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Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem  
Středočeský Kramerius 2017

Paní Věra Písecká je dobrovolnou knihovnicí v Míst-
ní knihovně Brodce nad Jizerou, obsluhovaný region 
Mladá Boleslav. Dne 3. října 2017 byla odměněna 
za své působení v knihovně. Získala titul Středočes-
ký Kramerius, který uděluje Středočeský kraj a chce 
tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit 
ty nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní Pí-
secké zeptali:
Paní Písecká, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius?  
Musím říct, že mě to velmi potěšilo.
Vaši čtenáři už jistě vědí, že jste tento titul získala? 
Jaká byla jejich reakce?  
Ano, vědí a gratulovali mi. 
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji 
představit, prosím. 
Nevím, máme dost nových hezkých knih, snažíme 
se čtenářům vyjít vstříc, zajišťujeme knihy mimo 
soubory z Knihovny města Mladá Boleslav. 
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? 
Je to v dnešní počítačové době dost složité, mládež 
nemá moc zájem. Po špatných zkušenostech nepo-
řádáme pro veřejnost žádné akce. Mimo čtení pro 
děti.
Jednou ročně navštíví první stupeň základní školy 
(1-5 třída) knihovnu a snažím se jim připravit zají-
mavý program: hraní pohádky, vytváření postav  
z příběhu, který si přečteme, tvoření encyklopedie, 
mapu pohádek a další zajímavé a zároveň naučné 
aktivity.

Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? 
Já si myslím, že výborná. Vypovídá o tom fakt, že  
dostáváme peníze na nové knihy a paní starostka 
Nová nám knihovnu nechala zrekonstruovat.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní 
profese? 
Dělala jsem knihovnici v Uhercích, pak jsem se vda-
la a přestěhovala do Brodců a shodou okolností 
tehdejší paní knihovnice Hauerová chtěla končit. 
Tak jsem to v roce 1981 převzala. Zároveň jsem pře-
mluvila paní Ladislavu Koškovou, aby mi v knihovně 
pomáhala, a tak to trvá už hezkých pár let. Ještě se 
k nám přidala Šárka Košková a já doufám, že to po 
mně převezme.
Co Vám působí největší radost? 
Tak to jsou moje vnoučata.

www.svkkl.cz
kon�it.Tak
kon�it.Tak
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A naopak co Vás tak trochu trápí (rozumí se  
v knihovně)? 
Malý zájem občanů o čtení.
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? 
Hrabě Monte Christo – líbí se mi tento typ literatu-
ry.
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám 
ještě něco ze svého soukromí? 
Jako důchodce mám dost času. Ráda cvičím v So-
kole Rodiče s dětmi. Během roku pro ně dělám Mi-
kuláše, Vánoce, nacvičujeme na maškarní ples, při 
ukončení cvičení připravujeme např. pohádkový les. 
Jednou za čtrnáct dní máme čtení, kde si přečteme 
pohádku třeba o podzimu, zimě, Vánocích … a pak 
tvoříme na dané téma. 
Pak mám zahradu a dům, takže se rozhodně nenu-
dím.
Přejeme Vám, paní Písecká, aby Vám záliba  
v knihovnické práci dlouho vydržela a zároveň 
abyste měla spoustu času i na svá vnoučata. Ať se 
Vám daří!

Děkujeme Vám za rozhovor.  

 



= 3 =

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 4/2018

 

Zajímavé články v časopisu Impulsy

Druhé číslo časopisu Impulsy se zaměřilo na proble-
matiku informačního vzdělávání - http://impulsy.
kjm.cz/aktualni-cislo. Najdete zde:

 • praktické zkušenosti knihoven s různými věkový-
mi skupinami dětského čtenáře – např. http://im-
pulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/stredoskolaci-knihov-
na,

 • postřehy z průběhu zkoušení uchazečů o pozi-
ci Knihovník v knihovně pro děti dle NSK - http://
impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/informacni-gramot-
nost-vzdelavani,

 • aktivity „neknihovnického“ projektu Czechitas, 
který se zabývá IT vzděláváním u dětí – http://im-
pulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/czechitas,

 • rozhovory se specialisty na informační vzdělává-
ní v knihovnách – http://impulsy.kjm.cz/impulsy-c-
lanek/zikuska a http://impulsy.kjm.cz/impulsy-cla-
nek/pietrova,

 • v rubrice Doporučujeme tipy na aktuální tituly 
vhodné k edukačním programům a mnoho dalšího 
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/info-zaplava.
V případě jakýchkoliv podnětů můžete psát do re-
dakce na e-mail: impulsy@kjm.cz. 

