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9.30–10.30 P 208 – PRaVé Křídlo2
Ivona Březinová a její nová kniha  
Útěk kryšpína N.
Oblíbená autorka dětských knížek představí svou no-
vou knihu Útěk Kryšpína N. Jedenáctiletý Kryšpín je 
jiný a děti ve třídě to vědí. Přijďte besedovat o tom, 
jak bojovat se šikanou. Pro děti ze základních škol.
 [ Albatros Media a.s.

10.00

10.00–10.50 VelKÝ sÁl – střední hala3
slavnostní zahájení veletrhu
Za přítomnosti oficiálních představitelů Egypta 
a  České republiky, zástupců významných českých 
a  zahraničních kulturních a vědeckých institucí, za-
hraničních misí a dalších vzácných hostů. Moderuje 
Tereza Kostková.
Tlumočeno: čeština, angličtina, arabština
 [ Svět knihy, s.r.o.

10.00–10.50 
 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2
Zlatá stuha – zahrajme si na porotu
Zkuste si, jak se vybírají nejlepší dětské knihy!
 [ Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce IBBY v rámci 
kampaně Rosteme s knihou

10.00–10.50 FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7
Jak se dělá audiokniha
Beseda se zástupci vydavatelství Walker & Volf o vý-
běru titulů, narátorů a vydávání audioknih obecně.
 [ Walker & Volf

10.30–11.50 sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6
krajané v cizině – promítání filmů  
Etnologického ústavu av Čr
Filmy přinášejí pohled na život Čechů v Srbsku (Čes-
ko Selo a Banát) a Bulharsku (Vojvodovo) očima Mi-
chala Pavláska. Více informací na str. 82.
 [ Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

10.30–11.30 P 208 – PRaVé Křídlo2
cestování s originální abecedou
Vydejte se spolu s autorem Janem Laštovičkou na 
cestu do všech zákoutí naší planety a poznejte ne-
jedno pozoruhodné město. Originální abeceda vás 
zavede například do Antverp, Dillí či Helsinek. Víte, 
co je pro tato města typické? To se právě dozvíte. 
Pro děti ze základních škol.
 [ Albatros Media a.s.

11.00

11.00 s 201 – střední hala13
Egypt – slavnostní otevření stánku 
čestného hosta
Za účasti oficiálních představitelů Egypta.
Tlumočeno: čeština, arabština
 [ GEBO

11.00–11.50 
 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2
Časopis kamarádi a kouzlo bulharského folkloru
Představení multikulturního časopisu Kamarádi a 
křest jeho přílohy – prvního bulharsko-českého dět-
ského zpěvníku. Barevná a veselá sbírka představu-
je původní písně přeložené do češtiny, notované 
a s popisem lidových tanců. Zazpíváme a zatančíme 
si spolu!
 [ Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

DENNÍ 
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11.00–11.50 FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7
Úžasná Zeměplocha
Kultovní humoristickou fantasy ságu představí její 
překladatel Jan Kantůrek.
 [ Společenstvo Pevnosti

11.00 P 108 – PRaVé Křídlo

představení Nejhezčích turistických pohlednic 
Čr 2015
 [ Mapcentrum

11.30–12.30 P 208 – PRaVé Křídlo2
renáta Fučíková a její obrazy ze starého zákona
Renáta Fučíková představí svou bohatě ilustrovanou 
knihu, ve které přibližuje současným jazykem staro-
dávné příběhy. Mýtus o  stvoření světa, o  potopě 
i  jiné biblické příběhy jsou doprovázeny nádhernými 
ilustracemi autorky. Pro děti ze základních škol.
 [ Albatros Media a.s.

