
Napsali o nás 2009  (výběr) 
 

���� Čtete? Sout ěžte s rozhlasem 
Zajímavou soutěž, která bude výzvou pro všechny knihomoly, si pro své posluchače připravili 
v Českém rozhlasu Brno. Třítýdenní literární akci nazvanou Řekni mi, co čteš pořádají ve 
spolupráci s knihovnami na jižní Moravě.  

MF DNES, 3. 3. 2009 
 

���� Týden čtení v Malom ěřické knihovn ě 
Program pod názvem Malom ěřice a Ob řany čtou d ětem  byl určen pro mateřské školy a 
první stupeň základní školy. Četli vybrané osobnosti z dané městské části. Dostali tak 
možnost zkusit si kousíček naší knihovnické práce. Ostatně, dnes je trend zážitků, tak je to 
zcela v souladu s dobou! Přišla číst paní starostka, jáhen z místního kostela, paní řiditelka 
KJM, řiditelka místní základní školy, maminka čtyř dětí a pro mateřské školy četly žákyně 
osmé třídy ...a prý byl o tuto nabídku opravdu zájem. 

Ikaros, 6. 4. 2009    
 

���� Děti čeká tajemná noc v knihovn ě 
Dobrodružství bez rodičů, trochu strachu, ale hlavně spousty příběhů z dětských knih. 
Takové zážitky čekají na čtyřiadvacet dětí, které se dnes večer zúčastní akce nazvané Noc 
s Andersenem v brněnské Knihovně Jiřího Mahena.  
Soutěže, čtení a další hry, které pracovníci knihovny připravili, budou mít jedno společné 
téma. Strach.   

Brněnský deník, 3. 4. 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
���� Andersen, Nepil a paní Tma u čili d ěti nebát se    
V Mahenově knihovně začal hlavní program už kolem osmé večer. Čtyři skupinky malých 
čtenářů, každá se svou lektorkou, tvoří desatero proti strachu. „Co děláš, když se bojíš?“ 
ptají se knihovnice a děti píší osvědčené recepty boje se strachem. 

iDnes, 6. 4. 2009 
 

���� Knihy oslaví sv ůj den v Rajhrad ě 
Na zítřek, tedy na třiadvacátého dubna, připadá Světový den knihy. Do jeho oslav se zapojilo 
přes padesát knihoven České republiky. Bohatý program připravila také brněnské knihovna 
Jiřího Mahena a Památník písemnictví v Rajhradě.  
Nejen čtenáře láká také rajhradský Památník písemnictví. Zde se organizátoři rozhodli spojit 
den knihy s představením elektronického katalogu knihovny a rozsáhlého fondu publikací, od 
starých tisků z devatenáctého století, přes mapy až po moderní autory.  

Brněnský deník, 22. 4. 2009 



���� Sobotní noc bude pat řit muzeím  
Už popáté bude Brno dějištěm unikátní akce – Brněnské muzejní noci. Letos se do ní zapojí 
šestnáct brněnských institucí nejenom muzeálního charakteru. Návštěvníky teda nečekají 
jenom výstavy, ale i koncerty nebo divadelní představení. 
Návštěvníci muzejní noci se však mohou těšit i na speciální akce. V Muzeu romské kultury 
mimo jiné i na věštkyně, ochutnávku tradiční romské kuchyně a koncert pražské kapely 
Bengas. Planetárium přichystalo pro děti hru na mimozemšťany, vlastní program a navíc 
expandovalo s mobilními hvězdárnami na hrad Špilberk, do Knihovny Jiřího Mahena a na 
věž Staré radnice. 

http://www.brno.cz, 14. 5. 2009       

���� Knihovna Ji řího Mahena má padesát let. Dnes je oslaví 
Už padesát let nese brněnská knihovna v Kobližné jméno Jiřího Mahena. 
„Připomeneme si nejen vznik názvu knihovny, ale hlavně sedmdesáté výročí Mahenova 
úmrtí, které připadá na pátek,“ sdělila Nivnická. 
Brňané, kteří do knihovny přijdou slavit, uvidí například dramatizaci textu Vesele i vážně 
s Jiřím Mahenem nebo si mohou poslechnout přednášku docenta Jiřího Sedláčka. 

Brněnský deník, 18. 5. 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
���� Mahen cht ěl knihovnu chránit nožíkem  
„Jiří Mahen, vlastním  jménem Antonín Vančura, založil knihovnu v Brně už v roce 1921. 
Později se stal z knihovníka dokonce ředitelem. Od roku 1959 nese knihovna jeho jméno,“ 
uvedl pamětník Jiří Sedlák. 
Tehdy ryze česká knihovna sídlila v německé škole na rohu Rašínovy a Jakubské ulice. „V 
roce 1939 Mahen čekal, že ho Němci z knihovny vyhodí. Byl proto připraven bránit knihovnu 
svým tělem a kapesním nožem,“ dodal Sedlák. Nakonec okupaci neunesl a oběsil se na 
půdě svého domu. 

