
2020



Významná výročí roku 2020

• 200  4. 2. 1820 narozena Božena Němcová, spisovatelka 
(zemřela 21. 1. 1862)

• 150   21. 11. 1870 zemřel Karel Jaromír Erben, básník, 
překladatel (narozen 7. 11. 1811)

• 130   9. 1. 1890 narozen Karel Čapek, spisovatel a novinář 
(zemřel 25. 12. 1938)

• 350   15. 11. 1670 zemřel Jan Ámos Komenský, pedagog 
a učenec (narozen 28. 3. 1592)





Významná výročí roku 2020

• 2. ledna – Isaac Asimov, americký spisovatel a biochemik ruského 
původu (100 let)

• 22. srpna – Ray Bradbury, americký spisovatel (100 let)

• 1.–17. května – 84. Mistrovství světa v ledním hokeji v Curychu a 
Lausanne

• 24. července – 9. srpna – XXXII. letní olympijské hry v japonském 
Tokiu

https://cs.wikipedia.org/wiki/2._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_ledn%C3%ADm_hokeji_2020
https://cs.wikipedia.org/wiki/Curych
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2020
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tokio




Březen měsíc čtenářů 2020

• Téma výročí  J.A. Komenského, z čímž souvisí možnost více 
propojit celý rok se školstvím (třeba nejlepší čtenář žák, student, 
učitel) pak i třeba všechny další aktivit by se mohly více navázat na 
školu a odkaz J.A.K. 

• Téma k výročí Komenského, propojit se školstvím, vzdělávání a 
knihovnou jako místem učení.

• Národní oslavy J. A. Komenského 2020-2022 -
https://www.npmk.cz/muzeum/souteze-projekty/narodni-oslavy-j-
komenskeho-2020-2022





Březen měsíc čtenářů 2020

• MŠMT chystá velké oslavy výročí J. A. Komenského

• 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského (2020) a zároveň 430. 
výročí jeho narození (2022) připomene Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy společně s Ministerstvem kultury řadou 
vzpomínkových akcí, jejichž příprava začne už v příštím roce. 

• Kromě jiného vznikne rozsáhlá encyklopedie o životě a díle Jana 
Amose Komenského, jejímž cílem bude zprostředkovat 
zainteresované veřejnosti plastický obraz osobnosti v celé šíři jeho 
duchovního odkazu, seznámit zájemce s dobou, v níž žil a tvořil a 
poskytnout čtenáři alespoň základní představu o různých směrech a 
oblastech bádání o Komenského životě a díle.





Březen měsíc čtenářů 2020

• MŠMT chystá velké oslavy výročí J. A. Komenského

• Dalším z projektů bude mezinárodní výstava s názvem "Odkaz J. A. 
Komenského pro 21. století", která bude připravena ve spolupráci se 
zahraničními muzejními organizacemi. Stálé expozice s tématem J. 
A. Komenského vzniknou v Uherském Brodě i v nizozemském 
Naardenu. 

• Jádro oslav je tvořeno aktivitami paměťových institucí, které 
připravují výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovází 
kampaň Komenský do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky 
škol po celé republice. 





Březen měsíc čtenářů 2020

• MŠMT chystá velké oslavy výročí J. A. Komenského

• Kampaň Komenský do třídy

• Koordinátor oslav, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 
Komenského, připravil kampaň Komenský do třídy, která do 
projektu oslav zapojuje školní kolektivy. Smyslem kampaně je 
upozornit na osobnost J. A. Komenského a aktivním a kreativním 
způsobem jej přiblížit dnešním žákům. Kampaň navazuje na 
audiovizuální spot a bude zahájena 15. listopadu 2019





Březen měsíc čtenářů 2020

• MŠMT chystá velké oslavy výročí J. A. Komenského

• V roce 2020 bude na Pražském hradě otevřena mezinárodní výstava 
Comenius (1592-1642) – Jan Amos Komenský a jeho doba, která 
vedle množství unikátních exponátů představí též nové výsledky 
vědeckého bádání o životě a díle J. A. Komenského.

• Postupně budou otevřeny také nové expozice v Muzeu Jana Amose 
Komenského v Uherském Brodě a expozice Moravského zemského 
muzea v Památníku Bible kralické. Významným způsobem bude 
revitalizována expozice Národního pedagogického muzea J. A. 
Komenského. Na tyto stěžejní aktivity naváže řada aktivit 
regionálních muzeí, dnů otevřených dveří a série mezinárodních 
komeniologických konferencí.





Březen měsíc čtenářů 2020

• MŠMT chystá velké oslavy výročí J. A. Komenského

• Nové webové stránky projektu - https://www.comenius350.cz/

• Výstava Komenský v komiksu

• Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou - Nová stálá 
expozice

• Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě - nová 
stálá expozice J. A. Komenského

• Mezinárodní komeniologické konference ……….

https://www.comenius350.cz/




Březen měsíc čtenářů 2020

• Církev bratrská

• Komenský 2020 - Porada o nápravě věcí lidských

• Křesťanská akademie mladých ve spolupráci s dalšími partnerskými 
organizacemi připravuje projekt s názvem Komenský 2020, který je 
zaměřený na mládež (především propojením škol a církví), a může 
také posloužit také jako evangelizační nástroj.

• V rámci projektu oslovíme všechny základní i střední školy v České 
republice. Školy mohou využít interaktivní dílnu a pozvat lektora, 
který program zrealizuje, nebo se mohou zapojit do velkého projektu 
“Porady o nápravě věcí lidských”.



Čtenář roku 2020

• Čtenář roku - nejlépe spolupracující učitel (nejlepší čtenář 
učitel), který vede zároveň děti ke čtenářství.

• „Učitel, který mne přivedl ke čtení“.

• Propojit s Mezinárodním dnem učitelů 28. března

• Propojit s projektem Škola naruby – bude podpořen Čtením pomáhá

• Základní kritéria připravíme, ale každá knihovna si může přidat svá 
vlastní…



Týden knihoven 2020

• Týden knihoven jasný - Lokálka, tentokrát s tématem škola v naší 
obci (školství v naší obci, jak se u nás učilo, jak chodila prababička 
do školy apod.; návaznost na Komenského jasná).

• Něco z historie školství v naší obci

• Výstavy fotografií budov a dětí…

• Posloupnost řídících učitelů a ředitelů…

• 10 zajímavostí ze života naší školy…



Biblioweb
Knihovna roku 
Městská knihovna roku 
MARK

•



Noc s Andersenem 2020



Knížka pro prvňáčka 2019-2020

Ve školním roce 2019/2020 je to kniha 

spisovatelky Lenky Rožnovské a 

ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a 

klokan ze šuplíku.



S knížkou do života 2020

Záštita ministerstva kultury

29.11. Křest nové sady 

Bookstart v Klementinu –

Saša Rašilov atd.

Leden-únor 2020 – 6 

seminářů v krajích



Studijní zájezd po francouzských knihovnách 
25.5.-30.5.2020
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