
Vážení přátelé, milí čtenáři,
mezinárodní knižní veletrh a literár-

ní festival Svět knihy Praha letos slaví 
20. výročí a to zejména díky tomu, že 
jste mu zachovali svou stálou přízeň, 
že se každoročně těší z mnohatisícové 
návštěvy Vás všech, kdo rádi čtete kni-
hy. Vždyť i hlavním mottem našeho 
letošního čestného hosta Maďarska je 
slogan „otevřete kni.hu“, neboť lite-
ratura otevírá cestu ke vzájemnému 
poznávání a my budeme mít v rámci 
doprovodného programu možnost 
hlouběji poznat maďarskou literaturu 
– klasickou i současnou – „otevírat“ 
díla jejích prozaiků i básníků, dramati-
ků, historiků i filozofů. 

Doprovodný festival veletrhu na-
bídne na 500 literárních pořadů, au-
torských setkání, autogramiád, debat, 

soutěží, knižních výstav a dalších  
programů, jež Vám otevírají cestu 
k dílu českých i zahraničních spisova-

telů a autorů literatury pro děti, mlá-
dež i dospělé, k odborné literatuře 
a dalším žánrům české i světové knižní 
tvorby. Na přípravě náplně festivalu 
jsme spolupracovali s mnoha organi-
zacemi, nakladateli a partnery ze 
23 zemí, mnoho z těchto pořadů je 
věnováno letošním tématům Fantasy 
a sci-fi, Odraz historie v literatuře či 
Kolik podob má kniha. V rámci vele-
tržní části bude představena produkce 
více jak 400 nakladatelů ze 26 zemí. 

Děkuji všem, kdo se na přípravě celé 
akce podíleli, a přeji nejen našim ma-
ďarským kolegům, ale všem jejím 
účastníkům, aby byli potěšeni Vaším 
stálým zájmem, který vyjadřujete svou 
návštěvou veletrhu Svět knihy Praha 
2014.

Dana Kalinová ředitelka veletrhu

Od čtvrtka do neděle 15.–18. května 
v pravém křídle Průmyslového paláce 
máte ve stejnojmenném sále Literatu-
ra online jedinečnou šanci seznámit se 
s nejnovějšími trendy v oblasti literár-
ních internetových aktivit, s projekty 
e-knih, digitálních knihoven, literár-
ních e-shopů, knižních a literárních 
portálů, knižních trailerů, webzinů 
a pod. Nemusíte být zrovna počítačo-
vý mág, nabídka je atraktivní i pro 
„lamy“, tedy i pro méně zdatné uživa-
tele sítě.

Výhodou onlajnového prostředí pro 
časopisy a média vůbec je flexibilita 
a bezprostřední zpětná vazba se čte-
náři. Dobrý internetový magazín či 
portál vám poskytne bleskovou první 
pomoc při orientaci ve světě české 
i zahraniční literatury. Zveme vás tedy 
na virtuální procházku literaturou 
zblízka i na dálku prostřednictvím 
projektu iliteratura či na setkání 

s těmi, kdo pečují o Portál české litera-
tury. Představíme inspirativní nezávis-
lý web Kultura21, objevíme nový ma-
gazín VašeLiteratura.cz jako prostor 
pro reflexi literatury. V souladu s jed-
ním z témat letošního ročníku zamíří-
me do fantasy světa s webzinem Da-
gon, Opičí revue se neopičí po 
ostatních webech a představí svá spe-
cifika, Světy literatury odhalí zas své 
osobité přístupy k literatuře. 

Máte-li ambici stát se spisovatelem, 
zapojte se do projektu Mám talent, 
publikujte na Totemu s návštěvností 
1000 lidí za den, otevřete se prostoru 
pro „naivní a nesemleté“ autory Bláz-
ni.cz nebo odstartujte svou kariéru 
s Pište-povídky.cz. 

Půjčit si historický dokument či kni-
hu v knihovně? Žádný problém! O tom 
vás přesvědčí Národní knihovna ve své 
prezentaci projektu Manuscriptorium 
a služby EOD umožňující objednávku 

elektronických knih. Kde všude se  
e-knihy dají půjčovat a jakým způ-
sobem? Přehled získáte díky eRead-
ing.cz. 

Děti a jejich rodiče i učitele jistě za-
ujme webový portál kampaně na pod-
poru četby knih Rosteme s knihou. Do 
dětského čtenářského pokojíčku Bu-
bux.cz vás zavede Euromedia Group. 
Hvězdu v češtině z vás udělá nový pro-
jekt LINGEA na podporu znalostí češti-
ny nechybujte.cz. 

Nakladatelství Meander uvede dva-
náct animovaných trailerů ke svým 
knižním produkcím a společně s pro-
fesionály moderní animace z Anoma-
lia a Světem knihy se zamyslí nad tím, 
zda elektronická knižní kultura pře-
válcuje kulturu tištěnou.

V neděli, na závěr celého tematické-
ho bloku, můžete zjistit, kdo skutečně 
jsou blázni.cz.

To všechno a mnoho dalšího byste si 
rozhodně neměli nechat ujít v rámci 
programu Literatura online. Přijďte! 
Nenechte literaturu off-line.

Lucie Němečková

V novém tisíciletí její rehabilitaci vý-
razně napomohla filmová zpracování 
fantasy bestsellerů Pán prstenů a Har-
ry Potter, které inspirovaly řadu reno-
movaných nakladatelských domů, aby 
se – vedle menších žánrových hráčů – 
věnovali tomuto typu literatury mno-
hem důsledněji. Rovněž vznikl měsíč-
ník Pevnost, který již takřka dvanáct 
let informuje čtenáře o všem, co s fan-
tasy jako takovou souvisí. 

Tento populární magazín pak na  
letošním Světu knihy zaštiťuje skupi-
nu progresivních nakladatelů, kteří 
významnou měrou ovlivňují podobu 
tohoto žánru u nás. Nakladatelství 
FANTOM Print, Brokilon, Epocha, free-
tim(e)publishing a Walker & Volf kro-
mě kvalitní zahraniční produkce dáva-
jí dlouhodobě prostor i tuzemským 
spisovatelům. Jména jako Petra Neo-
millnerová, Juraj Červenák, Vladimír 

Šlechta, M. T. Majar, František Kotleta, 
Miroslav Žamboch, Štěpán Kopřiva 
a mnozí další představují mezi součas-
nými fantasy autory absolutní špičku. 

Sama fantasy je navíc velmi pestrá 
(dělíme ji na klasickou, temnou, měst-
skou, akční či historickou) a často ne-
váhá koketovat i s jinými žánry. Spolu 
se sci-fi se prolíná například i ve feno-
ménu Star Wars. Právě kostýmovaní 
fanoušci této ságy budou jistě vítaným 
zpestřením veletrhu – vždyť kdo z nás 
by se nechtěl potkat či případně vyfo-
tit s Anakinem Skywalkerem či prin-
ceznou Leiou?