Mgr. Edita Vališová, Knihovna Jiřího Mahena Brno
Zdroj: e-konference Knihovna

Nominované knihovny v soutěži IFLA
Z e-mailu RNDr. Lenky Pruckové

Milé kolegyně a kolegové, před časem jsem Vás 
vyzývala k účasti v soutěži o nejlepší novou či re-
konstruovanou knihovnu v rámci soutěže IFLA. Do 
termínu se přihlásilo 35 knihoven z 19 zemí z celého 
světa a porota vybrala těchto pět:
Austin Central Library v USA - http://library.austin-
texas.gov/central-library,
Villa-Lobos Park Library v Brazílii - https://bvl.org.
br/,
KopGroep Bibliotheken (School 7) v Nizozemsku 
- https://www.kopgroepbibliotheken.nl/school-7.
html,
Deichman Biblo Toyen v Norsku - https://www.
deichman.no/bibliotekene/biblo-toyen a
Tampines Regional Library v Singapuru - https://
www.nlb.gov.sg/VisitUs/BranchDetails/tabid/140/
bid/335/Default.aspx?branch=Tampines+Regio-
nal+Library.
Celý článek o průběhu soutěže najdete na - 
https://systematic.com/library-learning/nyhe-
der/2018/nominees-public-library-of-the-ye-
ar-2018/. 

S pozdravem Lenka Prucková
P.S. Bohužel ostatní jsou tajní :-(, takže mohu jen 
doufat, že i z naší země někdo poslal přihlášku.

Zdroj: e-konference Knihovna
(upraveno)

Na Tabook už v září 

Letošní festival malých nakladatelů Tabook se usku-
teční v Táboře 27. -29. 9. 2018. Hlavní téma zní Exc-
zechoslovakia - http://www.tabook.cz/2018/2018.
Tradičně vás všechny zveme na program v knihov-
ně - https://www.knihovnatabor.cz/akce/tabook-
2018-program-v-knihovne.
Těšíme se na setkání s tradičními účastníky i novými 
tvářemi.

Mgr. Eva Měřínská, Městská knihovna Tábor 
Zdroj:  e-konference Knihovna

 

Zdroj: https://www.facebook.com/FestivalTa-
Book
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Loni se v knihovnách z českých autorů nej-
více půjčoval Vlastimil Vondruška. Už po-
páté

Stejně jako v předchozích letech byl i loni nejpůj-
čovanějším českým autorem v českých veřejných 
knihovnách autor historických románů Vlastimil 
Vondruška. Ve fondech knihoven, které se zapojily 
do statistiky, má 144 děl a výpůjček bylo 41 430, 
sdělil Vít Richter z Národní knihovny. S odstupem 
následuje autor detektivek a literatury faktu Jan 
Bauer s 22 730 výpůjčkami (171 titulů). Na třetím 
místě je autorka Hana Parkánová-Whitton, jejíchž 
44 titulů bylo půjčeno 16 430krát. Trojice drží pozi-
ce nejpůjčovanějších autorů od roku 2013...

Zdroj: https://www.lidovky.cz/loni-se-v-k-
nihovnach-z-ceskych-autoru-nejvice-pujcoval
-vlastimil-vondruska-uz-popate-g4c-/kultura.

aspx?c=A180802_155757_ln_kultura_Ceh  

Knihobudky jsou výborným počinem

Knihovník zůstává knihovníkem i na dovolené.  
Z jedné dovolené jsme si přivezli fotografii kniho-
budky v Ludkovicích (obec ve Zlínském kraji). Je 
umístěna v těsné blízkosti místní prodejny Coop.
Jak jsme zjistili na webové stránce knihovny, kniho-
budka byla slavnostně „otevřena“ letos 28. června. 
A celkem samozřejmě o ni a o knihy v ní vystave-
né pěčuje paní Miluše Motalová z Místní knihovny 
Ludkovice. 
Přejeme příjemné čtení.

