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Muzeum Brněnska, p. o.
Památník písemnictví na Moravě
TISKOVÁ ZPRÁVA
Barrister & Principal
Rajhrad u Brna (27. 3. 2013) - Pravidelný cyklus každoročních tematických výstav
„Moravské vydavatelství se představuje“ v Památníku písemnictví na Moravě rozšíří ve
dnech 3. 4 – 30. 6. expozice brněnského vydavatelského domu Barrister & Principal.
V minulých letech již měli návštěvníci rajhradského kláštera možnost blíže se seznámit
s profilovými prezentacemi nakladatelství Host a Repronis.
Nejnovější výstava Barrister & Principal v klášterním ambitu nabídne vhled do ucelených
tematických řad jeho knižních titulů i portréty svých kmenových autorů. Přes nesnadné
začátky si toto nakladatelství dokázalo na tuzemském knižním trhu vybudovat dobré renomé.
„Díky širokému edičnímu záběru si u nás svou knihu dokáže najít každý, děti, teenageři,
rodiče i prarodiče,“ chlubí se PhDr. Zuzana Voráčová, odpovědná ve vydavatelství za PR a
propagaci.
Záměrem majitelů firmy Františka Mikše a Iva Lukáše zůstává vydávat knihy pro radost. Tuto
myšlenku stvrzuje i samo jméno nakladatelství, spjaté s úsměvnou historkou o nedokonalém
překladu, kdy v jedné z knih zůstaly funkce právník a ředitel v původní podobě, tedy Barrister
& Principal.
Nakladatelství bylo založeno v r. 1994. Vydává původní i překladovou prózu a poezii včetně
dětské literatury. Charakteristické logo a pečlivou polygrafickou výbavu si nesou také knihy o
umění a české i světové historii, tituly náboženské, teologické, psychologické, sociologické a
politologické, práce o politice, médiích, filozofii, ekonomice i literárních vědách, také však
jazykové příručky, obrazové publikace se zaměřením na výtvarné umění a architekturu.
Ve své vydavatelské činnosti Barrister & Principal spolupracuje s řadou univerzit a vysokých
škol, vědeckými a kulturními institucemi. Dlouhodobě se věnuje tématu holocaustu,
komunismu a fašismu. K zajímavostem patří například takzvaná modrá ediční řada, tvořená
monografiemi, příručkami a slovníky, vesměs základními pomůckami pro orientaci v daných
oborech, které jsou určeny zejména studentům vysokých škol.
Výstava Barrister & Principal bude v Památníku písemnictví na Moravě, zahájena 3. dubna
vernisáží v 17.00 hodin a potrvá do 30. června 2013.
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