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Čeká nás významné výročí 

Jana Benešová 

V příštím roce budeme vzpomínat 100. výročí narození Václava Čtvrtka (4. dubna 1911). Knihovna v Jičíně, která jméno 
tohoto autora nese ve svém názvu, vás do Jičína na vzpomínání i práci pozve dvakrát. Nejprve to bude v dubnu (7. – 8. 4. 
2011), kdy společně s Klubem dětských knihoven SKIP pořádáme celostátní soutěžní přehlídku zajímavých a originálních 
knihovnických besed/pořadů o V. Čtvrtkovi a jeho díle. Bude to nultý ročník knihovnických přehlídek „OKNA“ (O KNihovnických 
Aktivitách), které bude i nadále pořádat KDK SKIP v různých knihovnách. 
  
     Přehlídka bude prologem k další  akci, mezinárodní konferenci pořádané k tomuto významnému výročí. Konference se 
uskuteční 20. – 22. října 2011 v Jičíně. Jejími pořadateli jsou kromě knihovny a města Jičín také jičínské muzeum, archiv, 
gymnázium. Mnoho významných pořadatelů je mimojičínských, jsem ráda, že ani SKIP nechybí. Konference se bude zabývat 
těmito tematickými okruhy: tvůrčí typ Václava Čtvrtka ve vývoji české autorské pohádky, jazyková rovina tvorby Václava 
Čtvrtka, písňové texty a dramatická tvorba Václava Čtvrtka, Václav Čtvrtek a Jičín, Václav Čtvrtek a média, dílo Václava 
Čtvrtka a moderní knižní ilustrace pro děti, Václav Čtvrtek a nakladatelská praxe, Václav Čtvrtek v zahraničí, Václav Čtvrtek a 
jeho čtenáři (Čtvrtkovy pohádky v knihovnách a práce knihovníka s dětským čtenářem; čtenářská reflexe díla V. Čtvrtka; 
Václav Čtvrtek v čítankách; didaktická potence Čtvrtkových textů), Václav Čtvrtek ve vzpomínkách spolupracovníků a 
pamětníků. 
     Knihovny se na konferenci kromě příspěvku pochlubí i svojí prací s dětmi. Účastníci konference budou mít možnost 
zhlédnout vítězné vystoupení z dubnové soutěžní přehlídky. 
     Snažíme se, aby se k dění v rámci 100. výročí připojilo co nejvíce subjektů. Již nyní Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
připravuje výstavu na téma „Jak se žilo v Jičíně v době V. Čtvrtka“, Lepařovo gymnázium v Jičíně vyhlásí literární soutěž, 
základní umělecká škola začne pracovat s písňovými texty Čtvrtka... 
  
            Další podrobnosti budeme postupně zveřejňovat, už teď se těšíme na vaše nápady a na vás. 
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