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9.30–10.30 P 208 – Pravé křídlo2
Povídání s dětmi a spisovatelkou  
Ivonou Březinovou
Oblíbená autorka dětských knížek představí své hrdi-
ny zábavnou besedou, do které se rády zapojí i děti. 
Jaké zaměstnání mohou mít psi, jak se dají poplést 
dohromady pohádky nebo jak si poradit s handica-
pem či nemocí? Pro děti prvního stupně ZŠ.
 [ Albatros Media a.s.

10.00

10.00–10.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala3
Slavnostní zahájení veletrhu
Za přítomnosti oficiálních představitelů Maďarské 
republiky a  České republiky, zástupců významných 
českých a zahraničních kulturních a vědeckých insti-
tucí, zahraničních misí a dalších vzácných hostů.
Tlumočeno: čeština, maďarština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.

10.30–11.30 P 208 – Pravé křídlo2
Hokusy pokusy s Radkem Chajdou  
a jeho novou knihou Mladý technik
Pokusy s  Radkem Chajdou podle jeho nové knihy 
Mladý technik jsou určeny všem mladým zájemcům 
o techniku. Autor děti provede světem moderní tech-
niky a ukáže jim zbrusu nové pokusy, při kterých si 
vystačí s věcmi, které běžně najdou v domácnosti.
 [ Albatros Media a.s.

11.00

11.00–11.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo

Kde brát fotky a nekrást
Isifa ročně řeší přes 2500 případů neoprávněného 
užití fotografií. Ukážeme vám na konkrétních příkla-
dech, jak tyto případy vyhledáváme a řešíme. Nabíd-
neme vám také atraktivní legální alternativu za ro-
zumnou cenu.
 [ isifa Image Service s.r.o.

11.00–11.50 
 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo2
Čteme s kamarády
Děti z různých škol ČR čtou společně a nahlas v jazy-
cích národnostních menšin (např. v polštině, sloven-
štině, ukrajinštině) úryvky z knihy Začarovaná třída. 
Výzvu vyhlásil, časopis pro vícejazyčné děti a multi-
kulturní výchovu Kamarádi. Představení soutěže  
Vícejazyčnost je bohatství.
 [ Občanské sdružení Zaedno a Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo72
Vítejte na Hofburgu
Autorka Veronika Válková představí pokračování dob-
rodružného putování hrdinky Báry do minulosti. 
Z  poutavého vyprávění plného zákulisních střípků 
a  zajímavostí se posluchači dozví, jaký byl život 
u dvora císařovny Marie Terezie. Program pro školy.
 [ GRADA Publishing a Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50 lItEratUra onlInE – lEvé křídlo8
Docela jiný e-shop docela jiných e-knih
E-shop Flexibooks je zaměřen na odbornou a vzdělá-
vací literaturu vhodnou pro použití na interaktivních 
tabulích, PC, ale také na tabletech či chytrých telefo-
nech. Platforma je otevřena dalším nakladatelům, 
autorům a knihovnám.
 [ Fraus Media

DENNÍ 
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11.00–13.00 P 105 – Pravé křídlo

Jiří Bouda: Poutnický deník – autogramiáda 
a představení knihy
Akademický malíř Jiří Bouda je znám svými knižními 
ilustracemi, nádhernými litografiemi i  žádanými ex 
libris. Jeho nová kniha Poutnický deník čerpá z cest 
na kole, na nichž si pořizoval zápisky a kreslil neoby-
čejně půvabné kresby.
 [ Cykloknihy s.r.o.

11.00 S 201 – StřEdní hala31
MAĎARSKO – oficiální otevření stánku  
čestného hosta veletrhu
Za účasti vedoucího maďarského Ministerstva lid-
ských zdrojů, ministra Zoltána Baloga a generálního 
ředitele Balassiho institutu Pála Hatose.
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha

11.30–12.30 P 208 – Pravé křídlo2
Tvorba knižního traileru s Aeroškolou
Zkušení lektoři filmové Aeroškoly Vás seznámí se 
základy tvorby animovaného filmu. Vytvořte si spo-
lečně trailer na svou oblíbenou knihu!
 [ Albatros Media a.s.

