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AKTUALITY A PROJEKTY  

Nominace soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 jsou známy 

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2017 již zná své nominované. Mezinárodní odborná 

komise, která zasedala v Malé vile Památníku národního písemnictví od 8. února do 13. 

února 2018, rozhodla o nominovaných v 6 kategoriích. V kategorii „Učebnice“ nebyla 

nominována žádná kniha. V 53. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 

vybírala porota z 255 knih, které přihlásili designéři, umělecké školy, kulturní instituce a 

nakladatelství. Slavností vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 proběhne 

19. dubna 2018 v letohrádku Hvězda. Soutěž pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci 

s Památníkem národního písemnictví. Více informací na webových stránkách Památníku 

národního písemnictví.  

Oslavy výročí české státnosti doprovodí řada kulturních akcí, mezi nimi výstavní 

projekt Naše Francie 

Ministr kultury Ilja Šmíd se v minulém týdnu v Nostickém paláci, sídle Ministerstva kultury 

České republiky, sešel s velvyslancem Francouzské republiky, panem Rolandem 

Galharaguem. Obsahem schůzky byla i příprava významných kulturních projektů v roce 

2018. Mezi ně patří i výstavní projekt Naše Francie, který zpřístupní široké veřejnosti vzácné 

překlady a ikonografické ilustrace francouzské poezie českých spisovatelů a ilustrátorů. Více 

informací naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury. 

 

PNP hledá mzdovou účetní a personalistu/personalistku  
Státní příspěvková organizace Památník národního písemnictví hledá zájemce o pozici 

mzdové účetní a o pozici personalista. Požadujeme ÚSV nejlépe ekonomického směru. 

Platové zařazení tř. 10. CV zasílejte na adresu machacek@pamatnik-np.cz. 

 

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.   

 

AKCE 

Slova mají křídla v Malé vile PNP  

Dne 21. března se uskuteční další setkání v rámci pravidelného cyklu Slova mají křídla. 

Tématem večera bude dětská literatura, jako host vystoupí výtvarnice a spisovatelka Lela 

Geislerová.  
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VÝSTAVY 
 

Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla  
Unikátní virtuální výstava děl Václava Hollara ze sbírky PNP na http://e-

vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz je prodloužena.  

Nejkrásnější české knihy roku 2016 v Brně 
V Moravské galerii v Brně do 30. března probíhá výstava vítězných titulů 52. ročníku soutěže.  

 

PUBLIKACE 

Literární archiv č. 49/2017 – Literatura a moderní hudba. Ke 100. výročí narození 

Josefa Kainara  
Sborník se věnuje vztahu moderní hudby a literatury. V tomto kontextu připomíná zvláště 

dílo Josefa Kainara. Radomil Novák se ve své studii zaměřuje na tematizaci hudby v poezii 

Otokara Březiny, Antonína Sovy, Oldřicha Mikuláška a J. Kainara. Lenka Přibylová 

seznamuje s melodramy složenými na Kainarovy verše, Stefan Segi se zabývá českými 

hiphopovými texty a rozebírá slova jedné z písní Vladimira 518. V druhé části periodika 

nalezneme kritickou edici Jana Bílka, který připravil k publikaci vzájemnou korespondenci 

začínajícího spisovatele J. Kainara a nakladatelství Melantrich.  

Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v  meziválečném 

Československu  
Trojjazyčná publikace Zkušenost exilu představuje katalog úspěšné výstavy Památníku 

národního písemnictví, rozšířený o několik hlubších sond do jednotlivých témat. Výpravná 

kniha je provázena bohatým obrazovým materiálem a snaží se o co možná nejširší 

zachycení dosud obecně málo známého kulturního a historického fenoménu.      

Barbora Vlášková: Wenceslaus Hollar Bohemus (1607–1677). Ze sbírek Památníku 

národního písemnictví 
Publikace prezentuje formou úvodní stati a katalogových hesel soubor volných grafických 

listů i knižních ilustrací jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století 

pocházejících ze sbírek Památníku národního písemnictví. Představena je zde kolekce leptů 

Václava Hollara, která je zastoupena ve fondech význačných sběratelů a postav české 

kultury konce 19. a první poloviny 20. století – Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara 

z Růžokvětu či Arna Sáňky – a jež dosud stála stranou badatelského zájmu.  

Tituly PNP distribuuje Kosmas. Je možné je také objednat a zakoupit přímo v PNP.  
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