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Vážení návštìvníci veletrhu,
již potøetí se Vám v Havlíèkovì Brodì pøedstavuje produkce Muzea Brnìnska. 
Z pìti poboèek má k psanému slovu nejblíže Památník písemnictví na Moravì, který 
vydává pravidelný informaèní zpravodaj s názvem LITERKA. První èíslo, u jehož 
zrodu stáli Vojen Drlík a Petra Pichlová, vyšlo v záøí roku 2007. Jako jedna z forem 
pravidelného kontaktu Památníku s jeho návštìvníky, pøíznivci, pøáteli a partnery 
vychází v podobì letáku na papíru ve formátu „do kapsy“, elektronicky ve formátu 
PDF, desetkrát roènì. Na støídmé ploše pravidelných rubrik dostává slovo sbírková 
èinnost, výstavní aktivita, krásná literatura, návštìvnický ohlas, známá osobnost 
i øadový pracovník. Zároveò Literka slouží potøebám Klubu pøátel, jako pøehledný 
mìsíèní souhrn všech událostí v Památníku, a je také neocenitelným pomocníkem pøi 
doplòování sbírek.
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Památník písemnictví na Moravì, nejmladší z pìti poboèek Muzea Br-
nìnska, byl pro veøejnost v prostorách benediktinského kláštera v Raj-
hradì otevøen 1. èervence 2005. Svým návštìvníkùm nabízí stálou ex-
pozici zahrnující nejvýznaènìjší osobnosti literatury na Moravì od 9. 
do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované 
historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci svazky (celkem èítá 
fond knihovny na 65 000 svazkù), která byla spolu s Knihovnou Muzea 
Brnìnska zpøístupnìna veøejnosti od poloviny roku 2006. Kromì správy 
knihoven se Památník pøi sestavování vlastního sbírkového fondu zamì-
øuje na moravské písemnictví. Kolem Památníku se postupnì vytvoøila 
skupina pøíznivcù, kteøí dnes tvoøí Klub pøátel a kteøí poøádají øadu zají-
mavých akcí. Od záøí 2009 se mohou èlenové a pøíznivci Klubu setkávat 
a vymìòovat si své zážitky také virtuálnì, a to na Facebooku, kde má 
Klub pøátel svoji stránku. 

Nejmladší generaci oslovuje Památník prostøednictvím literární soutìže 
Skrytá pamìś Moravy. O své èinnosti pravidelnì informuje prostøednic-
tvím informaèního zpravodaje Literka a knihovnického bulletinu Libri de 
bibliotheca nostra.
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DOPROVODNÉ MATERIÁLY 

K VÝSTAVÁM PAMÁTNÍKU PÍSEMNICTVÍ NA MORAVÌ

Jan Zahradníèek 1905–1960 
…bývalo u mne zotvíráno… 

Katalog první výstavy v Památníku písemnictví na Mo-
ravì pøedstavující originální materiály týkající se života 
Jana Zahradníèka. Autoøi výstavy – Tomáš Kubíèek a Jan 
Wiendl.

Halasové, otec a syn – proletáø a básník. 
Autoøi pøedstavují život a tvorbu Františka Halase 

staršího, legionáøe a proletáøe, a poezii Františka Halase 
mladšího, která byla otištìna èasopisecky nebo zùstala 
pouze v rukopisu. Pøipravili Vojen Drlík a Petra Pichlová.

Vìra Sládková – jeden pøíbìh, jeden osud… 
Moravská spisovatelka druhé poloviny 20. století v do-
kumentech, svìdectvích a nepublikovaných rukopisech. 
Pøipravili Vojen Drlík a Kateøina Vávrová.

Psali dìjiny Moravy. 
Publikace o moravském dìjepisectví do roku 1918 pøináší 

medailony významných osobností. Texty jsou doprovázeny 
portréty moravských historiografù i fotografiemi dobových 

materiálù. Pøipravili Vojen Drlík a Jindra Pavelková.

Bohumil Hrabal. Brnìnské návraty. 
Katalog pøipomíná brnìnské koøeny Bohumila Hrabala, 
jeho vztah k rodnému Brnu v osobním i tvùrèím životì. 
Svìt Hrabalova dìtství ožívá na fotografiích, z nichž nì-
které jsou publikovány vùbec poprvé. Pøipravila Andrea 
Vítová.

Ludvík Kundera – texty, dokumenty, knihy, obrazy
Katalog k výstavì Ludvík Kundera obsahuje komentáøe 

k jednotlivým oddílùm výstavy. Seznamy exponátù 
doplòuje øada dobových fotografií pøedevším z archivu 
spisovatele. Vedle ukázek ze soukromé korespondence 
obsahuje katalog také text Ludvíka Kundery z PF z roku 

1991 ad. O výtvarný doprovod se postarali výtvarníci 
a zároveò Kunderovi pøátelé Jan Rajlich st. a Ivan 

Štrouf. Pøipravili Vojen Drlík a Romana Macháèková.

Ex libris
Ex libris, knižní znaèka, patøí neodmyslitelnì ke knize 
a tedy i k èinnosti Památníku. K výstavì Ex libris ze sbírky 
Mirko Riedla, význaèného brnìnského sbìratele a znalce, 
vzniklo CD obsahující informaci o sbìrateli, o historii ex 
libris u nás a abecednì øazené reprodukce dìl více než 
250 autorù. Pøipravil Vojen Drlík.

Rukopisy královny Rejèky
… a jejich muzikologický výzkum v díle Františka Pokorného

Doprovodný materiál k výstavì vìnující se souboru osmi 
vzácných rukopisù darovaných klášteru cisterciaèek na 

Starém Brnì královnou Alžbìtou Rejèkou. Jednotlivým ruko-
pisùm se podrobnìji vìnuje dvojjazyèný (èeština, angliètina) 

katalog k výstavì s bohatým obrazovým materiálem.
Návštìvníci výstavy si mohli zalistovat maketami antifonáøe 

a žaltáøe, jejichž originály jsou uloženy v historické bene-
diktinské knihovnì v Rajhradì. Byly zhotoveny z finanèních 

prostøedkù Jihomoravského kraje a veøejnosti budou sloužit 
i nadále. V souèasné dobì jsou k vidìní v Praze, následnì 
poputují do Ostravy, kde budou vystaveny v rámci výstav 

poøádaných u pøíležitosti oslav 700. výroèí nástupu dynastie 
Lucemburkù na èeský trùn. Po návratu do Rajhradu budou 

obì makety návštìvníkùm zpøístupnìny na prohlídkové trase 
Památníku. Pøipravili Vojen Drlík a Jindra Pavelková.
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