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Které knihy pro děti a mládež
se letos ucházejí
o prestižní cenu Zlatá stuha?
Poroty všech čtyř částí Výroční ceny Zlatá stuha 2016 již rozhodly o tom, které tituly vydané v uplynulém roce jsou
nominovány na toto prestižní ocenění. Jejich výběru předcházelo náročné posuzování, neboť na stole se jim sešlo
na 150 knih pro děti a mládež, z nichž mnohé – jak je v posledních letech dobrým zvykem – dosahují vysokých
kvalit jak po výtvarné, tak po textové stránce. Pod klenbou historického Mázhausu na Novoměstské radnici v Praze
představili odborní porotci z řad významných spisovatelů, výtvarných umělců, překladatelů či literárních historiků
celkem 40 nominací na Zlatou stuhu rozdělených do 12 kategorií.
Zároveň s vyhlášením nominací byla v Galerii ve věži zahájena tradiční putovní výstava ilustrací nominovaných
tvůrců, která se postupně objeví i v dalších českých a moravských městech i v zahraničí.
Všechny nominované tituly a jména jsou pomyslnou Ariadninou nití v labyrintu současné dětské literatury,
která pomáhá rodičům i pedagogům při výběru kvalitního čtení i krásných ilustrací.
Poroty jednotlivých částí:
Literární část: Alice Košková (Sukova studijní knihovna při NPMK), Jana Sladová (Katedra českého jazyka
a literatury PdF UP), Iva Procházková (spisovatelka)
Výtvarná část: Karla Kučerová (výtvarnice a ilustrátorka), Barbora Kyšková (výtvarnice a ilustrátorka),
Markéta Prachatická (výtvarnice a ilustrátorka)
Překladová část: Alena Pokorná (překladatelka a redaktorka), Viola Somogyi (překladatelka a redaktorka),
Michaela Škultéty (překladatelka a redaktorka)
Komiksová část: Barbara Šalamounová (výtvarnice a vysokoškolská pedagožka),
Richard Podaný (překladatel), Tomáš Chlud (výtvarník a autor komiksů)
Vyhlášení nominací:
Čtvrtek 31. března 2016 od 11 hodin v Mázhausu Novoměstské radnice v Praze.
+ vernisáž výstavy nominovaných tvůrců v Galerii ve věži tamtéž.
Vyhlášení laureátů:
Pátek 29. dubna 2016 ve Velkém sále Novoměstské radnice. Večerem provede Taťjana Medvecká.
Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém
jazyce. Existuje již více než 20 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou
literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských
knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská
čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem
ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy,
Obec překladatelů a Památník národního písemnictví.
Sledujte dění kolem dobrých dětských knížek na
www.zlatastuha.cz
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