
Zahraniční vystavovatelé (30): Baskicko, Belgie, Estonsko, Flandry, Francie, Galicie, Irsko,
Island, Izrael, Katalánsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Tai-
wan, Turecko, Valonsko – Brusel, Velká Británie, Wales

Hosté veletrhu přijíždějí ze zemí (37): Belgie (Valonsko), Belgie (Vlámsko), Bulharsko, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kanada, Kypr, Libanon, Litva, Lo-
tyšsko, Lucembursko, Ma�arsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan,
Turecko, USA, Velká Británie, Vietnam.

Doprovodný program zahrnuje tradičně Svět knihy ve filmu, osmý ročník přehlídky filmových
adaptací knižních děl, která se uskuteční od 4. do 17. května v kinech Ponrepo, Atlas, Francouz-
ském institutu a v kině na veletrhu (celkem 68 filmových představení), a již pošesté Svět knihy
na jevišti od 14. 4. do 14. 5., přehlídku divadelních her připravenou ve spolupráci s divadly v celé
ČR (34 představení).

Literární festival v číslech Veletrh v číslech
počet účinkujících 456 (60 zahraničních) počet vystavovatelů 317
počet pořadů celkem 374 počet stánků 200
počet výstav 17 plocha 3291 m2

jménem hlavních pořadatelů – Svazu českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnosti Svět knihy
Vás vítám na 15. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2009 a věřím, že
si z něj odnesete mnoho obohacujících setkání a zážitků.

V letošním roce získal Svět knihy statut Oficiální akce předsednictví ČR v Radě Evropy, nebo� jeho
hlavní doprovodný program je zacílen na evropské literatury pod názvem 27 ze 27 / Evropa v literatu-
ře – literatura v Evropě. Literárního festivalu se letos účastní na 60 autorů ze zahraničí, kteří se kromě
vlastních pořadů zúčastní také debat zabývajících se problematikou mezinárodního povědomí o jed-
notlivých literaturách, otázkou jejich identity, významem znovu-sjednocené Evropy pro literární a kul-
turní sféru a dalšími aktuálními tématy. Rozsáhlou knižní expozici a zajímavé autory přivážejí rovněž
naši ruští partneři v rámci centrální expozice Literatura a knihy z Ruska. Právě v souvislosti s evrop-

ským zaměřením bude prezentace ruské literatury velmi zajímavá a autoři z Ruska se rovněž zapojí do připravovaných mezi-
národních debat.

Dalšími zajímavými tématy veletrhu jsou Fantazie a kreativita a Literatura a vzdělání, jimiž chceme upozornit na význam
četby knih pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti, stejně tak i na odbornou literaturu univerzitních nakladatelství. Ve
speciálním pavilonu zaměřeném na kreativitu bude představena řada zajímavých projektů a výtvarných dílen. Kromě výše
zmíněných programových bloků, které připravuje naše společnost, je nachystán další bohatý program v režii našich tuzem-
ských i zahraničních partnerů a vystavovatelů. Poprvé rovněž pořádáme gastro show – Vaříme s knihou – formou prezentací
autorů kuchařek, včetně praktických ukázek přípravy receptů.

Pořady s českými autory a literárními osobnostmi letos opět tvoří převážnou část doprovodného literárního programu.
PEN klub připravil pro veletrh každodenní maraton čtení z ukázek děl svých členů. Jednotliví nakladatelé organizují pro náv-
štěvníky veletrhu setkání s českými spisovateli, překladateli, ilustrátory.

Na přípravě knižní a literární části veletrhu Svět knihy Praha s námi letos spolupracovalo přes 40 zemí a jazykových oblastí.
Děkujeme všem za spolupráci a přejeme vystavovatelům mnoho úspěchů a návštěvníkům zajímavé literární zážitky.

Dana Kalinová, ředitelka veletrhu

„Svět knihy Praha je jednou z nejvýznamnějších událostí českého lite-
rárního kalendáře. Jeho dlouholetá tradice spolu s bohatými kontakty
a srozumitelností nabízeného programu slouží k prohloubení odbor-
ných vztahů a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni a v širším
smyslu přispívají k propagaci čtenářství a literatury.“

Úvod, který jste právě přečetli, je mar-
ketingový text, kterým se 15. pražský
Svět knihy ohlašuje na mezinárodní scé-
ně. Je to text srozumitelný, jasný a sebe-
vědomý. Takový by ostatně marketingo-
vý text být měl: pozitivní a přesvědčivý!
Nepřipouští si žádné pochybnosti o tom,
jestli to tak bylo vždy: takže přímá cesta
od roku 1994 až do současnosti?

Právě při zrodu tohoto veletržního
projektu, začátkem 90. let, přitom knižní
průmysl prožíval období hluboké nejis-
toty v konfrontaci s výzvou představova-
nou elektronickými médii. Knižní veletr-
hy si prožívaly svůj vlastní příděl obav –
jejich identita coby míst setkávání a stře-
disek výměny v rámci knižního trhu byla
zpochybněna. Všeho se zdálo být mno-
hem rychleji, snadněji a efektivněji dosa-
ženo kliknutím myši.

