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AKTUALITY A PROJEKTY
Cena českého výboru ICOM v národní soutěži Gloria Musaealis 2016
Dne 17. května 2017 byla v Betlémské kapli v Praze vyhlášena ocenění ve všech soutěžních kategoriích XV.
ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis 2016. Památník národního písemnictví získal Cenu Českého
výboru ICOM za výstavu "Havel—Prigov a česká experimentální tvorba".
Úspěšné završení projektu Bratři Vokolkovi – Pocta uměleckému rodu z Pardubic
Akce k poctě uměleckého rodu Vokolkových byly završeny otevřením výstavy Lis tří bratří ve
Východočeském muzeu, výstavy Svědci Václava Vokolka v galerii NOV, vzpomínkovou bohoslužbou a
odbornou konferencí Univerzity Pardubice a Památníku národního písemnictví.
Výroční cena vydavatelství Mladá fronta
Na Světě knihy Praha 2017 se dne 11. května 2017 uskutečnilo slavnostní předávání Výročních cen
vydavatelství Mladá fronta. Světlana Kotyková a Petr Kotyk získali Cenu A. Lustiga za publikaci Arnošt Lustig –
Krásně jsem si početl. Korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezii a sestrou Hankou.

AKCE
Mezinárodní den dětí v letohrádku Hvězda
Dne 1. června 2017 je pro všechny děti od 6 do 15 let vstup do letohrádku Hvězda zdarma.
Pražská muzejní noc
Již tradičně patří druhá červnová sobota v Praze muzeím a galeriím. Letošní Pražská muzejní noc
nabídne mimořádné vstupy do 49 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v 78 objektech, zajímavý
program a jedinečnou atmosféru. Památník národního písemnictví se zapojí programem v letohrádku
Hvězda a v Malé vile PNP.
Literární soutěž Zkušenost exilu
Památník národního písemnictví připravuje literární soutěž u příležitosti konání výstavy Zkušenost exilu.
Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. Soutěž bude vyhlášena
16. června a potrvá do 30. září 2017. Pro více informací sledujte webové stránky PNP.
Filmová přehlídka Zkušenost exilu v kině Ponrepo
Přehlídku filmů, která je součástí bohatého doprovodného programu výstavy Zkušenost exilu. Osudy exulantů
z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, spolupořádají Národní filmový archiv a
Památník národního písemnictví. Koná se od 21. do 30. června 2017.
Doteky světové literatury s J. L. Peixotem
Hostem dalšího z oblíbených literárních pořadů, který se uskuteční 20. června 2017 v 19.00 hod. v Malé vile
PNP, bude portugalský spisovatel José Luis Peixoto.
Znáte Rychlé šípy?
Pořad k 110. výročí narození Jaroslava Foglara „Znáte Rychlé šípy?“ se uskuteční 28. června 2017 v 17.00 hod.
v Sále B. Němcové v sídle PNP na Strahovském nádvoří.
VÝSTAVY
Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Od 16. června do 29. října 2017 bude v letohrádku Hvězda možné navštívit výstavu „Zkušenost exilu.
Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu“. Jejím pořadatelem je
Památník národního písemnictví v spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., Národní galerií
v Praze a Národním filmovým archivem. Výstava je největším výstavním projektem PNP v tomto roce
a událostí sezony v letohrádku Hvězda.

Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu
Od 29. června do 6. srpna 2017 bude v příbramské Galerii Františka Drtikola zpřístupněna rozšířená verze
výstavy, kterou Památník národního písemnictví připravil ve spolupráci s Galerii HOLLAR v rámci projektu
ROK GRAFIKY 2017.
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“ v Jičíně
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.
Kněhoznačky Josefa Váchala v Litomyšli
Do 4. června 2017 je možné navštívit výstavu, prezentující méně známou oblast Váchalovy tvorby – ex libris.
Výstava Lis tří bratří v Pardubicích
Výstava o tiskařském a uměleckém rodu Vokolkových bude ve Východočeském muzeu v Pardubicích
otevřena až do 27. srpna 2017.

VÝZVY
Konference Knižní kultura 19. století
Do 30. června 2017 je možné se přihlásit na konferenci, kterou pořádá Muzeum Jindřichohradecka za podpory
Národního muzea a Metodického centra při Památníku národního písemnictví.

OSOBNÍ VÝBĚR SE SBÍRKY
Nová rubrika newsletteru PNP představí každý měsíc osobnosti z řad zaměstnanců PNP a jejich osobní výběr se
sbírky PNP. V pilotním čísle představujeme výběr „ad personam“ ředitele PNP Zdeňka Freislebena a literárního
historika Lukáše Prokopa.
Těšíme se na setkání na našich akcích a přejeme pohodové léto.
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