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Nadační fond angažovaných nestraníků  

a Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna  
zvou na slavnostní udělení Ceny Rudolfa Medka  

paní Anastasii Kopřivové a panu Paulu Robertu Magocsimu 
(v nepřítomnosti) 

 
úterý 13. května 2014 v 16 hodin, vzdělávací centrum Národní knihovny ČR 

(Klementinum 190, 110 00 Praha 1, vchod B2, z průjezdu mezi Mariánským náměstím 
a Klementinem, první patro) 

 
 
Cenu Rudolfa Medka zřídil a od roku 2008 uděluje Nadační fond angažovaných nestraníků. 
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, výzkumem vývojových tendencí a klíčových okamžiků východoevropských 
a středoevropských zemí v daném období a podporou a rozvojem demokracie. 
Mezi hlavní badatelská témata, na něž se nominace na ocenění vztahuje, patří: 
- první československý zahraniční odboj a činnost československých legií v Rusku; 
- 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. 
 
Prvním nositelem Ceny Rudolfa Medka se stal Vladimír Bystrov, v roce 2009 byla udělena pánům 
Jaromíru Štětinovi, Luboši Dobrovskému a slavistovi Václavu Konzalovi. Nositeli ceny pro rok 
2010 byli Karel Hvížďala a Petr Fischer, v roce 2011 ji získal historik Václav Veber. Roku 2012 
cenu převzali překladatel a tlumočník Milan Dvořák a překladatel a žurnalista Libor Dvořák. 
 
Cena Rudolfa Medka byla zřízena pod osobní záštitou Medkova syna Ivana: po jeho smrti v roce 
2010 znamená její předávání rovněž příležitost připomínat si odkaz i jeho života a díla. 
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Cena Rudolfa Medka pro rok 2014 bude udělena: 

1) Anastasii Kopřivové, soukromé badatelce a odbornici na dějiny ruské emigrace 
v Československu. Kromě snahy postihnout dějiny ruské meziválečné emigrace komplexně 
se A. Kopřivová zaměřuje především na výzkum vzdělávání příslušníků ruské emigrace 
v Československu a na systém školství; hlavním tématem jsou pro ni dějiny ruského 
gymnázia v Moravské Třebové. Od roku 1989 připravila paní Kopřivová řadu odborných 
a popularizačních výstav o životě ruské emigrace, vydala několik knih (jmenujme především 
adresář ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Praze), účastnila se mnoha odborných 
konferencí. Od počátku devadesátých let minulého století je externí spolupracovnicí 
Slovanské knihovny, spolupracuje též s Národním archivem. 

2) Paulu Robertu Magocsimu, americkému slavistovi a historikovi maďarsko-rusínského 
původu. Od roku 1980 zastává pozici vedoucího ukrajinistických studií na Torontské 
univerzitě, řadu let stojí též v čele Carpatho-Rusyn Research Center. Ve své odborné 
činnosti se věnuje především moderním dějinám Ukrajiny a Podkarpatské Rusi. Je autorem 
celé řady odborných i popularizačních knih věnujících se zejména dějinám a kultuře 
Podkarpatské Rusi a rusínského etnika (jmenujme například tituly Encyclopedia of Rusyn 
History and Culture, kterou napsal společně s Ivanem Popem, A History of Ukraine, či 
etnografickou mapu rusínského osídlení Carpatho-Rusyn Settlement). V současné době se 
připravuje české vydání jeho knihy The People from Nowhere: an Illustrated History of 
Carpatho-Rusyns. 
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