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DALŠÍ ČESKÝ UNIKÁT MÍŘÍ
NA SEZNAM SVĚTOVÉHO
DĚDICTVÍ UNESCO
Česká republika by se za čas
mohla chlubit další položkou na
Seznamu světového dědictví
UNESCO.
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní
v Kladrubech nad Labem
představuje unikátní národní
kulturní památku, jež dokládá
staletý chov a výcvik jedinečného plemene – Kladrubského
bělouše. Toto vzácné plemeno
barokních galakarosiérů v ní bylo
vyšlechtěno a krajina byla přizpůsobena jeho potřebám. Je to
jedno z mála míst na světě, kde
jsou dosud chováni a cvičeni
kočároví koně, a to jako součást
národního kulturního dědictví.

MORAVSKÁ ZEMSKÁ
KNIHOVNA ZAVÍRÁ NA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
KVŮLI REKONSTRUKCI
Od 29. června až do 15. září
bude Moravská zemská knihovna pro čtenáře i návštěvníky
uzavřena. Přerušení provozu je
nutné kvůli plánované rekonstrukci budovy. Výpadek služeb
bude knihovna čtenářům kompenzovat, především je ale v září
čeká mnohem větší uživatelský
komfort.
Budova MZK na Kounicově
ulici byla dokončena v roce
2001. Ročně knihovnou projde
bezmála tři čtvrtě milionu lidí,
což představuje vysokou zátěž.
Mimo jiné proto je nutná kompletní rekonstrukce sociálních

„Mezinárodní výbor pro ochranu
památek a sídel (ICOMOS) coby
nejvyšší odborná autorita v památkové péči na světě konstatoval, že jde o typ památky, kterým
byla dosud v rámci implementace Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví
věnována malá pozornost. Jedná
se o velký úspěch, za kterým je
ovšem množství práce našich
odborníků,“ řekl ministr kultury
Antonín Staněk.

Ministerstvo kultury předpokládá, že ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, životního
prostředí a s ministerstvem pro
místní rozvoj a Pardubickým
krajem upraví návrh tak, aby do
konce února roku 2020 mohl
být odeslán Centru světového
dědictví UNESCO v kompletní
podobě.

zařízení pro veřejnost. Ve studovnách bude obměněna část
mobiliáře, někde také osvětlení.
V části, kde jsou sklady knih, dojde k opravě a zateplení fasády.
Bezesporu nejkomplikovanější
částí rekonstrukce bude oprava
atria, které je v havarijním stavu
a je nutná celková obnova
hydroizolace.

MZK chystá i kompenzační
opatření; všem čtenářům s půlroční a roční průkazkou platnou
k 30. 6. automaticky a zdarma
prodlouží registraci o tři měsíce.
Od června bude výpůjční doba
knih prodloužena až do 23. září.
V průběhu léta nebude možné si
knihy půjčovat, ale bibliobox na
vracení knih zůstane v provozu.
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SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MK ČR,
NÚLK, PRACOVNÍKŮ
REGIONÁLNÍCH PRACOVIŠŤ
A NOSITELŮ TRADICE
LIDOVÝCH ŘEMESEL
15. A 16. 5. 2019 V BRNĚ
Ve dnech 15. - 16. května se
v Brně konalo setkání zástupců Ministerstva kultury, Národního ústavu lidové kultury
s držiteli titulu Nositel tradice
lidových řemesel a etnografy
z regionálních pracovišť pro
péči o tradiční lidovou kulturu
v krajích. Muzeum Brněnska k
tomu účelu propůjčilo prostory
Löw-Beerovy vily a účastníci
měli možnost prohlédnout si i zahradu vily Tugendhat a expozici
umístěnou v suterénu. Součástí
setkání byla pravidelná porada odborných pracovníků MK,
NÚLK a regionálních pracovišť
k realizaci Koncepce účinnější
péče o tradiční lidovou kulturu
v ČR. Pro Nositele tradice byla
připravena přednáška na téma
publikační a propagační činnosti
NÚLK a možností získání dota-

MZK PŘEDSTAVUJE DÍLO
JIŘÍHO MAHENA,
NEJZNÁMĚJŠÍHO
KNIHOVNÍKA
Dne 22. května uplynulo 80 let
od smrti Jiřího Mahena, zakladatele Veřejné knihovny města

cí v rámci dotačních titulů MK
ČR. Regionální pracoviště pro
lidovou kulturu Jihomoravského
kraje zde prezentovalo aktivity,
související s krajským oceněním
Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje, zejména
projekt na začlenění výrobců
zabývajících se tradičními řemesly do výuky středních odborných škol. Jan Buchta z Galerie
výtvarného umění v Hodoníně
zde prezentoval projekt „Dny
otevřených ateliérů“ s výzvou k
zapojení řemeslníků a jejich dílen