Nakladatelské společnosti čelí ve své
tradiční roli zprostředkovatelů informací
větším výzvám než kdy v minulosti. Na-
místo jednoho média se obsahy šíří pro-
střednictvím toho nejpestřejšího spektra
formátů. Jediným způsobem, jak opti-
málně využít nové příležitosti představo-
vané informační společností, je dispono-
vat odpovídajícími zásobami práv a tyto
zpracovávat k co nejširšímu využití.

Neustále přibývá lidí, kteří věnují stále
více svého času kultuře a odpočinku. Do
této oblasti patří i čtení, které již není vý-
lučnou činností vzdělaných vrstev. Lidé
dnes čtou zejména proto, aby byli infor-
mováni. Čtou rychleji, selektivněji, po-
vrchněji a netrpělivěji.

Převažujícím poselstvím je tedy akce-
lerace a knižním veletrhům hrozí, že zů-
stanou pozadu. Chtějí-li přežít, musejí
nejen rozvíjet orientační a navigační
služby, ale musejí také s předstihem in-
formovat o titulech s nabídkou práv.
Knižní veletrhy mohou těžit ze zmatku,
do kterého byl knižní trh uvržen, a to tak,
že budou ve stále rostoucí míře vycházet
vstříc specializovaným zájmům.

Elektronická média je třeba využívat
na knižních veletrzích rozumně, nikoliv
v roli náhražky veletržních aktivit. Ze vše-
ho nejdůležitější však je, aby knižní vele-
trhy pozdvihly svůj profil a opětovně se
ujaly své role míst lidského setkávání.

Cílené a soustředěné setkávání tváří
v tvář netratí nic ze svých výhod. Knižní
veletrhy musejí, jako vždy v minulosti,
oslovovat naše emoce. To znamená, že
nová média a technologie musejí půso-
bit v roli nástrojů, které podporují přímý
dialog, a nesmíme připustit, aby se čím
dál hlučněji a se stále větším objemem
informační hlušiny tlačily mezi návštěv-
níka a vystavovatele.

Na druhé straně musejí knižní veletrhy
také hledat nové způsoby nabízení infor-
mací v různých tematicky zaměřených
fórech, aby tak vyhověly enormní pozor-
nosti a obrovskému očekávání, a také
aby ospravedlnily náklady spojené
s účastí na těchto klíčových kulturních
událostech v mnoha národních, kultur-
ních a regionálních prostředích.

Vedení pražského Světa knihy bralo
toto vše v průběhu oněch patnácti let na
vědomí a uvádělo do praxe. Především
se o to pak zasloužila ředitelka veletrhu,
Dana Kalinová, velmi angažovaná a pře-
svědčivá dáma, která překonala všech-
ny překážky stojící v cestě vytvoření
moderního knižního podniku, s nímž do-
šla uznání v knižních zemích po celém
světě.

Setkání mezi lidmi jsou nenahraditel-
ná a knižní veletrhy právě taková setkání
usnadňují. Nejvýznamnějšími postavami
knižního podnikání jsou autoři. Nikdy
nesmíme zapomínat, že nové myšlenky
a inspirace přicházejí od autorů, spiso-
vatelů, intelektuálů, akademiků. Všech-
no naše překotné snažení přichází vni-
več, není-li udržováno při životě novými
tvůrčími impulsy a myšlenkami. Čím více
se knižní veletrhy stávají „mediálními
podniky”, tím spíše si musíme tyto koře-
ny uvědomovat.

Navrácení autorů zpět do centra dění,
kam patří, může být receptem, jak do
budoucna zajistit knižním veletrhům
stejné úspěchy a vitalitu, jaké se těšily
v minulosti.

Dnes můžeme být všichni hrdí na to,
čím 15. ročník Světa knihy Praha je, co
představuje. Praha snese v základních
parametrech srovnání se všemi velkými
světovými knižními veletrhy; propojuje
českou kulturu a literaturu s globální sítí
knižní výměny v oblasti práv ke knižním
titulům a kulturních produktů, sítí, kam
patří Frankfurt, Buenos Aires, Peking,
Londýn, Abú Dhabí, Kapské město či
mexická Guadalajara (abychom uvedli
pouze několik příkladů!)

Knihy potřebují mluvené slovo, pře-
svědčivý diskurz, chtějí-li se dostat od
jednoho ke druhému. Informace o titulu,
množství stran, ceně a několika dalších
technických podrobnostech, zasílané
prostřednictvím nových médií, jako jsou
fax či e-mail, nestačí.

Setkání těch, kdo knihy vytvářejí, a
kdo je distribuují, – nakladatelů, autorů,
knihkupců, knihovníků a publicistů –
slouží také k upevnění identity všech
součástí tohoto procesu, a� už vnitřně,
pro ně samé, či při pohledu zvenku. Pro
knižní průmysl je důležité, aby byl ocho-
ten účastnit se takových kolektivních vy-
stoupení. Je to dobré pro jeho sebevě-
domí, je to dobré z hlediska jeho vlivu
a také proto, jak společnost toto odvětví
vnímá. Nejnadějnějším signálem pro bu-
doucnost knižních veletrhů je skuteč-
nost, že kniha coby artefakt vytvořený
tiskem na papíře zažívá větší rozkvět než
kdy předtím, a to také a především
v době finanční krize. To je též zárukou,
že dobře vedené veletrhy, jako je tento
pražský, budou i nadále přitahovat účast
těch, kteří knihy píší, vydávají, distribuují
a čtou.

