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Tisková zpráva 

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2014 startuje 

 
Praha, 20. listopadu 2014 - Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky 
zahájily jubilejní 50. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Do soutěže o prestižní ocenění 
za současný knižní design jsou každoročně přihlášeny stovky titulů od tuzemských nakladatelů. 
Uzávěrka přihlášek je 16. ledna 2015.  
 
V rámci soutěže Nejkrásnější české knihy roku hodnotí odborná porota grafické a polygrafické 
zpracování publikací včetně ilustrací. Knihy vydané v kalendářním roce 2014 mohou do soutěže 
přihlásit domácí nakladatelé. Výjimku představuje pouze kategorie studentských prací, kdy přihlášku 
podávají sami studenti. 
 
Ceny se udělují v kategoriích: 
 

1. odborná literatura  
2. krásná literatura 
3. literatura pro děti a mládež 
4. učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky 
5. knihy o výtvarném umění  
6. katalogy  
7. bibliofilie a autorské knihy 

 
Na základě zkušenosti z minulých let byla pro bibliofilie a autorské knihy letos zřízena samostatná 
kategorie. V každé ze sedmi kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž první místo je 
honorováno částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále předává zvláštní ocenění 
grafikovi do 30 let a studentským pracím cenu Arna Sáňky. Další ceny udělují Spolek českých 
bibliofilů, SČGU Hollar, TypoDesignClub a Svaz polygrafických podnikatelů. 
 
Nově dochází k úpravě pravidel a některých náležitostí soutěže. Knihy lze přihlásit výhradně 
prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného na internetových stránkách Památníku 
národního písemnictví. Odborná porota již nebude přesouvat knihy z jedné kategorie do druhé. 
Památník národního písemnictví se zříká účasti v soutěži z titulu nakladatele.  
 
Studenti a nakladatelé mohou publikace přihlašovat do pátku 16. ledna 2015. Slavnostní vyhlášení 
výsledků jubilejního ročníku soutěže NČKR proběhne 22. dubna 2015 v pražském letohrádku Hvězda. 
Oceněné knihy budou následně vystaveny v přímo letohrádku Hvězda, a dále na veletrhu Svět knihy, 
Designbloku, v Moravské galerii v Brně a v Národním technickém muzeu.  
 
MK ČR zajišťuje účast v soutěži Nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách. 
 
Více informací na: 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-nckr/ 
www.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi  
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Kontakt pro média: 
Karolina Voňková 
e-mail: vonkova@pamatnik-np.cz 
tel.: 778 529 387 
 

 
 
Soutěž o nejkrásnější knihy má dlouhou tradici. V roce 1928 inicioval tuzemskou soutěž o nejkrásnější 
knihu podle zahraničních vzorů sběratel Arno Sáňka, jehož jméno nese studentská cena. O rok později 
ji Spolek českých bibliofilů poprvé zorganizoval. Pravidelně se začala soutěž pořádat od roku 1965 pod 
názvem Československé nejkrásnější knihy. Od roku 1993 se soutěž jmenuje Nejkrásnější české knihy 
roku a jejími organizátory jsou Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. 
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