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Norských fondů a ROP Jihovýchod.

Památník písemnictví na Moravě 
slova, věty, knihy – vážně i hravě 

říjen 2015 

 

října 2015, 18.00 hod . 
řeDění: Ji ří Trávní ček. Čteme? 
roce 2007 začal Jiří Trávníček s projektem Čtenář

republice. Beseda o tom, jací jsme čtenáři, kdy a co č
kupujeme, čím se lišíme od jiných čtenářů v rámci Evropy, 
prozradily tři statistické výzkumy z let 2007, 2010 a
řeDění. 

10. září – 6. prosince 2015 
ři generace tv ůrců, rod Šule řů 

asná literatura a výtvarné umění spjaté s rodem spisovatelů, 
 a organizátorů kulturního života na severu i jihu 

Moravy. 

 
 
21. května – 4. října 2015 
Na návšt ěvě u nakladatel ů brně
Pokračování cyklu mapujícího současnou knižní produkci. 
Nakladatelství brněnských vysokých škol se neomezují pouze na 
skripta, ale sklízejí ocenění i za výpravnost svých titul
popularizujících současné vědecké poznatky. 
 
 

23. dubna – 4. října 2015 
Loutky nikdy nespí  
Profilová výstava roku 2015 zaměřená na 
řístupnění odkazu moravského 

loutkářství nejmladší generaci čtenářů a 
diváků s interaktivními prvky a bohatým 
doprovodným programem. 

28. října  je Památník písemnictví na Moravě otev ř

ěnska, p. o., Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Zm
programu vyhrazena. Tel.: 547 229 126, www.muzeumbrnenska.cz.

č. 505 z ÚAN Zvonařka, vlakem z hl. n. každou půlhodinu, sm
benediktinského kláštera v Rajhradě. Otevřeno út–ne 9.00–17.00 hod

řeby Muzea Brněnska, p. o. se provádí z prostředk
ROP Jihovýchod. 
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