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ústřední knihovna
Kobližná 4, tel. 542 532 161/ 163, informace@kjm.cz

vZdĚLÁvat se

11. 2. / 18.00 Chicago Girl (USA, Sýrie, 2013, 74 min.)
Devatenáctiletá Ala’a Basatneh by měla mít běžné starosti jako 
její američtí vrstevníci: školu, lásku, módu, hudbu. Jenže na nic 
z toho studentka z Chicaga nemá čas. Prostřednictvím svého 
notebooku totiž organizuje revoluci v Sýrii. Promítání doku-
mentárního filmu z festivalu Jeden svět.

ReLaXovat

27. 2. / 19.00 operní galakoncert 
Nejkrásnější operní a operetní melodie v podání sopranistky 
Michaely Jančaříkové a barytonisty Petra Císaře (IN-centrum, 
Kleinův palác, nám. Svobody 15).

hRÁt si 

4. a 18. 2. / 10.30 klub maminek 
Setkání pro maminky s dětmi do 3 let

11. 2. / 10.30 dobrodružství opičky 
Rozárky tentokrát – na cestě kolem světa 
Literární, výtvarná a pohybová dílna 
pro děti od 2 do 5 let

17. 2. / 17.00 Jan Werich 
Čtení, hraní i výtvarné tvoření pro děti nad tvorbou 
tohoto českého herce, dramatika, scénáristy a spisovatele

PRo MLÁdeŽ

2. – 6. 2. vytvořím

3. 2. / 17.00 Buďte aktivní s activity 
Deskové hry s Jardou Zůdou

5. 2. / 15.30 Literární dílna 
Tvůrčí psaní pro mládež ve věku 12 až 18 let

9. – 13. 2. objevím

10. 2. / 17.00 on-line zpravodajství pod lupou 
workshop s Danou Kouteckou zabývající se ná-
strahami zpravodajských webů a zpráv na interne-
tu vůbec 

12. 2. / 17.00 Být či nebýt na Facebooku
Diskuse nad tímto současným fenoménem

16. – 20. 2. naučím

17. 2. / 17.00 Blade Runner
TOP 2014 – shrnutí nejzajímavějších her
 uplynulého roku

18. 2. / 17.00 sundej brýle
Mediální dílna s Danou Kouteckou o působení 
médií v životě člověka

19. 2. / 15.30 Literární dílna
 Tvůrčí psaní pro mládež ve věku 12 až 18 let

23. – 27. 2. Pařím (Jarní prázdniny)
Užijte si volno!

V období od 2. – 28. 2. probíhá v Knihovně Jiřího Mahena 
v Brně soutěž ke Dni bezpečnějšího internetu, který připadá 
na 10. 2. Vašim úkolem je podívat se na připravená videa a na-
psat nebo nakreslit pravidla bezpečnějšího internetu. Více se 
dozvíte na www.kjm.cz/mladez.
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Koncem listopadu 2013 zahájila Knihovna Jiřího Mahena v Brně dostavbu a reorganizaci Ústřední knihovny 
(Kobližná 4). Od doby, kdy budova prošla v letech 1998-2001 celkovou rekonstrukcí a modernizací, se ná-
roky klientů značně proměnily. Dynamicky se měnící nové technologie, ale i rostoucí nároky na komfort při 
vlastním pobytu v knihovně nás vedou k inovacím, které reagují na tyto trendy. To vše se však neobešlo bez 
stavebních, technologických a interiérových úprav.  

Dostavba se především týkala nevyužitých půdních prostor, kde vznikl nový sál pro kulturně společenské 
a vzdělávací akce knihovny s kapacitou cca 100 osob. Kromě výpůjčních či informačních služeb hledají 
návštěvníci Ústřední knihovny prostředí pro dlouhodobější studijní či relaxační pobyt, k němuž neodmy-
slitelně patří i možnost občerstvení, které zde doteď chybělo. Tuto funkci bude plnit Knihovní klub, který 
je umístěn na pravé straně od hlavního vstupu a kde bude kromě občerstvení také příležitost k relaxaci 
a četbě denního tisku. V podvečerních hodinách zde budou pořádány komorní akce, které dají prostor ke 
kreativnímu zapojení a prezentaci amatérských i profesionálních tvůrců.

Pro co nejlepší kontakt veřejnosti s knihovnou vzniklo nově Zákaznické centrum na nároží ulic Kobližné 
a Poštovské s přímým vstupem z ulice a dále propojené do atria Ústřední knihovny. Výsledkem je moderně 
koncipovaný prostor pro první kontakt s klientem, s rychlou dostupností všeobecných informací a interne-
tem.

Veškeré stavební úpravy jsou již u konce a blíží se chvíle, kdy vám budeme moci nové služby a aktivity před-
stavit.  Předpokládáme, že se tak stane začátkem března, sledujte naše webové stránky, kde vás budeme 
o všem včas informovat. A čím budete možná nejvíce překvapeni? Novou půjčovní dobou….

