení knihovny (viz dále). Běžné aktualizace přinesly
obměnu zpráv z titulky kjm.cz (pozvánky na pořady, avízo nových služeb, novinky z provozu aj.),
obsahové změny pravidelně vycházejících rubrik (např. prezentace knižních a hudebních novinek,
významná výročí spisovatelů, hudebníků či interpretů mluveného slova, Téma měsíce, Literární
rozhledna aj.), průběžné plnění kalendáře akcí, fotogalerií Ústřední knihovny a poboček, revizi
informací o realizovaných projektech (např. projekt Lekotéka – půjčování hraček a didaktických
pomůcek do rodin a škol – rozšíření portfolia hraček i míst k půjčování), obsahových náplní stávajících
záložek (web Knihovny pro děti a mládež včetně aktivit Centra dětského čtenářství, Senioři,
Knihovníci aj.).
95. výročí a nové služby
Zcela nový obsah reprezentovala stránka kjm.cz/95vyroci přístupná z titulky, v níž se soustředily
aktivity pořádané u příležitosti oslav výročí a prezentace nově spuštěných či rozšířených služeb.
Z programu oslav jmenujme např. pořad Zažijte knihovnu, výstavu 95 NEJ Knihovny Jiřího Mahena
v Brně 1921–2016, programy v Mahenově památníku apod. Z nových služeb pak Osobní knihovnici,
prohlídky sídla IN-centra Kleinova paláce, půjčování notebooků pro mládež v TEENu, čtecích zařízení
pro osoby se zrakovým handicapem v Čítárně a studovně Ústřední knihovny, vytvoření nabídky DVD
s českými titulky pro neslyšící v Hudební knihovně aj. Do okruhu rozšířených služeb lze zařadit
i samoobslužné půjčování knih (nová samoobslužná zařízení v Ústřední knihovně pro půjčování
dokumentů opatřených čipem) a do novinek službu ODLOŽ si knihy, on-line objednávání knih
dostupných z volných výběrů Ústřední knihovny (návod na využití nové služby implementované do
katalogů knihovny) a zpřístupnění Databáze článků, jejíž digitální obsah průběžně zpracovává
odd. Informačních služeb (na webu seznámení se službou a návod k e-čtení). E-verze článků jsou ke
čtení dostupné ve formátu PDF na vyhrazených PC v Ústřední knihovně, Mahenově památníku a na
pobočkách automatizované sítě KJM. V r. 2016 byl prostřednictvím on-line katalogu zkušebně
zveřejněn soubor již cca 1 400 článků (z celkového fondu 30 000). Vzhledem k realizovanému výročí
byly do digitální podoby převedeny zejm. články související s osobou zakladatele knihovny Jiřího
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Mahena, naší knihovnou, Schrattenbachovým a Kleinovým palácem, dále byly do výčtu zahrnuty
i další osobnosti z oblasti knižní a hudební kultury (především život a dílo Leoše Janáčka a jeho žáků)
a ostatní související témata a obory. Všechny novinky se též promítly do struktury stávajícího webu
(zejm. menu Služby a Provozy). Záložka Služby byla doplněna o položky ODLOŹ si knihy,
Samoobsluha (samoobslužné půjčování knih, časopisů a samoobslužné vracení), Databáze článků
a Notebooky a čtecí zařízení.
E-knihy a e-čtení
V menu Služby byla rozšířena i položka E-knihy a čtečky. KJM čtenářům a uživatelům v oblasti e-knih
umožňuje:
1) půjčovat e-knihy současné knižní produkci firmy eReading.cz,
2) volně e-knihy nabízet ke stažení (tituly z edice CZ.NIC a e-knihy klasiků z E-knihovny Městské
knihovny v Praze),
3) půjčovat čtečky e-knih.
Tomuto dělení odpovídají i jednotlivé podpoložky v menu, přičemž zcela novou podpoložkou se stala
stránka E-Mahen prezentující přístup k volně dostupnému dílu Jiřího Mahena. Ke zpřístupnění všech
dostupných e-knih se v KJM využívá jako publikační platforma on-line katalog Carmen a jeho
rozcestník e-knih, který byl aktualizován stejně jako stránky s jednotlivými typy e-knih na webu.
V rozcestníku byly vyčleněny tyto kategorie:
1)
2)
3)
4)

Digitalizovaný Jiří Mahen,
E-knihy volně ke stažení – mlp.cz,
E-knihy k půjčování – nic.cz
E-knihy volně k půjčování – eReading.cz (s obsahem12 tematických podkategorií).

Hlavní novinkou v oblasti e-knih bylo obohacení katalogizačních záznamů o volná elektronická díla
z E-knihovny Městské knihovny v Praze – díla Karla Čapka, Boženy Němcové, Karla Hynka Máchy,
Karla Poláčk aj., avšak i témata typu První světová válka, žánry jako E-komiksy a další. Jedná se o cca
800 titulů s pestrým zastoupením čtecích formátů (PDF, PRC, ePUB, TXT aj.). Prostřednictvím těchto
titulů si mohou uživatelé do svého čtecího zařízení stáhnout i knihy, které KJM fyzicky nevlastní.
Společně s nabídkou IT orientovaných e-knih z edice CZ.NIC byly na webu uvedeny jako E-knihy ke
stažení. V rozcestníku přehled titulů Digitalizovaný Jiří Mahen (= na webu jako stránka E-Mahen)
neobsahuje záznamy s plnými texty knih, avšak na tyto je ze záznamů katalogu přímo odkazováno,
a to do prostředí Digitální knihovny systému Kramerius Moravské zemské knihovny (cca 40 knih).
Z digitální knihovny lze knihy stahovat ve formátu PDF a pohodlně je číst prostřednictvím mobilní
aplikace. Kategorie E-knihy k půjčování, nabídka bestsellerů a knih současné knižní produkce od firmy
eReading.cz pro registrované čtenáře knihovny, zůstala v r. 2016 beze změn. Služba půjčování e-knih
se ujala, což dokládá nárůst v oblasti uskutečněných e-výpůjček. V r. 2016 bylo realizováno 3 586 evýpůjček (oproti 2 635 v r. 2015). Lze říci, že chování čtenářů půjčujících si e-knihy ve zmenšeném
měřítku kopírovalo chování čtenářů, kteří si v knihovně půjčovali knihy tištěné, což se projevilo jak
v žebříčku nejpůjčovanějších titulů, tak v profilu samotného čtenáře. V r. 2016 se nejpůjčovanější eknihou stal bestseller Radky Třeštíkové Bábovky (79 e-výpůjček), druhou pozici zastoupila
Analfabetka, která uměla počítat (64 e-výpůjček) a třetí místo obsadil detektivní román Dívka se
sněhem ve vlasech (39 e-výpůjček). Výčet nejčtenějších titulů naznačil, že aktivnějšími e-čtenáři jsou
v KJM ženy (78 % u celkového počtu 961 unikátních uživatelů služby). Taktéž bylo doloženo, že čtenáři
si e-knihy půjčují opětovně, tedy že je služba zaujala a vracejí se k ní (alespoň
5 a více e-výpůjček
uskutečnilo cca 30 % uživatelů). V roce 2016 bylo čtenářům k dispozici v Hudební knihovně 6 čteček eknih a čtyři na pobočkách (Černá Pole, Řečkovice, Vinohrady, Židenice).
Do oblasti e-čtení spadají i elektronické databáze zpřístupněné knihovnou. KJM k nim nabízí přístup
z vyhrazených PC Ústřední knihovny. Jedná se o databáze ANOPRESS (vstup do obsahu českých
médií – novinové články, záznamy rozhlasových a televizních reportáží, aj.), ASPI (právní informace) a
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Naxos Music Library (databáze nahrávek – vážná hudba, jazz, rock, pop aj.) s možností vzdáleného
přístupu. Podstatných změn doznala databáze novin a časopisů LibraryPressdisplay, která změnila
název i způsoby připojení. Nově ji zájemci najdou jako databázi PressReader, a to v celé síti KJM na
PC s přístupem k internetu. Kromě webového rozhraní je její obsah s českými
i zahraničními
tituly dostupný i z mobilní aplikace. Zrušen byl přístup do hudební encyklopedie Oxford Music Online
(Grove) pro nevýhodné finanční podmínky.
Rozvoj on-line časopisu IMPULSY
Nejvýraznější webovou proměnou prošel on-line časopis o trendech dětského čtenářství IMPUSY,
který získal své vlastní automatizované webové rozhraní pod subdoménou impulsy.kjm.cz. Časopis
přináší již druhým rokem nejen knihovníkům, ale i pedagogům, humanitně a společensky zaměřeným
čtenářům, jakož i čtenářům z řad široké veřejnosti novinky ze světa knih pro děti
a mládež.
V prvním roce své existence (2015) vycházel na webu knihovny v části Centra dětského čtenářství.
Tento první ročník v počtu 5 vydaných čísel nebyl zpětně do nového webu vložen, na jeho obsah je
však odkazováno ze stránky archivu webu nového (impulsy.kjm.cz/archiv). Časopis vychází cca 1x / 2
měsíce, jeho obsah tvoří vybrané knižní úryvky z novinek na trhu, doporučení na nákup do fondu či
k práci pro knihovnické lekce, recenze, inspirace z projektové praxe knihovníků, rozbory literárních
žánrů, reportáže ze seminářů, prezentace relevantních webových zdrojů, seznámení s literaturou pro
děti a mládež v evropských zemích a rozhovory se zajímavými osobnostmi apod. Svým záběrem se
řadí k unikátním počinům na tomto poli u nás, aktivně spolupracuje i s dalšími čtenářskými projekty
(např. Rosteme s knihou, Zlatá stuha). Na jeho stránkách se střetává svět knihovníků, akademiků,
knižních vydavatelů a dalších literárně činných aktérů (z akademických autorů jmenujme doc. PhDr.
Milenu Šubrtovou, Ph.D. a doc. PhDr. Jiří Poláčka, CSc. z Katedry českého jazyka a literatury na
Masarykově univerzitě či prof. PhDr. Zuzanu Stanislavovou, CSc. z Prešovské univerzity v Prešove,
z oblasti knižní sféry rozhovor s Františkem Havlůjem z nakladatelství Běžíliška či Robinem Králem,
držitelem ceny Magnesia litera pro děti a mládež 2016).
Titulní číslo časopisu zaujímá aktuálně vydané číslo s přehledem článků v daných rubrikách, články
jsou uvozeny autorem, anotací a obsahují i PDF verzi textu. V menu najdeme informace o redakci
(kontakt, složení redakční rady aj.) a poslání časopisu, dále přehled rubrik – Editorial, Čteme,
Doporučujeme, Impulsy na webu, Inspirujeme se, Objevujeme a Učíme se (nově v r. 2016 přibyla
rubrika rozhovorů Impulsy u kávy a Pře(d)kládáme, zahraniční literatura pro děti a mládež), informace
pro autory Chci publikovat (témata chystaných čísel, uzávěrky a formální požadavky na zasílané
texty), databázi s profily autorů a již zmiňovaný archiv vydaných čísel, publikujících autorů
a
klíčových slov k článkům. Vzhledem k existenci databáze autorů, článků a jejich propojení lze články
filtrovat dle autora, čísla, ročníku, rubriky a klíčových slov. Web umožňuje i fulltextové prohledávání
obsahu.
Taktéž v r. 2016 bylo vydáno celkem 5 čísel, přičemž čísla byla tematicky zaměřena, což napomohlo
k ucelenějšímu uchopení příspěvků:
 roč. 2, č. 5/2016 (23. 12. 2016) – Vánoce a pohádková tvorba,
 roč. 2, č. 4/2016 (26. 10. 2016) – Terapie v knihovnách (expresivní terapie a literatura
reflektující handicapy),
 roč. 2, č. 3/2016 (29. 6. 2016) – Mládež v knihovnách,
 roč. 2, č. 2/2016 (13. 5. 2016) – Nejmenší v knihovnách (práce s kojenci, batolaty
a předškoláky),
 roč. 2, č. 1/2016 (4. 4. 2016) – Statistika (shrnutí literárních ocenění v oblasti literatury pro děti
a mládež, statistika nejpůjčovanějších titulů v různých evropských knihovnách aj.).
Ke každému číslu vyšla tematicky zaměřená anketa. Součástí on-line prezentace časopisu jsou
i webové bannery sloužící k přímému odkazování na časopis ze spřátelených stránek (např. časopis
duha.mzk.cz).
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Elektronická rozesílka newsletterů a další distribuční zdroje
O aktuálním dění, nových službách a novinkách z knihovny se čtenáři a návštěvníci i nadále dozvídali
nejen z aktualit webu, ale i měsíčně zasílaných e-newsletterů:
 Aktuality z KJM – 7 384 příjemců,
 Novinky z Knihovny pro děti a mládež – 2 190 příjemců,
 Bulletin Centra dětského čtenářství – 607 příjemců,
 Noviny z Hudební knihovny – 227 příjemců.
Příležitostně se posílaly zprávami na vybrané e-maily čtenářů, přes profil na Facebooku (o aktualitách
pro mládež informuje nová stránka @TEENvKJM). Avízo o nově vydaném čísle IMPULSů bylo zasíláno
prostřednictvím oborové konference Knihovna, Andersen, vystavováno na webu KJM, rozesíláno
newslettery KJM – Aktuální informace a Bulletinem Centra dětského čtenářství, adresně posíláno na
e-maily a přidáváno i do obsahu TV smyček v Ústřední knihovně.
3. Materiální zdroje
3.1 Knihovní a ostatní fondy
Rozsah a obsah knihovních fondů je alfou a omegou pro úspěšnost knihovny. Knihovna buduje
rozsáhlý systematicky aktualizovaný univerzální knihovní fond, který je také v rámci meziknihovní
výpůjční služby dostupný jiné zprostředkující knihovně. V KJM jsou prostředky na nákup knihovních
fondů ve vazbě na velikost obsluhované populace dlouhodobě nedostatečné. O to větší obratnost a
odpovědnost je třeba vynakládat při akvizici nových fondů a udržet požadovanou kvalitní strukturu a
profil fondů, zároveň přihlédnout ke specifickým potřebám vybraných cílových skupin
a
tématikám (např. doporučená četba pro žáky a studenty, kvalitní oceňované české tituly, cizojazyčná
literatura, regionální literatura, mahenália, brunensia aj.). Je třeba reagovat také na nové trendy (eknihy, databáze, didaktické pomůcky apod.). Důraz je kladen i na atraktivní způsob nabídky
knihovních fondů, odborné poradenství při výběru četby (osobní knihovnice, tematické výběry
literatury a dalších médií, upoutávky na nejnovější tituly, tematické kufříky, překvapení v podobě
hravých obalů, knižního automatu apod.). Výrazně ke kvalitě práce a tvorbě koncepce v oblasti
budování knihovního fondu přispívá ustavený odborný pracovní tým pro fondy.
Knihovní fond
V roce 2016 jsme prostřednictvím nákupních komisí vybírali z nabídky 5 146 titulů, 4 201 titulů jsme
koupili, což tvořilo 28 919 svazků pro různá oddělení, pobočky a pro výměnný fond KJM. Další tituly a
svazky byly pořízeny doobjednávkami, z darů, nebo zakoupeny z dotací ÚMČ. Celkem jsme tedy
pořídili do fondu KJM 37 366 svazků knih.
2016 - KJM celkem – knihy
provozy
ÚK
Pobočky
Výměnný fond
celkem

