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 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01
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MEZI  NÁMI 

M A L Ý  B U L L E T I N  
K N I H O V E N  S TŘE D OČE S K É H O  K R A J E  

říjen 2010
ročník 2, číslo 10

Citát na říjen: 

„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.“ 

Honoré de Balzac (20. 5. 1799 Tours – 18. 8. 1850 Paříž) 
francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu  

Internetová jazyková příručka 
je užitečným pomocníkem 

Při psaní dopisu či jiného dokumentu se nám může 
stát, že si nejsme zcela jisti pravopisem, správným 
užitím slova ve větě či jeho přesným významem. 
Jistě pak oceníme užitečného pomocníka - 
Internetovou jazykovou příručku, kterou najdeme 
na adrese http://prirucka.ujc.cas.cz/. Je výsledkem 
náročné práce především pracovníků Ústavu pro 
jazyk český Akademie věd ČR. Na jejím 
zdokonalování neustále pracují a snaží se 
o zachycení aktuálního stavu jazyka. Nabízí 
uživatelům možnost vyhledávat v části slovníkové 
a výkladové a také získat odpověď od odborníka 
jazykové poradny. 

 

Slovníková část 

Tato část obsahuje přes 60 000 slovníkových hesel, 
k nimž byly zařazeny především údaje, na které se 
tazatelé v jazykové poradně opakovaně ptají. Slovník 
je hypertextově propojen s výkladovou částí. Do 
vyhledávacího  okna   lze  napsat  základní  tvar  slov  

(např. kostel, dítě, čistit) nebo jejich tvary (kostela, 
děti, čištěn).  

Hesla uvádějí například správné dělení zadaného 
slova, výslovnost zejména u přejatých obecných 
jmen, pravopisné a tvaroslovné varianty (např. 
u hesla balon je balón, u hesla kurz je kurs), různé 
významy stejného slova, rod podstatných jmen 
a některých zájmen a číslovek. U podst. jmen, sloves 
nalezneme tabulky tvarů. Výběrově je uváděn 
význam slov, která se podobně píšou, ale významově 
se liší (např. shlédnout – zhlédnout) a na která se lidé 
ptají. Také výběrově je uváděn původ slov (např. 
vertikutátor – z angl. vertical cut). 

Výkladová část 

Do výkladové části byly zařazeny především ty jevy, 
na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají 
opakovaně. Pro usnadnění hledání je rozčleněna do 
157 kapitol. V některých kapitolách jsou hypertextové 
odkazy na témata jiná, která s daným jevem souvisí. 
 

 

pokračování na 2. straně 
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O členství ve SKIPu 

V předchozích číslech bulletinu Mezi námi jsme vám představili Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
(SKIP), který působí v České republice a věnuje se rozličným oblastem knihovnického oboru a jeho 
problematice. Je důležité upozornit, že SKIP je založen na dobrovolnické bázi. 99 % činností vzniká díky 
aktivitě, ochotě a nadšení jeho členů, bez nichž by nevznikla bohatá škála aktivit, výsledků a úspěchů, 
které za SKIPem nalézáme. Členem SKIPu se můžete stát ve dvou různých formách.  

 institucionální člen: členem se stává knihovna jako instituce, kterou zastupuje statutární zástupce či 
jím pověřená osoba; díky SKIPu je pak knihovna zastoupena ve svazu zaměstnavatelů (Unie 
zaměstnavatelských svazů); SKIP se může stát odborným prostředníkem při problémech mezi 
knihovnou a jejím zřizovatelem; je možnost stahovat si kopie obálek knih do katalogu 

 individuální člen: členem se stává fyzická osoba (knihovník, informační pracovník i bývalí 
zaměstnanci knihoven); člen získává výhody při přihlašování na akce a zájezdy (členové mají 
přednost); člen získává finanční výhody a slevy při účasti na akcích a zájezdech a na vzdělávacích 
akcích; člen má možnost ovlivnit dění v oboru; má možnost účastnit se zahraničních stáží; hlasovací 
právo v orgánech SKIP a možnost ovlivnit, co se ve spolku bude dělat; možnost seberealizace 

