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Magnesia Litera 2020
19. ročník

Kniha roku
Petr Čornej: Jan Žižka: Život a doba husitského 
válečníka (Paseka)

Litera za prózu
Jiří Kratochvil: Liška v dámu (Druhé město)

Moleskine Litera za poezii
Ewald Murrer: Noční četba (Aula)

Litera za knihu pro děti a mládež
David Böhm: A jako Antarktida (Labyrint)

Litera za naučnou literaturu
Petr Čornej: Jan Žižka: Život a doba husitského 
válečníka (Paseka)

Litera za nakladatelský čin
J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (Práh)

Litera za překladovou knihu
Edward St Aubyn: Patrick Melrose I (Přeložil Ladislav 
Nagy, Argo)

Litera za publicistiku
Aleš Palán: Jako v nebi, jenže jinak (Prostor)

DILIA Litera za debut roku
Vratislav Kadlec: Hranice lesa (Argo)

Magnesia Blog roku
Jiří Švihálek: Pacholek.com

Kosmas Cena čtenářů
Filip Rožek: Gump: Pes, který naučil lidi žít (Kontrast)

Zdroj: https://www.magnesia-litera.cz/
 

Nabídka vzdělávání knihovníků

Vzdělávání knihovníků v rámci výkonu regionálních 
funkcí ve Středočeském kraji začíná opět v zaří. 
Jak jistě víte, v souvislosti s nouzovým stavem (vy-
hlášeným v ČR v období 12. 3. – 17. 5. 2020) byly 
zrušeny všechny naplánované vzdělávací akce do 
konce 1. pololetí. Některé bohužel bez náhrady. Pro 
některé jsme našli náhradní termín.
Protože se bohužel, až do odvolání zákazu, nemůže-
me vrátit do prostor v budově Krajského úřadu SK,  
koncentruje se naše výuka do Krajského knihovnic-
kého centra v Kladně (ulice Železárenská č. 1566) a 
do jednotlivých pověřených knihoven (PK).
Jaké aktivity jsou tedy před námi (a některé již za 
námi) v září a říjnu? Můžete si vybrat: 
• Psychologické hry v komunikaci s uživateli - 

8.9.2020, Kolín, 
• Jak vytvořit profesionální dokument v MS 

Wordu (pokročilí) - 9.9., 16.9. a 23.9.2020, 
Kladno,

• Současná slovenská literatura - 10.9.2020, 
Kladno,

• Současná severská literatura - 14.10.2020, 
Benešov,

• Feedback (zpětná vazba) pomocí dotazníků - 
14.10.2020, Kladno,

• Feedback (zpětná vazba) pomocí dotazníků - 
22.10.2020, Příbram,

• Současná francouzská literatura - 26.10.2020, 
Městská knihovna v Praze.

O dalších akcích a případných změnách vás budeme 
včas informovat. Můžete sledovat naši webovou 
stránku a nabídku aktuálních kurzů: https://www.
svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky. 
Připravujeme se na dálkovou formu vzdělávání. 
Zvažujeme videokonferenční podobu, pro kterou 
budete potřebovat jen dobré připojení k internetu 
a reproduktory (případně také mikrofon).

Krajské knihovnické centrum 
SVK v Kladně

www.svkkl.cz
Pacholek.com
https://www.magnesia-litera.cz
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy
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19 spisovatelů Za oknem proti covid-19

