Napsali o nás 2012 (výběr)
• Od nového roku se změnily služby Knihovny Jiřího Mahena
Razantní snížení rozpočtu knihovny pro rok 2012 a 2013 donutilo Knihovnu Jiřího Mahena
k přijetí řady restrikčních opatření, která se dotknou provozních dob i počtu poboček KJM.
Dojde například ke sjednocení otevíracích dob ve všech provozech KJM od 10 hod. Umožníli to finanční situace, bude se ovšem knihovna snažit postupně služby vracet do původního
rozměru.
Zpravodaj městské části Brno-střed, 2012, č. 1, s. 8
• Černovická knihovna má nové prostory
V pondělí 19. Března 2012 byla za přítomnosti starosty Černovic Jiřího Hladíka, Libuše
Nivnické, ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, náměstka primátora Roberta Kotziana a
dalších představitelů Černovic otevřena nová pobočka knihovny. Knihovna se přestěhovala
ze Sociálního domu do nových prostor na ulici Charbulova č. 38.
Černoviny, 2012, č. 2, s. 1
• Brno přivítá trojici kosmonautů. Pobesedují a navštíví hvězdárnu
Po roce a půl Brno opět zažilo setkání středoevropských kosmonautů. Vladimír Remek a
jeho kolegové z Německa a Polska navštívili planetárium a zúčastnili se besedy konané
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Ta uspořádala při této příležitosti i jejich autogramiádu.
MF Dnes, 23. 2. 2012, s. 1B
• Et Lettera – writing picture, drawing words
Evropský projekt Et Lettera – psát obrázky, kreslit - slova propojuje šest měst (Arad,
Barcelonu, Brno, Debrecen, Štrasburk a Varšavu) se společným cílem: vyzdvihnout různé
aspekty psaní. Projekt sleduje, jakým způsobem si děti osvojují techniku psaní, popřípadě
kreslení písmen. Partnerem projektu je Odbor zahraničních vztahů města Brna společně
s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Ta se do projektu zapojila několika aktivitami.
www.vaseliteratura.cz, 29. 2. 2012
• Soutěže, dílny. I to je měsíc knihy
Autorské čtení, bleší trh, výstavy, soutěže, literární a výtvarné dílny. To čekalo celý měsíc
návštěvníky brněnských knihoven. Březen byl totiž měsíc čtenářů. Měsíc čtenářů je
celostátní akce, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Brněnský deník, 3. 3. 2012, s. 3
• Čtenářům zrušili knihovnu, ti se ji rozhodli vzkřísit
Pobočka knihovny Jiřího Mahena v brněnské Líšni se dočká znovuzrození. Přestože čtenáři
prohráli pomyslný boj se škrty v rozpočtu, bitvu se rozhodli neprohrát. To se povedlo
především díky principálce Divadla Líšeň Pavle Dambrovské. Knihovna bude fungovat na
dobrovolnické bázi a bude spolupracovat s líšeňskými spolky a veřejností.
Metropol, 9. 3. 2012, č. 4, s. 2
• Knihovnu zachrání radnice a studenti
Na Starém Brně zavládl smutek mezi čtenáři, pravidelnými návštěvníky pobočky Knihovny
Jiřího Mahena v Křížové ulici. Radnice se však rozhodla pomoci, a to poskytnutím zázemí a
finanční podpory a také angažováním studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Právo, 3. 4. 2012, s. 10