Peter Weidhaas, ředitel Konference
ředitelů mezinárodních veletrhů

Na tiskové konferenci k letošnímu ročníku veletrhu Svět knihy Praha hovořila jeho ředitelka
Dana Kalinová. Ruskou expozici a program představil Michail Sidorov, ředitel Gruppa IMA.
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V ruském pavilonu o rozloze 240 m2 je vystaveno zhruba 4 000 knižních titulů a 7 té-
matických výstavních expozic, mezi nimiž je i výstava fotografií, věnovaná prvnímu
prezidentu Československa Tomáši G. Masarykovi, dokumentární expozice fotografií
o prvních letech ze života ruské emigrace v Československu, výstava raritní knihy a
mnohé jiné. V tomto roce se slaví 200. výročí narození N. V. Gogola. V rámci oslav této
události je připravena výstava knižních ilustrací k dílům velikého spisovatele. Více jak
40 prací znamenitých českých ilustrátorů k nejlepším dílům Nikolaje Vasiljeviče
Gogola mohou návštěvníci zhlédnout v konferenčním sále ruského stánku Do Prahy
přijíždějí známí literáti, jakými jsou Sergej Lukjaněnko, Andrej Bitov, Marina Moskvi-
nová, Alexandr Kušner, Sergej Čuprinin a další. JCh

Už ve středu měli čeští čtenáři možnost setkat se poprvé s ruským autorem Sergejem Lukja-
něnkem, který se v pátek v podvečer zúčastní na veletrhu besedy spojené s autogramiádou.



Další téma, na které se letos veletrh zaměřuje, se snaží ukázat vliv a možnosti
literatury pro vzdělání či šíření informací od populárních a popularizujících pros-
tředků až po univerzitní a vědeckou činnost. Jednou z cest, jak šířit vzdělanost
a získávat informace, je internetová encyklopedie Wikipedie, která se letos pre-
zentuje na veletrhu poprvé, zároveň se žhavou technickou novinkou – Microsoft
Surface.

Microsoft Surface
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč

se osobnímu počítači říká osobní? Zkus-
te k jednomu počítači posadit dva, tři lidi.
Všichni se můžou dívat na monitor, radit
se, ale ve skutečnosti počítač ovládá jen
ten, kdo má klávesnici a myš. Možná si
říkáte, proč by jeden počítač mělo ovlá-
dat více lidí. Představte si situaci, kdy si
necháváte vyrobit kuchyň. Prodejci na-
črtnete půdorys a říkáte mu, jak si ku-
chyň představuje. Poté si prodejce něco
kutí na svém osobním počítači, vy mu
koukáte přes rameno a navigujete: „To
bych dal trochu nahoru, víc, ještě víc…“.
Nebylo by lepší mít možnost pracovat
společně s prodejcem? To vám umožní
Microsoft Surface. Jde o „počítač“, který
je uzpůsoben k ovládání rukama a je
jedno, jestli u něj sedí a ovládá ho jeden
nebo šest lidí, nebo� vypadá jako stolek
a je takřka nezničitelný. Nevěříte? Přij�-
te se podívat na stánek WIKIMEDIA
ČESKÁ REPUBLIKA (pravé křídlo P 614).

90 let vědecké a vzdělávací činnosti
Masarykovy univerzity, otisk v odbor-
né a studijní literatuře.

Masarykova univerzita, druhá největší
veřejná vysoká škola v České republice
byla založena Zákonem č. 50/1919 Sb.
Historické události během devadesátile-

té existence univerzity poznamenaly
také její nakladatelskou činnost.

Univerzitní ediční činnost zahájily
nové fakulty brzy po roce 1919: právnic-
ká, lékařská, přírodovědecká a filozofic-
ká začaly vydávat své publikace přede-
vším v edicích Spisy, Scripta, Acta, které
vycházejí dosud.

Uzavření všech českých vysokých
škol nacisty v roce 1939 přerušilo vlastní
nakladatelskou činnost univerzity na
dlouhá léta. Po druhé světové válce byly
publikace a odborné časopisy univerzity
vydávány prostřednictvím Státního pe-
dagogického nakladatelství. To se změ-
nilo teprve v roce 1965, kdy univerzita,
existující tehdy pod jménem Univerzita
J. E. Purkyně, získala po několikaletém
úsilí vydavatelské oprávnění. Proto bylo
v roce 1965 založeno Ediční středisko,
které dlouhodobě působilo jako vydava-
telství. V roce 2007 bylo proměněno na
nakladatelství.

S rozvojem univerzity a zakládáním
nových fakult se zvyšoval také počet vy-
daných publikací. V současnosti vydává
Masarykova univerzita průměrně 320 ti-
tulů odborné a studijní literatury a 60 titu-
lů odborných a vědeckých časopisů
ročně především zásluhou devíti fakult
a celoškolských pracoviš�, zvláště Stře-
diska Teresiás, které vydává studijní lite-
raturu adaptovanou pro potřeby zrakově

a sluchově postižených studentů čes-
kých vysokých škol, a Mezinárodního
politologického ústavu.

