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čtvrtek 12. 5.
9.30–10.30

P208 – PRavé Křídlo2

Thomas Brezina a kamarádi z Klubu Tygrů
Zapoj se do pátrání a zažij celé dobrodružství společně s Klubem Tygrů z první ruky! Povídání a autogramiáda Thomase Breziny, oblíbeného autora dobrodružných příběhů pro děti.

10.00
velKÝ SÁl – Střední hala3

Slavnostní zahájení veletrhu
Za přítomnosti oficiálních představitelů zemí čestného hosta Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska, dále České republiky, zástupců diplomatických
misí, významných českých a zahraničních kulturních
a vědeckých institucí a dalších vzácných hostů. Hudební vystoupení: Jitka Malczyk & Vojtěch Jindra –
duo „neotrad“. Zahájení moderuje Saša Rašilov.
Na závěr předá předseda Svazu českých knihkupců
a nakladatelů dar zástupcům Světlušky Nadačního
fondu Českého rozhlasu a Nadace Leontinka v rámci
vyvrcholení kampaně Kniha ti sluší a oslav Světového
dne knihy a autorských práv.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Svět knihy, s.r.o.

10.00–10.50

[ ADRA a Český rozhlas Rádio Junior

10.00–10.50

[ Albatros Media a.s.

10.00–11.00

řecích pohádek z CD Ludmila Seligerová pro děti
připravila veselé divadelní zpracování pohádky o oslíkovi. Zpěvačka Jana Rychterová děti zase naučí některé písničky z CD. Přijďte se podívat – nebudete litovat!

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo2

Divadelní a hudební představení
Do Sýrie nejen za pohádkou
„Sýrie teď moc radosti nemá, spousta lidí nový domov si hledá. Jediné přání teď Syřané mají – ať válka
skončí a je klid zbraní“ – to říkají děti na CD plném
pohádek, říkanek a písniček, které vydala ADRA na
podporu malých syrských uprchlíků v Libanonu. Na
CD se podíleli zpěvačky Tonya Graves a Jana Rychterová, herec Petr Vacek, redaktorka Českého rozhlasu
Petra Lazáková a mnoho dětí. Autorka milých zví-

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo2

Literárně-výtvarný workshop na téma
Generál Maurice Pellé
Francouzský generál a diplomat, který sehrál v období vzniku Československa velmi důležitou roli, byl
nejen zdatný voják, ale i talentovaný výtvarník. Nabízený workshop představí Maurice Pellé prostřednictvím tvůrčích literárních a výtvarných aktivit a bude
příležitostí si zároveň připomenout blížící se výročí
konce první světové války a vzniku Československa.
Dílnu povede lektorka Mgr. Lucie Krejčová, klinická
logopedka, která se věnuje arteterapii.
[ Česká škola bez hranic v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.30–11.30

P208 – PRavé Křídlo2

Ať vašeho PRVŇÁČKA ve škole
NIC NEZASKOČÍ
A–Ž půjdeš do školy je nová kniha Michaely Fišarové.
Je určena všem předškolákům a prvňáčkům. Naučí
je nejen abecedu, ale také jim ukáže, co je ve škole
čeká. Beseda s autorkou a ilustrátorkou. Pro předškoláky a děti ze základních škol.
[ Albatros Media a.s.

10.30–11.30

l213 – levé Křídlo2

Bezpečně na internetu
Knižní novinku Bezpečně na internetu představí
současně autoři projektu Seznam se bezpečně!
a #jsi_user.
[ Studio Ypsilon Praha
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11.00

kouzelný. Oficiální kniha Noci s Andersenem 2016.
[ Albatros Media a.s.

11.00

P108 – PRavé Křídlo

Věže a rozhledny ČR – křest mapy
Mapa s 507 objekty a s prvním vyznačením bezbariérových přístupů.
[ Jižní Čechy pohádkové
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11.00–11.50

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo2

Divadelní představení Vyprávěj svůj příběh
Nakoukněte do světa cizinců v Česku! Interaktivní
zábavná beseda „Vyprávěj svůj příběh“ děti seznámí
s životními příběhy dvou cizinců – profesionálních
herců – Elišky Bouškové a Maxime Francois Blaise.
Herci budou povídat o jejich cestě do České republiky a hledání nového domova. Přijďte se podívat –
nebudete litovat!

