
Napsali o nás 2010  (výběr) 
 

����Návšt ěvu papeže p řipomíná výstava 
Zavzpomínat na návštěvu papeže Benedikta XIV. mohou Brňané v Knihovně Jiřího 
Mahena. Začala tam výstava, která ve fotografiích a videosekvencích podrobně mapuje 
přípravy na návštěvu Svatého otce.   

MF Dnes, 11. 2. 2010 

����Čtení na mnoho zp ůsobů 
Dávno dnes není čtení „jen“ o klasických knihách a knihovna není instituce, kde lze „jen“ 
číst a najít „jen“ klasické knihy. V měsíci březnu  proto Knihovna Jiřího Mahena a studenti 
Informačních studií a knihovnictví MU představí v aktivitami nabitých programech, co vše 
umí knihovna nabídnout a v jakých mnoha různých podobách lze číst.  

Metropolis, 11. 3.- 17. 3. 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
����Knihy jsou stále v oblib ě 

Výsledky ankety, kterou v minulých týdnech pořádala brněnská knihovna Jiřího Mahena 
dokazují, že lidé stále čtou knihy. Ze 753 respondentů jich více než polovina chodí do 
knihovny. Mezi čtenáři vítězí historické romány. Oblíbeným místem ke čtení je postel. 

Brněnský deník, 25. 3. 2010 
 

����Děti si p řipomn ěly krále pohádek 
Podesáté se v Česku, na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku konala v knihovnách, 
školách a dalších institucích Noc s Andersenem. Program v Knihovně Jiřího Mahena 
v Brně byl věnován navíc Františku Hrubínovi u příležitosti 100. výročí jeho narozenin. 

Metro, 29. 3. 2010 
 

����Přednáška Ji řího Grygara: Co se d ělo vloni na nebi 
S přednáškou výmluvně nazvanou Žeň objevů 2009 se včera v Brně hned nadvakrát 
představil známý astronom Jiří Grygar. Zaplněnému sálu v Knihovně Jiřího Mahena 
představil podivuhodný souhrn nejdůležitějších objevů na poli astronomie.  

MF Dnes, 31. 3. 2010 

����Knihovna vyhlásila rodinnou sout ěž 
Povedené fotografie z rodinného alba mohou nyní Brňanům přinést zajímavé zážitky. 
Knihovna Jiřího Mahena totiž vyhlásila fotografickou soutěž, ve které na výherce čeká 
bezplatná registrace do knihovny či dárkové koše se zajímavými knihami. 

Brněnský deník, 23. 4. 2010 
 



����Nakojit či přebalit dít ě ve městě? Ve Family Pointu, zadarmo 
V Kobližné je středisko pro rodiče v Knihovně Jiřího Mahena. ,,Mají tam stejné podmínky 
jako v centru na Josefské a otevřeno je až do sedmi hodin večer.“ V knihovně mohou 
rodiče dokonce bezplatně využít přístupu k internetu. „Pro knihovnu je politika podporující 
rodinu důležitá, proto jsme na čtyřech pobočkách s vhodnými prostory Family Point 
zřídili,“ informovala mluvčí knihovny Lucie Anderová.  

 
Brněnský deník, 22. 4. 2010 

����Program M ěsíce pro rodinu v Knihovn ě Jiřího Mahena 
Ve čtvrtek 6. května 2010 zahájila Knihovna Jiřího Mahena v Brně Měsíc pro rodinu, jímž 
veřejnost představí svou prorodinnou politiku. Záštitu celému projektu poskytl primátor 
Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA a hejtman Jihomoravského kraje 
Mgr. Michal Hašek. Knihovna Jiřího Mahena – Společnost přátelská rodině vnímá 
podporu a usnadňování rodinného života svých klientů v každodenní práci 
i v dlouhodobých koncepcích jako dobrou investici. Je důležité, aby návštěvníci KJM 
věděli, že to, že mají malé děti, není překážkou pro návštěvu knihovny a důvod ztratit s ní 
kontakt.  

Ikaros, 7. 5. 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
����Naše Veli čenstvo kniha 

Ekocentrum Brno vyhlásilo letos již pošesté celostátní soutěž Moje Veličenstvo kniha, 
a to s podporou Ministerstva kultury nakladatelství Fragment a Knihovny J. Mahena. 
V této zajímavé soutěži jednotlivci i celé kolektivy tvoří vlastní knihu.  

Severník, květen 2010 

����Labutí zp ěv šamana z Kan čích hor 
Obec spisovatelů pořádá dvacátého května v osmnáct hodin v Mahenově památníku 
v Brně velké čtení. Z dosud nepublikovaného rukopisu Labutí zpěv šamana z Kančích 
hor, s.r.o. bude číst šestasedmdesátiletý básník Ivo Odehnal.  

Brněnský deník, 10. 5. 2010 

����Večer s Frulou 
Pořad Malého divadla hudby zve za poznáváním cizích kultur. Frulu, srbský lidový nástroj 
a místní lidovou hudbu představí Nikola Djokić (frulou) a Zoran Mijaković (akordeonem). 
Večerem v IN-centru Mahenovy knihovny v Kleinově paláci na náměstí Svobody, 
věnovaným srbské hudební kultuře, provede Silvana Djokić.  

