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Zlínský kraj spolupracuje při přípravě a realizaci projektu "Rok Františka Bartoše". 
Hlavními pořadateli jsou Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace 
a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace. Záštitu převzali 
primátor města Zlína Tomáš Úlehla a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. 
 
Osobnost a dílo Františka Bartoše si letos připomene odborná i laická veřejnost u 
příležitosti stého výročí úmrtí tohoto významného jazykovědce, pedagoga, buditele, 
sběratele lidové slovesnosti a národopisce. Soubor vzdělávacích, společenských a 
kulturních akcí pro veřejnost pod názvem Bartošův rok začal 15.března cyklem 
přednášek v Krajské knihovně Františka Bartoše. Cílem celé akce je připomenout 
Františka Bartoše jako člověka, pedagoga a významného jazykovědce a dialektologa, 
který se zasloužil nemalou měrou o zachování českého jazyka a české řeči. Dnes je 
mezi odbornou veřejností známa zejména jeho činnost sběratele lidové slovesnosti. 
Záznamy písní, říkadel a pohádek ovšem nebyly jeho cílem, ale pouze prostředkem pro 
studium českého jazyka. Proto se pracovní skupina snaží dokončit (v letošním roce) 
vydávání reedice díla F. Bartoše. 
 
Vrcholem Bartošova roku bude konference s názvem František Bartoš, dialektolog, pedagog a národopisec, která 
se bude konat v Alternativě - kulturním institutu Zlín ve dnech 25.-26. dubna. V předvečer výročí úmrtí se 9.června 
uskuteční v Mladcové pietní akt. Na závěr roku, 30.listopadu uvede Filharmonie Bohuslava Martinů v rámci 
předplatného koncert inspirovaný Bartošovou činností sběratelskou a národopisnou. Účast přislíbili hejtman, 
primátor a další osobnosti města i kraje. (Podrobnější informace na webu Krajské knihovny Františka Bartoše - 
www.kfbz.cz.)  
 
Uvítáme, když ve svých letošních programech připomenete tuto významnou osobnost naší kultury. 
 

PhDr. Tomáš Mikulaštík
pracovník pro profesionální kulturu odboru kultury

a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje

 
Související článek: František Bartoš (16.3.1837-11.6.1906) 
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