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Stálé expozice: 

Písemnictví na Moravě od 9. do 18. století.
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Památník písemnictví na Moravě 
slova, věty, knihy – vážně i hravě 

březen 2016 

16. března 2015, 16.00 hod. 
řeDění: Jak knihy p řicházejí na sv ět 
ři příležitosti konání výstavy o nakladatelství Sursum

setkání autora (Karla Klimeše), ilustrátorky (Libuše Šule
nakladatele (Miroslava Klepáčka) nad d
Deset pohádek pro Justýnku.    

31. března – 30. října 2016 
Dobrodružství abecedy  

Interaktivní výstava nejen pro budoucí čtenáře. Vernisáž se 
 středu 30. března v 15.00 hod. 

31. března 2016 
Uzávěrka sout ěže Skrytá pam ěť Moravy   
Do konce března mohou žáci a studenti zasílat své prozaické 
soutěžní texty na téma Náhody neexistují
písemnictví na Moravě. Soutěž je podle vě
kategorií: I. kategorie: texty autorů ve vě
v rozsahu 1–3 normostrany); II. kategorie: 

do 19 let, v rozsahu 4–10 normostran textu.
 

Trvá výstava 
18. února – 17. dubna 2016 

Sursum Tišnov 
Moravská nakladatelství se představují 

regionální nakladatelství z Tišnova.  

ě od 9. do 18. století. 

Moravská literatura 19. a 20. století. 

Pracovna katolicky orientovaného básníka Josefa Suchého. 
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kategorie: autoři ve věku od 16 
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