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slova, věty, knihy 

29. července 
Knižní ilustrace Josefa Kremlá
Série výstav
jednoho z
Kremláč

 
 
 
 
21. května – 28. září 2014 
Nakladatelství Kniha Zlín 
Další pokračování jednoho z tradič
současné knižní kultuře. V seriálu mapujícím aktuální tržní
tentokrát zaměřujeme na historii a sou
zlínského knižního vydavatelství. 
 
 
 
 
9. dubna – 5. října 2014 
Od Ferdy po Jonatána 
Zvířata jako hlavní hrdinové v 
o populárních i méně známých postavi
autorech, kteří se prostřednictvím zví
a případně také poučit (nejen) nejmenší 
 
 
 
 
15. května – 30. října 2014  
Výstava vzniká ve spolupráci Moravské zemské knihovny, Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity, Benediktinského opatství, Muzea Brn
Milovníci a mecenáši v ěd a um ě
Výstava mapuje, jaké aktivity klášter podporoval od st
významnou moravskou kulturní a vě
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Muzeum Brněnska, p. o., Památník písemnictví na Morav
Změna programu vyhrazena.
autobusem IDS JMK č. 505 z
Areál benediktinského kláštera v
Rekonstrukce klášterních prostor pro pot
Jihomoravského kraje, Norských fond

 

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

srpen 2014 
 

 

 

července – 21. září 2014 
Knižní ilustrace Josefa Kremlá čka: Mezi vodníky a indiány
Série výstav surrealistické skupiny Stir up vrcholí 
jednoho z jejích členů – třebíčského akademického malí
Kremláčka, který ilustroval již na 60 knih.  

ování jednoho z tradičních výstavních cyklů, věnovaného 
e. V seriálu mapujícím aktuální tržní prostředí se 

na historii a současnost produkce největšího 
 

ata jako hlavní hrdinové v moravské literatuře pro děti. Výstava 
 známých postavičkách kreslených příběhů, ale i o jejich 

ednictvím zvířecího světa snažili a snaží rozveselit 
it (nejen) nejmenší čtenáře. 

Výstava vzniká ve spolupráci Moravské zemské knihovny, Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity, Benediktinského opatství, Muzea Brněnska – Památníku písemnictví na Morav

ění v řeholním rouše 
puje, jaké aktivity klášter podporoval od středověku do 20. století a p

významnou moravskou kulturní a vědeckou instituci. 

nska, p. o., Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.
vyhrazena. Tel.: 547 229 136, http://www.muzeumbrnenska.cz. Doprava z

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

erních prostor pro potřeby Muzea Brněnska, p. o. se provádí z
Jihomoravského kraje, Norských fondů a ROP Jihovýchod. 

ka: Mezi vodníky a indiány  
surrealistické skupiny Stir up vrcholí ukázkou prací 

akademického malíře Josefa 
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