tituly
svazky
cena pořizovací
cena prodejní
7 379
8 771
1 457 740,56
2 487 849,20
26 966
27 062
4 637 721,10
7 307 696,70
792
1 533
265 398,08
416 261,00
8 543
37 366
6 360 858,74
10 211 806,90

Projekt Česká knihovna 2016 (MZK)
V rámci projektu „Česká knihovna 2016“ knihovna objednala 48 svazků ze zajímavých českých titulů a
autorů. Do KJM bylo zatím dodáno 43 svazků v hodnotě téměř 12 000 Kč. Dodané svazky posílí výběr
knihovního fondu (beletrie, populárně naučná) i příruční knihovnu Informačních služeb.
Projekt Cizojazyčná literatura 2016 (MZK)
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V roce 2016 bylo objednáno celkem 192 svazků z velmi žádané cizojazyčné literatury (cca 50 000 Kč).
Dodáno bylo zatím 78 svazků v hodnotě necelých 20 000 Kč. Tituly v angličtině, ruštině, francouzštině,
italštině, němčině, slovenštině a španělštině doplní výběr fondu pro dospělé, děti
a mládež
nejen v Ústřední knihovně, ale i na většině poboček.
Druhá šance pro knihy (box)
Významnou roli v doplňování a rozšiřování knihovního fondu sehrály dary z boxu nejen od našich
čtenářů, ale i příznivců. Knihovna tak získala během roku 2016 do svého fondu 2 769 svazků v přibližné
hodnotě 665 tisíc Kč. V průběhu několika let byl fond obohacen o více jak 8 500 svazků.
Deskové hry
V roce 2016 bylo zakoupeno 17 nových deskových her do Knihovny pro děti a mládež. Celkem mají
čtenáři k dispozici v KJM více jak 100 deskových her určených k absenčnímu půjčování.
Lekotéka
V rámci projektu Lekotéka byla opět rozšířena nabídka o další hračky, loutky, hry a pomůcky v počtu
45. Kromě ústřední knihovny (Knihovna pro děti a mládež, Hudební knihovna, Knihovna pro nevidomé
a slabozraké) jsme doplnili hračky ve Starém Lískovci, v Černých Polích, Maloměřicích, Tuřanech,
v králově Poli, v Židenicích a na Lesné. Lekotéku tak nabízí také několik poboček (Bystrc, Černá Pole,
Komárov, Královo Pole, Lesná, Maloměřice, Řečkovice, Slatina, Starý Lískovec, Tuřany, Žebětín,
Židenice) a Mahenův památník. Sbírku tvoří kromě několika speciálních knih také některé deskové hry
a hlavně různé logické, motorické a vzdělávací hry a pomůcky, či látkoví maňásci.
Mluvené slovo pro pobočky
V roce 2016 byl vytvořen soubor CD s mluveným slovem, který je k dispozici všem automatizovaným
provozům a slouží k rozšíření služeb a jejich čtenářům. V souboru je k dispozici kolem 140 titulů CD v
několika exemplářích.
Financování doplňování knihovních fondů
V roce 2016 KJM nakupovala nejen tištěné dokumenty do knihovního fondu jak ústřední knihovny, tak
i pro 17 poboček a 15 poboček s výměnným fondem. Pobočkám s výměnným fondem jsme z částky
50 000 Kč dokoupili 248 svazků do stálého fondu knihoven z důvodu aktualizace knihovního fondu.
Pobočky, které získaly dotace (finanční příspěvky) od úřadů svých městských částí, mohly uskutečnit
nákupy knih a jiných dokumentů, objednávky časopisů, k posílení svých knihovních fondů. Celkem se
ze sponzorských dotací nakoupilo více jak 1 700 svazků knih v hodnotě kolem 350 tisíc korun.
Z financí na regionální funkce poskytované Jihomoravským krajem byla na nákup výměnného fondu
poskytnuta částka ve výši 263 tisíc Kč. Za částku cca 265 tisíc byl pořízen knihovní fond do výměnného
souboru v počtu cca 1 530 svazků.
Rozpočet na nákup knihovních fondů v roce 2016:
Druh fondu
Knihy*

Plán (Kč)
5 425 000

Hudebniny
AV - CD (HK)
AV - CD (ml.
slovo)
AV-CD+MP3
(Nevidomí)

60 000
120 000
60 000
20 000

AV - DVD

25 000

AV média celkem

225 000

Deskové hry

5 000

Periodika

490 000
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Celkem
6 205 000
Z financí určených na nákup knihovního fondu pro budoucí pobočku Vojtova (Štýřice) bylo za částku
155 656 Kč zakoupeno 867 svazků knih.
Z příspěvků městských částí byl proveden nákup knih a periodik na tyto provozy:
Lokace
10-Bohunice
11-Křížová
13-St. Lískovec,
Kurská
14-Nov. Lískovec,
Oblá
15-Horní Heršpice
16-Kohoutovice
17-Přízřenice
18-Bosonohy
20-Bystrc
24-Komín, Vavřinecká
25-Jundrov
26-Žabovřesky
27-Kníničky, Ondrova
28-Žebětín
30-Černá pole
33-Maloměřice
40-Líšeň, Jírova
41-Komárov
42-Slatina
44-Tuřany
47-Chrlice
50-Královo Pole
51-Řečkovice
53-Jehnice
54-Ořešín
55-Ivanovice
60-Vinohrady
63-Černovice
65-Židenice
71-Lesná, Haškova
76-Soběšice
Celkem

Druh fondu
Knihy
Hudebniny
AV média celkem
Periodika
Deskové hry
Celkem

Příspěvky ÚMČ
knihy
0
0
20 000
20 039

časopisy jiné*
0
0
0
0

celkem
0
20 039

20 000

0

0

18 279

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 287
0
0
0
0
0
0
9 670

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 966
2 714
0
0
0
0
0
0
0
0
7 680

15 076
6 080
12 041
2 519
0
53 696
10 171
12 002
0
0
10 099
8 000
27 959
30 142
12 207
0
12 092
12 087
27 517
9 930
0
10 095
5 038
20 878
10 067
29 087
7 925
4 000
387 026

18 279

15 000
15 076
6 000
6 080
14 000
12 041
2 500
2 519
0
0
60 000
53 696
10 000
10 171
12 000
12 002
0
0
0
0
10 000
2 716
8 000
8 000
30 000
27 959
30 000
30 142
12 000
12 207
0
0
12 000
12 092
12 000
12 087
30 000
22 551
12 000
7 216
0
0
10 000
7 808
5 000
5 038
30 000
20 878
10 000
10 067
30 000
29 087
8 000
7 925
4 000
4 000
412 500
369 676
* CD - mluvené slovo

