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Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem  
Středočeský Kramerius 2017

Paní Jaroslava Burgrová je dobrovolnou knihovnicí 
ve Veřejné knihovně v Jenči, obsluhovaný region 
Kladno. Dne 3. října 2017 byla odměněna za své 
působení v knihovně. Získala titul Středočeský Kra-
merius, který uděluje Středočeský kraj a chce tak 
motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit ty 
nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní Bur-
grové zeptali:
Paní Burgrová, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius?  Je to pro mě obrovská pocta a moc si 
tohoto ocenění vážím. Nemohla jsem tomu uvěřit, 
že Středočeský Kramerius 2017 bude spojen s mým 
jménem. 
Vaši čtenáři už jistě vědí, že jste tento titul získa-
la? Jaká byla jejich reakce? Zarámované ocenění 
Nejlepšího neprofesionálního knihovníka Středo-

českého kraje v roce 2017 Středočeský Kramerius  
s mým jménem visí na zdi v knihovně a tak se každý 
návštěvník naší knihovny o tom dozví. Reakce jsou 
velmi příjemné a těší mě.
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji 
představit, prosím. Když jsem začínala svoji knihov-
nickou dráhu v lednu 2015, prostory knihovny se 
nacházely v suterénu budovy základní školy. Byla 
to knihovna „kvetoucí“ – stěny zdobila sem tam 
prokvétající plíseň. Byl nejvyšší čas pro knihovnu 
najít zdravější a důstojnější prostory. A tak se také 
stalo. Vedlejší budova Obecního úřadu procházela 
tou dobou celkovou rekonstrukcí. V rámci této re-
konstrukce padlo rozhodnutí umístit knihovnu do 
prvního patra, které  bylo již delší dobu nevyužito. 
Získala jsem tehdy jedinečnou šanci podílet se na 
vytvoření nové knihovny. Výsledkem se stala mo-
derní a přesto utulná knihovna. Téměř každý kdo 
prvně překročí práh knihovny, si pochvaluje, jak  se 
tu dobře cítí. 

Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? Společně 
s novým prostorem knihovny se k původnímu názvu 
Veřejná  knihovna  přidal ještě dodatek  a Kulturní 
centrum Jeneč.  A jak název napovídá, jako kultur-
ní centrum se též prezentuje. Pořádám zde  různé 

www.svkkl.cz
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přednášky, výstavy, setkání seniorů, dílničky pro 
děti i dospělé, čtenářské akce pro děti ve spolupráci 
s místní ZŠ a MŠ. Ba dokonce se v knihovně i cvičí, a 
to každou středu dopoledne v rámci Seniorfitness.  
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? Obec 
a její zastupitelstvo mi vychází v mých požadavcích 
vstříc a to mě velmi těší.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní 
profese? Jako malá jsem naprosto propadla kouzlu 
tištěného slova a coby začínající čtenář jsem doslo-
va hltala vše, co bylo ke čtení. Návštěvy knihovny a 
knihkupectví v mém rodném městě se staly pro mne 
téměř návykovými.  Lákala mne také vůně knih, však 
ji každý knihomilec důvěrně zdá. A tak není divu, že 
jsem si tenkrát strašně přála být ve společnosti knih 
nastálo. Vesmírná objednávka si však dala na čas 
a dávné přání se mi splnilo až po dlouhých letech,  
v době, když jsem na něj téměř zapomněla. V té 
době jsem měla pár měsíců do nástupu do důcho-
du, kdy jsem kývla na nabídku nastoupit na místo 
knihovnice v naší knihovně v Jenči.  Do té doby jsem 
téměř dvacet let vyučovala angličtinu na prvním 
stupni základní školy.
Co Vám působí největší radost? Těší mě každý nově 
zapsaný čtenář. Také to, že se všichni malí i velcí čte-
náři u mě v knihovně  cítí  jako doma a rádi se vrací. 
Nesmírně si užívám nákupu nových knih (mám sice 
finanční omezení, ale právě to je nesmírně vzrušu-
jící, vybrat ten správný titul). Těší mě také vymýšlet 
další akce a pak je realizovat.

