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Dobrovolní knihovníci oceněni titulem
Středočeský Kramerius 2017
V úterý 3. října se ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně konal již 6. ročník slavnostního ocenění
Středočeský Kramerius. Tento titul získalo pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského
kraje obsluhovaných výkonem regionálních funkcí.
Pět oceněných knihovnic:
Paní Ing. Zuzana Belanská z Místní lidové knihovny
v Jincích, paní Libuše Břeňová z Obecní knihovny
Kostomlaty nad Labem, paní Jaroslava Burgrová
z Veřejné knihovny a kulturního centra v Jenči, paní
Jana Lemberková z Místní knihovny ve Světicích a
paní Věra Písecká z Místní knihovny Brodce nad Jizerou.
Oceněné knihovnice získaly diplom, finanční odměnu, samolepku s logem Středočeský Kramerius, kte-

rou si budou moci vylepit ve své knihovně, a další
drobné dary. Ceny předával náměstek hejtmanky
pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Mgr. Daniel Marek spolu s vedoucím oddělení kultury Mgr. Tomášem Procházkou a ředitelem
Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Jiřím
Mikou.
Ocenění je poděkováním knihovnicím za jejich dobrovolnou a často dlouholetou práci v knihovně,
poděkováním za podporu čtenářství a zároveň zdůrazněním významu knihoven především pro dětské
čtenáře.
Zdroj: https://www.facebook.com/SVKKL,
https://www.kr-stredocesky.cz/
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Vyšla kniha Spolkla mě knihovna
„Právě vyšla kniha Spolkla mě knihovna, kterou
jsem napsala a ilustroval Vojta Šeda. O knize si
v pardubickém rozhlasu povídám s Šárkou Rusnákovou. Na to, že má rozhovor něco přes tři minuty,
stihnu v něm vyřešit čtenářskou gramotnost, knihtisk i komiksy ve středověku.
Poslechněte si, proč byste knihu měli svým dětem,
vnukům, žákům a čtenářům pořídit ;)
Rozhovor najdete na https://www.youtube.com/
watch?v=6kas36C4pwk.“
Klára Smolíková,
Převzato z FB autorky a http://klarasmolikova.cz/.

Webové stránky knihoven
Opět bychom vás rádi upozornili na další velice pěkné a přehledné webové stránky knihovny. Již nějakou dobu je má Městská knihovna Poděbrady.
Najdete zde základní informace o knihovně i historický přehled. Malá fotogalerie je u každého jednotlivého oddělení a u poboček nechybí aktivní Google
mapka. Katalog nás odkazuje do systému Clavius.
V menu Služby najdeme například donáškovou
službu, tématické kufříky, ale i půjčování deskových
a karetních her a pronájem sálu.
Stránky jsou barevně příjemně sladěné, orientace
na nich je snadná, jednoduše moderní a funkční
web. Určitě si jej prohlédněte.

Nový kurz Fotografování pro seniory byl
zahájen
Kurz Fotografování pro seniory pořádá Knihovna
města Mladá Boleslav společně s Dobrovolnickým centrem Mladá Boleslav již potřetí. Lektorem
kurzu je dobrovolník Ing. Zdeněk Kolín. V pondělí
4. září 2017 v 15 hodin se v knihovně sešli účastníci kurzu s lektorem Ing. Zdeňkem Kolínem na první
lekci a scházet se budou pravidelně každé pondělí
odpoledne. Na kurzu získají nové zkušenosti a poznatky z oblasti digitální fotografie.
Děkujeme Dobrovolnickému centru a především
Ing. Z. Kolínovi za skvělou spolupráci a přejeme
všem účastníkům mnoho úspěchů v kurzu a spoustu krásných fotografií.

