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Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci 



knihovna Na křižovatce 
pravidla dobrého partnerství 

• zápletka 

• být či nebýt 

• nához a oťukávání  
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• uvedení do společnosti 

• úspěchy a dětské 
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zápletka 

knihovna Na křižovatce  

 
•  září 2011 -rozpočet bude o 

20% nižší  – 10,5 mil Kč  

úkol 

• do  14 dnů předložte 
návrh, jak se s tím 
vyrovnáte 

• hlavní poslání 
organizace musí být 
zachováno 

 

 

 

 

příslib 

• když se nic nezmění, 

    v roce 2014 se rozpočet   

    vrátí na původní úroveň 

 

 



zápletka 
knihovna Na křižovatce 

 

• návrh zrušení  9 
poboček 

• reakce města Brna 

• reakce městských částí 

• reakce veřejnosti  

 

• jednání  

• petice 

• média 

• atmosféra „v domě“ 



zápletka 
knihovna Na křižovatce 

 

 

• hlavní poslání organizace musí 
být zachováno 

• řekněte, co uděláte pro své 
město 

 



být či nebýt 
knihovna Na křižovatce 

analýza situace 

• reakce veřejnosti 

• reakce uvnitř knihovny 

• nejistota 

• emoce 

• petice 

• individuální názory  

• média 

• ekonomický tlak  

 

potencionální partneři 

• vlastní knihovna 

• městská část 

• dobrovolníci 

• studenti 



být či nebýt 
knihovna Na křižovatce 

 

 

zvážit síly  v poměru k výslednému 
efektu 

na kolika frontách lze  úspěšně 
bojovat ?  



nához a oťukávání 
knihovna Na křižovatce  

 
 

• vlastní knihovna 
• městská část 
• dobrovolníci 
• studenti 

• Prozatím jsem tento experiment 
nazvala „Knihovna na 
Křižovatce“. Jednak se pobočka 
Křížová  polohou  nachází mezi 
dvěma velkými křižovatkami na 
Starém Brně, ale  především  jako 
výraz hledání mezi  tím, kam se 
na této  „časové“  křižovatce 
vydat. Buď relativně 
jednoduchou cestou zavření a 
nepřidělávání si práce nějakými 
experimenty. Druhá cesta je brát 
situaci jako výzvu, najít partnery a 
společně vymyslet a provozovat 
knihovnu netradičně, ale užitečně 
a zábavně pro veřejnost.  

                                                      LN 
 



nához a oťukávání 
knihovna Na křižovatce  

• Prostory jsou malé, tmavé, vlhké, 
• Na pobočce by byly k dispozici 

především fondy vydané v letech 
2000 – 2008. K tomu by bylo 
možné knihovnu zásobovat 
novinkami z výměnného fondu. Je 
zde přístupný veřejný internet na 
1 PC. Pobočka je 
neautomatizovaná, není 
propojena v síti.   

•  Pobočka měla ke konci roku  
2012 1 281 registrovaných 
čtenářů, 17 867 návštěvníků , 
z toho 2 145 internetu a 62 050 
výpůjček. Celkem zde pořádali 
ročně 77 akcí převážně pro  ZŠ a 
MŠ . 
 

 
 



nához a oťukávání 
knihovna Na křižovatce  

 
Podmínky  spolupráce  

 
 

• knihovna bude ve všech 
variantách provozována 
jako organizační součást 
KJM 

• KJM bude mít metodickou 
garanci , řídící působnost 

  
  

 
  
  
  
 
  
  
  

 

 

K diskusi  
 

• knihovna bude na základě 
smlouvy mezi KJM a FF KISK  
sloužit pro studenty KISK 
jako středisko praktické 
výuky. KISK bude zajišťovat 
kompletně personálně 
provoz služeb, programovou 
náplň po vzájemném 
odsouhlasení 



nához a oťukávání 
knihovna Na křižovatce  

Prostor pro studenty 
v přípravné fázi 

•návrh forem  a rozsahu  
provozu knihovny 

•návrh názvu knihovny – musí 
být zřejmé, že nejde o běžnou 
pobočku, zároveň však součást 
KJM 

•návrh  publicity, komunikace 
s veřejností    

 



nához a oťukávání 
knihovna Na křižovatce  

Městská část Brno – střed 
„O zachování služeb knihovny v této 
lokalitě jsme velmi stáli, takže nám 

přišlo samozřejmé se podílet na 
provozních nákladech. I nadále platí, 

že se budeme snažit o to, aby 

se do budoucna pobočka mohla 
přestěhovat do připravovaného 

komplexu bytových domů u Vojtovy 

ulice,“ doplnil starosta MČ Brno – 

střed Libor Šťástka. 