12.00

12.00–12.50 lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

Ilustrační tvorba kamila lhotáka a jeho básníci
Spolek přátel Kamila Lhotáka při zahájení výstavy 
Kamil Lhoták – Knižní obálky představí autory a na-
kladatelství, s nimiž jejich patron nejvíce spolupraco-
val, dále své výstavní katalogy a další publikace do-
kumentující dílo tohoto malíře a spisovatele. Ze své 
nové sbírky básní doprovázené ilustracemi Kamila 
Lhotáka bude recitovat Karel Sýs a obchodní ředitel 
Pražské mincovny Zdeněk Vojtěch představí pamětní 
medaile věnované Kamilu Lhotákovi.
 [ Spolek přátel Kamila Lhotáka

12.00–12.50 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

ota pavel pro centrum paraple
Centrum Paraple, které už přes 20 let pomáhá vozíč-
kářům, představí poslední dobročinné CD vzniklé na 
jeho podporu – Rybí povídky Oty Pavla. Prezentace se 
zúčastní někteří z interpretů.
 [ Český rozhlas – Radioservis, a.s.

12.00–12.50 
 lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)4
knihkupecký žebříček
Svaz českých knihkupců a nakladatelů zve na přátelské 
setkání, na němž budou předány odměny nejlépe hlasují-
cím knihkupcům v Knihkupeckém žebříčku za rok 2014.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

12.00–12.50 FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7
Zrada v Minecraftu
Nečekané nástrahy videoherního i  literárního feno-

ménu Minecraft proberou Hugo Holý a René Balický.
 [ Časopis Pevnost a FANTOM Print

12.00–12.50 sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo8
užitná a estetická hodnota e-knih
V čem e-knihy dohánějí a předhánějí knihy tištěné.
 [ Fraus Media, s.r.o.

12.00–12.30 P 409 – PRaVé Křídlo

slavnostní otevření stánku České televize
Zahajuje výkonný ředitel obchodu ČT Hynek Chudá-
rek. Moderuje Honza Musil.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00–13.00 s 201 – střední hala31
hála lutfí – prezentace egyptského filmu
Tlumočeno: čeština, arabština
 [ GEBO

12.30–13.30 P 409 – PRaVé Křídlo2
večerníček slaví 50
Povídání o  jedinečném fenoménu pohádek na dob-
rou noc, neodmyslitelně spjatému s  Českosloven-
skou a poté Českou televizí. Za účasti výkonného 
ředitele ČT:D Petra Kolihy. Křest Večerníčkova pohád-
kového špalíčku. Účast přislíbili: Jiřina Bohdalová, 
Hana Maciuchová, Jitka Molavcová, Josef Dvořák, 
Jaroslav Satoranský, Václav Chaloupek a Michal Cita-
vý. Moderuje Honza Musil.
 [ Česká televize – Edice ČT

13.00

13.00–13.50 VelKÝ sÁl – střední hala13
literární tisk v Egyptě a jeho reflexe  
kulturního života
Pohled na egyptský literární tisk a jeho vliv na kultur-
ní život a literární žánry představí spisovatel, žurnali-
sta a překladatel Ahmad Abd al-Latíf. Zamyslí se, do 
jaké míry se média podílejí na vývoji kulturního pově-
domí v Egyptě na pozadí moderních změn.
Tlumočeno: čeština, arabština
 [ GEBO

13.00–13.50 lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo4
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
Mapa roku 2014
Vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Mapa roku. 
Ocenění odborné komise Kartografické společnosti 
ČR budou předána autorům a vydavatelům, jejichž 
kartografické produkty z roku 2014 byly pro společ-
nost přínosné.
 [ Kartografická společnost ČR
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13.00–13.50 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo4
výroční ceny Mladé fronty 2014
Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2014 
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
 [ Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50 FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7
Indiáni, historie & fantasy
Lubomír Kupčík, jeden z nejpopulárnějších českých 
výtvarníků představuje svou tvorbu.
 [ Galerie Nemesis

