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12.–15. 5.

S201 – Střední hala12

Losí stezkou
Pátrací hra v prostorách veletrhu po stopách četby
chtivého losa, který cítí každý závan dobré dětské
knihy ze Severu. Pro odvážné děti od 6 let. Sněhule
netřeba. Pátrací arch k vyzvednutí po celou dobu veletrhu na stánku čestného hosta (S201).
[ #ReadNordic a Skandinávský dům Brno

12.–15. 5.

l 109 – levé Křídlo / P 205 – PRavé Křídlo

Knižní trailery
Letošní festivalová novinka pro návštěvníky, kteří budou mít možnost porovnat, jak jsou jednotlivá nakladatelství kreativní ve vizualizaci literárních obsahů,
tedy k nové formě propagace knižního díla.
[ Svět knihy, s.r.o.

12.–15. 5.

P003 – PRavé Křídlo

Udělejte si vzpomínku!
Vytvořte si stylové knížky (ročenky) pro studenty,
abyste nezapomněli na své kamarády a zážitky ze
školy. Máte už několik let po škole? Nevadí! Nechte
si udělat ročenky i pro firmy, sportovní kluby nebo
svatební knihy. Sociální sítě dnes frčí, ale opravdová
kniha plná fotografií, kterou můžete prolistovat, bude
trendy napořád. Začít můžete hned na veletrhu!
Přijďte se zdarma vyfotit do fotokoutku se zábavnými
rekvizitami a začněte sbírat fotky do Vaší ročenky.
[ Ročenkomat

12.–15. 5.

P106 – PRavé Křídlo

Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny
Představení světového bestselleru oceněného Pulitzerovou cenou a promítání rozhovoru s autorem,
americkým vědcem a lékařem Siddharthou Mukherjeem.
[ Masarykova univerzita / Nakladatelství

12.–15. 5.

P611 – PRavé Křídlo2

Přidejte se do Klubu knižních šampionů
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtenářům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrázek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
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častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
[ Svět knihy, s.r.o.

12.–15. 5.

P612 – PRavé Křídlo

Společenské hry
Navštivte stánek klubu deskových her Paluba, kde
se můžete naučit a vyzkoušet si mnoho druhů deskových her, vše pod vedením odborných lektorů.
[ Klub deskových her Paluba

12.–15. 5.

P612 – PRavé Křídlo1

Island a Skandinávie v České knize rekordů
V expozici pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit
uvidí návštěvníci výstavu fotografií vytrvalostního
běžce Reného Kujana, který jako první z Čechů přeběhl Island. Dále výstavu artefaktů Rekordy v botách
– k vidění budou např. kanady kaskadéra Davida
Bryknara, ve kterých se nechal táhnout rychlostí
270,8 km/h za automobilem Porsche, sandály vyplněné skleněnými střepy, v nichž fakír Petr Fiedor vystoupal na vrchol Sněžky nebo „botičky“ nejvyššího
Čecha Tomáše Pustiny. Dále se dozvíte o dalších
„skandinávských“ rekordech: 167 příznivců Finska
se zapojilo do tradičního oslavného tance, který proběhl na Branické louce v Praze. Na akci Švédské
plechy se spanilé jízdy v Koutech nad Desnou zúčastnilo 163 vozů švédské výroby. 248 zaměstnanců
švédské firmy IKEA sestavilo v Brně 113,6 m dlouhou kuchyňskou linku. A 12 studentek starších
15 let se v Plzni za 2 minuty naskládalo do švédské
bedny.
[ Agentura Dobrý den – Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

12.5.
12.00–18.00
13.5–14.5. 10.00–18.00
15.5.
10.00–16.00
PRoStoR Před PRůMySlovÝM PalÁCeM

Mini pojízdná knihovna Oskar
Oskar je sice malý, ale naplněný vším, po čem srdce
čtenáře touží. Můžete si zde půjčit knihy, mluvené
slovo, hudbu, filmy. Zahrát hry deskové i na tabletu.
Oskar a pracovníci MK v Praze se na vás těší. Vstup
volný.
[ Městská knihovna v Praze

7 FENOMÉN KRIMI 8 MĚSTO JAKO LITERÁRNÍ KULISA 6 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI

 VÝSTAVY

představena další členská města sítě UNESCO: Dunedin, Tartu, Barcelona, Lvov, Óbidos, Granada, Iowa
City, Melbourne, Edinburgh, Baghdad, Ulyanovsk,
Ljubljana, Reykjavík, Melbourne, Norwich, Dublin,
Heidelberg, Nottingham, Montevideo.