Paul Aster, Bianca Bellová, Pavel Kosatík, Alena 
Mornštajnová, Jiří Padevět, Iva Pekárková, Miloš 
Urban…  
19 autorů, 19 povídek soustředěných do jedné kni-
hy, 19% z prodejní ceny určených na boj proti ne-
moci covid-19.
V době nouzového stavu oslovil editor Aleš Palán 
19 spisovatelů, aby napsali povídku či esej na téma 
nákaza (nemuselo jít nutně o nákazu koronaviro-
vou). Všichni spisovatelé věnovali své povídky do 
nově vznikající knihy bez nároku na honorář. Tento 
honorář se však většinou pohybuje kolem 8 %, aby 
bylo možné dosáhnout zamýšlených 19 %, byla za-
potřebí i spolupráce nakladatele a distributora. Na-
kladatelství Prostor i distributor Kosmas, i v době 
ohrožení knižního trhu, svůj obvyklý rabat snížily. 
Aby však výtěžek z knihy byl co nejvyšší, je třeba, 
aby se zapojili především čtenáři. Zakoupením kni-
hy – domů či do knihovny – mohou navýšit částku 
určenou podle aktuální potřeby na nákup roušek, 
respirátorů, podporu zdravotníků nebo seniorů.
Snad to udělají/uděláme.

Helena Jetmarová Ratajová, metodik, akvizitér 
Krajské knihovnické centrum SVK Kladno

 

Středočeský Kramerius 2020
Ocenění pro dobrovolné knihovníky

Letošní slavnostní předávání titulů Středočeský Kra-
merius se uskuteční opět v rámci Týdne knihoven, 
ve středu 7. října 2020 ve Velké studovně Středo-
české vědecké knihovny v Kladně.
Slavnostního aktu se kromě oceněných knihovnic 
a knihovníků zúčastní zástupci spolupracujících a 
pověřených knihoven, Krajského úřadu Středočes-
kého kraje a další pozvaní hosté.

Krajské knihovnické centrum Kladno

https://www.obalkyknih.cz/file/cover/2413823/
medium

Webináře Festivalu bezpečného internetu

V rámci Festivalu bezpečného internetu realizuje 
zajímavé webináře akademické pracoviště Masary-
kovy univerzity. 
Webináře jsou zcela bezplatné a svým zaměřením 
mohou zaujmout nejen akademickou veřejnost a 
školní / knihovní prostředí, ale i veřejnost širší.
Připojit se můžete ke třem online seminářům ve 
čtvrtek 1. 10. 2020 od 9:00 hodin.
Témata, která nabízíme, jsou následující:
• Učíme informační bezpečnost(i),
• Informační chudoba jako bezpečnostní hrozba 

pro demokracii?,
• Informační gramotnost – kompetence pro bez-

pečnou každodennost.
Všechny informace vč. anotací naleznete na této 
stránce: https://kisk.phil.muni.cz/aktualne/festival
-bezpecneho-internetu-2020.

David Kudrna, Národní úřad pro  
kybernetickou a informační bezpečnost

Zdroj: e-konference Knihovna

https://www.obalkyknih.cz/file/cover/2413823/medium
https://www.obalkyknih.cz/file/cover/2413823/medium
https://kisk.phil.muni.cz/aktualne/festival
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8. ročník Ceny Senior roku 2020

Cenu uděluje každoročně Nadace Charty 77 v pro-
jektu SEN SEN - senzační senioři a v minulosti se do 
ní zapojila řada knihoven, případně i jejich senior-
ské kluby. Jedním ze zakladatelů tohoto projektu 
je již od počátku i Krajská knihovna v Pardubicích. 
Smyslem je ocenit aktivní seniory a seniorské klu-
by napříč naší republikou a ukázat ostatním, že věk 
není překážkou a ani handicapem. Hledáme senio-
ry, kteří ochotně a nezištně pomáhají svému okolí, 
kteří jsou aktivní či předávají své zkušenosti mladé 
generaci.
Tímto si dovoluji oslovit knihovny s žádostí o po-
moc při šíření informací o Ceně Senior roku 2020 
ve svém okolí. 
Děkuji předem za případnou podporu a spolupráci.