 



nához a oťukávání 
knihovna Na křižovatce  

 

 

setkání na místě činu  

přineslo pro obě 
strany několik 

překvapivých situací 

 

20.2.2012 



nához a oťukávání 
knihovna Na křižovatce 

 

 

• finálnímu rozhodnutí 
předcházely po období 
vzájemného oťukávání 
vnitřní rozhovory  
na obou stranách  



nához a oťukávání 
knihovna Na křižovatce  

 

nic  netajit  

nic nebarvit na růžovo 

najít většinovou podporu  



rozhodnutí 
knihovna Na křižovatce 

 Obsahová  stránka 
budoucího partnerství  

 
• Cíle: 
• udržet provoz knihovny 

po dobu alespoň 
jednoho roku 

• propojení provozu s 
odbornými předměty  
(propojení teorie a 
praxe) 



rozhodnutí 
knihovna Na křižovatce 

vybrané předměty s možností 
spolupráce 

– Praxe a stáže– zajištění 
provozu knihovny 

– Aplikovaný seminář – možný 
dvousemestrální projekt 
zaměřený na propagaci, 
pořádání akcí a oslovování 
cílové skupiny 

– Knihovnické procesy a služby 
– Metody knihovnické práce 

Elektronické informační 
zdroje  

– Prezentace informací na 
internetu– tvorba webu 
knihovny 

 

 
– Informační fondy a služby Nové 

technologie v knihovnictví  
– Knihovnické systémy a standardy 

– např. pomoc při automatizaci 
pobočky 

– Informační vzdělávání 
– realizace výuky pro cílovou 

skupinu 
– Informační bezpečnost – 

přednášky studentů na téma 
informační bezpečnost pro 
cílovou skupinu 

– případně další 
• ukázat nové technologie a postupy 

použitelné v praxi = experimentální 
knihovna 
 



rozhodnutí 
knihovna Na křižovatce 

Právní stránka budoucího 
partnerství 

 
Předmět a účel smlouvy: 
• Předmětem smlouvy je 

spolupráce KJM a MU při 
provozování společného 
experimentálního a výukového 
knihovnického pracoviště 
„Knihovna na křižovatce“ 
v pobočce KJM Staré Brno, 
Křížová 24 (dále jen knihovna) a 
jejím účelem je vymezení rámce 
této spolupráce. Provozovatelem 
knihovny zůstává KJM. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

• Dohoda se uzavírá na období  
1.6. 2012 – 30.9. 2013 
 



rozhodnutí 
knihovna Na křižovatce 

KJM se zavazuje poskytnout pro 
knihovnu: 

•písemný souhlas vlastníka - statutárního 
města Brna, Městské části Brno-střed 
(pronajímatele),   

•vybavení pro provoz knihovny, tj. 
knihovní fond, mobiliář, výpočetní 
techniku, knihovní řád, další dokumenty 
a tiskopisy nezbytné pro provoz knihovny 
a obvyklý kancelářský spotřební materiál; 

•KJM má právo kontrolovat dodržování 
projektu po stránce odborné knihovnické  
a rovněž provoz knihovny zajišťovaný MU 
po stránce bezpečnostní, hygienické, 
technické i ekonomické. 

 
• v případě potřeby finanční hotovost 

pro zajištění výpůjčních služeb 
• správu prostor pobočky a hradit 

náklady jejího provozu, náklady na 
údržbu, běžné opravy, spotřebu 
elektřiny, plynu, vody, internetové 
připojení a správu informačních 
technologií; 

• prostředky požární ochrany (hasicí 
přístroje včetně jejich revizí), 
preventistu požární ochrany, 
potřebná školení v oblasti požární 
ochrany a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci osob (zaměstnanců a 
studentů MU), které budou zajišťovat 
provoz pobočky. 

 
 

 



rozhodnutí 
knihovna Na křižovatce 

 
MU je oprávněna navrhnout a 
za podmínky souladu se 
zákonem č. 257/2011 Sb. 
v platném znění a po udělení 
písemného souhlasu KJM 
realizovat v rámci činností 
souvisejících s provozem 
knihovny vlastní projekt 

provozu knihovny.  

• To se týká zejména otevírací 
doby pro veřejnost a jejího 
rozvržení, úprav interiéru 
knihovny, nakládání 
s knihovním fondem, 
způsobu propagace 
knihovny, poskytovaných 
služeb i jiné komunikace s 
veřejností, organizace 
besed, prezentací, 
autorských a dalších pořadů 



rozhodnutí 
knihovna Na křižovatce 

Odpovědnosti 
•  MU odpovídá za škodu 

způsobenou na prostorách, 
vybavení a majetku poskytnutém 
KJM k zajištění provozu 
společného pracoviště (viz. bod II. 
této smlouvy) způsobenou 
zaměstnanci a studenty MU 
podílejícími se na provozu 
společného pracoviště, jakož i za 
škodu jimi způsobenou třetím 
osobám v prostorách společného 
pracoviště. 

