
1  Už v 7. stol. př. n. l. nechal su-
merský král Aššurbanipal v Ninive 
zřídit knihovnu, která čítala okolo 
20 000 hliněných destiček popsa-
ných klínovým písmem (tabulky 
byly metodicky srovnány a zkata-
logizovány). Mezi nimi byl i epos:

 a) Ílias
 b) Aeneis
 c) O Gilgamešovi

2  Za nejslavnější starořeckou knihov-
nu je považována alexandrijská 
knihovna obsahující nejen řecké 
texty, ale také originály egyptské 
a hebrejské literatury, které byly 
následně přeloženy. Zakladatelé 
této knihovny pocházeli z rodu:

 a) Ptolemajovců
 b) Seleukovců
 c) Antigonovců

3  Do Říma se první knihovny dostaly 
jako válečná kořist. Později, když si 
zde začali kromě válečnictví cenit 
i vzdělanosti, zakládali Římané 
knihovny při chrámech. Prvními 
„knihovníky“ římských knihoven 
byli/y:

 a) úředníci
 b) otroci
 c) manželky vlivných mužů

4  Středověké knihovny vznikaly při 
klášterech a kostelech. Nebyly  
veřejné, sloužily především potře-
bám duchovních. Písařské dílny, 
kde mniši opisovali a iluminovali 
knihy, se nazývaly:

 a) skripta
 b) skriptoria
 c) krypta

5  Za dostupnost a šíření knih vděčí-
me bezpochyby knihtisku. Knihy 
tištěné mezi lety 1447–1500 nazý-
váme prvotisky (neboli inkunábu-
le). Vynálezcem knihtisku je:

 a) Johann Gensfleisch
 b) Otto Gutfreund
 c) Johannes Gutenberg

6  Národní knihovna České republiky 
je největší knihovnou ČR a zároveň 
je jednou z nejstarších veřejných 
knihoven u nás. Tato knihovna 
sídlí v Praze v:

 a) Klementinu
 b) Rudolfinu
 c) Karolinu

7  První veřejná knihovna v Mělníku 
vznikla v roce 1846 z příspěvku 
vlastenců. Mělník se stal zakláda-
jícím členem Matice české, a proto 
knihovna získala téměř všechny 
české knihy, které v té době vy-
cházely. Na kterém z následujících 
míst MKM nikdy nesídlila?

 a) Masarykův kulturní dům
 b) Vila Karola
 c) Tyršův dům
 d) Vila Prof. ThDr. Fr. Žilky

Bonusová otázka: 
Zkuste odhadnout, kolik svazků knih má ve 
svém fondu Městská knihovna Mělník.

Milí čtenáři,
jako každoročně jsme pro Vás na adventní čas připravili znalostní kvíz. O knihovnách můžeme říci, že jsou 
staré jako civilizace. Od těch prvních, které byly sbírkami posvátných textů uchovávaných v chrámech, urazily 
k dnešku pořádný kus cesty. Ověřte si, co o knihovnách v průběhu věků víte, v našem kvízu. Vyřešené kvízy 
odevzdejte v knihovně nebo zašlete mailem na knihovna@mekuc.cz do 15. 1. 2021. 
Pět vylosovaných luštitelů odměníme. 

knihovna

Zde, prosím, uveďte číslo svého  
čtenářského průkazu.

www.mekuc.cz
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Městská knihovna Mělník, nám. Karla IV. 3359  
knihovna@mekuc.cz
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