Radka Kodetová, ředitelka Krajské knihovny  
v Pardubicích a členka Rady projektu SEN SEN

Zdroj: ekonference Knihovna

Česko hledá nejsenzačnějšího seniora

Znáte skvělé lidi, kteří i ve vyšším věku dělají něco 
nezištně pro druhé? 
Ocenění získají i nejlepší kluby seniorů a jedna zná-
má osobnost vstoupí do Zlaté síně SenSenu. Pa-
tronkou Ceny je tradičně herečka Simona Stašová. 
„Pošlete nám tipy na aktivní a obětavé seniory, kte-
ří neváhají nezištně nabídnout pomocnou ruku dru-
hým. Jsem přesvědčená, že jich ve svém okolí máte 
celou řadu. Pomozte nám, aby se o nich dozvěděli 
ostatní. Společně už léta motivujeme tisíce dalších 
seniorů k aktivnímu životu a ukázujeme společnosti, 
že být starý neznamená patřit do starého železa,“ 
říká Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77 (Kon-
to Bariéry, SenSen). 
O udělení ocenění rozhodne nezávislá porota. Slav-
nostní vyhlášení laureátů proběhne na podzim při 
příležitosti Mezinárodního dne seniorů. 
Nominační období na Cenu Senior roku 2020 skon-
čilo. Výsledky budou vyhlášeny 4. října v Praze v Di-
vadle ABC.

Lucie Nekvasilová, PR projektu SenSen 
Zdroj: https://www.sensen.cz/homepage

(kráceno)

Virtuální výstava Akce K

Moravská zemská knihovna spustila virtuální vý-
stavu Akce K na adrese https://akcek.knihovny.cz.  
Plánovali jsme si připomenout 70. výročí zásahu 
komunistické moci proti klášterům klasickou výsta-
vou u nás v galerii, ale pandemie všechno změnila. 
Výstavu jsme přepracovali a doplnili o nové mate-
riály, například autentické dokumenty a fotografie 
z Archivu bezpečnostních složek, odkazy na zajíma-
vé zdroje či literaturu, dobové články apod. Jsme 
rovněž velmi rádi, že nám pro tento projekt natočil 
video-vzkaz brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Celou 
jednu kapitolu webu věnujeme osudu zabavených 
klášterních knihoven – jak se s nimi bezprostředně 
po akci K zacházelo a jak byly posléze sváženy do 
krajských knihoven. Zájemci se zde mohou podívat 
i na zajímavé digitalizované rukopisy z klášterních 
fondů.
Virtuální výstavu Akce K budeme v budoucnu dále 
doplňovat a může sloužit jako trvalý zdroj pozná-
ní této traumatické kapitoly našich dějin. Budeme 
velmi rádi, když informace o tomto projektu budete 
šířit dále mezi vaše čtenáře. Lze tak učinit jednodu-
še například sdílením našeho příspěvku na FB, zde: 
https://www.facebook.com/mzk.cz/photos/a.1531
18160037/10163861749195038/?type=3&theater
Na tvorbě se podílel tým portálu Knihovny.cz, Digi-
talniknihovna.cz a PR oddělení MZK, pod odborným 
dohledem Odboru rukopisů a starých tisků MZK.

Martin Krčál, vedoucí Odboru vývoje portálu 
Knihovny.cz, Moravská zemská knihovna v Brně

Zdroj: e-konference Knihovna

Aktuální informace pro knihovny

Novinky v knihovnickém oboru a aktuální informace 
můžete sledovat na webu Krajského knihovnického 
centra https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/aktual-
ni-informace a aktuální informace pro knihovny v 
době koronavirové na https://ipk.nkp.cz/koronavi-
rus-1/koronavirus.