STŘEDNÍ HALA
1

Krásy Severu
Velkoformátové fotografie přírody, památek a tradic
Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska.

PRAVÉ KŘÍDLO

[ #ReadNordic

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

velKÝ SÁl – Střední hala

1
Studentské návrhy na severský stánek
Práce studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze
zobrazující nejlepší návrhy na stánek čestného hosta
veletrhu Svět knihy Praha 2016.
[ #ReadNordic a Fakulta architektury ČVUT

1
Ole G. Jensen – 3913 Tasiilaq
Výstava fotografií vychází ze stejnojmenné knihy dánského fotografa Ole G. Jensena a zachycuje život
v grónské osadě Tasiilaq, kde mimochodem nějakou
dobu pobýval i dánský autor Kim Leine, a úchvatné
přírodní scenérie v jejím okolí. Současně je portrétem obyvatel celého Grónska, kterým vzdává hold.
[ #ReadNordic a Dánské velvyslanectví v Praze

S113 – Střední hala

Nejkrásnější české knihy roku 2015
Hlavní část výstavy prezentuje vítězné tituly soutěže
NČKR 2015, v níž je hodnoceno polygrafické, typografické a výtvarné zpracování knih vydaných v předchozím roce. V druhé části expozice jsou představeny vědecké publikace Památníku národního
písemnictví.

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

[ Památník národního písemnictví

[ #ReadNordic

S108 – Střední hala

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Ceny Jiřího Ortena
Výběr z vítězných knih předchozích ročníků Ceny Jiřího Ortena.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

1
Severští hosté veletrhu Svět knihy
Praha 2016
Fotografie všech severských hostů veletrhu doplněné přehledem českých překladů jejich tvorby. Seznamte se s autory a inspirujte se, po jaké knize
v nejbližší době sáhnout.

Výstava ZLATÁ STUHA 2016
Každoroční žeň toho nejlepšího, co se urodilo na poli
původní české ilustrační tvorby pro děti. Výstava ilustrací, které byly nominovány nebo oceněny Zlatou stuhou.
[ Česká sekce IBBY

S106a – Střední hala

Výstava Obce překladatelů
Obec překladatelů vystavuje překlady oceněné prestižními literárními cenami v uplynulém období a představuje kolekci překladových titulů nominovaných na
Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad v letošním roce.

KlUb KnIžníCh ŠaMPIonU – PRavé Křídlo

ILUvýstava
Nejnovější práce členů Klubu ilustrátorů. Ilustrace
publikované i nepublikované, kresby a grafiky. Pro
děti i pro jejich rodiče.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy

[ Obec překladatelů

PRavé Křídlo – P110
S106a – Střední hala

Magnesia Litera
Výstava vítězných knih patnáctého ročníku výročních
knižních cen.
[ Občanské sdružení Litera

S109 – Střední hala

8
Praha město literatury
Projekt Praha město literatury vznikl v roce 2009
a dnes spojuje více než 30 partnerů z pražského literárního světa. Jeho hlavním cílem je propagace pražského literárního života a to nejenom v Praze, ale
také v zahraničí. Partneři projektu dlouhodobě usilovali o zapojení Prahy do sítě kreativních měst literatury UNESCO a díky jejich společnému úsilí byla
v prosinci 2014 Praha do této prestižní sítě přijata.
V rámci expozice budou na veletrhu kromě Prahy

Tactus.cz – hmatové knihy nejen
pro nevidomé děti
Výstava představuje specifický obor knižní tvorby –
hmatové knihy pro nevidomé děti. Kolekce knih
vznikla v rámci české soutěže hmatově ilustrovaných
knih pro nevidomé Tactus.cz, jejímž cílem je podpora
tvorby kvalitních českých hmatových knížek.
[ Sdružení Hapestetika, o.s.

PRavé Křídlo – P110

17
Švédská místa činu
Kudy chodila Lisbeth Salanderová a kde se staly
vraždy z knih Henninga Mankella či Åsy Larssonové?
Výstava provede návštěvníka dějišti detektivních románů i místy působení nejslavnějších švédských autorů žánru krimi.
[ #ReadNordic a Švédské velvyslanectví v Praze
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[ Městská knihovna v Praze

velKÝ SÁl – Střední hala

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN
PRavé Křídlo – P607

Rajčo Stanev: ReCover
Výstava plakátů zobrazujících zvětšené přebaly knih
světových autorů v bulharském překladu právě z dílny Rajčo Staneva. Každý plakát je doplněn samotnou
knihou, kterou si návštěvník může prolistovat nebo
se do ní dokonce na místě začíst.
[ Bulharský kulturní institut v Praze a Svět knihy, s.r.o.

