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AKTUALITY A PROJEKTY
TÉMA MĚSÍCE: Žijeme českou grafikou!
V prosinci kulminují akce PNP konané u příležitosti Roku grafiky, který vyhlásil SČUG HOLLAR
u příležitosti stoletého výročí od založení spolku. Výstava XV. Trienále českého ex libris bude po
úspěšné premiéře v Chrudimi k vidění v Praze. Prezentace originálních linorytů současných českých
grafiků Grafický kalendář 2018: Mé hrady spatřené… potrvá do 12. ledna 2018 v Malé vile PNP.
Unikátní virtuální výstavu k výročím Václava Hollara prodlužujeme a bude k zhlédnutí i po 31.
prosinci na webu e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.
Vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017
Do 17. ledna 2018 bude možné přihlásit knižní díla do 53. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy
roku 2017. 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. Sborník by
měl ve svých studiích a edicích zachytit a zpřítomnit alespoň část minulého i současného obrazu
lesa (včetně tropického pralesa v cestovatelské literatuře), jak ho zprostředkovává umění
a humanitní vědy. Anotace příspěvků je možné zaslat redakci do 31. 3. 2018.
Upozornění pro badatele
Ve dnech 27. – 29. 12. 2017 bude studovna fondů PNP na Strahově uzavřena.

AKCE
Vánoční koncert v rámci doprovodného programu výstavy Grafický kalendář 2018 – Mé hrady
spatřené…
Dne 7. prosince se v Malé vile PNP uskuteční komorní koncert adventních a vánočních písní.

VÝSTAVY
XV. Trienále českého ex libris v Praze
Od 5. prosince je možné navštívit výstavu trienální kolekce českého ex libris v Libeňském zámku.
Výstavu pořádáme ve spolupráci s MČ Praha 8 a potrvá do 12. ledna 2018.
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 v Brně od 9. listopadu probíhá výstava vítězných titulů 52. ročníku soutěže.
Grafický kalendář 2018 – Mé hrady spatřené…
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
Knižní novinky PNP
Novinky z knižní produkce PNP potěší fanoušky našich výstav v roce 2017. Reprezentativní a rozsáhlá
publikace v třech jazycích – češtině, ruštině a angličtině – s bohatou obrazovou přílohou, Zkušenost
exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, je
katalogem k stejnojmenné výstavě, která se konala od června do října 2017 v letohrádku Hvězda.
Kniha Barbory Vláškové Wenceslaus Hollar Bohemus (Ze sbírky Památníku národního písemnictví)
reflektuje dílo významného barokního rytce a jeho zastoupení ve sbírce PNP.

OSOBNÍ VÝBĚR ZE SBÍRKY
Každý měsíc představujeme osobnosti z řad zaměstnanců PNP a jejich osobní výběr se sbírky PNP.
O svém osobním výběru píše Alena Petruželková.

Krásné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku přeje PNP.
Těšíme se na setkání na našich akcích v roce 2018.
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