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16. 5. ČTVRTEK

11.00

ČTVRTEK
16. KVĚTNA

11.00

S 201 – Střední hala1

Slovensko – otevření stánku čestného hosta
a autorskej výstavy Lucie Gardin
[[Literárne informačné centrum

11.00

P 108 – Pravé křídlo

Tajemné mapy ČR s Toulavou kamerou
[[Mapcentrum

10.00–10.50

VELKÝ SÁL – Střední hala3

11.30–12.00

P 101 – Pravé křídlo

Slavnostní zahájení veletrhu
Za přítomnosti oficiálních představitelů Slovenska
a České republiky, zástupců významných českých
a zahraničních kulturních a vědeckých institucí, zahraničních misí a dalších vzácných hostů.
Tlumočeno: čeština, slovenština, angličtina

Křest mapy Církevní památky ČR
Mapa Církevních památek byla vydána k 1150. výročí
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu.
Zobrazuje vybrané sakrální stavby a poutní místa na
území ČR. Křest proběhne za přítomnosti zajímavé
osobnosti z Arcidiecéze pražské.

[[Svět knihy, s.r.o.

[[Kartografie PRAHA a.s.

10.00–12.00

P 208 – Pravé křídlo2

Jak se vaří kniha
Ukázka edukativního programu nakladatelství Albatros. Děti se dozvědí, jaká je cesta knihy od spisovatele ke čtenáři, a samy si vytvoří vlastní knihu. Díky
nejmodernějším technologiím odcházejí s výtiskem.
Tentokrát se spisovatelkou Ivou Peroutkovou.
[[Albatros Media a.s., nakladatelství Albatros

10.30–12.00
SLOVENSKO DĚTEM – Pravé křídlo21

Priatelia z knižnice
Výtvarný workshop ilustrátora Vlada Krála na motívy
knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná z vydavateľstva Trio. Výtvarná hra s obľúbenými knižnými
hrdinami – Pippi Dlhou Pančuchou, Jankom Hraškom
a Tromi pátračmi. Moderuje Ľubica Kepštová.
[[BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Trio
Publishnig, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR,
Literárne informačné centrum
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12.00
12.00–13.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Docela jiný e-shop docela jiných knih
E-shop Flexibook Store je zaměřen na elektronické
vzdělávací materiály vhodné pro použití na interaktivních tabulích, PC, ale také na tabletech či chytrých
telefonech. E-shop je otevřený dalším nakladatelelům, knihovnám a autorům učebních materiálů.
[[Nakladatelství Fraus

12.00–12.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo21

Ján Uličiansky: Malá princezna
Scénické čítanie pre deti aj rodičov z cyklu Lukáša
Hejlíka LiStOVáNí – dobrodružný príbeh plný tajomstiev, ale i filozofických úvah o hodnotách života. Uvedie Ján Uličiansky. Účinkujú: Lenka Janíková a Petra
Bučková.
[[Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov
a kníhkupcov SR

Knihkupecký žebříček
Svaz českých knihkupců a nakladatelů zve na přátelské setkání, na němž budou předány odměny nejlépe hlasujícím knihkupcům v Knihkupeckém žebříčku
za rok 2012.
[[Svaz českých knihkupců a nakladatelů

12.00–13.30

P 408 – Pravé křídlo2

Slavnostní otevření stánku České televize.
Čtení pomáhá! Jak můžete pomoct vy?
Zahajuje obchodní ředitel ČT Hynek Chudárek. Co je
nového v projektu podporujícím čtenářství a smysl
pro pomoc druhým prozradí donátor Martin Roman,
Jiří Dědeček, Lejla Abbasová (e-Afric@ Cyber Café),
vyučující a studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského
z Prahy 5 a Kuře z Pomozte dětem.
Moderuje Václav Žmolík.