Fantasy je zkrátka žánr mnoha tvá-
ří. Jednou distingovaná dáma, jindy 
rozverná dračice či emancipovaná bo-
jovnice – na dvacátém ročníku Světa 
knihy se vám představí všechny.

Tomáš Němec

Čím vším se bude Maďarsko 
v rámci programu letošního Svě-
ta knihy prezentovat a na co 
bude klást zvláštní důraz?

Maďarsko letos ozvláštni svoji 
účast na veletrhu tím, že uspořádá 
pestrý literární jarmark. Co všechno 
patří k jarmarku? Jednak skvělé zbo-
ží z oblasti dnešní beletrie a vědy, to 
jest současní maďarští autoři, jako 
světoznámí Péter Esterházy a György 
Spiró budou vystupovat a na auto-
gramiádách i osobně se setkávat se 
svými čtenáři. Kromě toho je hodně 
reprezentovaná i věda: maďarská 
bohemistika a slavistika nastaví ve 
více titulech obraz české kultury  
a literatury domácím čtenářům. 
A k jarmarku patří samozřejmě také 
gastronomie, tedy ochutnávky ma-
ďarských specialit, jako i pravidelné 
veselice během celého veletrhu. Ať 
se nikdo nediví na Výstavišti, když 
bude osloven klauny, aby se podíval 
na 3–4 minutové minipantomimy 
připravené ze světoznámých romá-
nů. Když uhádne, o jaké dílo se jed-
ná, dostane různé odměny, napří-
klad krásnou báseň v podání českých 
herců nebo česko-maďarský fonetic-
ký minislovník s titulem „Jak přežít 
maďarštinu“. 

Česko-maďarské vztahy jsou už 
tradičně velmi četné a silné ze-
jména v oblasti turistické. Jak 
hodnotíte vzájemné vztahy v ob-
lasti kulturní, co jim dominuje 
a v čem by, podle vašeho názoru, 
potřebovaly naopak posílit?

Jako český turista jezdí zotavit se 
do maďarských lázní, tak maďarský 
čtenář oddychuje čtením románů 
českých autorů jako Bohumil Hrabal 
nebo Miloš Urban. K ucelenému ob-
razu Maďarska patří i kulturní mapa 
literatury a hudby, která není vždy 
známa pro české občany. Maďarsko 
teď prezentuje svoji tvář společně 
s turistikou, protože i maďarská kul-
tura má své léčivé účinky: prezentuje 
například maďarskou katolickou lite-
raturu, která zatím byla bílým mís-
tem v našich kulturních dějinách. 
Přispíváme tím k zahojení ran způso-
bených totalitními režimy 20. století. 
Znalost našich společných dějin totiž 
nám pomůže vyhnout se katastro-
fám v budoucnu. Kromě toho jsem 
přesvědčen, že v době globalizace ve 
znamení anglosaské kultury znalost 
dalších evropských jazyků je nezbyt-
ná i k zachování vlastní národní 
identity – společné zázemí k tomu 
nabízí naše společná středoevropská 
identita. 

Literární festival 
počet účinkujících 697
počet pořadů celkem 520
počet výstav 28
počet filmových představení 9
počet divadelních představení 27

Veletrh 
počet vystavovatelů 409
počet stánků 191
plocha 3 203 m²
počet registrovaných 
odborných návštěvníků 847

Hosté literárního festivalu (23)
Argentina, Belgie, Česká republika, 
Dánsko, Francie, Itálie, Izrael, Kana-
da, Maďarsko, Německo, Norsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Ru-
munsko, Rusko, Slovensko, Slovin-
sko, Spojené státy americké, Španěl-
sko, Švédsko, Švýcarsko, Velká 
Británie

Vystavující země a regiony (26)
Ázerbájdžán, Belgie – Valonsko-Bru-
sel, Česká republika, Dánsko, Finsko, 
Francie, Izrael, Japonsko, Kolumbie, 
Maďarsko, Německo, Nizozemsko, 
Norsko, Polsko, Portugalsko, Ra-
kousko, Rumunsko, Rusko, Saudská 
Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spoje-
né státy americké, Španělsko, Švéd-
sko, Tchaj-wan, Velká Británie

Chystáme pestrý 
literární jarmark

Slavíme dvaCetiletí

veletrh 
v číslech

Fantasy – uhrovatá holka lvicí salónů

literatura online je atraktivní i pro „lamy“!
Kdo chce být ve světě knih „in“, měl by osobně sdílet Literaturu online! 
Letošní programovou novinku, která vznikla jako setkání literatury se 
současným fenoménem internetu a moderními technologiemi vůbec.V posledních letech jsme svědky 

pozitivního rozvoje vzájemných 
vztahů mezi Českou republikou 
a Ázerbájdžánem.

Je proto jen dobře, že se v pos-
ledních několika letech úspěšně daří 
podporovat též česko-ázerbájdžánské 
kontakty v oblasti kultury. Nemalou 
zásluhu na tomto pozitivním vývoji 
mají ministři kultury obou zemí, kteří  
spolupráci opakovaně vyjádřili svoji 
podporu. Neboť kultura je v součas-
ném světě chápána jako prostředek 
sbližování a vzájemného poznání 
mezi národy. Kultura je zároveň prv-
kem, který umožňuje uchování národ-
ní identity a kulturního dědictví a tra-
dic. 

Jsme proto velmi rádi, že můžeme 
na letošním ročníku Světa knihy při-
vítat zástupce Ministerstva kultury 
a turistiky Ázerbájdžánu pana Faiqa 
Khudanliho, který do Prahy přijel 
představit výběr současné ázerbájd-
žánské literatury. K prezentaci Ázer-

bájdžánu na veletrhu uvedl: „Zástupci 
Ministerstva kultury a turismu navští-
vili mezinárodní knižní veletrh v Praze 
poprvé v roce 2011. Účast na veletrhu, 
jehož hostitelským městem je Praha, 
je významnou příležitostí k propagaci 
naší bohaté národní kultury, rychle 
rostoucího nakladatelského a tiskař-
ského průmyslu a knižní kultury. Ázer-
bájdžánský národní stánek na vele-
trhu se rozkládá na ploše 12 m2. 
Součástí expozice je více než 300 knih 
a pro pagačních materiálů – 160 titulů 
je věnováno ázerbájdžánským ději-
nám, kultuře, literatuře, turistickému 
potenciálu a Karabachu. Spolu s nimi 
představuje náš stánek i propagační 
předměty odkazující k „Baku – 2015: 
prvním evropským olympijským 
hrám”. Zájemcům o tuto událost, kte-
rou bude naše země hostit, jsou roz-
dávány brožurky a příručky s podrob-
nými informacemi.“

JaCH

Ázerbájdžán přijíždí do Prahy 
představit svou kulturu

Fantasy byla v naší zemi dlouho hloupější a ošklivější sestřičkou science 
fiction. V polovině devadesátých let si ale vyndala rovnátka, odloži-
la brýle s tlustými skly, do ruky vzala bičík a ve fantastických žánrech 
(sci-fi, fantasy, horor) začala dominovat.

