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5. LISTOPADU 2020 | KONFERENČNÍ SÁL MZK

8:30–9:00 registrace
9:00 zahájení, přivítání
9:15–9:55 Fenomén bibliofilie (Ila Šedo)

přestávka

10:15–10:40 Fond bibliofilských tisků v MZK (Hana Glombová – Romana Macháčková)
10:40–11:05 Kniha jako umělecké dílo ve sbírkách Moravské galerie v Brně

(Hana Karkanová)
11:05–11:30 Sbírka bibliofilských tisků a uměleckých knižních vazeb

v Knihovně Národního muzea (Martina Vyšohlídová – Pavel Muchka)
11:30–11:55 Snaha o vytvoření sbírky bibliofilií v teplickém muzeu (Jana Perutz Michlová)

oběd

13:15–13:40 Tenká linie mezi krásou a ošklivostí, aneb, může být masově vyráběná
kniha bibliofilií? Knižní produkce Emanuela Fišera (Barbora Horáková)

13:40–14:05 Neznámý plzeňský tiskař Antonín Bardoun (Ila Šedo)

přestávka

14:20–15:05 Výroba bibliofilií v Ateliéru Krupka (Lubomír Krupka)

přestávka

15:20–15:45 Kniha jako výtvarný objekt v tvorbě současných adolescentů (Petra Filipová)
15:45–16:10 Autorská kniha a její podoby na počátku 21. století (Julie Kačerovská)
16:10–16:35 Daisy Mrázková a její autorská a ilustrační tvorba (Markéta Čejková)



6. LISTOPADU 2020 | BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ RAJHRAD

Exkurze do Knihovny prof. Miloše Stehlíka v prostorách Benediktinského opatství 
Rajhrad. Známý historik umění a památkář Miloš Stehlík byl mj. také nadšeným bibliofilem. 
V bibliofilské úpravě vydal vlastním nákladem několik sbírek svých veršů a zároveň celoživot-
ně sbíral krásné knihy, přičemž se soustředil především na zajímavé knižní vazby a obálky. 
Už za svého života pan profesor své bohaté sbírky knih a umění věnoval Benediktinskému 
opatství Rajhrad.

Konferenční poplatek nebude vybírán.
Přihlašování na oba či jeden z konferenčních dní provádějte mailem na bibliofilie@mzk.cz.

S případnými dotazy se prosím obracejte na:
Mgr. Hanu Glombovou nebo Mgr. Ing. Romanu Macháčkovou na email bibliofilie@mzk.cz 
nebo na telefonní číslo 541 646 133.

Více informací na:
https://www.mzk.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/konference-bibliofilie-v-ceskych-zemich-kniha-jako-umelecke-dilo

Moravská zemská knihovna v Brně | Kounicova 65a | 601 87 Brno 

Konference je uspořádána v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace — Moravská zemská knihovna v Brně.


