Akce Pedagogické knihovny J. A. Komenského v roce 2019
k 100. výročí jejího vzniku:
1919
15. březen

Založen usnesením ministerské rady Československý pedagogický ústav J.A. Komenského
v Praze, jehož úkolem bylo vybudování pedagogického muzea a pedagogické knihovny.
1. května

Zahájena činnost knihovny v Rohanském paláci v Praze na Malé Straně
září

převzat fond knihovny Společnosti Pedagogického muzea

Reprezentativní akce.
Reprezentativní publikace k 100. výročí založení.

Vydání výpravné, populárně naučné publikace, která představí PK a její knižní fondy. PK jako
specializovaná knihovna v rámci knihovní sítě České republiky.
Virtuální prezentace k 100. výročí založení PK.

Ve schodišťové hale a přilehlém prostoru bude multimediálně představeno poslání, historie a
současnost PK, včetně poskytovaných veřejných služeb. T: 30.4. 2019
Slavnostní shromáždění u příležitosti 100. výročí PK.

Slavnostní vyhlášení výsledků 26. ročníku celostátní ankety dětí, učitelů a knihovníků školních
a veřejných knihoven „Suk – čteme všichni 2018“. Udílení ocenění: Cena dětí, Cena
knihovníků, Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství a dále Cena Noci
s Andersenem.
T: 11.4. 2019

Odborné aktivity.
Zasedání Sekce SDRUK.

PK připravila pro vedoucí pracovníky bibliografických pracovišť krajských vědeckých knihoven
a specializovaných knihoven z celé ČR 31. zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii s kulturním
programem.
T: 26. – 27. 3. 2019
Informační buletin 100.

Brožovaný výtisk PK navazuje na periodickou 10 ti letou řadu. Bude reflektovat aktivity k 100.
výročí založení PK a odborné statě k tomuto výročí v rámci roku 2019.

Konference Ruditatis antidotum Eruditio est

Odborný příspěvek 100 let pedagogické knihovny J. A. Komenského na konferenci v Martině
pořádané Slovenskou národnou knižnicou.
T: 22. 5. – 24. 5. 2019

Popularizační aktivity.
Významné dny.

100 výročí PK jako hlavní motto aktivit významných dnů.
28.3. Den učitelů v rámci března měsíce čtenářů: Den otevřených dveří s doprovodným
programem pro širokou veřejnost (komentované prohlídky, autorské čtení, trénování paměti,
besedy)
2.4. Mezinárodní den dětské knihy. Losování výherců ankety Suk – čteme všichni 2018.
3.10. Týden knihoven – Den otevřených dveří s doprovodným programem pro učitele a
studenty.
Články v periodikách.

Vydávání článků do odborných a popularizačních periodik o 100. výročí PK: časopis Čtenář,
Řízení školy, ad.

Prezentace Centra školních knihoven.

100 let PK a její metodická role - Workshop pro učitele a další pracovníky škol dne 22.10.
2019 u příležitosti Mezinárodního dne školních knihoven.

PR a prezentační aktivity.
Logo 100.

U příležitosti 100. výročí knihovny bude užíváno v průběhu celého roku na všech aktivitách
PK a dalších akcí výroční logo.
Veletrhy a akcent na 100. výročí PK.

Holiday World 2019 - veletrh CR v Praze 21. – 24.2. 2019
Svět knihy Praha 9. – 12.5. 2019
Schola Pragensis 28.11. 2019
Propagační materiály.

Budou vydány propagační materiály a předměty u příležitosti 100. výročí PK.

