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

 
září 2016 

                                                                  
       
                                              7. září 2016, 17 hod. 
                                              StřeDění s Mgr. Janou Oppeltovou, Ph.D.   

Skrytá krása rukopisů a zrození středověkých knihoven. Setkání v rámci 
 pravidelného přednáškového cyklu StřeDění. 

                                                                            

                                                                                                          10.‒ 11. září 2016                                                            
                                                                                   Knihovna prof. Miloše Stehlíka 
                                                Zveřejnění jedinečné kolekce umělecky zajímavých  
                                             knih s mnoha ilustracemi (zejména knižní obálky, které  
                                         zpracoval  Josef Čapek). Výjimečně budou prezentovány 
                                        i vzácné obrazy moderního umění (Chagall, Braque, Klee).  
                                     
                                                                                                   
                                                                                       24. září 2016 – 26. února 2017     
                                                                                       vernisáž 23. září 2016, 17 hod                                                   
                                                                                                                Víno a knihy 
                    Věda, právo, krásná literatura, umění aneb réva vinná ze všech psaných stran.  
 

 
                                                                                                                                   

                Trvající výstavy:  
 
                                                                                                 31.března ‒ 30. října 2016             
                                                                                            Dobrodružství abecedy  
                       Historie abecedy od počátku po současnost. Abeceda hravá a inspirující.   
             Interaktivní výstava pro začínající i pokročilé čtenáře, k níž je připraven bohatý   
             doprovodný program pro jednotlivce i školní kolektivy. 
 
 

                                                                                           8. června – 18. září 2016 
                                     K celosti – malby a grafiky Ladislava Laštůvky (1951- 2012) 
                    Představení celoživotní tvorbu malíře a grafika Ladislava Laštůvky. V jeho       
      výtvarné práci najdeme také spojitosti s literárním světem. V souvislosti s výstavou 
      vychází také monografie shrnující autorovu tvorbu.  

 
                                                                                              28. června – 11. září 2016 
                                                                   opětovné vidění originálů 8. ‒ 11. září 2016 
                                                Knihy doby Karla IV. – poklady rajhradské knihovny 
             Na výstavě mohou návštěvníci zhlédnout krásně zdobené rukopisy z období  
             Karla IV., užívané v liturgické praxi i knihy světské. Především humanistická 
             díla slavného italského básníka Petrarky a písemnosti správní.  
 
                                                  

 

       Stálé expozice: 

        Staroslověnština a moravské písemnictví v 9. – 18. století 

        Středověké skriptorium  a historie rajhradského kláštera 

        Moravská literatura 19. – 20. století         

        Historická benediktinská knihovna 

        Pracovna básníka Josefa Suchého 

 
 
 
 

 
Muzeum Brněnska, p. o., Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Změna programu vyhrazena. 
Tel.: 547 229 136, www.muzeumbrnenska.cz. Doprava z Brna autobusem IDS JMK č. 505 z ÚAN Zvonařka, vlakem 
z hl. n. každou půlhodinu, směr Břeclav. Areál benediktinského kláštera v Rajhradě. Otevřeno út-ne 9.00–17.00 hod. 
Rekonstrukce klášterních prostor pro potřeby Muzea Brněnska, p. o. se provádí z prostředků Jihomoravského 
 kraje, Norských fondů a ROP Jihovýchod. 


