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AKTUALITY 

Porota Nejkrásnější České Knihy Roku 2016 už rozhodla 

Když se 16. ledna uzavřely brány elektronických přihlášek do soutěže Nejkrásnější české knihy roku 

2016 (NČKR 2016), počet soutěžních titulů dosáhl rekordního čísla dvou set padesáti. Pro technickou 

komisi i výtvarnou porotu tak nebylo jednoduché rozhodnout o vítězích ve všech sedmi kategoriích. 

Během prvního únorového týdne však všechny ceny našly své majitele. Soutěž pořádá Ministerstvo 

kultury ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví (PNP). 

 

AKCE 

Slova mají křídla 

Na literárním večeru Slova mají křídla vystoupí 22. března od 19 hodin v Malé vile PNP hudebník, básník 

a publicista Jan Burian, který posluchače potěší svými humornými písničkami za doprovodu piána.  Na 

posluchače se těší i dva další literární hosté. 

 

VÝSTAVY 

Karel Hlaváček – Jsou ohně marny – kresby a rukopisy 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví 

výstavu s názvem Karel Hlaváček: Jsou ohně marny. Básník Karel Hlaváček je zde představen především 

svými kresbami. Výstava je k vidění v grafickém kabinetu ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU od 15. února do 

2. dubna. Podařilo se ji uskutečnit zejména díky spolupráci s Památníkem národního písemnictví, který 

pečuje o většinu Hlaváčkova slovesného i výtvarného díla. 

Josef Lada v Domě Umění v Opavě 

Výstava zájemce seznámí s vývojem autorovy tvorby. K vidění budou rané ilustrace a karikatury do 

časopisů a novin vydávaných na počátku 20. století, ve 20. a 30. letech, především v Humoristických 

listech. Výstavu Josef Lada pořádá Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Památníkem národního 

písemnictví.. 

 

 

http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/porota-nejkrasnejsi-ceske-knihy-roku-2016-uz-rozhodla/
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/slova-maji-kridla/
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/karel-hlavacek-jsou-ohne-marny-kresby-a-rukopisy/
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/1075-josef-lada-v-dome-umeni-v-opave/


KNIŽNÍ NOVINKY 

Vyšel nový sborník Literární Archiv č. 48/2016 – Dítě, Dětství a Literatura 

Sborník je věnován specifické oblasti umělecké literární tvorby určené dětem, mládeži a začínajícímu 

čtenáři. V řadě příspěvků se tak sborník zabývá vlastní estetikou, diferencovaným jazykem a 

specifickými náměty. Úvodní stať Mileny Šubrtové se věnuje dětskému hrdinovi v české próze.  

 

Těšíme se na setkání na našich akcích.  
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