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Cena Littera Astronomica bude předána 

v Havlíčkově Brodě

Nová cena České astronomické společnosti – Littera Astronomica - je určena k ocenění osobnosti, 
která svým literárním dílem významně přispěla k popularizaci astronomie u nás. Cena se bude 
udělovat jednou v roce, a to při příležitosti konání Podzimního knižního trhu v Havlíčkově 
Brodě. Česká astronomická společnost udělila historicky první cenu Littera Astronomica 
2002 přednímu českému astronomovi Josipu Kleczkovi za významný přínos v oblasti 
astronomické literatury. Cena bude slavnostně předána v pátek 18. října 2002 na 12. 
Podzimním knižním trhu v Havlíčkově Brodě. Laureát  přednese přednášku a zúčastní se 
autogramiády.

Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. se narodil v roce 1923 v Jugoslávii. Vystudoval matematiku, 
fyziku a astronomii na Karlově univerzitě. Od roku 1949 pracuje v Astronomickém ústavu 
Akademie věd v Ondřejově. Je autorem desítek vědeckých prací ze sluneční fyziky, čtyřsvazkového 
díla Space Sciences Dictionary, několika monografií, učebnic i populárních publikací. Poslední 
vydanou publikací je jeho Velká encyklopedie vesmíru (Academia, 2002). Byl prezidentem komise 
pro výuku astronomie při Mezinárodní astronomické unii (IAU), založil a po dvacet let vedl 
Mezinárodní školu pro mladé astronomy při UNESCO a IAU, přednášel na Karlově univerzitě 
v Praze i na univerzitách mnoha dalších zemí. Byl také předsedou sluneční sekce Československé 
astronomické společnosti.

________________________________

Česká astronomická společnost si Vás dovoluje pozvat na

12. Podzimní knižní trh, který se koná ve dnech 18. - 19. října 2002 od 10:00 do 18:00 
v Kulturním domě Ostrov v  Havlíčkově Brodě.

Podrobnosti o 12. Podzimním knižním trhu naleznete na http://www.hejkal.cz/trh/. 

Součástí programu knižního trhu je předání nové ceny České astronomické společnosti 
Littera Astronomica,  přednáška a autogramiáda dvou našich předních vědců Jiřího Grygara 
a Josipa Kleczka. Na programu je také vernisáž astronomické výstavy, literární festival PEN klubu, 
udělení novinářské ceny K. H. Borovského, udělení ceny města Havlíčkova Brodu, seminář 
Literatura na Vysočině, literární soutěž Vysočina - krajina a lidé a výstava Současná česká 
ilustrační tvorba. 

http://www.hejkal.cz/trh/


 
Astronomický výběr z programu:

Pátek 18. 10. 2002

11:00 Vernisáž a oslava druhých narozenin výstavy Místa astronomické vzdělanosti 1918-1945 
(poetická kavárna Obratník na balkoně v prvním patře KD Ostrov) 

11:15 Slavnostní předání ceny Littera Astronomica za literaturu věnovanou astronomii 
(poetická kavárna Obratník na balkoně v prvním patře KD Ostrov) 

13:00 Přednáška Josipa Kleczka na téma Konec světa z pohledu astronoma 
(salonek v prvním patře KD Ostrov) 

15:00 Autogramiáda: Josip Kleczek podepisuje svou knihu Velká encyklopedie vesmíru na stánku 
České astronomické společnosti 

16:00 Přednáška Jiřího Grygara na téma Věda a víra (salonek v prvním patře KD Ostrov) 

17:00 Autogramiáda: Jiří Grygar podepisuje knihu Věda a víra na stánku České astronomické 
společnosti 

                                                                                                      Pavel Suchan 
                                                                         tiskový tajemník České astronomické společnosti 

                                                                                                                                    

_____________________________________________________________ 
Česká  astronomická  společnost  (ČAS)  vydává  od  května  1998  tisková  prohlášení  o aktuálních 
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. Archiv tiskových prohlášení lze 
najít  na  Internetu  na  adrese  http://www.astro.cz/cas/tisk.htm.  S technickými  a  organizačními 
záležitostmi ohledně tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka ČAS Pavla Suchana 
na adrese Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 257320540, fax: 257325390, 
e-mail: suchan@observatory.cz. 
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