Nakladatelství univerzitní produkci za-
jiš�uje vydavatelsky, prezentací v odbor-
ném tisku, výstavami na mezinárodních
knižních veletrzích a širokou distribucí.
Vydává vlastní ediční řady a rozvíjí za-
hraniční spolupráci. Pro akademický rok
2009/2010 připravuje vydání překladu
osvědčené a moderně zpracované
učebnice Genetika a rozsáhlou publika-
ci o dějinách univerzity. O rozvoj nakla-
datelské činnosti pečuje Ediční rada,
která sleduje rozvoj hlavních univerzit-
ních oborů.

Obraz o Masarykově univerzitě, která
dnes vzdělává téměř 50 000 studentů
v řádném studiu, kde působí 4 000 pra-
covníků a která otisk své devadesátileté
činnosti zanechala ve více než 9 000 titu-
lech odborné a studijní literatury, dopl-
ňuje rozsáhlá expozice a doprovodné
programy, které univerzita pro návštěv-
níky veletrhu připravila.

Vysoké učení technické Brno
Letos oslaví VUT 110 let od svého

založení. Na veletrhu představuje ve své
expozici historii univerzity a její publikač-
ní činnost v mateřském vydavatelství
VUTIUM.

S hlavním programem čeká Vysoké
učení technické na podzim. „Naše škola
vznikla 19. září 1899. Připomeneme si to
dvoudenním programem s názvem Den
VUT,“ uvedl Igor Maukš z Vysokého uče-
ní technického. Kulturní tečkou oslav
techniky má být představení v brněn-
ském Městském divadle.               JCh

Rozhovor s Alexandrou Büchler, ředitelkou organizace Literature Across Fron-
tiers, která se výrazně podílí na přípravě hlavního programu veletrhu 27 ze 27 /
Evropa v literatuře – literatura v Evropě.
Literature Across Frontiers (LAF) je evropská platforma pro mezinárodní spolu-
práci v oblasti literatury, knižní kultury a literárního překladu. Vznikla v roce
2001 a Svět knihy je od počátku jejího působení jedním z hlavních partnerů. Nav-
štivte její stánek S204 a internetové stránky www.lit-across-frontiers.org

Literature Across Frontiers není na ve-
letrhu Svět knihy nováčkem. Přesto by
neškodilo zopakovat, v čem spočívá
těžiště vaší práce a co jsou vaše cíle.

Naše práce spočívá především v pro-
pagaci méně známých literatur, ve vy-
tváření nových kontaktů a příležitostí,
které dávají vznikat novým literárním
projektům, překladům a umožňují čte-
nářům přístup k širšímu a reprezentativ-
nějšímu spektru literární tvorby, než ja-
kou jim předkládá tržně orientované vy-
dávání. Překračováním hranic rozumíme
nejen samotný překlad, ale i interakci li-
teratury s jinými uměleckými disciplína-
mi. Na druhé straně se zabýváme také
monitorováním a analýzou trendů vydá-
vání literárních překladů a kulturní politi-
ky ve vztahu k literatuře a nakladatelské
činnosti.
Je něco, co vaši činnost omezuje
nebo komplikuje?

Upřímně řečeno, co naši činnost ome-
zuje nejvíce, pokud jde o spolupráci ne-
jen se Světem knihy, ale i s jinými orga-
nizacemi v České republice, je nedosta-
tek veřejné finanční podpory pro tuto

oblast obecně. Literatura je často popel-
kou pokud jde o veřejné financování, ale
situace zde je v tomto směru ještě horší
než ve většině zemí EU. Česká republika
je jednou z mála zemí, které nemají
žádné veřejně financované literární cen-
trum, které nepropagují svoji literaturu
systematicky v zahraničí, které neposky-
tují rezidenční pobyty překladatelům své
vlastní literatury, natož zahraničním spi-
sovatelům, které jsou přesvědčeny, že
jeden malý zato velmi exkluzivní a ná-
kladný veřejně financovaný literární fes-
tival kulturně bohatému hlavnímu městu
postačí, které se spoléhají na to, že nad-
šení jednotlivci a skupiny budou z lásky
udržovat kulturní dění v chodu jako dob-
rovolníci, a které si neváží literárních pře-
kladatelů, patřící mezi nejhůře placené
v Evropě. Mezinárodní spolupráce je
v takových podmínkách opravdu velmi
těžká.
Knižní produkce je dnes převážně
podnikání v tržním prostředí. Jakými
způsoby ji dokážete za těchto podmí-
nek obohatit?

Zaměřujeme se zejména na informač-
ní činnost, na zprostředkování nových
kontaktů pro nakladatele, rozvíjení
možností pro literární překladatele, a to
zejména ty, kteří se zabývají nekomerč-
ními žánry jako je poezie. Knižní vydání
ale není jedinou možností, jak literaturu
představit veřejnosti, a literární časopisy
nebo internetové publikace například
hrají velkou roli v rozvíjení prostředí,
v němž literatura vzniká, překládá se
a čte. Díky našim projektům byly zejmé-
na časopisecky a na internetu publiko-

vány stovky překladových textů po celé
Evropě i mimo ni. Spolupracujeme ale
i s jednotlivými nakladatelstvími, hlavně
v Británii, kde překlady tvoří pouhá
2–3 % knižní produkce.
Můžete uvést nějaké příklady činnosti
Literature Across Frontiers, které
považujete ze svého pohledu za ob-
zvláš� úspěšné?