2009
2010
4 775 000 3 816 000
80 000
58 000
355 000
288 000
740 000
560 000
5 950 000 4 722 000

Rozpočet - srovnání
2011
2012
2013
2014
2015
3 364 000 2 335 000 2 039 000 4 215 000 5 300 000
50 000
45 000
35 000
60 000
60 000
186 000
110 000
80 000
125 000
215 000
400 000
250 000
225 000
300 000
450 000
5 000
4 000 000 2 740 000 2 379 000 4 700 000 6 030 000
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2016
5 425 000
60 000
225 000
490 000
5 000
6 205 000

Správa a zpracování knihovních fondů
Revize
V roce 2016 byly provedeny řádné revize knihovního fondu dle revizního plánu na pobočce
Jihomoravské nám. (Slatina), pobočka Veslařská (Jundrov), na pobočkách Křivánkovo nám. (Žebětín),
Charbulova (Černovice), Zeiberlichova (Soběšice), Vavřinecká (Komín) a Tuřanské nám. (Tuřany).
Celkem bylo zrevidováno 7 provozů.
Sklady
Pro naše provozy a čtenáře bylo v Centrálním skladu v Pisárkách během roku vyhledáno 1 889 svazků,
z toho 1 862 bylo půjčeno a 27 převedeno na jiné provozy.
Úbytky
V roce 2016 bylo odepsáno z celkového počtu knihovního fondu KJM 36 093 svazků tištěných
dokumentů a 1 234 svazky ostatních dokumentů. V rámci zákonné povinnosti (dle Knihovního
zákona) nabízet odepsané tituly dalším subjektům, bylo odprodáno 491 svazků.

Souborný katalog
Do SK ČR bylo odesláno 9 souborů nových záznamů a 1 soubor opravených záznamů. Ze zaslaných 4
170 bibliografických záznamů bylo přijato 4 132. Záznamy jsou odesílány ve formátu MARC21
a zpracovány podle pravidel RDA.
Autority
Do souboru národních autorit bylo odesláno 406 autoritních záznamů, 339 námi nově vytvořených a
67 opravených, doplněných autorit. Ze souboru národních autorit bylo od začátku roku staženo a
převzato 6 056 záznamů autorit. Nahlédnuto do databáze autorit NK bylo 45 093krát. Tvorba aktivit je
podporována dotačním programem MK ČR VISK 9.
3.2 Informační a komunikační technologie
Pozornost byla věnována jak péči o HW a SW, především však šlo o rozvoj využívání IT ve službách
pro veřejnost i odbornou práci. Byly podány 3 projekty do programů MK ČR – VISK (Veřejné
informační služby knihoven), které umožnily:
 automatizaci dvou poboček,
 tvorbu národních autorit,
 přístup k databázím.
Každoročně je nutné financovat upgrade jednotlivých modulů knihovnického systému Clavius, dále
SW pro zpracování dat v ekonomicko-správním útvaru a obnovovat přístup k hudebním databázím
(Oxford Music on-line, Naxos Music on-line) a databázi právnických informací ASPI.
V září 2016 jsme byli OMI MMB informování, že od roku 2017 nebude prostřednictvím města zajištěno
připojení k internetu pro ty pobočky, které nejsou do metropolitní sítě připojeny optickým kabelem.
Pro těchto 13 poboček musela KJM zajistit vlastní řešení – výběrové řízení na dodavatele služeb.
Prostředky ve výši 859 tis. Kč byla na rok 2017 převedeny do rozpočtu KJM.
3.3 Prostory, vybavení, technika
Součástí dlouhodobých záměrů je vytvářet vhodné materiální předpoklady pro poskytování služeb.
V tomto smyslu jsou velmi důležitým aspektem samotné prostory. V Ústřední knihovně je po realizaci
projektů IPRM I a II v předchozích dvou letech aktuálně situace řešena. Prostory byly přizpůsobeny
v rámci možností, které skýtá barokní palác, pro modifikované potřeby služeb a na „ míru“
jednotlivým kategoriím uživatelů – např. Teen, Family point, Zákaznické centrum a další. Celoroční
provoz prokázal správnost této cesty včetně vybudování knihovního klubu spojeného s kavárnou (Café

33

Mahen). Kultivované klidné prostředí kavárny a programového knihovního klubu si postupně získalo
větší klientelu. Bohužel ekonomická situace vedla nájemce kavárny ke konci roku k podání výpovědi.
Hlavní energie v prostorovém zabezpečení se v průběhu roku napřela směrem k pobočkám. Klíčovým
úkolem je zahájit rekonstrukci naší největší pobočky v Bystrci na Vondrákové. Ze strany IO MMB bylo
zajištěno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a KJM zajistila z vlastních
prostředků projektovou dokumentaci na interiéry a technologie. OIEF MMB zároveň připravil projekt
na zateplení tohoto objektu. V zájmu získání dalších finančních prostředků byl na základě jednání s
Městskou částí Brno-Bystrc přislíben příspěvek na vybavení interiérů do výše 500 tis. Kč a KJM podala
na MK ČR projekt na vybavení technologií RFID. Ke konci roku byly tak vytvořeny předpoklady pro
možnost vypsání zadávacího řízení ze strany IO MMB.
Na základě zájmu samotných městských částí byla vedena jednání o zřízení nových poboček a to v MČ
Medlánky, kde knihovna dosud není. MČ připravuje projekt na stavební úpravy objektu Sýpka, ty by
měly proběhnout v roce 2017 a knihovna by měla být otevřena v září 2017. Vznik pobočky v Husovicích
inicioval starosta MČ Brno – sever. V roce 2016 byla MČ zpracována projektová dokumentace na
stavební úpravy objektu na Musilové (Kulturní středisko Omega). Plánovaná knihovna by patřila
k typu menších poboček se základními službami a potenciálem rozvoje venkovních komunitních
aktivit. V přípravě je stále výstavba bytových domů na Vojtově, kde součástí bude také knihovna. (řeší
bytový odbor MMB). V nových prostorách ve stejném objektu byla otevřena pobočka v MČ BrnoTuřany. Toto nové umístění znamená výrazně vyšší prostorovou kvalitu. Zahájena byla také
rekonstrukce objektu úřadu v Ivanovicích, kde je umístěna knihovna. Ta byla přechodně od poloviny
září uzavřena a po rekonstrukci by měla být v roce 2017 otevřena v mírně větších rekonstruovaných
prostorách ve stejném objektu. Automatizovány byly dvě další pobočky, a to v Bosonohách a Horních
Heršpicích. Potenciálním nebezpečím pro možný zánik pobočky v Řečkovicích je změna vlastníka
objektu Kolaříkova, kde soudním rozhodnutím objekt přešel pod Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, který plánuje jeho prodej. S městem (Obor správy budov, OK MMB a Dopravní
podnik města Brna) probíhala také jednání o řešení neutěšeného stavu skladovacích prostor v objektu
na Hlinkách a způsobu řešení. Byly zajištěny nejnutnější opravy, hledání komplexního řešení bude věcí
dalších jednání.
4. Management
Vedení knihovny se dlouhodobě soustřeďuje na to, aby knihovna budovala takovou strukturu služeb,
která bude naplňovat její poslání a které mají klienti zájem. Znamená to schopnost pokrýt univerzální
potřeby klientu stejně tak jako zaměřovat se na specifika jednotlivých skupin. Tomu výrazně
napomohl v Ústřední knihovně projekt IPRM II Knihovna pro město – vzdělávání na míru, který v roce
2016 plnohodnotně využil technické a prostorové možnosti a na ně navázal služby. Samozřejmě i na
pobočkách je věnována péče klientům z jednotlivých věkových skupin či čtenářům se specifickými
potřebami. Management knihovny průběžně analyzoval úspěšnost jednotlivých služeb a návazně
plánoval kroky a opatření směrující k dalšímu rozvoji. V tomto smyslu se velmi osvědčují akce, kterými
knihovnu představujeme veřejnosti. Jde na příklad o komentované prohlídky obou paláců –
Schrattenbachova a Kleinova, o které je velký zájem, představování dění a pracovníků v zázemí
knihovny, zábavné hry a kvízy pro dospělé i děti. Stále větší měrou knihovna vystupuje na
outdoorových akcích. Celkově se poutavým prezentačním nástrojem stala výstava 95 NEJ, která byla
využívána v průběhu celého roku a její styl bude dále využíván. To vše děláme proto, abychom dále
zviditelňovali knihovnu a všechny její role. Tou velmi významnou, je vzdělávací funkce knihovny, která
se dlouhodobě úspěšně uplatňuje směrem k dětem, studentům a školám. Podstatná je ale také pro
dospělou populaci v oblasti celoživotního a profesního vzdělávání. Na poli profesního vzdělávání
knihovna v roce 2016 učinila další významný krok a stala se certifikovanou právnickou osobou
oprávněnou provádět profesní zkoušky Národní soustavy kvalifikací pro pozici dětský knihovník. Dál
také probíhají vzdělávací aktivity v režii Centra dětského čtenářství a profesní rozvoj podporuje také
elektronický časopis IMPULSY či databanku vzdělávacích programů.
Management knihovny vyváženě využívá materiální, finanční i lidské zdroje pro tvorbu a funkci všech
složek služeb, které budujeme ve vzájemně se doplňujícím a prolínajícím se komplexu. Půjčovní služby
by dnes nebyly plnohodnotně poskytovány bez doprovázejících informačních služeb, elektronických
nástrojů a služeb webu, množství kulturních a vzdělávacích aktivit, které lidi přivádí k četbě,
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vzdělávání, vlastní kreativitě. Na druhou stranu je zcela na volbě klientů, kterou část služeb a jakým
způsobem budou knihovnu využívat. Ve vzájemně se doplňujících možnostech tak nabízíme rychlou
službu pro ty, kdo nemají čas se v knihovně zdržet (bibliobox, selfchecky, služba odlož, informace
v on-line katalogu, emailem, facebook, na webu tematické záložky Kniha týdne, Literární rozhledna,
Téma měsíce, Kalendárium či odkazy pro jednotlivé skupiny uživatelů)
i pohodlný a
osobní servis pro ty, komu se prostředí knihovny stalo pravidelným oddechovým
a
studijním prostorem (hrací koutky pro děti, Family pointy, prostory pro mladé, klidová studijní místa,
čítárny, klubovny a cílený servis jako např. „osobní knihovnice“, zážitkové akce, výstavy, besedy,
autorská čtení, kreativní dílny, muzikoterapie, arteterapie, Malé divadlo hudby, kvízy atd.).
Pro plynulý chod služeb veřejnosti je samozřejmě nezbytné zajišťovat spolehlivě všechny servisní
činnosti, mezi něž patří akvizice, katalogizace a správa knihovního fondu, IT služby a správa webu,
správa majetku, ekonomika, PR služby, projektové řízení, personální záležitosti a další. S rozvojem
struktury a forem služeb i novými požadavky vyplývajícími z legislativy neustále stoupají nároky i na
tyto oblasti a management je musí průběžně řešit.