PŮJČovÁní e-knih

Žítkovské bohyně, Stoletý sta-
řík, který vylezl z okna a zmi-
zel, Čtvrtky v parku… Tyto 
a další oblíbené tituly a best-
sellery vám nově nabízíme k 
půjčení jako e-knihy. Stačí 
být registrovaným čtenářem 
knihovny, mít účet na webu 
eReading.cz, disponovat mo-
bilním čtecím zařízením typu smartphone, tablet, iPad apod. 
nebo čtečkou od eReading.cz a mít přístup k internetu. Věří-
me, že z nabídky detektivek, světových románů, knih pro ženy 
aj. (až 2 000 e-knih současné produkce dostupných přes ka-
talog Carmen) si určitě ten „váš“ titul či tituly vyberete. Nová 
služba je realizována ve spolupráci s firmou eReading.cz. Půj-
čování e-knih je pro čtenáře knihovny bezplatné a využívat ho 
mohou všichni čtenáři registrovaní v automatizované síti KJM. 
Podrobnosti najdete na www.kjm.cz. 

noC s andeRseneM

Stejně jako v minulém roce se mo-
hou děti, které chodí do 2. až 5. tří-
dy základní školy, zapojit do soutěže 
o pohádkové nocování v knihovně, 
které se uskuteční z 27. na 28. 3. 2015. 
Soutěž nese název Hrdinové pohádek 
a je v ní třeba splnit dva úkoly. Podrob-
nosti společně s přihláškou naleznete 
na www.kjm.cz a na jednotlivých pro-
vozech KJM.

LekotÉka – hRaČkY a PoMŮCkY PRo dĚti 
se sPeCiÁLníMi vZdĚLÁvaCíMi PotřeBaMi

V minulém roce jsme obdrželi ocenění Ministerstva kultury ČR 
knihovna roku 2014 za zavedení služby Lekotéka – hračky 
a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Službou navazujeme na soustavnou práci s uživateli se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Skládanky, puzzle, zvukové 
knihy, hudební nástroje, společenské hry, maňásky aj. najdete 
již na 12 pobočkách a v Mahenově památníku. Podrobnosti 
naleznete na www.kjm.cz.

saMooBsLUŽnÉ PŮJČovÁní knih

V rámci rozvoje služeb jsme v ústřední 
knihovně (Kobližná 4) spustili v listopadu 
2014 zkušební provoz samoobslužného 
zařízení k půjčování knih. Nyní si můžete 
vybrat, zda se svými výpůjčkami půjdete 
jako obvykle ke knihovníkovi nebo se ob-
sloužíte u pultu sami. Veškeré připomínky 
a náměty, jež nám pomohou samoobsluž-
né půjčování dále zlepšovat, uvítáme na 
adrese typltova@kjm.cz. Děkujeme.

tiP na dÁRek PRo vaŠe BLíZkÉ

Pohlednice se 
čtenářskou tramvají
Cena 5,- Kč

Balónky
Cena 5,- Kč

Blok A5 
Cena 30,- Kč

Klíčenka 
s motivem knih 
či opičky Rozárky
Cena 20,- Kč 

Hrníček s motivem knih v dárkovém balení
Cena 130,- Kč

Magnetka či placka s motivem knih nebo opičkou Rozárkou
Cena 10,- Kč / 1 ks, 40,- Kč / 5 ks (37 mm), 13,- Kč / 1 ks (44 mm)

Zakoupit je můžete v Ústřední knihovně (Kobližná 4) a na všech automatizo-
vaných provozech KJM.

PRovoZní inFoRMaCe

Z důvodu reorganizace stávajících služeb a zavádění služeb nových bude 
ústřední knihovna (Kobližná 4) ve dnech 26. 2. – 4. 3. 2015 uzavřena. Dě-
kujeme za pochopení.

naJdete nÁs na FaCeBookU

www.facebook.com/kjmbrno

kontaktY
informační služby:
informace o eU:
Pořady pro školy:

tel.: 542 532 161/163, informace@kjm.cz
tel.: 542 532 166, eu.brno@kjm.cz
www.kjm.cz/skoly

Veškeré dotazy zasílejte na email: ptejteseknihovny@kjm.cz

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

PaRtneři kJM

MediÁLní PaRtneři
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MahenŮv PaMÁtník
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz

   1. 2. / 18.00 Básníci Praha – Brno – Alena Slepičková a její hosté

   4. 2. / 19.00 až tak – Útulek č. 152, Divadlo improvizace

12. 2. / 18.00 divadlo hudby a poezie agadir uvádí… Robert Fajkus

17. 2. / 18.00 Laureáti nobelovy ceny – Miguel Ángel Asturias

PoBoČkY

BohUniCe, LÁnY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz

3. – 27. 2. Cestou necestou aneb Z Rolnické po evropě – výstava pa-
noramatických fotografií Jaroslava Musila s promítáním filmů a čtením 
Hany Bočkové. Vernisáž výstavy – 3. 2. 2015 od 18.00 hodin 

9. – 13. 2. Před valentýnem – výstava knih s milostnou tematikou, výro-
ba přáníček pro partnera či partnerku

