
12 oboustranných panelů 1015 x 2136 mm. Dále hliníkový nosný 
systém, pro transport demontovatelný na jednotlivé rámy. Z rámů se 
skládají moduly, do nichž se zasouvají panely (tloušťka jednoho je 1,2 
cm). V MZK byla výstava instalovaná do třech modulů, každý o 4 
panelech.

Výstava hlavně formou fotografií představuje nejzajímavější rekonstrukce 
knihoven z celé ČR mezi lety 2015 až 2020, od těch velkých krajských až po 
ty nejmenší obecní. Vznik i realizaci iniciovalo Metodické centrum pro 
výstavbu a rekonstrukci knihoven při Moravské zemské knihovně. Výstava 
tak ilustruje proměnu knihoven v kulturní a společenská centra.

Konstrukce se dá dle potřeby měnit. Nejmenší možný modul 
obsahuje 2 panely. Kvůli stabilitě nedoporučujeme instalaci 
modulu pouze s jedním panelem.

Základní modul (se 4 panely) je dlouhý 5045 mm a široký 580 mm.  
Má rozlohu 3 m2, tři  složené moduly mají dohromady 9 m2. Kolem 
všech stran složeného modulu doporučujeme mít minimálně 1,5 m 
volného prostoru, aby si návštěvníci mohli poodstoupit. 

Video návod na seskládání konstrukce zašleme, jakmile u nás 
výstava skončí. 

V případě zájmu MZK poskytne tisková data k letáčku, který si 
každá knihovna bude moci sama vytisknout a nabízet čtenářům.

V případě zájmu MZK poskytne i data k tisku samolepek na 
stěny (viz fotografie). Data obsahují výkresy vybraných knihoven, 
citáty slavných osobností vztahující se ke knihovnám, obálky 
zajímavých knih o architektuře a mapu knihoven z výstavních 
panelů. 

Preferujeme variantu, kdy si vypůjčitelé výstavu převážejí 
a instalují sami. Pro transport je ale nutné větší auto s nákladním 
prostorem dlouhým přes dva metry. Instalace není tak složitá, jak 
by se na první pohled mohlo zdát. Je k ní zapotřebí dvou lidí 
a akušroubovák. 

Kontaktní osoba:

Anna Jílková
Programové oddělení
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno
T: 541 646 119
E: Anna.Jilkova@mzk.cz

Půdorys jednoho modulu se 4 panely

PanelOpěrný systém

Popis putovní výstavy:



















Leták (rozložený - 30 x 21,1 cm) 

Rozložený leták Úvodní strana (složený) 