Úspěch se těžko kvantifikuje a někdy
se stane zřejmým až po nějaké době.
Řekla bych, že o našem úspěchu svědčí
rostoucí řada organizací, které v rámci
sítě LAF spolupracují, a také propojení
a vytvoření zpětné vazby mezi dvěma
sférami, které často zůstávají oddělené:
sféry organizace aktivit, které jsou mezi-
národní a zároveň lokální, a sféry debaty
o kulturní politice a způsobech její imple-
mentace. Úspěch a užitečnost se ale na-
konec měří na jednotlivosti, které spo-
lečně vytvářejí kontinuitu kulturního živo-
ta.
S čím se Literature Across Frontiers
představí na letošním jubilejním
15. ročníku knižního veletrhu Svět kni-
hy Praha?

LAF se představí s bohatým progra-
mem kulatých stolů a čtení programu 27
ze 27 / Evropa v literatuře – literatura
v Evropě, organizovaným ve spolupráci
se Světem knihy v rámci ústředního té-
matu doprovodného literárního festiva-
lu. Letos opět zviditelňujeme země, kte-
ré komerčně zaměřená nakladatelství
opomíjejí, například jsme do Prahy po-
zvali mladé autory ze zemí východní a
jižní Evropy nebo Elifu Şafak, která je
nejznámější tureckou prozaičkou hned
po držiteli Nobelovy ceny Orhanu Pamu-
kovi. Představíme ale i akci Bejrút město
knihy, anebo velmi zajímavý projekt Ev-
ropská ústava ve verších, který měl kon-
cem března „premiéru” v Bruselu, a Pra-
ha je prvním městem, kde básně z toho-
to pozoruhodného politicko-poetického
manifestu zaznějí. RaŠ

Slavnostní vyhlášení držitele ceny Jiřího Ortena 2009 proběhne 14. 5.
2009 od 17.00 ve Velkém sále Průmyslového paláce.

Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění s dlouhou tradicí, byla udělena
již jedenadvacetkrát. Její udělení bývá velmi často předzvěstí dalšího
úspěšného tažení českou literaturou. Mezi laureáty patří například Michal
Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý či
Petra Hůlová. Cena se udílí autorovi prozaického či básnického díla napsa-
ného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla není více než třicet let.
Na letošní rok připadá 90. výročí narození básníka Jiřího Ortena a součas-
ně se od tohoto roku změnil organizátor ceny – záštitu nad jejím pořádáním
převzal Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), partnerem pro ten-
to rok je Magistrát hl. m. Prahy.

SČKN podporuje mladé autory, pokouší se zvyšovat jejich prestiž a při-
spívat tak ke kultivaci knižního prostředí v České republice. Odborná pěti-
členná komise ve složení šéfredaktorka čtrnáctideníku A2 Libuše Bělunko-

vá, vedoucí katedry české literatury Petr A. Bílek (předseda), šéfredaktor
nakladatelství Odeon Jindřich Jůzl, spisovatel Pavel Kosatík a redaktor ča-
sopisu Týden Pavel Mandys vybrala z 25 přihlášených prací tři kandidáty,
nominované na vítěze v roce 2009.

Nominovanými jsou:
Jakuba Katalpa: Hořké moře (Paseka)
Za fabulační odvahu a energický, osobitý styl vyprávění.
Jakub Řehák: Světla mezi prkny (Agite/Fra)
Za pozorovatelství, které neutkvívá na povrchu věcí a stává se formou
osobního poznávání.
Jana Šrámková: Hruškadóttir (Labyrint)
Za stylově čisté, tematicky ojedinělé, nedoslovné vyprávění.

Slavnostní vyhlášení moderuje herec Jiří Ornest. Všechny tři nominova-
né texty představí nejprve krátký literární pořad, následně o svých favori-
tech promluví členové odborné komise.

Návštěvníci veletrhu se mohou seznámit v rámci výstavky také s historií
Ceny Jřího Ortena. Další informace o ceně lze najít na www.sckn.cz.

Setkání s příběhy a městem tak, jak jej neznáme, nabídl projekt Noc litera-
tury, který se konal v předvečer knižního veletrhu Svět knihy Praha 2009.
13. května 2009 zavítaly již potřetí na nevšední místa Prahy známé osobnosti
české kulturní scény, aby během jediného večera nabídly ochutnávku z tvorby
současných evropských autorů a zároveň jedinečný zážitek z čtení ve veřejném
prostoru. Návštěvníci Noci literatury měli možnost výběru z dvanácti zajímavých
lokalit.

Herec Alois Švehlík čte v Trauttmansdorfském paláci.
Herec Miroslav Táborský čte v pražské Městské knihovně.

Spisovatel Jaroslav Rudiš čte ve služebně Městské policie Praha 1.
Herec Jiří Ornest čte v Maiselově synagoze.

Herec Jiří Mádl čte na zahrádce restaurace U Pinkasů.
Herec Jan Kačer čte v protiatomovém krytu hotelu Jalta.

Herečka Ta�jana Medvecká čte v rotundě Svatého kříže.
Výtvarník Petr Nikl čte v Jindřišské věži.



