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LITERÁRNÍ 
          KALEIDOSKOP  
 

Podívejte se na literaturu z různých úhlů pohledu …   
Čtyřměsíční kurz pro všechny zájemce ve věku 18+ 
Společný projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Památníku písemnictví na Moravě. 
 

PROGRAM: 
Přednášková část programu bude probíhat v Ústřední knihovně KJM, Kobližná 4, Brno, vždy od 17.00. 
 

 
1) KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY (únor 2013)  
 

Tři lekce tvůrčího psaní spojuje téma příběh. Rozvíjení tvořivosti s papírem a tužkou v ruce                      
a nástin řemeslných spisovatelských dovedností vám ukáže jednu z cest, jak napsat prozaický text 
nevelkého rozsahu. Vzniklá díla získají ve skupině své první posluchače a jejich autoři tak cennou 
zpětnou vazbu. 
 

5. 2. 2013 FANTAZIE, TVOŘIVOST, NÁPAD – hledání námětu, příběhu, postav  –  určeno pro úplné 
začátečníky, kteří nemají ještě nic napsaného, ale chtějí začít (cvičení na rozvíjení tvořivosti) 
 

12. 2. 2013 TVORBA – zaměření na problematická místa během psaní, kompozice, zápletka, 
vypravěč, dialogy, práce s osnovou 
 

19. 2. 2013  REVIZE – práce s již hotovým vlastním příběhem, opravy, titulek, ozvláštňující jazykové 
prostředky vzájemné čtení textů a zpětná vazba, hostem spisovatelka a učitelka tvůrčího psaní Eva 
Talpová 
 

Garant: Památník písemnictví na Moravě – Bc. Kristýna Cimalová   
 

 
2) HLEDÁNÍ NALEZENÉHO (březen 2013) 
 

Seznámení s Internetem a možnostmi, které nabízí (databáze, vyhledávače, portály, vortály aj.), 
relevantní dokumenty a informace, problematika citační etiky a plagiátorství, základní pravidla úpravy 
textů a nové možnosti publikace, které nabízí internetové prostředí. 
 

5. 3. 2013  HLEDÁNÍ INFORMACÍ V MODERNÍCH MÉDIÍCH, zpracování nalezených podkladů  
 

12. 3. 2013  ZÁKLADY ÚPRAVY TEXTU – možnosti publikování  
 

EXKURZE V TISKÁRNĚ (datum bude v průběhu kurzu upřesněno) 
 

Garant: Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mgr. Alina Vystavělová, Bc. Lenka Dostálová 
 



 
3) LITERÁRNÍ ŠKAMNA (duben 2013) 
 

Návrat do školních škamen a připomenutí již dávno zapomenutých nebo někomu dosud neznámých 
zajímavostí z literatury; přednášky o literatuře 19. a 20. století doplní čerstvé knižní novinky a tipy 
k četbě. 
 

9. 4. 2013 KONTROVERZNÍ OSOBNOST FRANTIŠKA MATOUŠE KLÁCELA + knižní tipy a novinky 
 

23. 4. 2013 LÁSKY PETRA BEZRUČE + knižní tipy a novinky 
 

SETKÁNÍ S LITERÁRNÍ OSOBNOSTÍ (datum bude v průběhu kurzu upřesněno) 
 

Garant: Památník písemnictví na Moravě – PhDr. Vojen Drlík  
 

 

4) ZKRÁTKA A JASNĚ (květen 2013)  
 

Mluvit umí každý. Je tomu ale skutečně tak? Jak se vyjadřovat a jak naslouchat, aby mezilidská 
komunikace fungovala? Blok věnovaný historii rétoriky a kritickému sledování promluv veřejných 
činitelů. Literární procházka Brnem po stopách těch, kteří umění projevu ovládali. 
 

7. 5. 2013 MONOLOG – specifika, záludnosti, nebezpečí; technika mluveného projevu; dech, hlas,    
řeč těla; formy – zpráva, referát, řeč; anekdota, vyprávění, sdělení v řeči vázáné 
 

14. 5. 2013 DIALOG – umění naslouchat; něco etikety; asertivita; partneři; a co telefon? 
 

21. 5. 2013 HISTORIE NAKONEC – staří dobří Řekové a něco málo domácích  proslavených politických 
projevů (možná od  Klementa Gottwalda přes Milouše Jakeše až po Miroslava Kalouska) 
 

28. 5. 2013 LITERÁRNÍ PROCHÁZKA BRNEM: ADRESA VEVEŘÍ – procházka ulicí Veveří se zastaveními 
na místech svázaných s historií známých a zajímavých osobností z řad literátů, umělců a vědců, 
důležitých staveb a současných i bývalých institucí 
 

Garant: Památník písemnictví na Moravě – PhDr. Vojen Drlík  
 
 

5) ZAKONČENÍ PROJEKTU (přelom května a června 2013) 
 

Prohlídka Památníku písemnictví na Moravě (Rajhrad) spojená s nahlédnutím do zdejších rukopisů, 
závěrečné neformální setkání (pouze pro ty, kteří absolvují celý kurz). 
 

Změna programu vyhrazena! 

Vstupenky 
 

Zahájení prodeje od 7.  ledna 2013.  
 

Prodej: 
� Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno (registrace) 
� Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad (pokladna) 

 

Cena: 
� Čtyřměsíční kurz: 200,- Kč 
� Jeden měsíční okruh: 50,- Kč 
� Na jednotlivé přednášky není možné vstupenku zakoupit. 

 

Kontakt: KJM, Mgr. Alina Vystavělová, tel.: 542 532 140, literarnikaleidoskop@gmail.com 
 

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.  

 