12.00

12.00–12.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo8
Radiotéka
Prezentace nového e-shopu Českého rozhlasu a vy-
davatelství Radioservis, který bude postupně zpří-
stupňovat ke stahování bohatý rozhlasový archiv. 
Projekt představí Robert Tamchyna (Český rozhlas) 
a Kateřina Konopásková (Radioservis).
 [ Český rozhlas / Radioservis

12.00–12.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)4
Knihkupecký žebříček
Svaz českých knihkupců a nakladatelů zve na přátel-
ské setkání, na němž budou předány odměny nejlé-
pe hlasujícím knihkupcům v Knihkupeckém žebříčku 
za rok 2013.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

12.00–12.50 lItEratUra onlInE – lEvé křídlo2
Promítání večerníčku Berta a a Ufo
Berta je nejmenší ve školce a nosí brýle přes půl 
tváře. Ještě že tak! Právě díky nim získá nového ka-
maráda. A ne ledajakého, kamaráda přímo z vesmí-
ru. Že Ufo neexistuje? Ale ano, a dokonce je s ním 
veliká legrace! Ufík je nejmenší ve vesmíru a společ-
ně zažijí ta největší dobrodružství.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.30 P 409 – Pravé křídlo

Slavnostní otevření stánku České televize
Zahajuje obchodní ředitel ČT Hynek Chudárek.
Moderuje Honza Musil.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00 S 205 – StřEdní hala3
100 nejlepších nových knih pro děti a mládež
Gajdarova ústřední městská knihovna v  Moskvě 
představuje svůj každoroční katalog pro knihovníky 
a rodiče, zahrnující stovku nejlepších titulů za daný 
rok. Cílem je usnadnit knihovníkům a rodičům výběr 
knih pro děti. – Tlumočeno: čeština, ruština
 [ Rossijskij Fond Kultury

12.30–13.30 P 409 – Pravé křídlo

Celé Česko čte dětem. Stačí 20 minut denně
Prezentace projektu zaměřeného na předčítání dě-
tem, které všestranně přispívá k duševnímu rozvoji 
dítěte. Za účasti ředitelky projektu Evy Katrušákové. 
Můžete se těšit na scénické čtení divadla MaléHry 
s  herečkami Danielou Zbytovskou, Nikolou Zbytov-
skou a Barborou Seidlovou. Moderuje Honza Musil.
 [ Česká televize – Edice ČT

13.00

13.00–13.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala5
Svět e-knih 2014 aneb Nové možnosti  
výroby, marketingu a prodeje
Odborná přednáška firmy Flexibooks a jejích partnerů, 
která představí nové výzvy a trendy ve světě elektro-
nických knih. Zalekneme se jich, nebo jich využijeme?
 [ Fraus Media

13.00–14.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo

Bohumil Hrabal: Literární začátky a filozofické 
směřování
Literární procházka tvorbou jednoho z našich nejvý-
znamnějších spisovatelů 20. století. Jak a kde zača-
la Hrabalova literární činnost a  kam směřovala, 
v čem byla jedinečná a z jakých uměleckých a filozo-
fických úvah vycházela. S Jiřím Podzimkem besedují 
předseda Klubu čtenářů Bohumila Hrabala Jan Ře-
hounek a  literární historik Radko Pytlík. V  pořadu 
zazní ukázky z Hrabalovy rané tvorby a z knihy Radko 
Pytlíka Hrabalova Sorbonna.
 [ Svět knihy, s.r.o., Městská knihovna Nymburk 
a nakladatelství Emporius

13.00–14.50 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé kř.3
Tsunami nebo výzva?
Jak se mohou knihkupci vyrovnat s  novými trendy 
v  nakladatelském průmyslu a  v  knižním obchodu?  
Françoise Dubruille, ředitelka Evropské a mezinárodní 
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federace knihkupců a Tim Walker – ředitel rodinného 
podniku Walkers’ Bookshop zodpoví aktuální a palči-
vé otázky současného knihkupeckého knižního oboru.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo4
Výroční ceny Mladé fronty 2013
Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2013 
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
 [ Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Agentura Nemesis
Agentura Nemesis zahajuje svou činnost. Nabízí li-
cence na užití uměleckých děl na obálky knih, přeba-
ly CD aj. Představuje databázi volné tvorby od profe-
sionálních výtvarníků, ale i studentů výtvarných škol. 
Nabízí kompletní řešení v otázce licenčních smluv, 
zajištění tiskových dat, atd.
 [ www.agenturanemesis.cz