 

https://www.sensen.cz/homepage
https://akcek.knihovny.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz/photos/a.153118160037/10163861749195038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mzk.cz/photos/a.153118160037/10163861749195038/?type=3&theater
Knihovny.cz
Digitalniknihovna.cz
Digitalniknihovna.cz
Knihovny.cz
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/aktualni
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/aktualni
https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus
https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus
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5. ročník komiksové soutěže ADRA 2020 
„Promluv k světu bublinou!“

Připravte komiks na téma udržitelného rozvoje. 
Posláním komiksové soutěže je šířit principy udrži-
telného rozvoje. Čím víc lidí o nich uslyší, tím líp! 
Vyberte si jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje htt-
ps://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-
soutez/cile-udrzitelneho-rozvoje a dejte se do toho. 
Originální zpracování témat vítězi minulých roční-
ků si můžete prohlédnout na našem webu https://
www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-sou-
tez/archiv/vitezne-komiksy-2019. 
Zajímavé postřehy k tématům dále sdílíme na na-
šem Facebooku https://www.facebook.com/Ko-
miksovasoutezADRA/.
Cena pro výherce: Hlavní cenou bude i letos komik-
sový workshop, tentokrát pod vedením ToyBox htt-
ps://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-
soutez/kategorie-a-ceny. Dále máme připraveny 
sponzorské věcné ceny, od komiksových knih po 
výtvarné potřeby.
Jak na to? Přihlašovat se můžete do 31. října 2020 
přes tento formulář https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLScGXiAM7zZV4j911734KbwLIm-
z2Yx29ZWPBgNiO89okVSbbNg/viewform. 
Pedagogové svou třídu mohou přihlásit zde htt-
ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAKY-
cu3XQ9YcefuG0an7BJootxgM7z59wOgsXvOTp6b-
kGJSw/viewform, takže se nemusí každý žák hlásit 
sám. 
Více informací najdete na https://www.adra.cz/od-
deleni-vzdelavani/komiksova-soutez.

Lenka Kostelecká, koodinátorka,  
lenka.kostelecka@adra.cz, 777 195 247

Zdroj: e-konference Andersen

Služby seniorům nejen prostřednictvím 
knihoven - Moudrá sovička

Účelem spolku Moudrá sovička https://www.mou-
drasovicka.cz/ je řešení mezigeneračního spojení a 
osamocení starších lidí mimo jiné pomocí nových 
technologií a služeb vedoucích ke zlepšení a zjedno-
dušení života seniorů.
Hlavní činnosti spolku:

 • přizpůsobování technologií a služeb pro seniory 
zaměřených na využívání internetu, telekomunikač-
ních zařízení,

 • zlepšení mobility seniorů,
 • zlepšení jejich společenského vyžití,
 • zvýšení informovanosti seniorů,
 • zlepšení mezigenerační komunikace,
 • zvýšení angažovanosti ve společenském dění,
 • a dalších souvisejících oblastí směřujících k na-

plnění účelu spolku.
Jaké jsou konkrétní služby spolku?

 • hodinový ajťák,
 • první spuštění,
 • Geocasching,
 • speciální kurzy,
 • informační hodiny,
 • zkušebna a půjčovna.

Jednou ze služeb je mobilní učebna, která může při-
jet do Vaší obce a učit malou skupinu seniorů pou-
žívat informační technologie. Mobilní centrum pro 
seniory včetně kalendáře najdete na https://www.
moudrasovicka.cz/mcs/. 
Dobré zkušenosti s mobilním centrem pro seniory 
mají v obci Jeneč na Kladensku. Zkuste se zapojit 
také. Díky štědrým sponzorům  může být takové vý-
ukové setkání pro seniory zdarma.
Více informací najdete na webu spolku.

Zdroj: https://www.moudrasovicka.cz/  
a informační letákZdroj: https://www.adra.cz/oddeleni-vz-

delavani/komiksova-soutez

 

