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14.–17. 5.

KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

přidejte se do klubu knižních šampionů
Prostor Klub knižních šampionů nabízí mladým čtenářům řadu kreativních i odpočinkových aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrázek své
oblíbené knížky, vystavte jej a naopak se inspirujte
obrázky ostatních. Prohlédněte si zde výstavy, zúčastněte se výtvarných dílen se známými českými
ilustrátory nebo si jen tak listujte oceněnými knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
[ Svět knihy, s.r.o.

14.–17. 5.

P 003

přijďte se vyfotografovat!
Sociální sítě dnes frčí, ale opravdová kniha fotografií,
kterou můžete prolistovat, bude trendy napořád. Ročenkomat (www.rocenkomat.cz) vám nabízí Ročenku
– stylovou knížku, kam si můžete dát fotky z akcí,
vyplnit profily spolužáků, zaznamenat nejvtipnější
hlášky učitelů. Prostě vše na co jednou budete rádi
vzpomínat. Začít můžete hned na veletrhu! Přijďte se
zatím zdarma vyfotografovat do připraveného fotokoutku se zábavnými tématickými rekvizitami! Výsledné fotografie je možné sdílet na Facebooku nebo
poskytnout pro další použití (podmíněno souhlasem
vyfoceného člověka).
[ Ročenkomat

14.–17. 5.

l 212 – leVé Křídlo

soutěžte se studiem ypsilon
Na stánku Studia Ypsilon bude probíhat tipovací
soutěž o vstupenky a autogramiády některých známých osobností, které přijdou představit divadlo, ale
také knihu Cesta Ypsilon. Kniha vyšla k padesátému
výročí divadla.
[ Studio Ypsilon

14.–17. 5.

P 611 – PRaVé Křídlo

společenské hry
Navštivte stánek klubu deskových her Paluba, kde
se můžete naučit a vyzkoušet si mnoho druhů deskových her, vše pod vedením odborných lektorů.
[ Klub deskových her Paluba
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P 611 – PRaVé Křídlo

hraJtE sI a BavtE sE
Egypt ze zápalek
Přijďte si prohlédnout portrét faraónky Nefertiti,
Kleopatru a kanopu (nádobu užívanou při mumifikaci
mrtvých) – to vše vyrobeno ze zápalek a zápalkových
hlaviček. Předměty jsou součástí světově unikátní
kolekce, vystavené v expozici Zlaté české ručičky
v Pelhřimově, která obsahuje více než 90 exponátů
vytvořených panem Tomášem Kordou v průběhu téměř 40 let jeho života.
vyhrajte jako dárek czech Book of records
Nová kniha Agentury Dobrý den je reprezentativní
encyklopedie v anglickém jazyce, která přináší téměř
vše, čím se může Česká republika pochlubit v oblasti kultury, vědy, sportu i přírodních krás a turistických
zajímavostí. Je doplněna výběrem NEJlepších rekordních pokusů nashromážděných archivy Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov za 20 let jeho činnosti.
Tipněte si, z kolika zápalek je sestaven portrét faraonky Nefertiti, vhoďte svůj tip s uvedeným jménem
a emailovým kontaktem do schránky a tím se zařadíte do slosování, které proběhne každý den v 16 hodin. Výherci budou následně uveřejněni na:
www.muzeumrekorduakuriozit.cz
Malování pro nejmenší – Jak šla věžička z Muzea
rekordů do světa
[ Agentura Dobrý den – Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

14. 5.
12.00–18.00
15.–16. 5. 10.00–18.00
17. 5.
10.00–16.00
PRostoR Před PRŮMYsloVÝM PalÁCeM

Mini pojízdná knihovna oskar
Oskar je sice malý, ale naplněný vším, po čem srdce
čtenáře touží. Můžete si zde půjčit knihy, mluvené
slovo, hudbu, filmy. Zahrát hry deskové i na tabletu.
Oskar a pracovníci MK v Praze se na vás těší. Vstup
volný.
[ Městská knihovna v Praze
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stŘEdNí hala

lečnosti, jak středověké, tak soudobé. Drobnou
ukázkou z tvorby pracovníků Orientálního ústavu
AV ČR je i tato malá výstavka.