Exhibitors are from the following countries and regions (30): Austria, the Basque Country, Bel-
gium, Catalonia, Czech Republic, Estonia, Flanders, France, Galicia, Germany, Greece, Ireland,
Iceland, Israel, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi
Arabia, Slovakia, Slovenia, Spain, Taiwan, Turkey, Walloon-Brussels, United Kingdom, Wales

Guests of the fair are from the following countries (37): Austria, Belgium (Wallonia), Belgium
(Flanders), Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands,
Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Taiwan, Turkey, United Kingdom, USA, Vietnam

The accompanying programme again includes Book World in Film, the eighth year this series of
screen adaptations of works of literature has been held; screenings (a total of 68 films) will take
place between 4 May and 17 May at the Ponrepo and Atlas cinemas, the French Institute and the
cinema at the exhibition grounds. Book World on the Stage – a series of stage plays (34 perfor-
mances) produced with the cooperation of theatres across the Czech Republic – will be held for
the sixth time, from 14 April to 14 May.

The Literary Festival: statistics The Fair: statistics
participants 456 (60 from abroad) exhibitors 317
total programmes 374 stands 200
total exhibitions 17 surface area 3291 m2

On behalf of the main organisers – Association of Czech Booksellers and Publishers and its company,
BookWorld – I welcome you to the 15th BookWorld Prague 2009, international book fair and literary fes-
tival, and believe that it will bring you many inspiring encounters and experiences.

This year, BookWorld was granted the status of an Official Event of the Czech Republic’s Presi-
dency of the Council of Europe, as its main accompanying programme focuses on European litera-
tures under the title 27 out of 27 / Europe in Literature – Literature in Europe. The literary festival will be
attended by some 60 authors from abroad, presenting themselves at readings, but also joining de-
bates focusing on questions such international awareness of individual literatures, their identity, the
significance of reunited Europe for the literary and cultural environment, and other current topics. Our
Russian partners have also brought an extensive book exposition and interesting authors as part of the

central exhibition entitled Literature and Books from Russia. The presentation of Russian literature promises to be especially
interesting in the context of the main European focus and Russian authors will also participate in the upcoming international
debates.

Other interesting topics of the book fair are Fantasy and Creativity, and Literature and Education, whereby we wish to draw
attention to the importance of book reading in lifelong learning and personal development, as well as to the specialised pro-
duction of university publishers. A special pavilion dedicated to creativity will introduce numerous interesting projects and
art workshops. Besides the aforementioned programme sections organised by our company we will also host a rich and
varied programme prepared by both our domestic and foreign partners and exhibitors. For the very first time we are present-
ing a “gastro show” – Cook With Books – that will include presentations of cookbook authors complete with bringing the
recipes to life.

Events featuring Czech authors and literary personalities once again constitute a major share of the accompanying literary
programme this year. To mark the book fair, the P.E.N. has organised a daily marathon of readings from works of its mem-
bers, and individual publishers will be holding meetings with Czech writers, translators and illustrators for the book fair visi-
tors.

Over 40 countries and language regions have joined us in organising the book and literary part of BookWorld Prague this
year. We thank everybody for their co-operation and wish successful presentation to our exhibitors and interesting literary
experiences to our visitors.

Dana Kalinová, BookWorld Director

“In the Czech Republic, Bookworld Prague is one of the most impor-
tant events on the literary calendar; its long tradition, its wealth of con-
tacts and the comprehensiveness of its programme all serve to deepen
professional relations and cooperation, on a national and an internatio-
nal level, and in a broader sense help to promote book-reading and li-
terature.”

The introduction you just read is
the marketing text, with which the
15th Bookworld Prague is announced in-
ternationally. It sounds clear, straightfor-
ward and self-confident. Quite like a
marketing text has to be: Positive and
convincing! No doubts are allowed as to
whether it was always like this: a direct
path from 1994 to the present?

But just at the start of this book fair
project, at the beginning of the nineties
the book industry experienced a pro-
found uncertainty in the face of the chal-
lenge posed by the electronic media.
Book Fairs had their share of the trem-
ors. Their sense of identity as meeting
places and as centres of exchange
within the book industry was called into
question. Everything seemed so much
faster, easier, more efficient with the
click of a mouse.

In their traditional role as information
brokers, publishing companies are chal-
lenged more than ever before. Content
is offered in not just one medium, but in
the widest variety of formats. The only
way to make optimum use of the new
opportunities offered by the information
society is to have corresponding stock-
piles of rights and to have these pro-
cessed for greater exploitation.

More and more people are spending
a greater amount of time on culture and
leisure. This includes reading, which has
lost its exclusivity for just the educated
classes. People now read mainly to be
informed. They read faster, more selec-
tively, more superficially and impa-
tiently.

The overall message is acceleration,
and book fairs are in danger of being left
behind. To survive they have to develop
services of orientation and navigation,
but they also have to provide advance
information on titles for which rights are
offered. Book fairs can take advantage
of the confusion into which the book
market has been thrown by catering in-
creasingly to specialized interests.

Electronic media have to be used sen-
sibly at book fairs, but not as a substitute
for fair activity. But most important, book
fairs have to raise their profile and reas-

sert their role as meeting places for peo-
ple.