13.00–13.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)2
Školní čtenářské kluby: inspirujte se!
Čtenářské kluby na školách fungují již třetí rok. Sez-
namte se s pilíři klubové práce a s tím, jak kluby mo-
hou fungovat i ve vaší škole. Spolu se skupinou klu-
bových dětí prožijete část klubového setkání. 
P. S. Oblíbenou knihu s sebou.
 [ Nová škola, o.p.s. a Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 lItEratUra onlInE – lEvé křídlo

Promítání z cyklu Planeta záhad
V ukázkách z unikátních dokumentů o největších zá-
hadách světa zavádí diváky cestovatel a záhadolog 
Arnošt Vašíček do často velmi odlehlých koutů pěti 
světadílů a přináší množství překvapivých důkazů 
o tajemné minulosti lidstva, o starověkých i součas-
ných kontaktech s bytostmi odjinud a také o dopo-
sud neobjasněných paranormálních jevech a úka-
zech. 
 [ Česká televize – Edice ČT

13.00–13.30 P 208 – Pravé křídlo

Projev generálního ředitele Albatros Media a.s. 
k zahájení veletrhu Svět knihy Praha 2014
(jen pro zvané)
 [ Albatros Media a.s.

13.30–14.00 P 101 – Pravé křídlo

Křest mapy Pivovary ČR
Mapa Pivovary ČR vychází již v pátém vydání a obsa-
huje výčet všech pivovarů na našem území včetně 

informací o  možnosti prohlídek, návštěvě pivovar-
ských muzeí, restaurací, pivních lázní a ubytování.
 [ Kartografie PRAHA a.s.

14.00

14.00–14.15 vElkÝ SÁl – StřEdní hala31
Prezentace výstavy Györgye Czabána
Zahájení výstavy fotografa, režiséra, nezávislého 
tvůrce a organizátora Györgye Czabána – Budapešť 
od Bartóka k Banksymu.
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha

14.00–14.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo3
Annelies Verbeke – beseda s autorkou
Vlámské spisovatelce Annelies Verbeke vyšel v na-
kladatelství Kniha Zlín druhý román s názvem Spaste 
ryby!. Verbeke je vedle mimořádně úspěšné románo-
vé prvotiny Slaap! autorkou scénářů, které získaly 
řadu ocenění, ať už samy o sobě či v podobě filmů.
Tlumočeno: čeština, nizozemština
 [ Vlámské zastoupení v České republice a nakladatelství 
Kniha Zlína

14.00–14.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Publikace v jazycích národnostních menšin
Představení výběru z pestré kolekce knih a časopi-
sů, které vycházejí v  ČR v  jazycích národnostních 
menšin, jako jsou např. ruština, ukrajinština, němči-
na atd. Publikace jsou zaměřeny na dospělé a děti 
z menšin, odborníky, ale i na širokou veřejnost. Dis-
kuze se zástupci různých menšin.
 [ Občanské sdružení Zaedno a DNM – Praha

14.00–15.00 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)7
Morava – země výjimečných pravěkých 
i starověkých nálezů
Beseda s autory nových knih Nakladatelství Masary-
kovy univerzity: Rudolfem Musilem a Petrem Modlit-
bou (Morava v době ledové), Ivanem Mrázkem (Drahé 
kameny starověkých civilizací – nominace na cenu 
Magnesia Litera) a  Václavem Vávrou a  Jindřichem 
Štelclem (Významné geologické lokality Moravy 
a Slezska).
 [ Nakladatelství Masarykovy univerzity

14.00–14.50 lItEratUra onlInE – Pravé křídlo8
Setkání s Portálem české literatury
Přátelské setkání s pracovníky Portálu české literatu-
ry (www.czechlit.cz); v českém, anglickém a němec-
kém jazyce.
 [ Institut umění – Divadelní ústav
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14.00–15.00 l 301 – lEvé křídlo

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

14.00–15.00 P 208 – Pravé křídlo62
Čtení z knih se spisovatelkou Petrou 
Neomillnerovou
Novinářka a spisovatelka Petra Neomillnerová vám 
bude číst ze svých knih pro děti i dospělé. Seznamte 
se s autorkou, která může nabídnout jak detektivky 
pro dospělé, tak i  tajuplné příběhy pro děti. Kdo 
z vás zná Amélii a její svět?
 [ Albatros Media a.s.