Zdroj: https://ludkovice.knihovna.info/?me-
nu=3941

Všimli jste si i Vy na svých výletech a dovolených 
pěkných knihobudek, knižních koutků nebo zajíma-
vých budov knihoven? Napište nám a nezapomeňte 
poslat i fotografii ke zveřejnění :) Děkujeme.

 

https://www.lidovky.cz/loni-se-v-knihovnach-z-ceskych-autoru-nejvice-pujcoval-vlastimil-vondruska-uz-popate-g4c-/kultura.aspx?c=A180802_155757_ln_kultura_Ceh
https://www.lidovky.cz/loni-se-v-knihovnach-z-ceskych-autoru-nejvice-pujcoval-vlastimil-vondruska-uz-popate-g4c-/kultura.aspx?c=A180802_155757_ln_kultura_Ceh
https://www.lidovky.cz/loni-se-v-knihovnach-z-ceskych-autoru-nejvice-pujcoval-vlastimil-vondruska-uz-popate-g4c-/kultura.aspx?c=A180802_155757_ln_kultura_Ceh
https://www.lidovky.cz/loni-se-v-knihovnach-z-ceskych-autoru-nejvice-pujcoval-vlastimil-vondruska-uz-popate-g4c-/kultura.aspx?c=A180802_155757_ln_kultura_Ceh
https://ludkovice.knihovna.info/?menu=3941
https://ludkovice.knihovna.info/?menu=3941


= 5 =

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 4/2018

 

Mezinárodní knižní veletrh v Plzni

V plzeňském areálu DEPO2015 se v září uskuteční 
první mezinárodní knižní veletrh a literární festival 
Svět knihy Plzeň. Akce se má stát regionální odnoží 
staršího a většího pražského veletrhu, který se letos 
na jaře konal po čtyřiadvacáté. I vzhledem k tomu, 
že se plzeňská akce odehraje na začátku školního 
roku, zaměří se na pořady a autory v žánru non-fic-
tion a na vzdělávání. Na své si přijdou ale i milovníci 
beletrie, informovala za pořadatele Jana Chalupo-
vá.
Hlavní část expozice bude od 21. do 22. září 2018 
v bývalé autobusové hale depa, kde budou expo-
zice podle požadavků vystavovatelů. Vedlejší hala 
nabídne prostor pro ty, kteří nebudou chtít stavět 
vlastní stánek, k dispozici tu bude něco jako tržnice.

Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/lite-
ratura/plzen-bude-poprve-hostit-mezinarodni-kni-

zni-veletrh_491568.html

E-learningový Knihovnický kurz

Moravská zemská knihovna Brno otevírá pro odbor-
nou veřejnost další e-learningový kurz. Jeho cílem  
je poskytnout chybějící odborné vzdělání knihovní-
kům z řad veřejných profesionálních i neprofesio-
nálních knihoven. 
Volný termín kurzu: září - prosinec 2018
Pro přihlášení  do kurzu využijte registrační formu-
lář - https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani
-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz#.
Každý týden bude spuštěn 1 tematický modul – ten 
bude obsahovat studijní text + stručný test, popří-
padě malý samostatný úkol k vypracování (pro zjiš-
tění zpětné vazby posluchačů a porozumění téma-
tu). Úkoly k modulům bude třeba splnit do 3 týdnů 
od zveřejnění.

