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Národní knihovna ČR na Světu knihy Praha 2012 
 
Praha, Klementinum: Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha se 
v České republice koná už po osmnácté. Chybět na něm nemůže ani Národní 
knihovna ČR, která na stánku v Pravém křídle Průmyslového paláce představí bohatou 
nabídku publikací ze své knižní produkce. V rámci hlavního tématu, jímž je letos 
komiks, se budou moci studenti a školáci zúčastnit soutěže o nejlepší komiksový strip 
na téma obrázků z Dalimilovy kroniky.  
 
Svět knihy Praha je největší knižní akcí v České republice s doprovodným literárním 

festivalem a mezinárodním přesahem. Návštěvníkům nabízí možnost seznámit se během 

čtyř dní s takřka kompletní českou produkcí především z oblasti beletrie, ale i s publikacemi 

většiny univerzitních nakladatelství či vydavatelských domů s odbornou literaturou. Celkem 

se na veletrhu prezentuje na 400 vystavovatelů z více jak 30 zemí a regionů celého světa. 

Čestným hostem letošního ročníku je Rumunsko, které se chystá představit svoji národní 

literaturu v rámci širšího kontextu černomořské literatury. Hlavním tématem veletrhu je v roce 

2012 komiks.  

 

Národní knihovna ČR se letos jako každoročně představí na stánku č. P 610. Krom širokého 

portfolia svých publikací nabídne návštěvníkům také soutěž, související s hlavním tématem, 

která během dvou dnů veletrhu v pátek 18. a v sobotu 19. května opustí uzavřený prostor 

výstavy Gobelínové repliky pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, uspořádané k 7. výročí 

zakoupení rukopisu pro sbírky Národní knihovny ČR a částečně se přesune do 

Průmyslového paláce. „Přemýšleli jsme nad způsobem, jak mladým lidem pařížský zlomek 

Dalimilovy kroniky přiblížit a uvědomili jsme si, že křesťanské umění používalo 

v iluminovaných rukopisech způsob vylíčení děje formou obrázků, který vizuálně připomíná 

dnešní komiks. Děti navíc při soutěžení rozvíjí čtenářskou gramotnost i kreativitu - musí 

z psaného textu pochopit příběh, třeba si k němu i dohledat informace, dát vše do souvislosti 

s obrázkem a na základě toho se svým osobitým vkladem, který jejich verzi odliší od 
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ostatních, vymyslet přímou řeč jednotlivých postav,“ vysvětluje Irena Maňáková, ředitelka 

Odboru komunikace Národní knihovny ČR.  

 

A jak se soutěže zúčastnit? Stačí na jednom ze tří pracovních listů, které budou v rámci 
veletrhu Svět knihy Praha 2012 ve dnech 18. – 19. 5. výjimečně k dispozici na stánku 
Národní knihovny, vyplnit textem prázdné komiksové bubliny tak, aby slova dávala smysl 

v kontextu pověstí z Dalimilovy kroniky. Žáci ZŠ a SŠ si mohou v soutěži ověřit nejen svoji 

schopnost české dějiny glosovat, ale také jejich příběhům porozumět. Pak už jen musí 

stihnout donést vyplněný „komiks“ do 20. 5. 2012, tedy během posledních dvou víkendových 

dnů konání expozice do Výstavního sálu Galerie Klementinum a vhodit jej do soutěžního 

boxu. Díky možnosti odnést si pracovní list s sebou domů získají studenti na Světu 
knihy šanci si svůj „komiks“ lépe promyslet. 
 

Tři nejvýstižnější a zároveň nejzajímavější „dalimilovské komiksové stripy“ budou odměněny 

hodnotnými cenami, dalších 10 – 20 nejpovedenějších prací vystaví NK na svých 

internetových stránkách, Facebooku i ve svých výstavních prostorách s uvedením jména 

autora i názvu školy, na které studuje. Žák, jehož práce podle posudku poroty (složené 

z odborníků a pracovníků NK) získá první místo, dostane černý iPad 2 (64GB, 3G) a umožní 

navíc celé své třídě navštěvovat po dobu jednoho roku výstavy Národní knihovny 

v Klementinu zcela zdarma. Soutěžící, jehož text se umístí jako druhý v pořadí, vyhraje pro 

sebe čtečku e-Reading First edition a pro svou třídu bezplatný vstup na čtyři vybrané 

výstavy NK v Klementinu. Student s třetím nejlepším komiksem obdrží publikace 
z produkce NK a bezplatný vstup na tři výstavy v Klementinu pro celou svou třídu včetně 

pedagogického doprovodu.  
 

Ceny do soutěže věnovala společnost Kancelářské stroje a portál eReading.cz.  

 
Do soutěže budou zařazeni pouze ti žáci ZŠ a SŠ, kteří vyplněné pracovní listy vhodí 
do soutěžního boxu v prostoru expozice ve Výstavním sále Galerie Klementinum, 
která potrvá do neděle 20. 5. 2012 od 10.30 do 18.00 hod. Vstupné: dospělí 60 Kč; 
senioři, studenti 40 Kč; skupina 10 a více osob 40 Kč/osobu; děti od 6 do 15 let 20 Kč, 
děti do 6 let zdarma. 
 

 

 