A naopak co Vás tak trochu trápí (rozumí se  
v knihovně)? Je stále těžší přesvědčit začínající a 
mladé čtenáře, že kniha je to „pravé ořechové“.  Po-
kud se to však povede, je to pro mě skvělé vítězství. 
Domnívám se, že každá kniha má svého čtenáře, jen 
je trochu problém, aby měli šanci se potkat. To je 
moc hezky řečeno :)
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? 
To je velmi těžká otázka. V každé části mého živo-
ta mne ovlivňovala jiná kniha, která v té době se 
mnou rezonovala. Když se dnes k ní vrátím, vracím 
se současně do pocitů toho daného období, ale stá-
vá se, že mne to už tolik neoslovuje jako tenkrát. 
Nedokázala bych si vybrat.  Asi bych to vyřešila pěk-
ně nadupanou čtečkou e-knih na solární dobíjení. 
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám 
ještě něco ze svého soukromí? Vzhledem k tomu, 
že práce v knihovně patří mezi jednu z mých zálib, 
dá se říct, že čas na své zájmy stále mám. V rámci 
knihovny jsem se pustila též do pořádání a průvod-
cování výletů a nyní i vycházek po Praze, což je dal-
ší z mých koníčků, který mě baví a dělá mi radost.  
Ráda fotím, vařím, peču a zahradničím.
Přejeme Vám, paní Burgrová, aby Vám záliba  
v knihovnické práci vydržela co nejdéle. Ať se Vám 
daří co možná nejlépe!

Děkujeme Vám za rozhovor.  

 
Foto: Veřejná knihovna v Jenči
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Den bezpečnějšího internetu 

Budeme jej slavit v úterý 6. února 2018. Zapište si 
prosím toto datum do svého kalendáře a připojte se 
i vy k mnoha akcím, které budou v rámci Dne bez-
pečnějšího internetu organizovány po celém světě.
Den bezpečnějšího internetu si každoročně klade 
za cíl angažovat každého uživatele online prostředí  
k aktivitám směrujícím k lepšímu internetovému 
prostředí pro každého uživatele bez rozdílu věku. 
Témat v souvislosti s internetovou bezpečností je 
stále více, ochranou osobního prostoru počínaje, 
přes generování digitální stopy až po hejtování, 
netiketu a zásady ohleduplnosti k ostatním uživa-
telům včetně sdílení a ochrany autorských a vlast-
nických práv. O technických aspektech bezpečnosti 
ani nemluvě.
Více informací o Dni bezpečnějšího internetu 2018 
(Safer Internet Day) najdete také na https://www.
saferinternetday.org. 
Více na https://www.saferinternet.cz/component/
content/article.html?id=35&Itemid=120.

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

Hamanová, Pavlína, 1894-1978
Z dějiny knižní vazby / Pavlína Hamanová. Dějiny 
českého knihařství / Karel Chytil. Kniha - její vznik, 
vývoj a rozvoj / Zdeněk Tobolka. Historická kniž-
ní vazba / kolektiv. -- Praha : www.digibooks.cz, 
[2016?]. -- 1 CD-ROM ; 12 cm

Standard pro dobrý knihovní fond : metodický po-
kyn Ministerstva kultury k vymezení standardu 
doplňování a aktualizace knihovního fondu pro 
knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na 
území České republiky. -- 1. vydání. -- Praha : Ná-
rodní knihovna České republiky - Knihovnický insti-
tut, 2017. -- 20 stran : barevné ilustrace
ISBN 978-80-7050-689-9

Vybíráme z fondu Knihovny knihovnické 
literatury NK ČR

České děti a mládež jako čtenáři 2017

Na stránce http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/cte-
narstvi-1 v záložce Průzkumy četby najdete základní 
informace o výsledcích průzkumu, které byly pre-
zentovány na tiskové konferenci 17. 1. 2018.
Další informace budou publikovány v odborném tis-
ku, např. https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cis-
la/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-4/co-si-mys-
li-rodice-mladez-o-knihovnach-co-od. 
V druhé polovině letošního roku vyjde knižní publi-
kace s kompletními výsledky.

