
Z P R A V O D A J
MATICE ČESKÉ
sekce Společnosti Národního muzea

Číslo 12 Praha, duben 2007

Vážení členové Matice české,

rok 2007 bude pro Matici českou přelomový ve vnitřní struktuře
a dalším směřování tohoto spolku. Dne 7. června se uskuteční val−
ná hromada členů Společnosti Národního muzea, kde bude zvolen
nový výbor SNM na další dvě léta (na tuto akci dostanete zvláštní
pozvánku s novou publikací o dějinách Společnosti Národního mu−
zea z pera dr. Karla Sklenáře a také nové číslo Matičních listů).

Každá sekce Společnosti Národního muzea vysílá do tohoto
orgánu na základě počtu členů své zástupce. Matice česká zde má
v současnosti tři zástupce. Do tohoto výboru již nebude kandidovat
dosavadní předsedkyně Matice české a také z důvodu pracovního
vytížení ani dosavadní jednatel Matice české.

V říjnu – o přesném datu Vás budeme rovněž včas informovat –
bude svolána členská schůze Matice české, kde dojde k volbě no−
vého výboru Matice české na další dvě léta. Dosavadní předsedkyně
MČ PhDr. Eva Ryšavá, která tuto funkci zastávala od roku 2000, již
nebude kandidovat. Díky její obětavé činnosti se Matice česká sta−
la opět živým spolkem, jak dokládá velice bohatý program a neustá−
lý nárůst členské základny.

Počítá se i s možností rozšířit dosavadní počet členů výboru MČ.
Otevírá se tak pro každého z Vás možnost kandidovat do vysokých
funkcí SNM a MČ, a podílet se tak na koncepci rozvoje nejstaršího
národního spolku v České republice.

Své kandidátní návrhy zasílejte prosím poštou nebo elektronic−
kou poštou nejpozději do 17. května 2007.

Pavel Muchka



ČESKÁ LITERATURA V ŽENSKÝCH RUKÁCH
Jarní cyklus přednášek přiblíží literární činnost žen, které

ovlivnily a stále ovlivňují podobu a vnímání české literatury. Vedle
dr. Bradbrookové, výrazně propagující českou literaturu v zahra−
ničí, budete mít možnost vyslechnout známou novinářku Petru
Procházkou, která se na základě své těžké životní cesty rozhodla
také pro spisovatelskou dráhu. Zajímavý pro Vás bude i pohled
z „druhé strany“: uznávaná překladatelka z češtiny do němčiny
Kristina Kallert z Regensburgu (Řezna) Vám řekne mnohé o své prá−
ci například na překladech díla Boženy Němcové a své snaze šířit
mezi německé čtenáře českou literaturu.

Čt 29. března 2007 PhDr. Bohuslava Bradbrooková,
česká literární historička žijící v Anglii představí svou novou mono−
grafii Karel Čapek. Hledání pravdy, poctivosti a pokory

Čt 12. dubna 2007 Petra Procházková,
novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice, pohovoří o sou−
vislostech svého literárního díla se životem v ohrožených místech
světa.

Čt 10. května 2007 Kristina Kallert,
německá bohemistka a překladatelka působící na Univerzitě v Re−
gensburgu (Řezně) promluví česky o svých oblíbených českých au−
torech a o práci na jejich překladech.

Přednášky se konají vždy od 17 hodin v přednáškovém sále Národ−
ního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1.

Út 10. dubna 2007 Státní okresní archiv Praha−západ
Vede: PhDr. Marta Bergeová, ředitelka archivu
Sraz zájemců bude v 15.15 hod. na tramvajové zastávce Výtoň

(tram č. 3, 7, 16, 17, 21).
Účast na exkurzi je nutno předem domluvit na tel. 224 497 333

(vstup bude umožněn pouze 15 přihlášeným).
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So 21. dubna 2007 Krajem Josefa Lady
Vede: Michal Klacek, Národní muzeum
Sraz: 7.00 hod. u pokladny č. 1 na Hlavním nádraží (odjezd

vlakem v 7.18 do Mnichovic). Návrat do Prahy je plánován okolo 18.
hodiny. Možnost oběda.

