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Rok 2018 v literatuře
Připravili jsme pro vás přehled důležitých událostí, literárních ocenění a festivalů v roce 2018
na zahraniční i domácí literární scéně. ... ...
LEDEN

► Ve věku 85 let zemřel izraelský spisovatel Aharon Appelfeld, držitel izraelské státní ceny za literaturu.

► Cenu Karla Čapka pro rok 2018 získala od Českého centra Mezinárodního PEN klubu francouzská
lingvistka a překladatelka několika českých spisovatelů Erika Abrams.

► Cenu T. S. Eliota za rok 2017 získal básník Ocean Vuong za svou sbírku básní Night Sky With Exit
Wounds.

...

ÚNOR

► V Praze vznikla Knihovna romské literatury.

► Prahu navštívil dánský spisovatel Peter Høeg.

....

BŘEZEN

► Jaroslav Rudiš získal v Lipsku prestižní německou Cenu literárních domů.

► Kateřina Tučková získala italskou cenu Premio Salerno Libro d’Europa za román Žítkovské bohyně.

► Nakladatelství Paseka vydalo v českém překladu první anglicky psaný román Vladimira Nabokova
Skutečný život Sebastiana Knighta.

► Ve věku 87 let zemřel v Německu český exilový spisovatel a publicista Ota Filip. Jeden z jeho

posledních rozhovorů jsme uveřejnili v únoru 2018. Přečíst si jej můžete zde.

► Český spisovatel a publicista Zdeněk Mahler zemřel ve věku 89 let.

....

DUBEN

► Hlavní cenu Magnesia Litera za Knihu roku 2018 získal Erik Tabery za knihu
Opuštěná společnost.

► Ve věku 85 let zemřel mexický spisovatel a překladatel Sergio Pitol, který v 80. letech působil jako
velvyslanec v Československu.

...

KVĚTEN

► Egyptský spisovatel a scénárista Hamdy El-Gazzar navštívil Prahu.

► Švédská akademie oznámila, že letos poprvé od druhé světové války neudělí
Nobelovu cenu za literaturu kvůli skandálu #MeToo.

► Ve věku 87 let Gérard Genette, jeden z nejvýraznějších literárních teoretiků druhé poloviny 20. století.

► Cenu Jiřího Ortena získal básník Ondřej Macl za sbírku Miluji svou babičku víc než mladé dívky.

► Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky získal letos český básník Ivan Wernisch.

► Na veletrhu Svět knihy převzal Literární cenu Arnošta Lustiga publicista Karel Hvížďala za
publikaci Vlčice: rozhovory s Magdou Vašáryovou a Ivou Brožovou.

► Americký spisovatel a držitel Pulitzerovy ceny Philip Roth zemřel ve věku 85 let.

► Prestižní Mezinárodní Man Bookerovu cenu získala polská spisovatelka Olga Tokarczuková za
román Běguni.

► Ve věku 88 let zemřel americký novinář a spisovatel Tom Wolfe.

...

ČERVEN

► V sobotu 16. června se ve Vile Štvanici a jejím okolí konal Knihex, festival malých knižních nakladatelů.

► Zemřel Oldřich Král, literární vědec a překladatel z čínštiny.

► Na cenu Nagrody Literackiej GDYNIA 2018 byly nominovány dva překlady z češtiny. První knihou je
překlad Agaty Wróbel českého románu Anny Bolavé Do tmy. Druhým titulem je Macocha Petry Hůlové, o
jejíž překlad se postarala Julie Różewicz.

► Karel Šiktanc oslavil 90 let a ve čtvrtek 21. 6. v Divadle Viola představil svoji novou sbírku Ubírati se.

...

ČERVENEC

► Po dlouhé nemoci zemřela ve věku 73 let spisovatelka, publicistka a zakladatelka Centra Franze Kafky
Marta Davouze.

► Ve věku 88 let zemřel spisovatel a překladatel Radoslav Nenadál.

► Prvního července začal Měsíc autorského čtení. Letošním čestným hostem bylo Turecko.

