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„Regionální výbor SKIP SČ se v roce 2010 rozhodl
oceňovat kolegy a kolegyně za jejich přínosnou činnost v knihovnickém oboru. Chceme tímto poukázat na významnou činnost některých našich kolegů
a kolegyň, která často převyšuje jejich běžnou pracovní náplň a klade zvýšené nároky na jejich volný
čas i soukromý život. Tato jejich obětavá práce tak
ukazuje na jejich vřelý vztah ke své profesi.
Tímto oceněním chceme vyjádřit poděkování, vděk
a úctu všem těmto knihovníkům, kteří tak aktivně
nejen opečovávají, ale i zvyšují úroveň našeho oboru.
Pokud se i ve vašem kolektivu nalézá taková knihovnická duše, neváhejte a nominujte ji na našeho
knihovnického motýlka“.
Zdroj: http://www.skipcr.cz/regiony/02-stredocesky-region/papilio-bibliothecalis/papilio-bibliothecalis.

Letos oceněná knihovnice
paní Mgr. Gabriela Jarkulišová

Nominační text pro rok 2016
„Letošní nominovaná působí v Městské knihovně,
kde – to si prozatím uchovám v tajnosti – kam nastoupila po vystudování Vysoké školy knihovnické.
Od roku 1995 je ve funkci ředitelky.
Za dobu své působnosti se podílela na řadě činností. Díky ní se knihovna již v roce 1997 stala první
veřejnou internetovou stanicí. Její knihovna - jako
jedna z prvních - zautomatizovala svůj provoz a začala půjčovat dokumenty nejprve přes Lanius a od
roku 2003 přes Clavius.
Dále se zasloužila o znovuzavedení výkonu regionálních funkcí nejen v daném okrese, ale i ve Středočeském kraji. Knihovna, ve které působí, se stará
o téměř 200 městských a obecních knihoven.
Náš motýlek nepracuje jen v Městské knihovně, je
dlouholetou členkou SKIPu, aktivní členkou Ústřední knihovnické rady a předsedkyní Sekce veřejných
knihoven. Vždy je k dispozici našemu středočeskému SKIPu jak radou, tak ochotou pomoci a podpořit naše akce.

Knihovnou, kterou jsem stále držela v tajnosti, je
Městská knihovna v Kutné Hoře, a jak již mnozí jistě tušíte, letošní nominovanou je Gabriela Jarkulišová.“
Zdroj: http://www.skipcr.cz/regiony/02-stredocesky-region/papilio-bibliothecalis/copy_of_sin-slavy/gabriela-jarkulisova.
foto: SKIP
Městská knihovna Kutná Hora je jednou z knihoven
pověřených výkonem regionálních funkcí. Aktivita
paní ředitelky Jarkulišové tudíž vždy přesahovala
hranice kutnohorské knihovny a vždy se zasazovala
za opravdu kvalitní služby také na regionální úrovni. I proto se nyní připojujeme s velkou gratulací.
Přejeme paní ředitelce Mgr. Gabriele Jarkulišové,
aby nikdy neztratila elán a aby se jí v její smysluplné práci vždy dařilo. GRATULUJEME!
Pracovníci KKC
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Letošní Kurz knihovnického minima byl
ukončen

Jak najít knihovnickou literaturu? Nápověda, jak
hledat ve fondu Knihovny knihovnické literatury
NK ČR, je na http://www.nkp.cz/sluzby/jak-najit/
knihovnicka-literatura.
Materiály týkající se odborných činností v knihovně
najdeme na http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/
knihovni-procesy. Například: Podle jakých pravidel
má každá knihovna doplňovat svůj fond? Zjistíme
na stránce o akviziční politice - http://www.nkp.
cz/sbirky/podle-typu-dokumentu/akvizicni-politika/sbirky-akvizicnipolitika-detail.
Vše pro katalogizaci podle RDA na http://www.
nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda. Zde najdeme
metodiky a příručky, instrukce k formátu MARC21,
materiály ze školení i doporučené odkazy.
Souhrnné informace o metodě Konspektu pak můžeme najít na http://konspekt.nkp.cz/.
-eš-