Metropolis, 3. 6.- 9. 6. 2010 

 
 



����Mahenova knihovna spustila nový web 
Čtenářům, kteří si půjčují knihy v brněnské Knihovně Jiřího Mahena, usnadňují od 
včerejška práci nové webové stránky. „Snažili jsme se na nich přehledněji uspořádat 
informace, aby se v něm snadno vyznali malí i velcí návštěvníci,“ informovala o novince 
mluvčí knihovny Lucie Anderová. Na webu navíc přibyly i nové rubriky, jako například 
nejpůjčovanější nebo nejnovější knihy. 

Brněnský deník, 9. 6. 2010 
 

����Brno: KJM dnes slavnostn ě otev řela opravenou pobo čku v Novém Lískovci 
Nově opravená pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Novém Lískovci, která je pro čtenáře 
přípustná už od minulého pondělí, se dnes dočkala otevření oficiálního a slavnostního. 
Pobočka v Oblé ulici je díky rekonstrukci nově zapojena do sítě automatických provozů.   
Čtenáři registrovaní v této síti mohou s jedním čtenářským průkazem využívat služeb 
všech provozů takto on-line propojených. Nemusí se tedy registrovat zvlášť například 
v Ústřední knihovně a zvlášť na pobočce ve své městské části nebo v Mahenově 
památníku, ale vystačí s registrací na jednom místě. Knihovna má celkem 38 provozů, 
z nichž více jak polovina už je automatizovaná. Letos se do sítě zapojí i další pobočka na 
Lesné.  

Brněnský deník, 30. 6. 2010 
 

����Vrah jsi ty! aneb Sv ětový den knihy oslavila Knihovna Ji řího Mahena  
Poslechem kvalitní detektivky Edgara Allana Poa Vrah jsi ty! si Knihovna Jiřího Mahena 
připomenula Světový den knihy a autorských práv.  

 
Zpravodaj městské části Brno-střed, červen 2010 

 
 

 
 

����Nabízí počítačové kurzy pro d ůchodce  
Důchodci, kteří se chtějí zdokonalit v práci s počítačem, mohou už na konci prázdnin 
využít speciálního školení v brněnské Knihovně Jiřího Mahena.  

Brněnský deník, 3. 8. 2010 

����Knihovna nabídne staronovou výstavu 
Na staronovou výstavu se mohou od září těšit lidé v brněnské městské části 
Kohoutovice. V místní pobočce Knihovny Jiřího Mahena jim organizátoři ukážou 
fotografie přibližující historii obce a později městské části.  

Brněnský deník, 17. 8. 2010  

 



����Z letních akcí Knihovny Ji řího Mahena 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně pořádá i v létě řadu akcí, např. výstavu Naučné stezky, 
kterou připravilo Urban centrum Brno. Tato výstava představuje patnáct stezek Brna 
a okolí jako tip na výlety.  

Ikaros, 7. 7. 2010 

����Odpoledne u deskových her 
Příznivci dobré zábavy, malí i velcí hráči jsou vítáni na hracím odpoledni v knihovně. 
Vybírat můžete z široké nabídky nejnovějších deskových her všeho druhu, naučit se od 
zkušených hráčů pravidla, poměřit síly a přihlásit se do našeho Klubu deskových her.  

Metropolis, 22. 7.- 28.7. 2010 

����Co ukrývá makovice? 
Nenechte se mýlit. To není otázka pro milovníky buchet nebo škubánků, ale název 
výtvarné soutěže pro děti do desíti let. Vyhlásila ji Knihovna Jiřího Mahena v Brně.  

Bystrcké noviny, září 2010 

����Poprvé do školy, poprvé do knihovny  
S novým školním rokem se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) rozběhne 8. ročník 
projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny, jenž si klade za cíl podporovat dětské 
čtenářství. V době od 1. září do 10. října se mohou prvňáci bezplatně registrovat na 
kterémkoli provozu knihovny a celý rok si tak zdarma půjčovat knížky.  

Vinohradský informační zpravodaj, srpen 2010 

����Do Brna se slétlo sedm kosmonaut ů 
Odpoledne kosmonauti besedovali s občany v Knihovně Jiřího Mahena a v Moravském 
zemském muzeu a večer na radnici zahájili Festival vědy. 

Právo, 16. 9. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
����Knihovna po řádá počítačový kurz 

V bezplatném počítačovém kurzu pro nezaměstnané a rodiče na rodičovské dovolené, 
který chystá  Knihovna Jiřího Mahena, stále zbývající volná místa.  

Brněnský deník, 3. 9. 2010 

���� „Ruku v ruce“ k poznání a toleranci  
Pomoci dětem se zrakovým, tělesným, mentálním či sociálním handicapem zapojit se do 
většinové společnosti – to je cílem tříletého projektu Ruku v ruce, který za finanční 
podpory Evropského sociálního fondu a českého státního rozpočtu realizuje Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně.  