13.00–13.50 sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6
Miroslav krupička – prezentace  
webu krajane.net
Krajanský web Radia Praha už řadu let vytváří platfor-
mu pro spojení zahraničních Čechů s  veřejností 
v  Česku, přináší aktuální informace a reportáže 
o dění v českých komunitách ve světě, rozhovory se 
zajímavými osobnostmi exilu i krajany v místech, kde 
žijí už po generace.
 [ Český rozhlas – Radio Praha a Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 l 604 – leVé Křídlo4
slavnostní předávání výročních  
nakladatelských cen vyšehradu  
za rok 2014
Ceny budou předány za původní práci, překlad a gra-
fickou úpravu knihy.
 [ Vyšehrad

13.00–13.30 P 208 – PRaVé Křídlo

projev generálního ředitele  
albatros Media a.s. k zahájení  
veletrhu svět knihy praha 2015
Jen pro zvané.
 [ Albatros Media a.s.

13.30 l 821 – leVé Křídlo6
Československý ústav zahraniční
Vernisáž k  výstavě, která představí historii a sou-
časnou činnost ČSÚZ pro krajany, krajanské spolky 
a české školy ve světě.
 [ Československý ústav zahraniční a Svět knihy, s.r.o.

14.00

14.00–14.50 
 lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo13
Egyptský spisovatel a společenské iniciativy
Maj Chálid, spisovatelka a žurnalistka, diskutuje 
o  zapojení egyptského spisovatele do společen-
ských problémů a jeho kulturním podílu na vývoji 
společnosti. Maj Chálid nám podává své svědectví 

o iniciativách mladé generace spisovatelů.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ GEBO

14.00–14.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

Česká nakladatelská reklama v první polovině 
20. století
Cílem prezentace bude ukázat uměleckou (práce 
předních českých výtvarníků) a typografickou promě-
nu české nakladatelské reklamy od počátku 20. sto-
letí až po direktivní ukončení soukromého naklada-
telského podnikání v roce 1949.
 [ Národní muzeum

14.00–14.50 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

let me introduce NEvErMorE aneb  
ukryl rozparovač svoje obete do obrazov?!
Príbeh Nevermore odhaľuje vzájomné prepojenie Vin-
centa van Gogha, Paula Gauguina s Jackom Rozparo-
vačom. V podaní trojice vysokoškolákov dostáva celá 
záhada nový rozmer, ktorý paradoxne vychádza zo 
starých faktov, a to pôvodných súdnych správ obetí.
 [ Mgr. Elena Petrová

14.00–14.50 
 lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)6
Československý ústav zahraniční
Přednáška předsedy Československého ústavu za-
hraničního Jaromíra Šlápoty představí historii a sou-
časnou činnost ČSÚZ pro krajany, krajanské spolky 
a české školy ve světě. Současně bude během celé-
ho veletrhu probíhat výstava. Vernisáž výstavy 
v 13.30 hod v levém křídle.
 [ Československý ústav zahraniční a Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50 
 KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)1
chálid al Biltagí: havel a Egypt
Setkání s  egyptským bohemistou Chálidem Al Bil-
tagím, mj. autorem arabského překladu Moci bez-
mocných (2012). Řeč bude nejen o Václavu Havlovi 
a české literatuře, ale též o (ne)srozumitelnosti ev-
ropského myšlení pro arabský svět. Moderuje Lucie 
Němeč ková.
 [ Knihovna Václava Havla s Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50 FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7
akční škola vládne!
Akční příběhy jako dominanta současné české fan-
tastiky. Beseda s Jiřím W. Procházkou, Leošem Ky-
šou, Štěpánem Kopřivou a Františkem Kotletou.
 [ XB-1 a Nakladatelství Epocha
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14.00–14.50 sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6
kniha jako zcela jedinečný nástroj  
k zachování českého jazyka v zahraničí 
– prezentace lucie Boucher slavíkové
Četba je ideálním prostředkem k rozvíjení a udržení 
jakéhokoliv cizího jazyka. Zároveň je každá kniha, 
přečtená a pochopená v originále, otevřenými dveřmi 
k porozumění další kultury. I proto je výchova ke čte-
nářství pilířem výuky češtiny v Českých školách bez 
hranic. I když čeština není pro bilingvní žáky těchto 
škol cizím jazykem, ale řečí, kterou mluví většinou 
alespoň jeden z  rodičů, je potřeba ji dále šlechtit 
a rozvíjet. A čtení v češtině je neodmyslitelnou sou-
částí tohoto úsilí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