Co všechno se připravuje v rámci maďarské-
ho čestného hostování na veletrhu nám po-
odkryl ředitel Maďarského institutu Praha 
pan RóbeRt KiSS SzeMÁn.



Českého rozhlasu, BROLNu, Big bandu 
Českého rozhlasu nebo třeba dětské-
ho pěveckého sboru, v nabídce je ne-
vyčerpatelná řada ostatních interpre-
tů, jimž Český rozhlas v minulosti 
pořídil profesionální nahrávky. A stej-
né je to se slovesným uměním. V Ra-
diotéce si můžete vybrat z archívu roz-
hlasových her i dramatizací literatury. 
V této souvislosti předpokládám, že 
posluchačsky atraktivní bude zlatý 
fond, do kterého patří zvukové na-
hrávky takových osobností jako napří-
klad Olga Scheinpflugová, Jaroslav 
Marvan, Dana Medřická, Ladislav Pe-

šek, Zdeněk Štěpánek, Karel Höger 
a dlouhá řada dalších. Důležitou sou-
částí Radiotéky jsou i pohádky a pořa-
dy pro děti. Slibujeme si od toho, že 
vychováme novou generaci rozhlaso-
vých posluchačů. Takže doufáme, že 
rodiče brzy pochopí, že u nás najdou 
téměř nevyčerpatelnou zásobu zába-
vy pro své děti.

Umístit rozhlasové pořady do 
internetové nabídky se v dnešní 
době zdá jako poměrně elemen-
tární úkol. Opravdu to bylo tak 
jednoduché?

Zdaleka ne. Museli jsme vyřešit celý 
komplex problémů. Například autor-
ská a interpretační práva. Museli jsme 
se dohodnout s autorskými svazy na 
oboustranně přijatelném modelu. 
Dalším velkým úkolem je dramaturgie 
výběru, co do Radiotéky umístit hned 
a jakými tituly ji kontinuálně doplňo-
vat. A zejména u historických pořadů 
jsme museli řešit i zvukové úpravy. 
Český rozhlas spolu s Radioservisem 
vložil do rozjezdu Radiotéka nemalé 
úsilí a doufáme, že to posluchači oce-
ní. My jim v tom budeme vycházet 
vstříc nejrůznějšími nabídkami nebo 
třeba pravidelným newsletterem, k je-
hož odběru se mohou stálí zákazníci 
přihlásit.  RaŠ

V levém křídle Průmyslového paláce připravili 
antikváři na letošní ročník veletrhu unikátní vý-
stavu Ladislav Sutnar / Design ve službě. Výstava 
je pořádána v rámci jednoho z hlavních témat, 
a to Kolik podob má kniha? K vidění bude na 
350 exponátů a výstava chronologicky zmapuje 
Sutnarovo celoživotní dílo. Exponáty jsou zapůj-
čeny od soukromého sběratele, který sbírku 
shromažďoval 25 let, některé budou k vidění vů-
bec poprvé. K výstavě v pátek na veletrhu pro-
běhne také beseda Odkaz díla L. Sutnara / De-
sign jako životní projekt.

Kromě výstavy se antikváři představí vlastními 
prezentacemi, kde bude nabídnuto široké spekt-
rum zboží, knihy, staré tisky a mapy, grafika, po-
hlednice, filmové plakáty a především velké 
množství LP desek. Dále proběhne, v loňském 
roce mimořádně úspěšná, Literární míle, tedy se 
spojí antikvární knihovny a vytvoří nabídku 
v rozsahu 180 metrů knih. 

Antikváři také opět nachystali katalog sběra-
telsky zajímavých titulů. Katalog nabízí např. 
první vydání básně Máj od K. H. Máchy z roku 
1936. V katalogu jsou také např. Magorovy labu-
tí písně (exil) nebo kniha s barevnými dřevoryty 
od J. Váchala.                                                 JaCH

Vyskytují se dnes v demokraci-
ích západního typu méně zřetelné 
a skrytější podoby cenzury? týkají 
se stejnou měrou literatury jako 
žurnalistiky?

Cenzura existuje ve všech zemích, 
v různých podobách. V západních ze-
mích dochází k nárůstu autocenzury, 
pramenící z obavy, že by se někdo 
mohl cítit uražen – týká se to zejména 
oblasti náboženské. Dosáhnout rov-
nováhy v narýsování hranice mezi svo-
bodou projevu a projevem nenávisti či 
podněcování k náboženské nesnášen-
livosti se navíc zdá být v mnoha ze-
mích obtížné. Index on Censorship 
podal nedávno zprávu o tom, proč 
musí svoboda projevu mít navrch nad 
opatrným našlapováním v obavě 
z možné urážky. Strach z urážky nábo-
ženského cítění už měl za následek 
konec divadelních her, například hry 
Behzti, stažené z repertoáru divadla 
v anglickém Birminghamu. Policie 
v tomto případě dospěla k názoru, že 
obava z urážky náboženského cítění 
má přednost před svobodnou mož-
ností tuto hru hrát. V nedávnější mi-
nulosti se křesťanští radní v Severním 
Irsku snažili zabránit hraní dramatu 
pojednávajícím o Bibli. Index nepře-
stává vyjadřovat znepokojení nad vyu-
žíváním legislativy proti blasfemii 
k útokům proti žurnalistice, umění či 
literatuře, které se vládám nelíbí. Ve 
Spojených státech konzervativní křes-

ťanští aktivisté nadále usilují o to, aby 
byl změněn výklad evoluční teorie 
v přírodovědných učebnicích.

index on Censorship už existuje 
více než čtyřicet let. Je podle vás 
z této dlouhodobé perspektivy 
cenzura ve světě obecně vzato spí-
še na vzestupu?

Novináři na celém světě nadále čelí 
nátlaku, aby nezveřejňovali články, 
které by mohly ohrozit „národní 
 bezpečnost”. V některých případech 
může hrát národní bezpečnost skuteč-
ně důležitou roli, příliš často se jí však 
využívá jen jako záminky k zastavení 
něčeho, co by vládě v případě zveřej-
nění způsobilo ostudu, jak jsme toho 
mohli být za uplynulá čtyři desetiletí 
svědky. Spisovatelé po celé Evropě 
a po celém světě nepřestávají čelit ná-
tlaku a žalobám, které mají veřejnosti 
znemožnit, aby se seznámila s jejich 
díly. Index přinesl v nedávné době 
zprávy o novinářích v Ázerbájdžánu 
a Bělorusku, kteří čelili jak věznění, 
tak fyzickým útokům jen za to, že dě-
lali svou práci. Novináři v mnoha ze-
mích, například v Pákistánu, Mexiku či 
Hondurasu, jsou za svou snahu říkat 
lidem pravdu vystaveni zastrašování 
a výhružkám smrtí. 

