Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9.00 – 11.00, Út, Čt: 13.00 – 15.00 hodin

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou nabízíme
kurz:

Vývoj knihoven a jejich bohatství II.
Počet účastníků:

maximálně 80 osob

Lektoři:

Mgr. Lucie Heilandová, PhDr. Jindra Pavelková, Mgr. Jiří Dufka, Mgr. Ing.
Romana Macháčková

Termíny:

21. 3. – 25. 4. 2016, vždy v úterý 10.00 – 11.30 hodin
(21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4.)

Místo konání:

Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Konferenční sál v přízemí

Cena:

400,- Kč
300,- Kč (cena pro posluchače U3V na MU)

Série přednášek, která tematicky navazuje na úspěšný první cyklus kurzu U3V o vývoji knihoven a
jejich bohatství, nahlédne do historie knihovnictví a popíše, jak probíhaly počátky knihtisku. Současně
kurz také charakterizuje knižní tvorbu v Česku na Moravě v období 20. století. Dalším probíraným
okruhem budou církevní knihovny a historie budování fondu rajhradské knihovny. Díky tomuto kurzu
získá posluchač širší náhled do velmi poutavého tématu knihovnictví.
Kurz je určen všem, kdo mají rádi knihy a rádi by se o nich a jejich historii dozvěděli něco více.
Účast v kurzu není podmíněna absolvováním předchozího cyklu přednášek na toto téma.
1. Vznik a vývoj církevních knihoven - PhDr. Jindra Pavelková
2. Knihovna benediktinského kláštera v Rajhradě – PhDr. Jindra Pavelková
3. Kniha před vynálezem knihtisku – PhDr. Jindra Pavelková
4. Počátky knihtisku a prvotisky – Mgr. Lucie Heilandová
5. Tištěná kniha v 15. až 18. století – Mgr. Jiří Dufka
6. Česká bibliofilie – Mgr. Ing. Romana Macháčková

21. 3.
28. 3.
4. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.

Podrobnější anotaci kurzu naleznete na druhé straně této nabídky.
V případě zájmu o kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Elektronická přihláška do kurzu Vývoj knihoven a jejich bohatství II.
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažer pro koordinaci CŽV

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., v. r.
odborný garant kurzu

1. Vznik a vývoj církevních knihoven – PhDr. Jindra Pavelková
21. 3. 2017
V přednášce zaměříme pozornost na historii budování knihovních fondů církevních institucí, zejména
klášterů. Věnovat se budeme pramenům poznání, způsobu evidence fondů, příp. obsahové skladbě
církevních knihoven. Stranou zájmu nezůstanou ani provenienční přípisy jednotlivých knihoven, typy
vazeb či zápůjčky z těchto fondů.

2. Knihovna benediktinského kláštera v Rajhradě – PhDr. Jindra Pavelková
28. 3. 2017
V přednášce zaměříme pozornost na historii budování knihovního fondu rajhradské klášterní knihovny
od středověku do 20. století. Stranou našeho zájmu nezůstane ani historie zpracování a zpřístupňování
této nejstarší a největší klášterní knihovny na Moravě.

3. Kniha před vynálezem knihtisku – PhDr. Jindra Pavelková
4. 4. 2017
V Přednášce se zaměříme na historii knihy v období před vynálezem knihtisku. Seznámíme se
s nejstaršími psacími látkami, stranou pozornosti nezůstanou ani různé formy „knih“. Největší
pozornost bude věnována knize rukopisné, posluchači budou seznámeni rovněž s pravidly pro popis
rukopisů či skladbou rukopisné knihy.

4. Počátky knihtisku a prvotisky – Mgr. Lucie Heilandová
11. 4. 2017
Přednáška bude věnována počátkům tiskařského umění do začátku 16. století. Pozornost bude
věnována jednolistům a deskotiskům, které předcházely vynálezu knihtisku a které představují
nesmírně cenné a vzácné doklady počátků evropské grafiky. Mezi první tištěné knihy patří
tzv. blokové knihy, které byly složené právě z deskotisků. Na území ČR se nachází jediná bloková
kniha a tou je Biblia pauperum nizozemského původu v MZK. Dále bude pozornost věnována
vynálezu knihtisku Janem Gutenbergem v polovině 15. století, představení technologie knihtisku
a především prvotiskům (tiskům vydaným do roku 1500), na kterých bude demonstrován vývoj
knihtisku v 15. století. Přednáška bude doplněna nejen obrazovou prezentací, ale také ukázkami
originálů.

5. Tištěná kniha v 15. -18. století – Mgr. Jiří Dufka
18. 4. 2017
Přednáška je zaměřena na vývoj knihy a knihtisku v evropských souvislostech knižní kultury
od 16. do počátku 19. století. Zvláštní zřetel bude položen na brněnskou produkci. Výklad bude
doprovázen prezentací s ukázkami.
6. Česká bibliofilie – Mgr. Ing. Romana Macháčková
25. 4. 2017
Přednáška bude věnována umění moderní knižní tvorby v Čechách a na Moravě ve 20. století.
Pozornost bude věnována nejen jednotlivým edicím a nakladatelům bibliofilských tisků, ale také
výtvarníkům a autorům, jejichž díla se v bibliofiliích nejčastěji objevují. Přiblížíme si i fond bibliofilií
Moravské zemské knihovny v Brně s přihlédnutím k moravské bibliofilské produkci.

