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BIBIANA – Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY vás pozýva na slávnostné 

odovzdávanie ocenení z celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2020, ktoré sa 

uskutoční vo Dvorane Ministerstva kultúry SR (Nám. SNP 33) vo štvrtok 15. júla 2021 

o 14,00 h za účasti ministerky kultúry SR Natálie Milanovej, ktorá odovzdá ceny MK SR.  

Medzi hosťami budú osobnosti umeleckej obce v oblasti literatúry, výtvarného umenia, 

polygrafie, vydavatelia, autori, ilustrátori, fotografi, zástupcovia ocenených kníh a predstavitelia 

významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ktoré súťaž spoluorganizujú. Špeciálnym 

hosťom bude aj nový veľvyslanec Japonska J. E. Makoto Nakagawa. 

Po slávnostnom odovzdaní cien sa o 15:30 bude konať vernisáž výstavy Najkrajšie knihy 

Slovenska 2020 vo výstavnej sieni Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej ul.1  

 

Celoslovenská súťaž Najkrajšie knihy Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965. 

Hlavným usporiadateľom celonárodnej súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 

spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. 

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania 

neperiodických publikácií knižného charakteru. Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v 

siedmich skupinách: a) vedecká a odborná literatúra, b) krásna literatúra, c) literatúra pre deti 

a mládež, d) učebnice, e) knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, f) bibliofilské tlače, g) 

študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.  

Do súťaže bolo za rok 2020 prihlásených 137 kníh. Porota zložená z odborníkov (výtvarní teoretici, 

akademickí maliari, ilustrátori, grafickí dizajnéri, fotograf, ďalej zástupcovia polygrafie, vydavateľov 

a kníhkupcov SR, zástupkyňa MK SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupkyňa 

Slovenskej národnej knižnice v Martine a riaditeľ BIBIANY) vybrala kolekciu 20 kníh a 7 študentských 

prác ako Najkrajšie knihy Slovenska 2020, ktoré spĺňali náročné výtvarné a technické kritériá. Porota 

v zmysle štatútu navrhla okrem toho udeliť ceny:  

Cenu MK SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy 

Cenu MK SR autorovi za vynikajúce ilustrácie  

Cenu MK SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu  

Cenu MK SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie 

Cenu MŠ, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu 

Cenu ZPnS tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie 

Cenu BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu  

Cenu SNK za študentskú prácu   

PRÍLOHA: 

Zoznam kolekcie Najkrajších kníh Slovenska 2020 a ocenených titulov. 

 

Kontakt:  Eva Cíferská, eva.ciferska@bibiana.sk, 02/20 467 172 

                BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41, Bratislava 


