
     
 

                                                                                 
 
 
 
 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), Kobližná 4, 601 50 Brno 
 
Tisková zpráva ze dne 2. října 2014 
 
Knihovna se otevírá mladým 
 
V rámci Týdne knihoven (6. - 12. října 2014) rozšiřuje knihovna své služby a otevírá se dospívajícím 
lidem, kterým chce nabídnout nový prostor pro relaxaci, studium či širokou škálu volnočasových 
aktivit. Prostor, který bude disponovat relaxačními zónami s možností občerstvit se, popovídat si 
s přáteli, pustit si film, půjčit si literaturu či CD do školy i pro volný čas, se otevře 13. října 2014 ve 
14.00, ale právě v Týdnu knihoven se mohou nejen mladí lidé těšit na zajímavý program spojený 
s představením koncepce tohoto prostoru. „Hned v pondělí nás čeká večer argentinského tanga, dále 
je v týdnu připravena improvizační show divadla BAFNI, fyzické básnictví Petra Váši, autorské čtení, 
výtvarná dílna a koncert uskupení Sami zase sebe či šifrovací hra Kód Zeppelin. Veškeré nabízené 
aktivity jsou zdarma a budou se konat večer po uzavření knihovny,“ uvedla vedoucí Knihovny pro děti 
a mládež Helena Hubatková Selucká. Po celý zmiňovaný týden – 6. – 12. října 2014 – se budou moci 
děti a mladí lidé do 18 let zaregistrovat zdarma na všech provozech knihovny (platí pro nové, dosud 
neregistrované uživatele). Aktivity pro mladé lidi budou pak v dalších měsících rozděleny do čtyř 
týdnů, kdy každý týden bude věnován jednomu tématu. „Jednotlivé týdny jsme označili čtyřmi hesly – 
Vytvořím, Objevím, Naučím, Pařím, kdy každý z nich nabídne odlišné typy aktivit,“ doplnila 
Hubatková Selucká. Prostor pro mladé pak bude v Ústřední knihovně otevřen každý všední den vždy 
od 14.00 do 18.00 hodin. „Po dokončení stavebních úprav, které právě v Ústřední knihovně probíhají, 
zamýšlíme dobu ještě rozšířit,“ upřesnila mluvčí knihovny Jana Kuncová.  
 
Kromě těchto aktivit čeká v Týdnu knihoven na všechny prvňáčky slavnostní pasování na rytíře knih              
a čtenáře knihovny v rámci projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny (8. a 9. září 2014, 15.00 – 
18.00). Milovníci chutného jídla si přijdou na své 7. října 2014 od 16.30 při setkání s propagátorem 
dobrého stravování doma i v restauracích Pavlem Maurerem nad jeho novou knihou Nejezte blbě. 
Pobočka v Bohunicích zase nabídne autorské čtení Mileny Fucimanové z knihy Nárazový tón zvonu 
A1 (7. října 2014 od 18.00).  
   
Letošní Týden knihoven probíhá již po osmnácté a vyhlašuje jej tradičně Svaz knihovníků                             
a informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem projektu je propagovat čtenářství a knihovny, jako 
moderní instituce, které mají i v dnešní době lidem co nabídnout.  
 
Program (nejen) pro mladé v rámci Týdne knihoven: 
6. 10. / 18.30 Argentinské tango 
7. 10. / 18.30 Improvizační show divadla BAFNI 
8. 10. / 18.30 Petr Váša - Večer fyzického básnictví  
9. 10. / 18.30 Vzdálené světy - velké autorské čtení Literárních dílen + koncert skupiny Sami za sebe 
+ výtvarný workshop studentů hudební výchovy Pedagogické fakulty MU 
10. 10. / 18.30 Kód Zeppelin - šifrovací hra 
 
Akce se konají v Ústřední knihovně, Kobližná 4. 
 
Podrobnosti o těchto i dalších námi připravovaných aktivitách naleznete na www.kjm.cz. 
 
Kontakt:  
Bc. Jana Kuncová, tel. 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz 
Mgr. Helena Hubatková Selucká, tel.: 542 532 146, detske@kjm.cz   
 
 

   
 Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 


