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Knižničné a informačné služby v Brne. Exkurzia. 22. septembra 2010 

Túžba po poznaní, nové informácie, zážitky a skúsenosti sú okrem iného charakteristické pre 

činnosť krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov trnavského kraja. Je pre nás 

samozrejmosťou, že každý rok navštívime knižnice rôznych typov, s rôznym profilom a 

používateľským zázemím s cieľom dozvedieť sa niečo nové a inšpiratívne, spoznať kolegov v 

odbore, skonfrontovať svoje predstavy. Naše výlety za poznaním sa konajú spravidla na jeseň 

ako symbolický osviežujúci nádych po horúcich letných mesiacoch. 

Tento rok sme sa vybrali spoznávať zaujímavé brnenské knižnice – Moravská zemská 

knihovna a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. 

Každá z nich je výnimočná svojou architektúrou, vývojom, službami. Obe však majú 

spoločné jedno: úctu k používateľovi a zanietených a veci oddaných knihovníkov. Presvedčili 

sme sa o tom na vlastné oči.  

Moravská zemská knihovna 

Moravská zemská knihovna nás ohromila svojou impozantnou modernou architektúrou a 

veľkosťou. Vo voľne prístupnom prízemí sa nachádzajú výpožičky, prednášková sála, 

tlačiareň, kopírovacie služby, kníhkupectvo. Nová budova bola otvorená 

2. apríla 2001 na mieste, kde sa knižnica plánovala postaviť už v 30. rokoch 20. storočia. Z 

tohto obdobia pochádzajú prvé plány, v súťaži zvíťazil projekt brnenského 

funkcionalistického architekta Bohuslava Fuchsa. Počiatky Moravskej zemskej knihovny sú 

spojené so súkromnou zbierkou Moravsko-slezské hospodářské společnosti pro povznesení 

zemědělství, přírodovědy a vlastivědy z roku 1770. 

V súčasnosti je to univerzitná vedecká knižnica s knižničným fondom 4 milióny knižničných 

jednotiek. Sú v nej tiež umiestnené zlúčené fondy univerzitnej, pedagogickej i technickej 

knižnice. Novozriadené boli knižnice rakúska, nemecká, hudobná a najnovšie anglická. 

Knižnica vykonáva tiež funkciu krajskej knižnice pre juhomoravský kraj. Jej služby využíva 

viac ako 30 000 čitateľov. 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně je najväčšia verejná mestská knižnica na Morave. Bola 

zriadená v roku 1921. Od roku 1950 sídli v pôvodných priestoroch historického 

Schrattenbachovho paláca. Gróf Karl von Schrattenbach bol olomoucky kardinál. Barokovú 

prestavbu paláca zveril brnenskému architektovi Moricovi Grimmovi. 

V rokoch 1998 – 2001 sa konala komplexná rekonštrukcia paláca. Návštevník ocení citlivé 

zakomponovanie moderných architektonických prvkov do pôvodných majestátnych 

priestorov. Súčasťou knižnice je aj Mahenov památník s expozíciou o živote a diele 

spisovateľa a prvého brnenského knihovníka a zakladateľa knižnice. 

Knihovna Jiřího Mahena spravuje 35 pobočiek v mestských častiach Brno. Knižničný fond 

dosahuje 800 000 knižničných jednotiek, za rok sa zaregistruje viac ako 40 000 čitateľov. 

Pracoviská knižnice poskytujú okrem štandardných výpožičných služieb poradenské služby, 

prednášky, besedy, semináre. V roku 2005 bolo zriadené informačné stredisko Europe direct. 

Zamestnanci knižnice venujú pozornosť aj špecifickým používateľským skupinám. 

Sympatickou službou je projekt „Senior party“, ktorý je určený obyvateľom juhomoravského 

kraja, ktorí dovŕšili 55 a viac rokov. Držiteľom tohto pasu je poskytnutá zľava 10% z 

registračného poplatku. 

Podporu detského čítania predstavuje zase projekt „Poprvé do školy – Poprvé do knihovny“. 



Krásne slnečné počasie sa stalo akýmsi poznávacím znakom našich knihovníckych exkurzií. 

Jasne svietilo aj v Brne a umocňovalo naše rozhodnutie pokračovať v našich poznávacích 

spolkových aktivitách. Fotoreportáž  

 Mgr. Zuzana Martinkovičová, Univerzitná knižnica TU v Trnave 
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