Brněnský metropolitan, říjen 2010 



����Auto ři z Utrechtu vystavují v Brn ě. Komiksy. 
Díla devatenácti kreslířů, kteří svými komiksy odkazují k nizozemskému městu Utrecht, 
ode dneška představují Galerie G2, sál Břetislava Bakaly a Knihovna Jiřího Mahena.  

Brněnský deník, 6. 10. 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
����Knihovna J. Mahena bude mít novou pobo čku na Lesné 

Pro obyvatele sídliště Lesná připravujeme znovuotevření pobočky Knihovny Jiřího 
Mahena na Haškově 4. Ve spolupráci s architekty a majitelem objektu prošla pobočka 
v letních měsících celkovou stavební rekonstrukcí a původně dvě oddělení byla 
propojena do jednoho prostoru. V novém prostoru se podařilo vybudovat tradiční 
půjčovnu s otevřeným volným výběrem, který je doplněn studijními a relaxačními zónami 
pro dospělé i pro dětské uživatele. Součástí je také zázemí pro poskytování 
internetových služeb.  

Severník, říjen 2010 

����Knihovna nabízí registraci zdarma 
Knihovna Jiřího Mahena se také letos připojila ke čtrnáctému ročníku Týdne knihoven 
a v tomto týdnu láká čtenáře na pestrý program i výhodné akce.  

Brněnský deník, 5. 10. 2010 

����Život na pobo čce Knihovny Ji řího Mahena 
První větší kulturní akci tohoto školního roku byla akce pro děti „Malování na chodníku“. 
Ta proběhla v přilehlých prostorách knihovny. Malování na téma „Bezpečnost na silnici“ 
bylo součástí celoměstské kampaně „Evropský týden mobility“.  Díky příznivému počasí 
se akce zúčastnilo 150 dětí nejen z Králova Pole.  

Královopolské listy, listopad 2010 

����Knihovny lákají čtenáře. Na besedy i kurzy. 
Čtenáře hýčkají také v brněnské Knihovně Jiřího Mahena, která kromě ústřední půjčovny 
spravuje i pětačtyřicet poboček po celém Brně. Kromě pořádání přednášek, kurzů i 
besed se snaží zlepšovat své služby po technické stránce. „Ještě letos pustíme nový on-
line katalog, který lidem umožní lepší a přesnější vyhledávání a bude mít i příjemnější 
grafiku,“ uvedla mluvčí knihovny Lucie Anderová. Na únor příštího roku knihovna chystá 
pro čtenáře překvapení, kterým oslaví své devadesáté narozeniny.  

Deník, 3. 11. 2010 

����Knihovna Ji řího Mahena zvít ězila v nové sout ěži hned dvakrát  
V prvním ročníku soutěží, které nově vyhlásil Svaz knihovních a informačních pracovníků 
(SKIP), Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) obsadila dvakrát druhé místo. V soutěži o 
nejlepší městskou knihovnu roku 2010 skončila KJM v kategorii měst nad 40 tisíc 
obyvatel jako druhá nejlepší, hned za knihovnou města Ostravy. Druhá soutěž nazvaná 



MARK (Mladý Atraktivní Rozumný Knihovník/Knihovnice, též Moudrý Rozkvétající 
Knihovník/Knihovnice) se zaměřila na jednotlivé pracovníky či pracovnice a studenty 
oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Za KJM byla nominována vedoucí Dětské knihovny 
Bc. Helena Selucká pro svůj kreativní a inspirativní přístup k práci s dětmi v knihovně. 
Obsadila taktéž druhé místo a získala zajímavou finanční odměnu.  

      Zpravodaj městské části Brno-střed, listopad 2010 
 

����2. 12. 2010 Výstava „Desítka – Jihomoravský kraj, v íce než ú řad“ je k vid ění  
      v knihovn ě 

V brněnské Knihovně Jiřího Mahena se ve čtvrteční podvečer uskutečnila za přítomnosti 
náměstka hejtmana Stanislava Juránka a radní Marie Cackové slavnostní vernisáž 
výstavy „Desítka – Jihomoravský kraj, více než úřad“. Prezentace v Mahenově knihovně 
je součástí série slavnostních akcí konaných u příležitosti desátého výročí obnovení 
krajské samosprávy v ČR.  

portál Jihomoravského kraje, prosinec 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
����Senior v pé či Knihovny Ji řího Mahena 

Podpora aktivního stáří má v KJM řadu podob a tváří – realizována je především 
prostřednictvím kurzů tréninku paměti a též kurzy PC gramotnosti apod. Zájemci mohou 
dále přicházet na pravidelná klubová setkávání, jejich náplní jsou besedy, přednášky, 
vycházky, exkurze, setkání s autory či jinými známými osobnostmi ze světa kultury 
a vzdělávání. Tvůrčí potenciál seniorů podporují pořádané výtvarné dílny či deskové hry.  

Inflow, 7. 12. 2010     


