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OTEVØENÍ ÚSEKU VÁ�NÉ
HUDBY HUDEBNÍHO ODDÌLENÍ
KNIHOVNY JIØÍHO MAHENA
V KLEINOVÌ PALÁCI V BRNÌ

Miroslava Horejsková
Knihovna Jiøího Mahena v Brnì

Hudební knihovna Knihovny Jiøího Mahena v Brnì se
od roku 1995, kdy se stala samostatným oddìlením, ve
v�ech parametrech neustále rozvíjí. Její veøejná funkce a
náplò - slou�it co nejpestøej�í skladbì obyvatelstva - se
projevují ve snaze vybudovat knihovnické zázemí s kva-
litním fondem a komplexními slu�bami. V souèasnosti fond
tvoøí 3200 knihovních jednotek hudebnìteoretické litera-
tury, 6900 hudebnin, 6700 gramodesek, 1400 audiokazet,
11 000 CD, 20 titulù èasopisù a 39 CD-ROM pro prezenèní
vyu�ití.

Velký zájem u�ivatelù o fondy a slu�by  vyvolal nut-
nost rozdìlit hudební knihovnu do dvou úsekù. Obligátní
èlenìní hudby na populární a vá�nou bylo pøijato jako nej-
schùdnìj�í øe�ení a v organizaci hudebního provozu se
osvìdèilo. Vyústilo ve vybudování zvlá�tního úseku
s fondem vá�né a jazzové hudby, který fungoval velice
perspektivnì nejprve v rámci hudební knihovny na Kob-
li�né ulici a po osamostatnìní projevil svoji �ivotnost i
jako zcela oddìlené pracovi�tì v Kleinovì paláci. V centru
Brna tak zùstala, po zahájené rekonstrukci budovy ústøed-
ní knihovny, alespoò èást slu�eb hudebního oddìlení, kte-
ré má svoji druhou vìtev - úsek populární hudby - doèas-
nì umístìnu mimo støed mìsta.

O pøestìhování hudebního oddìlení do Kleinova palá-
ce se sna�ilo vedení Knihovny Jiøího Mahena v Brnì ji�
nìkolik let. Jeho návrh, vyu�ít 2. patro této historické pa-
mátky pro knihovnické a kulturnì-výchovné slu�by, zvítì-
zil nad ostatními pøedkládanými projekty.

Po pøestìhování fondu, jeho� pøíprava byla zahájena
ji� koncem roku 1998, byl úsek vá�né hudby v Kleinovì
paláci otevøen pro veøejnost 7. dubna 1999. Po prvních
zku�enostech získaných z fungování tohoto nového pro-
vozu je ji� mo�né øíci, �e se podaøilo sladit obsahové zamì-
øení pracovi�tì s komorním prostøedím døíve obytného
domu, který po celkové opravì patøí k brnìnským staveb-
ním klenotùm.

Architektonická památka chátrala na nejznámìj�ím br-
nìnském námìstí od roku 1946, kdy ji pøevzala národní
správa. V roce 1997, po zdaøilé dvouleté rekonstrukci fi-
nancované francouzskou bankou Credit Lyonnais, má opìt
reprezentativní vzhled tak, jak to bylo prvními majiteli za-
mý�leno. Toto pùvodnì rodinné sídlo postavili stavební
podnikatelé a prùmyslníci, bratøi Kleinové, zámìrnì na
lukrativním místì, proto�e správnì vycházeli z pøed-po-
kladu, �e takové umístìní zvý�í presti� jejich firmy i
rodiny. Projekt stavby vypracoval vídeòský architekt Lud-