Zdroj: http://www.knihovnapodebrady.cz/

Zdroj: http://www.kmmb.cz/novy-kurz-fotografovani-pro-seniory-byl-zahajen-2/
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V knihovně mrzlo, až praštělo
Opravdu mrazivé prázdniny si užívali malí čtenáři
v nymburské Městské knihovně. Dětské oddělení pro ně připravilo už poosmé program na celé
prázdniny, který byl tentokrát zaměřený na zimní
radovánky a vůbec na všechno, co k zimě neodmyslitelně patří. V knihovně si tak mohly děti zalyžovat, prolézat mrazivým tunelem, koulovat se, házet
sněhové koule do břicha ledního medvěda, postavit
sněhuláka, doplňovat, hledat rozdíly, hádat, tvořit a
hlavně číst. Tradičně nejoblíbenější úkoly byly: Vyrob si a sněz sněhuláka, tentokrát ve zdravé i méně
zdravé formě, tvoření ledního medvěda nebo lyžaře, lyžování a prolézání tunelem.
Poslední týden prázdnin byl pro děti připravený program v podobě výletu lodí za koňmi se zmrzlinou
a malým překvapením – kupkou sněhu navezenou
přímo z místního stadionu. Rukavice, kulich a šála,
které byly nezbytnou součástí šatníku na loď, se tak
nakonec na závěrečnou koulovačku dětem hodily.
Mrazivé odpoledne – tak byl nazván odpolední program, při kterém se rozdávaly odměny úspěšným
účastníkům a děti zhlédly divadelní pohádku Cukrové tintilimintili v podání divadélka Kůzle. Mrazivých prázdnin se zúčastnilo téměř 80 dětí, 37 z nich
splnilo všech 20 úkolů a víc jak polovinu vloček za
splněné úkoly získalo 17 dětí. Každý úspěšný účastník dostal poukázku do místní zmrzlinárny na pořádnou porci zmrzliny. Akce probíhala za finanční
podpory města Nymburk.
Marie Lebdušková, Městská knihovna Nymburk

=3=

10/2017

MEZI NÁMI

BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

10/2017

Standard pro dobrý knihovní fond

Česká čtenářská republika

Na stránkách http://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf a nebo https://
www.mkcr.cz/metodiky-a-koncepce-345.html
je
k dispozici ke stažení "Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a
aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České
republiky".
Standard pro dobrý knihovní fond je doporučením
pro veřejné knihovny působící v obcích do 40 000
obyvatel. Standard vymezuje základní parametry
pro budování knihovních fondů z hlediska jejich objemu, obsahu i finančního zajištění. Poskytuje návod k provádění průběžné, pravidelné i mimořádné
aktualizace knihovního fondu.
Do konce října letošního roku bude standard vydán
i v tištěné podobě.
Informoval PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR.

Republika čtenářů? Národ knihy? Pokud ano, platí
to i pro nejmladší generaci? A odkud se tento náš
vztah ke čtení bere? V nakladatelství Host právě vychází kniha Česká čtenářská republika - Generace,
fenomény, životopisy, jejímž autorem je vědecký
pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jiří
Trávníček.
Publikace představuje komplexní zmapování současného českého čtenářství, a to především optikou
těch, kdo ho vytvářejí na prvním místě - čtenářů samotných. Je založena na několikaletém výzkumu
metodou tzv. čtenářských životopisů. Vychází i ze
tří velkých statistických výzkumů z let 2007, 2010
a 2013 (další proběhne v roce 2018). Nepracuje s daty, ale s výpověďmi anonymních lidí napříč
celým sociálním spektrem, jakož i ze všech částí
České republiky, s výpověďmi, které byly nahrány
v letech 2009 až 2015. České čtenářství je zde představeno v kontextu politických, sociálních a kulturních dějin posledních osmdesáti let. Dovršuje se
tím etapa výzkumu čtenářů a čtení v ČR, jednoho
z důležitých úkolů Ústavu pro českou literaturu AV
ČR, jakož i jednoho z klíčových ukazatelů české kultury i společnosti samé.
Více o výzkumu čtenářství zde: http://www.ucl.cas.
cz/cs/projekty/ctenari-a-cteni.
Publikaci si můžete koupit na stránkách nakladatelství Host - http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/popularne-naucna/ceska-ctenarska-republika-1260.