13.00–13.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo4

Výroční ceny Mladé fronty 2012
Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2012
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
[[Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

3

Paul Whitton (Lion Hudson, Oxford, UK):
Prodej autorských práv na zámořských trzích
Témata – 1. Prodej autorských práv na globálním
trhu: Jak velký je náš trh? Rozšiřování autorských
a nakladatelských horizontů. 2. Vítězové a poražení:
Nejistota a jakou roli hraje ve vydávání. 3. Využijte
více vaše práva: Jaká práva máte pod kontrolou? Jak
je maximálně využít. 4. Přizpůsobení práv digitálnímu
trhu: Digitální vydávání – hrozba nebo příležitost.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o.

[[Česká televize – Edice ČT

13.00–14.00

12.30–13.30
SLOVENSKO DĚTEM – Pravé křídlo21

Barbora Škovierová: Pyžamový týden /
Pyžamový týždeň
Prezentácia česko-slovenskej knihy pre deti. Na príbehu malej Agátky počas jej „pyžamového“ pobytu
v nemocnici sa malým čitateľom veľmi nápadito vysvetľujú rozdiely medzi slovenčinou a češtinou.
[[Slovenský literárny klub v ČR, Združenie vydavateľov
a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum

13.00
13.00–13.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo4

Slavnostní vyhlášení výsledků kartografické
soutěže Mapa roku 2012
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků v pořadí již
15. ročníku soutěže Mapa roku budou autorům a vydavatelům předána ocenění odborné komise Kartografické společnosti ČR za nejlepší česká kartografická díla vydaná v roce 2012.
[[Kartografická společnost ČR

13.00–13.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo12

Na rovnakej vlne
Slovenská vydavateľka Magdaléna Fazekašová (Trio
Publishing) a český vydavateľ Martin Vopěnka (Práh)
predstavia plody svojej spolupráce. Hostia: Daniel
Hevier a Ján Uličiansky.
[[Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov
a kníhkupcov SR

L 605 – Levé křídlo4

Výroční ceny nakladatelství Vyšehrad
Slavnostní předávání výročních cen za rok 2012.
Ceny budou předávány za původní práci, překlad
a grafickou úpravu knihy.
[[Vyšehrad, spol. s r.o.

14.00
14.00–14.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

E-publikace a jak je distribuovat?
Tým Floowie vám, společně se svými partnery, představí možnosti efektivní distribuce publikací v digitální podobě.

16. 5. ČTVRTEK

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)4
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12.00–12.50

[[Floowie International, s.r.o.

14.00–18.00

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

Elektronické knihy ve vědeckém prostředí
E-kniha je jako médium vhodná pro popularizaci
a publikaci ve vědě a výzkumu. AV ČR se této problematice věnuje delší dobu a připravila pro vás work
shop na téma elektronické knihy ve vědecké obci.
Na workshopu se na e-knihy podíváte z mnoha úhlů.
[[Akademie věd České republiky

14.00–15.50 AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo35

Festivaly poezie – fenomén současnosti
Jaké jsou svátky poezie v Čechách a v zahraničí?
O své zkušenosti se v této debatě podělí organizátoři ze Skotska, Norska, Německa, Walesu, Slovenska
a České republiky.
Moderátor: David Vaughan. Hosté: Birgit Hatlehol
(Oslo Poetry Festival, Norsko), Bernie Higgins (Den
poezie, ČR), Christiane Lange (Literatur Werkstatt
Berlin, ZEBRA Poetry Film Festival, Německo), Robyn
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Marsack (Scottish Poetry Library, Velká Británie),
Zoë Skoulding (Poetry Wales, Velká Británie) a Miroslava Vallová (Capalest, Slovensko).
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o., Literature Across Frontiers, Literárne
informačné centrum

14.00–14.50
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

14.00–15.30

P 408 – Pravé křídlo

Tajemství rodu – autogramiáda
Co odhalilo dvanáct osobností spolu se štábem dokumentaristů při pátrání po svých předcích? A jak se na
odhalená tajemství dívají dnes? Spisovatelka Petra
Braunová zaznamenala ve své knize i zpětná ohlédnutí
aktérů televizního cyklu a genealožka Helena Voldánová
napoví, jak si sestavit vlastní rodokmen. Autogramiáda
s účastí hlavních hrdinů cyklu. Moderuje Honza Musil.