Program: Mnichovice – barokní kostel Narození Panny Marie
(unikátní kazatelna ve tvaru velryby z 18. století) – prohl., marián−
ský sloup, socha sv. Jana Nepomuckého, barokní fara. Myšlín –
prohl. tvrziště, tzv. Žižkův dub. Hrusice – rodiště Josefa Lady,
původně románský kostel sv. Václava, prohl. Památníku Josefa
Lady – stálá expozice, výstava modelů Antonína Jedličky na Obec−
ním úřadě v Hrusicích, rodný dům a busta J. Lady.

So 28. dubna 2007 Kulturně literární toulky Podblanickem
Vede: Radko Bílek, Vlašim
Sraz: 7.00 hod. ve vestibulu stanice metra trasy C – Roztyly

(odjezd linkovým autobusem v 7.20 do Vlašimi). Příjezd do Prahy je
plánován okolo 19. hodiny. Možnost oběda.

Program: Vlašim – prohlídka zámku a anglického parku s ro−
mantickými stavbami (Čínský pavilon, Starý hrad, Vlašimská brá−
na). Louňovice pod Blaníkem – prohlídky zámku (archeologická
expozice Národního muzea), prohl. kostela Nanebevzetí Panny
Marie.Velký Blaník (638 m) – výstup na rozhlednu.

Út 29. května 2007 Státní oblastní archiv v Praze
Mimořádná příležitost spatřit unikátní archivní fondy a výstavu

Slavné osobnosti ve fondech archivů středních Čech.
Vede: PhDr. Vladimíra Hradecká, ved. odd. využívání archiválií
Sraz: 14.30 hod. na zast. autobusu 213 u st. metra C – Opatov.

So 19. května 2007 Za Annou Marií Tilschovou (1873–1957)
do Dobříše

Vede: Mgr. Olga Rohelová
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Sraz: 8.45 hod. u pokladny č. 1 na Hlavním nádraží (odjezd
vlakem v 9.06 do Dobříše). Návrat do Prahy okolo 19. hodiny.
Možnost oběda.

Program: Dobříš – prohl. rokokového zámku (v majetku rodu
Colloredo−Mannsfeld) a Městského muzea, francouzský a anglický
park, prohl. středověkého hradu Vargač ze 14. století, kostel
Nejsvětější Trojice z 18. století, kostel Povýšení sv. Kříže (od roku
1688 rodinná hrobka Mannsfeldů), prohl. bývalé synagogy (kul−
turní centrum), židovský hřbitov.

St 6. června 2007 Prohlídka výstavy Paní, nesu Vám psaní
(korespondence Josefy Náprstkové, manželky Vojty Náprstka)
s autorkou výstavy PhDr. Milenou Seckou, CSc., vedoucí
Knihovny Náprstkova muzea

V roce 2007 si připomínáme 100. výročí úmrtí Josefy Náprst−
kové, manželky Vojty Náprstka. Výstava seznamuje nejen s jejím
životem a prací, ale také s osobnostmi, které znala a dopisovala si
s nimi. V archivu Knihovny Náprstkova muzea se dochovalo něko−
lik tisíc dopisů adresovaných paní „Pepičce“, o níž současníci říkali,
že si dopisuje s celým světem. Kromě „papírových“ exponátů, jako
jsou dopisy a fotografie, jsou vystaveny rovněž předměty trojroz−
měrné, pocházející z pozůstalosti Josefy Náprstkové.