Pokud jste dočetli až sem, prosíme Vás, abyste se zamysleli nad tím, jestli SKIP přeci jen nestojí za Vaši 
podporu, podporu lidskou i finanční. Vaši podporu jako člena, spolupracovníka, ale třeba i jako inovátora a 
hybatele. Možnosti jsou tu mnohé, pestré a barevné. Každý z typů členství s sebou nese různé výhody 
a každý z nás si tam může nalézt, co je mu nejbližší – profesní růst či zvyšující se odbornost nebo 
přátelská setkávání s lidmi a vřelý dotyk lidských srdcí.  

Za středočeský SKIP Vás zdraví a pěkný den přeje Mgr. Lada Schovánková, předsedkyně. 
studovna@knihovnaberoun.cz 

více o SKIP na http://skip.nkp.cz/ 
více o SKIP Středočeského kraje na http://skip.nkp.cz/regStr.htm 

...pokračování 

Na co se nás často ptáte 

Při hledání nám může pomoci i odkaz Na co se nás 
často ptáte. Pro příklad vybírám: 

• zařazení roků do desetiletí, století, tisíciletí 
• jak psát správně adresy, akademické tituly, 

vědecko-pedagogické hodnosti 
• význam slova „bizarní“ 
• spisovné tvary podmiňovacího způsobu slov 

„byste, abyste, kdybyste“ 
• psaní čárek ve větě, například před spojkou 

„a“, „jako“, „nebo“ 
• správný zápis číslovek pomocí číslic 

Jazyková poradna 

Pokud se nám přesto nepodaří najít si sami odpověď 
na svůj problém, můžeme se obrátit na Jazykovou 
poradnu.   Buď   napíšeme  na   e-mailovou    adresu 

 

poradna@ujc.cas.cz (bez příloh) nebo je k dispozici 
telefonní číslo 257 531 793, kam můžeme zavolat 
každý pracovní den od 10 do 12 hod.  

Věřím, že stejně jako já i Vy oceníte tohoto 
pomocníka. Je nejen obsáhlý a důvěryhodný, 
protože ho tvoří ti nejpovolanější, ale také odráží 
aktuální stav našeho jazyka. 

Bronislava Hanzáková, SVK v Kladně 
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Rozhovor s knihovníkem 

Do velice příjemného, ještě novotou vonícího prostředí knihovny nás uvítala paní Leona Pražáková 
z Místní knihovny ve Vysoké. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Pražáková, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu. 

Knihovna je umístěna v prvním patře našeho obecního úřadu a je zcela nově zrekonstruovaná. V jedné ze 
dvou místností jsou uskladněny knihy starší, v té druhé knihy nakupované v současnosti. Stále se snažím 
nakupovat novinky, díky čemuž jsme získali další nové čtenáře, a to dokonce i z řad místních chalupářů. 
V knihkupectví mi již dávají nové knihy na stranu a já si pak vyberu, které bychom do knihovny chtěli, a náš 
pan starosta knihy z knihkupectví přiveze. Já jsem v současnosti zaměstnána na obecním úřadě, v jehož 
budově, jak jsem již řekla, je umístěna knihovna. To mimo jiné znamená, že pokud mají lidé zájem a chtějí 
si vybrat knihu i mimo půjčovní dobu, ráda jim vyhovím. Knihovna delší dobu nefungovala, byla umísťována 
různě po obci a teprve před třemi roky, když byly pro ni nové prostory zrekonstruovány, se knihovna 
přestěhovala z místní sokolovny. Knihovnu vedu právě ty tři roky, takže se dá říci, že jsem poměrně čerstvý 
knihovník. 

Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, mládež, lidé v produktivním věku) a jak je motivujete 

k návštěvě knihovny? 

Převážně jsou to čtenáři nad 30 let. Dětí chodí málo. Oblíbenou četbou našich uživatelů jsou nejvíce 
historické romány, romány pro ženy a detektivky. Asi jako ve většině knihoven i k nám chodí více žen než 
mužů. 

Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvatele obce? 

Žádné akce jsme zatím nepořádali, jenom k nám chodí na exkurzi školy. Naposledy zde byla mateřská 
školka, moc se tu dětem líbilo, ale bohužel při rozhovoru s nimi zjistíte, že jim rodiče nečtou. Samy to ještě 
neumí a místo pohádek na dobrou noc koukají na televizi nebo DVD.  Dětí ve vlastní obci není mnoho, ale 
ve škole je dětí poměrně dost; jsme totiž spádovou obcí, takže do škol sem dojíždí i děti z okolí. Někdy si 
také keramický kroužek ze ZŠ udělá na obci výstavku svých výrobků a jsou vážně moc pěkné. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? 

Obecní úřad je ke knihovně vstřícný. Knihovna nemá přesně daný rozpočet, ale můžu s klidem říci, že 
finance na nákup knih jsou celkem dostačující, záleží samozřejmě na finanční situaci obce v tom kterém 
období. Důležité pro knihovnu je také to, že naše místostarostka je vášnivou čtenářkou, která si také ráda 
přečte nové knihy. 

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna? 

Soubory máme z Mladé Boleslavi 2x ročně a jsem s nimi spokojená. Spolupráce s knihovnou v Mladé 
Boleslavi probíhá bez problémů. Na druhé straně spolupracujeme také s Městskou knihovnou Mělník, 
kterou máme přeci jen blíže než Mladou Boleslav. 

pokračování na další straně

14. ročník Týdne knihoven - motto Knihovna pro všechny 

Letošní Týden knihoven, který vyhlašuje Sekce veřejných knihoven SKIP, připadá  
na dny od 4. do 10. října 2010. Všechny informace k letošnímu ročníku najdete na 
http://skip.nkp.cz/akcTyden10.htm#TK. Každý den bude zaměřen na jinou cílovou 
skupinu. Společnými aktivitami jsou 1. 10. knihovnický happening v Turnově,  
4. 10. Velké Říjnové Společné Čtení aneb Pocta Karlu Hynku Máchovi a 30. 9. 
vyhlášení Knihovny roku 2010. 
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...pokračování 

Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? 

Původní profesí jsem zahradnice, ale v oboru jsem pracovala pouze dva roky. Po mateřské dovolené jsem 
nastoupila sem do knihovny na obecní úřad. 

Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší? 

Baví mě práce s lidmi. Jak to tak v obci chodí, své čtenáře znám i jinak než jen jako čtenáře, a také proto 
často funguje knihovna, můžeme-li to tak říci, jako komunikativní centrum. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno? 

Nejraději čtu kriminální příběhy a thrillery. Co vůbec nemusím číst, jsou tak zvané ženské romány. 

Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co jste v poslední době přečetla? 

V poslední době mě zvláště zaujala kniha amerického spisovatele Brada Meltzera Kniha osudu, což je 
thriller na politické téma. 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

Protože mám tři děti, moc volného času na koníčky nemám. Ráda vážu květiny, věnce, přízdoby apod., což 
souvisí s mojí původní profesí. 

Můžete nám říci, jaký je Váš oblíbený recept či návod…? (např. kuchařský recept, léčebný recept nebo 

kúra, návody k pletení, háčkování, šití, nápady na rukodělné práce, rady Vašich babiček, zkrátka cokoliv, 

z čeho máte radost, co ráda děláte) 

Protože mám ráda historii, měla bych spíše tip na hezké výlety do blízkého okolí naší obce – hrady 
Houska, Kokořín nebo Bezděz, Vrátenskou rozhlednu či pískovcové útvary Pokličky. 

Děkujeme za rozhovor. 

   
Interiér knihovny ve Vysoké          Paní knihovnice Leona Pražáková 

 

 

 

 

 

 
 

KNIHOVNA ROKU 2010 
V kategorii základní knihovna obdržela hlavní cenu a diplom Obecní knihovna v Petrůvkách (kraj Vysočina, 
www.justnow.cz/sps/index_petruvky.php). Zvláštní ocenění a diplom získala středočeská Vzorná lidová 
knihovna ve Velkých Popovicích (www.naseknihovna.cz/velkepopovice, viz tento bulletin na str.6). 