12.00
12.00–12.15

P409 – PRavé Křídlo

Slavnostní otevření stánku České televize
Zahajuje výkonný ředitel obchodu Hynek Chudárek.
Moderuje Václav Žmolík.
[ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)4

Knihkupecký žebříček
Svaz českých knihkupců a nakladatelů zve na přátelské setkání, na němž budou předány odměny nejlépe hlasujícím knihkupcům v Knihkupeckém žebříčku
za rok 2015.

[ ADRA, Opravdový svět, Čokoládové děti a Český rozhlas
Rádio Junior

[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

11.00–11.50

12.00–13.00

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2

Řvi potichu, brácho
Křest knihy Řvi potichu, brácho autorky Ivony Březinové a ilustrátora Tomáše Kučerovského. Za účasti
zástupců nakladatelství Albatros Media a Pasparta
a Národního ústavu pro autismus knihu pokřtí Simona Postlerová. Příběh je určen čtenářům na 2. stupni
základních škol.
[ Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Jak se stát redaktorem Pevnosti
a získat bohatství i slávu
Obránci Pevnosti se v plné síle postaví čelem všem
dotazům na svou práci! Jak vzniká článek, co obnáší
jeho psaní a co se s ním děje po odevzdání? Je to
všechno magie, nebo tvrdá řehole? Řekneme vám
vše, co potřebujete znát, abyste se stali jedním
z nás! Účinkují Kristina Nowakowska, Martin Fajkus,
Boris Hokr, Jana Kunová, Leoš Kyša, Daniel Storch.
[ Společenstvo Pevnosti

11.00–11.50

S201 – Střední hala13

Slavnostní zahájení severské expozice
Slavnostní otevření severského stánku za přítomnosti dánského ministra kultury Bertela Haardera,
velvyslanců Dánska, Finska, Norska a Švédska a vybraných severských autorů.
Tlumočeno: čeština, severské jazyky
[ #ReadNordic

11.00–12.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo6

[ Nakladatelství Epocha

P208 – PRavé Křídlo2

Expedice do pohádky
Pojďte společně s autorem a ilustrátorkou pokřtít
knihu Expedice z pohlednice. Stačí, aby na poště vyměnili razítka, a začnou se dít věci. Každý pohled,
který Martinovi přistane ve schránce, je najednou
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P409 – PRavé Křídlo

Z 13. do 14. komnaty. Další rány osudu.
Kniha k 10. výročí pořadu 13. komnata. Účinkují Iveta Toušlová, Alena Müllerová, Blanka Kubíková, Jana
Ciglerová a osobnosti ze 13. komnaty. Moderuje Václav Žmolík.
[ Česká televize – Edice ČT

Sicílie s vůní jídla
Petr Šámal, který na Sicílii žije, představí svou novou
knihu a bude vyprávět o životě, zvycích a především
o kultuře stravování a receptech na jednoduché
a zdravé sicilské pokrmy ze surovin dostupných běžně i u nás. Moderuje Václav Kotrman.

11.30–12.30

12.15–13.30

12.30–12.55

S201 – Střední hala13

Prezentace knihy inuitských pověstí
O Igimarasussukovi, který jedl své ženy
Knihu představí dánská expertka Kirsten Thistedová
a překladatel Zdeněk Lyčka. V prezentaci zdůrazní
roli, kterou texty a ilustrace Árona z Kangequ hrají
v dnešním Grónsku, a osvětlí, jak mohou přispět
k pochopení dánsko-grónské historie.
Tlumočeno: čeština, dánština
[ #ReadNordic a nakladatelství Argo
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13.00–13.50
P208 – PRavé Křídlo

Projev generálního ředitele Albatros Media a.s.
k zahájení veletrhu Svět knihy Praha 2016
(jen pro zvané)
[ Albatros Media a.s.

13.00–13.50

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo4

Slavnostní vyhlášení výsledků kartografické
soutěže Mapa roku 2015
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků v pořadí již
18. ročníku soutěže Mapa roku budou autorům a vydavatelům předána ocenění odborné komise České
kartografické společnosti za nejlepší česká kartografická díla vydaná v roce 2015.
[ Česká kartografická společnost

13.00–13.50

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Kř.2

Jak Jičín přišel k Václavu Čtvrtkovi
Beseda pro děti a uvedení dětské poezie regionálního autora Václava France. Literární kvíz.