So 9. června 2007 Za Viktorem Dykem (1877–1931) do Měl−
níka

Vede: Mgr. Olga Rohelová
Sraz: 9.00 hod. u pokladny č. 1 na Hlavním nádraží (odjezd vla−

kem v 9.15). Návrat do Prahy okolo 18. hodiny. Možnost oběda.
Program: Mělník – rodný dům V. Dyka na Pšovce, býv. augus−

tiniánský klášter s původně gotickým kostelem sv. Vavřince, pom−
ník V. Dyka Na Vyhlídce, prohl. gotického kostela sv. Petra a Pavla
a známé kostnice (kosti a lebky jsou srovnány do obrazů kotvy, kří−
že a srdce /víra, naděje, láska/ antropologem Jindřichem Matieg−
kou), Městské muzeum (stálá expozice historie a přírody Mělnicka,
historie výroby kočárků v Čechách a české vinařství), původně
gotická radnice, renesanční kostel sv. Ludmily, dřevěná zvonice.

Zpravodaj Matice české č. 12, duben 2007

4

MIMOPRAŽSKÁ LITERÁRNÍ VYCHÁZKA

ČERVEN 2007



Obecně prospěšná společnost JANUA o.p.s.

vyhlašuje

3. ročník literární soutěže na počest Josefa Jungmanna

MLADOŇOVÁNÍ 2007,

do níž se mohou přihlásit neprofesionální básníci, kteří zašlou jed−
nu báseň, nebo více básní, avšak v maximálním rozsahu 20 veršů,
ve třech vyhotoveních do 30. dubna 2007 na kontaktní adresu
JANUA o.p.s., k rukám PhDr. Jaroslavy Čajové, V Háji 32, 170 00
Praha 7.
K pracím přiložte laskavě ofrankovanou obálku se jménem, adre−
sou, rokem narození a kontaktem na sebe: telefon, mobil, elektro−
nická adresa. Soutěž je anonymní, nepodepisujte, prosím, své bás−
ně!
V r. 2007 bude při příležitosti Mladoňování udělena Cena Aleše
Balcárka za významný počin v oblasti básnického jazyka a péče
o mateřštinu, při níž porota může vzít v úvahu i neoceněné příspěv−
ky z předchozích ročníků Mladoňování.
Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu dne 14. července 2007
v odpoledních hodinách v rodišti Josefa Jungmanna v Hudlicích
u Berouna v rámci každoročních slavností Jungmannovy Hudlice,
jež pořádá Obecní úřad Hudlice. Bude zajištěna doprava z Prahy−
Zličína (metro B) zvláštním autobusem, který odjede ve 12.00 hod.,
předpokládaný návrat okolo 18 hodiny.
Přihlásí−li se zájemci, proběhne v Hudlicích také autorské čtení
přítomných autorů, jež povede básnířka Zdenka Líbalová, předsed−
kyně Literárního klubu Pegas Mělník.
Přihlášky na dopravu a autorské čtení zašlete laskavě na výše uve−
denou adresu, příp. e−mailem: cajova.janua@seznam.cz nebo
tel. 602 648 107, 220 803 491.
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ČERVENEC 2007

Upozornění! Všechny vycházky a exkurze jsou zdarma pouze pro
členy Společnosti Národního muzea. Účast bude umožněna jen
členům řádně platícím příspěvky  po předložení legitimace SNM a
dokladu o zaplacení členského příspěvku na příslušný rok.



Placení členských příspěvků, přijímání nových členských přihlášek
každou první středu v měsíci od 15 do 17 hod. v hlavní budově
Národního muzea na Václavském náměstí (z vrátnice volejte linku
333 nebo 346). Prosíme o dodržování úředních hodin!
Obracejte se zde na paní Milenu Brusovou, pokladní Matice české
(tel. 723 731 429). Členské příspěvky a přihlášky se také přijímají
během všech akcí Matice české. Nové legitimace (příp. duplikáty) se
vystavují až po schválení výborem Společnosti Národního muzea,
které předkládá jednatel MČ.

Různé: Členům jsou k dispozici barevné záložky Matice české a za
100 Kč nedávno vydaný životopis Františka Palackého od Josefa
Pekaře (v úředních hodinách a na akcích Matice české).