...

SRPEN

► Do češtiny byl přeložen román portugalského nositele Nobelovy ceny za literaturu Josého Saramaga
s názvem Slon putuje Evropou.

► V českém překladu vyšel román držitele Man Bookerovy ceny Juliana Barnese s názvem Než potkala
mě. Recenze k přečtení zde.

► V srpnu zemřel český překladatel Shakespearových her a držitel Jungmannovy ceny Jiří Josek.

► Ve věku pětaosmdesátí let odešel držitel Nobelovy ceny za literaturu a dlouholetý kritik Islámu, hindský
spisovatel V. S. Naipaul.

► Psí víno, časopis o poezii s dvacetiletou tradicí, přestal vycházet v tištěné podobě. Archiv všech čísel je
nadále dostupný na psivino.cz.

► Zemřel John Calder, skotsko-kanadský spisovatel a nakladatel, zakladatel Calder Publishing. Ve Velké
Británii jako první zprostředkoval dílo W. S. Burroughse, dále vydával S. Becketta, Nathalii Sarrautovou
atp.

...

ZÁŘÍ

► V Táboře proběhl festival knih, jejich nakladatelů, knižní ilustrace a grafiky Tabook.

► Palestinský básník a prozaik Mazen Maarouf navštívil Prahu. Setkání v rámci festivalu Den poezie a
Literature Accross Frontiers se uskutečnilo v pondělí 17. září v 16 hodin v Café Kampus.

► Proběhl Svět knihy Plzeň, odnož každoročního literárního festivalu Svět knihy.

► Ve věku 76 let zemřel básník, prozaik a publicista Pavel Řezníček.

...

ŘÍJEN

► 3. – 8. října proběhl osmadvacátý Festival spisovatelů Praha.

► Man Bookerovou cenu za anglicky psaný román získala Anna Burnsová ze Severního Irska za knihu
Milkman (Mlékař).

► Maryse Condé, frankofonní spisovatelka z Guadeloupe, se stala držitelkou alternativní Nobelovy ceny
za literaturu pod názvem Nová cena za literaturu, kterou Švédská akademie vyhlásila 12. října.
Podrobnější informace přinesl The Guardian.

► Letošní Cenu Franze Kafky převzal básník a překladatel Ivan Wernisch.

► Německou Cenu Georga Büchnera obdržela maďarská autorka píšící německy Terézia Mora.

► Nobelovu cenu míru za rok 2018 získala Nádija Murádová, která se prosazuje za práva jezídů.

...

LISTOPAD

► 8. – 10. listopadu v Praze vystoupil legendární americký novinář a spisovatel Seymour Hersh, který
přijel na pozvání Festivalu spisovatelů Praha.

► V neděli 11. listopadu začal festival Den poezie, který se koná každoročně na počest narození Karla
Hynka Máchy.

► Americký spisovatel Junot Díaz se může po odstoupení z důvodu obvinění ze sexuálního obtěžování
vrátit do čela Pulitzerovy rady. Celý článek přinesl The Guardian.

...

PROSINEC

► V anketě Lidových novin Kniha roku za rok 2018 zvítězila publikace Aleše Palána a Jana Šibíka
Raději zešílet v divočině o životě šumavských samotářů.

► 25. prosince uběhlo 80 let od smrti Karla Čapka. Téměř 200 lidí se sešlo uctít jeho památku k jeho
hrobu na Vyšehradě.

► Vyšla každoroční antologie Nejlepší české básně 2018, na níž se editorsky podíleli J. H. Krchovský a
Ondřej Hanus.

► 26. prosince ve věku 87 let zemřel profesor Vladimír Svatoň, významný český slavista a komparatista.

► Nejpřekládanější izraelský spisovatel Amos Oz, který v roce 2013 převzal Cenu Franze Kafky, zemřel.
Amos Oz navštívil Prahu hned několikrát, v roce 2003 byl hostem Festivalu spisovatelů, v roce 2013 získal
Cenu Franze Kafky.