PhDr. Vít Richter, NK ČR,
Zdroj: e-konference Knihovna

 

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní 
struktury pracovníků knihoven ČR

Na stránce http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-
dokumenty/pruzkumy/analyzy-mzdove-vekove-a-
vzdelanostni-struktury-pracovniku-knihoven-CR je 
k dispozici ke stažení celková zpráva z průzkumu vě-
kové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků 
knihoven v ČR.

PhDr. Vít Richter, NK ČR,
Zdroj: e-konference Knihovna

https://www.saferinternetday.org
https://www.saferinternetday.org
https://www.saferinternet.cz/component/content/article.html?id=35&Itemid=120.
https://www.saferinternet.cz/component/content/article.html?id=35&Itemid=120.
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi
https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-4/co
https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-4/co
http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/analyzy
http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/analyzy
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Dětský knihomol 2017

Na stránkách NPMK - Sukovy knihovny http://
npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni bylo 
spuštěno elektronické hlasování v anketě dětských 
čtenářů Suk – čteme všichni, pod novým názvem 
Dětský knihomol 2017.
Odděleně jsou vystaveny formuláře pro děti a pro 
knihovnice / knihovníky. 
Pošlete hlas své vybrané knížce pro děti, která byla 
vydaná v roce 2017.
Soutěž nezahrnuje beletrii pro dospělé.
Hlasování je možné jak prostřednictví elektronic-
kého formuláře, tak jako doposud na tištěných líst-
cích. Tištěné anketní lístky ke stažení v pdf jsou na 
téže webové stránce.
Hlasování oběma způsoby je rovnocenné. Hlasovat 
můžete do 20. března 2018. Čím více hlasů – tím 
lépe.
Srdečně zdravím a těším se na všechny hlasy od vás 
i vašich dětských čtenářů.

Alice Košková, Národní pedagogické muzeum  
a knihovna J. A. Komenského,  

Sukova studijní knihovna literatury pro mládež
Zdroj: e-konference Knihovna

Portál vzdělávání seniorů E-senior

Ve vaší knihovně ještě neběží Univerzita třetího 
věku? No, nic není ztraceno. Můžete se připojit a 
vaše knihovna se může stát konzultačním středis-
kem. Tématické a lektorské zázemí může získat na 
České zemědělské univerzitě. Více informací na htt-
ps://e-senior.czu.cz/.
Zřizovatelem konzultačního střediska mohou být 
místní úřady, MAS, školy, knihovny, informační stře-
diska apod.
Nové konzultační středisko (KS) se může zapojit 
před každým novým semestrem (nyní je tedy čas na 
zvažování). 
V případě kurzu Astronomie, který probíhá „zrych-
leně“ po týdnu v průběhu září / ledna, je přihlášení 
možné nejpozději do 1. srpna nebo do 1. prosince.
V případě ostatních kurzů nejpozději do 1. září (pro 
zimní semestr) / 1. ledna (pro letní semestr).
Konzultační středisko může svoji činnosti po kte-
rémkoli semestru ukončit (viz Smlouva o spoluprá-
ci, uzavíraná mezi zřizovatelem KS a ČZU).
Potřebné je technické zabezpečení a vybavení KS: 
vhodná místnost pro výuku seniorů ve skupině (1x 
za 14 dní na cca 2 hodiny, kurz Astronomie 1x za tý-
den), počítač s připojením na internet, dataprojek-
tor, plátno a ozvučení.
Jak tedy začít? Pro zapojení do sítě konzultačních 
středisek kontaktujte manažerku V3UV - Ing. Kláru 
Nehodovou, nehodova@pef.czu.cz, tel. 224 382 
350.