II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
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5. Personální řízení
Jak již bylo mnohokrát řečeno, pro úspěšné plnění úkolů knihovny jsou klíčoví lidé. Management
knihovny musí reagovat na proměňující se potřeby služeb a nároky dalších servisních činností.
Stoupají nároky na vzdělání, které je třeba u stávajících zaměstnanců neustále rozvíjet, objevují se
nové požadavky na kompetence uchazečů o práci. V souvislosti s novými typy služeb a činností vzniká
potřeba zcela nových funkčních pozic. S celkovou délkou provozní doby, narůstajícími formami služeb
a celkovými výkony knihovny, novými legislativními požadavky či nároky na zajištění profesního
vzdělávání zaměstnanců, se zvyšuje potřeba nových zaměstnanců. Konkrétně se to promítlo v roce
2016 a je zřejmé, že tento trend bude pokračovat. Management knihovny musí tyto situace předvídat
a průběžně na ně reagovat. Zároveň by měl mít management dostatek motivačních nástrojů
k ocenění práce zaměstnanců a schopnost nabídnout takové platové podmínky, aby knihovna byla
také konkurence schopným zaměstnavatelem na trhu práce. Skutečností bohužel je, že přes dílčí
úpravy platových tabulek na základě vládního nařízení stále narůstá propad mezi celostátní
průměrnou mzdou a mzdou dosahovanou v knihovně. Smutným faktem pak je, že je stále těžší udržet
v knihovně kvalitní, zejména mladé zaměstnance, nebo je vůbec získat. Při výběrových řízeních se
objeví řada slibných uchazečů, kteří však při nabídce platu ztratí zájem.
Management knihovny proto hledá všechny motivační formy, ke stabilizaci týmů. Mimo finanční
benefity formou odměn jsou to i další nástroje, které uplatňujeme v rámci filosofie slučování
rodinného a pracovního života (zkrácené pracovní úvazky, homeworking, sick days, neplacené volno,
odměny při pracovních a životních výročích, půjčky FKSP aj.). Všechny tyto benefity však nemohou
nahradit dostatečné odměňování. Možnost pracovat v knihovně se tak pro mnohé stává otázkou
schopnosti finančně zajistit své životní potřeby či potřeby rodiny.
Pro zaměstnance je rovněž důležitá příležitost k osobnímu rozvoji a možnost uplatnit svou invenci při
poskytování služeb veřejnosti. V knihovně dlouhodobě pracují odborné týmy pro jednotlivé oblasti
služeb, kde jsou zapojeni také lidé přímo z praxe a může tak dojít k efektivnímu propojení zkušeností a
správnému směrování dané oblasti. Průběžně zajišťuje knihovna vzdělávání pro zaměstnance
v adekvátních oblastech. Management knihovny podporuje informačně otevřené prostředí, založené
na vzájemné důvěře, kolegialitě a firemní loajalitě. Samozřejmostí je péče managementu o pracovní
prostředí i bezpečnost. Je skutečností, že narůstá počet klientů, kteří nejsou ochotni ctít nastavená
pravidla a zaměstnanci jsou často vystavování stresujícím až nebezpečným situacím. Management
s touto skutečností pracuje a v rámci možností posiluje dostupné nástroje na ochranu zaměstnanců
(vzdělávání zaměstnanců, osobní ochranné pomůcky, bezpečnostní služba, spolupráce s Městskou
policií a Policií ČR). V roce 2016 pak přibyl další negativní hygienický problém v podobě epidemie
žloutenky. Zaměstnanci ve službách jsou těmi, kteří jsou v první linii kontaktu s veřejností a také
s lidmi z prostředí, kde nebezpečí výskytu žloutenky je zvýšené. Byla přijata hygienická opatření
(desinfekční prostředky na sociálních zařízeních, vyvěšení upozornění Hygienické stanice, osobní
desinfekční prostředky). Informován byl také příslušný náměstek statutárního města Brna se žádostí o
zajištění očkování pro zaměstnance knihovny. KJM však nespadala do kategorie zaměstnanců, pro
které bylo očkování bezplatně zajištěno.
Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období:
Fyzický stav k 31. 12. 2016:
143
Přepočtený stav k 31. 12. 2016:
135,25
z toho :
knihovníci 2.03.01
102,4
zakladači 1.06.04
4,5
ostatní
28,35
zahrnují ekonomické a administrativně-technické činnosti
(1.02.05,1.01.06,1.02.01,1.01.01,1.03.02,2.04.11,2.06.04,1.02.02,1.01.04,1.02.03,1.02.08,
1.02.06,1.04.08,2.05.06,2.06.02,1.06.05,1.01.11,2.07.01,1.01.09,1.01.12)
Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců)
V roce 2016 nastoupilo do organizace celkem 22 zaměstnanců:
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knihovníci 2.03.01:
13
zakladači 1.06.04:
3
ostatní :
6
zahrnují ekonomické a administrativně-technické činnosti
(1.01.01,1.01.06,1.01.09)
V roce 2016 rozvázalo pracovní poměr celkem 18 zaměstnanců:
knihovníci 2.03.01:
13
zakladači 1.06.04:
1
ostatní:
4
zahrnují ekonomické a administrativně-technické činnosti
(1.01.01, 1.01.06,1.01.09,2.05.06,2.07.01,2.16.03)
V průběhu roku 2016 nastoupily 2 zaměstnankyně na mateřskou dovolenou.
Auditorské činnosti jsou kontinuálně zajišťovány pracovníkem na základě dohody o pracovní činnosti.
Průměrné platové třídy ve sledovaném období :
průměrná platová třída knihovníci:
průměrná platová třída zakladači:
ostatní:

8
8
4
8

Průměrný plat celkem dle vyplacených mezd:
průměrný plat knihovníci:
průměrný plat zakladači:
průměrný plat ostatní:

18 883,- Kč
18 609,- Kč
11 795,- Kč
20 958,- Kč

V roce 2016 došlo ke snížení průměrného platu dle vyplacených mezd. Při stejném objemu mezd,
které byly původně ve finančním plánu KJM pro rok 2016, byla vyplácena mzda většímu počtu
zaměstnanců.
Během roku došlo k překryvu některých funkčních míst z důvodů předání agendy při odchodu
zaměstnanců. Předání agendy bylo takto nutné na pozicích asistentky ředitelky KJM, účetní a na
pozici výtvarník/výstavář.
Na celkovém vývoji se také podílelo to, že na uvolněná místa byli ve většině případů přijati absolventi
škol bez praxe, jejichž mzda dle platových tříd a stupňů začíná na nejnižší úrovni. U těchto
zaměstnanců nicméně klademe důraz také na nefinanční uznání v podobě možnosti dalšího
vzdělávání a tím i profesního růstu formou účasti na vzdělávacích seminářích či odborných
konferencích. To se týkalo pozic knihovníků a jednoho správce sítě.
Vzhledem k nutnosti zajištění provozu a stoupajících tendencí na neustálé zkvalitňování služeb pro
čtenáře KJM, jsme v roce 2016 přistoupili v provozu k navýšení počtu zaměstnanců o 3 osoby.
Navýšení bylo nutné i s ohledem na neustále se zvyšující požadavky a objem práce kladený na naše
současné zaměstnance, kdy začalo docházet k jejich neadekvátnímu přetížení. Tato navýšení se tudíž
týkalo pozice knihovník. Z toho dvě funkční místa vznikla ve službách Ústřední knihovny v oddělení
knihovny pro děti a mládež. V tomto provozu došlo k velkému nárůstu počtu vzdělávacích pořadů pro
děti a mládež, velmi úspěšně se zde rozvíjí činnost střediska pro mladé – TEEN, to vše bylo nutné
personálně zabezpečit. O další pozici knihovníka bylo taktéž posíleno oddělení knihovny pro dospělé.
Zde se jedná o odbornou knihovnickou pozici pro nově vytvořenou službu „Odlož“ – knihovníka, který
pro čtenáře připravuje na základě jejich objednávky knihy z volného výběru přímo k výpůjčnímu pultu.
V druhém pololetí roku 2016 došlo ze strany externího správce sítě k vypovězení smlouvy. Nutnost
zajištění provozu IS KJM, který nelze zabezpečit s ohledem na rozsah nutných úkonů jak pro Ústřední
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knihovnu, tak pro celou síť poboček v rámci celého Brna pouze jedním zaměstnancem, vedla ke vzniku
další nové pozice správce informačních a komunikačních technologií.
Úklidové práce a další pomocné práce jsou konány na základě dohod konaných mimo pracovní poměr.
5.1 Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.
KJM jako povinný subjekt neobdržela žádnou žádost o informaci dle tohoto zákona. Vedení knihovny
však průběžně reaguje na všechny došlé podněty od veřejnosti.
5.2. Zpráva o plnění úkolů BOZP a PO za rok 2015
Od 1. 7. 2014 je PO a BOZP zabezpečována externě na základě smlouvy s dipl. tech. Jaroslavem
Plškem.
1. Prevence
a) Vstupní školení prováděno při nástupu nových zaměstnanců Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Školení BOZP a PO obsahuje seznámení s obecně platnými předpisy a účastníci jsou seznamováni se
svými povinnostmi vyplývajícími z těchto předpisů (toto vstupní školení provádí technik BOZP a PO).
Na pracovišti jsou poté noví zaměstnanci seznámeni s konkrétními bezpečnostními požadavky
a také jsou seznámeni s možnými riziky (školení provádí vedoucí příslušného pracoviště).
b) Periodické školení – provádí se:
- školení vedoucích zaměstnanců – tito následně provádí školení všech zaměstnanců na svých
podřízených pracovištích (součástí školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců je i základní
seznámení s prováděním prací ve výškách, poskytování první pomoci při úrazech, použití hasebních
prostředků atd.).
- školení preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
- školení zaměstnanců k použití obranného spreje,
- školení pověřených zaměstnanců pro práce ve výškách odborné,
- školení pověřených zaměstnanců o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Záznamy o všech typech školení jsou uloženy na personálním oddělení.
2. Odborná způsobilost
Podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění ing. Plšek doložil ke smlouvě platná osvědčení
o odborné způsobilosti (ITI/426/PREV/2016 – IČ 16315120).
3. Kontrola stavu BOZP
Během roku 2016 proběhly komplexní kontroly všech pracovišť a dokumentace. V případě potřeby je
zajišťována mimořádná kontrola pracoviště a aktualizace dokumentace.
4. Pracovní úrazy
V roce 2016 v Knihovně Jiřího Mahena byly řešeny 2 pracovní úrazy s pracovní neschopností
postižených delší než 3 pracovní dny.
5. Revize PHP a požárních hydrantů
Prováděna 1x ročně, zajišťuje externí firma.
PHP jsou fyzicky zkontrolovány, případně odstraněny závady nebo vyřazeny a nahrazeny novými
hasícími prostředky. Vše je zaznamenáno v Protokolech o kontrole hasicích přístrojů a požárních
hydrantů.
6. Revize EPS
Prováděna pravidelně 1x za měsíc zkouška funkčnosti EPS za provozu, 1x ročně prováděna revize EPS
– zajišťuje externí firma. Záznam o revizi je v provozní knize EPS.
7. Kontrola požárních uzávěrů
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Prováděna průběžně vizuální kontrola požárních uzávěrů (dveře, okna, klapky) a poté 1x za 12 měsíců
je
prováděna fyzická kontrola těchto požárních uzávěrů. Zajišťuje ing. Plšek.
8. Požární dokumentace
Vypracovaná Ing. Evou Fajkusovou, aktualizaci dokumentace v případě potřeby provádí ing. Plšek.
6. Závěr
Rok 2016 jako rok 95. výročí založení knihovny byl nejen časem oslav, ale především časem plným
tvůrčí práce ve prospěch našich uživatelů. Věříme, že se podařilo knihovnu díky úsilí mnoha
zaměstnanců prezentovat jako moderní kulturní a vzdělávací instituci, která má potenciál oslovit
veřejnost i v 21. století.