5., 12., 19. a 26. 2. / 10.00 – 12.00 knižní čtvrtek – seznámení s knižní-
mi novinkami 

10. 2. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Čtyři tlapky a ocásek aneb poví-
dání o zvířátkách – vhodné pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělé 
osoby

BYstRC, vondRÁkova 15
tel. 546 221 726, vondrakova@kjm.cz

2. – 26. 2. kudy z nudy – výstava ručních prací Katky Sobotkové

2. – 26. 2. svět pro sedmispáče – výstava plyšových hraček ze soukro-
mé sbírky

5. 2. / 16.00 Čtení s medvídkem Míšou – o Budulínkovi – čtení pro ro-
diče s dětmi od 3 do 5 let 

JUndRov, vesLařskÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz

2. – 27. 2. královna zima – výstava výtvarných prací žáků ZŠ 
Jasanová

koMín, vavřineCkÁ 13
tel. 541 222 930, vavrinecka@kjm.cz

do 26. 2. Šitý šperk a korálková výšivka – výstava z tvorby Petry 
Nezvalové

do 26. 3. Zvířata, která se smějí – kdo chce vstoupit mezi nás, 
úsměv račte, prosím vás – výstava výtvarných prací žáků 3. B ZŠ 
Pastviny pod vedením PaedDr. Lenky Březinové

kohoUtoviCe, LiBUŠina tř. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz

9. – 19. 2. ať je léto nebo zima, v knihovně je přece príma – 
výtvarná dílna pro děti i jejich rodiče (v půjčovní době)

24. 2. / 17.30 krásy Bulharska – setkání s cestovatelkou Marií 
Klementovou 

kRÁLovo PoLe,  PaLaCkÉho 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz

2. – 27. 2. vincent, lemuři a my… aneb každý odjinud – výstava 
prací děti ze ZŠ Kociánka

LíŠeň, JíRova 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz

2. – 26. 2. Rytiny – výstava prací Lucie Munclingerové 

nový LískoveC, oBLÁ 75a
tel. 547 223 589, obla@kjm.cz

10. 2. / 18.30 Martinik – ostrov květin – o přírodních krásách 
tohoto francouzského ostrova bude vyprávět Ing. Jaromír Novák 

sLatina, JihoMoRavskÉ nÁM. 1
tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz

11. 2. / 10.00 – 15.00 Záložka pro sněhuláka – výtvarná dílna 
pro děti i jejich rodiče 

staRÉ BRno, „na křiŽovatCe“, kříŽovÁ 24
tel. 533 312 833, krizova@kjm.cz

3. 2. / 17.00 herden – hraní deskových her pro děti i dospělé 

6. 2. / 17.30 Cestovatelský pátek – kolumbie 

19. 2. / 18.30 Já, moje romská rodina a Woody allen – pro-
mítání dokumentárního filmu z festivalu Jeden svět

20. 2. / 17.30 Cestovatelský pátek – izrael 

staRý LískoveC, kURskÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz

17. 2. – 16. 3. dhoRPatan-RUkUM – nepál bez božstev – 
výstava fotografií Daniely Kouřilové, vernisáž výstavy se usku-
teční 17. 2. od 17.00, součástí programu je beseda s Michalem 
Karkanem a promítání filmu DHORPATAN - RUKUM - Nepálem 
ve stopách maoistů

ŽaBovřeskY, MoZoLkY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz

2. – 26. 2. Zuzana vašinová – výstava kreseb studentky Střed-
ní školy umění a designu, stylu a módy v Brně

19. 2. / 18.00 Jak vést šťastný život – rodina, práce, přátelé 
a duchovní ukotvení v pojetí známého sociologa Petra Hampla

ŽeBĚtín, křivÁnkovo nÁM. 35
zebetin@kjm.cz

13. 2. / 18.00 nepál aneb @nča v říši divů – vyprávění Anny 
Kultové o této zemi v jižní Asii 

ŽideniCe, staRÁ osada 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz

2. – 27. 2. Masopust – výstava výtvarných prací žáků ZŠ 
Gajdošova

2. – 27. 2. květiny z organzy a korálková bižuterie – výstava 
tvorby Anny Koudelkové

6. 2. / 15.00 – 17.00 klub šikulek – vyrábíme nákrčník ze sta-
rého trička

10. 2. / 14.00 Pohádky ovčí babičky – čtení pro děti

12. 2. / 14.00 den pro krásu ke sv. valentýnovi – kosmetické 
líčení a poradenství

aUdioknihY

Během února se začnou půjčovat na vybraných pobočkách (Černá Pole, Tuřany, 
Kr. Pole, Řečkovice, Vinohrady, Židenice, Lesná, Maloměřice, Komárov, Mahenův pa-
mátník) audioknihy. Budete se tak moci zaposlouchat třeba i do těchto knih – Ka-
teřina Tučková / Vyhnání Gerty Schnirch, Jonas Jonasson / Stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel, Don Miguel Ruiz / Pátá dohoda. Mnoho dalších služeb vám nabízí hudební 
knihovna (kobližná 4).