Stejně jako v minulých letech i letos se v květnu a
červnu v SVK Kladno konal pro začínající knihovníky Kurz knihovnického minima. Pro mnohé účastnice kurzu knihovnická profese není ničím novým
a přesto se přihlásily a celý pětidenní kurz absolvovaly. Měly příležitost zopakovat nebo připomenout
si důležité právní normy, hlavní zásady naší odborné práce a třeba se i vzájemně inspirovat. Sešla se
zde opravdu milá parta knihovnic, které si měly co
předávat, o čem si povídat. Přejeme všem absolventkám kurzu neutuchající nadšení z práce ve své
knihovně a hodně nových i stálých, ale hlavně vždy
spokojených, uživatelů :)
-eš-

Výtvarné kurzy v Kutné Hoře
Další výtvarné techniky si 26. května mohly vyzkoušet knihovnice spolu se zkušenou lektorkou
výtvarnicí Kateřinou Dolejší v malé improvizované
dílně v prostorách Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné
Hoře. Tentokrát to byla tvorba ozdobných rámečků
z lékařských špachtlí a malba benátské masky, jak
ukazují fotografie.
-eš-
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Jedete na dovolenou?
Vezměte s sebou BEDEKR...
1. (původně) Knižní cestovní průvodce vydaný německým nakladatelem Karlem Baedekrem (18011859, nakladatelství od r. 1827).
2. (později) Obecné označení pro knižního cestovního průvodce (tj. vydaného i jiným nakladatelstvím).
3. (v současnosti) Označení pro cestovního průvodce, ale také pro průvodce v jiné oblasti, např. kulturní bedekr.
HAVLOVÁ, Jaroslava. Bedekr. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační
vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-09]. Dostupné z:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000016531&local_base=KTD.

Karel IV. na Facebooku
Život císaře římského a krále českého od narození
až do smrti můžeme sledovat na Facebooku prostřednictvím příspěvků Karla IV. i jeho přátel: http://
www.ceskatelevize.cz/porady/10745118963-hlas
-pro-rimskeho-krale/21551212101/9495-liber-facialis/.

Nebo také / raději PRŮVODCE...
1. Příručka obsahující přehledně uspořádané informace (např. popisné, lokační, kontaktní, historické,
kulturně společenské aj.) o určitém místě, dílčím,
ale i nadnárodním regionu, o objektu širokého zájmu (kulturní památka, přírodní jev), o institucích a
předmětu jejich činnosti (muzeum, galerie, archiv a
jejich sbírky).
2. Druh příručky, která v abecedním nebo systematickém uspořádání uvádí soubor základních i doplňujících informací k určitému předmětu (např. Průvodce po světové literární teorii).

Zdroj: elektronický knihovnický časopis Ikaros, ČT
Pěkně zpracované webové stránky o jednom z našich největších panovníků najdete např. na http://
zpravy.idnes.cz/karel-IV.aspx nebo také na http://
zpravy.aktualne.cz/domaci/karel-4/r~de35baa2103c11e6a4100025900fea04/.

Knihovnický kalendář 2017
Národní knihovna ČR opět připravuje vydání stolního knihovnického kalendáře, tentokrát s tématem
současná česká exlibris.
Výtvarná složka kalendáře bude věnována tématu současných českých exlibris, jejich výběr provede jednatel Spolku sběratelů a přátel exlibris
Ing. Milan Humplík. Chcete, aby odborná knihovnická akce Vaší knihovny byla uvedena v kalendáři? Zašlete její název a termín konání nejpozději do
4. září 2016 na e-mail: dana.smetanova@nkp.cz.
Musí se ale jednat o definitivní termín!

MATUŠÍK, Zdeněk. Průvodce. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační
vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-09]. Dostupné z:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001128&local_base=KTD.
Poznámky:
Výběr z TDKIV (publikace s CD-ROM) byl vydán tiskem. Obsahuje hesla v plném rozsahu databáze (ve
stavu na konci r. 2005).
Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informačních věd obdržela Cenu Infora za rok
2003.

Zdroj: http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/knihovnicky-kalendar/knihovnicky-kalendar-2017
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Kousky (z) Francie

Rekvalifikační kurz v NK ČR

Městská knihovna Kolín uspořádala krátkou výstavu fotografií Mirka Kostkana s názvem Kousky
(z) Francie. Vernisáž se uskutečnila ve středu
15. 6. 2016 v 17:00 hodin. Výstava se konala do
21. 6. 2016 jako vzpomínka na tohoto náhle zesnulého autora.
Zdroj: http://www.knihovnakolin.cz/citarna.