14.15–14.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala1
Nové maďarské knihy
Souhrnná prezentace nejnovějších českých překladů 
z maďarské beletrie i nových titulů odborné lieratury. 
Mezi publikacemi nechybí díla největších osobností 
současné maďarské literatury jako Imreho Kertésze, 
Pétera Esterházyho, Pétera Nádase nebo Krisztiny 
Tóthové. Uvádí redaktor Jan Nejedlý.
 [ Maďarský institut Praha

15.00

15.00–15.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo5
Současná knižní obálka – umění a komerce
Přednáška představí aktuální tendence v oboru sou-
časné mainstreamové knižní obálky. Knižní obálka je 
specifické odvětví grafického designu, které s ohle-
dem na své praktické uplatnění nemůže vystupovat 
jako samostatné umělecké dílo, ale i tak musí nutně 
splňovat estetická kritéria. České knižní umění má 
dlouholetou významnou tradici, avšak současné ten-
dence už ztrácejí originální umělecké prvky a stávají 
se z nich snadno zapomenutelná díla. Přednáška se 
bude také věnovat klíčovým aspektům vizuální strán-
ky knižních edičních řad, které kladou na své autory 
velké nároky s ohledem na nutnost zachovat ucele-
nou jednotnou podobu edice a zároveň ale vyjádřit 
ráz a individualitu jednotlivého titulu.
 [ One Dream Company o.s.

15.00–15.50 
 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo3
Paul a Hana Whitton: Literární agenti 
a nakladatelé v globálním knižním trhu
Je efektivnější využívat při koupi nebo prodeji autor-
ských práv literární agenturu? Pokud ano, proč? Jak 
postupovat při výběru vhodné agentury, která bude 
co nejlépe prezentovat dané tituly na globálním kniž-
ním trhu? Paul a Hana Whittonovi, ředitelé agentury 
Oxford Literary and Rights Agency, Ltd., zodpoví ne-
jen tyto, ale i další otázky. Poskytnou rovněž základní 

informace a  praktické rady o  spolupráci naklada-
tel – literární agentura – autor, stejně jako tipy, které 
se mohou hodit při prodeji a nákupu e-práv.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Oxford Literary and Rights Agency, Ltd.

15.00–15.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo7
Češi sepsali své dějiny
Pořad k  vydání kompletu Velké dějiny zemí Koruny 
české. Poprvé v historii vychází syntéza českých dě-
jin až do roku 1945. Na 13 628 stranách v 19 svaz-
cích vytvořila generace historiků svůj svébytný 
a přesto objektivní pohled na více než tisícileté obdo-
bí dějin České koruny. Moderuje Vladimír Kučera 
(Česká televize).
 [ Nakladatelství Paseka

15.00–15.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)1
Maďarští básníci 19. století v českých 
překladech
Prezentace nové knihy hungaroložky a překladatelky 
Simony Kolmanové, která vyučuje maďarskou litera-
turu na Katedře středoevropských studií FF UK.
Moderuje Marta Pató.
 [ Maďarský institut Praha

15.00–15.50 lItEratUra onlInE – Pravé křídlo8
iLiteratura.cz – literatura zblízka, ale na dálku
Názorná procházka obsahem projektu iLiteratura.cz, 
jehož záměrem je přehledně, pohotově a  pořádně 
informovat o knihách. Kvalitní literární časopis, který 
funguje i bez tradičních atributů (kamenné redakce, 
tištěného papíru, osobních kontaktů), protože využí-
vá moderní technologie.
 [ iLiteratura.cz

15.00–15.30 l 105 – lEvé křídlo2
Alena Jurion a Tadeáš Kotrba – autogramiáda
Překladatelka Alena Jurion a ilustrátor Tadeáš Kotr-
ba budou podepisovat čtvrtou knihu z oblíbené tetra-
logie Daniela Pennaca Kamo – Kamův útěk.
 [ Nakladatelství Meander

