OD PÍSMA K LITERATU E
(PÍSEMNICTVÍ – SLOVESNOST – LITERATURA)
37. ro ník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010

Když lov k za al mluvit, získal tím základní prost edek pro komunikaci
s ostatními. Jenomže to bylo pouze te a v následujícím okamžiku vyslovené slovo
navždy zaniklo. Jak ale uchovat myšlenku, slovo pro budoucnost? lov k musel slovo
p evést do grafické podoby. Tak postupn vznikaly obrazové záznamy v jeskyních
pra lov ka, klínové písmo Sumer , hieroglyfy starých Egyp an a systémy r zných
abeced. Když už m l lov k prost edek ke psaní, tak za al psát a íst a literatura byla na
sv t .

Každý z vás se již s n jakým literárním dílem setkal. Od jednoduchých obrázkových
knih pro mimina, p es trhání novin až po první opravdu p e tenou knihu – slabiká . Každý
mladý filatelista je zcela ur it tená em a to nejenom katalog a filatelistických p íru ek.
tení, psaní, eský jazyk a literatura jsou sou ástí školního vzd lávání. Proto by nikomu
nem lo d lat problémy vyjád it myšlenky spojené s literaturou pomocí filatelistického
materiálu. Téma letošní filatelistické olympiády by m lo být op t dostate nou inspirací
pro tvorbu albových list , p ípadn i pro vlastní nový exponát. Je dostate n široké, pokud
jde o výb r nám t a zárove dovolí využít veškerý filatelistický materiál. Záleží jen na
schopnostech tv rce.

Návrhy témat:
1. Písmo
Písmo je jedním z nejdokonalejších vynález všech dob. Již p es 7 000 let si lidé
dopisují a tlumo í to, co pot ebují. Protože vývoj civilizace neprobíhal jednotn ,
neexistuje jednotný jazyk a existuje celá ada druh písma. Mezi nejstarší druhy pat í
sumerské klínové písmo, které dalo vznik ínskému písmu i hieroglyf m. První hláskovou
abecedu vytvo ili Féni ané. ekové ji postupn zdokonalili a z ní dalším vývojem vznikla
latinka, kterou používáme i v sou asnosti. Pro naše území je nejd ležit jší p íchod
v rozv st Konstantina a Metod je v 9. století na Velkou Moravu a vytvo ení jazyka a
písma používaného v našich zemích.
2. Kniha
Když máme písmo, je t eba také n co na psaní. Již p ed 4000 lety psali lidé
z Mezopotámie na hlin né desti ky, ve starém Egypt malovali hieroglyfy na st ny
chrám . Pozd ji se psalo na papyrus, k ru, lýko a jiné materiály. Nejvíce se ale rozší il
ínský vynález papíru z prvního století našeho letopo tu a pergamen. Nemén d ležitou
roli sehrály inkousty a pera. Nejd íve samoz ejm sloužily p írodní zdroje – husí brk –
pozd ji pera kovová atd. Velmi d ležitým krokem pro zrychlení psaní a reprodukci písma
byl vynález knihtisku a pozd ji r zných psacích stroj .
První knihy, tak jak je v Evrop chápeme dnes, byly psány ru n na pergamen.
Vznikaly ve st edov ku a tém vždy obsahovaly církevní tematiku. íst a psát v té dob
um la p edevším církev. Kniha m la obrovskou hodnotu a mohli ji vlastnit pouze bohatí
lidé. Až s rozvojem knihtisku a výroby papíru se kniha stala postupn b žným dopl kem
domácností. Se zavedením povinné školní docházky už um la íst a psát v tšina
obyvatelstva a pot eba knih tak výrazn rostla.
Velký význam m ly knihovny, které jednak knihy shromaž ovaly a pozd ji i
p j ovaly a zajiš ovaly literární osv tu.
Kniha se stala i d ležitým mocenským nástrojem a p íležitostí k ší ení r zných
myšlenek, které však nebyly vždy p ijatelné pro vládnoucí skupinu. Proto se knihy
zakazovaly (libri prohibiti) nebo dokonce spalovaly na hranicích (páter Koniáš).

3. Spisovatelé
Spisovatelé se objevují postupn se vznikem písma. Jejich práce odráží dobu, ve
které žili. Jejich díla se stávají kulturním d dictvím národa. N kte í však pro své názory
nemohli svobodn publikovat, a tak se stává, že ada spisovatel tvo í mimo svoji vlast.
Zvláštností takové literatury u nás je samizdat. Zajímavé jsou oblasti – žánry, které
spisovatelé ve své tvorb používají. Tak si m žeme p e íst historický román, literaturu
faktu i detektivku nebo sci-fi. Nesmíme zapomínat ani na poezii, která je však dnes trochu
na okraji zájmu tená . S historií naší literatury se m žete seznámit v Památníku
národního písemnictví v Praze. ada literárních d l se také stala podkladem pro divadelní
i filmové zpracování.
4. Ilustráto i – výtvarníci
Text knihy je od po átku úzce spjat s výtvarníky, kte í knihy dopl ovali o obrázky.
V iluminovaných rukopisech byly všechny ilustrace provád né ru n . Se vznikem tisku
byly obrázky postupn reprodukovány odpovídajícím druhem tisku, nejd íve z rytiny,
pozd ji hlubotiskem, ofsetem atd. Na tvorb knih se podílejí významní um lci. Mimo
ilustrací tvo í i vazbu a obal knih. Zcela zvláštním p ípadem knihy, ve které p evládá
ilustrace nad textem, jsou dnes tolik populární komiksy.
5.

