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Rok bratří Čapků v Knihovně PF UK
Knihovna Právnické fakulty UK » Služby » ARCHIV » ROK BRAT ŘÍ ČAPK Ů V KNIHOVN Ě PF UK
Mo žná se ptáte, proč jsme se celý rok věnovali Čapk ům na Právnické fakultě UK? I kdy ž ani jeden
právo a ani se jím nezabýval, p řesto je dobré si je p řipomínat, protože oba dva patří k výraz
kultury . Navíc v lednu 2015 uplynulo 125 let od narození Karla Čapka a v dubnu 2015 to
Josefa Čapka v koncentra čním tábo ře Bergen Belsen. Proto jsme rozhodli zájemc ům v pr
prost řednictvím r ůzných anket, zajímavostí, dokumentárních filmů atd. přiblížit jejich život a dílo.
jejich blízkého p řítele Ferdinanda Peroutku , od jeho ž narození uplynulo v únoru 2015 ji ž 120 let.

STRUČNĚ O NICH
JOSEF ČAPEK (23. března 1887 – duben 1945) byl malířem, grafikem, dramatikem, prozaikem

Nákup odborné literatury

žurnalistou, výtvarným teoretikem a kritikem (rozsáhlou část jeho díla tvo ří studia, eseje a fejetony o

UKA Ž

Z jeho díla literárního si např. můž eme připomenout: Lelio (1917), Pro delfína (1923), Nejskrom

Digitální repozitá ře

člov ěk (1924), Stín kapradiny (1930), dramata Ze života hmyzu (1921, společně s bratrem Karle
eseje Kulhavý poutník (1936), pro d ěti Povídání o pejskovi a ko čičce (1929), O tlustém prad ěde čkovi
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KAREL ČAPEK (9. ledna 1890 – 25. prosince 1938) byl prozaikem, dramatikem, žurnalistou, p
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autorem knih pro d ěti. Čapkovu uměleckou osobnost formovalo jeho filozofické a estetické vzd

Červen 2015 ...

noviná řská. Své první prozaické práce psal spole čně s bratrem Josefem (Zá řivé hlubiny a jiné
zahrada, 1917).

Povídání o pejskovi a ko čičce ...
Výtvarná sout ěž v knihovn ě
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Z jeho vlastního díla si m ůž eme dále p řipomenout: Boží muka (1917), Loupe žník (1920), RU
(1921), V ěc Makropulos (1922), Italské listy (1923), Anglické listy (1924), Výlet do Špan ěl (1930), O
Hovory s T.G. Masarykem (souhrnn ě 1936), Krakatit (1924), Povídky z jedné a druhé kapsy (1

Kv ěten 2015 ...

Oby čejný život (1933 34), Válka s Mloky (1936), Bílá nemoc (1937), První parta (1937), Matka (19

Duben 2015 ...

Foltýna (posmrtn ě 1939). Pro d ěti napsal, nafotil a nakreslil p ůvabnou kní žku Dá šenka čili Život štěně
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FERDINAND PEROUTKA

Březen 2015 ...

(6. února 1895 – 20. dubna 1978) byl prozaikem, esejistou, dramatik

politickým noviná řem 20. století; od roku žil v 1948 v exilu. V letech 1919 1923 pracoval jako redakt
1924 1939 byl šéfredaktorem týdeníku Přítomnost. Zároveň byl politickým redaktorem deníku Li

Únor 2015 ...

kolegou i Karel Čapek, se kterým se p řátelil a pat řil k jeho páte čník ům. V exilu byl v let

Leden 2015 ...

československého vysílání Svobodné Evropy.
Z jeho díla si můž eme p řipomenout nap ř. soubor fejeton ů Z deníku žurnalistova (1922), Boje o dne
(1933 36), Oblak a val čík (1976), Pozd ější život Panny (posmrtn ě v Torontu 1980), Slu šíli se býti re

AKCE K ROKU BRAT ŘÍ ČAPKŮ V KNIHOVNĚ PF UK

Anketa

Na ka ždý měsíc roku 2015 Knihovna PF UK p řipravila různé akce, jejich ž sou částí byla i no

Anketa:

všechny otázky bylo mo žné odpovídat v pr ůběhu celého roku. Náv štěvníci webu, kte

Jak často chodíte do na ší knihovny

soutěžních otázek (správn ě ty v ědomostní), mohli získat zajímavé ceny . Informace o akcích

během semestru?

brat ří Čapk ů v Knihovn ě PF UK a soutěžní otázky bylo mo žné nalézt na webu knihovny .
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9 hlasujících

1  2x týdn ě

31 hlasujících

2  3x za m ěsíc

9 hlasujících

1x za m ěsíc

2 hlasujících

1  2x za semestr

4 hlasujících

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících

CENY
Ceny pro ú častníky sout ěže k Roku bratří Čapk ů v Knihovn ě PF UK byly p řipraveny ve spolupráci s P
Strži a sout ěžícím byly p ředány v samostatném pove čeru v týmové studovn ě.

LOGO
Na všech materiálech, které se vztahovaly k Roku brat ří Čapk ů v Knihovn ě PF UK, nás prováz
Dá šeňka .
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