Své dotazy, připomínky a návrhy zasílejte na adresu:
Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea, Václavské ná−
městí 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 333
e−mail: matice_ceska@nm.cz, pavel_muchka@nm.cz
Informace o činnosti Matice české získáte také na webových strán−
kách Národního muzea: http://www.nm.cz/snm/matice.htm
Matice česká ráda přijme nové členy, kteří mají zájem o její činnost.

➤➤  Členové Matice české vedle volného vstupu do všech expozic
Národního muzea v České republice mají nárok i na slevy v ně−
kterých pražských nakladatelstvích a knihkupectvích, a to vždy
po předložení legitimace Společnosti Národního muzea (popř.
i dokladu o zaplacení členského příspěvku). Seznam nakladatel−
ství a knihkupectví naleznete také na webových stránkách Matice
české.

➤➤  Členové Společnosti Národního muzea jsou osvobozeni od regis−
tračního poplatku ve studovně Knihovny Národního muzea,
jestliže se prokáží legitimací SNM a dokladem o zaplacení člen−
ského příspěvku za příslušný rok.

➤➤  ARS VIVA cesty za uměním (specializovaná cestovní kancelář)
poskytuje slevy na všechny zájezdy po předložení legitimace SNM
na adrese: Muchova 9/223, Praha 6 (po–čt 10–13 a 14–18 hod.,
pá 10–15 hod.), tel. 233 324 099, e−mail: arsviva@arsviva.cz,
www.arsviva.cz
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➤➤  Členům Společnosti Národního muzea je poskytována sleva 10 %
na brýle a vyšetření zraku v Optice Lutea, Lípová 12, Praha 2
(po–pá 9–18 hod.), tel.: 224 919 487, jan.matl@optikalutea.cz,
www.optikalutea.cz.
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Nakladatelství Paseka
poskytuje slevu 20 % na většinu vlastní pro−
dukce.
Ibsenova 3, Praha 2 – Vinohrady
tel. 222 518 176
e−mail: praha@paseka.cz
prodejní doba: po–pá 9.30–19 hod.

Nakladatelství ARSCI
poskytuje slevu 20 % v sídle nakladatelství
Hellichova 7, Praha 1 – Malá Strana
tel./fax: 251 510 840, tel. 222 363 749
e−mail: arsci@arsci.cz
aktuální přehled na www.arsci.cz
návštěvní doba: po–pá 10–12, 13–17 hod.

Nakladatelství Lidové noviny
poskytuje slevu 10 %,
Vinohradské knihkupectví
ul. Jana Masaryka 58, Praha 2 – Vinohrady
tel. 224 250 365
e−mail: knihkupectvi@nln.cz
prodejní doba: po–pá 8.30–18 hod.

Knihkupectví U svatého Jindřicha
Karmelitánské nakladatelství
poskytuje slevu 10 % na produkci naklada−
telství Vyšehrad.
Jindřišská 23, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 212 376
prodejní doba: po−pá 9−19 hod., so 9−13 hod.

Národní muzeum
poskytuje slevu 10 % jen na své knihy ve své
prodejně v hlavní budově Národního muzea.

Nakladatelství Libri
poskytuje slevu 20 % ve svém sídle
Na Hutmance 7, Praha 5 – Jinonice,
tel. 251 613 119
prodejní doba: po–pá 9–16 hod.

Nakladatelství Kalich
poskytuje slevu 20 % na vlastní produkci.
Jungmannova 9, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 947 505
prodejní doba: po−pá 9−18 hod., so 10−14 hod.

Nakladatelství Janua
poskytuje slevu 20 %.
V Háji 32, Praha 7 – Holešovice
tel. 220 803 491, 602 648 107
cajova.janua@seznam.cz

Nakladatelství Portál
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Jindřišská 30, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 213 415
prodejní doba: po–pá 9–18 hod.
Klapkova 2, Praha 8 – Kobylisy,
tel. 283 028 203
prodejní doba: po–pá 9–17 hod.