SKANSKA - Městská knihovna roku 2010 
V této soutěži zvítězila Knihovna města Ostravy. Byla vybrána ze čtyř vítězů 1. kola, mezi nimiž v kategorii 
měst 5 000 až 10 000 obyvatel zvítězila Městská knihovna Sedlčany (http://www.knihovna-se.cz, viz tento 
bulletin na str. 6). 

GRATULUJEME! 
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2010/index.htm 
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Knihovna roku 2010 – nominované knihovny ve Středočeském kraji 

Druhým rokem jsem byla členkou krajské hodnotitelské komise v soutěži Vesnice roku. 
Nominována jsem za Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V této soutěži nesoutěží jen 
obce, ale oceněna bývá i knihovna z některé z přihlášených obcí. 

Knihovna získává Diplom za vzorné vedení obecní knihovny spojený s finanční odměnou. 
V letošním roce 2010 získala ocenění Obecní knihovna Dymokury (770 obyvatel, http://knihovna-
dymokury.webnode.cz/). Tato knihovna razantně rozvíjí svou činnost, ale současné výsledky zatím nestačí 
na nominaci do republikového kola soutěže Knihovna roku. Požádala jsem proto metodičky z pověřených 
knihoven, aby mně a SVK v Kladně vytipovaly některé knihovny, které mají zajímavou činnost a měly by 
zájem zúčastnit se této prestižní soutěže. 

      

Místní knihovna v Obříství    Místní knihovna Mělnické Vtelno 

Soutěž KNIHOVNA ROKU má několik úskalí. Bohužel, jako vždy, jde v prvé řadě o peníze. Prvním 
limitem jsou finanční náklady na organizaci republikové hodnotitelské komise. Z těchto důvodů je mezi kraji 
dohoda, že z každého kraje by měla být do republikového kola navržena pouze jedna knihovna. Druhým 
limitem (a sporným bodem) je počet obyvatel obce, který je stanoven podle největší obce v ČR a to 5 250 
obyvatel. Takže soutěží knihovny (profesionální i neprofesionální), které mají od základu různé podmínky 
k práci. 

                       

Městská knihovna Trhový Štěpánov 

Spolu s Mgr. Cukrovou, vedoucí Odboru kooperace knihoven SVK, jsme navštívily nominovanou 
knihovnu v Obříství (1 182 obyvatel, http://www.knihovnaobristvi.wz.cz/), v Mělnickém Vtelnu 
(930 obyvatel, http://www.melnickevtelno.cz/index.php?nid=2678&lid=CZ&oid=306163) z regionu Mladá 
Boleslav. Dále knihovnu v Trhovém Štěpánově (1 200 obyvatel, http://knihovnatrhovystepanov.wz.cz/) 
a Velkých Popovicích (2 469 obyvatel, http://naseknihovna.cz/velkepopovice/) z regionu Benešov. 

pokračování na další straně 
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...pokračování 

     

Vzorná lidová knihovna ve Velkých Popovicích 

Všechny vytipované knihovny jsou aktivní hybatelky kultury ve své obci, ale drobnosti (např. krátká 
výpůjční doba; knihovna bez automatizovaného výpůjčního protokolu, chybějící prostory pro akce apod.), 
které se nezdají až tak důležité z našeho pohledu, by pravděpodobně hendikepovaly naše knihovny oproti 
ostatním soutěžícím knihovnám. Nakonec jsme nominovaly Vzornou obecní knihovnu Velké Popovice. 

Slavnostní udělení ceny Knihovna roku 2010 proběhlo ve čtvrtek 30. září od 11 hodin na 
Ministerstvu kultury ČR (Maltézském náměstí v Praze 1). 

