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Aktuální informace

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2015
(14. – 17. 5.) zůstává v prostorách Průmyslového paláce. Správy Výstaviště
Holešovice se od 1. ledna 2015 ujímá společnost Rozvojové projekty Praha, a.s.,
jejímž vlastníkem je hlavní město Praha.

Přihláška na veletrh Přihláška vystavovatelů – uzávěrka 31. 12. 2014

Přihlášky online:
http://sk2015.svetknihy.cz/cz/pro-vystavovatele/prihlasky-objednavky/

Čestný host

Témata festivalu

Knižní šampioni

Literární diaspora
a
Češi ve světě

V letošním roce se v rámci prezentace čestného hosta představí Egypt, země s
významnou historií a kulturním vývojem, země aktuálně procházející
dynamickými společenskými změnami. Partnerem programu čestného hosta je
General Egyptian Book Organization a Velvyslanectví Egyptské arabské
republiky v ČR. Účast Egypta umožňuje rovněž zviditelnit univerzitní obory a
práci vědeckých pracovníků a překladatelů v oblasti egyptologie a arabského
jazyka a kultury v České republice a formou debat aktuálně přiblížit českému
čtenáři situaci v oblasti Blízkého Východu.
Kromě koprodukčních programů ve spolupráci s čestným hostem připravuje
společnost Svět knihy pořady v rámci dalších tematických okruhů, jimiž
napomáhá aktivnímu zapojení partnerů, nakladatelů a relevantních organizací.
Každoročně se pořadatel orientuje na oslovování dalších skupin potenciálních
návštěvníků formou vypisování čtenářsky zajímavých tematických bloků, usiluje
o celkovou osvětu čtenářství a propagace literatury v celorepublikovém a
mezinárodním měřítku.
Světoví knižní šampioni pro mladé čtenáře – téma zahrnuje výstavu
oceněných knih pro děti a mládež z celého světa, pořady věnované literární
oblasti, jež se těší vzrůstajícímu zájmu nakladatelů. Dále budou představeny
autorské knihy ilustrátorů, pořádány výtvarné dílny věnované problematice
ilustrace, obrázkových či grafických knih apod. V rámci tématu budeme
spolupracovat s kolegy ze skupiny EU Read, s Mezinárodní knihovnou pro děti
a mládež v Mnichově, s Českou sekcí mezinárodní IBBY, s autory a vydavateli
dětské literatury v České republice i v zahraničí.
Literární diaspora a Češi ve světě – téma, jímž chceme upozornit na ty,
kdo žijí mimo Českou republiku, tvoří v exilu a přesto nezapomínají na svou
rodnou zem. Vybrané osobnosti pozveme do Prahy, jako partnery a konzultanty
oslovujeme Odbor kulturních a krajanských styků na MZV, Český dialog, Libri
Prohibiti, české krajanské tisky, Český rozhlas a další.

Fotografie a kniha

Cena Jiřího
Theinera

Přehlídky

Fotografie a kniha – fotografická publikace jako významná součást
knižní kultury propojující vizuální a polygrafické umění, jehož výsledkem je
unikátní estetický zážitek. Program bude nabízet setkání s fotografy, upořádání
knižních i fotografických výstav v místě konání festivalu a na dalších místech v
Praze. Chceme zviditelnit produkci nakladatelství, která se tímto žánrem
zabývají, a práci fotografů – uměleckých i reportážních.
Cena Jiřího (George) Theinera byla poprvé udělena v rámci festivalu v roce
2011 za šíření a propagaci české literatury a knižní kultury v zahraničí Andrzeji
Jagodzinskému (Polsko), v roce 2012 cenu obdržela paní Ruth Bondy (Izrael),
v roce 2013 Paul Wilson (Kanada), v roce 2014 Peter Demetz (USA). Cena je od
svého počátku považována za důležitou událost české literatury. Donátorem
ceny je Pavel Theiner - syn Jiřího Theinera (předává osobně 1 000 liber
laureátovi), další náklady spojené s pozváním laureáta, propagací a produkcí
jejího udílení financuje pořadatel. Členy komise ceny pro roky 2015 – 2017 jsou
Karel Schwarzenberg, Jan Bednář, Michal Přibáň, Vladimír Pistorius, čestným
členem je Pavel Theiner.
Festivalové přehlídky časově předcházejí konání literárního festivalu a
upozorňují na blížící se knižní událost. Každý návštěvník pořadu obdrží poukaz
na 50% slevu ze vstupného na Svět knihy Praha.
Svět knihy ve filmu
Filmová přehlídka představující díla inspirovaná knižními předlohami světové
literatury. Počátek projektu je datován týden před veletrhemv pražských
klubových kinech.
Svět knihy na jevišti
Přehlídka současných divadelních představení v repertoárech divadel České
republiky inspirovaných vybranou literární tematikou. Dramaturgyní přehlídky
je Lucie Němečková.

Vaříme s knihou

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

Kontakt

Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2, info@svetknihy.cz,
tel.: +420 224 498 236, fax: +420 224 498 754