Nakladatelství Karolinum 
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci.
Celetná 18, Praha 1 – Staré Město
tel. 224 491 448
prodejní doba: po–pá 9–19 hod.

so–ne 11–17 hod.

Seznam nakladatelství, která poskytují slevu



Knihovna Národního muzea
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Vznikla společně s Národním muzeem v roce 1818. Od roku 1891
sídlí v hlavní budově NM na Václavském náměstí. Je jednou z nej−
větších knihoven s historickými knižními fondy (3,6 milionu svaz−
ků) v České republice. Vzhledem k unikátnosti knihovních fondů
jsou výpůjčky umožňovány pouze prezenčně do studovny. Pro stu−
dium některých druhů literatury platí zvláštní podmínky. Bada−
telům je ve studovně k dispozici rozsáhlá příruční knihovna a aktu−
ální čísla běžného ročníku vědeckých a populárně naučných
časopisů.

Pracoviště v hlavní budově Národního muzea

Studovna a výpůjční protokol (přijímá objednávky a zjišťuje sig−
natury) jsou otevřeny v pondělí až čtvrtek od 9 do 18 hod., v pátek
od 9 do 16 hod. Díla ze sbírkových a vzácných fondů (rukopisy,
staré tisky, obrození, bibliofilie) se půjčují do studovny pouze regis−
trovaným uživatelům, kteří vyplní tzv. badatelský list jako doklad
o potřebnosti studia žádaného díla k určitému vědeckému záměru.
Poskytují se také bibliografické a faktografické informace. Studovat
je možné (od 15 let) pouze prezenčně. Na začátku roku 2007 prošly
veřejné přístupné části Knihovny NM rozsáhlou rekonstrukcí.
Vznikla nová počítačová studovna v místnosti bývalého výpůjčního
protokolu. Bývalý Kabinet knižní kultury byl přeměněn ve výpůjční
protokol a šatnu.

Na webových stránkách Národního muzea
(http://katalogy.nm.cz/ListkovyKatalogcely/popis.html)

naleznete naskenovaný generální jmenný katalog (část česká do
r. 1981, část cizojazyčná do r. 1981, část slovanská do r. 1981, do−
datky do r. 1981, část od r. 1982 do r. 2001, katalog knihovny Stát−
ního nakladatelství) a on−line katalog, který obsahuje záznamy
knižních přírůstků od roku 2002:

http://katalogy.nm.cz/opac/opac/index.html.
Objednávky lze také zasílat elektronickou poštou.
Na webových stránkách Národního muzea (Katalogy a databáze) je
nově vystaven naskenovaný katalog cizojazyčných starých tisků
KNM.
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Meziknihovní výpůjční služba
Jestliže žádané dílo není ve fondech Knihovny NM, zprostředkuje
knihovna na žádost svého uživatele výpůjčku tohoto díla prostřed−
nictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR nebo za
pomoci Národní knihovny ČR ze zahraničí.
1. půjčování monografií v rámci knihoven ČR (bezplatná služba)
2. pořizování kopií v rámci knihoven ČR (placená služba) 
3. výpůjčka nebo pořízení kopie ze zahraničí (placená služba)

Na počítačích ve studovně je pro badatele připraven soupis kni−
hovny Kinských a Nosticů, které jsou ve správě KNM, dále napřík−
lad digitalizované fondy oddělení časopisů. Přístup k internetu ve
studovně: zdarma 1 hodina denně (pouze pro zaregistrované uži−
vatele NM). Je zde i přístup k on−line databázím.

Od 1. 1. 2005 je platný nový Ceník služeb Knihovny NM, se kterým
se můžete seznámit, stejně tak i s Knihovním řádem KNM platným
od 1. 4. 2004, ve výpůjčním protokole a studovně KNM.

