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Tisková zpráva ze dne 31. 5. 2017 
 
 
Mahenova knihovna získala mezinárodní ocenění za propagační video „Chvíli se zdržím“ 
 

Video Knihovny Jiřího Mahena v Brně "Chvíli se zdržím" získalo ocenění italského Ministerstva 
kultury CEPELL (Centrum pro knihy a čtení) za nejlepší knihovnické video podporující čtení                         
a čtenářství. Celkem se 9. ročníku soutěže o cenu "A corto di libri", kterou vyhlašuje mezinárodní 
knihovnická organizace IFLA, účastnilo 31 videí z celého světa. Laureáty letošního udílení se staly 
kromě celkového vítěze Mahenovy knihovny i knihovny ze Sicílie, kanadského Halifaxu                                
a argentinského Buenos Aires. 
 
Oceněný reklamní spot vznikl ve spolupráci s mladými tvůrci z kreativního studia Morning Pug během 
měsíce dubna a účastnila se jej celá řada dobrovolníků z řad zaměstnanců knihovny či brněnských 
osobností. Vznikla tak poutavá mozaika rozmanitých záběrů na lidi, kteří si čtou cokoliv – knihu, 
tweety, facebook, noviny, a kdekoliv – v knihovně, na náměstí, na fotbalovém hřišti, u čtenářské 
lavičky, u kašny apod. „Prostřednictvím videa chceme ukázat, že čtení je k životu potřeba tak jako 
vzduch či voda. Tyto  životadárné substance v podstatě ani nevnímáme a přesto je automaticky 
konzumujeme. Stejně tak konzumujeme i čteni – od jízdního řádu, reklamy, receptu na vaření či 
návodu na ovládání čehokoliv, až po sofistikované formy  čtení pro potěchu, zklidnění, napětí, 
relaxaci, studium, výzkum. Čtení můžeme povýšit z prosté konzumace  na   aktivně uchopenou 
životní potřebu a provází nás po celý život, v každé denní chvíli. Video rovněž představuje knihovnu 
jako místo, kde se zdržím a kde je možné si čtení vychutnat – ať už v tichém, pro sebe vybraném 
zákoutí, nebo v rušné partě náctiletých, klubu seniorů  či při diskusi s osobní knihovnicí,“ uvedla 
ředitelka knihovny Libuše Nivnická. 
 
Pro letošní rok připravuje knihovna projekt „Chytré město čte“, jehož zásadním přínosem je podpora 
životního stylu, kde čtení je jeho nepostradatelnou složkou a přirozenou součástí. Video „Chvíli se 
zdržím“ je jeho první významnou akcí. V průběhu roku se lidé mohou těšit na řadu zábavných 
outdoorových akcí motivujících ke čtení, již příští týden připravuje knihovna např. hrátky u čtenářské 
šaliny (8. 6. 2017, 11.00 – 13.00). „Na podzim se pak v knihovně mohou lidé chvíli zdržet  při sérii 
přednášek a workshopů zaměřených na knihu, její historii i současnost, na to, jak čtení funguje, proč, 
co a jak číst. Připravujeme i navazující reklamní spot,“ doplnila projektová manažerka a jedna 
z autorek námětu Eva Vojtíšková. 
 
Video Chvíli se zdržím: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Sgjz4PHPYg 
 
Odkaz na stránky soutěže: 
https://acortodilibri.wordpress.com/2017/05/22/la-premiazione-awards-ceremony/ 
 
Odkaz na cenu IFLA, kterou jsme vyhráli v roce 2014: 
http://www.kjm.cz/fotogalerie/iflacenapredavani. 
 
Kontakt:  
Mgr. Eva Vojtíšková, autorka námětu a projektová manažerka, mobil: 739 624 330, projekty@kjm.cz   
Bc. Jana Kuncová, tisková mluvčí, tel. 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz 
Morning Pug, tel.: 774 137 722, info@morningpug.com, www.morningpug.com  
 
 
 

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