14.00–15.00 l 301 – leVé Křídlo

happy hour – setkání přátel a autorů 
nakladatelství Mladá fronta
Oslavte 70. narozeniny nakladatelství Mladá fronta.
 [ Mladá fronta, a.s.

14.00 P 106 – PRaVé Křídlo1
starověký Egypt
Autogramiáda a beseda s RNDr. Ivanem Mrázkem, 
autorem úspěšné encyklopedie Drahé kameny staro-
věkých civilizací. Kniha získala také Cenu J. Hlávky.
 [ Nakladatelství Masarykovy univerzity

14.00–15.00 P 208 – PRaVé Křídlo2
Fenomén Minecraft
Kluci z kvinty jsou opravdu nadšení, když dostanou 
od zneuznaného vývojáře Klečila novou verzi Mi-
necraftu na odzkoušení. Jenže to ještě netuší, že hra 
podivným způsobem zaviruje školní server a začnou 
se dít opravdu divné věci. Povídání s autorem úspěš-
né knihy Zajatci Minecraftu a novinky Vetřelci z Mi-
necraftu.
 [ Albatros Media a.s.

14.30–15.30 VelKÝ sÁl – střední hala4
Český bestseller za rok 2014
Slavnostní předání ocenění nakladatelům a autorům 
nejprodávanějších knižních titulů vydaných v  roce 
2014. I letos bude předáno ve spolupráci s AUDIO-
TÉKA.cz také ocenění za nejúspěšnější audioknihu. 
Již pošestnácté tak hosté budou mít příležitost osob-
ně se setkat s významnými autory a nakladateli.
 [ BOOKNET s.r.o.

15.00

15.00–15.50 
 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo32
200 knih, 60 zemí, 33 jazyků – „Bílé vrány“
The White Ravens 2014 jsou jedinečným výběrem 
dětských knih: zahrnují dvě stě doporučení ze sou-
časné světové dětské literatury. Pořad je pozvánkou 
k jejich objevení společně s odbornicemi z mnichov-
ské Mezinárodní knihovny pro mládež Katjou Wiebe 
a Ines Galling, které se každoročně na výběru podí-
lejí.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Mezinárodní knihovna pro mládež 
v Mnichově

15.00–15.50 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

průvodce po Místech paměti národa
Vypravte se proti proudu času na Místa Paměti náro-
da, skrze něž k vám promluví historie. Připomeňte si 
důležité události našich dějin i autentická svědectví 
pamětníků 2. světové války ve společném projektu 
Nakladatelství JOTA a Post Bellum.
 [ Nakladatelství JOTA

15.00–15.50 
 lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)1
literární atlas káhiry a alexandrie
Setkání určené nejen zájemcům o moderní arabskou 
literaturu, ale i  příznivcům a obdivovatelům obou 
egyptských měst. Již od druhé poloviny 19. století 
přinášejí literární díla egyptských autorů obraz „ge-
nia loci“ káhirské ulice a fenoménu kosmopolitního 
alexandrijského prostředí. Přestože jsou obě města 
zcela odlišná, z  pohledu pozorovatele jejich každo-
denního života se vyznačují mnoha shodnými rysy. 
Osudy ulic a jejich budov se prolínají s osudy před-
stavitelů všech vrstev egyptské společnosti tak, jak 
je ve své tvorbě zobrazili neúnavní pozorovatelé Mu-
hammad al-Muwajlihí, Nagíb Mahfúz, Jahjá Haqqí, 
Radwá ´Ášúr, Ibráhím ´Abd al-Magíd, Edwár al-Charrát 
aj. Vaším průvodcem bude doc. František Ondráš.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK

15.00–15.50 
 KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

václave havle, celkově nás rozčiluješ
Přelet nad nejnovější knižní produkcí Knihovny Václa-
va Havla: Sám sobě podezřelý – soubor osmi osobně 
laděných projevů Václava Havla z let 1990–1995, Per-
zekuce Václava Havla. Dokumenty a dopisy z  let 
1968–1989, Hovory v  Lánech 1991 (druhý svazek 
knižního vydání rozhlasového pořadu) a další části 
díla Pavla Juráčka. Na pódiu se vystřídají Anna Frei-
manová, Martin Vidlák, Jan Hron, Pavel Hájek a jejich 
hosté.
 [ Knihovna Václava Havla
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15.00–15.50 FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7
v posteli s mistrem yodou
Křest knihy fejetonů známé novinářské a manželské 
dvojice Ludmily Hamplové a Leoše Kyši.
 [ Nakladatelství Epocha

15.00–16.50 sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo3
promítání tchajwanského dokumentárního filmu 
a rolling stone a následná debata
Film A Rolling Stone odhaluje výzvy, kterým musí na 
Tchajwanu čelit rodiče dětí postižených autismem. 
Po filmu bude následovat debata s  tchajwanským 
filmovým kritikem a univerzitním pedagogem prof. 
Kuo Li-hsin, kterou povede Dr. Ming-yeh Rawnsley.
Tlumočeno: čeština, čínština
 [ Orientální ústav AV ČR v rámci programu Taiwan Spotlight 
pod záštitou dr. Samuela Yina a Tchajpejská obchodní 
a kulturní kancelář v Praze

15.00–16.00 P 208 – PRaVé Křídlo

ve jménu husa
Křest knihy Ve jménu Husa autora Zdeňka Ležáka 
a ilustrátora Michala Kociána.
 [ Albatros Media a.s.

15.30–16.50 VelKÝ sÁl – střední hala

autogramiáda autorů nominovaných na Český 
bestseller za rok 2014
Po předání ocenění Český bestseller za rok 2014 
proběhne autogramiáda autorů, kteří byli nominováni 
v jednotlivých kategoriích. Do uzávěrky programu byli 
potvrzeni Jiří Žáček, Patrik Hartl, Květuše Hrachová, 
Ladislav Hruška, Roman Vaněk, Markéta Pravdová, 
Anna Strunecká, Blanka Milfaitová, Jan Hnízdil a 
Martina Formanová.
 [ BOOKNET s.r.o.

16.00

16.00–16.50 
 lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo13
arabská poezie v Egyptě na historickém přelomu
Muhammad Faríd Abú Si’da, básník a literární editor, 
přináší historický pohled na kulturní roli arabské 
 poezie. Vliv generace básníků sedmdesátých let, ke 
které patří básník Abú Si’da, na vývoji poezie v rámci 
společenských a historických změn. Čtení z  tvorby 
básníka.
Tlumočeno: čeština, arabština
 [ GEBO