Oddělení služeb vyřizuje požadavky v pondělí až pátek 9–16 hod.
(e−mail: marie_klucinova@nm.cz, tel. 224 497 158).
Poskytují se kopírovací služby, zhotovují se na objednávku černo−
bílé fotokopie, digitální kopie a mikrofilmy.
Rukopisy a staré tisky se již nemikrofilmují, poskytují se pouze di−
gitální kopie. Více informací na:

http://www.nm.cz/knihovna−nm/sluzby.php

Detašované oddělení časopisů KNM (býv. Místodržitelský zámeček)
Královská obora 56, 170 76 Praha 7
Studovna periodik je otevřena vždy ve středu od 9.00 do 18.45 hod. 
Poskytuje také kopírovací služby.
(tel. 233 323 289, e−mail: zamecek@nm.cz)
http://www.nm.cz/knihovna−nm/casopisy.php

VÝSTAVY KNIHOVNY NM V HLAVNÍ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA

XII. trienále umělecké knižní vazby (do 6. května 2007, Holla−
reum a levá chodba v přízemí hlavní budovy Národního muzea)
Doprovodné výstavy:
• Knihy Ladislava Haňky ve vazbách 41 uměleckých knihařů –

členů SČK
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• Z historie české umělecké knižní vazby ve 20. století
• Já knihař vážu knihy všeliké… Jak se v rukou zrodí kniha
• Současná bibliofilská nakladatelství

Národní muzeum a Společenstvo českých knihařů připravilo
společný výstavní projekt věnovaný umělecké knižní vazbě a krás−
né knize. Na XII. trienále umělecké knižní vazby jsou představeny
práce zkušených a začínajících českých i zahraničních knihařů.
Doprovodné výstavy v rámci Trienále přibližují veřejnosti historii
české umělecké knižní vazby ve 20. století, postup ruční výroby
knihy, současná bibliofilská nakladatelství a zajímavé knižní vazby
vybraných titulů Ladislava Haňky.

Workshopy českých knihařů na výstavě:

Čt 5. dubna 2007, 14 h Dekorativní papíry v knihařství
Vede: Mgr. Ivana Vyhnalová

Čt 19. dubna 2007, 15 h Zdobení kožených knih slepotiskem
Vede: Jiří Fogl

So 21. dubna 2007, 14 h Výroba předsádkových papírů
Vede: Jana Přibíková

Mimopražská knihařská akce
(záštitu nad akcí převzal Obecní úřad v Rožďalovicích)

Rajmanova knihařská dílna v Rožďalovicích u Nymburka

Rajmanova dílna s.r.o. je rodinná knihařská dílna s tradicí od roku
1925, která nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s krásnými
ručními vazbami uměleckého knihaře Jendy Rajmana. Dílna je vy−
bavena klasickými stroji a nástroji a pro zájemce o ruční vazbu
knih připravila projekt Svaž si svoji knihu. Můžete poznat klasické
postupy vazby, navrhnout vazbu a svázat si svoji knihu. Máte také
možnost ubytovat se v místním apartmánu a dále poznat malebné
Rožďalovice, objevit jejich neobyčejné panorama.

Rajmanova dílna, s.r.o.
Husova 24, 289 34 Rožďalovice
www.rajman.cz , tel. 420 603 226 632, e−mail: dilna@rajman.cz
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Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou (zámek dr. R. Kinského)
591 02 Žďár nad Sázavou
(tel./fax: 566 625 370, e−mail: alenajakubcova@seznam.cz)
http://www.nm.cz/knihovna−nm/muzeum−knihy.php

Otevřeno:
IV. a X. so–ne: 8–12 a 12.30–16 hod.
V., VI. a IX. út–ne: 8–12 a 12.30–16 hod.
VII. a VIII. út–ne: 9–12 a 12.30–17 hod. 
Zavřeno: XI.–III. a pondělí

Nejen pro žáky a studenty základních a středních škol jsou k dis−
pozici pracovní listy, které prověřují znalost dějin písma, knihy a
knihtisku ve světových souvislostech. Jsou také ke stažení na:
http://www.nm.cz/download/Muzeumknihy_pracovnilisty.doc