„NK ČR nabízí místa v posledním akreditovaném
rekvalifikačním kurzu, který pracovníkům knihoven
se středoškolským a vysokoškolským vzděláním
v neknihovnických oborech doplňuje odbornost
pro pracovní činnost KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE.
Základní informace o kurzu najdete na adrese
http://ipk.nkp.cz/akce/03_OV_Akce/04_OVrekv.
htm. Kurz bude zahájen v únoru 2017.
Od roku 2018 budou v ČR dostupné pouze rekvalifikace dle NSK http://www.narodnikvalifikace.cz/
vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-37.
Víte-li o někom ve vlastní knihovně nebo ve vašem
regionu, pro které by bylo vhodnější absolvovat rekvalifikaci v původním širším pojetí, dejte mu prosím vědět, aby si místo v kurzu co nejdříve rezervoval. I tentokrát budeme při přijímání preferovat
zájemce z místních a městských knihoven (příp.
krajských knihoven), ale míst je omezené množství
a jde o poslední kurz svého druhu.“

Fotografie Miroslava Kostkana si můžete prohlédnout také na http://www.kostkan.wz.cz/.

Konference Čapkovy ženy v Dobříši
V pátek 5. srpna a v sobotu 6. srpna 2016 se bude
konat konference s názvem Čapkovy ženy. Akce se
uskuteční v prostorách Městské knihovny Dobříš
http://www.knihovnadobris.cz/. Jejím cílem je připomenout životy a dílo Heleny Čapkové, Jarmily
Čapkové a Olgy Scheinpflugové.
Na programu v pátek bude mimo jiné scénické čtení z díla Jarmily Čapkové, společná večeře v pizzerii,
prohlídka dobříšského zámku či města Dobříš a posezení v knihovně.
V sobotu pak na účastníky čeká příjemná procházka
anglickým parkem cestou do Památníku Karla Čapka ve Strži a s plněním úkolů na téma Čapkové a jejich ženy. Možnost odvozu auty do památníku Karla
Čapka však není vyloučena. V památníku pak bude
projekce filmů o Olze Scheinpflugové a přednáška
o Heleně Čapkové. Následovat bude prohlídka památníku s výkladem ředitelky Kristiny Váňové. Pak
přjde na řadu piknik, grilování, opékání :) a odjezd
zpět do Městské knihovny Dobříš.
Možnost ubytování nabízí přímo MěK Dobříš.
Účastnický poplatek je 350,- Kč pro členy SKIP a
400,- Kč pro nečleny. Nezahrnuje vstupné na dobříšský zámek, ubytování mimo knihovnu a večeři
v pizzerii Olivo.
Tuto konferenci je možné uspořádat díky finanční
podpoře SKIP a Ministerstva kultury ČR.
Podrobné informace o akci najdete na http://www.
knihovnadobris.cz/konference-capkove-a-jejichzeny/d-1619.

Zdroj: Mgr. Zuzana Ježková,
e-konference Knihovna

Letní burza knih ve Slaném
Kniha k vodě, na plovárnu, do hor
V sobotu 18. června 2016 od 9:00 do 12:00 hodin
si mohli zájemci vybrat knihy na prázdniny. Nabídka knih, které byly vyřazeny z fondu nebo je někdo
daroval do knihovny, byla opravdu pestrá a ceny
nebyly vysoké. Knihu bylo možné zakoupit od 1 Kč
do 30 Kč.
Každý, kdo si nějakou knihu koupil, podpořil Knihovnu Václava Štecha ve Slaném.

