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STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
2. – 28. 1. Pohádková soutěž pro děti
Od 7. 1. Tak to vidím já – výstava fotografií Jany Vondrové
16. 1. / 16.30 Jak naučit Edu lítat? – čtení pro nejmenší
děti s doprovodem
ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
Od 23. 1. Fotoobrázky – Eva Pilarová, Helena Štefanová,
vernisáž výstavy 23. 1. / 17.00
31. 1. / 18.00 Makedonie – putování zemí západního
Balkánu s cestovatelem Rudou Růžičkou
ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
2. – 31. 1. Zimní pohádka – výstava výtvarných prací
dětí ze ZŠ Gajdošova
3. 1. / 15.00 Klub šikulek – vyrábíme květinu z organzy

OCHUTNÁVKA nejen KNIŽNÍCH NOVINEK
(Ne)víte, co si půjčit? Rádi Vám představíme knižní novinky i starší tituly, které stojí za to, aby byly půjčovány
a čteny.
10. a 24. 1. 2019 / 16.00 – 18.00, atrium Ústřední knihovny
ROZŠÍŘENÍ PŮJČOVNÍ DOBY NA POBOČKÁCH
Chrlice, Chrlické nám. 2 – Čt 13.00 – 18.00
Jehnice, nám. 3. května – Po 13.00 – 18.00
Komárov, Černovická 2b – Pá 10.00 – 15.00
KNIHOVNA PRO BEZBARIÉROVÉ BRNO
KJM pro rok 2019 připravila ve spolupráci s Kabinetem
informačních studií a knihovnictví na FF MU sérii přednášek o bezbariérovosti, resp. přístupnosti. Od ledna
do června a dále od září bude do knihovny na Kobližné
každé poslední úterý v měsíci v odpoledních hodinách
pozván expert z praxe či jednotlivec s osobní zkušeností,
aby posluchačům představil život s různými druhy handicapů. Setkání jsou primárně určena členům Poradního
sboru pro bezbariérové Brno, kterým tak knihovna připraví zázemí pro další vzdělávání, přístupná však budou
všem zájemcům z řad veřejnosti. Jak se jezdí „pěšky“, Jak
se „dívá“ nevidomý, Kdo je odpovědný za přístupnost
a Jakým způsobem je řešena bezbariérovost ve velkých
městech. To jsou některá z témat, která budou prostřednictvím moderované debaty v rámci projektu představena. Cílem projektu je přispět k vybudování systematického řešení přístupnosti ve městě, propojit klíčové aktéry
a pomoci tak ke zlepšení kvality života lidí ve městě.

LEDEN 2019
Knihovna Jiřího Mahena v Brně přeje všem svým
čtenářům i návštěvníkům mnoho příjemných chvil
ve společnosti dobré knihy v roce 2019.

ZAŽIJTE KNIHOVNU I V ROCE 2019!

Zrekonstruovaná pobočka v Bystrci

Setkání se Zbigniewem Czendlikem

Setkání s Karolem Sidonem

Nová čtenářská šalina

8. 1. 2019 v 17.00, sraz u hlavní brány Kleinova paláce,
nám. Svobody 15

Nová pobočka v Husovicích

Zahájení výstavy Estonský filmový svět

SEZNAMTE SE S NOVÝM KATALOGEM IPAC
14. 1. nebo 16. 1. 2019 / 16.30 – 18.00
28. 1. nebo 30. 1. 2019 / 9.00 – 10.30 nebo 13.00 – 14.30
Školení probíhají v IN-centru v Kleinově paláci, nám.
Svobody 15. Nutné se přihlásit telefonicky na tel.:
773 182 379 nebo na e-mailu: incentrum@kjm.cz. Kapacita je omezena – 12 účastníků / 1 školení.

Muzikoterapeutický koncert

TEEN – Noc bez Andersena

Festival Re:publika – Expozice 100 let
100 knih

Bookstart – Lekce arteterapie pro
maminky s dětmi

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
Exkurze pro širokou veřejnost v uzavřených prostorách
Kleinova paláce, kde vás seznámíme s historií paláce, rodem Kleinů a jejich významem pro Brno a okolí a službami, které nabízí IN-centrum, detašované pracoviště
Ústřední knihovny. Exkurze se uskuteční při minimálním
počtu 5 účastníků. Přihlašování je možné na e-mailové
adrese incentrum@kjm.cz nebo osobně v Zákaznickém
centru knihovny, Kobližná 4.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz

INSPIROVAT SE
Do 31. 1. Proměny venkovské architektury v 19. a 20.
století na Moravě a ve Slezsku – výstava
VZDĚLÁVAT SE
28. 1. / 17.30 Gruzie – tajemné království ve stínu Kavkazu – Gruzie je země plná kontrastů a překvapení. Mohutné
hradby Kavkazu střídají nížiny plné vinné révy, polopoušť
a pak zase břehy Černého moře. Spolu s Michalem Štěpánkem navštívíme horské oblasti Svanetie, Tušetie, Chevsuretie a Kazbegi, projdeme se uličkami hlavního města Tbilisi
a ochutnáme nejednu z místních kulinářských specialit.
(Velký společenský sál, 5. NP)
31. 1. / 17.30 Poraďte si s (n)emocemi – jsme-li dlouho
dobu v zajetí negativních emocí, jako je strach, vztek, lítost, začne dříve či později trpět i naše fyzické tělo, přichází
chronická nebo jiná nemoc. Co s tím? Přijďte se seznámit
s revoluční terapeutickou technikou, která v sobě spojuje
prvky psychologie a znalosti tradiční čínské medicíny, a dozvědět se, v čem všem může pomoci na úrovni psychické
i fyzické. Jako bonus se naučíte, jak si rychle a svépomocí
poradit s akutní fyzickou bolestí a stresem. Na setkání se
těší terapeut David Bulva. (Velký společenský sál, 5. NP)
RELAXOVAT
15. 1. /17.00 Dámy hudby – Ladies of Music – Věhlas žen,
které skládaly hudbu v barokní době, zůstává dnes jakoby
ve stínu. Malý komorní koncert přinese hudbu italských
barokních skladatelek v podání tria na historické nástroje.
Během koncertu bude představeno nové CD, které natočily interpretky Jana Janků (mezzosoprán, trojřadá barokní harfa), Lucie Lukášová (traverso) a Tereza Samsonová
(theorba). Nahrávka CD Dámy hudby otevírá téma žen
skladatelek (v návaznosti na CD Barokní ženy souboru Musica Poetica z roku 2013) v komorním zvuku barokní příčné
flétny, theorby a italské trojřadé harfy - nástroje u nás ojedinělého. Autorkami skladeb jsou italské barokní skladatelky F. Caccini, B. Strozzi a C. Sessa, doplněné skladbami
anonymů. (Malý společenský sál, 5. NP)
31. 1. / 10.15 Muzikoterapeutická prožitková relaxace
– metoda celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera pod
vedením Soni Štoudkové, vstupné 50,- Kč (Malý společenský
sál, 5. NP)
INFORMAČNÍ STŘEDISKO EUROPE DIRECT
22. 1. / 17.30 Filmový večer – Rebelská střední v Berlíně
– na téhle střední škole není žádná ředitelna a nerozdávají
se žádné známky. Učitele si platí studenti a oni sami také
rozhodují o osnovách i každodenním chodu
školy. Jenomže na konci je čeká státní maturita. Obstojí v ní? Německo, 2017, 92 min.
(Velký společenský sál, 5. NP)
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HRÁT SI
Knížky bystré lišky – nový pravidelný cyklus pro dětské
čtenáře od 3 do 6 let
Paní liška je moudré a sečtělé zvíře, které
má přehled o kvalitní literatuře pro děti.
Cílem programu je přesvědčit nejmenší
čtenáře i jejich rodiče o tom, že s knihami není nuda, a s těmi, které vybrala paní
liška už teprve ne. Hravé dopoledne spojené se čtením
a vyprávěním bude vždy věnováno jinému tématu v návaznosti na konkrétní knihy. Máte se na co těšit.
5. 1. / 11.00 Rýma není rým aneb šprýmy s rýmy – výběr
těch nejlepších říkadel, básniček a písniček pro nejmenší.
Žáček, Mikulka, Šrut, Svěrák a jiní známí i neznámí autoři
dětské poezie se na Vás těší! (Dětská klubovna, 3. NP)
Termíny dalších pořadů: 2. 2., 2. 3., 30. 3., 4. 5., 1. 6.
1. 2. / 10.00 – 20.00 Za pětky i jedničky, vyrobte si placičky – co s volným pátkem o pololetních prázdninách?
Přijďte si vyrobit originální placku! Můžete využít vlastní
motiv nebo si vybrat některý z našich obrázků. Fantazii se
meze nekladou. (Dětská knihovna, 3. NP)

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1. Knižní čtvrtky – seznámení
s novinkami knižní produkce
15. 1. / 16.30 Čtení pro nejmenší – O Budulínkovi –
vhodné pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělé osoby
22. 1. / 16.30 Po oKRAJ – komentovaná prohlídka výstavy s autorkou Janou Malou
BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz
2. – 31. 1. Pojďte se vrátit v čase – české retro Vánoce,
práce dětí ze ŠD Heyrovského
8. 1. / v půjčovní době Novoroční zpívánky – soutěž
a hra pro celou rodinu
15. 1. / v půjčovní Nebojte se nového katalogu
ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
2. – 31. 1. Soutěž o nejkrásnější vločku – vytvoř vločku a přidej ji na nástěnce v knihovně, hlasování rozhodne
o té nejhezčí
30. 1. / 16.00 Výlet myšky Toničky – čtení pro nejmenší
s doprovodem
ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel.: 548 538 275, cernovice@kjm.cz
Do 30. 4. Cesta za sluncem – olejomalby a akvarely Jana
Lohnického

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Od 2. 1. Toulky Moravou – výstava fotografií Milady Kozlovské
KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
14. – 24. 1. / v půjčovní době Tvoření z obalů na vajíčka – výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
22. 1. / 17.30 Švýcarsko vlakem 2 – setkání s cestovatelkou Marií Lollok Klementovou
KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Do 24. 4. Podmalba na sklo – výstava Zuzany Čechové
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
3. – 31. 1. / Zima, slunce, láska, štěstí – akryl na plátně,
výstava Valerie Zezulové
LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
10. 1. / 16. 30 Čtení pro nejmenší – Skřítek Permoníček
– čtení pro děti od 4 do 7 let s doprovodem
MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
tel.: 778 466 979, medlanky@kjm.cz
Od 2. 1. Výlet do pohádky a časů minulých – výstava
(nejen) pohádkových kostýmů
SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
Do 31. 1. Na vlnách světla a humoru – výstava Marie
Plotěné
STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
15. 1. / 17.00 – 00.00 Herden – hraní deskových her pro
děti a dospělé
22. 1. / 18.00 – 20.00 Cestovatelské úterý – Bosna
a Hercegovina
NOVÝ LÍSKOVEC
tel.: 778 428 657, obla@kjm.cz
15. 1. / 14.00 – 15.00 Muminek a sníh – vyprávění o postavičkách z muminího údolí, pro děti v doprovodu rodičů
29. 1. / 14.00 – 15.00 Pohádky ze sněhové duchny –
čtení a vyprávění pohádek, pro děti v doprovodu rodičů
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