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Mahenova knihovna otevírá po osmi měsících Mahenův památník
Knihovna Jiřího Mahena dnes otevírá po osmi měsících Mahenův památník v Masarykově čtvrti, který prošel
rozsáhlou revitalizací. Ta mu navrátila ráz prvorepublikové vily s muzejní expozicí připomínající trvalý odkaz
života a díla Jiřího Mahena. Památník se tak znovu stává místem setkávání nad dobrou literaturou či při
kvalitních akcích zaměřených na literární i historické osobnosti a zajímavosti spojené s městem Brnem.
„Revitalizací Mahenova památníku jsme sledovali nejenom jeho nezbytnou stavební opravu, ale chtěli jsme
přiblížit atmosféru domova Mahenů,“ říká ředitelka knihovny Libuše Nivnická.
V přízemí vily, kde byl dříve obývací pokoj, jídelna a kuchyň, jsou umístěny půjčovny s krásnou i naučnou
literaturou a počítači pro čtenáře. Ve vedlejší místnosti, kde byl dříve pokoj sestry Karly Mahenové Marie
Haselmannové, se dnes nachází čítárna s dětskou literaturou. V prvním patře je opět expozice připomínající
osobnost Jiřího Mahena (dříve zde byl pokoj Karly Mahenové). Návštěvníci tu najdou informace o soukromém
životě Jiřího Mahena i o Jiřím Mahenovi jako spisovateli, novináři, dramaturgovi či knihovníkovi. Vedle expozice
je pracovna Jiřího Mahena, její zařízení má autentickou hodnotu, jedná se o vybavení typické pro byt
intelektuála 30. let a pochází z dílny arch. Jana Vaňka. „V pracovně mohou návštěvníci z telefonu uslyšet pravý
hlas Jiřího Mahena, v expozici se pak seznámit se zajímavou korespondencí mezi Mahenem a jeho přáteli jako
byl Seifert, Nezval nebo Lada, či si prohlédnout osobní předměty Mahenovy rodiny,“ přibližuje výstavní část
knihovnice Jana Máčalová. Půdní prostory byly stavebně upraveny tak, aby působily vzdušněji a světleji, a
budou opět místem konání kulturních a literárních pořadů. Během roku projde úpravou i zahrada, která bude
rovněž určena pro konání rozmanitých akcí či pro odpočinek. Novinkou je návratový box umístěný před
Mahenovým památníkem, kam mohou čtenáři vracet knihy mimo otevírací dobu.
Expozici se podařilo obohatit díky vstřícnosti partnerů, kterými byli: Památník národního písemnictví, Moravské
zemské muzeum, Národní divadlo Brno, Muzeum města Brna, Moravská zemská knihovna a Vědecká knihovna
Olomouc.
Náklady na stavební práce a vybavení činily cca 5 mil korun, které jsou hrazeny z rozpočtu knihovny. Z této
částky půl milionů korun poskytl zřizovatel statutární město Brno jako účelově vázané prostředky.
Celý rok 2019 se ponese v duchu významného výročí, kterým bude již 80 let od tragického úmrtí Jiřího Mahena.
Ve spolupráci se Společností Jiřího Mahena se ve dnech 21. a 22. května 2019 uskuteční konference
„Nesmazatelné stopy Jiřího Mahena“ oslavující tuto zajímavou osobnost a její rozsáhlou tvorbu a bude určena
nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. Po zbytek roku se v Mahenově památníku bude konat celá řada
pořadů o jednotlivých odvětvích Mahenovy činnosti knihovnické, spisovatelské, novinářské i dramaturgické, ale
i pořady o cestování, zahradničení či rybaření. Ty budou určeny pro různé věkové kategorii a podtrhnou
důležitou roli, kterou v komunitním fungování Mahenův památník v Masarykově čtvrti zastává.
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