Zdroj: https://e-senior.czu.cz/

Příručka pro začátečníky 
Senioři píší Wikipedii

„Těší nás, že se podařilo dát dohromady účastníky 
ověřené návody jak na Wikipedii do krásné brožury, 
kterou od nás senioři budou nyní dostávat v tištěné 
podobě na kurzech. Tuto Příručku pro začátečníky si 
můžete volně stáhnout i vy, ať už pro zopakování si 
vlastních editačních dovedností či jako materiál pro 
vaše kurzy.“ Příručku si můžete stáhnout na https://
goo.gl/AZL7cP.

Zdroj: zpravodaj Wiki novinky 1/2018

 

Webová stránky o Čapcích

Při příležitosti 100. výročí založení Československé 
republiky byl spuštěn web o sourozencích Čapko-
vých https://karelcapek.cz/.

Zdroj: FB MěK Benešov

http://npmk.cz/knihovna/anketa
http://npmk.cz/knihovna/anketa
https://e-senior.czu.cz
https://e-senior.czu.cz
mailto:nehodova@pef.czu.cz
https://e-senior.czu.cz
https://goo.gl/AZL7cP
https://goo.gl/AZL7cP
https://karelcapek.cz
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Březen měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vy-
hlašuje devátý ročník akce Březen - měsíc čtená-
řů.  Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout  
z http://goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává 
krásný plakát, který si můžete vyzvednout v  pově-
řených knihovnách. 
Knihovny své akce mohou registrovat na http://
www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen-
mesic-ctenaru-2018/. 
Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení, tak 
připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení 
o veřejném čtení v knihovně na http://ipk.nkp.cz/
formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-c-
teni. 
SKIP ČR připravuje pro BMČ 2018 zahájení kampa-
ně S knížkou do života /Bookstart/. Z toho důvodu 
se rozhodl vybrat také nejmladšího čtenáře / čtená-
řku roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i celé 
republiky. V průběhu března 2018  budou vybráni 
nejmladší čtenáři knihovny se zajímavým "čtenář-
ským příběhem" nejen jednotlivých knihoven, ale 
také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnost-
ně představen v přímém přenosu České televize  
v rámci předávání cen Magnesia Litera 2018. Kri-
téria soutěže Čtenář roku a elektronický formulář 
bude spuštěn v druhé polovině ledna.

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

Půjčování výstav Knihovnou geografie  
PřF UK v roce 2018

Na stránce https://www.natur.cuni.cz/geografie/
knihovna/vystavy/pujcovani-vystav najdete se-
znam výstav Knihovny geografie, které jsou určeny 
k zapůjčení. Včetně podrobnějších informací a pře-
hledu již rezervovaných výstav.
U nejnovějších výstav si nyní můžete  online (přes 
repozitář Digotool) prohlédnout jednotlivé pos-
tery (plakáty tvořící samotnou výstavu). Knihovna 
geografie započala s postupnou digitalizací svých 
výstav a odkazy na zdigitalizované postery budou 
průběžně doplňovány.
Prostřednictvím žádosti a následně smlouvy o za-
půjčení si můžete výstavu zajistit do své knihovny.
Smlouva o zapůjčení musí být vždy podepsána sta-
tutárním zástupcem instituce! Tento statut. zástup-
ce musí být také uveden jako vypůjčitel.
Celý postup rezervace i smlouvu najdete na uvede-
né webové adrese. Po písemném doručeni objed-
návky bude výstava rezervována pro danou instituci 
v uvedeném termínu.