V Brně 28. února 2017

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.

III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
(veškeré údaje jsou k 31. 12. 2016)

39

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace zveřejňuje výsledek za rok 2016. Největší
městská knihovna na Moravě vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 287 tis. Kč (loni 529 tis.
Kč), z toho 71 tis. Kč z hlavní činnosti a 216 tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti.
Úpravy finančního plánu na základě přijatých rozpočtových opatření byly provedeny na straně
nákladů i výnosů, rozpočet zůstal vyrovnaný.
VÝNOSY
Celkové výnosy dosáhly za sledované období výše 83 235 tis. Kč, tj. 102,2 % upraveného finančního
plánu a 116,3 % skutečnosti předchozího roku. Meziročně došlo ke zvýšení o 11 652 tis. Kč. Důvodem
meziročního navýšení byly výnosy z prodeje DHM (1/2 nemovitosti Pellicova 47), které činily 8 419 tis.
Kč, a výnosy z přecenění reálnou hodnotou 4 572 tis. Kč. Tyto výnosy byly zcela výjimečné
a nebudou se opakovat.
Knihovně Jiřího Mahena v Brně byl na rok 2016 schválen neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši
60 638 tis. Kč. Současně byl schválen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 803
tis. Kč. Tyto částky byly upraveny o následující položky na základě přijatých rozpočtových opatření:
- transfer z rozpočtu Moravské zemské knihovny dle smlouvy o použití přidělených prostředků
pro zabezpečení regionálních funkcí (395 tis. Kč)
- transfer z rozpočtu Ministerstva kultury na projekt Harmonizace lokálních a národních
autorit 13 (45 tis. Kč, RO č. 93/2016/D)
- transfer z rozpočtu Ministerstva kultury na projekt Pokračování automatizace knihovnických
činností na pobočkách KJM Bosonohy a H. Heršpice, (64 tis. Kč, RO č. 146/2016/D)
- navýšení neinvestičního příspěvku (s účelovým znakem 215) o finanční částku ve výši
49 691,79 Kč za vyšší příjmy z nájemného v roce 2015 (RO č. 115/2016/ZMB)
- navýšení neinvestičního příspěvku o finanční částku ve výši 510 tis. Kč za vyšší odvod z fondu
investic, (RO č. 195/2016/ZMB)
- transfer z rozpočtu Krajského úřadu JmK ve výši 27 tis. Kč určený na realizaci projektu
Knihovna slaví, přijďte slavit s námi, Brněnská muzejní noc (RO č. 244/2016/D)
- transfer z rozpočtu SMB ve výši 99 890,01 Kč v rámci projektu Knihovna pro město II. –
vzdělávání na míru (RO č. 257/2016/ZMB)
- transfer z rozpočtu Ministerstva kultury na projekty Expresivní terapie a prožitkové aktivity
v knihovně II. ve výši 25 tis. Kč, Pověste ho vejš! 3 ve výši 18 tis. Kč, Od hraní ke čtení aneb Malí a ještě
menší v knihovně ve výši 15 tis. Kč (RO 101/2016/D)
- zvýšení uloženého odvodu z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele o
69 tis. Kč (RO 374/2016/ZMB) a navýšení neinvestičního příspěvku
- snížení neinvestičního příspěvku v důsledku snížení příjmů z pronájmu nebytových prostor o
315 tis. Kč (RO 375/2016/ZMB)
- zvýšení neinvestičního příspěvku navýšením o sankce z nájemních smluv o 8 tis. Kč (RO
376/2016/ZMB)
Příspěvek zřizovatele byl celkem po úpravách 61 093 691,79 Kč.
Knihovna v roce 2016 obdržela účelově vázané části neinvestičního příspěvku od zřizovatele a to na:
 Nákup knihovního fondu ve výši 3 400 tis. Kč, z toho na nákup pro pobočku Vojtova
150 tis. Kč
 Projekty partnerství ve výši 353 tis. Kč
 Projekt Ruku v ruce ve výši 288 tis. Kč
 Projekt IPRM I, Knihovna pro město ve výši 463 tis. Kč
 Projekt IPRM II, Vzdělávání na míru 425 tis. Kč
Knihovna předložila soupisy vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna za
rok 2016 v požadovaném termínu, které jsou v přílohové části této zprávy. Účelový příspěvek na
stěhování knihovního fondu a vybavení před rekonstrukcí pobočky Vondrákova 15 ve výši 200 tis. Kč
nebyl zaslán.
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Knihovna v roce 2015 obdržela od zřizovatele prostřednictvím Odboru implementace evropských
fondů MMB neinvestiční zálohu a finanční zápůjčku, a to na projekt Knihovna pro město II – vzdělávání
na míru. Vyúčtováním dohadných položek byl navýšen neinvestiční příspěvek o 854 tis. Kč.
Knihovna obdržela do rozpočtu rovněž transfer zaslaný přímo na vlastní účet z Evropské komise na
příspěvek na provoz střediska Europe Direct pro KJM ve výši 424 tis. Kč.
Příspěvky městských částí statutárního města Brna byly ve výši 485 tis. Kč. Za rok 2015 obdržela
knihovny příspěvky od městských částí ve výši 458 tis. Kč, meziročně došlo ke zvýšení o 27 tis. Kč.
Přehled příspěvků je uveden v kapitole Dotace.
Na výnosových položkách je zaúčtován i transferový podíl přijatých investičních transferů ze státního
rozpočtu 9 tis. Kč, od jiných ÚSC 5 tis. Kč (projekt Ruku v ruce) a z regionální rady ve výši 526 tis. Kč
(projekt Knihovna pro město IPRM I. a IPRM II.), celkem 540 tis. Kč.
Vlastní výnosy
Výnosy z prodeje služeb a zboží dosáhly celkem za sledované období 4 166 tis. Kč, tj. 102,8 %
upraveného rozpočtu. Meziroční změny byly + 68 tis. Kč, z toho: tržby z prodeje služeb nárůst o 89 tis.
Kč, tržby za prodané zboží pokles o 21 tis. Kč.
Příjmová základna vlastních tržeb se opírá o tržby z hlavní činností, u nichž dominují registrační
poplatky (3 637 tis. Kč, loni 3 587 tis. Kč). Významným zdrojem příjmů jsou i rezervace (334 tis. Kč, loni
281 tis. Kč).
Ostatní výnosy celkem činily za sledované období 15 084 tis. Kč, což je výrazně nad rámec původního
finančního plánu. Příčinou byla prodaná ½ nemovitosti Pellicova 47 v Brně. Z toho:
Ostatní výnosy byly ve výši 10 512 tis. Kč, přičemž výnosy z prodeje DHM byly mimořádné ve výši
8 419 tis. Kč
- výnosy ze smluvních pokut dosáhly ke konci sledovaného období 1 332 tis. Kč
- ostatní výnosy z činnosti činily 665 tis. Kč a jsou představovány hlavně nájmy z nebytových
prostor (32 tis. Kč) a z bytu (45 tis. Kč), pronájmu mobiliáře (101 tis. Kč), prodejem vyřazených
knih (59 tis. Kč), náhradami za knihovní jednotky (97 tis. Kč). Pronájem služebního bytu na
Vondrákové 15 byl ke dni 30. 9. 2016 ukončen dohodou a nájemník pan Machač se odstěhoval.
Vyúčtování energií našim nájemníkům v objektu Kobližná 4 zatím neproběhlo. Mimořádné
výnosy od našich klientů, kteří více jak 3 roky neobnovili registraci, byly ve výši 87 tis. Kč.
Meziroční změny k roku 2015 byly zaznamenány téměř u všech vlastních výnosů:
1. Za vlastní výkony a za zboží
 Registrační poplatky - zvýšení o 50 tis. Kč
 Rezervace - zvýšení o 53 tis. Kč
 Vstupné - snížení o 17 tis. Kč
 Tržby za prodané zboží - snížení o 21 tis. Kč
 Ostatní - zvýšení o 3 tis. Kč
2. Za ostatní výnosy:
 Smluvní pokuty a úroky z prodlení – snížení o 10 tis. Kč
 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků – zvýšení o 8 419 tis. Kč (viz
výše)
 Zúčtování fondů – snížení o 3 tis. Kč
 Jiné ostatní výnosy včetně VHČ (pronájem nebytových prostor,
bytových prostor, mobiliáře, prodeje vyřazených knih) – zvýšení o 122
tis. Kč
Přes účet 648 čerpání fondů byl zapojen rezervní fond ve výši 92 tis. Kč a fond kulturních a
sociálních potřeb ve výši 3 tis. Kč na nákup sportovního vybavení a vybavení pracoviště.
Podrobný přehled výnosů je uveden v příloze Rozbor výnosů.
NÁKLADY
Celkové náklady činily ve sledovaném období 82 948 tis. Kč, což představuje plnění upraveného
rozpočtu na 101,9 % a 116,7 % předchozího roku. V roce 2015 za stejné období organizace vykazovala
čerpání plánovaných nákladů ve výši 71 054 tis. Kč, meziročně došlo ke zvýšení o 11 894 tis. Kč.
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Spotřeba materiálu byla ve výši 9 044 tis. Kč, loni 9 084 tis. Kč.
Náklady na nákup knihovních fondů, které zahrnují i účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu
zřizovatele ve výši 3 400 tis. Kč pro rok 2016, dosáhly výše 7 338 tis. Kč a tvoří 8,8 % celkových
nákladů. V těchto finančních částkách jsou zahrnuty i příspěvky od městských částí na nákup
knihovních fondů a příspěvek JmK na regionální funkce. Ve srovnání s minulým rokem se výdaje na
nákup knihovních fondů zvýšily o 480 tis. Kč.
Náklady na spotřebu energie dosáhly 2 381 tis. Kč, tj 100,0 % čerpání upraveného finančního plánu
a 99,9 % skutečnosti minulého roku. I když spotřeba energií v kWh a m3 plynu mírně vzrostla,
dodavatelé v rámci statutárního města Brna jsou výrazně levnější proti původním a v korunách se
zvýšená spotřeba neprojevila.
Služby celkem vykazují částku 8 300 tis. Kč, což je 98,5 % čerpání upraveného rozpočtu, z toho:
Opravy a udržování jsou ve výši 1 847 tis. Kč, 100,00 % čerpání upraveného rozpočtu.
Opravy a udržování budov: byla dodavatelsky vyměněna světla na Kobližné za LED osvětlení, tato
oprava byla ve výši 971 tis. Kč. Další finančně náročné opravy byly tyto: opravy topidel v přízemí za 25
tis. Kč, opravy nábytku a krytů radiátorů za 109 tis. Kč, oprava skleněného výtahu – výměna prasklého
skla za 27 tis. Kč, oprava klimatizace za 12 tis. Kč, oprava služebního výtahu za 36 tis. Kč, renovace
parket za 346 tis. Kč, vše na Kobližné. Malířské práce byly provedeny na pobočce Mozolky za 6 tis. Kč
a natěračské práce na plotě u Mahenova památníku za 9 tis. Kč. Opravy ostatní: opravy kopírek,
počítačů a služebních automobilů.
Čerpání na účtu ostatní služby je na úrovni 96,5 % čerpání upraveného rozpočtu. Nedočerpány jsou
prostředky na účtu drobný nehmotný majetek, kde se pro rok 2016 už neplatil antivirus na jednotlivé
počítače. Významnou položkou v rámci výdajů za služby bylo nájemné 1 979 tis. Kč. Z důvodu
rekonstrukce pobočky v Ivanovicích byl ukončen nájemní vztah k 30. 9. 2016. Navýšení nájmu
proběhlo na pobočce v Řečkovicích, kde výši nájmu stanovil Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Za období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016 žádá úhradu ve výši 238 651 Kč. Je to více než
jednou tolik oproti původnímu nájmu. Další objemově významnou položkou jsou služby výrobní
povahy, úklidové práce, které činily 1192 tis. Kč (99,3 % čerpání rozpočtu) a hlídání objektů 349 tis. Kč
(87,2 % čerpání rozpočtu), úspora je dána prázdninovým režimem, objekty Kobližná 4, Mahenova 8 a
Selská 16 již hlídá Městská policie. V ostatních službách je zaúčtován zvlášť náklad na zpracování
studie proveditelnosti projektu IROP Moderní a efektivně řízená knihovna za 115 tis. Kč.
Mzdové náklady dosáhly v I. – IV. čtvrtletí 31 694 tis. Kč, tj. 100,4 % plnění rozpočtu (loni plnění 30 032
tis. Kč). Z toho na mzdy připadlo letos 30 375 tis. Kč. Zbytek tvořily ostatní osobní náklady 1 319 tis. Kč.
Knihovna vykazuje rozdíl mezi plánovaným (133 pracovníků) a skutečným (134,1 pracovníků)
průměrným přepočteným stavem pracovníků. Průměrná mzda je ve výši 18 883 Kč/měs., plánovaná
18 932 Kč/měs. K datu 1. 11. 2016 bula provedena úprava finančního plánu z důvodu zvýšení platových
tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací města dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb. celkem o 334
tis. Kč.
Ostatní náklady (16 220 tis. Kč) jsou čerpány na 101,9 % plnění upraveného rozpočtu. Z toho:
- prodaný dlouhodobý hmotný majetek 8 419 tis. Kč (1/2 nemovitosti Pellicova 47)
- jiné daně a poplatky vykazují částku 103 tis. Kč (čerpání 163,0 % upraveného rozpočtu), je
zde zaúčtována částka 48 tis. Kč za soudní poplatky za klienty KJM, na které byla podána
žaloba k soudu za nevrácené knihovní dokumenty a neuhrazené sankční poplatky
- výdaje na ostatní náklady z činnosti činily 1 461 tis. Kč. Na čerpání se nejvíce podílely ostatní
náklady (poplatky za Internet, správce sítě, právní pomoc) 1 047 tis. Kč a pojistné 117 tis. Kč.
Překročen byl účet projekty, kde byla zaúčtována studie interiéru pobočky Vojtova za 48 tis.
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Kč, stávající zaměření pobočky Kurská za 18 tis. Kč a projekt návrhu řešení pobočky Kurská za
18 tis. Kč.
- náklady z drobného dlouhodobého majetku jsou čerpány ve výši 110,9 % upraveného
rozpočtu, počítače byly nakoupeny dle finančního plánu 31 ks, z projektu VISK 3 na
automatizaci provozů, na udržitelnost projektu Ruku v ruce a na projekt Europe Direct.
Z vybavení byly pořízeny herní konzole za 16 tis. Kč, puzzle za 18 tis. Kč, nábytek na Kobližnou
za 145 tis. Kč, kopírky pro provozy Haškova, Kurská a pro Kleinův palác, jednotková cena 17
tis. Kč, mobiliář pro novou pobočku na Tuřanském náměstí za 62 tis. Kč, tiskárny - náhrady za
zužité. Dále to byly sedací vaky, knižní vozíky, kancelářské židle, stoly, scannery, vysoušeče
rukou na pobočky a venkovní lavička pro Městskou část Brno-Tuřany, která byla částečně
hrazena z příspěvku MČ. Náklady z drobného dlouhodobého majetku – licence byly
přečerpány z důvodu nákupu dvou nových modulů knihovního systému Clavius: Dispečink
studovna, Regionální databáze, celkem za 71 tis. Kč.
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou ve výši 3 274 tis. Kč dle schváleného
odpisového plánu a jejich celková výše je ve finančním plánu pokryta. V říjnu bylo zřizovateli
předloženo sdělení ohledně změny odpisového plánu, kdy na základě navýšení odpisů se zvýšil i
odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele o 69 tis. Kč. Odepisování ½ bytového domu
Pellicova 47 (dědictví) bylo ukončeno v souladu s prodejem nemovitosti.
Daň z příjmů právnických osob byla vypočtena pro rok 2016 ve výši 8 tis. Kč.
Členění nákladů odpovídá pravidlům hospodaření pro příspěvkové organizace. Podrobný přehled je
uveden v příloze Rozbor nákladů.
POHLEDAVKY A ZÁVAZKY
Pohledávky za odběrateli (účet 311) činily 18 tis. Kč, v roce 2015 byly ve výši 12 tis. Kč. Inventurní
soupis pohledávek je uveden v příloze.
Závazky vůči dodavatelům (účet 321) činily 854 tis. Kč, v roce 2015: 496 tis. Kč. Závazky po splatnosti
knihovna nemá. Inventurní soupis závazků je uveden v příloze.
ZÁSOBY
Stav zásob k 31. 12. 2016 dosahoval 445 tis. Kč, v roce 2015 byly ve výši 509 tis. Kč, z toho materiál na
skladě 365 tis. Kč, v roce 2015: 426 tis. Kč, výrobky byly ve výši 1,8 tis. Kč, v roce 2015: 2 tis. Kč,
prodaly se 3 ks publikace Mozart a Brno. Zboží na skladě bylo ke konci roku 2016 ve výši 78 tis. Kč, ke
konci loňského roku 81 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení celkového stavu zásob o 64 tis. Kč.
FINANČNÍ MAJETEK
Na běžném účtu bylo ke dni 31. 12. 2016 celkem 20 480 tis. Kč, na běžném účtu FKSP 115 tis. Kč, na
účtu projektu Knihovna pro město II 0 Kč, účet byl po vrácení zápůjčky MMB zrušen. Pokladní
hotovost činila 118 tis. Kč a peníze na cestě 115 tis. Kč. Ceniny knihovna k 31. 12. 2016 neeviduje
žádné.
DOTACE
Přehled obdržených dotací k 31. 12. 2016 ukazuje následující tabulka.
Orgán
Ministerstvo
kultury ČR
Ministerstvo
kultury ČR
Ministerstvo
kultury ČR

