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Soutěž o Nejkrásnější české knihy roku 2020, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a
Památník národního písemnictví (PNP), zná své nominace. Výtvarná a technická komise složená
z polygrafů, výtvarníků, grafických designérů, typografů i teoretiků umění vybrala z rekordního
počtu 323 přihlášených knihy nominované v sedmi kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže proběhne 8. září 2021 v CAMP – Centrum architektury a městského plánování.

Odborná technická a výtvarná komise, které přihlášené publikace posuzují na základě grafických,
estetických a polygrafických kritérií, se letos musely obejít bez větší účasti mezinárodních
porotců a zahraničního pozorovatele. „Zasedání poroty se v letošním ročníku neslo ve znamení
odstupu a individuálního studia publikací. Porotci se s knihami seznamovali po menších
skupinách v průběhu dvou týdnů a společně se sešli až 26. května k finálnímu odhlasování
nominací a vítězů,“ upřesňuje tajemnice soutěže Eliška Boumová. Výtvarné části komise
předsedal grafický designér Jiří Karásek, technické části zástupce Svazu polygrafických
podnikatelů Josef Sedláček.

Nominace za nejkrásnější publikace vydané v uplynulém roce byly uděleny v kategoriích
odborná literatura, beletrie, literatura pro děti a mládež, učebnice a další didaktické pomůcky,
knihy o výtvarném umění, katalogy a bibliofilie a autorské knihy. Každoročně se také vyhlašují
nominace ve speciální kategorii studentských prací. Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým
museem uděluje Památník ocenění pro úpravce do 30 let, své nejkrásnější knihy vybírá také
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Svaz polygrafických podnikatelů, Unie grafického
designu a Spolek českých bibliofilů.

Vyhlášení kompletních výsledků se po loňské pauze, kdy byly z pandemických důvodů
zveřejněny online prostřednictvím autorského videa, bude konat opět v Centru architektury a
městského plánování. Vizuální styl soutěže v tomto roce připravují Štěpán Malovec a Martin
Odehnal, kteří podruhé v řadě zvítězili v kategorii Katalogy.

Nejkrásnější české knihy roku znají své
nominace. Kdo si odnese titul za nejlépe
graficky zpracované publikace
uplynulého roku?
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