
 

 

 

 

Žádost o rezidenční pobyt v Brně / Lipsku 
 
Jméno a příjmení: 

Adresa trvalého bydliště: 

Datum narození: 

Číslo občanského průkazu/pasu: 

Číslo účtu:  

E-mail:  

Preferovaný termín pobytu: srpen (2018) – září (2018) – říjen (2018) – listopad (2018) – 
prosinec (2018) - leden (2019), popř. konkrétní data v rozmezí 30 dnů od srpna 2018 do 

ledna 2019 

Motivační dopis (do 500 slov):  

  

 

 

 

Popis projektu (do 500 slov): 

 

 

 

 

Povinné přílohy:  

- strukturovaný životopis 

- bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS) 

 

 

Moravská zemská knihovna (poskytovatel) hradí úspěšným žadatelům tyto náklady:  
- stipendium ve výši 1000,- EUR / měsíčně 

- ubytování v rezidenčním bytě  

- cestovné z ČR do Lipska a zpět, resp. z Německa do Brna a zpět 

- měsíční jízdenku na MHD v Lipsku / v Brně 

 

Kritéria výběru: 
- o stipendium v Brně se uchází autor z SRN (stálé bydliště), o stipendium v Lipsku se uchází 

autor z ČR (trvalé bydliště) 

- aktivní autorská činnost 

- znalost (ideálně) německého či anglického jazyka pro české spisovatele 

- znalost anglického, příp. českého jazyka pro německé spisovatele 

- fyzický pobyt v místě rezidence po celou dobu jejího trvání 

 

 

Rezident by měl být ochoten účastnit se akcí (např. čtení, prezentace, debata apod.) 

pořádaných či zprostředkovaných Moravskou zemskou knihovnou, zejména v rámci Českého 

roku v Lipsku a hostování ČR na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019, v době 

konání rezidence. Úspěšný žadatel se zavazuje k tomu, že se v době rezidence bude zdržovat 

v místě rezidence. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a 

vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor/ka během rezidenčního pobytu 



 

pracoval/a, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek 

vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně v rámci rezidenčního pobytu 

v Lipsku / Brně“. Vedle projektu, na jehož základě budou rezidenti vybráni, vytvoří účastníci 

programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký text inspirovaný Brnem / Lipskem (ve 

formě povídky, eseje, fejetonu, blogu apod.). 

 

Podáním žádosti nevzniká žadateli nárok na podporu dle této žádosti, Moravská zemská 

knihovna v Brně si vyhrazuje právo žádosti posoudit a rozhodnout, které žádosti bude 

akceptovat a které nikoli. Moravská zemská knihovna v Brně sdělí těm žadatelům, jejichž 

žádosti akceptuje, tuto akceptaci písemně (i mailem).  

Moravská zemská knihovna v Brně si vyhrazuje právo z objektivních důvodů jednostranně 

upravit podmínky poskytování podpory v průběhu jejího čerpání.  
 

Vyplněný formulář prosím zašlete na adresu leipzigbrno@mzk.cz s předmětem: „Rezidence 

Brno/Lipsko: jméno.“  

 

 