15.00–16.00 P 208 – Pravé křídlo2
Zpívání s dětmi a Janem Vodňanským
Známý spisovatel, herec a zpěvák Jan Vodňanský při-
jde zazpívat s dětmi jejich oblíbené písničky. V břez-
nu vyšla jeho dárková kniha Máme doma gorilu, která 
shrnula to nejlepší z autorovy tvorby. Přijďte si zazpí-
vat Dejte mi pastelku, nakreslím pejska.
 [ Albatros Media a.s.
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15.00 S 205 – StřEdní hala3
Nakladatelství Dětská literatura slaví 80 let.  
Knihy nakladatelství – kronika literatury celé země
Státní nakladatelství Dětská literatura je jedním 
z největších vydavatelů dětských knih v Rusku a na 
světě. Jeho knihy čte už čtvrtá generace čtenářů. 
Knihy Dětské literatury dělají radost každému, bez 
ohledu na věk či povolání.
Tlumočeno: čeština, ruština
 [ Rossijskij Fond Kultury

15.30–16.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala4
Český bestseller za rok 2013
Slavnostní předání ocenění nakladatelům a autorům 
nejprodávanějších knižních titulů vydaných v  roce 
2013. I letos bude předáno ve spolupráci s AUDIO-
TÉKA.cz také ocenění za nejúspěšnější audioknihu. 
Již popatnácté tak hosté budou mít příležitost osob-
ně se setkat s významnými autory a nakladateli.
 [ BOOKNET s.r.o.

16.00

16.00–16.50 
 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo31
János Háy
Setkání s  významným básníkem, romanopiscem 
a  dramatikem střední generace, jehož dílo ho řadí 
bezesporu k nejzajímavějším autorům současné ma-
ďarské literatury. V  programu zazní ukázky z  jeho 
nejnovějšího románu Podzemní garáž.
Moderuje literární historička Simona Kolmanová.
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha

16.00–16.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo4
Nakladatelství Vyšehrad již po dvacáté udílí 
výroční ceny
Při příležitosti 80. výročí založení nakladatelství Vy-
šehrad budou pozvaní všichni ocenění autoři za uply-
nulých dvacet let. Nakladatelské ceny za rok 2013 
budou předány za původní práci, překlad a výtvarné 
zpracování knihy.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

16.00–16.50 lItEratUra onlInE – Pravé křídlo8
Rosteme s knihou – web pro děti i dospělé
Webový portál kampaně na podporu četby knih Ros-
teme s knihou je určen nejen dětem, ale také jejich 
rodičům, učitelům a knihovníkům, kteří zde mohou 
nalézt spoustu novinek, informací a inspirace.
 [ Svět knihy, s.r.o.

16.30–17.30 P 208 – Pravé křídlo

Hana Whitton – beseda
Zveme vás na autogramiádu a  besedu s  Hanou 
Whitton, českou spisovatelkou dlouhodobě žijící 
v  anglickém Oxfordu. Autorka vám představí svou 
novou knihu Toulky literární Anglií.
 [ Albatros Media a.s.

17.00

17.00–17.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala4
Cena Jiřího Ortena
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slav-
nostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího 
Ortena.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

17.00–17.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo

Vernisáž k výstavě Didasko – učím slovem 
a obrazem
Kolekce didaktických koláží Boženy Havlové doplně-
ná fotografiemi z dětství obou sourozenců, Václava 
a  Ivana Havlových. Matka využila svých výtvarných 
a výchovných znalostí a vytvořila pro své syny didak-
tické pomůcky v podobě precizně provedených koláží 
na téma abeceda a věda. Výstava, která avizuje větší 
mezinárodní výtvarný, knižní a  didaktický projekt, 
bude k vidění v pravém křídle Průmyslového paláce.
 [ Svět knihy, s.r.o. a LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o.