Jiřina Soukupová, odd. regionálních služeb, KJD Příbram 

 

 
Městská knihovna Sedlčany - knihovna pro celou rodinu 

Již jsme se zmínili, že sedlčanská knihovna získala významné ocenění v soutěži městských knihoven 
(str. 4). Byly hodnoceny nejen výkonové indikátory, ale také společenské a komunitní působení knihovny 
pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny. Sedlčanská knihovna je skutečně knihovnou rodinného 
typu, nabízející aktivity pro všechny generace. Uvádíme příklady uskutečněných nebo probíhajících 
projektů a akcí: 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty knihovny: 
Lukášek 
Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád 
Rok duchovní harmonie 
Pověsti Sedlčanska MVDr. K. Bazala 
Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být otrava ani nuda 
„Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je využít?“ 

Akce knihovny: 
Čtenářská liga aneb Hrajeme fair play 
Malí ilustrátoři a spisovatelé 
Májový poetický podvečer 
Sedlčanské rekordy aneb Den pro dětskou knihu 
trochu jinak 
Odpoledne se společenskými hrami 
Krčínova slavnost pro prvňáčky 
Kurzy pro všechny 
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110 let veřejné městské knihovny v Příbrami 

1. října uplynulo 110 let od otevření první veřejné lidové knihovny v Příbrami. Knihovnu zřídilo a financovalo 
městské zastupitelstvo. Ve svém fondu tehdy měla 750 svazků, navštěvovalo ji 255 čtenářů a otevřeno 
měla každé úterý a pátek od 6 do 7 hodin večer. Její dnešní nástupkyně, Knihovna Jana Drdy, má téměř 
130.000 svazků, 5 a půl tisíce čtenářů a otevřena je celkově 267 hodin týdně – pokud sečteme provozní 
dobu všech 8 oddělení služeb čtenářům. Jméno Jana Drdy, jednoho z nejvýznamnějších příbramských 
spisovatelů, nese knihovna již 20 let. 

Oslavy 110. výročí knihovny byly hlavním 
motivem zahájení kulturní sezóny 2010, která již 
druhým rokem nese název Krasohledění. 
K výročí knihovny se poutalo několik pořadů. 
Nejvýznamnějším pro knihovnu byl Zapomenutý 
čert Jana Drdy – pořad komponovaný ze čtení 
známé pohádky doprovázené lidovými písněmi, 
který uvedl příbramský soubor lidových nástrojů Chairé a jeho hosté Taťjana Medvecká a Alfred Strejček. 
Výrazné literární osobnosti Příbrami připomněla též výstava obrazů Boženy Jelínkové-Jiráskové v Galerii 
Františka Drtikola Příbram. Akademická malířka Božena Jelínková-Jirásková byla manželkou příbramského 
rodáka Hanuše Jelínka a dcerou Aloise Jiráska a Příbram byla motivem řady jejích děl. 

Samotná oslava výročí připadla na sobotu 18. září. Celé dopoledne se konal den otevřených dveří, kdy 
měli návštěvníci možnost prohlédnout si všechny prostory slavnostně vyzdobené knihovny. K výročí 
knihovny i Jana Drdy se též poutala výtvarná soutěž Namaluj pohádku, kterou knihovna na motivy pohádek 
Jana Drdy vyhlásila již v březnu. Vyhlášení vítězů soutěže v sobotu 18. září a vystavení vybraných výkresů 
bylo dalším z bodů programu dne oslav. Vyvrcholením se potom stalo slavnostní shromáždění bývalých 
a součastných zaměstnanců, hostů a příznivců knihovny zakončené přípitkem s přáním všech 
zúčastněných, aby knihovna ještě dlouhá léta sloužila ke spokojenosti všech čtenářů. 

Mgr. Naděžda Čížková, Knihovna Jana Drdy Příbram 

 
 

 

 

 

 
 
 

Kolektiv knihovníků příbramské knihovny 
Foto: Jiřina Soukupová 

Chválíme: 

Paní Karolína Svatošová z Místní knihovny Hostouň vyhlašuje již 4. ročník dětské soutěže Nejkrásnější obálka 
knihy. Od 1. října do 15. prosince mohou děti odevzdat v knihovně výtvarný návrh obálky své oblíbené knížky. 
Dotazy ochotně zodpoví paní Svatošová prostřednictvím e-mailu hostoun@volny.cz. O výstavě všech prací 
a o vyhodnocení soutěže budou zájemci informováni na internetových stránkách www.knihovnahostoun.wz.cz.  