[ Vyšehrad

13.00–14.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Proměny hrdinky v žánru
Fantastika se pyšní dávnými kořeny – putováním a
válkou. Proto je většina protagonistů mužského
rodu. Nakolik dnes ohrožují hrdinky nadvládu supermanů? Od Rusalky k Wonder Woman: jsou výtvorem
nebo zrcadlem dobové kultury? Účinkuje Františka
Vrbenská.
[ XB-1

13.00–14.00

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Výroční ceny Mladé fronty 2015
Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2015
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.

Lahodně s Ellou každý den
Pokračování kuchařky Lahodně s Ellou není jen tak
obyčejným seznamem receptů, jako mnoho jiných
knih tohoto typu. Není to ani nudné povídání o nějaké další dietě. Je to velmi zajímavá kniha, díky které
se naučíme těšit z přírodního jídla a zároveň dopřejeme tělu to, co nejvíce potřebuje. Jedinečná publikace, která člověku umožní zlepšit kvalitu života bez
velké námahy.

[ Mladá fronta, a.s.

[ Nakladatelství Omega

[ Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně v rámci kampaně
Rosteme s knihou

13.00–13.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo4

13.00–13.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

2

Publikace na podporu vzdělávání kulturně
odlišných dětí
Představení dětského časopisu Kamarádi a dalších
publikací na podporu vzdělávání kulturně odlišných
a vícejazyčných dětí, vydávaných Spolkem Zaedno
a jinými organizacemi. Pozvánka do celostátní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce Vícejazyčnost je bohatství.

13.00–14.00

l001 – levé Křídlo

Petr Vokáč: Hans Kammler, Hitlerův technokrat
Známý autor a publicista Petr Vokáč představuje svoji novou publikaci Hans Kammler, Hitlerův technokrat,
první titul zabývající se životními osudy strůjce nacistických tajných projektů a základen.
[ Olympia

14.00

[ Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00–14.30

13.00–13.50

Žijeme v Česku, umíme česky!
Učebnice češtiny pro cizince v ruské, anglické, vietnamské a španělské mutaci vychází z dlouholeté
praxe autorky s výukou češtiny jako cizího jazyka pro
studenty ze všech zemí. Samostatným doplňkem
učebnice je CD s řadou poslechových cvičení a nově
i pracovní sešit.

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo1

Workshop pro začínající překladatele (nejen)
ze severských jazyků
Jaká je cesta textu od překladatele do tisku, jaký je
rozdíl mezi odpovědným a jazykovým redaktorem, co
by měl mít překladatel ve smlouvě či kolik se platí za
normostranu překladu? O praktických otázkách překladatelské práce budou debatovat překladatelka
z norštiny Kateřina Krištůfková, šéfredaktorka nakladatelství Plus Martina Mašínová a šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček.
[ #ReadNordic

ČTVRTEK 12. 5.

13.00–13.30

l604 – levé Křídlo4

Výroční ceny nakladatelství Vyšehrad
za rok 2015
Již tradičně v první den veletrhu pořádá nakladatelství Vyšehrad předávání výročních nakladatelských
cen za loňský rok 2015. Ceny budou vyhlášeny v kategoriích: původní práce, překlad a výtvarné zpracování knihy. Následuje malé občerstvení.

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

[ ALADIN Agency

14.00–14.30

l207 – levé Křídlo

Karel IV. – Císař a císařovna – křest audioknihy
Křest historické audioknihy za účasti autora Josefa
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13.00

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN
Bernarda Prokopa a herce Jiřího Dvořáka, který bude
vyprávět, jaký byl pro císaře a krále Karla IV. zlomový
rok 1363 a sňatek s Alžbětou Pomořanskou.
[ OneHotBook

14.00–15.00

l301 – levé Křídlo

Happy Hour – setkání přátel a autorů
nakladatelství Mladá fronta
[ Mladá fronta, a.s.
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14.00–14.50