 

https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/archiv/vitezne
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/archiv/vitezne
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/archiv/vitezne
https://www.facebook.com/KomiksovasoutezADRA
https://www.facebook.com/KomiksovasoutezADRA
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/kategorie
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/kategorie
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/kategorie
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGXiAM7zZV4j911734KbwLImz2Yx29ZWPBgNiO89okVSbbNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGXiAM7zZV4j911734KbwLImz2Yx29ZWPBgNiO89okVSbbNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGXiAM7zZV4j911734KbwLImz2Yx29ZWPBgNiO89okVSbbNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAKYcu3XQ9YcefuG0an7BJootxgM7z59wOgsXvOTp6bkGJSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAKYcu3XQ9YcefuG0an7BJootxgM7z59wOgsXvOTp6bkGJSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAKYcu3XQ9YcefuG0an7BJootxgM7z59wOgsXvOTp6bkGJSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAKYcu3XQ9YcefuG0an7BJootxgM7z59wOgsXvOTp6bkGJSw/viewform
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova
mailto:lenka.kostelecka@adra.cz
https://www.moudrasovicka.cz
https://www.moudrasovicka.cz
https://www.moudrasovicka.cz/mcs
https://www.moudrasovicka.cz/mcs
https://www.moudrasovicka.cz
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova
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Aktualizované Standardy pro veřejné 
knihovny

Národní knihovna vydala aktualizovaná vydání stan-
dardů pro veřejné knihovny (náklad 6 000 výtisků). 
Tištěné vydání bude distribuováno obvyklým způ-
sobem s pomocí krajských a pověřených knihoven. 
V elektronické podobě jsou standardy k dispozici 
zde:
Standard pro dobrou knihovnu
https://ipk.nkp.cz/docs/VKIS/standard-pro-dobrou
-knihovnu-2020
Služby knihoven knihovnám 
https://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby-knihoven-k-
nihovnam-2020
Bylo by užitečné, kdyby se starostové a zastupitelé 
seznámili s obsahem standardů, aby věděli, jak mají 
o knihovnu pečovat. 

Vít Richter, generální ředitel  
Národní knihovny České republiky

Zdroj: e-konference Knihovna

Nabídka besed do knihoven i pro školy

Poznávej přírodu s dráčkem Smrčkem
• vyprávění o knize,
• povídání o tom, jak vzniká knížka, jak se tvoří 

ilustrace,
• putování knížkou Velké dobrodružství malého 

dráčka,
• autorské čtení z knihy,
• zajímavosti z přírody (jak dlouho roste šiška, co 

jsou to letokruhy, kdy jsou vzhůru zvířata...),
• ohrožená příroda (která zvířata vyhynula a proč, 

které rostliny jsou chráněné a jak...)
• jedovaté a jedlé aneb Na co si dát v přírodě 

pozor,
• pro každého malého účastníka pracovní list a 

záložka do knihy s omalovánkou.
Beseda je určena pro MŠ a žáky 1. až 3. tříd.
Doba trvání besedy: 45 minut - 1 hodina.
Cena: 2 000 Kč + doprava.

Beseda o životním prostředí s hastrmankou 
Evelínkou
• vyprávění o knize,
• povídání o tom, jak vzniká knížka, jak se tvoří 

ilustrace,
• povídání o životním prostředí a jak se chovat  

v přírodě,
• odpadky a jejich dopad na životní prostředí - 

obrázky znečištěných vod a uvězněných zvířat,
• doba, co se jak dlouho rozkládá - od ohryzku  

z jablka až po sklo,
• třídění odpadu aneb Kam s ním?,
• autorské čtení z knihy,
• pro každého malého účastníka pracovní list a 

záložka s omalovánkou.
Beseda je určena pro MŠ a žáky 1. až 3. tříd.
Doba trvání besedy: 45 minut - 1 hodina.
Cena: 2 000 Kč + doprava.

Beseda o vánočních zvycích a tradicích s čerticí Lili
• povídání o tom, jak vzniká knížka, jak se tvoří 

ilustrace,
• putování s nezbednou čerticí Lili, vyprávění  

o knize,
• povídání o vánočních zvycích u nás i ve světě,
• autorské čtení z knihy,
• pro každého malého účastníka pracovní list,
• malá tvořivá vánoční dílnička.
Beseda je určena pro MŠ a žáky 1. a 3. tříd.
Doba trvání besedy: 45 minut - 1 hodina.
Cena: 2 000 Kč + doprava.

