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O ceny Magnesia Litera se uchází rekordní množství knih 
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    Red Kul, čtk    Knihovna Václava Havla     

Ceny 11. ročníku budou vyhlášeny 4. dubna 
 
Praha - Občanské sdružení Litera vyhlásilo jedenáctý ročník knižních cen Magnesia Litera. Vítězové budou 
oznámeni 4. dubna na Nové scéně Národního divadla v Praze. 
 
Nominovaní autoři budou mít možnost představit své knihy na čtyřech veřejných autorských čteních, která se 
budou konat každé březnové úterý počínaje 6. březnem v Knihovně Václava Havla v pražské Galerii 
Montmartre v Řetězové ulici. 
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Do soutěže Magnesia Litera se přihlásil rekordní počet autorů 
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        Knihovna Václava Havla     

PRAHA / 12:50, 31. 01. 2012 
  
 
Do jedenáctého ročníku literární soutěže Magnesia Litera se letos přihlásilo 325 autorů. Toto číslo nemusí být 
konečné, protože si porotci mohou sami vyžádat další tituly, které mezi přihláškami postrádají, uvedl v úterý 
Pavel Mandys z Občanského sdružení Litera. 
 
Slavnostní ceremoniál se bude letos poprvé konat v prostorách Nové scény Národního divadla v Praze, a to 4. 
dubna. Moderátorkou bude opět Anna Geislerová. Česká televize, která bude ceremoniál přenášet přímým 
přenosem, bude vysílat dvouminutové portréty nominovaných autorů, a to počínaje 12. březnem od 19.58 na 
ČT1. Nominovaní autoři budou také představovat své knihy na čtyřech veřejných čteních v Knihovně Václava 
Havla. 
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Ceny soutěže Magnesia Litera vyhlásí 4. dubna Anna Geislerová 
31.1.2012    novinky.cz    str. 0   Kultura 

        Knihovna Václava Havla     

Vítězové 11. ročníku soutěže knižních cen Magnesia Litera budou slavnostně vyhlášeni 4. dubna na Nové 
scéně Národního divadla v Praze. Minulý rok se Knihou roku stal román Zeptej se táty od Jana Balabána, který 
v dubnu 2010 nečekaně zemřel. Publikace se velmi dobře prodávala hned po vydání, prodeje podpořil také titul 
bestselleru na téměř 19 000 prodaných výtisků. Informoval o tom Pavel Mandys ze sdružení Litera. 
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Sdružení Litera vyhlásilo 11. ročník knižních cen Magnesia Litera 
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    Veronika Sedláčková,Michaela Vydrová    Knihovna Václava Havla     

Ceny Magnesia Litera budou vyhlášeny až počátkem dubna, už teď ale mohou lidé na internetu hlasovat v 
kategorii čtenářsky nejoblíbenějších děl. A pořadatelé z občanského sdružení Litera se mezitím probírají 
přihláškami do letošní soutěže a bilancují minulý ročník. Zejména to, jaký efekt měly loňské ceny na prodej 
vyznamenaných knih. 
 
 
 

PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV JE MOŽNÉ SI PŘEČÍST V BADATELNĚ  
KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA,  

SÍDLÍCÍ NA ADRESE KATEŘINSKÁ 18, PRAHA 1. 
 
 
 
 