Zdroj: e-konference Knihovna

Soutěž o nejlepší slogan
Chybí vám propagační materiály? Nezoufejte.
Oslovte své čtenáře, oni je vymyslí a někdy i vyrobí.
Knihovna Jana Drdy vyhlásila soutěž Jak se dá číst
ušima.
Soutěžící mají za úkol zahrát si na reklamní agenty
a vymyslet slogan k propagaci půjčování audioknih
v knihovně. Může být s obrázkem, kresbou, fotografií, vtipem... Fantazii se meze nekladou!
V prosinci bude jasné, jak to dopadlo. A mezi námi
– dáme vědět :)
Kateřina Nolčová, KJD Příbram

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní knihovna ČR,
Zdroj: e-konference Knihovna

Hudební podvečer v Benešově
Další setkání s hudebním publicistou Jiřím Černým
se bude konat ve středu 18.10.2017 v Městské
knihovně Benešov. Tentokrát bude čas věnovaný interpretům Martha a Tena Elefteriadu a jejich
písním. Začátek setkání je v 18:00 hodin v audiovizuálním oddělení Měk Benešov. Těšíme se na vaši
návštěvu!
Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/
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Kolín Ferdy Mravence

Fantastické záhady

Městská knihovna Kolín vyhlašuje výtvarnou soutěž
pod záštitou místostarosty města Kolína Michaela
Kašpara. Téma je Kolín Ferdy Mravence.

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou Vás zve ve
čtvrtek 26.října 2017 od 17:30 hodin na besedu
s Arnoštem Vašíčkem, autorem řady knih o tajemnu
a televizních seriálů Ďáblova lest, Ztracená brána,
Strážce duší a Planeta záhad.
Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy naznačují, že minulost naší
planety je daleko tajemnější, než si vůbec dovedeme představit. Arnošt Vašíček přiblíží nejzajímavější
objevy ze svých cest do více než osmdesáti zemí.
Besedu doplňuje promítání unikátních videozáznamů. Vstup je volný.

•• 1. kategorie
předškoláci
•• 2. kategorie		
1. - 2. třída ZŠ
•• 3. kategorie		
3. - 4. třída ZŠ
•• 4. kategorie		
5. - 6. třída ZŠ
(nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia)
•• 5. kategorie		
7. - 9. třída ZŠ
(nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia)
•• 6. kategorie		
střední školy a učiliště
•• zvláštní kategorie kolektivní práce

Zdroj: Šárka Pánková, MěK Kralupy nad Vltavou

Místo a termín odevzdání: do 3. listopadu 2017 na
libovolné oddělení Městské knihovny Kolín.
Soutěžní podmínky zpracování námětu: Plošné
práce v libovolné technice: kresba, malba, grafika,
koláž. Maximální formát A3. Soutěžící mohou odevzdat do soutěže pouze jeden zpracovaný námět.
Soutěžní práce je třeba označit: jméno, příjmení,
bydliště, věk, škola, třída, název práce, kontaktní
e-mail.
Vítěze jednotlivých kategorií vybere odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne
v sobotu 2. 12. 2017 v 11:30 hodin ve výstavním
sále Městské knihovny Kolín a bude spojeno s výstavou soutěžních prací.
Zdroj: informační e-mail MěK Kolín

Kolínské miniknihovny
Otevření dalších dvou miniknihoven se v Kolíně konalo 11. září 2017 v 16:30 hodin ve Štítarech na
autobusové zastávce a 21. září 2017 v 9:30 hodin na
Borkách na dětském hřišti STAP.
Zdroj: informační e-mail MěK Kolín
Zdroj: Facebook knihovny Milovice
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Citujte s aplikací Pablikado

