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Milí přátelé,
zasíláme Vám pravidelný přehled akcí z Památníku národního písemnictví. Nejkrásnější české knihy
roku 2017, které byly v září prezentované na knižním veletrhu LITR Olomouc a festivalu Tabook
v Táboře, budou v říjnu vystavené na mezinárodní přehlídce designu Designblok 2018. V polovině
měsíce října pokřtíme novou publikaci - Literární kroniku První republiky, na které společně pracovali
kolegové Literárního archivu Památníku národního písemnictví a Ústavu pro jazyk český Akademie
věd ČR.
V Malé vile Památníku národního písemnictví si od 1. do 12. října můžete prohlédnout tvorbu studentů
oboru Propagační grafika Školy užitkového výtvarnictví J. Vydry v Bratislavě. Festival české a
slovenské tvorby pro děti můžete navštívit každý všední den po přechozím objednání.
O víkendu 27. a 28. října oslavíme 100. výročí založení Československa. Památník národního
písemnictví se zapojí do společné akce pražských muzeí a galerií Pražská muzea 1918 - 2018. Po oba
tyto dny bude volný vstup na letohrádek Hvězda i výstavy Ferdinand II. Tyrolský a Naše Francie.
Návštěvníci navíc mohou symbolicky sbírat razítka institucí, která navštíví. Za tři nasbíraná razítka
budou odměněni pamětní deskou. V rámci doprovodného programu akce připravil Památník
národního písemnictví výtvarné dílny pro děti, které jim přiblíží nejvýznamnější spisovatele 20. století
a komentovanou prohlídku výstavy Naše Francie s kurátorem Antoinem Marèsem, na kterou se stále
můžete registrovat na e-mailu: havlikova@pamatnik-np.cz
Veřejnou vernisáží v úterý 30. října zahájíme putovní výstavu Listování Slovenskem: Česká vydání
slovenské literatury. Ve středu 31. října bude ukončena návštěvnická sezona letohrádku Hvězda,
zároveň je to poslední možnost navštívit výstavu Naše Francie a pro letošní rok i výstavu Ferdinand II.
Tyrolský.
Příjemný podzim Vám přeje,
tým Památníku národního písemnictví

Akce
Křest Literární kroniky
Reprezentativní obrazově-výkladová publikace Literární kronika první republiky vznikla ve spolupráci
Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Památníku národního písemnictví, Střediska společných činností
AV ČR a za podpory Ministerstva kultury ČR. V celkem 21 kapitolách soustředěných vždy k jednomu
roku z intervalu 1918–1938 přibližuje různé aspekty literární kultury meziválečného Československa.
Je určena širší veřejnosti i zasvěceným zájemcům o dobovou literaturu a kulturní dění a bude
slavnostně pokřtěna 16. října 2018.

NČKR 2017 na mezinárodní přehlídce Designblok 2018
Závěr října bude patřit velké výstavě NČKR 2017 na Designbloku. Kolekce nejkrásnějších knih bude na
pražském Výstavišti vystavena od 25. do 29. října. V říjnu budou Nejkrásnějších české knihy roku 2017
představeny i studentům umělecké školy v Plzni.

Výstavy
Festival české a slovenské tvorby pro děti: Duel Němcová - Dobšínský
Od 1. 10. do 12. 10. 2018 proběhne v Malé vile PNP Festival české a slovenské tvorby pro děti, který v
rámci oslav stoletého výročí od založení Československa pořádá Památník národního písemnictví a
Bona Fide. Výstavu prostorových ilustrací, komiksů a objektů na motivy pohádek B. Němcové a B.
Dobšínského si můžete prohlédnout každý všední den po předchozím objednání.

Pražská muzea 1918 - 2018
V rámci oslav 100. výročí založení Československa 28. října 2018 se Památník národního písemnictví
zapojí do společné události pražských muzeí a galerií: Pražská muzea 1918 - 2018. O víkendu 27. a 28.
října 2018 bude volný vstup na letohrádek Hvězda i na výstavy Ferdinand II. Tyrolský a Naše Francie.
Návštěvníci dostanou v každém navštíveném muzeu/galerii razítko a za tři nasbíraná razítka budou
odměněni pamětní deskou. Připraven bude i doprovodný program. V sobotu 27. října proběhne
workshop pro děti, v neděli 28. října komentovaná prohlídka výstavy Naše Francie, kterou bude tento
výjimečný výstavní projekt zakončen.
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