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Tisková zpráva | 25. 5. 2017 

Blíží se konec výstavy Nejkrásnější české knihy roku 2016 

v letohrádku Hvězda 

 Dne 28. května 2017 končí výstava Nejkrásnější české knihy roku 2016 a Nejkrásnější knihy světa 2015 

v letohrádku Hvězda, kterou uspořádal Památník národního písemnictví spolu s  Ministerstvem kultury 

ČR. Návštěvníci tak mají poslední šanci prohlédnout si spolu s  oceněnými knihami také prostory 

hodovní síně renesančního letohrádku, kde se výstava koná letos poprvé. 

Na výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2016 je možné si prolistovat knihy vybrané mezinárodní porotou 

z 250 přihlášených titulů v sedmi základních kategoriích i publikace vyznamenané dalšími odborníky. 

Patří sem především nejkrásnější odborná publikace roku 2016 TABOOK BEDEKR z nakladatelství 

Baobab, vítěz kategorie krásné literatury Letec Otto Hanzlíček z nakladatelství Labyrint, pracovní sešity 

pro děti s názvem Hafanova dobrodružství z dílny Kudlapress, Manuál japonského laku z nakladatelství 

Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kniha o výtvarném umění StArt. Sport jako symbol ve 

výtvarném umění vydaná Arbor vitae societas, nejkrásnější katalog roku 2016 s názvem RGB3D vydaný 

Galerií Zdeněk Sklenář a autorská kniha Jindřicha Štreita Kde domov můj z nakladatelství wo-men.  

Autory grafického designu výstavy stejně jako katalogu letošního ročníku soutěže jsou Štěpán Marko a 

Jaromír Skácel. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Záštitu nad výs tavou poskytla 

primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. 

Až se výstava uzavře, budou mít návštěvníci ještě několik příležitostí prohlédnout si Nejkrásnější české 

knihy roku 2016 na dalších místech. Dne 10. června je představíme během Muzejní noci v Malé vile PNP 

v Pelléově 20 na Praze 6.  Od 7. do 15. června budou mít možnost jimi listovat návštěvníci SUPŠ sv. 

Anežky České v Českém Krumlově. Po letní pauze se knihy přestěhují na festival Tabook, který proběhne 

29. a 30. září 2017 v Táboře, a 5. října se objeví v budově Univerzity Hradec Králové. Záhy poté 

publikace vystavíme na Designbloku na Výstavišti Praha Holešovice, který se letos koná v termínu 26. až 

30. října. Od prosince 2017 do března 2018 pak proběhne výstava Nejkrásnější české knihy roku 2016 

v Moravské galerii v Brně. 
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Kontakt pro média 

Veronika Rollová 

Oddělení prezentace sbírky 

Památník národního písemnictví 

Tel.: +420 778 529 387 

E-mail: rollova@pamatnik-np.cz 

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 

facebook.com/nckr2016 
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