VelKÝ sÁl

[ Orientální ústav AV ČR

Abúsír
Výstava představuje lokalitu Abúsír, kterou již více
než 50 let odkrývají vědci z Českého egyptologického ústavu FF UK. Fotografie Martina Frouze zachycují
půvab pyramidového pole, dokumentují práci českých egyptologů na rozsáhlé lokalitě a ukazují její
výsledky ve formě vybraných nálezů z posledních let.

ocenění ilustrátoři na BIB 2014
Výstava 15 reprodukcí ilustrací autorů, kteří získali
ocenění (Grand prix, Zlaté jablko, Plaketu, Čestné
uznání a nebo Cenu dětské poroty) na 25. ročníku
mezinárodní soutěže Bienále ilustrací Bratislava
2014.

[ Český egyptologický ústav FF UK

[ BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

VelKÝ sÁl

Fotografie a kniha
Výběr z oceněných či nominovaných fotografických
publikací vydaných po roce 1989.

Egypt a Západní poušť
Výstava zachycuje podobu současného Egypta, život
jeho obyvatel, zajímavé pohledy na starověké i moderní památky. Část výstavy je věnována obrazům ze
Západní pouště, které jsou zaměřené nejen na malebné scenérie, jež poušť poskytuje, ale také na památky zanechané v dnes pustých oblastech jejími
dávnými obyvateli.
[ Český egyptologický ústav FF UK

Magnesia Litera
Výstava vítězných knih čtrnáctého ročníku výročních
knižních cen.
[ Občanské sdružení Litera

ceny Jiřího ortena
Výběr z vítězných knih předchozích ročníků Ceny Jiřího Ortena.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

výstava obce překladatelů
Obec překladatelů vystavuje překlady oceněné prestižními literárními cenami v uplynulém období a představuje kolekci překladových titulů nominovaných na
Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad v letošním roce.
[ Obec překladatelů

současné exlibris
Motivy ze Starého Egypta na exlibris Renáty Kaiserové a Ladislava Ruska ze soukromé sbírky člena Spolku sběratelů a přátel exlibris pana Jiřího Hlinovského.
[ Spolek sběratelů a přátel exlibris

Islám a muslimové pohledem orientalistů
Islám a muslimské země představovaly významný
předmět zájmu badatelů Orientálního ústavu od jeho
počátků až do současnosti. Českému čtenáři zpřístupnili dlouhou řadu titulů z islámského písemnictví, včetně toho klíčového, Koránu, a jejich jména
nalezneme též na obálkách řady monografií, mapujících z různých úhlů pohledu islám i muslimské spo-

[ Svět knihy, s.r.o.

pravÉ kŘídlo
lIteRÁRní sÁl

kamil lhoták – knižní ilustrace
Výstava knižních ilustrací Kamila Lhotáka vznikla na
závěr cyklu výstav věnovaných bližšímu poznání malířova díla, jehož nedožité sté narozeniny uctila v roce
2012 ČNB pamětní stříbrnou mincí. Ojedinělý soubor je komponován tak, aby bylo možné posoudit
Lhotákovo ilustrační mistrovství, k obálkám jednotlivých titulů je zároveň vybrána nejzajímavější ilustrace. Výstavou si rovněž připomínáme čtvrtstoletí Lhotákova úmrtí.
[ Spolek přátel Kamila Lhotáka

sÁl RosteMe s KnIhoU

Zlatá stuha – šampioni ilustrace
Ohlédnutí za posledními deseti ročníky výroční ceny
Zlatá stuha. Výběr z nejlepších ilustrací pro děti
a mládež doplňují poslední práce některých členů
Klubu ilustrátorů. Souběžně probíhá v Novoměstské
radnici výstava ilustrátorů nominovaných na cenu
Zlatá stuha 2015.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce IBBY

KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ

suk – čteme všichni
Anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2010–2014. Výstava představuje knihy
pro děti a mládež, které dostaly v uplynulých pěti letech nejvíce hlasů od dětských čtenářů v celostátní
anketě pořádané Národním pedagogickým muzeem
a knihovnou J. A. Komenského ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP.
[ Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského a Svět knihy, s.r.o.
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KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ

the White ravens 2014
200 knih ze 60 zemí světa v 33 jazycích. Výstava
představuje jedinečný výběr knih ze současné světové literatury pro děti a mládež. Bílé vrány jsou každoročně vybírány odborníky z Mezinárodní knihovny pro
mládež v Mnichově, která výstavu zapůjčila a je jejím
kurátorem.

STÁLÉ PROGRAMY NA VELETRHU

[ Svět knihy, s.r.o. a Mezinárodní knihovna pro mládež
v Mnichově

FantasY & sCI-FI

umění fantasy a sci-fi v portfoliích českých,
slovenských a amerických výtvarníků
Výstava velkých tisků a pláten. Vystavující autoři: Clyde Caldwell, Bob Eggleton, Milan Fibiger, Karel Jerie,
Ken Kelly, Jan Patrik Krásný, Karel Jerie, Lubomír
Kupčík, Michal Ivan, Jana Šouflová a Martin Zhouf.
[ Galerie Nemesis

tactus.cz – hmatové knihy nejen
pro nevidomé děti
Výstava představuje specifický obor knižní tvorby –
hmatové knihy pro nevidomé děti. Kolekce knih
vznikla v rámci 5. ročníku české soutěže hmatově
ilustrovaných knih pro nevidomé Tactus.cz, jejímž cílem je podpora tvorby kvalitních českých hmatových
knížek.
[ Sdružení Hapestetika, o.s., Asociace rodičů a přátel dětí
nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. v rámci kampaně
Rosteme s knihou

kamil lhoták a kniha
Kamil Lhoták vedle svého rozsáhlého malířského
a grafického díla se celých 50 let také věnoval také
knize. Několik generací čtenářů mělo a má příležitost obdivovat jeho působivé výtvarné doprovody
jako například Dýmka strýce Bonifáce, Pohádky o mašinkách, Dobrodružství Huckleberryho Finna, Dobrodružství Toma Sawyera, Dědeček automobil a řada
dalších. Umělec uchvátil především neuvěřitelnou
znalostí techniky (i jako autor několika unikátních
autorských knih Na suchu a ve vzduchu, Balon – křídla – vrtule, Kolo – motocykl – automobil, Z dějin ponorky) a její až chagallovskou poetizací. Komorní výstava Lhotákových knih ze sbírkových fondů dvou
nakladatelství – Pražské scény a Vltavínu – nabízí
pohled na nejunikátnější položky jeho knižního díla.
Součástí prezentace Lhotákovy knižní tvorby je uvedení velké reprezentativní publikace Kamil Lhoták
a kniha o 500 stranách velkého formátu, kterou sestavili Jan Dvořák a Robert Hédervári.
[ Pražská scéna a Vltavín

Fotografie a kniha, fotografie a spisovatel
Ukázky fotografií Gabiny Fárové a Pavla Hrocha, doprovázené textem Jáchyma Topola.
[ Svět knihy, s.r.o.

lEvÉ kŘídlo
aUtoRsKÝ sÁl

Michal tůma: dvacet dva portrétů
Arnošt Lustig, Josef Škvorecký a Zdena Salivarová,
Bohumil Hrabal, Jiří Hájíček, Jiří Suchý, Jan Borkovec,
Štěpán Mareš, Milan Doubrava, Jitka Válová, Karel
Valter, Joan Brehms, Ludvík Vaculík, Jiří Černý, Václav
Johanus, Jiří Menzel, František Dvořák, Adolf Born,
František Peterka, Ludvík Kundera, Boris Jachnin,
Radomír Postl, Bohumil Fišer. Tvůrci, osobnosti. Dvacet dva jmen zvučných i méně zvučných představuje
výstava fotografií Michala Tůmy, které z vlastního zájmu fotografoval v létech 1984–2010. Bohatý vnitřní
život se odráží v tvářích portrétovaných. A Michal
Tůma je jejich tichým pozorovatelem.
[ Fotomida