42 let po založení Indexu je boj pro-
ti cenzuře pořád stejně důležitý, jako 
kdy předtím. 

Berlínská zeď se pro druhou polovi-
nu dvacátého století stala symbolem 
rozdělení světa, linií mezi svobodou a 
totalitou. Jak vypadá svět čtvrtstoletí 
po jejím pádu? Jak média a literatura 
reflektují nastalou demokratizaci? Při-
náší více či méně svobody? Jak spiso-
vatelé vnímají tyto změny a jak se od-
ráží v literatuře? Objevila se v tomto 
období v oblasti psaného slova nějaká 
cenzura? Jak se splnila či nesplnila ně-
kdejší očekávání? Je Berlínská zeď 
symbolem minulosti nebo lze stále na-
razit na její stín? O těchto a obdob-
ných otázkách budou v rámci letošní-

ho Světa knihy diskutovat Jan Faktor 
za německou stranu, Ignác Romsics za 
Maďarsko a český pohled přinese Erik 
Tabery. Beseda nazvaná Pád Berlínské 
zdi: Odraz demokratizace společnosti 
a svobody projevu v literatuře a novi-
nářství proběhne v pátek 16. května 
od 16:00 v Literárním sále Průmyslové-
ho paláce.

Pořad, který je připraven ve spolu-
práci s britským časopisem Index on 
Censorship, moderuje jeho šéfredak-
torka paní Rachael Jolley.
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Vyšehrad je nejstarším českým knižním nakladatelstvím. Za dobu svého 
působení sehrál důležitou funkci na literární scéně. Činnost nakladatelství 
je vlastně připomínkou bohaté, ale často i strastiplné cesty našich dějin 
a ukazuje i obraz literární kultury dvou třetin minulého a kusu našeho sto-
letí. Snahou nakladatelství je udržet vysokou kvalitu literatury, která je ur-
čena pro čtenáře s hlubšími zájmy. 

Čtenářům se snažíme zprostředkovat nejlepší autory z oblasti historie, 
filosofie, teologie, i beletrie. Mezi autory patří např. Daniela Fischerová, 
Petr Charvát, Petr Pokorný, Přemysl Rut, Jan Rychlík, Jan Sokol, Vlastimil 
Vondruška, a další. Ze zahraničních autorů vzpomeňme např. Antoine de 
Saint-Exupéryho, Jeana Giona, Jacquesa Le Goffa a Marcela Pagnola. 

Při příležitosti letošních oslav se chystá na veletrhu slavnostní předání vý-
ročních cen za rok 2013 a zváni jsou všichni významní autoři nakladatelství. 
Akce se bude konat ve čtvrtek 15. 5. 2014 v 16 hodin v Autorském sálu v le-
vém křídle.

Jitka Suchá

Když si chceme něco přečíst nebo 
v literatuře najít určitou informaci, 
není zpravidla problém si opatřit nebo 
půjčit příslušnou knihu. Chceme-li 
zhlédnout nějaký film nebo oblíbený 
televizní seriál, máme možnost si vy-
brat z bohaté nabídky DVD doslova 
v každé trafice anebo navštívit Youtu-
be či jinou databázi videí. Ale co když 
je hledaná informace součástí nějaké-
ho rozhlasového pořadu? Nebo když 
si chceme knihu poslechnout v inter-
pretaci vynikajících herců? Anebo se 
zajímáme o archívní hudební lahůd-
ky? Opatřit si příslušný zvukový zá-
znam nebylo dosud tak snadné. To se 
ovšem nyní zásadně mění. Našim nej-
větším výrobcem audií, a to v minulos-
ti i v současnosti je Český rozhlas, kte-
rý u příležitosti knižního veletrhu Svět 
knihy otevírá svoji Radiotéku. 

Radiotéka má formu e-shopu, kde si 
lze online stáhnout vybraný pořad 
z produkce Českého rozhlasu. A nejen 
to. Zároveň je také možné si objednat 
CD s audioknihou, rozhlasovou hrou 
anebo hudební nahrávkou. Nabídku 
doplňují knihy vztahující se k České-
mu rozhlasu. A možné je si objednat 
i notový materiál. 

Do nabídky Radiotéky, kterou provo-
zuje Radioservis a.s., dceřiná společ-
nost Českého rozhlasu, můžete vstou-
pit prostřednictvím internetové stránky 
www.radioteka.cz. Další podrobnosti 
o Radiotéce se můžete dozvědět ve 
čtvrtek 15. 5. v pravé poledne v Autor-
ském sále v levém křídle Průmyslového 
paláce. A pokud nemáte možnost tuto 
prezentaci navštívit, zeptali jsme se za 
vás Petera Duhana, generálního ředi-
tele Českého rozhlasu.

Pane řediteli, jaký obsah a jaké 
žánry bude nabízet Radiotéka Čes-
kého rozhlasu? 

Ta šíře nabídky je obrovská. Začal 
bych hudbou. Český rozhlas disponuje 
rozsáhlým archívem jak vážné, tak po-
pulární hudby ve všech žánrech a po-
džánrech, od swingu po jazz, folk 
i rock. V nabídce nejsou jen hudební 
klenoty z produkce našich hudebních 
těles, tedy Symfonického orchestru 

Antikváři a ladislav sutnar

český rozhlas rozjíždí svoji Radiotéku

80 let nakladatelství vyšehrad 1934–2014
literatura S názorem

stín Berlínské zdi?

na letošním Světě knihy před-
stavíte úspěšnou argentinskou 
autorku a scenáristku Samantu 
Schweblin (Literární sál, 15. 5., 
18:00), na co se můžeme těšit?

Samanta Schweblin patří k výraz-
ným představitelům mladé generace 
autorů píšících ve španělštině. V Praze 
představí svoji druhou povídkovou 
knížku Ptáci v ústech. Její příběhy na-
vazují na dlouholetou tradici laplatské 
fantastické povídky autorů jako je Ju-
lio Cortázar, Antonio di Benedetto či 
Adolfo Bioy Casares. Sama autorka 
říká, že povídkový žánr ji přitahuje 
svojí jedinečnou energií nashromáž-
děnou na několika málo stránkách a 
bezprostředním účinkem na čtenáře.

Čtenáři se mohou těšit také na se-
tkání s Janem Hlouškem, překladate-
lem významného díla argentinského 
spisovatele Antonia di Benedettiho 
nazvaného podle jména hlavního pro-
tagonisty Zama. 

Jaké jsou hlavní trendy v sou-
časné argentinské literatuře?

Je velice těžké poskytnout ucelený 
a kompletní obrázek hlavních směrů 
a tendencí v argentinské literatuře, 
aniž by některé z nich nebyly opome-
nuty. Je možné zmínit se o některých 
proudech a tendencích, které se dají 
vystopovat v argentinské literatuře 
21. století. 