Účel
Harmonizace lokálních a národních autorit z programu
VISK 9
Rozšíření nabídky služeb na bázi ICT uživatelům poboček
Knihovny J. Mahena – Bosonohy, Horní Heršpice
z programu VISK 3
Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně
z programu Knihovna 21. století
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Plnění v Kč
45 000,64 000,-

25 000,-

Ministerstvo
kultury ČR
Ministerstvo
kultury ČR
Jihomoravský
kraj
Jihomoravský
kraj
Evropská
komise

Pověste ho vejš! z programu Knihovna 21. století

18 000,-

Od hraní ke čtení aneb Malí a ještě menší v knihovně 15 000,z programu Knihovna 21. století
Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí 395 000,knihoven
Muzejní noc
27 000,Zřízení hostitelských struktur pro informační střediska 424 261,28
informační sítě EUROPE DIRECT – provoz střediska

Přehled obdržených dotací z úřadů městských částí k 31. 12. 2016 ukazuje následující tabulka.
MČ
Brno - Ivanovice
Brno - Ořešín
Brno
–
Starý
Lískovec
Brno - Bohunice
Brno - Žebětín
Brno - Bystrc

Příspěvek na knihovní fond
Příspěvek na knihovní fond
Příspěvek na knihovní fond a kulturní aktivity

Kč
5 000,10 000,20 000,-

Příspěvek na kulturní aktivity
Příspěvek na knihovní fond
Příspěvek na knihovní fondy, činnost pobočky

22 000,10 000,60 000,-

Brno – Maloměřice Příspěvek na knihovní fond a kulturní aktivity
a Obřany
Brno - Kohoutovice Příspěvek na knihovní fond a kulturní aktivity
Brno - Židenice
Příspěvek na knihovní fond a kulturní aktivity

30 000,-

Brno - Řečkovice

Příspěvek na knihovní fond a kulturní aktivity

12 000,-

Brno - Tuřany

Příspěvek na knihovní fond

12 000,-

Brno - Slatina

Příspěvek na provoz

50 000,-

Brno - jih

Příspěvek na knihovní fond

20 500,-

Brno - Jundrov

Příspěvek na knihovní fond

12 000,-

Brno
–
Nový
Lískovec
Brno - Vinohrady
Brno – Královo Pole
Brno - Černovice

Příspěvek na knihovní fond

15 000,-

Příspěvek na knihovní fond
Příspěvek na knihovní fond a kulturní aktivity
Příspěvek na knihovní fond