Veřejná sbírka
knihovně

Všem, kteří chtějí správně citovat, doporučujeme
podívat se na krátké video. Jedná se o spot zaměřený převážně na studenty. Cílem je informovat
o možnostech našeho nového systému Pablikado
(web + mobilní aplikace) a přiblížit studentům, jak
pro ně může být Pablikado užitečné. Jelikož se dá
Pablikado považovat i za novou funkci manažeru Citace PRO Plus, budu moc ráda, když o něm budete
studenty informovat.
Video najdete na https://youtu.be/mv-qGvGp5aw.
Sledujte Citace PRO a Pablikado na FB - https://
www.facebook.com/Citacecom-181700580115/.

na

podporu

zničené

Dovoluji si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně (www.pomozmeknihovne.cz ) na podporu zničené univerzitní knihovny
v Mosulu, kterou iniciuje Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Člověkem
v tísni. Zároveň si vás dovoluji oslovit s prosbou
o sdílení informace ve vašich knihovnách: Ke sbírce
se připojují další instituce (http://pomozmeknihovne.ff.cuni.cz/index.php/partneri/) včetně Asociace
knihoven vysokých škol, a to formou otevřeného
vyjádření podpory umístěním propagačních materiálů v knihovnách a uveřejněním informace na
webech a Faceboocích. Budeme rádi, pokud se tento seznam rozšíří, a informace o sbírce se tak dostane mezi co největší okruh knihovníků a čtenářů.
V odkazu http://bit.ly/pkbalik naleznete tiskovou
zprávu, ale hlavně bannery a loga pro vyvěšení na
web. Budete-li se chtít připojit, prosíme nejlépe
2.10. a dále (sbírka bude oficiálně spuštěna právě
2.10.2017, zatím informace oficiálně nesdílíme)
o zveřejnění informace o připojení se vaší knihovny
(fakulty, univerzity) nebo sdílení informací z oficiálního facebooku sbírky. Velmi rádi vás uvedeme
mezi partnery akce (ideálně s uveřejněním loga,
není však nutné). Na propagačních materiálech stále pracujeme, připravujeme i plakáty a brožury.
Za podporu sbírky a sdílení informace velmi děkuji.

Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková,
manažerka obchodu a marketingu, Citace PRO
Zdroj: e-konference Knihovna

Trénování paměti pro každého
První ze série tematicky zaměřených lekcí trénování paměti pro všechny věkové skupiny, začátečníky i
ostřílené účastníky kurzů. Lekce se koná ve čtvrtek
19. října 2017 od 17:30 hodin v Městské knihovně
Beroun pod vedením Mgr. Ivy Stlukové, certifikované trenérky paměti I. stupně a členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
Zdroj: http://www.knihovnaberoun.cz/wp-content/uploads/2017/08/tp_pro_kazdeho_plakat.jpg

PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.,
ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK
Zdroj: e-konference Knihovna

Jen tak pro radost
Výstava amatérských obrazů Mgr. Ivany Kučerové
pokračuje i v měsíci říjnu. Autorka pracuje jako učitelka a malování, které je zcela mimo její aprobaci,
je pro ni velkou radostí a relaxací. Všechny obrazy
jsou malovány olejovými barvami na plátně, štětcem nebo špachtlí. Tematicky se ovšem velmi liší –
od zvířat, krajin a zátiší až po figurální malbu. Výhodou amatérky je podle samotné autorky právě to,
že maluje, co sama chce a pro co má tu správnou
inspiraci. Výstava bude k vidění na oddělení pro dospělé po celý měsíc říjen v otevírací době Městské
knihovny Beroun.

Putovní výstavy Knihovny geografie
Nabídka zapůjčení putovních výstav je na https://
www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/
pujcovani-vystav.
Výstavy jsou převážně na křídovém papíře. Vybrat
si můžete na webstránkách, některé je možné si
prohlédnout i v digitálním provedení.
Blanka M. Šimánová, Knihovna geografie,
Přírodovědecká fakulta UK
Zdroj: e-konference Knihovna

Zdroj: informační e-mail MěK Beroun
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Knihovna roku - ceny udělené roku 2017

Cena MARK pro mladou knihovnici

Podrobně o soutěži: http://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2017/knihovna-roku-ceny-udelene-roku-2017.