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Zdeněk Mahler: …ale nebyla to nuda!
představení knihy
První vydání vzpomínek Zdeňka Mahlera se setkalo
se zájmem čtenářů i kritiky. Knížka s názvem …ale
nebyla to nuda! (Slávka Kopecká, 2015) mapuje život autora, ale současně zachycuje téměř celé století naší společnosti. Jde o dílo vzdělaného historika
a skvělého vypravěče, kořeněné navíc notnou dávkou
humoru.
[ Nakladatelství Slávka Kopecká

14.00–14.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Distribuce a využívání elektronických knih
v akademickém prostředí
Díky rozvoji internetu a digitálních technologií se
elektronické informační zdroje stávají globálně dostupnými. V posledních letech dochází navíc v ČR
k nárůstu dostupnosti akademických elektronických
informačních zdrojů neperiodického charakteru. Rádi
bychom se v přednášce zaměřili právě na využívání
a distribuci elektronických knih v akademickém prostředí a na to, jaké výhody svým uživatelům přinášejí.
Z pohledu nakladatele vystoupí Vít Krobot (Nakladatelství Karolinum) a z pohledu knihovny a uživatele
Radka Syrová (Knihovna Jana Palacha).
[ Svět knihy, s.r.o.

14.00–15.00

P208 – PRavé Křídlo2

Kočkomalovánky
Povídání o zvířátkách s autorkou knížky Kočkomalovánky, která spojuje praktické rady s omalovánkami
a zábavou pro celou rodinu.
[ Albatros Media a.s.

14.30–14.55

S201 – Střední hala1

Eat&Read Nordic
Scénické čtení ze severské literatury doplněné
ochutnávkou severských specialit.
[ #ReadNordic

14.30–15.30

vaříMe S KnIhoU – FoyeR26

Kuchyně. Dětem vstup povolen
„Potulná kuchařka“ Eva Taková vám názorně i prostřednictvím své knihy Kuchyně. Dětem vstup povolen ukáže, že zapojit děti do vaření může být pro
všechny velká zábava. Děti v kuchyni už nemusí být
katastrofou a navíc vám třeba jednou samy uvaří!
[ Nakladatelství JOTA

15.00
15.00–15.50
lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo13

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

České autorky fantastických žánrů
České autorky fantasy a sci-fi vyprávějí o psaní,
o svých knihách a plánech. Přijďte si poslechnout
příběhy ze světa Mycelia, jak se píše o upírkách
v Praze, o fantasy Stín Modrého býka či o hrdince
Magnólii ze světa Asterionu. Účinkují Vilma Kadlečková, Františka Vrbenská, Hanina Veselá a Petra Neomillnerová.
[ XB-1

14.00–15.00

l203 – levé Křídlo2

Autogramiáda spisovatelky Ivony Březinové
Kde jsi, Pierote a Lauro, ty jsi ale číslo jsou oblíbené
dívčí románky několika generací dívek. Ivona Březinová je proto znovu vydala v atraktivním obalu pod
značkou Bambook. Věříme, že i současné mladé čtenářky budou fandit fotbalistce Lauře a budoucí kadeřnici Žorže.
[ Nakladatelský dům Grada
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14.00–15.00

Setkání s Katjou Kettu
Beseda s přední finskou autorkou o jejím celosvětově úspěšném románu Porodní bába i nové knize, povídkové sbírce Sběratel dýmek, jejíž český překlad chystá
nakladatelství Argo. / Tlumočeno: čeština, finština
[ #ReadNordic

15.00–15.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Představení TOP NEJ služeb a pořadů – osobní knihovnice, samoobslužné půjčování a vracení, služba
ODLOŽ si knihy, půjčování e-knih a e-čteček, nabídka
hraček a didaktických pomůcek a expresivní terapie
– muzikoterapie a arteterapie.
[ Knihovna Jiřího Mahena v Brně
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Nová forma distribuce e-knih: knižní předplatné
Fabula
Služba knižního předplatného – Fabula, nabízí přístup k rozsáhlé databázi nejnovějších elektronických
knih za pevný měsíční poplatek. Po úspěchu na trhu
ve Finsku, Estonsku a Lotyšsku služba přichází i do
České republiky a na Slovensko.
[ Fabula

15.00–16.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Lodí přes fantastický Atlantik
Převézt jachtu z Floridy do Hamburku může být nesnadné i pro zkušeného kapitána zvláště s méně
zkušenou posádkou. František Novotný tuto cestu
absolvoval a bude vyprávět o zajímavých okamžicích,
s nimiž se na tak dlouhé plavbě setkal. Moderuje
Vlado Ríša.
[ XB-1

