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
Počet účastníků:

maximálně 40 osob

Lektoři:

doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., Mgr. Jiří Dufka, Mgr. Lucie Heilandová,
Mgr. Adéla Dilhofová, doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

Termíny:
Výjimka:

7. 11. – 12. 12. 2016, vždy v pondělí 9.00 – 10.30 hodin
28. 11. a 5. 12. 2016 budou účastníci kurzu rozděleni do dvou skupin a absolvují
dvě hodinové přednášky, které se budou konat v těchto časech:
1. přednáška – 9:00 – 10:00 hod.
2. přednáška – 10:30 – 11:30 hod.

Místo konání:

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

Cena:

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

Cílem série přednášek je přiblížit knihovny z hlediska jejich historického vývoje, nastínit jejich
poslání v minulosti a dnes. Dále poskytnout informace o grafických, kartografických, cestopisných a
knižních sbírkách, jejich historickém vývoji s ohledem na historické a speciální fondy Moravské
zemské knihovny v Brně. Součástí kurzu jsou i dvě praktická předvedení vybraných uložených
historických fondů MZK.
1. Úvod do historie knihoven (včetně šlechtických) - Mgr. Heilandová,
2. Vývoj veřejných knihoven - doc. PhDr. Kubíček, CSc.,
3. Měnící se role knihoven ve společnosti v současnosti - Mgr. Dilhofová,
4. Vývoj map a vývoj grafických technik - Mgr. Dufka a Mgr. Heilandová,
1. přednáška: 9:00 – 10:00 hod., 2. přednáška: 10:30 – 11:30 hod.
5. Vývoj map a vývoj grafických technik (praktická ukázka) - Mgr. Dufka a Mgr. Heilandová,
1. přednáška: 9:00 – 10:00 hod., 2. přednáška: 10:30 – 11:30 hod.
6. Český cestopis doby renesance a humanismu - doc. PhDr. Bočková, Dr.

7. 11.
14. 11.
21. 11.
28. 11.
5. 12.
12. 12.

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
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažer pro koordinaci CŽV

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

Program
1. Úvod do historie knihoven (včetně šlechtických) – Mgr. Lucie Heilandová

7. 11. 2016

V rámci přednášky budou posluchači seznámeni s historií knihoven, kdy bude nejdříve pozornost věnována
prvním světským knihovnám (univerzitním a veřejně přístupným knihovnám). Druhá část přednášky bude
věnována stručnému představení šlechtických interiérových knihoven v Čechách a na Moravě. Pozornost
bude věnována nejvýznamnějším zámeckým knihovnám, fenoménu sběratelství knih světskými osobami
a budování knihoven jako zrcadla vzdělanosti rodu i osobního zájmu. V neposlední řadě se bude přednáška
věnovat podobě, obsahu a struktuře typické zámecké knihovny.
Témata: veřejné knihovny, univerzitní knihovny, interiérové knihovny, šlechtické knihovny, sběratelství
knih

2. Vývoj veřejných knihoven – doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.

14. 11. 2016

Od přelomu 18. a 19. století sleduje lidová výchova hospodářský, sociální a politický vývoj národa a jejím
základem se staly veřejné knihovny. Období národního obrození je spojeno s četbou české literatury
a snahou vlastenců o vytváření veřejných knihoven. Lidovýchovná práce byla formována na spolkovém
základě a knihovny se staly prioritou pro národní jednoty, organizace Sokola, Svaz osvětový. V roce 1919
byl přijat zákon o veřejných knihovnách obecních a garantem rozvoje knihoven se stal stát. Postupný rozvoj
si vyžádal i zákonné změny, jak o tom svědčí knihovnické zákony z let 1959 a 2001.

3. Měnící se role knihoven ve společnosti v současnosti – Mgr. Adéla Dilhofová

21. 11. 2016

Jaké jsou knihovny přelomu 20. a 21. století a na počátku třetího tisíciletí? Jaká je jejich role a co vše patří
mezi služby, které široké veřejnosti poskytují? Ohrozí nové technologie a formy knih existenci knihoven?
Jak se novým funkcím knihoven uzpůsobují jejich prostory a novostavby budov? Součástí prezentace budou
i fotografické ukázky architektury knihoven.

4. Vývoj map a vývoj grafických technik
Úvod do světa starých map – Mgr. Jiří Dufka

28. 11. 2016

Ve stručnosti se seznámíte s vývojem evropské kartografie do poloviny 19. století s důrazem na mapy
českého území. Výklad bude provázen prezentací s ukázkami a bude doplněn exkurzí do oddělení rukopisů
a starých tisků, kde budou předloženy ukázky map, plánů a atlasů.

Grafické techniky a jejich vývoj – Mgr. Lucie Heilandová
Přednáška je věnována základům studia grafiky a grafických technik od počátku do 19. století. Posluchači
budou seznámeni se základní terminologií grafických technik, stručným historickým vývojem grafických
technik i s jejich významnými představiteli. Podrobněji se budeme zabývat především historií dřevořezu,
mědirytiny, leptu, ocelorytiny nebo litografie. Jednotlivé techniky budou posluchačům představeny nejen
v rámci historického vývoje, ale také bude pozornost věnována jejich charakteristickým rysům, aby byli
posluchači schopni po absolvování kurzu jednotlivé grafické techniky od sebe rozeznat. Přednáška bude
doplněna nejen obrazovou prezentací, ale také ukázkami originálů a prací s nimi. Témata: dřevořez,
mědirytina, lept, mezzotinta, ocelorytina, litografie

5. Vývoj map a vývoj grafických technik (praktická ukázka)
6. Český cestopis doby renesance a humanismu – doc. PhDr. Hana Bočková, CSc.

5. 12. 2016
12. 12. 2016

Český cestopis doby renesance a humanismu navazuje na starší českou i zahraniční literární tradici, současně
však reflektuje i významné dobové trendy a proměny. Společenská situace v 16. století otvírala českým
zemím prostor pro rozvoj politických i kulturních styků a jejich přirozenou součástí bylo i cestování.
Písemné záznamy z cest v podobě relací, pamětí a zejména cestopisů obohacují dobovou literaturu, jejíž
humanistický charakter přeje tvorbě, která má naukový charakter, poučuje i vychovává.
Pro čtenáře je
cestopis přitažlivý i díky rostoucí roli autorského vypravěče, v dosud nebývalé míře se tu uplatňují jeho
zkušenosti a názory, celý jeho vzdělanostní horizont. Vzniká tak zajímavé spektrum textů: na jedné straně
jsou to práce autorů bez širšího intelektuálního zázemí, na straně druhé literárně hodnotné, stylisticky
kultivované práce obohacené o výklady o historii, geografii a kultuře z pera vzdělaných humanistů
čerpajících z velkého zásobníku spisů od antiky po současnost. Osobitou skupinu mezi českými cestopisy
tvoří záznamy o putování do Svaté země, v nichž se zajímavě prolínají prvky profánní (realita člověka na
cestě) se světem víry - s biblickou tradicí i dobovým křesťanstvím v soužití i konfrontaci s jinými
náboženstvími.
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