as nezastavíš

V dnešní dob , kterou místo knihy charakterizuje spíše po íta , zm nila podobu
také kniha. Místo tišt né podoby najdeme knihy nahrané na r zných nosi ích. Nej ast ji
v podob mluveného slova. Obvykle herci na ítají knihy, které pak slouží nejenom
nevidomým, ale i pohodlným tená m.
Elektronickou podobu knih si m žeme
prohlédnout v po íta i. Není to samoú elné, protože tak se tená m že díky práci
knihoven podívat do jinak nedostupných knih, které existují t eba pouze v jediném
exemplá i.

Nám ty na zpracování témat filatelistické olympiády
Vlastní tematické zpracování op t skýtá nep eberné možnosti, protože je dostate n
široké, pokud jde o výb r nám t a zárove dovolí využít veškerý filatelistický materiál.
Záleží jen na schopnostech každého mladého filatelisty. Každý z vás má jist spoustu
vlastních, neot elých nápad , proto se zam íme pouze na nabídku n kolika nápad na
zpracování a p iblížení použitelného známkového i neznámkového materiálu.

Podklady pro sout ž - eská ( eskoslovenská) literatura
Známky
St edov ká literatura
Konstantin a Metod j R 11, Jan Hus R 328
Humanismus a renesance
Karel IV – vl. životopis R 107, V. Kornel ze Všehrd R1216, J. A. Komenský R 282
Národní obrození – I. etapa
J. Dobrovský R 362
Národní obrození – II. etapa
František Palacký R 185, J. Kollár 705, F. L. elakovský 753, P. J. Šafa ík 916, L. Štúr
975, J. Botto 2993
Národní obrození – III. etapa
B. N mcová – Babi ka R 424, SR 620, K. J. Erben SR 785, K. H. Borovský SR
501, Národní divadlo SR 739, J. K. Tyl R 541, V. K. Klicpera 1141, Lidová slovesnost
1844, V. M. Kramerius 786
Májovci
J. Neruda – Malá Strana SR 507, J. Arbes 910
Ruchovci a Lumírovci
J. V. Sládek 913, J. Vrchlický R 347,
Historická beletrie
A. Jirásek R 281, Sv. ech R 1096
Realismus a naturalismus v eské literatu e
K. M. apek- Chod, 1217, A. Mrštík 1260, T. G. Masaryk R 242
Literatura p elomu 19. a 20. století
F. X. Šalda 1000, P. Bezru 1040, F. Šrámek R 499, S. K. Neumann 618, J. Wolker 570
Literatura od I. do konce II. sv. války
V. Van ura 567, J. Fu ík 569, P. Jilemnický 699, A. Zápotocký 701, Z. Nejedlý 778,
B. Václavek 788, Werich – Osvobozené divadlo R 67, Legion. literatura R 195,
J. Hašek R 153, E. Beneš (Pam ti) R 38, V. Nezval R 254, Fr. Halas R 292,
I. Olbracht 998, K. Toman 999, J. Hora 1261, K. apek 1833, J. apek R 560, Fr. Kafka
1883

Literatura od konce II. sv. války
F. Peroutka R 65, J. Foglar R 517, V. tvrtek R 474, L. Novomeský 2764,
Je možné ješt za adit: D. Palkovi 1389, L. Podjavorinská 2076, M. Da ický CR 432,
K. Klostermann CR 540
dopisnice
CPH 10/22 – Ratibo ice, Babi in pomník, 10/23 – Babi ino údolí, Viktor in splav
CPH 11/14, 19 – Hronov, Jiráskovo divadlo, rodný d m A. Jiráska
CPH 11/19, CPH 16/9-10 – Hrad Lipnice nad Sázavou
CPH 23/15-18 – Hronov
CPH 25/3 – Dob íš, zámek
CPH 37/25-27 – Ratibo ice – Staré b lidlo, zámek, Babi in pomník
CPH 38/18 – Klen í pod echovem, Baar v d m
CDV 203 – E. E. Kisch
CDV 226 – V. M. Kramerius
Ukázka propaga ních razítek

Písmo
Vytvo ení písma umožnilo lov ku uchovat myšlenky pro následující generace.
Z obrázkových písem se postupn vyvinuly hláskové abecedy.

Knihtisk
Vynález knihtisku Johanem Gutenbergem je považován za nejv tší p ínos v rozvoji
písemnictví.