15.00–16.00

l203 – levé Křídlo

Oslavte s námi 25 let Grady!
Přijďte na stánek Nakladatelského domu GRADA L203.
Sfoukněte s námi 25 svíček na dortu, popovídejte si
se známými knižními blogerkami o knižních hitech,
vyzkoušejte lekci jógy smíchu. Zahajte knižní veletrh
Svět knihy Praha 2016 oslavou 25. narozenin Grady.
[ Nakladatelský dům Grada

15.00–16.00

P208 – PRavé Křídlo

Atentát na Heydricha
Unikátní publikace mapující pozadí i průběh jednoho
z nejvýznamnějších činů protiněmeckého odboje. Seznamte se a besedujte s autorem F. Emmertem
o podrobnostech celé akce a i o tom, co jí předcházelo u nás i v zahraničí.

[ Včelka.cz (Levebee) v rámci kampaně Rosteme s knihou

16.00–16.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo3

Překladová práva – knižní dobrodružství
v číslech a paragrafech
Jak se změnil pohled amerických a britských majitelů
autorských práv na český a slovenský trh za 20 let.
Přednášet bude Andrew Nurnberg, literární agent
z UK.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Andrew Nurnberg Associates Prague, s.r.o.

16.00–16.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Moderní literatura na Tchaj-wanu – čtení z knihy
Báseň je kočka
Čtení a diskuze nad básněmi, prózou, malbou a kaligrafií současného tchaj-wanského básníka, esejisty
a malíře Lo Ch´inga se sinologem a překladatelem
Dušanem Andršem.
[ Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář, Praha
a Svět knihy, s.r.o.

16.00–17.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Spisovatel nebo knihovník?
Míla Linc je spisovatel a zároveň knihovník. Je jediný? A jak v praxi vypadá spojení práce a koníčka?
Povídání bude nejenom o psaní, ale i o spolupráci
mezi knihovnou, spisovateli a nakladateli. Sekundovat mu bude spisovatelka, lektorka a scénáristka
Klára Smolíková, která „vychovala“ několik generací
knihovníků a knihovnic a s knihovnami udržuje živý
kontakt.
[ XB-1

16.00–17.00

[ Albatros Media a.s.

16.00
16.00–16.25

vá a její tým Vám ukáží, jak lze díky online aplikaci
Včelka motivovat děti k systematickému procvičování čtení doma i ve škole. Přednáška je určena pro
rodiče a učitele dětí na 1. stupni ZŠ.

S201 – Střední hala3

Putinovi agenti
Ohrožují ruští špioni stále naší svobodu? O tématu
ruských špionů u nás pohovoří autor knihy Putinovi
agenti, investigativní novinář Ondřej Kundra.

Křest audioknihy Porodní bába
Křest audioknižní novinky za účasti autorky Katji Kettu i účinkujících herců, kteří přečtou ukázky svých
partů v syrovém příběhu ze severního Finska roku
1944. Nebude chybět soutěž o audioknihy podepsané spisovatelkou i přítomnými interprety.
Tlumočeno: čeština, finština

[ Albatros Media a.s.

[ #ReadNordic a vydavatelství OneHotBook

[ Česká televize – Edice ČT

16.00–16.50

16.00–17.50

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Jak vyučovat a trénovat čtení zábavně
s aplikací Včelka
Zkušená speciální pedagožka PaedDr. Renata Wolfo-

P208 – PRavé Křídlo

16.00–17.00

P409 – PRavé Křídlo

Hyde Park Civilizace
Autogramiáda Gabriely Cihlářové a Daniela Stacha.
Moderuje Václav Žmolík.

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Amerika země přistěhovalců
Historický a současný přístup Ameriky k přistěhovalectví. V diskuzi vystoupí Jiřina Rybáčková, Martin
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ČTVRTEK 12. 5.

lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

DENNÍ PROGRAMY

15.00–15.50

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN
C. Putna, Jaroslav Opatrný a Jiří Pehe. Moderuje: Alexandr Vondra.
[ Svět knihy, s.r.o.

DENNÍ PROGRAMY

ČTVRTEK 12. 5.