17.00–17.50 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo

Vernisáž k výstavě Spolek českých bibliofilů 
v kontextu doby a kultury
Na zahájení výstavy budou hovořit o minulosti, sou-
časnosti a budoucnosti Spolku českých bibliofilů 
a o krásné knize v Čechách vůbec členové SČB, vý-
znamní bibliofilové, autoři a grafici.
 [ Spolek českých bibliofilů

17.00–17.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

25 let týdeníku RESPEKT
V letošním roce slaví týdeník RESPEKT 25 let. O za-
ložení časopisu, jeho proměnách v uplynulém čtvrt-
století a dalším směřování promluví redaktoři, kteří 
v týdeníku RESPEKT působí od jeho začátku.
 [ Respekt Publishing a.s.
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17.00–17.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)3
Napsat sebe
Rumunské autorky Lavinia Bălulescu a Ileana Cudalb 
budou spolu s českým hostem číst ze svých nejno-
vějších románů a mluvit o skutečné a fiktivní identi-
tě. Pořadem provede Jitka Lukešová.
Tlumočeno: čeština, rumunština
 [ Ministerstvo kultury Rumunsko a Rumunský kulturní institut 
v Praze

17.00–17.50 lItEratUra onlInE – lEvé křídlo2
Promítání večerníčku Berta a a Ufo
Berta je nejmenší ve školce a nosí brýle přes půl 
tváře. Ještě že tak! Právě díky nim získá nového ka-
maráda. A ne ledajakého, kamaráda přímo z vesmí-
ru. Že Ufo neexistuje? Ale ano, a dokonce je s ním 
veliká legrace! Ufík je nejmenší ve vesmíru a společ-
ně zažijí ta největší dobrodružství.
 [ Česká televize – Edice ČT

17.30–18.30 P 208 – Pravé křídlo9
Zapálená kuchařka Lenka Požárová
Nejen láska prochází žaludkem! A proto vás zveme 
na autogramiádu Lenky Požárové a jejího nového ro-
mánu Muž s vůní kávy, žena se špetkou skořice obo-
haceného o, jak jinak, než skvělé recepty.
 [ Albatros Media a.s.

18.00

18.00–18.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala

Setkání nakladatelů s generálním ředitelem 
Albatros Media a.s.
(jen pro zvané)
 [ Albatros Media a.s.

18.00–18.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo63
Argentinská literatura v českém překladu
Setkání se Samantou Schweblin, považovanou za krá-
lovnu laplatské fantastické povídky, jíž právě vychází 
kniha Ptáci v ústech. Jan Hloušek představí svůj pře-
klad existenciálně laděného románu Zama Antonia di 
Benedettiho. Moderuje Anežka Charvátová.
 [ Velvyslanectví Argentinské republiky

18.00–18.50 lItEratUra onlInE – lEvé křídlo

Promítání z cyklu Planeta záhad
V ukázkách z unikátních dokumentů o největších zá-
hadách světa zavádí diváky cestovatel a záhadolog 
Arnošt Vašíček do často velmi odlehlých koutů pěti 
světadílů a přináší množství překvapivých důkazů 
o tajemné minulosti lidstva, o starověkých i součas-
ných kontaktech s bytostmi odjinud a také o dopo-
sud neobjasněných paranormálních jevech a úka-
zech. 
 [ Česká televize – Edice ČT

 ]MIMO VÝSTAVIŠTĚ  ve čtvrtek 15. 5.
12.00–13.30 FIlozoFIckÁ FakUlta UnIvErzIty karlovy,  

 hybErnSkÁ 3, Praha 13
Beseda se Susan Reynolds – překladatelkou 
Erbenovy Kytice
Susan Reynoldsová, kurátorka české a  slovenské 
kolekce Britské knihovny, bude číst ze svého nového 
uznávaného překladu Erbenova veledíla. Následovat 
bude čtení v češtině a diskuze o práci překladatelky.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

18.00 MaďarSkÝ InStItUt Praha, rytířSkÁ 25–27, P 11
Emigrant
Drama, Maďarsko / Itálie, 2007, 108 min.
Režie: Györgyi Szalai a István Dárday. 
Hrají: Bács Ferenc, Gyöngyössy Katalin. 
Projekce filmu o posledních letech dobrovolné emig-
race spisovatele Sándora Máraiho a jeho ženy nato-
čeného podle jeho vlastních deníkových záznamů, 
které věrně zobrazují barvitou mozaiku myšlenkových 
pochodů.
 [ Maďarský institut Praha