Sedmička: Brno a Vyškov, č. 8, 2009 
 

���� Konference Sou časnost literatury pro d ěti a mládež  
Konference Současnost literatury pro děti a mládež se konala ve dnech 25.-26. 3. v Krajské 
vědecké knihovně v Liberci v rámci 7. ročníku Veletrhu dětské knihy.  
Pokud jde o knihovnickou sekci, v programu bylo zastoupeno několik zajímavých projektů či 
knihoven. 
V Knihovně Jiřího Mahena v Brně vzniklo k 1. lednu 2009 Centrum dětského čtenářství, které 
bylo začleněno do organizační struktury Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Pracovnice centra 
koordinují aktivity CDČ s Dětskou knihovnou KJM v Brně. Cíl je jasný : Podpora aktivit 
v oblasti čtenářství, rozvoj vztahu dětí k literatuře, propojování teoretických východisek 
s praxí, posílení knihoven jako vzdělávacích center.  

Ikaros, 11. 5. 2009 



���� Putování za folklórem aneb Na lidov ů notečku  
Po řadě seminářů o problematice vážné hudby byl tento seminář soustředěn na moravský 
folklór (se zaměřením na Hanou). Především šlo o lidovou hudbu, ale také zde byly 
přednášky o tradičním oděvu Hanáků aj.  
Seminář se uskutečnil 28. – 29. 4. 2009 ve společenském sále Knihovny Jiřího Mahena 
v Brně. Pořádala ho Hudební knihovna KJM  zejména pro knihovníky a informační 
pracovníky hudebních oddělení knihoven ČR.   

   
http://www.inflow.cz, 19. 5. 2009 

 

���� Mahenova knihovna zve na procházku Brnem 
Od 1. července 2009 mohou návštěvníci Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné ulici zhlédnout 
výstavu Léto v barvách m ěsta . Expozice nabízí informace o Jednotném vizuálním stylu 
města a o turistické trase Brnem.  

http://www.brno.cz, 29. 6. 2009 
 
 

���� OBRAZEM: knihovna vystavuje ilustrace pro d ěti  
Nejlepší ilustrace dětských knih, které v Česku vyšly v minulém roce, vystavuje od čtvrtka 
Mahenova knihovna. Na ochoze ve třetím patře jsou k vidění vítězové ceny Zlatá stuha, 
kterou každoročně odměňuje autory i ilustrátory knih pro děti a mládež česká sekce 
Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu IBBY. 

Brněnský deník, 9. 7. 2009    
 

���� Mluvící zví řata v knihovn ě? I to je možné ...  
Na začátku června 2009 se konalo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) závěrečné 
setkání projektu ANIMALITER. Jednalo se o dvouletý mezinárodní projekt hrazený 
z programu CULTURE 2007/2009, který se věnoval jednomu z nejrozšířenějších bohatství 
každé země – knižní ilustraci. Zaměřil se především na tematiku zvířat v ilustraci a navázal 
na oblíbenou tradici zvířecích bajek. Sám název je novotvarem, který se skládá ze dvou 
francouzských výrazů pro živočicha a písmeno. do projektu bylo zapojeno devět významných 
evropských měst – Štrasburk (Francie), Brno (Česká republika), Varšava (Polsko), Debrecín 
(Maďarsko), Ruse (Bulharsko), Praha (Česká republika), Arad (Rumunsko), Košice 
(Slovenská republika) a Barcelona (Španělsko). 

http://www.ikaros.cz, 4. 9. 2009 
 

 
 

 



���� Knihovnu čeká „technická revoluce“  
Řečkovická knihovna za dobu své existence už zažila mnohé změny, zejména časté 
stěhování. Teď ji však čeká něco zcela mimořádného – změna výpůjčního systému z 
„papírové“ podoby na elektronickou. Bude totiž napojena na síť automatizovaných provozů 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně, takže se veškerý provoz knihovny bude dít prostřednictvím 
počítačů. Má to řadu výhod: propojením více poboček získají čtenáři větší možnost výběru, 
protože si na novou průkazku budou moci půjčit knihy i v jiné pobočce napojené v systému. 

Řeč, č. 9, 2009 
 

���� Rytíři knih, nástup. Knihovna zve prv ňáčky  
Jde o to spojit u dětí jejich první školní rok, který je pro ně nezapomenutelný, s první 
návštěvou knihovny a rozvíjet čtenářskou gramotnost již u začínajících čtenářů. Až do 11. 
října mohou prvňáčci získat průkazku do knihovny zdarma.  
Nejen pro žáčka prvních tříd, ale i pro jejich rodiče, kamarády a učitele je připraven bohatý 
doprovodný program, který vyvrcholí v Týdnu knihoven slavnostním pasováním. 