Spisovatelé jako César Aira, Osvaldo 
Lamborghini, Rodolfo Fogwill a Héc-
tor Libertella jsou v posledním deseti-
letí ve středu zájmu a jejich díla jsou 
mnohem více rozšířená než v letech 
předcházejících. Současně s Juanem 
José Saerem a Ricardem Pigliou patří 
k nejvýznamnějším autorům současné 
argentinské literatury. Rodolfo Fog-
will, spisovatel a sociolog, je označo-
ván za autora, jehož tvorba má nej-
větší vliv na současnou mladou 
generaci spisovatelů. Ricardo Piglia, 
autor filmových scénářů, novel a ese-
jů, vypracoval zcela nový originální 

pohled na psaní a vnímání literárních 
prací.

Zhruba od roku 2000 se začali po-
malu prosazovat mladí autoři naroze-
ní v 70. letech minulého století, mezi 
kterými je možné zmínit například Pa-
tricia Prona, Félixe Bruzzoniho, Juana 
Terranovu, Oliveria Coelha, Marianu 
Enriquez, Leonarda Oyolu či Samantu 
Schweblin a mnoho dalších, kteří se 
postupně zviditelňovali a jejich literár-
ní díla začala získávat také podporu 
ze strany menších a středních naklada-
telství.

Novinkou v posledních letech je roz-
voj detektivního žánru, který nemá 
v Argentině dlouholetou tradici. 
V současnosti se v Argentině pořádají 
dokonce dva různé literární festivaly 
věnované tomuto žánru a to Azaba-
che v Mar del Plata a Ban! v Buenos 
Aires. Za předchůdce tohoto žánru 
můžeme považovat v jistém smyslu 
Jorge Luise Borgese a Adolfa Bioy Ca-
sarese nebo také Ricarda Pigliu. K au-
torům detektivního žánru patří napří-
klad Leonardo Oyola či Guillermo 
Martínez a jeho kniha Kdo vraždí v Ox-
fordu? či Ernesto Mallo s Jehlou v kup-
ce sena. Tyto dva poslední tituly byly 
také přeloženy a vydány v češtině.

Jak hodnotíte česko-argentin-
ské vztahy v oblasti překladové li-
teratury?

Mezi první překlady ze začátku 
20. století patří Léčitel; povídka z Pam-
py, která vyšla v časopise Květy v roce 
1909. Do češtiny byla také přeložena 
velká většina děl Julia Cortázara, 
Jorge Luise Borgese či Ernesta Sábata 
a dalších autorů. V současnosti v na-
kladatelství Argo vycházejí na pokra-
čování spisy Jorge Luise Borgese. Do 
češtiny byla také přeložena četná dra-
matická díla autorů Eduarda Rovnera 
a Rafaela Spregelburda. Inscenace je-
jich her jsou nadále v repertoáru čes-
kých divadel. Nakladatelství Meander 
se zaměřuje na vydávání argentin-

ských knížek pro děti a komiksu Maca-
nudo argentinského kreslíře a humo-
risty Ricarda Sirí Linierse. V květnu se 
mohou čtenáři těšit na vydání již šes-
tého dílu.

Argentinský spisovatel a diplomat 
Abel Posse napsal knížku úzce spjatou 
s Českou republikou a Che Guevaro-
vým utajovaným pobytem v Praze na-
zvanou Che Guevarův pražský příběh, 
která nedávno vyšla v nakladatelství 
Garamond v překladu Blanky Stárkové.

Argentinské ministerstvo kultury za-
ložilo v roce 2009 na podporu vydávání 
a překládání děl argentinských spiso-
vatelů do cizích jazyků grantový fond 
nazvaný Programa Sur. Do češtiny bylo 
za přispění tohoto programu přelože-
no kolem třiceti knižních titulů. 

Zároveň ani česká díla nejsou ar-
gentinským čtenářům zcela neznámá. 
Nakladatelství Meander například za-
vítalo do Buenos Aires, aby nejen dět-
ským čtenářům přiblížilo prostřednic-
tvím kreativních dílen české autory 
a českého Golema.

Letos v září proběhne v Buenos Ai-
res IV. ročník Bienále Borges / Kafka, 
které je pořádáno Společností Franze 
Kafky a Nadací Jorge Luise Borgese 
střídavě v České republice a v Argenti-
ně. Předcházející ročník byl věnován 
Ernestu Sábatovi a Arnoštu Lustigovi. 

Uvažujete o hostování Argenti-
ny jako vystavovatelské země na 
veletrhu Svět knihy?

Argentina jako země má českým 
čtenářům co nabídnout. Jako vystavo-
vatelská země se účastnila pražského 
knižního veletrhu již v roce 2008. 
V roce 2010 byla při příležitosti 
200. výročí od vyhlášení nezávislosti 
čestným hostem na knižním veletrhu 
ve Frankfurtu a letos v březnu se jím 
stala také na 34. ročníku knižního sa-
lónu v Paříži. Do budoucna proto Ar-
gentina svoji účast na pražském vele-
trhu Svět knihy rozhodně nevylučuje.
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Argentinská literatura míří do Prahy

noC literaturY

rozhovor s Martou Pištěkovou z kulturního oddělení argentinské ambasády v Praze

index on Censorship
rozhovor se šéfredaktorkou rachael Jolley

Tradiční akcí, jež probíhá v předvečer zahájení veletrhu, je Noc literatury. 
Herci Hana Vágnerová a Jiří Vyorálek četli z knih autorů, kteří osobně na 
veletrh přijíždějí, z Belgie Annelies Verbeke a z Izraele Etgar Keret.



In the new millennium her reha-
bilitation was significantly aided by 
the film adaptations of some of the 
genre’s bestselling books, including 
Lord of the Rings and Harry Potter, 
making many a renowned publishing 
house – alongside some smaller and 
more genre-specific players – focus 
on this type of literature much more 
intensely. Some twenty years ago the 
monthly Pevnost (Fortress) was estab-
lished, bringing its readers informa-
tion on everything connected with 
fantasy as such. 

At this year’s book fair, the popular 
magazine presents a group of pro-
gressive publishers who stand at the 
forefront of Czech fantasy. Publish-
ing houses such as FANTOM Print, 
Brokilon, Epocha, freetim(e)publish-
ing and Walker & Volf offer not only 
high-quality foreign books, but have 
also been long-term supporters of 
Czech writers. Names like Petra Ne-

omillnerová, Juraj Červenák, Vladimír 
Šlechta, M. T. Majar, František Kotleta, 
Miroslav Žamboch, Štěpán Kopřiva 
and many others rank among the very 
best of contemporary fantasy authors. 

