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Mgr. A. Skwarlová (vlevo) s ředitelem dr. M. Sekerou a dr. E. 
Lachmanovou. Foto: Bc. Patr Brůna.

Loučení dne 22. 3. 2011 v Knihovně Národního muzea  – dr. 
Helga Turková a Mgr. A. Skwarlová.

Foto: Muzeum Těšínska.

 Její věrnost jedné instituci a téměř padesátiletá činnost 
ve službách knih si zasluhuje naše uznání. Rádi bychom jí 
popřáli hodně dalších, zdravých a úspěšných let, pohodu se 
dvěma vnoučky v rodině syna Jiřího a bukolické pobyty na 
chaloupce.
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AKTUALITY 

Seminář
35. seminář knihovníků muzeí a galerií při Asociaci muzeí 
a galerií ČR se konal se zahraniční účastí v Muzeu Těšín-
ska v Českém Těšíně. Program semináře tradičně připravil 
výkonný výbor komise knihovníků při AMG v úzké spo-
lupráci s Mgr. Gabrielou Chromcovou z hostitelské insti-
tuce. První den odpoledne, 6. 9. 2011, po prezenci účastníků 
v Kulturním a společenském středisku /KASS/ Střelnice 
Český Těšín, seminář slavnostně zahájili členka exekutivy 
AMG Mgr. Irena Chovančíková a ředitel Muzea Těšínska 
PaedDr. Zbyšek Ondřeka. Poté  proběhla valná hromada, 
na které přednesla podrobnou zprávu o činnosti komise kni-
hovníků její předsedkyně PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. 
Po odsouhlasení této zprávy řídila odborný program PhDr. 
Jarmila Okrouhlíková, emeritní předsedkyně komise.

 V prvním bloku Zprávy z muzeí přednesli svoje pří-
spěvky jednotliví zástupci regionů ve výkonném výboru. 
Po přestávce velký blok Rozvoj muzejních knihoven zahá-
jil PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR. Pokračovali 
PhDr. Jarmila Okrouhlíková, PhDr. Ila Šedo a Mgr. Lucie 
Chrástová. První den uzavřel svým referátem PhDr. Martin 
Sekera – Knihovna Národního muzea před stěhováním, při 
stěhování a po stěhování. Večer následovalo vzorně připra-
vené společenské setkání účastníků semináře, kde se pří-
tomní seznamovali a mohli si vyměňovat své zkušenosti.
 Druhý den, 7. 9. 2011, po prezentaci firem moderovala 
blok Digitalizace v muzejních a galerijních knihovnách 
Mgr. Alena Petruželková. Následující panelové diskuze 
se účastnil PhDr. Richard Šípek z oddělení rukopisů a sta-
rých tisků KNM. Odpoledne byl na programu  blok Sbír-
kové fondy v muzejních knihovnách, převážně s referáty 
polských kolegů. O spolupráci s historickými knihovnami  
v Těšíně promluvila PhDr. Anežka Baďurová.
 Večer proběhla odborná exkurze s návštěvou Archeo-
parku v Chotěbuzi-Podoboře.
 Poslední den 8. 9. 2011 po návštěvě Muzea Těšínska 
pokračovala odborná exkurze zajímavými prohlídkami his-
torických a muzejních knihoven v Těšíně (Cieszyn). Polští 
kolegové nám věnovali veškerou pozornost při zodpovídání 
dotazů.
 Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Asociací muzeí  
a galerií ČR a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 
Partnerem semináře byla Scanservice a.s. a mezi sponzory 
bylo šest dalších firem (Těšínská tiskárna a.s., LANius 
s.r.o., firma Zdeněk Bláha, Bach systems s.r.o., AMPACO 
ČR s.r.o. a KPSYS spol. s.r.o.). 
 Naše závěrečné díky platily řediteli muzea PaedDr. 
Zbyšku Ondřekovi, jeho všem spolupracovníkům, sponzo-
rům a hlavně knihovnici Mgr. Gabriele Chromcové.
Příští seminář v roce 2012 by se měl konat v Uherském Hra-
dišti.

Helga Turková

Digitální knihovna 
kramářských tisků Špalíček

Internetová knihovna kramářských tisků je výsledkem gran-
tového projektu Výzkumu a vývoje Ministerstva kultury 
ČR, probíhajícího v Knihovně Národního muzea v letech 
2008–2011. 


