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AKTUALITY A PROJEKTY

Projekt Bratři Vokolkovi – Pocta uměleckému rodu z Pardubic
Památník národního písemnictví je spolupořadatelem a partnerem projektu, který připomíná život a
dílo Vlastimila, Vojmíra a Vladimíra Vokolkových. Bohatý program výstav, komentovaných prohlídek,
přednášek, diskusí a odborná konference probíhá v Pardubicích od března do srpna.
Byly vyhlášeny ceny v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2016
19. dubna byly v rámci slavnostního ceremoniálu rozdány ceny NČKR 2016. Soutěž pořádá
každoročně Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR. Na webu PNP najdete
kompletní přehled vítězných publikací.

AKCE

Svět knihy 2017
Památník národního písemnictví se již tradičně účastní mezinárodního knižního veletrhu a literárního
festivalu Svět knihy. Stánek PNP s výstavou Nejkrásnějších českých knih roku 2016 najdete od 11. do
14. května ve střední hale Průmyslového paláce na Výstavišti Praha Holešovice. Součástí
doprovodného programu je tvořivá dílna pro děti Nakresli si nejkrásnější ilustraci!
Open House Praha 2017
Památník národního písemnictví se zapojí do akce Open House Praha nejenom otevřenými dveřmi
své Malé vily, ale také speciálním programem o literatuře.
Mezinárodní den muzeí 2017
18. května probíhá Mezinárodní den muzeí, do kterého se Památník národního písemnictví zapojí
programem v letohrádku Hvězda. Letošní téma zní „Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny
20. století“.
Slova mají křídla
24. května se v Malé vile PNP uskuteční další z oblíbených literárních večerů. Hostem Lubora
Falteiska a Dušana Spáčila bude překladatelka z čínštiny Zuzana Li.

VÝSTAVY

Nejkrásnější české knihy roku 2016
Výstava publikací oceněných mezinárodní odbornou porotou soutěže NČKR v letohrádku Hvězda
potrvá od 20. dubna do 28. května.
Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu
Až do 21. května potrvá výstava, která je jedním z projektů Památníku národního písemnictví pro Rok
grafiky, vyhlášený SČUG Hollar k příležitosti 100. výročí jeho založení.

České avantgardní knižní umění v Buchmuseum der SLUB v Drážďanech
Součástí výjimečné výstavy československých avantgardních publikací jsou exponáty ze sbírky
Památníku národního písemnictví. Výstava potrvá do konce srpna 2017.
Osudy 50. let – proces se „Zelenou internacionálou“
Od 28. dubna do 4. června bude v Muzeu hry – Regionálním muzeu a galerii v Jičíně zpřístupněna
výstava o osudech odsouzených spisovatelů v tzv. politickém procesu se Zelenou internacionálou.

Výstava Josef Lada
Do 7. května potrvá výstava Ladových raných ilustrací a karikatur do časopisů a novin vydávaných na
počátku 20. století. Zastoupeny jsou především práce z Humoristických listů z dvacátých a třicátých let.
Výstavu pořádá Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.
Kněhoznačky Josefa Váchala
Výstava prezentuje méně známou oblast Váchalovy tvorby – ex libris. Můžete ji navštívit v Městské
galerii Litomyšl do 4. června 2017.
Vojmír Vokolek – Mizející poselství
Výstava připomene a s odstupem patnácti let po jeho úmrtí komplexně reflektuje nadčasovost a
mnohotvárnost tvorby jedné z nejvýraznějších poválečných regionálních osobností Pardubicka, malíře,
sochaře, grafika, ilustrátora a básníka Vojmíra Vokolka (1910–2001).

KNIŽNÍ NOVINKY

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

Těšíme se na setkání na našich akcích.
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