Nothing has changed the merits of
deliberate, highly focused face-to-face
encounters. As they always have, book
fairs must continue to appeal to emo-
tions. This means that the new media
and technologies must serve as tools to
support direct dialogue and cannot be
allowed to force themselves ever noisily
and with ever more junk information be-
tween the visitor and the exhibitor.

On the other hand, book fairs must
also develop new ways of offering con-
tent in various theme-based forums, in
order to do justice to the enormous at-
tention and huge expectations, and also
to justify the expense of attending these
key cultural events in many national, cul-
tural or regional environments.

All these have been taken into consid-
eration during the 15 years and realized
by the management of the Prague
Bookworld. Above all by their book fair
director, Dana Kalinová, who is a very
engaged and convincing lady, who has
overcome all difficulties to create an
up-to-date book event, with which she

earned appreciation in book countries
around the world.

There is no substitute for meeting
people, and this is what book fairs facili-
tate. The most important people in book
business are the authors. We must
never forget that new ideas and inspira-
tion come from authors, writers, intellec-
tuals, academics. All our eager hustle
and bustle comes to nothing if it isn’t
kept alive by new creative impetus and
ideas. The more book fairs become
“media events,” the more clearly it be-
comes necessary to remember these
roots.

Bringing authors back to the cen-
tre-stage where they belong could be
the key to ensuring that book fairs re-
main as successful and vital in the future
as they have been in the past.

Today we all can be proud about
what Prague Book World represents in
its 15th edition. Prague can be compared
in its essentials with all the other great
Book Fairs of the world. It connects
Czech culture and literature with the
global network of the book exchanges
for book rights and cultural wares like
those at Frankfurt, Buenos Aires,
Beijing, London, Abu Dhabi, Cape Town
or Guadalajara in Mexico (to name only
a few of them!)

Books need the spoken word, the per-
suasive discourse, in order to get from
one to the other. The data of title, length,
price and a few other technical details
that are sent via the new media, such as
fax or e-mail, are not enough.

The coming together of those who
make books and those who distribute
them – publishers, authors, booksellers,
librarians and publicists – also serve to
stabilise the identity of all involved, both
inwardly for themselves and outwardly.
It’s important for the book trade to be
willing to undertake such collective ap-
pearances. It’s good for its own self-es-
teem and it’s good in terms of influence
and for society’s perception of the in-
dustry. The most hopeful portent for the
future of book fairs is that the book as an
artefact made of print on paper is flour-
ishing as never before, also and above
all in times of the financial crisis. This en-
sures that well-run book fairs, like this
one at Prague, will continue to attract at-
tendance by those who write, publish,
distribute and read books.

Peter Weidhaas

Speakers at the BookWorld 2009 press conference (left to right): Literature Across Frontiers
director Alexandra Büchler, book fair's director Dana Kalinová, Mikhail Sidorov, director of
Gruppa IMA, and Yekaterina Barancheievova representing the Russian Federation's embassy.
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The Russian pavilion, covering 240 m2, introduces some 4 000 book titles and 7 the-
matic exhibitions, including a display of photographs dedicated to the first Czecho-
slovak president Tomáš G. Masaryk, photographs documenting the first years of
existence of the Russian emigration in Czechoslovakia, exhibition of rare books and
much more. This year marks the celebration of N.V. Gogol’s 200th birth anniversary.
These celebrations will comprise an exhibition of book illustration accompanying the
great author’s works. Over 40 illustrations by outstanding Czech artists, that have ap-
peared alongside Nikolai Vasilievich Gogol’s most acclaimed works, can be enjoyed
by the visitors in the Russian Stand’s Conference Hall. Prague will also play host to
some well-known writers, such as Sergey Lukyanenko, Andrei Bitov, Marina Moskvi-
na, Alexander Kushner, Sergey Chuprinin and others.

On Wednesday, Czech readers had their first opportunity to meet the Russian author Sergey
Lukyanenko, who will be attending a debate followed by a book signing at the book fair on
Friday afternoon.
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The awards ceremony of the Jiří Orten Prize 2009 will be held in the Industrial
Palace - Large Theatre at BookWorld Prague 2009 on 14th May from 5 p.m.

Jiří Orten Prize is a prestigious award with a long tradition – it has had
twenty-one winners in the past. It often serves as an indication of further suc-
cesses in the field of Czech literature, its laureates including Michal Viewegh,
Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý or Petra Hůlová.
The prize is awarded to authors of a work of prose or poetry written in the
Czech language, who were thirty years old or younger at the time of the work’s
publication. This year we celebrate the 90th anniversary of the poet Jiří Orten’s
birth and the prize has a new organiser – the Association of Czech Booksellers
and Publishers (ACBP) has taken over the event’s auspices, and this year’s
partner of the award is the Prague City Hall.

The nominees are:
Jakuba Katalpa: Hořké moře/Bitter Sea (Paseka)
For daring fabulation and lively, original narrative style.
Jakub Řehák: Světla mezi prkny/Shining Through the Planks (Agite/Fra)
For careful observation that goes under the surface of things and adopts the
form of personal experience.
Jana Šrámková: Hruškadóttir (Labyrint)
For the clear style and unique theme of her original narrative.

The awards ceremony will be moderated by actor Jiří Ornest. All three
nominated texts will be introduced by a short literary programme and the jury
members will talk about their favourites. The history of the Jiří Orten Prize will
be introduced by a small exhibition.