16.00–16.50 
 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo31
literatura a revoluce
Egyptská revoluce 25. ledna 2011 a sametová revo-
luce 17. listopadu 1989 jako zdroj literární inspira-
ce. Co měli společného? V čem se liší? Jaký je jejich 
odraz v literatuře? Hosté: Mansúra Izz ad Dín, Chálid 
Al Biltagí, Eda Kriseová. Moderátor: Šádí Shanaáh.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo3
Změny na mezinárodním knižním trhu
Proč je vše tak nejasné a komplikované. Po stopách 
konkurenčních aktérů, modelů a hnacích sil ve vývoji 
mezinárodního trhu s tištěnými a elektronickými kni-
hami. V Evropě povětšinou trh s klasickými knihami 
upadá. Nicméně elektronických knih přibývá pomale-
ji, než se předpokládalo. Konsolidace v knižním prů-
myslu přináší větší a dominantnější hráče, kteří však 
nadále zůstávají malými v porovnání s celosvětovými 
aktéry jako je Amazon nebo Apple, kteří se rozhodli 
nově vymezit vydavatelský průmysl. Co pohání tuto 
proměnu? A  jak se dá zachovat pestrost na evrop-
ském knižním trhu? A na malých trzích? Rüdiger Wis-
chenbart bude rozebírat fakta a přehledy ze svých 
zpráv, zejména pak z  prací The Global Publishing 
a The Global eBook Report.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50 
 lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3
Jakob Melander: krvavý vítr
Dánský spisovatel Jakob Melander představí svůj 
knižní debut – detektivní bestseller z roku 2013 Kr-
vavý vítr. Pohovoří o svém životě, především o své 
neutuchající vášni pro hudbu, o tom co ovlivnilo jeho 
literární tvorbu a jak se stal spisovatelem.
Tlumočeno: čeština, dánština
 [ Dánské velvyslanectví

16.00–16.50 
 KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3
léander alain Baker: pygmej v koupelně?!
Naprosto překvapivé setkání s  konžským autorem 
Léandrem Alainem Bakerem a českými tvůrci insce-
nace jeho hry Dny se vlečou a noci taky, která má 
zásadní význam pro objevování nových cest součas-
ného afrického dramatu.
Tlumočeno: čeština, francouština
 [ Svět knihy, s.r.o. ve spolupráci s festivalem Tvůrčí Afrika 
aneb Všichni jsme Afričani a Divadlem bez prken
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6 LITERÁRNÍ DIASPORA   7 FANTASY & SCI-FI   5 FOTOGRAFIE A KNIHA   8 LITERATURA ONLINE

16.00–16.50 FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7
Moderní český horor
Hororová scéna od nezávislých snímků, přes festiva-
ly, až k filmařům-profíkům. A taky krev. Diskutují Ma-
rek Dobeš a Vlado Ríša.
 [ XB-1

16.00–16.45 l 402 – leVé Křídlo

ludmila hamplová, leoš kyša: Jak přežít 
manželství – autogramiáda
Jak neztratit v manželství sexuální vášeň? Jak nalo-
žit s nevěrou? Co dělat, když v manželství dostanete 
pohlavní nemoc? Proč si musí manželé občas lhát? 
To jsou některá z  témat knihy poněkud neortodox-
ních manželů, nebojících se žádného tabu.
 [ Nakladatelství Epocha

16.00–17.00 P 208 – PRaVé Křídlo2
pozorování v přírodě
Nahlédnutí do deníku kamarádů Hanky a Ondřeje, 
kteří často chodí do přírody a objevují v ní věci neví-
dané. Děti si v knize budou moci pročíst zápisky ke 
každému týdnu v  roce, takže spolu s  Ondřejem 
a Hankou budou sledovat změny, které se v přírodě 
dějí.
 [ 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 Křídlo6
Češi v zahraničí v historickém přehledu 
a z pohledu současné Čr – od vystěhovalectví, 
přes exil k moderní diaspoře
Stanislav Brouček (Etnologický ústav AV ČR) a Tomáš 
Grulich (Stálá komise pro krajany žijící v  zahraničí, 
Senát ČR) představují historické etapy českého vy-
stěhovalectví. Věnují se vztahům Československa 
a České republiky ke krajanům od roku 1918 do sou-
časnosti a problematice důstojného vztahu státu 
k zahraničním Čechům.
 [ Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50 
 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo4
vyhlášení laureátů České knihy 2015
Vyhlášení laureátů Ceny Česká kniha a Ceny čtenářů 
České knihy 2015. Ocenění jsou udělována nejlep-
ším prozaickým novinkám loňského roku. Cena dis-

ponuje mezinárodním rozměrem a vítězná díla si razí 
cestu k překladovým vydáním v zahraničí.
 [ Občanské sdružení Cena Česká kniha