The fantasy genre itself is very var-
ied (its subdivisions including classical 
fantasy, dark fantasy, urban, action 
and historic fantasy) and often merges 
with various other genres. Alongside 
science-fiction, for example, it plays 
its part in the Star Wars phenome-
non. The saga’s costumed fans will no 
doubt be a welcome distraction at the 
book fair – wouldn’t you like to meet 
Anakin Skywalker or princess Leia and 
take a picture with them?

In short, fantasy is a multifaceted 
genre – it can be a sophisticated lady 
as well as a naughty she-devil or an 
emancipated fighter. 20th annual Book 
World will host them all.

Tomáš Němec

Dear friends, dear readers,
Book World – International Book 

Fair and Literary Festival is celebrating 
its 20th anniversary this year, mainly 
thanks to the fact that you have con-
tinued to bestow your lasting favour 
upon it, so that every year it can boast 
many thousand visitors from among 
people who like reading books. 
Even the motto of this year’s guest 
of honour – Hungary – is the playful 
„otevřete kni.hu“ (open the book), 
since literature opens the doors of 
mutual understanding. The accom-
panying programme will give us a 
chance to gain deeper understand-
ing of Hungary’s literature – both 
contemporary and classical – and to 
„open“ the works of its prose writers 
and poets, playwrights, historians and 
philosophers. 

The book fair’s accompanying fes-
tival will offer some 500 literary pro-

grammes, meetings with authors, 
book signings, debates, competitions, 
book exhibitions and other events, 
providing you, our visitors, with access 
to works by Czech and foreign writers 
and authors of literature for children, 

young people and adults, specialist 
literature, as well as other genres of 
both Czech and international book 
production. In putting together the 
festival’s programme we have co-op-
erated with numerous organisations, 
publishers and partners from 23 coun-
tries. Many of these programmes are 
dedicated to this year’s topics – Fan-
tasy and Sci-fi, History As Reflected in 
Literature or The Many Faces of the 
Book. The book-fair section of the 
event will introduce the production of 
over 400 publishers from 26 countries. 

I extend my thanks to all those who 
have taken part in preparing the en-
tire event and I wish all its participants 
in general, and our Hungarian col-
leagues in particular, that they may 
fully enjoy the unceasing interest, 
which you express by visiting the 2014 
Book World Prague book fair. 

Dana Kalinová, Book Fair Director

Celebrating twentY YearS

azerbaijan introduces 
its culture in Prague

online literature Can be attractive even 
for computer „lames“!

Fantasy – Pimply-faced Girl 
Turned Popular hotshot

We have Prepared 
a colourful literary 
Feast

in the last couple of years we 
have witnessed some positive de-
velopments in the relationships 
between the Czech Republic and 
Azerbaijan.

These include the successful promo-
tion of cultural links between the two 
countries in the last years. These posi-
tive developments can be attributed 
in a large part to the ministers of cul-
ture of the two countries, who have 
repeatedly expressed their support 
of this co-operation. In today’s world, 
culture is seen as a means of better 
mutual understanding between na-
tions. At the same time culture is an 
element which provides for the re-
taining of national identity and cul-
tural heritage and traditions. 

We are therefore happy to be able 
to welcome at this year’s Book World 
a representative of Azerbaijan’s Min-
istry of Culture and Tourism, Mr. Faiq 
Khudanli, who has come to Prague to 
introduce a selection of contemporary 
Azerbaijani literature. He commented 

on Azerbaijan’s presentation at the 
book fair with the following words: 
„A delegation of the Ministry of Cul-
ture and Tourism of the Republic of 
Azerbaijan joined the Prague Interna-
tional Book Fair for the first time in 
2011. Participation in the Fair that is 
held in Prague is an important chance 
to promote our rich national culture, 
country’s fastest growing publishing 
and printing industry and the art of 
the book. Azerbaijan’s national stand 
at the Fair is installed in an area of 
12 square meters. More than 300 
books and advertising products with 
160 titles dedicated to the country’s 
history, culture, literature, tourism po-
tential and Karabakh are shown here. 
At the same time, at our stand there 
were placed advertising means relat-
ed to the ‘Baku – 2015: First European 
Olympic Games’ and brochures and 
booklets which contain detailed infor-
mation about the event that will be 
hosted by our country are given out to 
people interested in it.“ JaCH

From Thursday till Sunday, 15–18 
May, the right wing of the Industrial 
Palace will be hosting a venue called 
Literature online, providing you with 
a unique opportunity to acquaint 
yourself with brand new develop-
ments in the field of literary activi-
ties on the internet, e-book projects, 
digital libraries, literary e-shops, book 
and literature portals, book trailers, 
webzins and the like. You don’t have 
to be a computer wizard – this offer is 
attractive even for computer „lames“ 
(which term is, in Czech, synonymous 
with the word for llama), i.e. the less 
skilled web users.

The advantage that magazines and 
media in general enjoy in the online 
environment lies in its flexible nature 
and immediate feedback from read-
ers. A quality internet magazine or 
portal will provide you with instant as-
sistance in finding your way through 
the world of Czech and foreign lit-
erature. This is why we invite you to 
a virtual stroll down literature lane 
both from up close and at a distance, 
thanks to a project entitled iliteratura, 
as well as to a personal meeting with 

the people responsible for the Por-
tál české literatury (Czech Literature 
Portal). We will present Kultura21, an 
inspiring independent website, and 
discover the new VašeLiteratura.cz 
(Your Literature) magazine, offering 
space to reflect on literature. One of 
the topics of this year’s book fair be-
ing fantasy, we will learn more about 
this genre with the Dragon webzine. 
Opičí revue – or The Monkey Review 
– will introduce some of its specific 
features, no monkeying around, and 
Světy literatury (Worlds of Literature) 
will present their very own original 
take on literature. 

If it is your ambition to become a 
writer, take part in the Mám talent 
(I’ve Got Talent) project, publish your 
works on Totem – website with 1000 
visitors a day, open yourself up to 
Blázni.cz (Fools.cz), a space for „na-
ive and uncomformised“ authors, or 
launch your career with Pište-povídky.
cz (Write Short Stories.cz). 

You want to borrow a historical 
document or a book from a library? 
No problem! Czech Republic’s Na-
tional Library will show you how in 

its presentation of the Manuscripto-
rium Project and a service for order-
ing electronic books – EOD. Where 
and how are e-books to be borrowed? 
Get a good overview of just this from 
eReading.cz. 

The web portal of Growing with the 
Book – campaign to support reading 
– will no doubt be of interest to chil-
dren, their parents and teachers. Eu-
romedia Group will take you on a tour 
of their children’s reading room at 
Bubux.cz. New project from LINGEA, 
designed to promote Czech-language 
skills, nechybujte.cz (No Mistake.cz), 
will make you shine in your native 
tongue. 

Meander publishers will present 
twelve animated trailers for their 
book production and will be joined by 
modern animation professionals from 
Anomalia and representatives of Book 
World for a discussion on whether or 
not electronic book culture will erase 
printed books.