Dne 5. října 2017 byl při slavnostním udílení cen
Knihovna roku vyhlášen také výsledek soutěže
o titul MARK 2017. Ten uděluje Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity
mladých pracovníků knihoven, případně studentů
oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní
mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. V osmém ročníku byla jako nejlepší mezi nominovanými
vybrána PhDr. Linda Jansová, Ph.D.
Cenu MARK 2017 získala Linda Jansová za tvorbu Portálu Studijní pomůcky pro knihovníky (https://studujte.nkp.cz/). Tento portál, provozovaný
Knihovnickým institutem NK ČR, obsahuje Studijní
pomůcky pro knihovníky. Ty mají usnadnit přípravu
na zkoušky vztahující se k typovým pozicím v současné době velmi aktuální Národní soustavy kvalifikací. Portál obsahuje velké množství studijních
zdrojů, klasifikovatelných a dohledatelných nejen
podle popisných údajů nebo tématu, ale také podle
typových pozic Národní soustavy kvalifikací, a znalostí a dovedností, které se k těmto pozicím vztahují.
V letošním roce se Linda Jansová stala také šéfredaktorkou Bulletinu SKIP (https://bulletinskip.
skipcr.cz/) a v dubnu 2017 pod jejím vedením vyšlo
první číslo.
Zdroj: e-konference Knihovna

Kategorie základní knihovna:
Knihovna městyse Křtiny, Jihomoravský kraj,
http://krtiny.knihovna.cz/.
Zvláštní ocenění a diplom:
Městská knihovna Zruč nad Sázavou, Středočeský
kraj, http://mesto-zruc.knihovna.cz/
a
Obecní knihovna Velká Hleďsebe, Karlovarský kraj,
http://www.knihovna-velkahledsebe.cz.
Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb:
Krajská vědecká knihovna v Liberci - za dlouholetou
úspěšnou realizaci projektu Děti čtou nevidomým
dětem podporujícího čtenářství u dětí základních
škol a jejich výchovu k solidaritě, http://www.kvkli.
cz/.
Zvláštní ocenění a diplom získala:
Městská knihovna Sedlčany, za výjimečnou formu
spolupráce knihovny a školy rozvíjející čtenářskou
gramotnost a akcentující význam knihoven ve vzdělávacím procesu, http://www.knihovna-se.cz/.
Městskou knihovnou roku 2017 se stala Městská
knihovna Slavičín, http://knihovna@mesto-slavicin.cz.

Výstava Krása skrytá v kameni

Zdroj: e-konference Knihovna, http://ipk.nkp.
cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/
knihovna-roku-2017/knihovna-roku-ceny-udelene
-roku-2017

Zveme vás na výstavu Vojtěcha Záveského, která
představí rytiny do drahých kamenů.
Vojtěch Záveský (*21. 2. 1956) žije a pracuje v Lázních Bělohrad. V letech 1971 až 1975 studoval na
SUPŠ v Turnově, obor broušení a rytí do drahých kamenů. V roce 1986 mu byl v Praze udělen titul mistr
umělecké řemeslné práce.
Výstava, která ve Středočeské vědecké knihovně
v Kladně představí ty nejzajímavější kousky z dílny
pana Záveského, potrvá do 21. listopadu 2017.

Gratulujeme všem úspěšným knihovnám!
Zejména blahopřejeme Městské knihovně Sedlčany
a Městské knihovně Zruč nad Sázavou a všem jejich
pracovníkům k získání zvláštního ocenění a diplomu!
Krajské knihovnické centrum SVK v Kladně

Zdroj: http://www.svkkl.cz/
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Kampaň Číst Havla

