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Nadační fond angažovaných nestraníků a Národní knihovna ČR – 
Slovanská knihovna zvou na slavnostní udělení Ceny Rudolfa Medka 

pánům Jaromíru Štětinovi, Luboši Dobrovskému a Václavu Konzalovi 
 

pondělí 27. dubna 2009 v 16 hodin, Hlavní sál Senátu PČR  
(Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1) 

 
 
Cenu Rudolfa Medka zřídil a od roku 2008 uděluje Nadační fond angažovaných nestraníků ve 
spolupráci se Slovanskou knihovnou. Je udělována pod záštitou pana Ivana Medka. Jejím cílem je 
ocenění badatelů, spisovatelů, nakladatelů, filmových tvůrců, novinářů a dalších odborníků z oblasti 
vědy a kultury zabývajících se česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století a 
výzkumem vývojových tendencí a klíčových okamžiků východoevropských a středoevropských 
zemí v daném období. 
Mezi hlavní badatelská témata, na něž se nominace na ocenění vztahuje, patří: 
- první československý zahraniční odboj a činnost československých legií na Rusi 
- československá vystěhovalecká družstva v Sovětském svazu 
- ruská protibolševická meziválečná emigrace 
- protinacistický odboj 
- moderní dějiny Podkarpatské Rusi 
- perzekuce občanů bývalého Československa v Sovětském svazu 
- vývoj vztahů v období let 1945–1948, 1948–1968 a následné sovětské okupace 
- fenomén Pražského jara 
- vzájemné vztahy v devadesátých letech minulého století 
- podpora demokracie a rozvoje demokratického zřízení v regionu střední a východní Evropy 
 
Cena Rudolfa Medka bude Jaromíru Štětinovi  a Luboši Dobrovskému udělena za jejich stálý 
odmítavý postoj k politickému extremismu. Václav Konzal bude oceněn za dlouhodobou činnost 
na poli odborné slavistiky a zejména za jeho podíl na dokončení rozsáhlé edice Čtyřicet homilií 
Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu (Praha, 2005, 2006).  
 
Cena Rudolfa Medka bude udělována každoročně. Jejím prvním nositelem se v roce 2008 stal pan 
Vladimír Bystrov. 
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