30 000,30 000,10 000,-

Brno - Chrlice

Příspěvek na knihovní fond

12 000,-

Brno - Líšeň

Příspěvek na knihovní fond

30 000,-

Brno - Komín

Příspěvek na knihovní fond

10 000,-

Brno - Tuřany

Příspěvek na knihovní lavičku

20 000,-

Brno - střed

Příspěvek na knihovní fond

20 000,-

Celkem

14 000,30 000,-

484 500,-

TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Zůstatek k 1. 1. 2016: 20 819 591,40 Kč
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Zúčtování čas. rozlišení transferu ze SR: - 9 132,- Kč
Zúčtování čas. rozlišení transferu z JmK: - 4 705,26 Kč
Zúčtování čas. rozlišení transferu z RR Knihovna pro město I + II: - 526 172,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016: 20 279 582,14 Kč
INVESTICE
Zůstatek fondu investičního k 1. 1. 2016 činil 4 429 tis. Kč.
Zdrojem vlastních investic je fond reprodukce investičního majetku, který je tvořen přídělem z odpisů
majetku. Za sledované období to bylo 2 734 tis. Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele činil 1 482 tis. Kč
včetně vratky z projektu Knihovna pro město II.
Knihovna zahájila tyto investiční akce:
- pořízení digitálního knihovního asistenta za 120 tis. Kč
- pořízení projektu na vybavení pobočky Vondrákova 15 po rekonstrukci za
321 tis. Kč
Z vlastních zdrojů, a to prodejem ½ nemovitosti Pellicova 47, byl posílen fond investiční částkou 8 419
tis. Kč. Tato mimořádná částka je zatím nečerpána.
Stav fondu investičního k 31. 12. je 13 660 tis. Kč.
PŘÍLOHY:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k 31. 12. 2016
Účetní závěrka k 31. 12. 2016 (Rozvaha-bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
Plnění úkolů v oblasti hospodaření k 31. 12. 2016
Rozbor výnosů
Rozbor nákladů
Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2016
Inventurní soupis závazků k 31. 12. 2016
Inventurní soupis pohledávek k 31. 12. 2016
Soupisy vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna
za rok 2016

Zpracovala: Ing. Irena Antošová
Schválila: Ing. Libuše Nivnická

V Brně dne 20. února 2017

IV. KOMENTÁŘ K TABULCE „PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ“ K 31. 12. 2016
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Fond investiční je tvořen přídělem z odpisů z DHM a DNM ve výši 2 734 tis Kč. Výnosy z prodeje
majetku příspěvkové organizace ½ nemovitosti Pellicova 47 byly ve výši 8 419 tis. Kč. 1 482 tis. Kč bylo
odvedeno zřizovateli, z toho 1 382 tis. Kč z odpisů a 100 tis. Kč nevyčerpaná investiční dotace na
projekt Knihovna pro město II.
Financování investičních výdajů:
- pořízení digitálního knihovního asistenta za 120 tis. Kč
- pořízení projektu na vybavení pobočky Vondrákova po rekonstrukci za 321 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2016 je 13 660 tis. Kč.
Fond rezervní je tvořen přídělem ze lepšeného výsledku hospodaření. Ze zlepšeného výsledku
hospodaření r. 2015 bylo přiděleno 529 tis. Kč. Peněžní dary byly ve výši 25 tis. Kč, z toho účelový
finanční dar od Tepláren Brno, a.s. 20 tis. Kč a od firmy SAFE TREES, s.r.o. Rosice 5 tis. Kč.
Čerpání: Použití účelového daru SAFE TREES, s.r.o., Rosice ve výši 5 tis. Kč na kulturní pořady na
pobočce Žebětín (další rozvoj činnosti), 50 tis. Kč ze zůstatku z dědictví bylo použito na náklady
spojené s dědictvím, s prodejem a na odpisy zděděné ½ nemovitosti Pellicova 47 v Brně. Na další
rozvoj činnosti (na nákupy notebooků) byla použita daňová úspora z roku 2013 ve výši 37 tis. Kč.
Celkem na další rozvoj činnosti bylo vynaloženo 42 tis. Kč.
Stav k 31. 12. 2016 je 1 504 tis. Kč.
Fond odměn. Tvorba ani čerpání nebylo žádné.
Stav k 31. 12. 2016 je 542 tis. Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen přídělem do fondu ze mzdových nákladů, což bylo
v uplynulém období 456 tis. Kč. Úhrada potřeb zaměstnanců byla ve výši 512 tis. Kč, z toho na
stravování 375 tis. Kč, na společnou kulturu 85 tis. Kč, na nepeněžní dary 39 tis. Kč, na tělovýchovu a
sport 2 tis. Kč a na zlepšení pracovního prostředí 1 tis. Kč. Sociální výpomoci činily 10 tis. Kč.
Stav fondu k 31. 12. 2016 je 193 tis. Kč.
Finanční krytí všech fondů je na běžných účtech v plné výši.

Zpracovala: Ing. Irena Antošová
Schválila: Ing. Libuše Nivnická
V Brně dne 9. února 2017

V. KONTROLNÍ ČINNOST
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Veřejnoprávní kontrola
Přehled veřejnoprávních kontrol provedených v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové
organizaci v roce 2016
1. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady, doba kontroly 9. 11.
2016, kontrolované období 1. 1. – 9. 11. 2016, protokol o výsledku: závěr – bez závad
2. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady, doba kontroly 30. 12.
2016, kontrolované období 1. 1. – 30. 12. 2016, protokol o výsledku: závěr – bez závad
3. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Žebětín, doba kontroly 21. 12. 2016,
kontrolované období 1. 3. – 31. 12. 2016, protokol o výsledku: závěr – bez závad
4. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Slatina, doba kontroly: 6. 4. 2016,
kontrolované období r. 2014, zpráva o provedení kontroly: závěr – bez závad
5. Kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno,
doba kontroly: 22. 11. 2016, kontrolované období 1. 1 2013 – 31. 10. 2016, protokol o výsledku:
nedoplatek pojistného ve výši 10 136,- Kč, vyměřené penále ve výši 3 016,- Kč bylo v rámci zmírnění
tvrdosti zákona prominuto
Roční zpráva o činnosti interního auditu za rok 2016
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a prováděcí vyhláškou č.
416/2004 Sb., bylo provedeno zhodnocení nastavení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti
a účinnosti vč. interního auditu.
Řídící kontrola - §§ 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění:
Předběžnou kontrolou plánovaných a připravovaných operací, kterou zajišťuje vedení organizace a
pověření zaměstnanci jako příkazci operací, správce rozpočtu a hlavní účetní, nebyla zjištěna závažná
pochybení. Finanční operace proběhly předběžnou a průběžnou kontrolou, kterou zajišťují
zaměstnanci, odpovědní za jejich uskutečnění. Odpovědnými zaměstnanci nebyly zjištěny závažné
nedostatky, které by vedly k nehospodárnému, neefektivními či neúčelnému nakládání s veřejnými
finančními prostředky. Organizaci nebyly v roce 2016 uloženy odvody za porušení rozpočtové kázně.
Dále nebyly zjištěny žádné skutečnosti o tom, že by byl v organizaci spáchán trestný čin.
Leden
Audit účetních dokladů za leden 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

II/2016

finanční, plánovaný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., vč. vnitřních předpisů
organizace.

Byly zkontrolovány účetní doklady č. 1-342/1 – dodavatelské faktury za nákup zboží a služeb,
paragony za drobný nákup, cestovní účty atp.
Bez připomínek.
Audit čerpání finančních prostředků z FKSP za rok 2015
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III/2016

Typ auditu:
Cíl auditu:

finanční, plánovaný,
kontrola čerpání finančních prostředků-soulad s platnou právní
normou a vnitřními předpisy.
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění,
vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP.

Byly zkontrolovány veškeré účetní doklady za rok 2015, vztahující se k čerpání finančních prostředků
z FKSP.
Bez připomínek.
Únor
Audit autodopravy za rok 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

IV/16

výkonu, plánovaný,
kontrola vedení autodopravy za rok 2015 ve smyslu VS č. 2/2003 vč.
dodatků – Používání služebních motorových vozidel.

Byly zkontrolovány veškeré doklady, vztahující se k provozu autodopravy.
Bez připomínek.

Audit účetních dokladů za únor 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

V/2016

finanční, plánovaný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
v platném znění vč. vnitřních předpisů organizace.

Byly zkontrolovány účetní doklady č. 1-171/2 a 372-520/2 – dodavatelské faktury za nákup zboží a
služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, atp.
Bez připomínek.
Březen
Audit účetních dokladů za březen 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

VII/16

finanční, plánovaný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
v platném znění vč. vnitřních předpisů organizace.

Byly zkontrolovány účetní doklady č. 321-671/3 za březen 2015 – dodavatelské faktury za nákup zboží
a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty atp.
Bez připomínek.
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Audit čerpání finančních prostředků z dotačních titulů za rok 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

VIII/16

finanční, plánovaný,
vyúčtování finančních prostředků z dotačních titulů.

Právní norma: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
§§ 2, 3, a 44a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
v platném znění,
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a vnitřní příkazy a směrnice organizace.
Finanční prostředky z dotačních titulů byly vyčerpány v souladu z uzavřenými smlouvami.
Bez připomínek.
V průběhu I. Q byly provedeny mimořádné audity výkonu - interní výběrová řízení – průzkum trhu:
nákup digitálního fotoaparátu CANON EOS 760D
zpracování studie interiéru pro pobočku Vojtova
nábytek pro pobočku Tuřany
dodávka interiérových prvků pro ústř. knihovnu
Právní norma:

I/16
VI/16
IX/16
X/16

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Závazný předpis: Metodika pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv
Statutárního města Brna.
Bez připomínek.
Duben
Audit účetních dokladů za leden 2016
Typ auditu:
Cíl auditu:

XI/16

finanční, mimořádný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a prováděcí
vyhlášky č. 416/2004 Sb., vč. vnitřních předpisů.

Byly zkontrolovány účetní doklady za leden 2016 č. 1 – 472/1 (dodavatelské faktury za nákup zboží a
služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy).
Bez připomínek.
Audit účetních dokladů za duben 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XII/16

finanční, plánovaný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a prováděcí
vyhlášky č. 416/2004 Sb., vč. vnitřních předpisů.
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Byl zkontrolován vybraný vzorek účetních dokladů č. 1 – 170/4 a 355 – 530/4 (dodavatelské faktury za
nákup zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy).
Bez připomínek.
Audit vyřazování majetku z evidence KJM za 1 – 12/2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XIII/16

výkonu spojený s finančním,
zmapovat průběh vyřazování majetku z evidence KJM.

Právní norma: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, (vyhl.č. 410/2009 Sb.)
Vnitřní předpis: VS č. 4/2003 Evidence majetku v KJM, vč. dodatků.
Předložené „Zápisy o vyřazení“ majetku“ splňovaly náležitosti, uvedené ve výše uvedené
vnitropodnikové směrnici o evidenci majetku. U zápisů o vyřazení majetku, které se týkaly vyřazování
el. přístrojů a kancelářské techniky, byly přiloženy doklady o neopravitelnosti.
Bez připomínek.
Audit interního výběrového řízení – průzkumu trhu na dodávku 2 ks PC z projektu VISK
XIV/16 A
Typ auditu:
Cíl auditu:
Právní norma:

výkonu, mimořádný,
zmapovat průběh průzkumu trhu v KJM,
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,

Závazný předpis: Metodika pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv
Statutárního města Brna.
Bez připomínek.
Květen
Audit účetních dokladů za únor 2016
Typ auditu:
Cíl auditu:

XIV/16 B

finanční, mimořádný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 410/2009
Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a
prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., vč. vnitřních předpisů.

Byly zkontrolovány účetní doklady za únor 2016 č. 1 – 556/2 (dodavatelské faktury za nákup zboží a
služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy).
Bez připomínek.