Brna, organizátora a propagátora
knihovnictví v celém meziválečném období ČSR. Moravská
zemská knihovna připomněla
jeho zásluhy o rozvoj tohoto
oboru výstavou „Jiří Mahen knihovník národní“, ale také pravidelným cyklem Oči Brna.
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do projektu. Druhý den byla pro
účastníky připravena exkurze
do muzejní expozice technické
památky Stará Huť u Adamova
a do modrotiskové dílny rodiny
Danzingerových v Olešnici.
Podobná setkání organizuje
NÚLK s podporou Ministerstva kultury jednou za dva roky.
Setkání je ideální příležitostí pro
setkání a výměnu zkušeností odborníků – etnologů s osobnostmi
pečujícími o zachování tradic
lidového řemesla.

Knihovny v celé ČR si letos
připomínají významné výročí, je
to přesně sto let od okamžiku,
kdy byl přijat pokrokový knihovnický zákon, který ukládal každé
obci zřízení a financování obecní
knihovny. Dodnes se tak ČR
může pyšnit nejhustší sítí knihoven nejen v Evropě, ale na celém
světě. Již dva roky poté byl Jiří
Mahen, který se do té doby
věnoval spíše žurnalistice, práci
v divadle či pedagogické činnosti, ustaven knihovníkem pro
Velké Brno. U knihovnictví pak
již zůstal po zbytek života, stal
se ředitelem městské knihovny
v Brně i starostou Spolku veřejných obecních knihovníků.

NÁRODNÍ SOUTĚŽ MUZEÍ
GLORIA MUSAEALIS 2018
ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Národní soutěž muzeí již sedmnáct let připomíná vynikající
výkony muzejních institucí, které
působí v České republice. Úroveň projektů každý rok významně roste. Do letošního ročníku
se přihlásilo 93 projektů. Své
projekty mohla muzea přihlašovat do kategorie Muzejní výstava
roku, Muzejní publikace a Muzejní počin roku.
Slavnostního předávání cen,
který proběhl ve čtvrtek
16. května 2019 ve Smetanově
síni Obecního domu v Praze,
se zúčastnil náměstek ministra
kultury Alois Mačák, který poděkoval všem oceněným a předal
ceny v kategorii Muzejní počin
roku 2018. „Děkuji za pozvání
na slavnostní vyhlášení výsledků
již 17. ročníku národní soutěže

muzeí Gloria musaealis, která se
stala nejprestižnějším oceněním
práce muzejníků a svojí tradicí si
již vydobyla pevné místo v naší
kultuře. Děje se tak v roce, kdy
si připomínáme 30. výročí sametové revoluce a s ním také 30 let
svobodné a ideologicky nezatížené muzejní práce. Velmi si cením
práce organizátorů, a těší mě, že
do poslední volné boční kaple
v katedrále v Roskilde, tradičním pohřebním místě dánských

SARKOFÁG PRO KRÁLOVNU
Unikátní projekt skleněného
sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. se završil už
v loňském roce jeho osazením

králů.
Genezi mimořádného sklářského
díla přiblíží projekt Sarkofág pro
královnu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, který zahrnuje stejnojmenný dokumentární
film, výstavu fotografií Pavla
Štingla a přednášky Zdeňka
Lhotského, odborníka na tavené
sklo.
		více informací...
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vedle Asociace muzeí a galerií
a Českého výboru ICOM k nim
patří právě ministerstvo kultury.
Gratuluji všem oceněným a přeji
celé muzejní a galerijní obci, aby
i v dalších letech byly realizovány podobně úspěšné projekty,“
uvedl náměstek Alois Mačák.

ZASEDÁNÍ RADY PRO
VZDĚLÁNÍ, MLÁDEŽ,
KULTURA A SPORT

Dne 23. 5. 2019 se v Bruselu
konalo řádné zasedání Rady
EU pro vzdělávání, mládež,
kulturu a sport. V části kultura
a audiovize byly přijaty Závěry
Rady o mladých kreativních
generacích a Závěry Rady
zlepšení přeshraničního oběhu
evropských audiovizuálních děl
s důrazem na koprodukci.
		více informací...