•   

Pojištění 
• MU  prohlašuje, že je a po dobu 

platnosti této smlouvy bude 
pojištěna pro případ své 
odpovědnosti za škodu. KJM 
prohlašuje, že je a po dobu 
platnosti této smlouvy bude 
pojištěna pro případ své 
odpovědnosti za škodu vůči 
třetím osobám.  

• Zaměstnancem KJM pouze jeden 
pedagog 

 

 



rozhodnutí 
knihovna Na křižovatce 

 

právní hrátky 

dostatek času 

pružnost 

kompetence 

jednoznačná komunikace 



uvedení do společnosti 
knihovna Na křižovatce 

                      3. října 2012  



uvedení do společnosti 
knihovna Na křižovatce 

Libuše Nivnická: 

„Jedná se o pilotní projekt, ve 
kterém jsme spojili nejen 
prostředky několika subjektů, 
ale také znalosti a zkušenosti 
odborných pracovníků KJM s 
invencí studentů a pedagogů. 
Věříme, že se toto znovuoživení 
knihovny povede a veřejnost si 
k nám opět najde cestu,“ 
dodala 

Petr Škyřík:  

„Těší nás možnost podílet se na 
provozu pobočky. Spolupráce s 
KJM nám umožní aplikovat 
teoretické poznatky v praxi, což 
by mělo vést ke spokojeným 
uživatelům, motivovaným 
studentům a celé řadě 
inovativních vylepšení ve 
službách knihovny.“  



uvedení do společnosti 
knihovna Na křižovatce 

• Sylvie Strýčková: Možnost 
být u zrodu něčeho nového, 
kde mohu uplatnit své 
představy, nápady a 
schopnosti, byla více než 
lákavá. 

• Soňa Príborská: Chtěla jsem 
si vyzkoušet práci v 
"opravdové" knihovně, její 
"rozjetí" byla zajímavá 
výzva. 

 
 

 

• Monika Holoubková: Na 
Křižovatku jsem šla s tím, že 
se chci naučit něco nového, 
že chci vidět jak to reálně 
funguje v praxi a jaké 
problémy mají ostatní 
knihovníci... 

•  Blanka Svobodová: 
Křižovatka mi umožnila 
zjistit, jak taková knihovna 
funguje zevnitř, chtěla jsem 
mít možnost alespoň trochu 
změnit to, co mi jako čtenáři 
vadilo v jiných knihovnách 



uvedení do společnosti 
knihovna Na křižovatce 

• Pavla Minaříková: Chtěla 
jsem překonat samu sebe, 
učit se, poznávat a být 
součástí něčeho 
smysluplného. 

• Ivo Macík: Hlavní důvod byl 
zkusit něco nového a získat 
praxi v oboru. 

       Navíc, vždycky jsem chtěl       

       být "ta stará protivná  

       knihovnice.„   

• Andrea Prokopová: Hledala 
jsem smysluplné využití 
volného času a taky si 
myslím, že je to dobrá 
příležitost pro zrealizování 
více či méně kreativních 
nápadů, kterých mám plnou 
hlavu. 

• Martin Švéda: Když jsem se 
po dobrovolnictví v 
knihovně v Třinci 
rozhodoval, co budu dál 
dělat, Křižovatka pro mě 
byla jasná volba. 

 

 



uvedení do společnosti 

úspěchy 

•rychlý návrat veřejnosti 

•svěží pestré akce 

•oslovení škol 

•ocenění ze strany 
uživatelů 

•vzdělávání na Křižovatce 

•publicita 

•perspektiva 





uvedení do společnosti 
knihovna Na křižovatce 

Dětské nemoci 
• Křižovatka pro partnera tak 

trochu tajuplná 

• potřebujeme se? 

• (ne)komunikace 

• (ne) třeba znát zbytek KJM  

• pracnost získávání informací 

• je partnerská ruka KJM dobře 
nabídnuta?  

• zbytečné prošlapávání 
prošlapaných cest 

• utajené plány 



uvedení do společnosti 
knihovna Na křižovatce 

 

 

 i hezká  květina potřebuje zdravé a 
silné kořeny 

umění komunikace šetří čas, přináší 
užitek všem 

win-win  partnerství 

 



Budoucnost 
knihovna Na křižovatce 

• setkání 14.3. 2013 

•  plánována smlouva do 
30.9. 2013 

• 2014 , 2015 ?  

• 2016 nová lokalita 
Vojtova 

• rozvoj stylu knihovny  



 

Budoucnost: 
  

                spolupráce 

              knihovna   

     ANO  
                           Děkuji za pozornost   

                                   nivnicka@kjm.cz  

 

 

www.kjm.cz                                        www.facebook.com/kjmbrno                         
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