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        Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, 601 50 Brno                             
 

   V Brně 9. 3. 2017 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 
      SKIP – Region Velká Morava, Knihovna Jiřího Mahena v Brně a ČNS IAML srdečně zvou 
knihovníky na vzdělávací seminář 

 
 

Hudební provoz a repertoár na moravských kostelních kůrech v 16. – 18. století  
(Významná a neprávem opomíjená kapitola hudebních dějin Moravy) 

 
Seminář se bude konat ve dnech 3. a 4. května 2017 za finanční podpory Ministerstva kultury 

ČR z grantového programu Knihovna 21. století. 
 
 Knihovníkům a odborné veřejnosti budou představeny výsledky dosavadního bádání 
vědeckých pracovníků a doktorandů Ústavu hudební vědy FF MU zaměřující se na hudební provoz 
na kůru kostela sv. Jakuba v Brně v 16. – 18. století. V 16. století se zde provozovala vrcholná díla 
nejvýznamnějších polyfoniků té doby, zatímco v 1. polovině 18. století byl svatojakubský kůr 
repertoárově provázán s hudebním provozem u císařského dvora ve Vídni, což dokazují unikátně 
dochované kompozice dvorních skladatelů (Fuxe, Caldary, Reinhardta, Reuttera) ve svatojakubské 
hudební sbírce.  

Tematicky bude seminář rozčleněn do tří okruhů. První z nich zmapuje hudební kulturu 
kostela sv. Jakuba v 16. a 17. století na základě archivních pramenů, v dalším bude poukázáno          
na propojení hudebního provozu kostela sv. Jakuba s hudební kulturou na zámku v Jaroměřicích          
nad Rokytnou za hraběte Jana Adama z Questenbergu (+1752) a třetí se zaměří na představení 
unikátní sbírky hudebnin z kůru kostela sv. Jakuba uložené v Oddělení dějin hudby Moravského 
zemského muzea. Seminář v souhrnu seznámí s vývojem bádání v oblasti hudebních sbírek, 
představí nové poznatky a bibliografii, které poslouží nejen jako pramen informací, ale také jako zdroj 
obohacení fondu. Přednášejícími budou např. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. či doc. PhDr. Jana 
Perutková, Ph.D. z ÚHV FF MU v Brně.  

V rámci hudebního semináře se také uskuteční zasedání České národní skupiny IAML. 
  

Každý účastník semináře uhradí při prezenci vložné ve výši 200 Kč (na úhradu nutných výdajů 
a občerstvení během semináře). 
 
 Své případné dotazy směrujte na níže uvedené kontakty.  
 
Seminář realizuje Mgr. Jitka Málková, vedoucí Hudební knihovny KJM, Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno, kontakt: tel.: 542 532 170, e-mail: hudebni@kjm.cz. 

 
S přátelským pozdravem                                                                      

 
                                                                                                       
                                                                                                 Ing. Libuše Nivnická  
      ředitelka KJM a předsedkyně RV SKIP Velká Morava  
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Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 
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