Nás kromě akce samotné potěšilo, že informaci a výzvu k zapojení dalších knihoven poslala paní Svatošová 13.9. 
do elektronické konference KNIHOVNA (o konferenci viz článek v našem bulletinu č.1/2009). Přejeme jí úspěchy 
v práci a spokojené čtenáře! 
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Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/; 

hanzakova@svkkl.cz, tel. 312 813 112; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 

 

 

Co přinesl letošní Polabský knižní veletrh 

Sotva skončil sedmý ročník Polabského knižního 
veletrhu, již nás webové stránky Výstaviště Lysá nad 
Labem http://www.vll.cz lákají na další, který bude 
od 8. do 11. září 2011. Ten letošní se podle mínění 
vystavovatelů, hostů i návštěvníků vydařil. Navštívilo 
jej bezmála devět tisíc lidí. Spolu s ním zde 
probíhala tradičně i výstava Domov a teplo a akce 
Čtyři dny se záchranáři. 

Na výstavní ploše knižního veletrhu se sešlo 37 
vystavovatelů - nakladatelů, knihkupců, nechyběli 
antikváři, ilustrátoři a instituce zabývající se knižní 
kulturou. V doprovodném programu se představili 
spisovatelé a básníci v besedách a autogramiádách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stánek Středočeské vědecké knihovny v Kladně 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně i letos 
připravila ve svém stánku prezentaci knihoven kraje. 
Pod společným názvem Knihovny v nevšedních 
objektech představila fotografie 17  knihoven se 
stručným popiskem, který se zabýval historií či 
některými zajímavostmi, které se k  danému 
konkrétnímu objektu váží. Zájem budila výstavka 
Knihovny tvořivé… s  mnoha pěknými výrobky 
z výtvarných kurzů pořádaných paní Věrou 
Přibylovou v  Místní knihovně Braškov. Kolik 
obecních a městských knihoven je obsluhováno 
pověřenými knihovnami bylo patrno z další části 
prezentace, kterou tvořila mapa Středočeského kraje 
a přiložené seznamy těchto knihoven. Stejně jako 
v minulých letech nechyběla řada propagačních 
materiálů knihoven i dalších kulturních institucí 
i pexesa a záložky do knih pro děti. Během dne náš 
stánek navštívila také řada kolegů z jiných knihoven. 
Za všechny jmenujme kolegy z Lysé nad Labem, 
Kolína, Čelákovic či Mladé Boleslavi. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarmila Mandžuková, autorka knih o životosprávě, 
křtí svou již 70. knihu. 

Z programu akce, na jejímž zahájení byl přítomen 
i ředitel NK ČR Pavel Hazuka, nás zaujalo mimo jiné 
udělení Ceny Polabského knižního veletrhu za 
mimořádný přínos pro českou literaturu spisovateli 
Arnoštu Lustigovi. Bohužel se pan Lustig nemohl 
z důvodu vážné nemoci dostavit osobně. Zajímavou 
expozici „Babiček“ a besedu měl Jaroslav Kreibich, 
nejvýznamnější sběratel Babičky Boženy Němcové, 
který soustředil 239 z 360 vydání této knihy. Již 
tradičně vítala hlavně dětské návštěvníky Čítárna 
U čerta Městské knihovny v Lysé nad Labem. Ve 
čtvrtek zde lékař a zároveň i spisovatel Jan Cimický 
rozdával zájemcům svůj autogram po odpolední 
besedě. 

Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem představil 
i kopii slavné Ďáblovy bible, sedmdesát osm 
kilogramů vážící knihy, která obsahuje 624 stran 
textu na pergamenu. Vznikla v klášteře v Podlažicích 
u Chrasti kolem roku 1229.  

 

Milá návštěva paní knihovnice z Čelákovic 
 

 


