
 
 
 

Brána jazyků otevřená 
Brama jĘzyków otwarta 
 

česko-polský projekt realizovaný u příležitosti 

420. výročí narození Jana Amose Komenského 
 
O projektu  
 
Hlavní ideou projektu je přiblížení nad časových myš-
lenek J. A. Komenského sou časné mladé generaci . 
Má pomoci rozvinout kreativní myšlení především 
u dětí a mládeže, ale nejen u nich.  
 
Cílem je zvýšení společenské prestiže zúčastněných 
měst (Brna, Lešna a Poznaně) na straně veřejnosti 
v Polsku i v Čechách. Klíčovým bodem je nejen            
poznávání historie, kultury, ale i prohlubování jazyko-
vých znalostí a prohloubení slovanské sounáležitosti. 
V neposlední řadě je důležité zmínit také hledání            
společných evropských kořenů a rozvíjení myšlenky 
euroobčanství.  
 
Program v KJM 
 
� Ústřední knihovna KJM , Kobližná 4 
 
4.- 28. 4.  Učitel národ ů  
Výstava o J. A. Komenském realizována z bohatých 
fondů oddělení starých tisků Biblioteki Raczyńskich 
(Poznaň, Polsko). Vernisáž s partnery se koná                  
4. 4. 2012 v 19.00 h.  
 
4.- 28. 4.  Brno – cesta za poznáním m ěsta 
Výstava výtvarných prací dětí ZŠ Husova Brno z pro-
jektu, jež byl realizován ve spolupráci s Muzeem měs-
ta Brna. Práce mapují 7 významných brněnských loka-
lit přibližujících kulturně-historické dědictví města. 
 
4. 4.  Komenskému – kartografovi  / 14 h 
Přednáška Mgr. Heleny Kovářové z Muzea Komen-
ského v Přerově o J. A. Komenském a jeho vztahu ke 
kartografii. Přednášející je kurátorka, správkyně               
sbírek, písemností a dokumentace dějin školství                    
a komenologie, novodobých komenian, historické   
kartografie atd. Doplněno příspěvkem K. Tomeškové             
„Od Komenského Školy hrou k vizuálnímu vzdělání 
současnosti“ (5.NP).  
 
5. 4.Setkání s Renatou Putzlacher-Buchtovou / 10 h 
Básnířka, překladatelka, publicistka, autorka písňových 
textů, scénářů a divadelních her, od roku 1997 žije 
v Brně, dosud vydala šest básnických sbírek. Setkání 
je součástí akce Dnů polské kultury v Brně 2012  
(5.NP).  
 
Pro d ěti 
 
6.- 29. 2.  Jarní prázdniny v labyrintu  

Aktivity určené dětem byly zahájeny 
Jarními prázdninami v labyrintu. Pro 
zájemce bylo připraveno zábavné 
putování labyrintem Dětské knihovny 
(3.NP).  

Janova cesta 
Interaktivní beseda s prvky kritického myšlení pro žáky 

druhého stupně ZŠ. Beseda 
si klade za cíl nejen             
seznámit děti s osobností              
J. A. Komenského, jeho živo-
tem a dílem, ale především je 
přivést k uvažování nad 
cenou lidského života a nad 

světem kolem nás. Pokusí se zamyslet nad otázkou, 
zda nám ve  21. století má  J. A. Komenský ještě co 
říci.  
 
Besedu můžete objednat na e-mailu: detske@kjm.cz 
nebo telefonicky na 542 532 146 – Lucie Dymáčková, 
Helena Selucká.  
 
10. Recipro ční setkání v Poznani se uskuteční říjnu 
2012 s cílem společné rekapitulace, zhodnocení aktivit 
projektu a naplánování dalšího směřování vzájemné 
spolupráce založené na budování „mostů“ mezi oběma 
národy. 
 
Partne ři akce 
 

● Statutární město Brno     
● Polský klub v Brně POLONUS         
● Pedagogická  a Filozofická fakulta MU           
● Polský institut v Praze         
● Muzeum města Brna           
 
● Město Poznaň 
● Knihovna Raczynskich Poznaň                                
● Univerzita Adama Mickiewicze Poznaň                                             
● Státní vyšší odborná škola J. A. Komenského 
   v Lešně 
 
Připraveno Knihovnou Jiřího Mahena v Brně ve spolu-
práci s českými a polskými partnery v Lešně                     
a Poznani, podpořeno finančními finančními prostřed-
ky z dotačního programu Česko-polského fóra Minis-
terstva zahraničních věcí ČR a partnerů 

 
 
 
                                              
 
 

Česko-polské aktivity jsou rovněž součástí mezinárod-
ního projektu Et Lettera , který spojuje 6 měst (Arad, 
Barcelona, Brno, Debrecen, Štrasburk a Varšava) a je 
spolufinancován Evropskou komisí jako součást                
programu CULTURE.  

 
Akce se koná pod záštitou primátora Poznaně 
Ryszarda Grobelného, primátora Statutárního města 
Brna Romana Onderky,  velvyslance PR v ČR Jana 
Pastwy, generální konzulky PR v Ostravě Anny                  
Olszewské a honorární konzulky ČR v Poznani                                                 
Renaty Mataczyńské.       
 
 

součást programu 

Dnů polské kultury v Brně 2012 
u příležitosti vzájemné spolupráce  

Brno-Poznaň 
                       
 

další podrobnosti k projektu najdete na  
www.kjm.cz  

 
 
 

Statutární město Brno finančně podporuje Knihov-
nu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 