16.30–16.55

S201 – Střední hala1

Minikurz norštiny
Zajímá vás jazyk, který má dvě oficiální varianty (nynorsk a bokmål) a odlišný dialekt skoro v každém
fjordu? Profesionální lektorka z The Scandinavian
Language School Daniela Mrázová vás naučí základní norská slovíčka a fráze a povypráví, čím je tento
severský jazyk speciální.
[ #ReadNordic a The Scandinavian Language School

17.00
17.00

P607 – PRavé Křídlo3

Ilustrace – vizuální klíč ke knize
Projekt ReCover mladého umělce a designéra Rajčo
Staneva se zabývá problematikou současného grafického zpracování knih. ReCover představuje výstavu plakátů zobrazujících zvětšené přebaly knih světových i bulharských autorů v bulharském překladu
právě z dílny Rajčo Staneva. Každý plakát je doplněn
samotnou knihou. K výstavě si autor připravil prezentaci.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Bulharský kulturní institut v Praze

17.00–18.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo7

Detektivka psaná za výkladní skříní
Vznik a průběh projektu šesti zcela různorodých spisovatelů, kteří se rozhodli napsat online a zároveň
nonstop detektivní příběh z barrandovských ateliérů.
Představení knihy Šest nevinných, neuvěřitelné příhody za 72 hodin nepřetržitého psaní. Autorské čtení.
Účinkují David Zábranský, Josef Pecinovský, Lukáš
Vavrečka, Jan Sviták, Přemysl Krejčík, Jiří W. Procházka a Tereza Exnerová. Moderuje Jiří W. Procházka.
[ Walker&Volf

17.00–18.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Cenzura a autocenzura v literatuře a médiích
80. Čtvrtletník FITESu na téma omezování svobody
projevu. Panelová diskuze, které se účastní tvůrci
z oblasti literatury, filmu, rozhlasu, televize a zpravodajství. Současné formy cenzury a autocenzury v literatuře a médiích. Účast slíbili Daniela Drtinová, Vlastimil Venclík, Vladimír Just, Adam Černý, Jan Bednář
a Stefan Segi. Moderuje Ivan Biel.
[ Svět knihy, s.r.o. a Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

18.00
18.00–19.00
FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo57

Křest románu Arta Paasilinny Nejdelší
chobot ve Finsku
Zbrusu nový český překlad knihy populárního finského humoristy představí a pokřtí velvyslankyně Finska
v ČR Helena Tuuri a překladatelka a nakladatelka
Markéta Hejkalová.

Cesta od sci-fi k ministerské židli
a zpátky nejen ke sci-fi, ale i k detektivce
Daniela Kovářová, česká právnička, advokátka se
specializací na rodinnou problematiku, bývalá ředitelka Justiční akademie a ministryně spravedlnosti
České republiky, šéfredaktorka odborného časopisu,
je také spisovatelka, věnuje se nejen sci-fi (spoluzakládala v Plzni sci-fi klub), ale v poslední době začala
psát úspěšné detektivky. Moderuje Vlado Ríša.

[ #ReadNordic a nakladatelství Hejkal

[ XB-1

17.00–17.25

17.00–17.50

S201 – Střední hala1

velKÝ SÁl – Střední hala4

Cena Jiřího Ortena
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slavnostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího
Ortena.

 Mimo výstaviště

[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů za finanční podpory
ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy

19.00

17.00–17.50
Vyhlášení laureátů Ceny Česká kniha
a Ceny čtenářů České knihy 2015
Ocenění jsou udělována nejlepším prozaickým novinkám předchozího roku. Díky mezinárodnímu rozměru
ceny mají vítězná díla usnadněnou cestu k překladovým vydáním v zahraničí.

Večery s reportéry: Okraje Evropy
Beseda se spisovatelkou Margo Rejmer, která několik posledních let strávila v Rumunsku a Albánii a je
autorkou knihy Bukurešť. Prach a krev. Diskutovat
o romantických stereotypech, současné realitě a sílící přitažlivosti jihovýchodní Evropy bude s René Kubáškem, bývalým ředitelem Českého centra v Bukurešti.
Tlumočeno: čeština polština

[ Občanské sdružení Cena Česká kniha

[ Polský institut v Praze

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo4
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