Zdroj: e-konference Knihovna

Mezinárodní den darování knih

Dne 14. února 2017 můžete oslavit svatého Valen-
týna. Možná vás ale spíš zaujme Mezinárodní den 
darování knih. Samozřejmě se dají oba svátky pro-
pojit a darováním knihy své lásce sfouknete dvě 
věci naráz. Mezinárodní den darování knih však my-
slí především na děti a na budování jejich vztahu ke 
čtení. Dejte knihu dítěti ve svém okolí, doneste kni-
hu do čekárny či třeba věnujte knihy na dobročinné 
účely. Knihu můžete darovat do dětských domovů, 
nemocničních oddělení, nízkoprahových zaříze-
ní nebo do knihovny. Není žádné pravidlo, kam či 
komu knihu dát. Darovat můžete knihu novou i po-
užitou. 
Oslavte svátek dávání knih a darujte dětem knihu!
Více na https://bookgivingday.com/

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

Výstava 70 let časopisu Čtenář

Výstava proběhne ve dnech 15.2. – 27.3.2018  
v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Klad-
ně, v prostorách vydavatele časopisu.
Představí historii i současnost titulu, lidi různých 
profesí, kteří se zasloužili o vycházení časopisu, mě-
nící se grafiku obálky i zrcadlení doby na stránkách 
periodika.
Nejstarší celostátní kontinuálně vycházející knihov-
nický časopis je svými dosud téměř 25 000 publi-
kovanými stránkami kronikou svého oboru. Přispívá  
k výměně zkušeností, inspiruje a vzdělává pracov-
níky různých typů a velikostí  knihoven v rámci celé 
České republiky. 

Zdroj: http://www.svkkl.cz

http://goo.gl/YHQew
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen
http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni
http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni
https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani
https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani
https://bookgivingday.com
http://www.svkkl.cz
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Kalendárium na měsíce leden a únor

27.1.  Den památky obětí holocaustu,
28.1.  Den ochrany osobních údajů,
4.2.  Světový den boje proti rakovině,
19.2.  Vychází časopis Čtenář,
21.2.  Mezinárodní den mateřského jazyka.

V těchto měsících si rovněž připomínáme výročí na-
rození a úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:

Leden

Balabán, Jan (29. ledna 1961, Šumperk - 23. dubna 
2010, Ostrava);
Braunová, Petra (31. ledna 1967, Praha - );
Čapek, Karel (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice – 
25. prosince 1938, Praha);
Eco, Umberto (5. ledna 1932, Alessandria - 19. úno-
ra 2016, Milán);
Foglar, Jaroslav (6. července 1907, Praha – 23. led-
na 1999, Praha);
Franklinová, Ariana (25. srpna 1933, Devon –  
27. ledna 2011, Datchworth);
Fučíková, Renáta (3. ledna 1964, Praha - );
Hercíková, Iva (2. listopadu 1935, Pardubice –  
27. ledna 2007, Praha);
Christie, Agatha (15. září 1890, Torqay – 12. ledna 
1976, Wallingford);
Lindgrenová, Astrid (14. listopadu 1907, Vimmerby 
– 28. ledna 2002, Stockholm);
London, Jack (12. ledna 1876, San Francisco –  
22. listopadu 1916, Glen Ellen);
Murakami, Haruki (12. ledna 1949, Fushimi-ku - );
Orwell, George (25. června 1903, Motihari –  
21. ledna 1950, Londýn);
Salinger, Jerome David (1. ledna 1919, New York – 
27. ledna 2010, New Hampshire);
Smith, Wilbur (9. ledna 1933, Kabwe - );
Tolkien, J.R.R. (3. ledna 1892, Bloemfontein –  
2. září 1973, Bournemouth);  
Wood, Barbara (30. ledna 1947, Lancashire - ).

