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AKTUALITY A PROJEKTY  

Nejkrásnější české knihy roku 2016 byly prezentovány na knižním veletrhu v Lipsku 
Ve dnech 15.– 18. března 2018 proběhl tradiční knižní veletrh v Lipsku. Vítězné knihy soutěže 
Nejkrásnější české knihy roku 2016 byly k vidění v české expozici a také v expozici Nejkrásnějších 
knih světa. Všechny knihy, které se účastnily soutěže o Nejkrásnější knihu světa, budou opět k 
vidění v říjnu na knižním veletrhu ve Frankfurtu.   
 
Ministr kultury Ilja Šmíd převzal záštitu nad výstavním projektem Naše Francie 
Ministr kultury Ilja Šmíd převzal záštitu nad výstavním projektem Naše Francie. Francouzská poezie 
v českých překladech a ilustracích 20. století, který bude slavnostní vernisáží zahájen 10. května 
2018 v letohrádku Hvězda. Jedná se o nejvýznamnější projekt Památníku národního písemnictví k 
oslavám a výročím 2018 a zároveň je projekt zařazen pod hlavičku Evropského roku kulturního 
dědictví. 

 
Výstava tvorby bratří Čapků v Tokiu v The Shoto Museum of Art 
Od 7. dubna 2018 do 27. května 2018 proběhne v Tokiu v The Shoto Museum of Art výstava tvorby 
bratří Čapků, na které se Památník národního písemnictví a České středisko v Tokiu podílejí jako 
partner. Výstava se koná k 100. výročí vzniku Československa.  
 

Pracovna Ladislava Mňačka je z provozních důvodů uzavřena 
Z provozních důvodů je pracovna Ladislava Mňačka do 15. května 2018 uzavřena.  
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AKCE 

Vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 
Slavnostní vyhlášení 53. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 proběhne 19. dubna 
2018 v letohrádku Hvězda.  

 

Doteky světové literatury v Malé vile PNP  
Dalším hostem rezidenčního programu Doteky světové literatury, který Památník národního 
písemnictví pořádá ve spolupráci s Praha město literatury, bude španělská spisovatelka Encarna 
Castillo. Literární večer proběhne 26. dubna v Malé vile PNP. Více informací k pořadu naleznete na 
našich webových stránkách.  

 
Symposium: Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin 
Památník národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Katedra hudební výchovny 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Katedra výchovné dramatiky DAMU pořádají mezioborové 
sympozium Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin. Sympozium se uskuteční k poctě položení 
základního kamene k Národnímu divadlu 16. května 1868 a oslavě této události na jaře 1918. Akce se 
bude konat ve dnech 24. – 26. dubna 2018 v Památníku národního písemnictví a na Pedagogické 
fakultě UK.  

 

VÝSTAVY 
 
Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda 
Památník národního písemnictví zahájil 3. dubna 2018 návštěvnickou sezonu v letohrádku Hvězda 
otevřením nové stálé expozice Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda, kterou připravil ve 
spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Výstava představuje život arcivévody Ferdinanda 
II. Tyrolského a stavbu, která je spojena s jeho působením v Čechách. Unikátní prezentace vnitřní 
štukové výzdoby v historickém kontextu je v této podobě představena vůbec poprvé. Expozice 
Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda bude veřejnosti přístupná do 31. října 2018.   
 

Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla  
Unikátní virtuální výstava děl Václava Hollara ze sbírky PNP na  
http://e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz je prodloužena.  

 

PUBLIKACE 

Literární archiv č. 49/2017 – Literatura a moderní hudba. Ke 100. výročí narození Josefa 
Kainara  
Sborník se věnuje vztahu moderní hudby a literatury. V tomto kontextu připomíná zvláště dílo 
Josefa Kainara. Radomil Novák se ve své studii zaměřuje na tematizaci hudby v  poezii Otokara 
Březiny, Antonína Sovy, Oldřicha Mikuláška a J. Kainara. Lenka Přibylová seznamuje s  melodramy 
složenými na Kainarovy verše, Stefan Segi se zabývá českými hiphopovými texty a rozebírá slova 
jedné z písní Vladimira 518. V druhé části periodika nalezneme kritickou edici Jana Bílka, který 
připravil k publikaci vzájemnou korespondenci začínajícího spisovatele J. Kainara a nakladatelství 
Melantrich. 
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Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném 
Československu  
Trojjazyčná publikace Zkušenost exilu představuje katalog úspěšné výstavy Památníku národního 
písemnictví, rozšířený o několik hlubších sond do jednotlivých témat. Výpravná kniha je provázena 
bohatým obrazovým materiálem a snaží se o co možná nejširší zachycení dosud obecně málo 
známého kulturního a historického fenoménu.     

Barbora Vlášková: Wenceslaus Hollar Bohemus (1607–1677). Ze sbírek Památníku národního 
písemnictví 
Publikace prezentuje formou úvodní stati a katalogových hesel soubor volných grafických listů i 
knižních ilustrací jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století pocházejících ze sbírek 
Památníku národního písemnictví. Představena je zde kolekce leptů Václava Hollara, která je 
zastoupena ve fondech význačných sběratelů a postav české kultury konce 19. a první poloviny 20. 
století – Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara z Růžokvětu či Arna Sáňky – a jež dosud stála 
stranou badatelského zájmu.  

Tituly PNP distribuuje Kosmas. Je možné je také objednat a zakoupit přímo v PNP.  
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