Tisková zpráva, 6. dubna 2017

Hana Maciuchová získala Cenu od Asociace vydavatelů audioknih za mimořádný přínos v oblasti
mluveného slova.
Respektovaná herečka Hana Maciuchová převezme ocenění za mimořádný přínos v oblast
mluveného slova během slavnostního vyhlášení (12. května) výročních Cen Asociace vydavatelů
audioknih O2 Audiokniha roku. „Jsem velmi mile překvapena,“ říká herečka, která namluvila nesčetně
audioknih a za svůj působivý hlas a nezaměnitelný herecký projev za mikrofonem se opakovaně stala
držitelkou ceny Neviditelný herec. Na otázku, jak vlastně je těžká disciplína namluvit knihu, odpovídá:
„Radostně těžká. Nejde jen o to knihu přečíst. Svým způsobem je to má něžná interpretace textu.“
(celý rozhovor s H. Maciuchovou naleznete v přiloženém Audio žurnálu).
Asociace vydavatelů audioknih udělí letos již počtvrté ceny nejlepším loňským audioknihám v rámci
ankety O2 Audiokniha roku. V deset kategoriích se utká celkem 77 přihlášených ttulů od 18
vydavatelů.
Hlasovat o nejlepší audioknihu roku bude sedmnáctčlenná odborná porota i veřejnost. Cena
posluchačů byla vyhlášena 3. dubna a čtenáři – posluchači mají možnost hlasovat pro oblíbenou
knihu až do konce dubna na stránkách www.o2.cz/audiokniharoku. Užší nominace (tři audioknihy
z každé kategorie) budou známy 10. dubna. Stejně jako v minulých letech proběhne vyhlášení během
veletrhu Svět knihy Praha 12. 5. 2017. „Jsme rádi, že vyhlášení proběhne opět na knižním veletrhu
Svět knihy Praha. Audiokniha je letos jedním z nosných témat tohoto veletrhu a AVA společně
s vydavateli, připravuje zajímavý doprovodný program po celou dobu trvání veletrhu,“ říká za Asociaci
vydavatelů audioknih předsedkyně Kateřina Konopásková.
Letos poprvé se hlavním partnerem soutěže stává společnost O2 Czech Republic a.s., která nabízí
svým zákazníkům audioknihy prostřednictvím portálu a aplikace O2 Actve. „U našich zákazníků
pozorujeme, že zájem o audioknihy rok od roku roste, což je skvělé. Naši úlohu a zároveň důvod, proč
jsme se stali partnerem této ankety, vidíme ve větší propagaci audioknih v digitální podobě,“
vysvětluje nově vzniklou spolupráci Karolína Roubalová, produktová manažerka služby O2 Actve.
Více informací naleznete v přiloženém Audio žurnálu nebo na www.o2.cz/audiokniharoku
Přehled kategorií O2 Audiokniha roku 2016
• Nejlepší interpret
• Nejlepší interpretka
• Nejlepší audiokniha - pro dět a mládež
• Nejlepší audiokniha - jednohlasá četba
• Nejlepší audiokniha - vícehlasá četba
• Nejlepší audiokniha - dramatzace
• Nejlepší audiokniha - mluvené slovo mimo kategorie
• Nejlepší obal
• Cena posluchačů
• Audiokniha roku - absolutní vítěz
• Zvláštní cena AVA za mimořádný přínos v oblast mluveného slova
Kontakt:
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