Porota soutěže o nejlepší knižní design
rozhodla. Jaké jsou nominace na
Nejkrásnější české knihy roku 2021?
31. březen 2022
Praha

Soutěž o Nejkrásnější české knihy roku, kterou pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník
národního písemnictví, zveřejnila nominace 57. ročníku. Publikace nominované v sedmi
kategoriích vybrala technická a výtvarná komise složená z výtvarníků, grafických designérů,
teoretiků umění a polygrafů z celkového počtu 343 přihlášek. Slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne 23. května 2022 v CAMP – Centru architektury a městského plánování.
Po netradičně pojatém loňském ročníku, kdy porota z důvodu epidemiologické situace
hodnotila po menších skupinách, jsme se letos vrátili k modelu hromadné diskuze a hlasování i
v prvním kole. Nakladatelé, kteří se na konci loňského roku potýkali s nedostatkem papíru a
přehlcení tiskáren, i přesto do soutěže přihlásili rekordní počet 343 publikací. Výtvarné části
komise předsedal stejně jako v minulém roce grafický designér Jiří Karásek a zahraniční
porotce zastoupili v Praze žijící běloruská umělkyně Rufina Bazlova a Jozef Ondrík ze
Slovenska.
Kolekce nominovaných knih představuje výběr toho nejlepšího z českého knižního designu
napříč obory. Mezi kategoriemi odborné literatury, literatury pro děti a mládež, učebnic,
beletrie, uměleckých publikací i autorských knih porotu letos zaujaly práce studentů – do
užšího výběru nominací se probojovalo hned deset z nich. Větší počet nominací v různých
kategoriích získala nakladatelství UMPRUM, Take Take Take, Baobab, Běžíliška, wo-men
nebo Revolver Revue.
Vizuálního stylu 57. ročníku soutěže se zhostily grafické designérky Adéla Svobodová a
Tereza Hejmová, které vloni společně získaly první místo v kategorii katalogů za publikaci
Móda v modré. Součástí konceptu letošní soutěže je i paralelně probíhající studentská porota,
které se zúčastnili studenti vysokých škol se zaměřením na grafický design z Prahy, Brna,
Plzně, Ostravy a Ústí nad Labem. Slavnostní vyhlášení vítězů a výstava oceněných knih
proběhne 23. května 2022 v CAMP – Centrum architektury a městského plánování v Praze.
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