wig Förster a vlastní pøínos bratøí Kleinù spoèíval
v po�adavku vyu�ít pøi stavbì, která se uskuteènila v letech
1847-1848, vlastních produktù - �eleza, litiny a mramoru.
Tak byly navr�eny �elezné arkýøe nápadnì vystupující
z prùèelí domu, které patøí k nejzajímavìj�ím prvkùm
v exteriéru i interiéru stavby. Ve v�ech tøech reprezenta-
tivních místnostech ve 2. patøe, kde hudební knihovna
sídlí, poskytují náv�tìvníkùm pøekrásný výhled na celé
námìstí Svobody. V interiéru byl pou�it pouze u�lechtilý
materiál, mahagon na dveøích a okenních rámech, kování
z pozlaceného bronzu a co nejvíce upoutá, jsou vysoce
efektní nástropní malby ve stylu klasického umìní. Ná-
v�tìvníci hudební knihovny mají mo�nost pøicházet buï
po honosném a bohatì zdobeném schodi�ti, na kterém
jsou ve výklencích litinové odlitky podobizen, anebo pøi-
jí�dìjí proskleným výtahem z  nádvoøí. Tím se roz�iøuje
mo�nost vyu�ití fondù pro ménì mobilní èi handicapova-
né u�ivatele. Podle posledních zji�tìní pøichází dennì prù-
mìrnì 40-60 náv�tìvníkù a ti se podle zájmu mohou po-
hybovat buï ve zvlá�� oddìlených prostorách pro
absenèní výpùjèky a informace, nebo vyu�ívají posle-
chové zázemí s kni�ním fondem. Dennì je pùjèeno prù-
mìrnì 190 dokumentù, nejvíce jsou �ádány CD pro pre-
zenèní poslech i absenèní výpùjèky. Pro milovníky
komponovaných hudebních poøadù je zaøízena spoleèen-
ská místnost s tematicky bohatým programem Malého
divadla hudby.
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V knihovnickém provozu ji� zcela chybí klasické lístko-
vé katalogy a jsou nahrazeny ètyømi poèítaèi vybavenými
mechanikou k pøehrávání CD-ROM a pøipojenými na inter-
net, které informují o ve�kerém fondu úseku vá�né hudby.
Zámìrným oddìlením vstupní místnosti, kde jsou realizo-
vány absenèní výpùjèky, od poslechové místnosti se �es-
ti místy umo�òujícími reprodukci CD, audiokazet a gramo-
desek, je zaji�tìno klidové zázemí tohoto prostoru. Jeho
studijní charakter je dán i umístìním hudebnìteoretické
literatury, která je k dispozici ve volném výbìru. Naopak
hudebniny nejsou volnì pøístupné a jsou na po�ádání
vydávány z pøilehlého skladu. Do knihovny si postupnì
na�li cestu nejen studenti brnìnských vysokých �kol
s umìleckým zamìøením, ale i lidé nejrùznìj�ích profesí,
kteøí mají k hudbì i hudební li-teratuøe hlub�í vztah. Potì-
�itelné je, �e vìt�ina z nich se stala pravidelnými, takøka
denními náv�tìvníky knihovny.

V úseku vá�né a jazzové hudby nejsou poskytovány
pouze výpùjèní a informaèní slu�by. Organizaèní schop-
nosti i vlastní znalosti pracovníkù jsou vyu�ity také pøi
pøípravì komponovaných poøadù o hudbì, bohatì èerpa-
jících pøedev�ím z fondù zvukových nosièù. Výbìr námì-
tù pro dopolední poøady urèené rùzným typùm �kol, pøe-
dev�ím gymnáziím, se øídí zámìrem poskytnout ucelený
pøehled vývoje hudby a profilù typických skladatelù rùz-
ných umìleckých slohù a období.

Zvlá�tní kapitolou kulturnì spoleèenské aktivity hu-
dební knihovny jsou ji� druhou sezónu probíhající veèery
Malého divadla hudby, garantované prof. Milo�em �tìd-
ronìm. Tyto poøady zaèaly být uvádìny nejprve provizor-
nì v èítárnì KJM na Kobli�né ulici a nyní ji� od dubna je
pro jejich poøádání urèen komorní spoleèenský sál v domì

bratøí Kleinù. Po tøímìsíèní pøestávce vyplnìné stìhová-
ním knihovny a pøípravou interiéru znovu zaznívají
v pravidelných cyklech reprodukce vybraných skladeb
s prùvodem mluveného slova pøedních brnìnských skla-
datelù, muzikologù a hudebníkù podle pøedem vypracova-
né dramaturgie. Pravidelnými autory a moderátory cyklù
jsou prof. �tìdroò, prof. Peèman a houslista Jan Beránek,
majitel unikátních jazzových nahrávek získaných pøi jeho
èastých zahranièních koncertních cestách. Prof. �tìdroò,
uznávaný znalec historické i souèasné hudby, fascinuje
posluchaèe �íøí svých muzikologických vìdomostí a pøe-
hledem historie na�í i svìtové. Na vysoké úrovni jsou i
poøady prof. Peèmana, zabývajícího se detailnì osobností
a dílem Ludwiga van Beethovena. Jazzové veèery, pøipra-
vované Janem Beránkem, tematicky zapadají do náplnì èin-
nosti úseku hudební knihovny. Novým typem nabízených
poøadù jsou od dubna pravidelná vystupování studentù
Ateliéru muzikálové tvorby Divadelní fakulty JAMU. Mla-
dí zaèínající herci a zpìváci vystupují se stále obmìòova-
nými variantami programù nejen v hudební knihovnì, ale i
v brnìnském divadle Marta a v Astorii. Jejich veøejná vy-
stupování vítá hlavnì mlad�í publikum, kterým jsou malé
divadelní a muzikálové formy blízké.

Závìrem bych chtìla konstatovat, �e lví podíl na úspì�-
nosti èinnosti úseku vá�né a jazzové hudby má nad�ení
pøevá�nì mladého pracovního týmu, slo�eného
z absolventky konzervatoøe a pokroèilých studentù hu-
dební vìdy. Jejich odborné znalosti a obliba klasických
skladeb jim umo�òují ideální komunikaci s u�ivateli pøi na-
bízení titulù i poskytování informací. Jejich bezprostøed-
nost a srdeènost napomáhá k vytváøení pohodové atmo-
sféry odpovídající krásnému prostøedí i poslání
knihovnického pracovi�tì.


