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Tisková zpráva ze dne 20. 5. 2019

Před osmdesáti lety zemřel Jiří Mahen. Čím nás inspiruje dnes? Jak rezonuje jeho jméno v Knihovně
Jiřího Mahena? A co pro ni v současnosti znamená? Otázky a odpovědi, které zazní na konferenci
nazvané Jiří Mahen v množném čísle.
Jiří Mahen v množném čísle. Jako spisovatel, dramaturg, novinář, knihovník. Právě takto, z mnoha úhlů,
bude představen Jiří Mahen během dvou dnů, 21. a 22. května 2019 na konferenci, kterou Knihovna Jiřího
Mahena v Brně a Společnost Jiřího Mahena pořádají.
Osobnost Jiřího Mahena je s Brnem neodmyslitelně spjata. Do historie se zapsal nejen jako literát, ale také jako
hlavní organizátor kulturního života Brna v období mezi dvěma světovými válkami. Není náhodou, že dnes po
něm nesou jméno významné brněnské instituce – divadla a knihovna. Ta sice v průběhu času od svého vzniku v
roce 1921 měla řadu názvů, od roku 1959 však patří její jméno už jenom jemu. „Byl by spokojen, kam knihovna
za svou téměř stoletou historii dorazila a kam směřuje?“ ptá se její ředitelka Libuše Nivnická a hned odpovídá:
„Jistě by padla slova přívětivá, kritická i burcující. Ale věřím, že uvnitř by byl spokojen.“
A spokojení jsou i její uživatelé. Svědčí o tom poslední čísla jako např.: 767 408 návštěvníků, 1 667 701 výpůjček,
1 278 kulturních akcí, 1 975 vzdělávacích akcí. Spisovatelův kulturní odkaz má na starosti Mahenův památník,
který prošel v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes je i sídlem Společnosti Jiřího Mahena, která jej popularizuje
a s KJM úzce spolupracuje.
Knihovna Jiřího Mahena se stala za dobu své existence neodmyslitelnou součástí brněnského života, stala se
prostorem, kde se prolíná minulost s budoucností. A stejně tomu bude i v úterý 21. a ve středu 22. května, kdy
se mohou všichni zájemci ocitnout na návštěvě historie u Mahenů, či v rámci jednotlivých přednášek a zároveň
současnosti v moderní knihovně Jiřího Mahena, kde si mohou také prohlédnout výstavu k výročí Jiřího Mahena.
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