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AKTUALITY A PROJEKTY 

Badatelna PNP v Litoměřicích 
V červenci 2017 byl zahájen provoz badatelny v objektu centrálního depozitáře PNP v Litoměřicích. 
Badatelna je otevřena každý všední den od 9 do 16 hodin.  
  
Volné místo v PNP 
Do 15. září je možné se přihlásit do výběrového řízení na pozici vědeckého tajemníka /vědecké 
tajemnice PNP.  

 
AKCE 
  
Doprovodný program výstavy Zkušenost exilu  
V září a říjnu 2017 je připraven bohatý program doprovodných akcí k výstavě Zkušenost exilu. Osudy 
exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. Více informací o 
tematických vycházkách, koncertu a tematických večerech najdete na webu PNP.  
  
Literární soutěž Zkušenost exilu 
Součástí doprovodného programu výstavy je i literární soutěž na téma Inspirace odlišností: moje 
setkání s jinou kulturou, do které je možné se přihlásit do 30. září.   
  
Komentovaná prohlídka výstavy Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda 
V sobotu 16. září v 14.00 hod. se bude konat komentovaná prohlídka výstavy s historikem umění 
Ivanem P. Muchkou.   
  
Zářijová Slova mají křidla  
Ve čtvrtek 21. září v 19.00 hod. se v Malé vile PNP uskuteční literární večer Slova mají křídla. Hosty D. 
Spáčila a L. Falteiska budou literární historik a publicista Jan Lukeš a vědec Ivan M. Havel.  
  
Komentovaná prohlídka výstavy Zkušenost exilu 
Dne 27. září v 16.00 hod. se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem v českém jazyce.   
  

 
VÝSTAVY 
  
Zkušenost exilu 
Do 29. října potrvá v letohrádku Hvězda největší výstavní projekt PNP v tomto roce – výstava 
Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. Na 
výstavě se spolupodílely Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Národní galerie v Praze a Národní filmový 
archiv.  
  
Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda 
Od 8. září do 29. října bude zpřístupněna nová výstava, která nahradí stálou expozici v přízemí 

letohrádku Hvězda, kterou Památník národního písemnictví zpřístupnil v roce 2000. Výstava vznikla 
ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. 
  
Zdeněk Burian a jeho svět 
Během září je možné navštívit výstavu v Muzeu Z. Buriana v Štramberku, na které se PNP podílel 
zapůjčením exponátů ze své sbírky.  
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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.  
  

 
  
OSOBNÍ VÝBĚR ZE SBÍRKY 
Rubrika představí každý měsíc osobnosti z řad zaměstnanců PNP a jejich osobní výběr ze sbírky PNP. 
V zářijovém newsletteru svůj osobní výběr představuje literární historik Miloš Sládek.  
  

 
  
  
Těšíme se na setkání na našich akcích.  
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