17.00–18.20 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

Islám v literatuře – beseda
Jakým způsobem se píše o islámu? Které knihy vy-
cházejí na toto téma v  češtině? Jak se v  nabídce 
zorientovat? Rozmanité cesty reflexe islámu v naší 
knižní produkci, aneb islám očima muslimů i nemus-
limů, to vše se pokusí přiblížit arabista a islamolog, 
vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR Broni-
slav Ostřanský se svými hosty: univerzitním profeso-
rem, arabistou, islamologem a afrikanistou Lubo-
šem Kropáčkem, religionistou a filosofem Pavlem 
Žďárským a muslimským blogerem Richardem Hla-
váčkem.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Orientální ústav AV ČR

17.00–17.50 
 lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3
Merethe lindstrømová: hosté
Povídková sbírka Hosté (Gjestene) známé norské au-
torky Merethe Lindstrømové vyšla v roce 2007 a byla 
nominována na Cenu kritiků a Literární cenu Sever-
ské rady. Nepočítáme-li několik povídek v antologiích 
poskytujících průřez norskou literaturou dvacátého 
století Krajina s pobřežím (2005) a Se světem nepo-
hneš (2011), je tato kniha prvním autorčiným dílem 
přeloženým do českého jazyka.
Tlumočeno: čeština, norština
 [ Norské velvyslanectví

17.00–17.50 
 KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

Beseda nad knihou vladimira Bukovského 
Moskevský proces
Představení knihy Moskevský proces známého ruské-
ho disidenta Vladimira Bukovského. Milan Dvořák, 
Bukovského dlouholetý překladatel, představí také 
život a dílo této významné osobnosti.
 [ Ústav pro studium totalitních režimů a Volvox Globator

17.00–17.50 FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7
sága Mycelium & spol.
Sci-fi autorka Vilma Kadlečková představí své knihy 
z nakladatelství Argo.
 [ ARGO spol. s r.o.

17.00–17.50 sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo8
literární prezentace autorů dobré adresy
Autoři Dobré adresy budou číst ze svých literárních 
textů.
 [ Dobrá adresa, kulturně-společenský časopis na internetu
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17.00 s 201 – střední hala31
hála lutfí – prezentace egyptského filmu
Tlumočeno: čeština, arabština
 [ GEBO

17.00 s 117 – střední hala

Jakob Melander: krvavý vítr – autogramiáda
Dánský spisovatel a jeho knižní debut – detektivní 
bestseller.
 [ Dánské velvyslanectví

18.00

18.00–18.50 
 KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

Za hudbou koncentračních táborů
Pianista Francesco Lotoro představí výsledky svého 
dlouhodobého pátrání po skladatelích, kteří tvořili 
hudbu v  koncentračních táborech. Pohovoří také 
o knize Maestro, která o jeho činnosti i osudech jed-
notlivých skladatelů pojednává.
 [ Ústav pro studium totalitních režimů a Volvox Globator

18.00 s 117 – střední hala

Merethe lindstrømová: hosté – autogramiáda
 [ Norské velvyslanectví

 � Mimo výstaviště
18.00 PolsKÝ InstItUt V PRaZe, Malé nÁM. 1, PRaha 13
kriminálka Mitteleuropa. o středoevropské 
detektivce se Zygmuntem Miłoszewským 
a Michalem sýkorou
Lze vymezit specifika středoevropské (polské a čes-
ké) detektivky? Bude někdy tak populární jako skan-
dinávská? Beseda s nejúspěšnějším polským auto-
rem krimi Zygmuntem Miłoszewským a českým 
spisovatelem Michalem Sýkorou.
Tlumočeno: polština, čeština
 [ Polský institut v Praze a nakladatelství Host