PŘEDÁNÍ CENY
MINISTERSTVA KULTURY
V OBORECH ZÁJMOVÝCH
UMĚLECKÝCH AKTIVIT ZA
OBLAST DIVADLA

REGISTRACE DO NÁRODNÍ
EXPOZICE NA
MEZINÁRODNÍM KNIŽNÍM
VELETRHU VE FRANKFURTU
NAD MOHANEM
Dne 31. května byla pro české
nakladatele a další subjekty
z oblasti knižního trhu otevřena
registrace do národní expozice České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve
Frankfurtu nad Mohanem, který

VÝSTAVA K 90. NAROZENINÁM UNIMA UKÁŽE BOHATSTVÍ LOUTEK CELÉHO
SVĚTA
Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi pořádá do 26. června
2019 v Galerii Českých center

Ve dnech 24. – 26. května 2019
se v Písku z pověření Ministerstva kultury ČR konala 58.
celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek.
Akce byla podpořena ze státního

proběhne ve dnech 16. až 20.
října 2019.
Frankfurtský veletrh je nejvýznamnější akcí svého druhu
na celém světě a každoročně
představuje více než 250.000
návštěvníků knižní produkci
z více než 100 zemí z celého
světa. Národní stánek České
republiky organizuje z pověření
Ministerstva kultury ČR Moravská zemská knihovna v Brně.
v Praze výstavu nazvanou UNI…
CO? UNIMA! 90 let | 100 zemí |
1 vášeň. Výstava vznikla u příležitosti 90. výročí založení mezinárodní loutkářské unie UNIMA
a návštěvníky seznámí
s rozmanitými formami loutkářství z celého světa.
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rozpočtu ve výši 330 000 Kč.
V rámci zahájení přehlídky předal
zástupce Ministerstva kultury
(odboru regionální a národnostní
kultury) vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit Václav
Appl za účasti ředitelky NIPOS
Lenky Lázňovské Cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za
oblast divadla panu Vladimíru
Hulcovi, který ji obdržel za celoživotní přínos v oblasti experimentujícího divadla.

POSEL Z DÁLNÉHO
VÝCHODU

Nová publikace Michaely
Pejčochové Posel z Dálného
východu. Vojtěch Chytil
a sběratelství moderní čínské
tušové malby v meziválečném
Československu přibližuje
dramatický životní příběh akademického malíře a sběratele
Vojtěcha Chytila (1896–1936).
Během svých pobytů v Číně se
stal učitelem západní malby
a sběratelem – vizionářem, který dokázal shromáždit vysoce
ceněnou sbírku, ale především
jako první Evropan rozpoznat
kvality moderní čínské malby.
Knihu vydává Národní galerie
Praha v unikátním grafickém
řešení, jež využívá prvků původního čínského designu
a vazby

ODVAHA A RISK. STOLETÍ
DESIGNU V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉM MUSEU V PRAZE

LOUTKY NA FRONTĚ
Výstava u příležitosti stého výročí konce první světové války
a vzniku novodobého českého
státu. Představuje fenomén
českého loutkářství na bojištích
první světové války i v zázemí.
Termín: do 1. září 2019
MLK v Chrudimi

CESTA DO INDIE
JABLONECKÁ BIŽUTERIE,
ŠPERK A SKLO
Výstavou Cesta do Indie připomíná jablonecké muzeum
skla a bižuterie jednu z neobyčejných kapitol zdejší bižuterní produkce a zahraničního
obchodu, jehož základem se na
dlouho dobu staly skleněné náramkové kroužky, tzv. bangle.
Termín: do října 2019
Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou

Výstava navazuje na publikaci
Design v českých zemích 19002000. Představuje dvanáct
klíčových výstav designu dvacátého století, které uspořádalo
Uměleckoprůmyslovém museum v Praze. Název výstavy
odkazuje na to, že vystavování
designu většinou probíhalo v
nepříznivých společensko-politických podmínkách a velmi
často pod tlakem totalitních
ideologií.

HRAČKY ZA TOTÁČE ANEB
JAK SI HRÁLY HUSÁKOVY DĚTI
Výstava ukáže návštěvníkům,
s čím vším jsme si hrávali před
revolucí. Hračky a stavebnice
z 50. až 80. let.
Termín: do 30. června 2019
Bítov

Termín: do 20.října 2019
UPM v Praze

OKOUZLENÍ AFRIKOU

KOČOVNÍ LOUTKÁŘI

Umělecká díla ilustrující vliv
Afriky na české a moravské
umělce od začátku 20. století
až do současnosti představuje
výstava , kterou hostí Pavilon
Anthropos Moravského zemského muzea (MZM) v Brně. Do
přehlídky je zapojeno přes 50
institucí, autorů a soukromých
sběratelů.

Výstava prezentuje loutky
a dekorace kočovných loutkářů
ze sbírky Slezského zemského
muzea. Převážná část vystavených artefaktů pochází
z loutkářských rodin Pflegrů
a Rumlů, kteří, ač pocházející z Čech, se trvale usadili na
severní Moravě a jejich štace
směřovaly zejména na průmyslově se rozvíjející Ostravsko

Termín: do 29. února 2020
Moravské zemské muzeum

Termín: do 5. ledna 2020
Historická budova SZM
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