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AKTUALITY 

Soutěž NČKR 2016 
Do 16. ledna 2017 mají vydavatelé možnost přihlásit své knihy do soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016. 
V soutěži s dlouhou tradicí je oceňován současný knižní design. Odborná porota soutěže hodnotí grafické, 
polygrafické a ilustrační zpracování publikací vydaných vždy v uplynulém kalendářním roce. V  každé ze 
sedmi kategorií jsou vyhlašována první tři místa, přičemž první místo je honorováno částkou 50 000 Kč.  
Více informací zde.  
 
Jubilejní ročník Trienále českého ex libris Chrudim  
Do 28. února 2017 mají autoři ex libris možnost přihlásit své díla do jubilejní celostátní přehlídky XV. 
Trienále českého ex libris. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve 
výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v období od 7. října do 5. listopadu 2017 a následně 
reprízována v tuzemsku i v zahraničí. Současně s výstavou bude zahájen sjezd Spolku sběratelů a přátel ex 
libris. 
Více informací zde.  

 
Výzva pro badatelskou veřejnost 
Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 50/2018 na téma Zánik starého světa. 
Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách. V roce 2018 tomu bude sto let od ukončení 1. světové 
války, která překreslila mapu Evropy, té střední obzvlášť výrazně. Zánik dlouhotrvající habsburské 
monarchie a vznik Polska, Československa, Maďarska, Rakouska, Jugoslávie, Rumunska aj. přinesl nejenom 
euforii ze splnění touhy po vzniku či obnovení národnostně pojatých států, ale také výraznou nejistotu a 
nestabilitu celého regionu.  
Více informací zde. 
 
Nový portál literárních muzeí 
Cílem nového portálu www.literarnimuzea.cz je soustředit a zpřístupňovat informace o literárních muzeích, 
domech či památnících spisovatelů v České republice. Metodické centrum pro knižní kulturu a literární 
muzea při Památníku národního písemnictví bude ve spolupráci s  dalšími institucemi poskytovat 
strukturované informace o místech, osobnostech a rovněž o aktuálním dění na poli literární paměti.  

 
 
 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/soutez-nejkrasnejsi-ceske-knihy-roku-2016-je-zahajena/
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/xv-trienale-ceskeho-ex-libris/
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/vyzva-pro-badatelskou-verejnost/
http://literarnimuzea.cz/


AKCE 

 
12. 1. / 19.00 / Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1 
André Spire & Otokar Fischer 1922–1938 « À vous de cœur » / „Ze srdce váš…“ / PREZENTACE 
PUBLIKACE / vstup volný 
Více informací zde.  
 
17. 1. / 19.00 / Malá vila PNP, Pelléova 20, Praha 6  
Skladby J. Kvapila, V. Nováka, G. Fauré a B. Bartóka; P. Roubíčková-Franců – housle, M. Syrová – zpěv, B. 
Englerová – klavír / KONCERT / vstup volný 
Více informací zde.  
 

 
VÝSTAVY 
 
do 31. 1. / Malá vila PNP, Pelléova 20, Praha 6  
Grafický kalendář 2017 „12 podob vody“ / A. Ballardini, Z. Hraba, Z. Hušková, P. Piekar, M. Sláma, L. 
Sýkora 
Více informací zde.  

 
KNIŽNÍ NOVINKY 
 
Arnošt Lustig: Krásně jsem si početl. Korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Ha nkou 
(Mladá fronta a PNP, 2016) 
Knihu dopisů, koncipovanou jako kroniku života A. Lustiga a jeho rodiny po odchodu do exilu v  roce 1968, 
sestavili Petr Kotyk a Světlana Kotyková. Přináší jedinečný výběr autentických dokumentů a fotografií vedle 
původních neupravovaných strojopisů a rukopisů korespondence Lustiga a jeho ženy Věry, dcery Evy a syna 
Pepiho, babičky Terezie, její dcery Hany Hnátové a dalších příbuzných až po přátele Zdenu a Josefa 
Škvorecké v Torontu. Korespondence je svědectvím o síle lidských a rodinných pout, lásky a přátelství 
v těžkých dobách.  
Více informací o publikacích PNP zde.  

 
 
Těšíme se na setkání na našich akcích.  
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K rozesílce tohoto newsletteru jste se přihlásil(a) na stránkách pamatniknarodnihopisemnictvi.cz. Chcete-li se odhlásit z další rozesílky, 
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