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Tisková zpráva 

Zasedá porota soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2014  

 

Praha, 19. února 2015 – V posledním únorovém týdnu zasedne porota soutěže Nejkrásnější české 
knihy roku 2014, kterou pořádá Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České 
republiky, aby vybrala vítěze v sedmi soutěžních kategoriích z více než 250 přihlášených knih. 
Slavnostní vyhlášení oceněných knih spojené s vernisáží výstavy k 50. výročí soutěže se uskuteční 
22. 4. v letohrádku Hvězda.  
 
První dva dny (23. a 24. 2.) bude knihy hodnotit technická komise, další dva dny (25. a 26. 2.) potom 
výtvarná komise. V rámci soutěže Nejkrásnější české knihy roku se hodnotí grafické a polygrafické 
zpracování publikací včetně ilustrací. 
 
V každé ze sedmi kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž první místo je honorováno 
částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále předává zvláštní ocenění grafikovi do 30 let 
a studentským pracím cenu Arna Sáňky. Další ceny udělují Spolek českých bibliofilů, SČGU Hollar, 
TypoDesignClub a Svaz polygrafických podnikatelů. 
 
V porotě zasednou tito grafičtí designéři, teoretici, ilustrátoři a zástupci PNP a MK ČR: 
Milan Beran 
Yvona Ferencová 
Jan Jiskra 
Julie Kačerovská 
Jan Kavan 
Zuzana Kubíková 
Boris Meluš 
Vladislav Najbrt 
Kateřina Přidalová 
Tereza Riedlbauchová 
Blanka Skučková 
 
Více informací na: 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-nckr/ 
www.facebook.com/nckr2014  
 
Kontakt pro média: 
Karolina Voňková 
e-mail: vonkova@pamatnik-np.cz 
tel.: 778 529 387 
 

 
Soutěž o nejkrásnější knihy má dlouhou tradici. V roce 1928 inicioval tuzemskou soutěž o nejkrásnější 
knihu podle zahraničních vzorů sběratel Arno Sáňka, jehož jméno nese studentská cena. O rok později 
ji Spolek českých bibliofilů poprvé zorganizoval. Pravidelně se začala soutěž pořádat od roku 1965 pod 
názvem Československé nejkrásnější knihy. Od roku 1993 se soutěž jmenuje Nejkrásnější české knihy 
roku a jejími organizátory jsou Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví.      
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