Češi v cizině
Etnologický ústav se zabývá výzkumem vystěhovalectví a českým etnikem v zahraničí od svého založení
v roce 1953. Začátky studia se orientovaly na způsob života krajanů v rumunském Banátu a na reemigraci krajanů zpět do Československa po druhé světové válce. Po roce 1989 se výzkumné úkoly rozšířily
nejen v oblasti reemigrace potomků českých vystěhovalců třeba z černobylské oblasti na Ukrajině nebo
z Kazachstánu, ale přistoupily k tomu nové výzkumy
českých komunit například na Balkáně (Bosna-Hercegovina, Srbsko či Bulharsko) a také jinde v Evropě,
zvláště ve Francii, Švýcarsku, ale také v zámoří:
v Austrálii, Jihoafrické republice, Brazílii, USA nebo
na Novém Zélandu. Výsledky terénních výzkumů jsou
uloženy v časopiseckých studiích, sbornících a v samostatných publikacích. Z odborných časopisů je to
zvláště Český lid, Národopisná revue, ze sborníků to
je třeba 12 svazků ročenky Češi v cizině. Z populárních časopisů jsou to například České listy, Český
dialog, Srdce Evropy aj. Ústav archivuje také kolekce
foto a video dokumentace vztahujících se k životu
a kultuře českého etnika v zahraničí. Prezentované
publikace lze zapůjčit (některé zakoupit) v knihovně
ústavu.
[ Etnologický ústav AV ČR

Československý ústav zahraniční
Výstava představí historii a současnou činnost
Československého ústavu zahraničního pro krajany,
krajanské spolky a české školy ve světě.
[ Československý ústav zahraniční

Česká nakladatelská reklama v proměnách
dvou století
Výstava ze sbírek Knihovny Národního muzea se pokusí představit podobu české nakladatelské reklamy
od poloviny 19. století do konce 20. století, její přesvědčovací funkci a výtvarnou úpravu v kontextu
doby (nakladatelské plakáty, ediční plány a reklamní
letáky na knihy).
[ Národní muzeum
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FOYER
slovník roku 2014
Oceněné tituly ve světě ojedinělé soutěžní a propagační akce pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů – usnadňuje přehled v celoroční slovníkové
a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí.
[ JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

 MIMO VÝSTAVIŠTĚ
10. 4.–19. 6.

galeRIe VIlla Pellé,
PelléoVa 10, PRaha 6

Městosvět
Město a jeho svět v ilustraci pro děti
Městu se jako primárnímu prostředí dětských zážitků
věnuje řada ilustrátorů dětské literatury napříč generacemi. Ze současné české ilustrace je vybráno
šestnáct tvůrců, jejichž díla jsou k vidění ve Ville
Pellé. Výstavu doprovází řada besed, přednášek,
tvůrčích dílen i výtvarné soutěže.
[ Porte o.s.

29. 4.–26. 5.

galeRIe VěŽ, noVoMěstsKÁ RadnICe,
KaRloVo nÁM. 1/23, PRaha 2

Zlatá stuha 2015
Výstava ilustrací nominovaných na cenu Zlatá stuha,
která je udělována nejlepším českým knihám pro
děti a mládež. Výstavu doprovázejí výtvarné dílny,
čtení a besedy s autory.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce IBBY
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Josef Čapek rydlem a štětcem
Knižní obálky, vazby a ilustrace z díla Josefa Čapka.
Knihkupectví a antikvariát Fryč pořádá výstavu ze
sbírek soukromého sběratele Tomáše Sanetrníka.