Brněnský metropolitan, září 2009     
 

���� Proč a jak vě(d)ci fungují  
Ve dnech od 19. do 25. září se v Brně uskuteční Festival vědy 2009. Akce je zaměřena na 
prezentaci vědy zábavnou formou a je určena nejen dětem a mládeži, ale i všem aktivním 
lidem, kteří chtějí „přijít věcem na kloub“. 
Celý festivalový týden vyplňují přednášky, výstavy, workshopy a speciální projekty 
spolupracujících institucí. S vědci je možné potkat se jak přímo v ulicích města, tak 
nahlédnout od jejich „kuchyně“ – do odborných pracovišť a laboratoří. 

  Brněnský metropolitan, září 2009 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
���� V Brně se lze projít osudem Ďábla: legendárního Barona Trencka 
Výstava nazvaná Brno v době barona Trencka je koncipována jako umělecko – historická 
pouť po městské památkové rezervaci. A pořadatelé chtějí zajímavým způsobem až do 
poloviny října resuscitovat kulturní povědomí nejen brněnských obyvatel.  
... v Knihovně Jiřího Mahena se lze věnovat podrobně celé problematice a k dispozici je 
několik desítek dopředu vytipovaných knih. 

iDnes, 20. 10. 2009   
  



���� Tipy na aktivní stárnutí v Brn ě 
Knihovna Jiřího Mahena 
Registrovaní uživatelé i veřejnost hojně využívá možnost bezplatného přístupu na internet na 
všech provozech knihovny. IN-centrum na náměstí Svobody 15 nabízí seniorům vzdělávací 
kurzy zaměřené na zvýšení počítačové a informační gramotnosti. Jejich absolventi se naučí 
základní práci na počítači a zorientují se ve světě internetu. knihovna zvažuje i pokračování 
velmi oblíbeného cyklu seminářů Trénink paměti pro seniory pod vedením Zdeňky Adlerové, 
certifikované trenérky a členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. 

Brněnský metropolitan, říjen 2009 
 

���� V Brně se vyrojí kosmonauti z celého sv ěta 
V odpoledních hodinách se pak kosmonauti setkají s brněnskou veřejností – začne tzv. 
rojení kosmonautů. Diskuse spojená s autogramiádou se uskuteční od 15 do 17 hodin na 
různých místech Brna – nejen na půdě Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka, ale také 
v Moravském zemském muzeu, Knihovně Jiřího Mahena, na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity, Univerzitě obrany a Podnikatelské fakultě Vysokého učení. 

http://www.brno.cz, 7. 10. 2009   
  

���� Knihovna láká d ěti na cestovatelské zážitky  
Akce s názvem Létáme, jezdíme, plujeme začne v deset hodin ráno v prostorách knihovny 
v Kobližné ulici a potrvá do čtrnácti hodin odpoledne. „Zapojili jsme se do celorepublikového 
projektu Den pro dětskou knihu, který propaguje čtení a knihovny a je určen hlavně dětem. 
Stěžejním tématem sobotního programu bude doprava,“ řekla vedoucí dětského oddělení 
knihovny Helena Selucká. 
Po celý den si pak děti budou moct v tvořivé dílně vyrobit vlastní trojrozměrný létající balón. 
Na ochozech knihovníci připravili pro malé čtenáře soutěže s cestovatelskou tématikou. 
V dětské knihovně ve třetím patře si děti užijí modelovou dráhu a železnici.  

Brněnský deník, 27. 11. 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 
���� Mozart na cestách. Popíše je výstava  
Deset let, dva měsíce a osm dní – to je doba, kterou strávil jeden z největších hudebních 
géniů všech dob W. A. Mozart na cestách. A právě tomuto období je věnována putovní 
výstava Mozartův život a jeho cesty v Knihovně Jiřího Mahena. ... 
A proč je výstava k vidění právě tady? Druhá největší veřejná knihovna v České republice 
sídlí v barokním Schrattenbachově paláci, kde na sklonku roku 1767 nocoval se svou 
rodinou jedenáctiletý W. A. Mozart. Na tuto významnou událost upozorňuje pamětní deska, 
která byla do průčelí monumentální stavby zasazena u příležitosti 200. výročí Mozartova 
narození v roce 1956. 

Brněnský metropolitan, č. 11, 2009 



���� Naše knihovna nabízí víc než „jen“ literaturu  
Počínaje loňským rokem pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Žabovřeskách zahájila sérii 
pořadů, ve kterých svým čtenářům i veřejnosti představuje zajímavé osobnosti našeho 
kulturního a společenského života. Knihovnu dosud navštívili kasteláni některých 
moravských hradů či známí cestovatelé. 

Žabovřeský zpravodaj, č. 12, 2009 
 

���� Výstava v Mahenov ě knihovn ě 
Expozice „140 let městské hromadné dopravy v Brně 1869-2009“, která se konala 
v prostorách knihovny v Kobližné ulici ukázala historii i současnost brněnské hromadné 
dopravy a přiblížila ji jako zajímavou součást života města. Doprovodnou akcí k výstavě byl 
Den pro dětskou knihu v sobotu 28. listopadu, jehož hlavním tématem byla doprava 
v různých podobách – Létáme, jezdíme, plujeme. 

Šalina, č. 12, 2009 
 

 
     


