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Termíny

Vážení přátelé, přejeme Vám mnoho úspěchů v novém roce a věříme, že bude
pro Vás účast na připravovaném jubilejním 20. ročníku mezinárodního
knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2014 úspěšná.
Zájem českých nakladatelů a dalších subjektů působících na českém
i mezinárodním knižním trhu o účast na veletrhu a jeho programu je potěšující.
Dovolujeme si upozornit na důležité termíny uzávěrek:
31. 1. a 28. 2. 2014 - objednávka inzerce
27. 2. 2014 - přihlášení doprovodných programů
31. 3. 2014 - registrace odborného návštěvníka
Přihláška vystavovatelů a stavby stánků - stále otevřený přístup

Čestný host

Výročí v roce 2014

V letošním roce se v rámci prezentace čestného hosta představí Maďarsko, jež
kromě děl krásné literatury věnuje svůj výstavní a doprovodný program rovněž
literárním a kulturním vědám, nabídne pořad věnovaný katolické literatuře.
Součástí maďarského programu budou výstavy, autorská čtení, ale i debata
o adaptaci české literatury do maďarštiny – především o v Maďarsku nevídaně
populární tvorbě Bohumila Hrabala, jehož 100. výročí narození slavíme letos.
Rok 2014 je rokem významných výročí historických událostí i životních dat
významných literárních osobností, jež budou připomenuty v rámci pořadů
doprovodného festivalu.
Historická výročí: 100 let od počátku 1. světové války, 75 let od zahájení
2. světové války, 25 let od pádu Berlínské zdi a Sametové revoluce, 15 let od
vstupu ČR do NATO, 10 let od vstupu ČR do EU.
Výročí významných osobností: Bohumil Hrabal (100 let od narození), Jiří
Kolář (100 let od narození), Jan Zábrana (30 let od úmrtí). Jejich dílo
připomenou pořady i výstavy přímo na veletrhu i večer ve městě (např.
v Divadle Viola).

Programová témata

Každoročně vypisovaná programová témata veletrhu jsou inspirována
aktuálním zájmem čtenářů o dílčí literární žánry i situací v rámci
mezinárodního knižního trhu a literární scény.
V letošním roce nabízíme jako rámcové programové bloky:
Odraz historie v literatuře
-

-

historická literatura, jež je součástí edičního profilu mnoha
nakladatelství, nabízíme prostor pro účast autorů historických románů
ve spolupráci s nakladateli
ve spolupráci s časopisem Index on Censorship a se zahraničními
partnery proběhne debata věnovaná vývoji literatury v postkomunistických zemích po pádu Berlínské zdi v rámci udílení ceny Jiřího
Theinera (pátek 16. 5. od 16.00 v Literárním sále).

Když se řekne bestseller II – Fantasy & Sci – fi
-

další díl obsáhlejší programové části věnované nejčtenějším žánrům je
připravován ve spolupráci s Akademií fantasy, sci-fi a hororu, časopisy
Pevnost a XB-1. Jeho součástí budou čtení, výstavy, debaty i kolektivní
prodejní místo nakladatelů, jejichž profil je věnován především tomuto
tématu. Pořadům zaměřeným na fantasy a sci-fi bude vyhrazen
speciální prostor v pravém křídle Průmyslového paláce.

Kolik podob má kniha
-

Vaříme s knihou

v době, kdy se dynamicky vyvíjí formát knih, chceme pořady i výstavami
(např. 10letou retrospektivní ukázkou knih oceněných v rámci ceny
Nejkrásnější knihy ČR) upozornit na vývoj knižního designu
v historickém průřezu až po digitalizaci tisku a využití moderních
technologií po elektronické a audio-vizuální zpřístupnění literárních
textů. Návštěvníci se mohou těšit na rozšířenou expozici antikvářů
s výstavou věnovanou dílu Ladislava Sutnara v levém křídle paláce.

Prezentace kuchařů a autorů kuchařek – aktuálně oslovujeme nakladatele se
zájmem o zařazení do programu.