Audit účetních dokladů za květen 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XV/16

finanční, plánovaný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
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účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009
Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a
prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., vč. vnitřních předpisů.
Byl zkontrolován vzorek účetních dokladů č. 1 – 186/5 a 386 – 548/5 (dodavatelské faktury za nákup
zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy).
Bez připomínek.
Audit účetních dokladů za březen 2016
Typ auditu:
Cíl auditu:

XVI/16

finanční, mimořádný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009
Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a
prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., vč. vnitřních předpisů.

Byly zkontrolovány účetní doklady č. 1 – 614/3 (dodavatelské faktury za nákup zboží a služeb,
paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy).
Bez připomínek.
Audit evidence majetku v KJM – rok 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:
Právní norma:

XVII/16

výkonu spojený s finančním,
zmapovat průběh evidence majetku v KJM,
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,

Závazný předpis: VS č. 4/2003 Evidence majetku v KJM vč. dodatků 1-4,
PŘ č. 7/2011 Ustanovení systému finanční kontroly v KJM,
VS č. 1/2015 Účtový rozvrh v účetním období 2015,
VS č. 3/2013 Oběh a přezkušování účetních záznamů (dokladů).
Kontrolovaný majetek vč. účetních dokladů, které se k zařazovanému majetku vztahují, byly
v souladu s výše uvedenými právními normami a závaznými předpisy KJM.
Bez připomínek.
Červen
Audit účetních dokladů za červen 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XVIII/16

finanční, plánovaný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009
Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a
prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., vč. vnitřních předpisů.
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Byl zkontrolován vybraný vzorek účetních dokladů č. 1 – 181, 419 – 620/6 za červen 2015 –
dodavatelské faktury za nákup zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní
doklady, krátkodobé zálohy.
Bez připomínek.
Audit účetních dokladů za duben 2016
Typ auditu:
Cíl auditu:

XIX/16

finanční, mimořádný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009
Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a
prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., vč. vnitřních předpisů.

Byly zkontrolovány účetní doklady č. 1 – 693/4 za duben 2016 – dodavatelské faktury za nákup zboží a
služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy.
Bez připomínek.
Audit manipulace s finanční hotovostí a šeky

XX/16

Typ auditu:
Cíl auditu:

finanční,
dodržování VS 3/2005 Pravidla pro manipulaci s peněžní hotovostí
a šeky, nahrazena VS č. 3/2016 s účinností od 15.4. 2016.

Právní norma:

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, prováděcí
vyhláška č. 410/2009 Sb., v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění vč.
vnitřních předpisů.

Bez připomínek.
Audit interního výběrového řízení – nákup 31 ks PC

XXI/16

Typ auditu:
Cíl auditu:

výkonu, mimořádný,
zmapovat průběh průzkumu trhu – nákup 31 ks PC
pro provozy KJM.

Právní norma:

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,

Závazný předpis: Metodika pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv
Statutárního města Brna.
Bez připomínek.
Audit účetních dokladů za květen 2016
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXII/16

finanční, mimořádný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009
Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a
prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., vč. vnitřních předpisů.
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Byly zkontrolovány účetní doklady za květen 2016 – č. 1 – 657/5, dodavatelské faktury za nákup zboží
a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy.
Bez připomínek.
Červenec
Audit evidence a stavu skladových zásob
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXIII/16

finanční spojený s auditem výkonu, plánovaný
zmapovat příjem materiálu na sklad-zda náhodně vybrané položky
nakoupeného materiálu uvedené na příjemkách dle prvotních dokladů
jsou zapsány na skladových evidenčních kartách.

Bez připomínek.
Audit účetních dokladů za červenec 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXIV/16

finanční, plánovaný,
kontrola vybraného vzorku účetních dokladů č. 1 – 363/7
(dodavatelské faktury za nákup zboží a služeb, paragony za drobný
nákup, cestovní účty, vnitřní účetní doklady, krátkodobé zálohy) ve
smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ve znění
vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004
Sb., v platném znění vč. vnitřních předpisů.

Bez připomínek.
Srpen
Audit účetních dokladů za červen 2016
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXV/16

finanční, mimořádný,
kontrola účetních dokladů 1 – 699, 800 – 854 (dodavatelské faktury za
nákup zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní
účetní doklady, krátkodobé zálohy) ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění vč.
vnitřních předpisů.

Bez připomínek.
Audit výběrového řízení – zakázka malého rozsahu – dodávka RFID tagů/čipů
XXVI/16
Typ auditu:
Cíl auditu:

výkonu, mimořádný,
zmapovat zadávání zakázek malého rozsahu v KJM.

Právní norma: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
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Závazný předpis: Metodika pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv
Statutárního města Brna.
Bez připomínek.

Audit účetních dokladů za srpen 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXVII/16

finanční, plánovaný,
kontrola vybraného vzorku účetních dokladů č. 1-354/8 (dodavatelské
faktury za nákup zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní
účty, vnitřní účetní doklady, krátkodobé zálohy) ve smyslu zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky
č. 410/2009 Sb., v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
v platném znění vč. vnitřních předpisů.

Bez připomínek.
Audit inventarizace majetku a závazků za rok 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXVIII/16

finanční spojený s auditem výkonu,
zmapovat průběh inventarizace v KJM dle níže uvedených právních
norem a vnitřního předpisu:

Právní norma: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, (ust. § 29 a 30),
vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném
znění,
Vnitřní předpis: PŘ č. 4/2015 Řádná inventarizace majetku vč. dodatku č. 1.
Bez připomínek.
Září
Audit účetních dokladů za září 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXIX/16

finanční, plánovaný,
kontrola vybraného vzorku účetních dokladů č. 191-636/9 (dodavatelské
faktury za nákup zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní
účty, vnitřní účetní doklady, krátkodobé zálohy) ve smyslu zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky
č. 410/2009 Sb., v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
v platném znění vč. vnitřních předpisů.

Bez připomínek.
Audit účetních dokladů za červenec 2016
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXX/16

finanční, mimořádný
kontrola účetních dokladů č. 1-407/7 (dodavatelské faktury za nákup
zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní účetní
doklady, krátkodobé zálohy) ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
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o účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, vč.
vnitřních předpisů.
Bez připomínek.

Aktualizace mapy rizik
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXXI/16

výkonu, plánovaný,
aktualizace mapy rizik

Právní norma: ust. § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění.
Říjen
Audit účetních dokladů za srpen 2016
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXXII/16

finanční, mimořádný
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
v platném znění vč. vnitřních předpisů.

Byly zkontrolovány účetní doklady č. 1 – 515 (dodavatelské faktury za nákup zboží a služeb, paragony
za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy atp.).
Bez připomínek.

Audit vedlejší hospodářské činnosti

XXXIII/16

Typ auditu:
Cíl auditu:

finanční, spojený s výkonem, plánovaný,
prověření efektivnosti a účelnosti vedlejších hospodářských
činností v KJM.

Právní norma:

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění,
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění (§ 27, odst. 2, písm. g),

Byly zkontrolovány účetní doklady za období 1 – 9/2016.
Z těchto dokladů vyplynulo, že nejvíc se prodávají vyřazené knihy, jak v ústřední budově, tak také na
pobočkách. Malý zájem je o koupi drobných dárkových předmětů.

Audit účetních dokladů za říjen 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXXIV/16

finanční, plánovaný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009
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Sb., v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky
č. 416/2004 Sb., v platném znění vč. vnitřních předpisů.

Byl zkontrolován vybraný vzorek účetních dokladů č. 1 – 160, a 301 – 519/10 (dodavatelské faktury za
nákup zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy
atp.).
Bez připomínek.
Listopad
Audit průzkumu trhu – zakázka malého rozsahu, dodávka digitálního
knihovního asistenta
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXXV/16

výkonu, mimořádný,
zmapovat zadávání zakázek malého rozsahu v KJM.

Právní norma:

zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,

Závazný předpis: Metodika pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv
Statutárního města Brna.

Zakázka se týkala technologie RFID – digitálního knihovního asistenta pro správu fondů vč. realizace
díla a proškolení zaměstnanců.
Bez připomínek.
Audit účetních dokladů za listopad 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXXVI/16

finanční, plánovaný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném
znění vč. vnitřních předpisů.

Byl zkontrolován vybraný vzorek účetních dokladů č. 1 – 183, a 351 – 536/11 (dodavatelské faktury za
nákup zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy
atp.).
Bez připomínek.
Audit účetních odpisů dlouhodobého majetku za rok 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

finanční, plánovaný,
zmapovat provádění odpisů v KJM.
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XXXVII/16

Právní norma: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
vyhláška č. 410/2009 Sb.,
český účetní standard č. 708.
Bez připomínek.

Audit interního výběrového řízení na renovaci parket na Kobližné

XXXVIII/16

Typ auditu:
Cíl auditu:

výkonu, mimořádný,
zmapovat interní výběrové řízení v KJM,

Právní norma:

zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,

Závazný předpis: Metodika pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv
Statutárního města Brna.
Bez připomínek.
Sestavení návrhu plánu interního auditu pro rok 2017.
Prosinec
Audit účetních dokladů za prosinec 2015
Typ auditu:
Cíl auditu:

XXXIX/16

finanční, plánovaný,
kontrola účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění vč. vnitřních
předpisů.

Byl zkontrolován vybraný vzorek účetních dokladů č. 363 – 699, a 807 – 870/12 (dodavatelské faktury
za nákup zboží a služeb, paragony za drobný nákup, cestovní účty, vnitřní doklady, krátkodobé zálohy
atp.).
Bez připomínek.
Audit výběrového řízení – průzkum trhu – nákup služebního notebooku a notebooků pro kancelářské
aplikace
XXXX/16
Typ auditu:
Cíl auditu:

výkonu, mimořádný,
zmapovat zadávání výběrového řízení v KJM,

Právní norma:

zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,

Závazný předpis: Metodika pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv Statutárního města
Brna.
Bez připomínek.
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Audit výběrového řízení – průzkum trhu – nákup 10 ks tabletů
Typ auditu:
Cíl auditu:
Právní norma:

XXXXI/16

výkonu, mimořádný,
zmapovat zadávání výběrového řízení v KJM,
zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,

Závazný předpis: Metodika pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv
Statutárního města Brna.
Bez připomínek.
Audit smluv o krátkodobých pronájmech za rok 2015

XXXXII/16

Typ auditu:
Cíl auditu:

výkonu, spojený s finančním, plánovaný,
zmapovat uzavírání smluv o krátkodobých pronájmech sálů
v ústřední budově,

Právní norma:

§ 2202 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění,
§ 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Bez připomínek.
Zhodnocení vnitřního kontrolního systému a interního auditu za rok 2016 ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (§ 25, §§ 28 a 29).
Sepsání souhrnné zprávy o činnosti interního auditu za rok 2016 ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (§ 31, odst. 3).
Sepsání zprávy o finanční kontrole za rok 2016 vč. tabulek pro OK MMB.
V průběhu roku 2016 nebyla zjištěna žádná závažná pochybení, která by měla nepříznivý vliv na
činnost organizace.
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