... a napište nám, co právě čtete
Pozdravy z cest již od 1.5. sbírá slánská Knihovna
Václava Štecha. Až do 30.9.2016 mohou své vtipné
pozdravy z dovolené a prázdnin posílat její čtenáři.
Ve všech odděleních knihovny a Infocentru Pod
Velvarskou branou si zájemci mohou vyzvednout
speciální lístek, který pak ze svých cest pošlou do
knihovny. Kromě uvedení lokace samozřejmě mohou připsat, co právě čtou.
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Kniha ti sluší
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Knihovna Václava Štecha zve malé i velké
na prázdninovou pohádku

Do kampaně Kniha ti sluší se letos zapojilo přes
270 knihkupců po celé České republice. Každý, kdo
u nich v týdnu od 18. do 23.4. nakoupil knihy, obdržel jako dárek unikátní CD autorského čtení, na
jehož sestavení se podíleli přední čeští spisovatelé. Díky letošní kampani ke Světovému dni knihy se
podařilo vybrat 200 000 Kč, které si mezi sebe rovným dílem rozdělí Nadační fond Českého rozhlasu
Světluška a Nadace Leontinka. Využijí je na úpravu
vybraných knih pro zrakově postižené.
Poprvé SČKN spolupracoval také s knihovnami,
které v rámci kampaně uspořádaly řadu autogramiád, setkání se spisovateli či autorských čtení.
Speciální akce spojené s oslavami dne knihy mohli
lidé navštívit ve více než 20 městech. Velký zájem
vyvolala facebooková fotosoutěž, jejíž účastníci se
fotografovali s oblíbenou knihou.

(NE)obyčejné prázdniny s knihovnou 2016 v zahradě kina. Divadélka – dílničky – scénická čtení
– předčítání – turnaje ve stolních hrách. Pro děti
s rodiči a prarodiči, staršími sourozenci. To všechno
chystají paní knihovnice KVŠ Slaný pro hravé čtenáře na prázdniny.
Ve čtvrtek 14. července od 9:30 do 10:30 hodin
bude Námořnická pohádka. Pohádka o cestě na ostrov, kde se nemusí poslouchat a všechno je tam
naruby. Ale je to opravdu tak? Přijďte se přesvědčit.
A ve čtvrtek 25. srpna od 9:30 do 10:30 hodin bude
další pohádka. Tentokrát s názvem Anička a Honzík
jedou do ZOO. Pohádka o tom, co všechno můžete se zvířátky zažít, když se k nim nechováte tak,
jak máte. Hrát bude Divadélko Paleček. Vstupné je
40 Kč na osobu.
Zdroj: http://knihovnaslany.cz/

Zdroj: Závěrečná tisková zpráva projektu
Kniha ti sluší 2016

Absolventská výstava fotografií v Kolíně
Ve středu 22. června 2016 začala v kolínské knihovně nová výstava, která bude k vidění po celé prázdniny. Výstava fotografických prací absolventů
OSŠPo Kolín - Veroniky Csongárové, Milana Štolovského a Evy Žatečkové.
Prohlídka této expozice mladých talentů bude
zdarma přístupná v otevírací době čítárny až do
31. srpna 2016. Další informace na http://www.
knihovnakolin.cz/citarna.

Dvě báječné akce v rakovnické knihovně
Rakovnická knihovna vás zve na vernisáž výstavy Řemesla. Historie s budoucností. Výstava byla
zahájena v roubence ve středu 22. 6. v 17 hodin.
Jsou zde představena vybraná řemesla, je popsána
jejich historie. K vidění jsou ukázky dobové i současné řemeslné pomůcky a materiály i ukázky řemeslné práce. Výstava se koná ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a Knihovnou Jana
Amose Komenského v Praze.
Knihovna také pořádala již 15. ročník akce Hurá na
prázdniny. Ve čtvrtek 23. 6. od 9 hodin se knihovna
s dětmi loučila v letním kině s končícím školním rokem. Letos na téma Nám se nechce spát.
A ještě dodáváme, že na výstavu do roubenky, na
které se mnohé dozvíte, se můžete přijít podívat až
do 25. 9. 2016.

Zdroj: Newsletter MěK Kolín

Prodejní výstava v pečecké knihovně
Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách zve
na prodejní výstavu výrobků klientů centra sociální
rehabilitace FOKUS Mladá Boleslav z.s. – středisko Kolín. Jedná se ruční práce různých technik a
z nejrůznějších materiálů. Keramika, pletení košíků z pedigu a papíru, šití, pletení, háčkování, plstění, kreslení, výroba šperků, výroba svíček, výroba
z Fimo hmoty, výroba sezonních dekorací.
Výstava se bude konat od 1. do 29. 7. 2016 v prostorách knihovny. Všichni jsou srdečně zváni.

