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AKTUALITY A PROJEKTY 

Událost měsíce: virtuální výstava Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla 
Dne 2. listopadu 2017 spustí Památník národního písemnictví nový web http://e-
vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz. První virtuální výstavou představenou na tomto portálu 
bude výstava k výročím Václava Hollara kurátorky Barbory Vláškové.   
  
Volná místa v PNP 
Do 7. listopadu je možné se přihlásit do výběrového řízení na pozice: produkční a 
pracovník/pracovnice vztahů s veřejností.   
 
Vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016 
Od 15. listopadu 2017 do 17. ledna 2018 bude možné přihlásit knižní díla do 53. ročníku soutěže 
Nejkrásnější české knihy roku 2016. Soutěž pořádají Památník národního písemnictví a Ministerstvo 
kultury České republiky. Vyhlášení nominací se uskuteční 14. 2. 2018.  
 
Výzva pro badatelskou veřejnost 
Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv 51/2019 na téma Les. Anotace 
příspěvků je možné zaslat redakci do 31. 3. 2018.  
 
Vítězové a vítězky literární soutěže u příležitosti výstavy Zkušenost exilu 
Dne 29. 10. 2017 byly vyhlášeny výsledky literární soutěže na téma Inspirace odlišností: moje setkání 
s jinou kulturou. Všem oceněným blahopřejeme.  
 

 
AKCE 
  
XV. Trienále českého ex libris Chrudim – komentovaná prohlídka a workshop 
Dne 3. listopadu se v chrudimské výstavní síni v Divadle Karla Pippicha uskuteční komentovaná 
prohlídka s kurátorkou Barborou Vláškovou a workshop s výtvarníkem Ivo Křenem. 
 
Listopadová Slova mají křídla 
Dne 15. listopadu se v Malé vile PNP na Praze 6 uskuteční další z oblíbených literárních večerů 
Dušana Spáčila a Lubora Falteiska.  

XV. Trienále českého ex libris Chrudim – kolokvium  
Dne 16. listopadu se v Památníku národního písemnictví uskuteční kolokvium na téma dalšího 
směřování výtvarného žánru ex libris.   

Vernisáž výstavy Grafický kalendář 2018 – Mé hrady spatřené…  
Dne 23. listopadu se v Malé vile PNP uskuteční vernisáž výstavy grafického kalendáře pro rok 2018. 
Součástí vernisáže bude komorní koncert vážné hudby.   

 
VÝSTAVY 
  
XV. Trienále české ex libris v Chrudimi  
Už jenom do 5. listopadu je možné navštívit výstavu trienální kolekce českého ex libris ve výstavní síni 
v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi.  
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Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla  
Od 2. listopadu je na http://e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz zpřístupněna virtuální 
kolekce děl Václava Hollara ze sbírky PNP.  

Nejkrásnější české knihy roku 2016 v Brně 
V Moravské galerii Brně se od 9. listopadu uskuteční výstava vítězných titulů a užšího výběru 52. 
ročníku soutěže.  

Grafický kalendář 2018 – Mé hrady spatřené…  
Od 23. listopadu 2017 do 12. ledna 2018 potrvá v Malé vile PNP výstava originálních linorytů. 
Součástí výstavy je doprovodný program koncertů.  

Secessioni europee – Monaco-Vienna-Praga-Roma – L´onda della modernitá  
Na konci září byla v Palazzo Roverella v italském Rovigu otevřena výstava, na které se významnou 
zápůjčkou ze své sbírky podílí také Památník národního písemnictví. Výstava potrvá do 21. ledna 
2018.  

 
PUBLIKACE 
  
Miloš Sládek: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a 
tradiční perikopní systém 
PNP vydal v edici Depozitář novou publikaci literárního historika, archiváře a editora Miloše Sládka. 
Její prezentace a setkání s autorem se uskuteční v říjnu.   
 
Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar 
Masarykův ústav AV ČR vydal publikaci, na které se editorsky podílel literární historik a kurátor PNP 
Petr Kotyk. Prezentace publikace se uskuteční 21. září v 19.00 hod. v Knihovně Václava Havla.  
  
Literární paměť ve středních Čechách 
Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea vydalo s Maticí českou sborník  
ze stejnojmenného kolokvia.  
  

 
   
Těšíme se na setkání na našich akcích.  
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