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Unikátní putovní výstava 
Bible včera, dnes a zítra

V prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně se uskuteční ve dnech 7. až 
10. června 2011 unikátní putovní výstava Bible včera, dnes a zítra, která představí Bibli 
a její poselství široké veřejnosti.

„Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k dispozici různé Bible, kancionály, 
zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, 
mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Světovým unikátem je Bible v 66 jazycích 
– každá Biblická kniha v jednom jazyce. Ze zajímavých exponátů lze také jmenovat např. 
Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu 
nebo ve vietnamštině, hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň 
romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým 
vězněm v roce 1958 nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější 
pochopení Bible, jejího významu a jejího poselství včetně možnosti vnoření se poutavou 
formou do biblických událostí a prorockých předpovědí. K vidění bude také svitek Tóry 
(5 knih Mojžíšových) přímo z Izraele," říká za pořadatele Petr Hamrozi. Vybrané nejnovější 
exponáty včetně široké nabídky Biblí, biblických příběhů pro děti a mládež, atlasy nebo 
zajímavé studijní materiály a komentáře bude možné také zakoupit za zvýhodněných 
podmínek. 

Součástí výstavy bude také ruční přepis Bible. Jednotlivé kopie přepsaného textu budou po 
ukončení cyklu výstav rozmnoženy a umístěny jako zajímavé exponáty v místech konání 
putovní výstavy. Návštěvníci se budou mít možnost zapojit do zajímavé biblické soutěže 
o hodnotné ceny. Pro zájemce bude také k dispozici nabídka možnosti dalšího studia Bible 
a korespondenčních kurzů nebo možnost diskuzí o Bibli a duchovních otázkách. 

Pro individuální návštěvníky i skupinky budou připraveny komentované prohlídky, 
speciální pořady proběhnou pro školy ve dnech 8. až 10. června. Účast školních tříd je 
nutné domluvit předem, kontakt: Marcela Pikhartová, vedoucí hudebního oddělení, tel. 
577 210 018, linka 131, e-mail pikhartova@kfbz.cz.  

„Překvapil nás zájem o tuto výstavu, o Bibli samotnou a všeobecně o duchovní otázky mezi 
mladými lidmi, staršími i širokou veřejností. Jsme rádi, že pro mnohé je Bible Knihou knih, 
která obsahuje aktuální poselství i pro dnešní dobu, zejména v této v mnoha ohledech těžké 
době. Věříme, že výstava zaujme své návštěvníky také ve Zlíně,“ říká pořadatel výstavy Petr 
Hamrozi. Výstava se poté přesouvá do Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, kde potrvá 
od 13. 23. června.

Celý projekt je realizován občanským sdružením I4U, ve spolupráci s Maranatha, o.s., 
a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Partnerem projektu je Česká Biblická 
společnost, BibleTV, Info-Bible.cz a další partneři. Více informací o výstavě včetně termínů 
a míst konání na jiných místech lze naleznout na http://www.vystavabible.cz
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