Únor

Bořkovcová, Hana (4. června 1927, Praha –  
25. února 2009, Praha);
Burian, Zdeněk (11. února 1905, Kopřivnice – 1. 
července 1981, Praha);
Cabot, Meg (1. února 1967, Bloomington -  );
Eco, Umberto (5. ledna 1932, Alessandria - 19. úno-
ra 2016, Milán);
Francis, Dick (31. října 1920, Lawrenny – 14. února 
2010, Grand Cayman);
Herriot, James (3. října 1916, Sunderland –  
23. února 1995, Thirlby);
Hrabal, Bohumil (28. března 1914, Brno – 3. února 
1997, Praha);
Lustig, Arnošt (21. prosince 1926, Praha – 26. úno-
ra 2011, Praha);
MacDonaldová, Betty (26. března 1908, Boulder, 
Colorado – 7. února 1958, Seattle);
Mankell, Henning (3. února 1948, Stockholm –  
5. října 2015, Särö);
May, Karel (25. února 1842, Ernstthal – 30. března 
1912, Radebeul);
Miler, Zdeněk (21. února 1921, Kladno – 30. listo-
padu 2011, Nová Ves pod Pleší);
Morrisonová, Toni (18. února 1931, Lorain, Ohio - );
Němcová, Božena (4. února 1820, Vídeň – 21. led-
na 1862, Praha);
Nepil, František (10. února 1929, Hýskov – 8. září 
1995, Praha);
Pagnol, Marcel (28.února 1895, Aubagne – 18.dub-
na 1974, Paříž);
Pekárková, Iva (15. února 1963, Praha -  );
Smetana, Zdeněk (26. června 1925, Praha –  
25. února 2016, Praha);
Steinbeck, John (27. února 1902, Salinas, Kalifornie 
– 20. prosince 1968, New York);
Trnka, Jiří (24. února 1912, Plzeň – 30. prosince 
1969, Praha);
Verne, Jules (8. února 1828, Nantes – 24. března 
1905, Amiens);
Werich, Jan (6. února 1905, Praha – 31. října 1980, 
Praha).

Kalendárium připravuje 
 Helena Jetmarová Ratajová.
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Výročí měsíce ledna
Wilbur Smith

* 9. ledna 1933, Severní Rhodesie (dnešní Zambie)

Populární anglicky píšící autor dobrodružných ro-
mánů. Narodil se v Zambii britským rodičům. Jeho 
romány se vyznačují poutavým dějem s nečekaný-
mi zvraty, odehrávají se většinou v Africe, která je 
autorovi velkou inspirací. Důraz je kladen na auten-
tičnost sdělení a důsledně jsou zpracovány detaily. 
Základem díla jsou ságy rodu Courtneyů a Ballan-
tyneů. Jiná série, Řeka bohů, je zasazena do staro-
věkého Egypta.
V letošním roce uplyne od autorova narození 85 let.

Zdroj: Wikipedie
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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

Výročí měsíce února
Betty MacDonaldová

(26. března 1908, Boulder, Colorado – 7. února 
1958, Seattle)
Americká spisovatelka, autorka memoárových 
románů, vesměs autobiografických. Humoristic-
ký žánr obohatila čtyřmi romány, které otevřeně  
a volně vypovídají o době, ve které žila. Svou bez-
prostředností, upřímností si získaly velkou obli-
bu. Náměty čerpala z vlastního života. Zkušenosti  
z prvního manželství, které trávila na slepičí farmě, 
zúročila spisovatelka ve svém románu Vejce a já.  
V době, kdy onemocněla tuberkulózou, pobývala  
v plicním sanatoriu. Zkušenosti a zážitky odtud 
naplno zužitkovala v románu Morová rána. V roce 
1942 se autorka provdala za Donalda C. MacDonal-
da  a spolu s dcerami přesídlili na Vashonův ostrov 
v blízkosti Seattlu. Život na ostrově se všemi jeho 
specifiky autorka vylíčila v knize Dusím se ve vlastní 
šťávě. Letos uplyne od úmrtí Betty MacDonaldové 
60 let.

Zdroj: Wikipedie

Výročí měsíce připravuje 
 Helena Jetmarová Ratajová.