Zdroj: informační e-mail MěK Rakovník
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Zdroj: informační e-mail MěK Pečky
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Prezentace z letošního rekvalifikačního
kurzu pořádaného Národní knihovnou ČR

7-8/2016

Městská knihovna roku 2016
„Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
vyhlašuje již posedmé soutěž o nejlepší městskou
knihovnu roku 2016. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.
Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR.
Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 31.7.2016 podá řádně vyplněnou přihlášku
do soutěže. Rozhodující je datum na razítku pošty.“

Velmi doporučujeme pozornosti všech knihovníků
aktuální a opravdu užitečné zdroje, ve kterých je
přehledně shrnuta řada důležitých témat. Jsou to
mimo jiné: spolupráce knihoven, legislativa, trendy
rozvoje veřejných knihoven, grantové programy či
knihovnické spolky.
Zájemci mohou využít tyto cenné materiály k samostudiu. Mohou se při něm zaměřit také např. na
revize a vyřazování v knihovnách nebo na akvizici
(doplňování) neperiodické i periodické literatury.
Prezentace připravili lektoři kurzu - pracovníci NK
ČR: PhDr. Vít Richter, Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.,
Mgr. Světlana Knollová, PhDr. Hana Nová,
Ing. Dana Smetanová a Mgr. Vladana Pillerová a vedoucí Ústavu informačních studií a knihovnictví FF
UK v Praze PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

Zdroj: e-konference Knihovna, http://www.skipcr.
cz/

Letní čítárna bude na dvoře příbramské
knihovny

Zdroj: http://ipk.nkp.cz/akce/studijni-texty/prezentace-z-rekvalifikacniho-kurzu-poradaneho-nk-cr-2016

„Protože bude Studovna v měsíci červenci z důvodu rekonstrukce uzavřena a do konce prázdnin bude její provoz omezen, nabízíme čtenářům
v době uzavření možnost vyzvednout si denní tisk
na našem Informačním centru a přečíst si ho v letní
čítárně, která bude zprovozněna na dvoře Knihovny Jana Drdy.“
Zdroj: http://www.kjd.pb.cz/

Knihovna města Mladá Boleslav srdečně
zve na výstavu mandal a workshop
Energie zvířat v mandale technikou zentangle je
název výstavy, která potrvá od 14.6. do 14.9.2016.
Navazuje na ni workshop ve středu 14.9.2016 od
17:00 hodin v zasedací místnosti Knihovny města
Mladá Boleslav (přihlášky odevzdejte do 13.9.2016
v oddělení pro dospělé čtenáře).
Dozvíte se, co jsou to mandaly a jaké je jejich využití. Co to je metoda Zentangle a její přínosy. Nakreslíte si svou mandalu pomocí této nové a moderní
techniky. Čeká vás malý dáreček. Vstupné je 120,Kč, pro registrované čtenáře knihovny 100,- Kč,
děti 70,- Kč. Srdečně zveme děti i dospělé.
Workshop povede Bc. Jana Heidenreichová –
Z větrné hůrky.
Zdroj: http://www.kmmb.cz/

Pozvánka na konferenci Libdesign 2016
„Konference proběhne 2. září 2016 v Národní technické knihovně. Pořadatelem konference je KISK a
hlavním tématem konference je designové myšlení
v knihovnách a jiných veřejných institucích.
Designové myšlení v knihovnách a jiných veřejných
institucích? Na konferenci Libdesign 2016 se dozvíte, jak vypadají služby budoucnosti.
Ať už pracujete v akademické nebo městské knihovně, jste zaměstnanec pošty nebo úřadu, působíte
jako zastupitel nebo jinak veřejně činný člověk –
přijďte se nechat inspirovat inovacemi služeb od
odborníků z Česka i ze zahraničí. Registraci zahájíme 11. července.“
Zdroj: http://libdesign.cz/konference/cs/
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Celé Česko čte dětem slaví

Knihy do dětských domovů

V roce 2006 založila Eva Katrušáková kampaň Celé
Česko čte dětem, jejíž hlavní myšlenkou je pozitivní vliv předčítání na emoční vývoj dětí. Letos slaví
organizace desetileté výročí své existence. Samotné jubileum oslaví 17. října na Pražské křižovatce
za přítomnosti Dagmar Havlové, Michala Horáčka,
Magdy Vašáryové a dalších. V červenci budou známé osobnosti a hudebníci předčítat dětem během
festivalu Colours of Ostrava, na přelomu května a
června proběhl tradiční Týden čtení.