On Sunday, to conclude the entire 
block of programmes, you will find 
out who Fools.cz actually are.

Don’t miss out on this and much 
more, all part of the Literature online 
programme. Come and make sure 
that literature does not stay offline.

Lucie Němečková

Literary Festival
Participants 697
Programmes 520
Exhibitions 28
Film screenings 9
Theatre performances 27

Fair 
Exhibitors  409
Stands  191
Surface area  3,203 m²
Professional visitors registered 847

Guests at the Literary 
Festival (23)
Argentina, Austria, Belgium, Canada, Czech 
Republic, Denmark, France, Germany, Hun-
gary, Israel, Italy, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, United Kingdom, Unit-
ed States of America 
exhibiting countries 
and regions (26)
Austria, Azerbaijan, Belgium/Wallonia-Brus-
sels, Colombia, Czech Republic, Denmark, 
Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Ja-
pan, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Slo-
venia, Spain, Sweden, Taiwan, United King-
dom, United States of America 

in what ways will Hungary pre-
sent itself as part of this year’s 
book World programme and 
what will you want to empha-
sise?

Hungary’s participation in the 
book fair this year will be made spe-
cial by the colourful literary feast we 
have prepared. What should each 
feast bring? For one thing it is exqui-
site goods from the sphere of con-
temporary fiction and science, which 
means contemporary Hungarian 
authors, such as the internationally-
acclaimed Péter Esterházy and Györ-
gy Spiró, who will appear at book-
signings and will meet their readers 
in person. Another well-represented 
field is science: Hungary’s Czech 
and Slavonic studies will introduce 
several titles that provide domestic 
audiences with a reflected image 
of Czech culture and literature. No 
feast would be complete without 
gastronomy, by which I mean tast-
ings of Hungarian specialities, as well 
as parties held regularly throughout 
the book fair. Don’t be surprised if 
a clown stops you at the Exhibition 
Grounds and asks you to watch a 
3-4 minute little pantomime based 
on some of the world’s best-known 
novels. If you can guess the name of 
the book in question, we have vari-
ous rewards in store, such as a lovely 
poem performed by Czech actors or 
a small Czech-Hungarian phonetic 
dictionary called: „How to Survive 
Hungarian“. 

Czech-Hungarian relationships 
have traditionally been rife and 
strong, especially in the field of 
tourism. What is your opinion on 
the two countries’ links in terms 
of culture – what are its strong 
points and what, in your opin-
ion, requires more attention?

Just like Czech tourists come to 
relax to Hungarian spas, Hungarian 
readers rest by reading novels by 
such Czech authors as Bohumil Hra-
bal or Miloš Urban. For the image of 
Hungary to be complete, we must 
include in it a cultural map of litera-
ture and music, which some Czech 
audiences may not be familiar with. 
Hungary currently presents itself to-
gether with its tourist attractions, 
because Hungarian culture possesses 
some healing properties too – for 
example in terms of presenting Hun-
garian catholic literature, which up 
till now has been something of a 
blank space in our cultural history. 
By doing it we are helping to heal 
the wounds caused by 20th century’s 
totalitarian regimes. Understand-
ing the history we share will help us 
avoid future catastrophes. Besides, 
it is my firm belief that in the era 
of globalisation marked by Anglo-
Saxon culture it will be absolutely 
necessary – if we wish to retain 
our own national identity – to also 
know other European languages. 
Our common background for this is 
represented by our shared Central-
European identity. 

book Fair 
in numberS

if you want to be „in“ in the world of books, you should share, prefer-
ably in person, Literature online – this year’s new programme feature, 
marking a meeting point between literature and the phenomenon of 
internet and modern technologies in general. 

Mr. RóbeRt KiSS SzeMÁn, director of 
the Hungarian institute in Prague, has 
disclosed some of what Hungary has 
in store for us in the role of the book 
fair’s guest of honour.

For many years fantasy fiction was something like science-fiction’s 
dumber and uglier little sister in the Czech Republic. in the mid-nineties, 
however, she got rid of her braces and thick glasses, picked up a short 
horse-whip and began her domination over all fantasy genres (sci-fi, 
fantasy, horror).

TH



of our very own ensembles, such as 
Czech Radio’s Symphonic Orchestra, 
BROLN, Czech Radio’s Big Band or the 
children’s choir, our offer also includes 
an inexhaustible list of other perform-
ers, who have been professionally re-
corded by the Czech Radio in the past. 
The same goes for literature – in the 
Radiotheque you can choose from an 
archive of radio plays and dramatised 
literature. In this respect I think our 
listeners will appreciate some of our 
true treasures, which include sound 
recordings of such outstanding ac-
tors as Olga Scheinpflugová, Jaroslav 
Marvan, Dana Medřická, Ladislav 
Pešek, Zdeněk Štěpánek, Karel Höger 

and many others. Children’s stories 
and programmes also make up an 
important part of the Radiotheque. 
We hope they will help us raise a new 
generation of radio listeners. We also 
hope that parents will soon discover 
our offer to be an almost inexhaust-
ible supply of entertainment for their 
children.

Placing an offer of radio pro-
grammes on the internet seems a 
fairly elementary task nowadays. 
but was it really this simple?

Not at all. We had a whole bunch 
of issues to deal with, such as copy-
right and performers’ rights. We had 
to reach a deal with authors’ asso-
ciations that would be acceptable for 
both sides. Another big topic is get-
ting the dramaturgy of our selection 
right, i.e. what should be available 
immediately and which titles should 
be used to supplement the Radio-
theque’s offer over time. We also had 
to make some sound amendments, 
especially of historical recordings. The 
Czech Radio and Radioservis have put 
a lot of effort into launching the Ra-
diotheque and we hope the listeners 
will enjoy and appreciate this. We will 
do our best to encourage their inter-
est through various special offers and 
a regular newsletter available to all 
our returning customers.  RaŠ
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A shadow of the Berlin Wall?

index on Censorship
Interview with editor-in-chief rachael Jolley

lITeRATuRe WITh An OPInIOn

antiquarians & ladislav Sutnar

Czech radio launches its radiotheque

literature night

Are there more subtle and hid-
den forms of censorship taking 
place in Western-style democra-
cies? Would these apply to litera-
ture as well as journalism?

Censorship exists in all countries in 
different forms. In Western countries 
there is a growing self censorship that 
stems from a worry of offence, particu-
larly around religion; additionally get-
ting that line between free expression 
and hate speech or inciting religious 
hatred also appears to be difficult for 
many countries to balance. Index on 
Censorship recently reported on why 
freedom of expression must trump 
tiptoeing around offending someone. 
Worry about religious offence has led 
to plays not being produced, such as 
the play Behzti, which was taken out 
of a theatre in Birmingham, England. 
Police in this case took the view that 
concern about religious sensitivity took 
precedence over the freedom to per-
form the play. More recently in North-
ern Ireland recently Christian council-
lors sought to stop performances of a 
play about the Bible. Index continues 
to be concerned about the use of blas-
phemy laws to crack down on journal-
ism, art or writing that governments 
disapprove of. In the US conservative 

Christian activists continue to argue 
for changes to science textbooks in the 
way they cover the theory of evolution.

index on Censorship is more 
than forty years old. From this 
long-term perspective, would you 
say that censorship is, generally 
speaking, on the rise?