Témata modulů:
 ● Informační zázemí oboru                                                    
 ● Legislativa k oboru                                                                                            
 ● Informační fondy a typologie dokumentů                                                                 
 ● Akvizice                                                                               
 ● Evidence knihovního fondu                                               
 ● Knihovnické a informační služby                                         
 ● Informační etika                                                                    
 ● Jmenný popis                                                                       
 ● Věcný popis                                                                      
 ● Základy bibliografie a Metodika tvorby  

mmbibliografií a rešerší 
 ● Elektronické informační zdroje                                             
 ● Digitální knihovny                                                               
 ● Práce se čtenářem                                                              
 ● Informační gramotnost                                                         
 ● Online prezentace knihoven

Na závěr kurzu po splnění všech úkolů obdrží po-
sluchači potvrzení (osvědčení) o absolvování kurzu 
(prozatím není akreditováno).
Kurz je bez školného.
Tutor kurzu: Mgr. Kateřina Hošková, autoři textů: 
lektoři z MZK + externisté z oboru.
Kontaktní osoba pro přihlášení: Mgr. Kateřina Hoš-
ková, e-mail: Katerina.Hoskova@mzk.cz.
Umístění kurzu najdete na http://kurzy.knihovna.
cz/.

Zdroj: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/
knihovnicke-akce/e-learningovy-knihovnicky

-kurz-2

Ve věku 85 let zemřel britský spisovatel a 
nositel Nobelovy ceny Vidiadhar Surajpra-
sad Naipaul

Ve věku 85 let zemřel britský spisovatel trinidadské-
ho původu Vidiadhar Surajprasad Naipaul, nositel 
Nobelovy ceny za literaturu (2001). V sobotu pozdě 
večer o jeho skonu informovala rodina. Naipaul zís-
kal prakticky každou literární cenu, o niž stojí za to 
usilovat. V roce 1990 mu královna Alžběta II. udělila 
rytířský titul.
ČTK o tom informovala 12. srpna 2018.

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/kultura/literatura/
spisovatel-nobelova-cena-vidiadhar-surajprasad

-naipaul_1808120633_pj
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Naučte se s námi psát Wikipedii

Na podzim pro vás Wikimedia.cz nachystala hned 
tři kurzy, které na sebe volně navazují. Jsou urče-
ny jak pro začátečníky, kteří se chtějí naučit základy 
editování na Wikipedii, tak pro již zkušenější, kteří 
mají zájem potrénovat svůj um a třeba začít tuto 
dovednost předávat dalším.

 • Základy Wikipedie (nejen) pro knihovníky  
mi(6. září 2018)

 • Workshop psaní Wikipedie (20. září 2018) 
 • Jak učit seniory psát Wikipedii (4. října 2018) 

Gabriela Boková, Wikimedia ČR
Zdroj: informační e-mail Wikimedia ČR

Výstavba a rekonstrukce knihoven

Časopis Library Journal shromažďuje data o výstav-
bě nových knihoven nebo o rekonstrukcích za ob-
dobí 1. červenec 2017 až 30. červen 2018. Můžete 
se pochlubit i svými výsledky, dotazník pro veřejné 
nebo akademické knihovny je možno vyplnit do  
12. září 2018.

Bette-Lee Fox, Managing Editor Library Journal
646-380-0717, blfox@mediasourceinc.com

https://www.libraryjournal.com/

Zdroj: e-konference Knihovna

Na návštěvě v Městské knihovně Kladno

Na konci srpna jsme se rozhodly navštívit kolegyně 
z Městské knihovny Kladno. Mimo jiné i proto, že 
některé z nás prostory, zrekonstruované po někdej-
ší Mototechně, ještě neviděly. 
Přivítala nás paní ředitelka Jana Machová a knihov-
nou nás provedla její zástupkyně, paní Radka No-
votná. Prostorná oddělení knihovny pěkně ilustrují 
fotografie.
Kladenská městská knihovna pořádá přednášky, 
besedy, knihovnicko-informační lekce, pasování 
malých čtenářů a další akce, podobně jako v jiných 
knihovnách. Nechybí mezi nimi ani tréninky pamě-
ti, kurzy práce na počítači, kurzy kritického myšlení 
atd. Na nákup nových knih do fondu je každorořně vě-

nována dostatečná částka, vstřícnost za strany zři-
zovatele je zjevná.
Knihovna má automatizovaný systém Clavius / 
Carmen, se kterým jsou spokojeni jak čtenáři, tak 
knihovnice.
Společně jsme prošly všechny prostory knihovny 
a setkaly se s některými kolegyněmi. Nejvíce nás 
zaujala opravdu velice příjemná atmosféra. Bylo 
nám jasné, že je zde výborná parta. Přátelství, sou-
náležitost a spokojenost musí v kladenské městské 
knihovně vnímat každý, kdo sem zavítá. 
Děkujeme za příjemné dopoledne v Městské 
knihovně Kladno.

