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MAHENOVA AKADEMIE PRO 21. STOLETÍ – MA21 
Nová platforma v KJM v Brně 

 
Při příležitosti 100. výročí otevření městské knihovny v Brně otevírá KJM 0. ročník MA21, nové 
kulturně společenské a vzdělávací platformy pro setkávání a sdílení myšlenek napříč generacemi. 
Svůj program zahájí v září cykly Literární salón, Historický klub a Zelený kabinet.  
 
Formou přednášek, besed, čtení, debat, představování knih, ale i zcela praktických workshopů se 

mohou zájemci setkat s výraznými osobnostmi současné české literatury a nakladateli, s novináři a 

publicisty objevovat možnosti i úskalí současné žurnalistiky v ožehavých mezinárodních tématech, 

věnovat se otázkám ekologie, udržitelnosti a sociální problematiky, moderní historii i nejnovějším 

vědeckým poznatkům. „Mahen vždy hájil a prosazoval knihovnu jako živé kulturní středisko s hlubokým 

vzdělávacím posláním,“ vysvětluje ředitelka KJM Libuše Nivnická a dodává: „Dnes je to docela obtížné, 

protože lidé knihovnu velmi často vnímají jako tradiční hodnotu, kam si prostě chodíte jen 

půjčovat  knihy. A ti, kteří vědí, že zde mohou najít i nějaký program, se mnohdy těžko orientují. Proto 

je klíčové přejít od nahodilosti k systematické a promyšlené  programové skladbě, z nichž si každý může 

vybrat.“ 

 

Z pěti cyklů Novinář v informačním věku ve spolupráci s Europe Direct, Zelený kabinet, Vědecká 

laboratoř, Historický klub a Literární salón budou mít během září premiérové pořady hned tři: Literární 

salón, který vzniká ve spolupráci s trojicí brněnských nakladatelství Host, Druhé město a Větrné mlýny, 

a zahájí ho 13. 9. setkání s autorem románu Kontinuita parku Petrem Šestákem. Ještě na podzim čeká 

čtenáře setkání s Petrou Dvořákovou, Jiřím Kratochvilem, Pavlem Švandou, Pavlem Hoškem a 

Lubomírem Kopečkem. Historický klub se tento podzim bude věnovat opomíjeným aspektům „Brna a 

jižní Moravy v pavučinách 20. století“. Zelený kabinet pak mimo jiné přiblíží aktuální fenomény: 

Zahrádkářské osady v Brně a Včely ve městě i zcela praktické bylinářské postupy či například návody 

na kvašení zeleniny.  

 

100 let od oficiálního otevření městské knihovny v Brně uplyne přesně 20. 11. 2022. Dnešní KJM má  

35 poboček a je 2. největší veřejnou knihovnou v ČR.  

 

Za celou knihovnu i nakladatelství děkuji za spolupráci.  
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