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 čtvrtek 14. 5.
12.00–12.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

knihkupecký žebříček
Svaz českých knihkupců a nakladatelů zve na přátelské setkání, na němž budou předány odměny nejlépe hlasujícím knihkupcům v Knihkupeckém žebříčku
za rok 2014.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

13.00–13.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

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 společnost přínosné.
[ Kartografická společnost ČR

13.00–13.50

[ Mladá fronta, a.s.

l 604 – leVé Křídlo

slavnostní předávání výročních nakladatelských
cen vyšehradu za rok 2014
Ceny budou předány za původní práci, překlad a grafickou úpravu knihy.
[ Vyšehrad

14.30–15.30

VelKÝ sÁl – střední hala

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 AUDIOTÉKA.cz také ocenění za nejúspěšnější audioknihu.
Již pošestnácté tak hosté budou mít příležitost osobně se setkat s významnými autory a nakladateli.
[ BOOKNET s.r.o.
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VelKÝ sÁl – střední hala

cena Jiřího ortena
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slavnostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího
Ortena.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

17.00–17.50

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

vyhlášení laureátů České knihy 2015
Vyhlášení laureátů Ceny Česká kniha a Ceny čtenářů
České knihy 2015. Ocenění jsou udělována nejlepším prozaickým novinkám loňského roku. Cena disponuje mezinárodním rozměrem a vítězná díla si razí
cestu k překladovým vydáním v zahraničí.
[ Občanské sdružení Cena Česká kniha

 pátek 15. 5.
11.00–11.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

výroční ceny Mladé fronty 2014
Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2014
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.

13.00–13.50

17.00–17.50

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

kniha v hlavní roli
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže
pořádané v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou. Vítězné příběhy dětí přečtou Věra
Hollá a Lukáš Hejlík, jenž bude pořad také moderovat.
[ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–11.30

P 208 – PRaVé Křídlo

předávání výročních cen Nakladatelství
Fragment za rok 2014
Nakladatelství Fragment ocení své významné autory
výročními cenami ve dvou kategoriích: Nejúspěšnější
novinka roku 2014 a Mimořádný přínos pro Nakladatelství Fragment. V uplynulých ročnících byli oceněni
například: Zdeněk Svěrák, Pavel Kantorek a bavič
Ruda z Ostravy.
[ Albatros Media a.s.
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sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
[ Národní institut pro další vzdělávání

12.00–12.50
KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)2

Škola základ života – humor pro život
Vyhlášení výsledků celostátní internetové soutěže
o nejlepší epigram a aforismus. Básníci Jiří Žáček,
Jan Vodňanský a Miroslav Huptych předají vítězům
zajímavé ceny. Posluchače pobaví verše básníků
i studentů. Moderují Jan Vodňanský a Ivana Lukelová.
[ Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 a Obec spisovatelů

13.00–13.50

VelKÝ sÁl – střední hala

audiokniha roku 2014
Asociace vydavatelů audioknih vyhlašuje výsledky
soutěže o nejlepší audioknihu roku 2014 v kategoriích – nejlepší interpret, četba, dramatizace, zvuk,
audiokniha pro děti, nejlepší audiokniha roku – cena
posluchačů. Ceny předávají Zdeněk Svěrák, Martin
Stránský, Igor Bareš a další.

15.00–15.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo3

slavnostní udílení ceny Jiřího theinera
Cenu Jiřího Theinera uděluje společnost Svět knihy,
s.r.o. žijící osobnosti či instituci, jež se svou prací
významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Stálým čestným členem komise je syn
Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie
Pavel Theiner. V roce 2015 cenu obdrží Sjarhej Smatryčenka. Pořad moderuje David Vaughan.
[ Svět knihy, s.r.o. a Pavel Theiner

16.00–16.50

VelKÝ sÁl – střední hala

anticena skřipec
Odborná porota Obce překladatelů udělí anticeny nakladatelům a překladatelům, kteří se v uplynulém
roce závažně zpronevěřili pravidlům profesní etiky.
Hodnoceny budou prohřešky v oblasti krásné i odborné literatury.
[ Obec překladatelů

16.00–16.50

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

15. ročník předávání literárních cen Miroslava
Ivanova a města Jaroměř – Josefov
Moderuje Václav Moravec.
[ Klub autorů literatury faktu

[ Asociace vydavatelů audioknih, z. s., AUDIOTÉKA.CZ s. r. o.

13.00–14.50
sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

souBoJ ČtENáŘŮ – soutěž ve znalosti
obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou. Online kola se zúčastnilo
69 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo před zraky
publika a odborné poroty.
[ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

 sobota 16. 5.
15.00–16.20

VelKÝ sÁl – střední hala7

dvacáté předávání cen akademie sFFh
Jubilejní předávání cen Akademie odmění nejlepší
původní díla, překlady a osobnosti minulého roku
v oboru science fiction, fantasy a hororu a současně
připomene hvězdné okamžiky Akademie a jejích žánrů za posledních dvacet let.
[ Akademie science-fiction, fantasy a hororu

14.00–14.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

slovník roku 2015
Vyhlášení výsledků a předání cen 22. ročníku soutěžní a propagační akce pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů – usnadňuje přehled v celoroční
slovníkové a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí. Účinkují Jiří Hromada, president Herecké
asociace, Amalaine Diabová, Jana Hašková, Petr
Kautský, Jana Schovancová, Alena Šourková a autoři
a nakladatelé odměněných publikací.
[ JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

 neděle 17. 5.
14.00–14.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

dunaj na vltavě 3
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu
do češtiny. Soutěžící pracovali s úryvkem z knihy Pavla Vilikovského Prvá a posledná láska, která zvítězila
v nejvýznamnější slovenské literární soutěži Anasoft
litera za rok 2014. Odborná porota dílo vybrala ze
194 hodnocených knih.
[ Svět knihy, s.r.o., Mosty – Gesharim, o.z. a Anasoft litera
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12.00–12.50

