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Cyrilometodějský Velehrad

V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Krajská 

knihovna Františka Bartoše se zapojila do projektu Velehrad 2013 (www.velehrad.eu) a 

výročí připomene cyklem autorských čtení a výběrovou bibliografií.

***

Čtení a poslouchání pro všechny

Během oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu budou probíhat 

autorská čtení současných křesťanských autorů. Cyklus autorských čtení budou provázet 

besedy a diskuze nad tématy spojenými s osobnostmi autorů a jejich knih. Pozvání přijali 

Marie Svatošová, lékařka a zakladatelka českého hospicového hnutí, Jiří Grygar, astronom 

a popularizátor vědy, Martin Komárek, novinář a komentátor, Peter Tavel, psycholog a 

teolog, a další osobnosti. Rapsodické divadlo představí komponovaný pořad klasické hudby 

a anglické duchovní poezie Démant a slza.

První pořad cyklu proběhne ve středu 28. listopadu, kdy od 17 hodin v Krajské 

knihovně Františka Bartoše proběhne setkání s novinářem Martinem Komárkem. 

Setkání bude věnováno autorskému čtení z jeho knihy Bůh nezná budoucnost, prostor bude i 

pro dotazy týkající se novinářské profese pana Komárka. Následující den Martin Komárek 

vystoupí v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně na besedě se studenty.

***

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře

U příležitosti cyrilometodějského výročí vydává Krajská knihovna Františka Bartoše 

výběrovou bibliografii na téma Cyrilometodějský Velehrad v literatuře. Bibliografie poskytuje 

přehled základních prací k tématům vztahujícím se k cyrilometodějské tradici a dějinám 

Velehradu. Pomoci má zejména žákům a studentům v základní orientaci a nesměřování na 

další literaturu, ale i široké veřejnosti zajímající se o své kulturní a historické kořeny. 

Elektronická verze bibliografie obsahuje kromě níže uvedených titulů kompletní přehled 

všech vybraných prací, které jsou doplněny odkazy do katalogu Krajské knihovny Františka 

Bartoše a Souborného katalogu ČR.  Bibliografie je k dispozici na webových stránkách 

krajské knihovny: www.kfbz.cz/cmv
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