Metodičky KKC, SVK v Kladně
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Den poezie

Všechny knihovny bychom rádi přizvali k účasti na 
celorepublikovém festivalu Den poezie, který se 
pravidelně koná ve víc než 60 městech a obcích 
České republiky. Letošní – již 20. ročník, s podtitu-
lem "Nebát se" - bude probíhat v termínu 11. – 25. 
listopadu 2018 a pevně věříme, že opět přinese 
mnoho zajímavého.
Cílem festivalu, který se koná v čase okolo naroze-
nin K.H. Máchy (16.11.), je oslavovat českou poezii, 
spojit se s poezií mezinárodní a podněcovat zájem 
o verše, zejména mezi mladými lidmi. Každý rok se 
k festivalu připojují i knihovny po celé zemi, aby for-
mou zvýraznění básnických sbírek na poličkách, vý-
stavami, autorskými čteními či workshopy pro děti 
podpořili zájem o poezii.
Na letošní rok připadá mnoho významných výročí, 
ať již z oblasti politiky (všechny „osmičkové“ roky), 
tak v oblasti literatury (např. 80 let od úmrtí Kar-
la Čapka, či 150 let od narození Otokara Březiny).  
K letošnímu tématu festivalu „Nebát se“ nás in-
spiroval výrok prezidenta Masaryka, zároveň jsme 
však chtěli, aby samotný název dále inspiroval a byl 
dostatečně tvárný tak, aby každý mohl přijít s vlast-
ním pojetím. A proto jsme nechali Masarykův výrok 
v názvu festivalu nedokončený.
Pokud budete mít zájem se k festivalu připojit, ja-
koukouli formou, budeme rádi. 
Svoje akce prosím přihlašujte přes webové stránky 
http://www.denpoezie.cz/, abychom vás mohli za-
řadit do festivalového programu.
Termín uzávěrek 22. 9. 2018.
Na podporu propagace festivalu a aktivit, pořáda-
ných v rámci festivalu, budeme rozesílat všem při-
hlášeným propagační materiály - plakáty, záložky  
s básněmi atd. 
Pokud máte nějaké otázky či připomínky, ozvěte se 
nám, prosím, abychom případné nedostatky stihli 
vyřešit co nejdříve.
Více informací o festivalu najdete na:
http://www.denpoezie.cz/ nebo na sociální síti 
http://www.Facebook.cz/denpoezie.

Zora Šimůnková a Bernie Higgins
denpoezie@gmail.com 

Zdroj: e-konference Knihovna

Z Knihovny knihovnické literatury NK ČR

Kožíšek, Martin
Bezpečně n@ internetu : průvodce chováním ve 
světě online / Martin Kožíšek, Václav Písecký. -- Prv-
ní vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2016. -- 175 
stran : ilustrace, portréty
ISBN 978-80-247-5595-3 

Stýblo, Zbyšek, 1952-
Knihovny v době nových médií / Zbyšek Stýblo. -- 
Vydání první. -- V Praze : České vysoké učení tech-
nické, 2018. -- 215 stran : ilustrace
ISBN 978-80-01-06335-4

Smolíková, Klára, 1974-
Spolkla mě knihovna : od hliněných destiček k tiště-
né knize / Klára Smolíková ; ilustroval Vojtěch Šeda. 
-- 1. vydání. -- V Praze : Fragment, 2017. -- 71 stran 
: barevné ilustrace
ISBN 978-80-253-3314-3

 

http://www.denpoezie.cz
http://www.denpoezie.cz
http://www.Facebook.cz/denpoezie
mailto:denpoezie@gmail.com
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Nepřehlédněte v kalendáři

