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Rok Franti‰ka Barto‰e
ve Zlínském kraji a ve Zlínû

du lektora (diferencovan˘ plán náv‰tûv podle vûku
ÏákÛ a studentÛ na základû dohody oddûlení styku
s vefiejností muzea a pedagogÛ pfiíslu‰n˘ch ‰kol)

c)   Pfiedná‰ky a besedy pro vefiejnost v KKFB:
15. bfiezna: Franti‰ek Barto‰ v hudbû Leo‰e Janáãka

a Bohuslava MartinÛ
(ve spolupráci s Domem seniorÛ ve Zlínû)
17. kvûtna: Pravé perly moravské. Hudební populárnû

nauãn˘ pofiad o písÀov˘ch sbírkách Franti‰ka Barto‰e
listopad: Pfiedná‰ka pro knihovníky vefiejn˘ch kniho-

ven regionu Zlín
d)   Besedy pro ‰koly v KKFB na téma Franti‰ek

Barto‰, Ïivot a dílo: pro Ïáky 5. – 7. tfiíd základních ‰kol,
oddûlení pro dûti a mládeÏ – bfiezen 2006

e) ZVUK Zlínského kraje, jaro 2006 – vûno-
ván jubileu Franti‰ka Barto‰e

f) Reedice etnografického a folkloristického díla
F. Barto‰e v Edici Zlínsk˘ kraj: k dosud vydan˘m
svazkÛm Nové národní písnû moravské, Lid a národ I.
a II, Na‰e dûti budou postupnû pfiipojeny svazky: Mo-
ravsk˘ lid (2006), souhrnn˘ svazek se studiemi Morav-
ská svatba, Deset rozprav lidopisn˘ch a Lí‰eÀ. Obrázky li-
dopisné (2007); reedice bude zavr‰ena reprintem
posledního díla Kytice. Z lidového básnictva na‰im dû-
tem uvil F. Barto‰, ilustrovaného Adolfem Ka‰parem

g) Publikace A. Devátová, K. Pavli‰tík: Bibliografie
díla Franti‰ka Barto‰e, Zlín 1997 a A. Devátová, K. Pav-
li‰tík: Tabulkov˘ Ïivotopis Franti‰ka Barto‰e, Zlín 1998
budou pfievedeny do elektronické podoby a vystave-
ny na internetu

h) Zápis Franti‰ka Barto‰e do Knihy pamûti kraje
uloÏené ve Vala‰ském muzeu v pfiírodû v RoÏnovû
pod Radho‰tûm

Franti‰ek Barto‰, dialektolog,
pedagog a národopisec

Památku Franti‰ka Barto‰e oslavujeme ne na koních,
ne tancem, ne pitkami. NejdÛstojnûj‰í oslava spisovatele jest,
rozmnoÏí‰-li jeho dílo, aby se stalo pfiístupné a uÏiteãné v‰em
lidem. Takto chceme my oslavit tohoto syna na‰eho kraje.

Tomá‰ BaÈa

(Pfiíloha „Sdûlení“ k ã. 3 - 7. 8. 1926)

Pofiadatelé: Muzeum jihov˘chodní Moravy ve Zlí-
nû, pfiíspûvková organizace (MJVMZ), Krajská
knihovna Franti‰ka Barto‰e, pfiíspûvková organizace
(KKFB)

Kdo byl Franti‰ek Barto‰
Îivot, dílo a my‰lenkov˘ odkaz Franti‰ka Barto‰e

a)   Základní informace, v˘bûrová bibliografie
(k dispozici institucím i jednotlivcÛm)

b)   Cyklus náv‰tûv ‰kolní mládeÏe do stávající
expozice MJVMZ s vyuÏitím pracovního listu a v˘kla-

(dozvuk)
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Konference k 100. v˘roãí úmrtí

