
 

Dňa 21. septembra 2011 sa 33 členov  Bratislavskej pobočky SSK  
zúčastnilo tematickej exkurzie do brnenských knižníc,  

ktorú zorganizovala Helenka Mlejová z Mestskej knižnice v Bratislave. 

Dopoludňajšie hodiny sme strávili v Moravskej zemskej knihovni. Privítala nás pani  

Monika Kratochvílová, v krátkosti nám porozprávala niečo z histórie knižnice, o rekonštrukcii 

a budúcej vízii knižnice. Zároveň sa účastníci mohli občerstviť kávou, čajom, či minerálkou. 

Knižnica má 8 poschodí s moderným vybavením, zaujímavosťou je, že do Moravskej zemskej 

knihovny môžu vstupovať nielen registrovaní používatelia a používatelia s jednorazovým 

preukazom, ale tiež bežní návštevníci. Čitatelia sa môžu voľne pohybovať tak v študovniach 

ako aj po celej knižnici. Študovne majú otváraciu dobu od 9.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 

9.00 do 16.30 hod. 

V roku 2010 uskutočnili integráciu  Zahraničných knižníc – Anglickú, Nemeckú, Rakúsku 

knižnicu a knižnicu Info USA. 

Po oboznamovacom úvode sa dostal k slovu Ing. Petr Žabička. Hneď v úvode predstavil 

unikátnu "Mollovu mapovú sbírku". Zámerom tvorcov je osloviť i laických záujemcov o 

kartografickú tvorbu minulých storočí. 

http://mapy.mzk.cz/.  

Odkaz z hlavnej strany nevedie záujemcov do digitálnej knižnice Kramerius. 

http://kramerius.mzk.cz/search/. Open source systém Kramerius verzia 4. bol nasadený ako 

systém digitálnej knižnice MZK. 

Ďalej nám predstavil súčasné hlavné aktivity Moravskej zemskej knihovny v Brne v režime 

on-line na veľkej obrazovke. Dozvedeli sme sa, že Moravská zemská knihovna  je  

výskumnou organizáciou, ktorej hlavným zameraním je uskutočňovať výskum a 

experimentálny vývoj. Významnú úlohu plní tiež v oblasti trvalého uchovania 

kultúrneho dedičstva a podieľa sa na mnohých projektoch digitalizácie a ochrany a 

sprístupnenia  dokumentov. 

Zaujímavým projektom je Projekt obálky kníh 

http://www.obalkyknih.cz/for_publishers. Používatelia majú možnosť získať náhľad obálky, 

obsah prehliadanej publikácie, hodnotenie a aj zoznam knižníc, kde sa dajú knihy požičať. 

Všetci distribútori knihovníckych systémov v Českej republike podporujú implementáciu 

aplikačného rozhrania pre obalkyknih.cz priamo vo svojich knihovníckych systémoch. 

Ďalším projektom je server pre geografické vyhľadávanie máp, je realizovaný na základe 

zakúpenej licencie systému MapRank Search. Podrobné informácie o systéme sú na 

adrese:  http://mapranksearch.mzk.cz/.   

Po prehliadke celej knižnice si účastníci dali pauzu na obed. 

http://www.mzk.cz/
http://mapy.mzk.cz/
http://kramerius.mzk.cz/search/
http://www.obalkyknih.cz/for_publishers
http://mapranksearch.mzk.cz/


Po obede bola na programe návšteva druhej knižnice – Knihovna Jiřího Mahena v Brne. Je 

to najväčšia mestská verejná knižnica na Morave a druhá najväčšia v Českej republike. 

Zriadená bola v roku 1921 a v súčasnosti má 35 pobočiek. Privítala nás pani Šubrová, 

porozprávala nám nielen o histórii knižnice, o jej význame, smerovaní, modernizácii, ale aj 

o svojej 30-ročnej praxi, o problémoch s ktorými sa musia popasovať a o budúcich plánoch. 

Počas našej návštevy sa konali práve dokončovacie práce v hudobnom kabinete – budú ho 

využívať hlavne študenti Janáčkovej akadémie múzických umení , ktorí v knižnici môžu 

uskutočnovať svoje koncerty, divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia, recitácie . 

Na prízemí knižnice je zriadený detský kútik, ktorý je k dispozícii všetkým mamičkám na 

pochôdzke mestom. Tu si môžu prísť zaopatriť svoje dieťa, nakŕmiť ho, prebaliť, odpočinúť 

si bez toho, aby boli registrovené ako používateľ. Je to služba naviac, ktorú mamičky vďačne 

a často využívajú. 

Knihovna Jiřího Mahena sídli v  barokovom Schrattenbachovom paláci na Kobližné ulici, 

hneď pri vstupnom vchode je nainštalovaná pamätná tabuľa s informáciou, že tu roku 1767 

nocoval desaťročný Wolfgang Amadeus Mozart  pri svojej návšteve Brna. Knižnica  sa hrdí 

zápisom v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.  

Naša exkurzia vďaka organizátorke Helenke Mlejovej dopadla úspešne, videli a vypočuli sme 

si veľa zaujímavého, prechádzka po brnenských uličkách bola príjemná aj vďaka krásnemu 

počasiu, ktoré sme si „tam hore“ objednali.  Cestou domov sme potichu rozmýšľali (a padli aj 

nejaké návrhy), kam sa opäť vyberieme. Zatiaľ  to ale zostáva tajomstvom. 

Poďakovanie patrí aj Janke Vozníkovej z Knižnice Bratislava – Nové Mesto za vybavenie 

pohodlného autobusu:-) 

Zapísala Janka Némethyová (CVTI SR) 

v spolupráci s pánom Petrom Slančíkom (Univerzitná knižnica v Bratislave). 

 

http://www.kjm.cz/aktuality