Už žádné nelegální e-knihy na internetu
Jiří Vlček (společnost eBookService a Palmknihy)
představí novou službu na vyhledávání a mazání nelegálních výskytů elektronických knih na internetu.
Součástí přednášky budou i konkrétní případové studie a ukázka technologického zázemí služby. Přednáška je určena zejména pro nakladatele.

[[Česká televize – Edice ČT

[[Palmknihy, s.r.o.

[[Trio Publishing, Práh, Literárne informačné centrum

14.00–15.00

S 201 – Střední hala12

Autogramiáda
Daniel Hevier a Ján Uličiansky podpisujú svoje knihy
a odpovedajú na otázky čitateľov.

15.00

14.00–14.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Ruská filozofie v Praze: představení knižní řady
Ruská filozofie první poloviny 20. století
Knihy této edice, představují osobnosti a díla významných ruských filozofů, působících v Rusku i za
jeho hranicemi, kteří vrcholu své činnosti dosáhli
v první polovině 20. století. Jednotlivé svazky vydává
prestižní ruské nakladatelství ROSSPEN. Projekt
představí jeho iniciátor Pjotr Georgijevič Ščedrovickij,
hlavní redaktor edice Boris Isajevič Pružinin a redaktorka Taťjana Gennaďjevna Ščedrina. Pořad se koná
pod záštitou Velvyslanectví České republiky v Ruské
federaci.
[[Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna,
Filozofický ústav Ruské akademie věd a Nekomerční
vědecký fond Institut rozvoje G. P. Ščedrovického.

14.00–15.00
SLOVENSKO DĚTEM – Pravé křídlo12

Bienále ilustrácií Bratislava
Svetový míľnik nových trendov v detskej knižnej ilustrácii – medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov
ilustrácií kníh pre deti a mládež predstaví Viera
Anoškinová a jej hostia Peter Tvrdoň, Zuzana Jarošová a Dušan Roll.

15.00–15.50

VELKÝ SÁL – Střední hala1

Sláva víťazom
Anasoft litera: slávnostné predstavenie najvýznamnejšej slovenskej literárnej ceny za prózu, jej doterajších víťazov a finalistov. Marek Vadas, laureát ceny
Anasoft litera 2007 za knihu poviedok Liečiteľ, v ktorej vyrozprával príbehy šamanov a duchov pralesa,
porozpráva o tom, aký súvis má súčasná slovenská
literatúra s Afrikou, a aj o iných veciach.
[[Anasoft litera, Literárne informačné centrum

15.00–15.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Z papíru na web a ke čtenáři. Digitalizace
regionální literatury v Moravskoslezském kraji.
Přijďte a nahlédněte pod pokličku profesionální digitalizace knihovního fondu, objevte postupy zpřístupňující každému zájemci více než 800 jedinečných
svazků monografií a periodik z pokladů devíti archivních institucí Moravskoslezského kraje.
[[scanservice a.s.

15.00–16.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Happy Hour – setkání přátel a autorů
nakladatelství Mladá fronta

Josef Kořenský – první český cestovatel
do Japonska
Jeho pozoruhodný, bohatě ilustrovaný cestopis Japonsko, jedna z prvních evropských fundovaných knih
o této východoasijské zemi, vychází po více než 100
letech v kompletním anglickém překladu v nakladatelství Karolinum. Knihu představí Vlasta Winkelhöferová.

[[Mladá fronta, a.s.