Rukopisy
díly.

Ru n psané knihy st edov ku byly nádhern iluminovány – dopln né výtvarnými

Digitalizace
Klasickou podobu knih postupn vytla ují nov používané prost edky pro její
p evod do digitální formy. Tím se stává p ístupnou nejen pro zrakov postižené, ale i
vzácné knihy m že mít tená doma na internetu.

Babi ka
Babi ka Boženy N mcové je jedním z nejznám jších literárních d l v našich
zemích.

Alois Jirásek
Pat í mezi naše nejznám jší spisovatele historických román .

Oblíbené knihy a auto i
Literaturu tvo í stejn pohádky pro d ti jako
pohádky pro dosp lé.
Každý má svoji oblíbenou knihu a autora.

Organizace olympiády
Sout žící si podle vlastního uvážení rozmyslí a p ipraví miniexponát (albové listy) pro
kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zárove si opat í a p inesou vlastní filatelistické materiály, které
pot ebují k jeho vytvo ení. Protože je téma velmi široké, bude stejn jako v minulém ro níku olympiády
možno použít r znorod jší filatelistický materiál. To znamená, že sout žící mohou využít známky všech
zemí sv ta a v p im ené mí e i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky,
jako když tvo í velký výstavní exponát.
Sout žící sm jí používat písemné pom cky pro tvorbu albových list . Albové listy mohou být
nahrazeny b žným kancelá ským papírem formátu A4.
I v letošním roce bude usp ádána sout ž v tvorb albových list na po íta i. Protože zna ná ást
mladých filatelist ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvo it miniexponát v elektronické podob na
po íta i. Výhodou takového exponátu je, že se v n m m že použít i jinak absolutn nedostupný materiál,
který lze získat pouze jako kopii originálu. Bližší informace k sout ži budou zve ejn ny spole n se
zadáním FO.
Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou ástí. Jsou to testy ze
všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových list (miniexponátu).
Tématické znalosti se tedy budou prov ovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu.
Obdobn , jako v d ív jších ro nících FO, budou do testu za azeny otázky vztahující se k tématu
olympiády, které vycházejí z b žných znalostí žák základních a st edních škol. Filatelistický test
obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z tematických znalostí a je možno
za n získat maximáln 40 bod (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, t žší otázky mohou být
dotovány v tším po tem bod ). Miniexponáty hodnotí p t juryman a každý z nich m že ud lit
maximáln 20 bod . Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a sou et zbývajících t í dává celkové
hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodov zvláš vy len no jeho tematické zpracování. Tím
si sout žící ov í, do jaké míry zvládl téma olympiády. P itom na tematické zpracování miniexponátu
p ipadne asi polovina z celkového po tu možných bod . P i hodnocení miniexponátu používá jury
zvláštních tabulek.
Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných pom cek pro jejich
tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. P i národním kole se p edpokládá asi dv a p l hodiny.
Po et albových list pro jednotlivé v kové kategorie:
V ková skupina
Z
A
B
C
------------------------------------------------------Kolo v KMF
1
2
2
3
Oblastní kolo
1
2
3
3
Národní kolo
1
2
3
3
V kové kategorie sout žících:

Z
A
B
C

9 - 10 let
11 - 13 let
14 - 15 let
16 - 18 let

Pro za azení do v kové kategorie rozhoduje vždy v k dosažený sout žícím 1. ledna 20010. V kové
kategorie platí pro FO i pro sout ž elektronických exponát .

SOUT Ž O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ MINIEXPONÁT
S TEMATEM FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY
Komise mládeže S F vyhlašuje na školní rok 2009/20010 pro mladé filatelisty sout ž o nejlepší
elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.
Úkolem mladých filatelist je vytvo it miniexponát v rozsahu 1 - 3 albové listy podle kategorií pro
národní kolo FO. Tématem je „OD PÍSMA K LITERATU E (PÍSEMNICTVÍ – SLOVESNOST –
LITERATURA)“. Sout žící m že použít pro tvorbu exponátu jakýkoliv filatelistický materiál
v elektronické podob . Možností je na Internetu velmi mnoho a bude záležet pouze na schopnostech
tv rce. Stejn tak je možné využít skenování p ímo z originál nebo z r zných katalog a asopis . Tím
m že i mladý filatelista vytvo it exponát, který by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho finan ní
nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a dokumentaci tématu musí být použit pouze filatelistický
materiál, tak jak je v exponátech obvyklé.
Vytvo ený miniexponát p edá sout žící na CD ve formátu stránek HTML s obrázky ve formátu
jpg nebo gif nebo odešle elektronicky v p íslušném formátu na adresu ztopfer@volny.cz v termínu do
20.5.2010. Všechny vytvo ené miniexponáty budou nakonec vystaveny na Internetu.
Výsledky práce mladých filatelist budou prezentovány v rámci národního kola filatelistické
olympiády, kdy budou také vyhlášeny výsledky a odm n ni nejlepší "elektroni tí" filatelisté.
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