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JARMILA BURGETOVÁ
Medailonek významné osobnosti

PhDr. Jarmila Burgetová je čestnou předsedkyní Svazu knihovnických a informačních 
pracovníků České republiky (dále jen SKIP), poradkyní ředitele Knihovny Akademie 
věd  a  významnou osobností  českého  knihovnictví.  J.  Burgetová,  která  letos  v létě 
oslavila významné životní jubileum, se dlouhodobě zabývá knihovnickou spolkovou 
činností, což lze označit za současný trend českého knihovnictví. 

Obr. 1 Jarmila Burgetová oslavila letos v červenci 80. narozeniny1 

Jarmila  Burgetová  se  narodila  3.  července  1931  v šumavské  Sušici  do  rodiny 
gymnaziálního profesora. Na počátku profesní dráhy působila krátce v knihovnickém 
oddělení ministerstva kultury. V letech 1953 až 1955 pracovala jako metodická vedoucí 
v Krajské  lidové  knihovně  v Prešově.  Po  návratu  do  Čech  se  stala  v  roce  1957 
zaměstnankyní Státní knihovny ČSR (dnešní Národní knihovny ČR), ve které působila 
až  do  roku 1970,  kdy  obdržela  z politických  důvodů výpověď.  Za  doby  působení  ve 

1  Jarmila Burgetová - 80 let [online]. 2011, poslední revize 5.8.2011 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.lib.cas.cz/burgetova/album-1/album/slides/DSC_6042.html>. 

http://www.lib.cas.cz/burgetova/album-1/album/slides/DSC_6042.html
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Státní knihovně ČSR (psal se rok 1967) se J. Burgetové podařilo získat na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy doktorát z filozofie. 

Působení J. Burgetové na Akademii věd ČR se datuje od května roku 1972, kdy se stala  
knihovnicí  tehdejšího  Psychologického  ústavu  ČSAV  v  Praze.  Od  roku  1976  trvale 
pracuje  v Základní  knihovně  Ústředí  vědeckých  informací  ČSAV  (dnešní  Knihovně 
Akademie věd ČR). V této souvislosti je zapotřebí vyzdvihnout její jmenování do funkce 
vedoucí metodického oddělení. Za doby tohoto vedení zažila knihovna zvýšení celkové 
úrovně a prestiže. 

Jarmila Burgetová se aktivně angažovala při zakládání SKIP. Dne 19. dubna 1968 byl 
sestaven přípravný výbor SKIP, jehož  ústřední tajemnicí se stala právě J. Burgetová, 
která byla také členkou předsednictva.  Právoplatné uznání SKIP pochází z  listopadu 
roku 1968, kdy zástupci přípravného výboru přijali  na ministerstvu vnitra schválené 
stanovy  SKIP.  I  přes  intenzivní  zasazení  J.  Burgetové  a  jejích  kolegů  o  zachování 
existence  spolku  došlo  však  již  v srpnu  roku  1970  na  nátlak  ministerstva  kultury 
k oficiálnímu rozpuštění SKIP. 

Obr. 2 Jarmila Burgetová přebírá se svými spolupracovníky od náměstka ministra vnitra Stanovy a 
legální uznání SKIP2

Po  listopadové  revoluci  v  roce  1989  se  Jarmila  Burgetová  přičinila  o 
znovuobnovení  činnosti  SKIP  a  v následujícím  roce  se  stala  jeho  předsedkyní. 
Obhájit tuto funkci se jí podařilo i v letech 1992 a 1995. Od roku 1998 pracovala již  
jako místopředsedkyně SKIP a  vedoucí  zahraniční  komise.  V roce  2001  se  stala 
jeho čestnou předsedkyní. Od roku 2002 je v čele Frankofonního klubu při SKIP. 
J.  Burgetová  se  v rámci  SKIP  vždy  snažila  a  doposud  snaží  o  spolupráci  na 

2 BURGETOVÁ, Jarmila. Moje vzpomínání na Jiřího Cejpka aneb jak jsme „dvakrát“ zakládali SKIP. 
IKAROS: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2006, roč. 10, č. 2 [cit. 2011-08-13]. 
Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/vzpominame-na-prof-phdr-jiriho-cejpka-csc>. ISSN 1212-
5075. 
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mezinárodním poli. Mezi její hlavní snahy patří udržování intenzivních kontaktů 
s nejrůznějšími zahraničními spolky z knihovnické profese. 

Obr. 3 Jarmila Burgetová při ustavujícím sjezdu obnoveného SKIP v dubnu roku 19903

Její  publikační  činnost  je  velice  obsáhlá.  J.  Burgetová  redigovala  akademický 
zpravodaj Informace Knihovny AV ČR, pravidelně přispívala do Bulletinu SKIP či do 
periodika Čtenář. Vydávala především metodické dokumenty, odborné statě a články. 

J. Burgetová se pilně věnovala také výukové a přednáškové činnosti. Na školeních,  
seminářích a exkurzích se vždy snažila ponouknout knihovníky a  knihovnice ke 
vzájemné spolupráci a síťování. 

Co se týče působení na mezinárodní scéně, J.  Burgetová působila v Mezinárodní 
asociaci  bibliografie  (A.I.B.)  Od  roku 1997  až  do  roku  2005  byla  členkou  stálé  
komise  Mezinárodní  federace  knihovnických  sdružení  a  institucí  (IFLA)  pro 
veřejné knihovny. V letech 2003 až 2007 patřila do České komise pro UNESCO. J.  
Burgetová  zastávala  také  důležitou  pozici  v rakouském  Sdružení  knihovnic  a 
knihovníků (VÖB). 

Jarmila  Burgetová  získala  spoustu  ocenění.  Nad  ostatní  můžeme  vyzdvihnout 
především  čestnou  medaili  Za  zásluhy  o  Akademii  věd  ČR  (2011),  Cenu  Pražská 
knihovnice (2009), Cenu českých knihovníků udělovanou SKIP (2001), medaili Z. V. 
Tobolky za celoživotní přínos českému knihovnictví (2001) a stříbrnou medaili  dr. 
Josefa  Bicka  (1998).  Z doby  působení  na  Slovensku  zmiňme  také  poděkování  za 
vzornou spolupráci ve prospěch slovenského knihovnictví (1968) a pochvalné uznání 
Krajského národního výboru v Prešově (1955). 

3 BURGETOVÁ, Jarmila. Minulost, přítomnost a budoucnost SKIP [online]. 2011, poslední revize 4.1.2009 
[cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/KeStazeni/akc40vyroci/Burgetova.ppt>. 

http://skip.nkp.cz/KeStazeni/akc40vyroci/Burgetova.ppt
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Obr. 4 Jarmila Burgetová přebírá cenu Pražská knihovnice za rok 20094 

J.  Burgetová  si  ve  svém  životě  vždy  potrpěla  na  kvalitní  kulturní  vyžití.  Ráda 
navštěvuje koncerty České filharmonie. Na gymnáziu amatérsky zpívala v jazzovém 
orchestru a s velkou oblibou tančila. V mládí hrávala na klavír, housle a kytaru. 
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