• Brány jazyků se otevřou na počest Komenského
Letos v březnu uplynulo 420 let od narození Jana Amose Komenského, významného
filozofa, pedagoga, teologa a spisovatele. Knihovna Jiřího Mahena v Brně se rozhodla
myšlenky „učitele národů“ přiblížit současné mladé generaci prostřednictvím projektu Brána
jazyků otevřená – Brama jezyków otwarta. Jednalo se o vzdělávací semináře, divadlo a
výstavu starých tisků.
Brněnský metropolitan, 2012, č. 4, s. 4
• Čtyři dny a čtyři noci datlování v Brně. A vznikne nová kniha
Jan Sviták z Holešova na Kroměřížsku psal čtyři dny a čtyři noci v Knihovně Jiřího Mahena
v Brně knihu s pracovním názvem Jedním dechem. Veřejnost mohla jeho práci v reálném
čase sledovat na webu. Tento nápad vznikl při příležitosti Světového dne knihy a autorských
práv.
MF Dnes, 24. 4. 2012, s. 1B, 2B
• Druhý ročník Týdne čtení dětem zahájí v Brně Polívka a Goldflam
Nezisková organizace Celé Česko čte dětem otevřela 31. května slavnostní inaugurací
v Divadle Bolka Polívky další ročník Týdne čtení. V Knihovně Jiřího Mahena se uskutečnilo
autorské čtení, dále proběhl happening v centru města, povídání a soutěže Z pohádky do
pohádky určené dětem.
Zpravodaj městské části Brno-střed, 2012, č. 5, s. 20
• Tipy pro různé nátury, jak si užít dnešní muzejní noc
Jazz z Chicaga, pobíhající Mozartova sestřička v Redutě nebo taneční lekce latinské
ameriky. Brněnská muzejní noc, to nejsou jen výstavy a exponáty. Knihovna Jiřího Mahena
uspořádala, v rámci této noci, 13 rozmanitých vystoupení pro děti.
MF Dnes, 19. 5. 2012, s. 2B
• Veslaři slaví úctyhodnou stovku
Český veslařský klub v Brně ve spolupráci s Archivem města Brna a Knihovnou Jiřího
Mahena pořádal v prostorách knihovny v ulici Kobližné výstavu s názvem 100 let Českého
veslařského klubu v Brně.
Brněnský metropolitan, 2012, č. 6, s. 22
• Veselé malování na chodníku
Okolí knihovny J. Mahena na náměstí SNP v Černých Polích se stalo místem, kde děti
projevily svoje výtvarné nadání. Této již tradiční akce se zúčastnilo kolem 200 malých
výtvarníků.
Severník, 2012, č. 8, s. 2
• Prvňáky čeká další pasování na rytíře knih. Už podesáté
Děti, které jdou letos poprvé do školy, získají registraci do brněnské knihovny Jiřího Mahena
zdarma. Noví čtenáři se mohli zúčastnit slavnostního pasování, a to ve třinácti pobočkách
knihovny. Do projektu patří divadelní představení, výstava knih a výtvarné dílny a soutěže.
Brněnský deník, 28. 8. 2012, s. 3
• S projektem Ruku v ruce u cíle
V Knihovně Jiřího Mahena v Brně už několik let probíhá projekt Ruku v ruce, který byl
ukončen v červnu 2012. Myšlenkou projektu byla snaha snižovat informační bariéry mezi
dětmi s různými druhy handicapů (zraková, tělesná a mentální postižení včetně kulturněsociálního znevýhodnění) a dětmi s majoritní společnosti.
Ikaros, 2012, č. 7

• Babylonfest: od etna k brněnským menšinám
Pátý ročník přehlídky brněnských národnostních menšin Babylonfest 2012 nabídne letos
výuku řeckých tanců i ochutnávku specialit. Knihovna Jiřího Mahena, v rámci tohoto
festivalu, pořádala literární dílnu.
Brněnský deník, 19. 9. 2012, s. 8
• Po osmi měsících byla slavnostně znovuotevřena knihovna Na křižovatce
Díky finančnímu přispění městské části Brno-střed byla 3. Října otevřena pobočka Knihovny
Jiřího Mahena v Brně na ulici Křížová 24. Pobočka bude fungovat jako v předchozím období
v režimu neautomatizovaného provozu. Personálně zajistí služby knihovny studenti oboru
informačních studií a knihovnictví FF MU.
Zpravodaj městské části Brno-střed, 2012, č. 11, s. 4
• Knihovna Jiřího Mahena v Brně se stala Knihovnou roku 2012
Titul Knihovna roku 2012 náleží od 3. října Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Toto prestižní
ocenění Ministerstva kultury ČR získala za systematickou práci s uživateli s různými druhy
handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny.
Novinky.cz, 2012
• Knihovna láká mladé čtenáře. Na klubovnu
Už příští léto začnou dělníci přestavovat knihovnu Jiřího Mahena v Kobližné ulici. Organizace
na to chce dotaci dvacet milionů. Za vším je myšlenka „ať se mladí nepotloukají venku a
raději zůstanou v knihovně“, která možná nechá vzniknout klubovnu pro sto lidí ve třetím
patře knihovny v Kobližné ulici.
Brněnský deník, 19. 11. 2012, s. 3
• Knihy zdarma? Jen pro čestné lidi
Radnice chce knihy půjčovat na pěti až sedmi místech. Zatím uvažuje o svém sídle
v Dominikánské ulici, areálu koupaliště na Kraví hoře, Divadlu Polárka a středisku Kávéeska.
Lidé si knihu půjčí na jednom z označených míst a vrátit ji mohou na jiném. Knihy chce
radnice získat přímo od obyvatel nebo požádat o vyřazené kusy Knihovnu Jiřího Mahena.
Brněnský deník, 20. 11. 2012, s. 3
•

Slavnostní otevření Family Pointu na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v BrněLíšni
Ve středu 13. 11. 2012 bylo na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Líšni (Jírova 2)
slavnostně otevřeno nové kontaktní místo pro rodinu – Family Point, čímž došlo k dalšímu
rozšíření těchto vyhrazených prostor knihovny určených k péči o nejmenší děti.
Líšeňské noviny, 2012, č. 12, s. 3
• Královo Pole podporuje zájmovou činnost, kulturu, sport i sociální organizace
Pro rok 2012 bylo plánováno celkem 25 akcí v rámci povinného kulturního programu
v Kulturním centru Semilasso. Knihovna Jiřího Mahena na Palackého třídě díky této podpoře
nakupuje nové knihy a pořádá akce pro děti a jiné aktivity.
Královopolské listy, 2012, č. 12, s. 3