Kalendárium na měsíc říjen

Knihovna Václava Havla spustila kampaň Číst Havla,
která chce žákům základních a středních škol pomoci poznat Václava Havla jako čtivého a podnětného
spisovatele. Jádro kampaně tvoří pestrá paleta ukázek z díla Václava Havla, které načetli mladí herci,
youtubeři, bloggeři. Pohádkové, vtipné, dojemné i
vážné videospoty se na webových stránkách http://
www.cisthavla.cz budou objevovat postupně, od
září do prosince vždy dva za měsíc.
Kampaň vyvrcholí dne 18. prosince 2017, kdy budou školy vyzvány, aby si přečetly se svými žáky a
studenty nějaký text Václava Havla. Více informací najdete na webu projektu nebo na Facebooku
www.facebook.com/cisthavla/.
Více na http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/novinky/970/zaciname-cist-havla.

1.10. Mezinárodní den seniorů,
1.10. Mezinárodní den hudby,
2. - 8.10. Týden knihoven,
10.10. Světový den duševního zdraví,
16.10. Světový den výživy,
16.10. Vychází časopis Čtenář,
20. - 21.10. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově
----------------Brodě,
27.10. Světový den audiovizuálního dědictví,
28.10. Den vzniku samostatného československé----------ho státu (1918),
31.10. Den UNICEF.
V září si rovněž připomínáme výročí narození a
úmrtí těchto spisovatelů:
Clancy, Tom (12. dubna 1947, Baltimore – 1. října
2013, Baltimore),
Francis, Dick (31. října 1920, Wales – 14. února
2010, Kajmanské ostrovy),
Havlíček Borovský, Karel (31. října 1821, Havlíčkova Borová – 29. července 1856, Praha),
Herriot, James (3. října 1916, Sunderland –
23. února 1995, Thirlby),
Child, Lee (29. října 1954, Coventry - ),
Krolupperová, Daniela (31. října 1969, Praha – ),
Mankell, Henning (3. února 1948, Stockholm –
5. října 2015, Särö),
Pargeterová, Edith Mary (28. září 1913, Horsehay –
14. října 1995, Madeley),
Poe, Edgar Allan (19. ledna 1809, Boston – 7. října
1848, Baltimore),
Roberts, Nora (10. října 1950, Silver Spring – ),
Werich, Jan (6. února 1905, Praha – 31. října 1980,
Praha),
Wilde, Oscar (16. října 1854, Dublin – 30. listopadu
1900, Paříž).

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Andersen

Vyhlášení dotačních programů
Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a
knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok
2018 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle knihovního zákona č. 257/2001
Sb. na nekomerční projekty z oblasti knihoven:
1) Program Veřejné informační služby knihoven VISK: http://visk.nkp.cz/,
2) Dotační řízení Knihovna 21. století - K 21:
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.
-stoleti-k21.
Přihlášky a stanovené podmínky jsou ke stažení na
adresách uvedených výše nebo na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a
knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 Malá Strana, https://www.mkcr.cz/.
Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1, 2, 5,
6, 7, 8, 9), Mgr. Zuzana Švastová, tel: 257 085 357
(VISK 3, K 21), PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627.
Uzávěrka přihlášek je 10. prosince 2017!

Sestavila Helena Jetmarová Ratajová.

Zdroj: e-konference Knihovna
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Smutné ohlédnutí
Petr Šabach
(23. srpna 1951, Praha – 16. září 2017, Praha)
V září zemřel český spisovatel, autor humoristických povídek a románů, Petr Šabach. Jeho tvorbu
charakterizuje výrazná autobiografičnost. Tematika
evokující společenskou i politickou situaci 50. let
spolu se zaujetím každodenní realitou a periferností je typická pro Šabachovu prvotinu Jak potopit
Austrálii (1986) i pro knihy následující (Hovno hoří,
1994, Babičky, 1998, aj.).
V lednu roku 2016 obdržel Petr Šabach prestižní
Cenu Karla Čapka, udělovanou PEN klubem.

Zdroj: Wikipedie

Zdroj: Wikipedie

Stránku připravuje Helena Jetmarová Ratajová.

Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás!
Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz;
kontakt: senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373; liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079
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