[[Kontinenty

[[BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Združenie
vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum

14.00–15.00

14.00

L 301 – Levé křídlo

P 208 – Pravé křídlo

Ivan Pilný a Jana Kolářová
Autogramiáda ke knize Aby vám neuplavalo mejdlo.
[[Albatros Media a.s., nakladatelství BizBooks
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15.00–15.50 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
David Vávra a Jana Šrámková čtou z prvotiny
čtrnáctileté autorky Jany Balážové
Křest knihy mladé čtrnáctileté autorky. Poetické

i prozaické texty přečtou garanti projektu architekt
David Vávra, spisovatelka Jana Šrámková a autorka
knihy Jana Balážová. Kniha je doprovázena černobílými fotografiemi Františka Dostála.
[[Zuzana Balážová

15.00–16.00

L 820 – Levé křídlo

Liberatura Radia Wave
Živé vysílání oblíbeného literárního magazínu Radia
Wave „Liberatura“ s festivalovými hosty.
[[Český rozhlas – Radio Wave

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

15

Dny procházejí městem
Antológiu súčasnej slovenskej poézie predstaví vydavateľ Jiří Tomáš (Akropolis) s prekladateľmi Janou
Štroblovou a Petrom Pouzarom. Svoje básne predstavia Elena Hidvéghyová-Yung, Michal Habaj a Peter
Šulej.
[[Literárne informačné centrum, Nakladatelství Akropolis,
Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR

Načo nám je hlava?
Literárna tvorivá dielňa „Čítame s Osmijankom – pridaj sa ty!“ Počas inscenovaného čítania Rozprávky
o sedemhlavej žirafe Kristy Bendovej deti vytvoria žirafie hlavy. Vedie a moderuje Miroslava Biznárová.
[[Literárne informačné centrum, Osmijanko

17.00–17.50

VELKÝ SÁL – Střední hala4

Cena Jiřího Ortena
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slavnostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího
Ortena. Sponzory letošního ročníku jsou Magistrát hl.
města Prahy, tiskárna Akcent, portál www.knihovnice.
cz a internetové knihkupectví www.palmknihy.cz.
[[Svaz českých knihkupců a nakladatelů

16.00

17.00–18.30

16.00–16.50

VELKÝ SÁL – Střední hala4

Předání Ceny Nadace Český literární fond
za významné literární dílo
Cenu navrhuje správní radě Nadace expertní skupina
pro literaturu a bude udělena nejvýznamnějšímu dílu,
které bylo v předchozím roce podpořeno grantem
NČLF.
[[Nadace Český literární fond

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo2

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo53

S poezií na trh
Je poezie byznys? Co si o tom myslí čeští a zahraniční nakladatelé či samotní básníci? Odpoví vám tato
mezinárodní debata. Moderátor: Robyn Marshak
(Scottish Poetry Library, Velká Británie). Hosté: Artur
Burszta (Biuro Literackie, Polsko), Michael Krüger
(Carl Hanser Verlag, Německo), Martin Stöhr (Host,
Česká republika), Peter Šulej (Drewo a srd, Slovensko), Werner Lambersy (básník, Belgie).
Tlumočeno: čeština, angličtina

Slovo a obraz v knize pro děti jedno jsou
Beseda a autogramiáda nominovaných autorů soutěže Zlatá stuha 2013. Natálčin andulák (Meander) –
Ivona Březinová, Lucie Dvořáková, Chrochtík a Kvíkalka na cestě za blýskavým prasátkem (Nakladatelství
65. pole) – Ester Stará, Martina Matlovičová, Antonín Dvořák (Práh) – Renáta Fučíková, Plechová Mína
(Meander) – Pavel Hrnčíř, David Böhm, Společenstvo
klíčníků (Albatros) – Daniela Krolupperová, Barbora
Kyšková, Amálie a tma (Albatros) – Petra Neomillnerová, Lubomír Kupčík.
Uvádí Jana Čeňková a Petr Matoušek.

[[Svět knihy, s.r.o.

[[Česká sekce IBBY

17.00

16.00–17.50

David Vávra
Autogramiáda ke knize Pohádka o smutné továrně.
Knihu podepisují Radovan Lipus, David Vávra a Veronika Podzimková.