SEZONNÍ VÝSTAVY V MUZEU KNIHY

Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého. Poselství vtělené do obrazu
(od 3. května do 28. října 2007), letní refektář

V roce 2007 si připomínáme již třicáté výročí úmrtí slavného
českého malíře, grafika a ilustrátora Jana Zrzavého. Na této výstavě
bude představena v ucelené formě ilustrační tvorba tohoto umělce
na základě sbírek Knihovny Národního muzea, Národní galerie a
Společnosti Jana Zrzavého, která je spolupořadatelem tohoto pro−
jektu. Vedle ilustrovaných knih, originálních ilustrací a fotografií se
návštěvník seznámí i s korespondencí Jana Zrzavého, odhalující
zákulisí při tvorbě ilustrací. K výstavě bude vydán barevný katalog
a budou připraveny i zajímavé doprovodné programy.

Půl století Muzea knihy
chodba

Účelem výstavy bude připomenout padesáté výročí Muzea knihy ve
Žďáru nad Sázavou, bohatou výstavní činnost a význam muzea pro
prezentaci vývoje české knižní kultury v evropském kontextu.
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Zpravodaj Matice české. Roč. 2007. Číslo 12. Pro své členy a příznivce vydala v dub−
nu 2007 Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea. Odpovědný redaktor
Pavel Muchka. Typografie nakladatelství ARSCI, Hellichova 7, Praha 1.

Novinky nakladatelství ARSCI
U obou bylo pro velkou část ilustračního doprovodu využito fondů

Národního muzea (Knihovny NM a Českého muzea hudby).

Aleš Haman: TRVÁNÍ V PROMĚNĚ
Česká literatura devatenáctého století

Trvání v proměně znamená kontinuitu novodobé české
literatury v jejích stylových proměnách. Kniha literární−
ho teoretika, historika a kritika profesora Aleše Hamana
nenabízí jen fakta o autorech a dílech, nýbrž seznamuje
čtenáře i se souvislostmi literárního a společenského
dění. Literární proces vykládá jako obraz vnitřních pro−
měn, a také jako výsledek kontaktu s mimoliterární sku−
tečností a reakce na ni. Dějiny české literatury 19. století
interpretuje z hlediska vyrovnávání se s vyspělými lite−
raturami evropskými a světovými.
Text je ilustrován množstvím ukázek titulních listů a
obálek autentických, většinou prvních vydání knih, kte−
ré zastupují jednotlivá literární údobí 19. století, v gra−
fické úpravě Veroniky Botové.
Kniha Trvání v proměně je užitečnou pomůckou při stu−
diu dějin literatury, i zajímavou četbou.

váz. 372 s., cena 295 Kč, pro členy MČ (SNM) 236 Kč

Václav Holzknecht
JAROSLAV JEŽEK A OSVOBOZENÉ
DIVADLO

Dva pojmy obsažené v názvu knihy tvoří významnou
součást naší divadelní a hudební historie. Osvobozené
divadlo se stalo východiskem pro práci dalších generací
divadelníků a hudba Jaroslava Ježka vzorem pro jeho
následovníky. Václav Holzknecht, klavírista, hudební
pedagog a spisovatel, je kromě herecké dvojice V+W
nejpovolanějším vypravěčem o životě a působení Jaro−
slava Ježka, s nímž se osobně stýkal. Jeho kniha vychází
po padesáti letech podruhé, editor Petr Lachmann ji do−
plnil o fakta, která první vydání z roku 1957 neobsaho−
valo, a revidovaný text doprovodil novým výběrem má−
lo známých i nepublikovaných fotografií.
Český skladatel Jaroslav Ježek (1906–1942) je jednou
ze světových osobností Kulturních výročí UNESCO pro
období 2006/2007.

váz. 408 s., cena 325 Kč, pro
členy MČ (SNM) 260 Kč