Journalists in countries across the 
world continue to face pressure not to 
publish stories that may impact „na-
tional security“. While national secu-
rity may sometimes be a valid concern 
it is too often used as an excuse to 
stop something that is embarrassing 
to a government being made public 
as we have seen throughout the past 
four decades. Writers across Europe, 
and the world, continue to face pres-
sures and legal action to prevent the 
public from seeing their work. Index 
has recently reported on journalists 
in Azerbaijan and Belarus who have 
faced both imprisonment and physical 
attacks for just doing their jobs. Jour-
nalists in many countries including Pa-
kistan, Mexico and Honduras continue 
to face intimidation and death threats 
for trying to tell people the truth.

42 years after Index was born, fight-
ing against censorship continues to be 
as important as it ever was. 

The Berlin Wall became a symbol of 
the world’s division in the second half 
of the twentieth century – a dividing 
line between freedom and totalitari-
anism. What is the world like a quar-
ter of a century after its fall? How do 
media and literature reflect the ensu-
ing democratisation? Has it brought us 
more or less freedom? How do writers 
perceive these changes and how are 
they mirrored in literature? Was this 
period marked by one form of censor-
ship or another in the field of the writ-
ten word? Have past expectation come 
to fruition or not? Is the Berlin Wall a 
symbol of the past, or can we still stum-
ble on its shadow today? A discussion 

about these questions will be held at 
this year’s Book World – Jan Faktor will 
offer the German perspective, Ignác 
Romsics will speak for Hungary, and the 
Czech point of view will be represented 
by Erik Tabery. The debate entitled The 
Fall of the Berlin Wall: How the De-
mocratisation of Society and Freedom 
of Speech Are Reflected in Literature 
and Journalism, will take place on Fri-
day, May 16, from 4 pm in the Literary 
Theatre of the Industrial Palace.

The programme was organised in 
co-operation with the British magazine 
Index on Censorship and will be hosted 
by its editor-in-chief Ms. Rachael Jolley.
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When you want to read something 
or find some information in literature, 
usually you just simply buy or borrow 
the book you need. If you want to see 
a film or watch your favourite TV se-
ries, you can choose from the exten-
sive DVD offer at each newsagent’s 
or see the offer on Youtube or other 
video database. But what if the infor-
mation you are after is part of a radio 
programme? Or perhaps you want 
to listen to a book recorded by out-
standing actors. You might also be a 
fan of unique musical recordings from 
the archives. Until now, getting the 
sound recordings you wanted was not 
exactly easy. But things have changed. 
Czech Radio is, and always has been, 
Czech Republic’s major producer of 
audio recordings and now – marking 
the Book World book fair – it launches 
its Radiotheque. 

In essence, Radiotheque is an e-shop 
where you can pay for and download 
selected programmes produced by the 
Czech Radio. And there is more – you 
can also order CDs with audio-books, 
radio plays or musical recordings. The 
offer comes complete with books 
about Czech Radio and you can also 
order sheet music. 

Radiotheque is managed by Czech 
Radio’s subsidiary company Radio-
servis a.s. and can be accessed at the 
www.radioteka.cz website. More 
details concerning the Radiotheque 
will be shared on Thursday, May 15, 
at noon in the Authors’ Room in the 
Industrial Palace’s left wing. For those 
of you who will not be able to make 
it to the presentation, we asked Peter 
Duhan – Czech Radio’s general man-
ager – a couple of questions.

What content and styles will 
Czech Radio’s Radiotheque offer? 

The scale of our offer is simply 
huge. Let’s start with music. Czech 
Radio has at its disposal an extensive 
archive of both classical and popular 
music of all styles and sub-genres, 
from swing to jazz, folk, rock. Besides 
musical gems from the production 

Vyšehrad is the oldest Czech publisher of books. In its long existence it has played an 
important role on the domestic literary scene. The publishing house’s activities can be seen 
as a reminiscence of the rich and often also painful route our history has taken, drawing 
a picture of the literary culture of two thirds of the past century, and a piece of the pre-
sent one. It is the company’s objective to maintain the high quality of its literature, aiming 
chiefly at readers with more profound interests. 

The publisher brings its readers the very best authors from the fields of history, phi-
losophy, theology as well as fiction. Among its authors you can find Daniela Fischerová, 
Petr Charvát, Petr Pokorný, Přemysl Rut, Jan Rychlík, Jan Sokol, Vlastimil Vondruška and 
others. Authors from abroad include, among other, Antoine de Saint-Exupéry, Jean Giono, 
Jacques Le Goff and Marcel Pagnol. 

To mark this year’s celebrations, the publishing house has prepared its annual awards 
ceremony, this time for the year 2013, to be held at the book fair. All of the publishing 
house’s outstanding writers have been invited. The event will take place on Thursday, May 
15, 2014, at 4 pm in the Authors’ Room in the left wing of the palace. 

Jitka Suchá

For this year’s Book World, antiquarians have prepared a unique ex-
hibition entitled Ladislav Sutnar / Design ve službě (Design at Service) 
in the left wing of the Industrial Palace. The exhibition is held to mark 
one of book fair’s main topics, namely The Many Faces of the Book. 
Some 350 exhibits will be on display, and the exhibition will present – 
chronologically – Sutnar’s lifelong work. The exhibits were provided by 
a private collector, whose collection has taken 25 years to build. Some 
pieces will be exhibited for the very first time. The exhibition will be 
followed up by a debate at the book fair on Friday, entitled L. Sutnar’s 
Work and Heritage / Design as a Lifelong Project.

Besides the exhibition, antiquarians will also hold their individual 
presentations, offering a wide range of goods, books, old prints and 
maps, graphic art, postcards, film posters and a large number of vinyl 
records. Once again visitors can join in the Literary Mile – a project that 
enjoyed a very successfully launch last year and which joins antiquarian 
libraries together, their shared offer amounting to 180 metres of books. 

The antiquarians have also prepared a catalogue of collectors’ book 
titles for this year’s Book World, including, among other, the first edi-
tion of K. H. Mácha’s poem Máj from 1836. The catalogue also contains 
such books as Magorovy labutí písně (Magor’s Swan Songs – published 
in exile) or a book with colour wood engravings by J. Váchal.       JaCH

80 Years of vyšehrad Publishers 1934–2014

Literature Night is a traditional event marking the eve of Book World. Actors 
Hana Vágnerová and Jiří Vyorálek read from works by authors partici-
pating in the book fair in person – Annelies Verbeke from Belgium and the 
Israeli writer Etgar Keret.