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Autorské čtení a prezentace knižních novinek
Nakladatelství Historický ústav
Představeny budou knihy Lékař, na něhož se zapomnělo (G. Novotný), Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě (J. Mikulec a kol.)
a řada Historický atlas měst (E. Semotanová a kol.).
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Slovensko dětem – Pravé křídlo21

16. 5. ČTVRTEK

17.00

15.30–17.00

16.00–16.50

16.00–16.50

17.00–18.00
SLOVENSKO DĚTEM – Pravé křídlo21

BIBIANA deťom
Premietanie najlepších filmov z BAB – výberová kolekcia víťazných filmov slovenských tvorcov z festivalov Bienále animácie Bratislava.
[[BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Literárne
informačné centrum

L 106 – Levé křídlo2

[[Nakladatelství Meander

[[Nakladatelství Historický ústav
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17.00–17.50

S 201 – Střední hala1

Jozef Leikert: Takový byl Ladislav Mňačko
Jedinečné skutočnosti zo života spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka spracované v jeho biografii (vydal Slovenský literárny klub v ČR 2013, preklad M. Poláková), návštevníkom priblížia autor a vydavateľ.
[[Slovenský literárny klub v ČR, Literárne informačné centrum

18.00
18.00–18.50
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16. 5. ČTVRTEK

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

5

Zvonili jsme klíčema v břiše
Pět básníků narozených na konci 80. Let – Ondřej
Hložek, Lukáš Horák, Olga Peková, Peter Prokopec
(Slovensko) a Jonáš Zbořil. Generační setkání slibuje otázku, do jaké míry se společná zkušenost promítá do tvorby zúčastněných básníků. Nadaní lidé z různých koutů Československa!
Připravil a uvádí Jonáš Hájek.
[[Svět knihy, s.r.o.

18.00–18.50 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
Poselství z Grálu pro dnešní dobu. Co vše může
Poselství Grálu nabídnout současnému člověku?
Knihy Poselství Grálu, která byla napsána v 30. letech minulého století, se prodalo v naší zemi od roku
1989 desetitisíce kusů. Tu a tam je o ní v různých
souvislostech zmínka v médiích. O čem tato kniha je
a co může říci dnešnímu člověku 21. století? V čem
spočívá její hlavní poselství? Může být myšlenkovým
zdrojem pro hledání nových cest, po kterých se může
vydat jednotlivec i společnost? Nad těmito otázkami
se společně s Vámi zamyslí, knihu a autora představí
Ing. Jan Zubatý, předseda správní rady Nadace Hnutí
Grálu.
[[Integrál Brno

18.00

P 603 – Pravé křídlo

Vojtěch Kyncl
Autogramiáda ke knize Bez výčitek. Genocida Čechů
po atentátu na Reinharda Heydricha.
[[Nakladatelství Historický ústav
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¸¸¸¸MIMO VÝSTAVIŠTĚ
¸¸ve čtvrtek 16. 5.
18.30

Slovensko-český ART KLUB, V závětří 4, Praha 71

Česko – slovenské zrkadlenie
Stretnutie slovenských a českých spisovateľov a prezentácia ich najnovšej tvorby – Ladislav Ballek, Anton
Baláž, Milan Richter, Jana Štroblová, Jiří Dědeček
a ďalší
[[Slovenský literárny klub v ČR

19:00

Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Wilhelm Genazino a Michael Krüger v rozhovoru
Večer o literatuře, psaní a vydávání knih s německým
spisovatelem Wilhelmem Genazinem, nositelem ceny
Georga Büchnera, a jeho nakladatelem a též spisovatelem Michaelem Krügerem, který již řadu let vede
nakladatelství Carl Hanser Verlag, jedno z nejvýznamnějších literárních vydavatelství v Německu.
Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“
– prezentace německy psané literatury Německa,
Rakouska a Švýcarska.
Moderace: Tomáš Dimter
[[Goethe-Institut

20.30

Café Fra, Šafaříkova 15, Praha 251

Antologie soudobé slovenské poezie
Eva Luka a Valerij Kupka
První čtení z právě vydané antologie (Fra) šesti
současných slovenských básníků (Mila Haugová,
Eva Luka, Valerij Kupka, Rudolf Jurolek, Erik Jakub
Groch).
Uvádí: Petr Borkovec
[[Literárne informačné centrum