Beseda ke knize Léto v síti - nebezpečí na sociálních 
sítích
• jak se stát spisovatelem a spisovatelské začát-

ky,
• vyprávění o psaní, jak vzniká kniha od prvního 

nápadu až po vydání,
• zajímavosti ze světa knih, jak to chodí v nakla-

datelství,
• jak vydat knihu vlastním nákladem,
• ukázky trailerů ke knihám,
• nebezpečí, které číhá na sítích,
• kyberšikana a jak se bránit,
• závislost a psychické problémy vznikající kvůli 

sociálním sítím.
Beseda je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.
Doba trvání besedy: 45 minut - 1 hodina.
Cena: 2 000 Kč + doprava.

https://ipk.nkp.cz/docs/VKIS/standard
https://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby
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Beseda o psaní a žurnalistice
• jak se stát spisovatelem a spisovatelské začátky,
• vyprávění o psaní, jak vzniká kniha od prvního 

nápadu až po vydání,
• zajímavosti ze světa knih, jak to chodí v nakla-

datelství,
• jak vydat knihu vlastním nákladem,
• ukázky trailerů ke knihám a youtuberství,
• propagace knihy, jak být vidět,
• práce šéfredaktora lifestylového magazínu,
• jak to chodí v redakci, denní vydání magazínu,
• bulvár a celebrity očima novináře,
• jak se stát redaktorem.
Beseda je určena pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ.
Doba trvání besedy: 1 hodina.
Cena besedy: 2 000 Kč + doprava.

Petra Martišková, pmartiskova@centrum.cz,  
tel. 724 146 772, http://www.petramartiskova.cz

Zdroj: e-konference Andersen

Vícejazyčnost je bohatství 2020
Dětská literárně výtvarná soutěž

Soutěž Vícejazyčnost je bohatství je určena dětem, 
které pochází z kulturně odlišného prostředí nebo 
se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazy-
ce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl 
a vytváření výtvarných děl na námět přečteného. 
Soutěž je vyhlášena Spolkem Zaedno v rámci pro-
jektu Kamarádi. Součástí tohoto projektu je i víceja-
zyčný časopis Kamarádi. 
Hlavním tématem letošního ročníku soutěže je „Po-
hádky v cizích jazycích“. 
Nejlepší účastníci dostanou diplomy, věcné ceny a 
výlety pro celou třídu (Výlety budou probíhat podle 
toho, jak dovolí epidemiologická situace. Budeme 
se snažit, abychom je realizovali na jaře. Doufáme, 
že se situaci uklidní.). Jednomu pedagogovi bude 
udělen titul „Patron vícejazyčnosti“ – za inovativní 
spolupráci na soutěži.
Práce jsou přijímány od začátku školního roku do  
1. listopadu.

Slavnostní předání cen proběhne v prostorách Za-
stoupení Evropské komise v Praze (prezenčně nebo 
distančně podle situace). Letos znovu plánujeme 
„Speak dating – junior“ – akci, která je součástí slav-
nostního předání cen a motivuje děti k učení jazyků 
– hravě a pod vedením rodilých mluvčích.

Podmínky a vyhlášení soutěže naleznete na https://
www.zaedno.org/soutez/vicejazycnost-je-bohatst-
vi-2020/556-vyhlaseni-souteze-2020.
On-line přihláška do soutěže - https://www.zaed-
no.org/soutez/prihlaska-do-souteze.
Plakát ke stažení - https://www.zaedno.org/down-
load/Vicejazycnost-2020-plakat-A3.pdf.

