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Pražský literární dům představí návštěvníkům nejlepší kousky svého letošního programu 

S blížícím se desátým rokem své existence se bude Pražský literární dům letos poprvé 

prezentovat na pražském veletrhu Svět knihy. Snahou Pražského literárního domu je seznámit 

návštěvníky se svou činností a připravovanými projekty. Od svého vzniku v roce 2004 si Pražský 

literární dům, který je českou institucí, klade za cíl uchovávat a prezentovat dědictví německy 

psané literatury na českém území. Sem patří nejen Franz Kafka, ale i další známí a mezinárodně 

uznávaní autoři jako jsou Max Brod, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch, Rainer Maria Rilke a 

mnoho dalších. Pražský literární dům vznikl z dlouhodobé iniciativy poslední pražské německy 

píšící autorky Lenky Reinerové (1916-2008). 

Knihovna Pražského literárního domu je nejucelenější 

sbírkou svého druhu v ČR, která je uchovávána na jednom 

místě. Čtenářům je k dispozici na 1000 svazků pražské 

německé literatury. 

V září 2012 byl otevřen Kabinet pražské německé 

literatury, kde se každý návštěvník může stát svým vlastním 

průvodcem a pracovat s vystavenými materiály. 

Pražský literární dům rovněž pravidelně organizuje literární a diskusní večery, jejichž hosty byli 

například Günter Grass, Tilman Rammstedt či Jaroslav Rudiš. Návštěvníci se zde setkávají nejen 

se současnými německy píšícími autory, jejichž kořeny sahají do českých zemí, ale i dalšími 

známými zahraničními autory. 

Pražský literární dům též každoročně organizuje celostátní 

recitační soutěž v německém jazyce pro žáky a studenty 

základních a středních škol. Na podzim pořádá již tradiční 

open-air festival Literatura v parku, který prezentuje 

tuzemské i zahraniční spisovatele v pražské Stromovce. 

Rezidenční stipendia jsou udělována každoročně jak 

domácím, tak i zahraničním autorům. Od roku 2007 

Pražský literární dům poskytl stipendia více než 30 

spisovatelům, badatelům a novinářům z České republiky, 

Německa, Rakouska, Švýcarska a dalších zemí. Mezi českými stipendisty se objevily osobnosti 

jako například Tereza Boučková, Radka Denemarková, Igor Malijevský či Tereza Šimůnková. 

Zahraničními hosty v rámci stipendijního pobytu byli mezi jinými Peter Kurzeck, Tanja Dückers, 

Vea Kaiser či ukrajinská spisovatelka Oksana Zabuzhko. Pravidelné výměny literárních pobytů 

umožňují dialog a přispívají k oživení multikulturní tradice Prahy a zároveň spisovatele podporují 

v jejich tvůrčí činnosti. 

Pražský literární dům je tu pro všechny, kterým není literatura lhostejná: studenty, profesory, 

zájemce ze zahraničí, germanisty, milovníky literatury. Pro všechny, kterých se toto téma osobně 

týká: pro ty, kteří hledají své kořeny, německojazyčné obyvatele Prahy, umělce, překladatele, 

vydavatele a odborníky. 
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