Září
1. - 30. 9.  Literární festival ke 100. výročí naro-
vvvvvvvvvvvvvzení Miroslava Horníčka, Plzeň
8. 9.  Mezinárodní den gramotnosti
11. - 13. 9.  Knihovny současnosti, Olomouc
12. - 16. 9.  Jičín – město pohádky
13. - 15. 9.  Co venkovské knihovny umějí a 
m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mohou, Rapotín
21. - 22. 9.  Svět knihy Plzeň
22. 9.  CONiáš – setkání fanoušků sci-fi a fantasy, 
mmmmMěstská knihovna v Praze
26. 9.  Evropský den jazyků
27. 9.  Světový den cestovního ruchu
30. 9.  Mezinárodní den překladatelů
30. 9.  Vyhlášení dotačních programů MK ČR pro 
rrrrrrrrrrok 2019

Říjen
1. - 7. 10. Týden knihoven
1. 10.  Mezinárodní den seniorů
1. 10.  Mezinárodní den hudby
3. 10.  Knihovna věc veřejná, SVK v Kladně
3. 10.  Středočeský Kramerius – ocenění nejlepších 
nnnnnnneprofesionálních knihovníků Středočeské-
hhhhhhho kraje, SVK v Kladně
4. 10.  Akviziční seminář, Havlíčkův Brod
5. - 6. 10.  Podzimní knižní veletrh,  
HHHHHHHHHHHavlíčkův Brod
10. 10.  Světový den duševního zdraví
16. 10.  Světový den výživy
28. 10.  Den vzniku samostatného československé-
hhhhhhho státu (1918)
31. 10.  Den UNICEF

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

Září
Ahern, Cecelia (30. září 1981, Dublin - );
Dahl, Roald (13. září 1916, Llandaff, UK — 23. listo-
padu 1990, Oxford);
Goldflam, Arnošt (22. září 1946, Brno - );
Gulik, Robert van (9. srpna 1910, Zutphen, Holand-
sko – 24. září 1967, Haag, Holandsko);
Christie, Agatha (15. září 1890, Torqay – 12. ledna 
1976, Wallingford);

King, Stephen (21. září 1947, Portland - );
Macourek, Miloš (2. prosince 1926, Kroměříž –  
30. září 2002, Praha);
Martin, George, R.R. (20. září 1948, Bayonne, New 
Jersey - );
Pargeterová, Edith Mary (28. září 1913, Horsehay – 
14. října 1995, Madeley);
Sekora, Ondřej (25. září 1899, Královo Pole u Brna – 
4. července 1967, Praha);
Šabach, Petr (23. srpna 1951, Praha – 16. září 2017, 
Praha);
Tolkien, J.R.R. (3. ledna 1982, Bloemfontein –  
2. září 1973, Bournemouth).  

Říjen
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, Havlíčko-
va 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).

Kalendárium a výročí měsíce připravuje  
Helena Jetmarová Ratajová.
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Výročí měsíce září
George R. R. Martin

* 20. září 1948, Bayonne, New Jersey

George Raymond Richard Martin je americký spi-
sovatel sci-fi a fantasy. Hlavní Martinova témata 
jsou osamělost, spojení, láska odsouzená k záni-
ku, idealismus, romantismus a tvrdá pravda versus 
milosrdná lež. Mnoho z těchto témat se objevuje i  
v jeho opus magnum, Písni ledu a ohně, v povíd-
kách jsou však zřetelnější. Je držitelem spisovatel-
ských cen Hugo a Nebula, ceny Brama Stokera či 
World Fantasy Award. 
V letošním roce od jeho narození uplyne 70 let.

Zdroj: Wikipedie.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

Výročí měsíce října
Edgar Allan Poe

19. ledna 1809, Boston – 7. října 1848, Baltimore 

Americký romantický básník, prozaik, literární teo-
retik a esejista. Byl autorem zpravidla fantastických 
a mystických příběhů a zakladatelem detektivního 
žánru. Dokázal mistrovsky zachytit stav osoby, která 
příběh vypráví. Další díla lze považovat za ranou sci-
ence fiction, z jeho pera pochází i několik humoris-
tických příběhů.
V letošním roce od jeho smrti uplyne 170 let.

Zdroj: Wikipedie.cz
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