Sevda Kovářová, vedoucí projektu Kamarádi
tel. 603 103 928, kamaradi@zaedno.org

Zdroj: informační e-mail 

 

 

FRAME Prague Comics Art Festival 2020 

První listopadový víkend bude již počtvrté patřit 
mezinárodní přehlídce současného komiksu, ilus-
trace a samovydavatelské tvorby FRAME Prague 
Comics - http://framefestival.cz. Prostory Divadla 
X10, v bývalém Domě uměleckého průmyslu, zaplní 
třicítka nakladatelů z celého světa.
Součástí festivalu je řada vzdělávacích přednášek a 
panelových diskuzí s domácími a zahraničními hos-
ty. Renaud Chavanne představí pařížský festival Le 
Salon des Ouvrages sur la Bande dessinée, Paměť 
národa spolu se studenty ze Západočeské univer-
zity v Plzni povedou besedu s pamětníky a uvedou 
knihu Roll Out the Barrels!, Sylvain Coissard bude 
přednášet o nadějných autorech z Francie a mnohé 
další.
Návštěvníci se mohou těšit na workshopy s fran-
couzskými a českými ilustrátory, výstavy, prezenta-
ce nových komiksů a vyhlášení komiksové soutěže 
Člověka v tísni na téma Pěstuj naději o nejlepší krát-
ký komiks.
Vstup na celý festival je ZDARMA.

Zdroj: e-konference Andersen

mailto:pmartiskova@centrum.cz
http://www.petramartiskova.cz
https://www.zaedno.org/soutez/vicejazycnost-je-bohatstvi-2020/556
https://www.zaedno.org/soutez/vicejazycnost-je-bohatstvi-2020/556
https://www.zaedno.org/soutez/vicejazycnost-je-bohatstvi-2020/556
https://www.zaedno.org/soutez/prihlaska
https://www.zaedno.org/soutez/prihlaska
https://www.zaedno.org/download/Vicejazycnost-2020-plakat-A3.pdf
https://www.zaedno.org/download/Vicejazycnost-2020-plakat-A3.pdf
mailto:kamaradi@zaedno.org
http://framefestival.cz
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Informační společnost v číslech 2020 : Česká repub-
lika a EU / Český statistický úřad. -- Praha : Český 
statistický úřad, [2020], ©2020. -- 104 strany : gra-
fy, tabulky
ISBN 978-80-250-2979-4

Hlubuček, Pavel, 1974-
PK 100 : sto let Pedagogické knihovny J.A. Komen-
ského : 1919-2019 / Pavel Hlubuček a kol. -- Vydá-
ní první. -- Praha : Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J.A. Komenského, 2020. -- 117 stran : 
ilustrace (převážně barevé), portréty, faksimile
ISBN 978-80-86935-48-5

Archivnictví a spisová služba : změny zákona a vy-
hlášek od 24.4. do 1.7.2019 ; Skartační řízení : zá-
kon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 
10.6.2019. -- Ostrava : Sagit, 2019. -- 112 stran. -- 
(ÚZ : úplné znění ; č. 1323)
ISBN 978-80-7488-357-6

Výběr z novinek z fondu Knihovny 
knihovnické literatury Národní knihovny 
ČR

 

 

 

 

Obálky knih - zdroj: https://www.obalkyknih.cz/

https://www.obalkyknih.cz
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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

 

Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníč-
kovi k šedesátinám / Michal Fránek, Aleš Merenus, 
Ondřej Sládek, Barbora Svobodová (eds.). -- První 
vydání. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
2020. -- 221 stran : ilustrace (převážně barevné), 
portréty, faksimile
ISBN 978-80-88069-98-0

Táborský, Jiří
V síti (dez)informací : proč věříme alternativním 
faktům / Jiří Táborský. -- První vydání. -- Praha : Gra-
da Publishing, 2020. -- 224 stran
ISBN 978-80-271-2014-7

Knížky naučení všelikého / Lucie Heilandová, Jindra 
Pavelková (edd.). -- První vydání. -- Brno : Moravská 
zemská knihovna v Brně, 2019. -- 201 stran : ilustra-
ce (některé barevné), faksimile
ISBN 978-80-7051-279-1

 

 

http://www.svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
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