Protože i děti v dětských domovech mají rády knížky a zaslouží si pěkný dárek k vysvědčení, rozhodli
se členové Československé bibliografické databáze
(ČBDB) společně s neziskovou organizací Spolu dětem a dalšími partnery uspořádat akci Knihy do dětských domovů. Oslovili dětské domovy a požádali
děti, aby si vybraly knížku, kterou by si nejvíce přály. Na webových stránkách ČBDB si mohli zájemci
vybrat školáka, kterému chtěli udělat radost a knihu mu věnovat.
Všech 189 knih ze seznamu bylo zarezervováno během pouhých dvou hodin od zveřejnění akce.

Zdroj: Knihcentrum revue

Zdroj: http://www.cbdb.cz/knihy-do-detskych-domovu

MARK 2016

Přečtěte si

„SKIP vyhlašuje sedmý ročník soutěže MARK 2016
pro pracovníky/-ice oboru knihovnictví a studenty
oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Ocenění se
uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnickoinformační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné
dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od
1.9.2015 do 30.7.2016. Nominovat na cenu může
fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do
30.7.2016 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

ŘEHÁK, Tomáš a kol. Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit. Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha:
2013, s. 104. ISBN 978-80-7478-413-2.
Metodika zkoumání efektivity českých knihoven.
Příručka je určená knihovnám, jejich zřizovatelům
i široké odborné veřejnosti.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Soutěž MARK 2016
Mariánské náměstí 190
110 00 Praha 1
E-mail: skip@nkp.cz
Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané
textem "Neotvírat - Cena MARK 2016" v jednom
tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM,
e-mail).“
Zdroj: Konference Knihovna
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Výročí měsíce - červenec
Zdeněk Burian

(11. února 1905 Kopřivnice – 1. července 1981 Praha)
Výtvarného talentu Zdeňka Buriana si všimli již na základní škole, ve 14 letech byl přijat na Akademii výtvarných umění, přímo do druhého ročníku. Na škole
vydržel ale pouze necelé 2 roky a už v šestnácti letech
se začal živit jako ilustrátor. Ilustroval řadu knih Eduarda Štorcha, a tyto ilustrace měly osudový význam pro
jeho celoživotní dílo. Mezinárodního uznání se mu
dostalo především za rekonstrukce vymřelých zvířat
a rostlin, kterým se věnoval ve spolupráci s předními odborníky. Jeho dílo je velmi rozsáhlé. Vytvořil asi
10 000 děl určených k reprodukci, tedy ilustrace a
obálky pro knihy i časopisy. Kromě toho vytvořil dnes
těžko zjistitelné množství (řádově stovky) děl v rámci
tzv. volné tvorby. V letošním roce od jeho smrti uplynulo 35 let.
Zdroj: Wikipedie
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Výročí měsíce - srpen
René Goscinny

(14. srpna 1926 Paříž – 5. listopadu 1977, Paříž)
Francouzský spisovatel, humorista a scenárista.
Společně s ilustrátorem Jeanem-Jacquesem Sempém vytvořili postavu Mikuláše (Le petit Nicolas),
jehož příběhy zaznamenaly značný úspěch. Goscinnyho však nejvíce proslavily kreslené příběhy
s postavičkami Asterixe, Obelixe a dalších Galů, jež
kreslil Albert Uderzo. Tyto příběhy byly přeloženy
do více než stovky jazyků a patří k nejčtenějším dílům francouzské literatury. Goscinny byl také šéfredaktorem časopisu kreslených seriálů Pilote a
založil společně s A. Uderzem a Dargaudem studio
kresleného filmu Studios Idéfix. V něm vznikla řada
animovaných filmů jako např. Asterix a Kleopatra,
Daisy Town, Daltonovi na výletě aj.
Zdroj: Wikipedie

Výročí měsíce připravila Helena 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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