Zlín, Alternativa - 25. aÏ 26. dubna 2006
Zámûr konference: uvést nové poznatky, zafiadit

dílo Franti‰ka Barto‰e z hlediska dosavadních v˘zku-
mÛ jednotliv˘ch vûdních oborÛ, do nichÏ sv˘m dílem
pfiispûl; vydat Sborník referátÛ z konference

Pofiadatelé: Muzeum jihov˘chodní Moravy ve Zlí-
nû, pfiíspûvková organizace, a Krajská knihovna Fran-
ti‰ka Barto‰e, pfiíspûvková organizace, ve spolupráci
se Statutárním mûstem Zlínem

Spolupráce: âeská národopisná spoleãnost, Ústav
evropské etnologie Masarykovy univerzity Brno, Et-
nologick˘ ústav Akademie vûd âeské republiky
a Ústav pro jazyk ãesk˘ AV âR

Zá‰tita: hejtman Zlínského kraje, primátor Statu-
tárního mûsta Zlína

Pietní akt u hrobu Franti‰ka
Barto‰e na mladcovském
hfibitovû

V pfiedveãer v˘roãního dne úmrtí 9. 6. 2006

Dominantní spoleãenská a organizaãní garance:
Statutární mûsto Zlín ve spolupráci s ostatními insti-
tucemi

Program:
projev, fanfáry a píseÀ, poloÏení kvûtin
Úãastníci: pfiedstavitelé Statutárního mûsta Zlína,

Zlínského kraje, mûstské ãásti Mladcové, pozvaní
pfiedstavitelé kulturních a spoleãensk˘ch institucí
a folklorních souborÛ mûsta

Slavnostní koncert k poctû
Franti‰ka Barto‰e

DÛm umûní ve Zlínû, 29. listopadu 2006

Koncert Filharmonie Bohuslava MartinÛ a Mûstské-
ho divadla Zlín z dûl L. Janáãka, B. MartinÛ a V. Nová-
ka a z odkazu Franti‰ka Barto‰e dûtem, s projevem
hejtmana Zlínského kraje a primátora mûsta Zlína

Dominantní spoleãenská a organizaãní garance:
Zlínsk˘ kraj ve spolupráci s ostatními institucemi

Koncerty folklorních souborÛ
Doporuãení folklorním souborÛm a pofiadatelÛm

folklorních festivalÛ v regionu, aby pfiipomenuli
v rámci sv˘ch plánovan˘ch aktivit vhodn˘m zpÛso-
bem jubileum F. Barto‰e, kter˘ ve sv˘ch písÀov˘ch
sbírkách zachoval bohat˘ folklorní materiál a vytvo-
fiil spolehlivé v˘chodisko pro soudob˘ rozvoj lidové
kultury v regionu (realizovat v kterémkoliv období
celého jubilejního roku 2006)

Barto‰ovské památníky
a) Iniciování úpravy a renovace busty Franti‰ka

Barto‰e u ‰kol v Barto‰ovû ãtvrti ve Zlínû a úpravy
hrobÛ Franti‰ka Barto‰e a Adolfa ·i‰ky

b) Vytvofiení nové expozice F. Barto‰e v prosto-
rách zlínského zámku (otevfiení v záfií, na zaãátku
‰kolního roku 2006/2007)

Kontakt:
- Muzeum jihov˘chodní Moravy ve Zlínû, pfiíspûvková
organizace, Soudní 1, 762 57 Zlín, www.muzeum.
zlin.cz, PhDr. Karel Pavli‰tík, tel.: 577 004 625, e-mail:
k.pavlistik@muzeum-zlin.cz
- Krajská knihovna Franti‰ka Barto‰e, pfiíspûvková
organizace, tfi. T. Bati 204, 761 60 Zlín, www.kfbz.
cz, Mgr. Pavla Gajdo‰íková, tel.: 577 438 164, 577 210
018, linka 132, e-mail: gajdosikova@kfbz.cz

Redakce

(dozvuk)