FOYER
Slovník roku 2016
Oceněné tituly ve světě ojedinělé soutěžní a propagační akce pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů – usnadňuje přehled v celoroční slovníkové
a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí.

STÁLÉ PROGRAMY A VÝSTAVY

[ JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

LEVÉ KŘÍDLO
aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

1
Současná dánská architektura
Výstava přibližuje to nejlepší ze současné dánské
architektury. Je rozdělena do pěti kategorií: zdravotnická a vzdělávací zařízení, průmyslové stavby, kulturní objekty, urbanismus a bytová architektura.
Všechny spojuje ekologie a udržitelnost.
[ #ReadNordic a Dánské velvyslanectví v Praze

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

8
Herci a město
V průběhu roku 2016 fotila známá fotografka Alena
Hrbková herce Městských divadel pražských na jejich
oblíbených místech v Praze. Každý portrét je unikátním uměleckým artefaktem, který vypovídá o duchu
místa i o duši toho, koho citlivý fotoaparát zachytil.
Výsledkem je tato mimořádná výstava, jež herce
i Prahu přibližuje v nečekané hloubce a v nečekaných souvislostech.
[ Městská divadla pražská

l103 – levé Křídlo

Ocenění ilustrátoři na BIB 2015
Výstava 15 reprodukcí ilustrací autorů, kteří získali
ocenění (Grand prix, Zlaté jablko, Plaketu, Čestné
uznání a nebo Cenu dětské poroty) na 25. ročníku mezinárodní soutěže Bienále ilustrací Bratislava 2015.
[ BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

levé Křídlo – l609

Pavučinou. Keramická tvorba Otto Eckerta
v souvislostech soudobé knižní kultury
Knižní a výtvarná tvorba generace 40. a 50. let
20. století. Výstava tvoří jedinečný celek představující dobu, ve které se umění knižních obálek a ilustrací
vzájemně ovlivňovalo s výtvarnou (v tomto případě
keramickou) tvorbou Otto Eckerta. Výstava obsahuje
cca 50 prací Otto Eckerta a stejné množství knižních
obálek a ilustrací následujících výtvarníků: Jiří John,
Václav Boštík, František Hudeček, Václav Sivko, Václav Bláha a další. Odborná spolupráce Jan Mergl.

 Mimo výstaviště
12.–26. 5
ČeSKé CentRUM PRaha, RytířSKÁ 31, PRaha11

Výstava O Igimarasussukovi, který jedl
své ženy / inuitské pověsti očima Árona z Hůrky
(1822–1869)
Výstava ilustrací k českému překladu výboru inuitských pověstí, který vydalo nakladatelství Argo z dánské verze s přihlédnutím ke grónskému originálu.
Autor pocházel z osady Hůrka (Kangeq) poblíž dnešního grónského hlavního města Nuuku a stal se hlavním ilustrátorem velkolepého souhrnného díla zachycujícího grónské pověsti v podání desítek místních
vypravěčů.
Vernisáž proběhne 12. května v 15 hodin.
Výstava otevřena po–pá 11–18, so 11–17.
Vstup volný. 13.–26. 5.
[ České centrum Praha

od 11. 5.
PalÁC lUCeRna, vodIČKova 36, PRaha 1 – galeRIe lUCeRna

Didasko – učím
Výstava je realizovaná při příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla v Galerii Lucerna. Prezentuje
naučné obrázky – koláže Boženy Havlové, které vytvořila pro své syny, Václava a Ivana. Výstava může být
návodem na to, jak se děti doma v rodině mohou
stát vzdělanými a šťastnými bytostmi.
[ Palác Lucerna

od 3. 5.

PalÁC lUCeRna, vodIČKova 36, PRaha 18

95. výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Výstava Ústřední knihovny představuje průřez NEJzajímavějšími událostmi z historie a současnosti knihovny.

Praha – město s bohatou literární minulostí
a rozmanitou literární současností
Praha město literatury je projekt, který spojuje více
než 30 partnerských organizací z pražského literárního života a koordinuje členství Prahy v síti kreativních
měst literatury UNESCO. Výstava v Paláci Lucerna
představuje nejenom některé aktivity projektu a jeho
partnery, ale samozřejmě i Prahu jako místo s bohatou literární minulostí a rozmanitou literární současností.

[ Knihovna Jiřího Mahena v Brně

[ Městská knihovna v Praze

[ Tomáš Sanetrník a Knihkupectví a antikvariát Fryč

l822 – levé Křídlo
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