For more information about the prize see www.sckn.cz.

Interview with Alexandra Büchler, director of Literature Across Frontiers, who
has greatly contributed to the organisation of the book fair’s main programme
Europe in Literature – Literature in Europe. Literature Across frontiers (LAF) is
a European platform for international co-operation in the area of literature,
books and literary translation. Book World has been a partner from its birth in
2001. You can visit its stand S204 and its website www.lit-across-frontiers.org

Literature Across Frontiers is not new
to the Prague Book Fair, but could you
sum up for us what is at the centre of
your work and what are your aims?

Our work aim is to promote less well
known literatures by means of facilitat-
ing new contacts and creating opportu-
nities which in turn give rise to new liter-
ary projects and translations and offer
the reading public access to a much
wider and more representative range of
writing than they can get from commer-
cially oriented publishing. By crossing
frontiers we mean not only translation
but also interaction between literature
and other art forms. On the other hand
we also deal with monitoring and analy-
sis of publishing trends as far as literary
translation is concerned, as well as with
analysis of cultural policy relevant to the
world of literature and publishing.
Is there something that limits or com-
plicates your work?

Frankly speaking, what most limits
our work here in the Czech Republic, not
only in co-operation with Book World but
also with other literary organisations, is
the lack of public financial support for
this sphere in general. Literature is often

the Cinderella when it comes to public fi-
nancing of culture and the arts but here
the situation is worse than in most EU
countries. The Czech Republic is one of
the few countries in Europe which has
no publicly financed literature centre,
which does no systematic promotion of
its literature abroad, which does not of-
fer bursaries or residential opportunities
to the translators of its own literature, let
alone authors from other countries,
which believe that one small but very ex-
clusive and expensive publicly sup-
ported international literary festival is
enough for its culturally rich capital,
which relies on the fact that there will al-
ways be individuals and groups who will
keep cultural activities going on a volun-
tary basis as a labour of love, and which
does not value its literary translators who
are among the worst paid in Europe. In-
ternational co-operation is indeed diffi-
cult in such conditions.
Book production today takes place in
a market-driven environment. Are you
able to enrich it given these condi-
tions and how?

In this respect we focus mainly on
provision of information, faciltitating new
contacts for publishers, developing op-
portunities for translators, especially
those who deal with non-commercial
genres such as poetry. But book publi-
cation is not the only way to present liter-
ature and literary magazines and
websites for instance play a crucial role
in developing the environment in which
literature is written, translated and read.
Our projects‘ result is the publication of

hundreds of texts in translation, mainly
in magazines and on the internet across
Europe and beyond. But we also wrok
with individual publishers, especially in
Britain where translated titles represent
only 2–3 % of book production.
Can you give us examples of LAF ac-
tivities which you consider particu-
larly successful, examples of your
usefulness?

Success is difficult to measure and
sometimes it becomes obvious only af-
ter some time. I would say that the mea-
sure of our success is in the growing net-
work of organisations which have joined
our network and in connecting two
spheres which are often separate: the
sphere of organisation of activities which
are international and local at the same
time, and the sphere of debate on cul-
tural policy and its implementation. Suc-
cess and usefulness are however mainly
measured in individual actions which
add up to give cultural life continuity.
What is LAF presenting at this year’s
15th Prague Book Fair?

This year LAF is presenting a rich
programme of debates and readings Lit-
erature in Europe, Europe in Literature,
organised in partnership with the book
fair as part of its literary festival. This year
we are giving visibility to countries which
are often overlooked by commercially
oriented publishers; for example, we
have invited young authors from East
and South Europe and Elif Şafak who is
the best known Turkish novelist next to
the Nobel prize winner Orhan Pamuk.
We are also presenting Beirut the City of
Books programme, and a very interest-
ing literary project European Constitu-
tion in verse which had its “premiere” in
Brussels in March, and Prague is the first
city where the poems from this remark-
able poetic-political manifesto will be
heard. RaŠ

Another topic that is at the centre of the current book fair’s attention aims at
manifesting the influence and the possibilities literature has in the field of edu-
cation and the dissemination of information, ranging from popular and popular-
ising means to university and research activities. One way of spreading educa-
tion and accessing information is represented by Wikipedia, the internet ency-
clopedia that presents itself for the very first time at the book fair this year,
alongside with a brand new technological achievement – Microsoft Surface.

Microsoft Surface
Have you ever wondered why a per-

sonal computer is called “personal”?
What happens when two or three people
use the same computer at the same
time? They can all look at the screen,
they can all have their say, but only the
one with access to the keyboard and the
mouse is actually in control of the com-
puter. Maybe you are thinking why
should a single computer be used by
more people at the same time. Imagine
a situation when you are having your kit-
chen designed. You sketch the rough
plan for the designer and tell him what
your kitchen should look like. Then he
starts working on his PC with you loo-
king over his shoulder, saying: “I’d put
this a bit further up, more, just a bit
more…”. Would it not be better to work
together with the designer? It is possible
with Microsoft Surface, a “computer”
that can be controlled by hands and it
does not matter whether there is one or
six people using it – it looks like a table
and is virtually unbreakable. See for
yourselves at the WIKIMEDIA ČESKÁ
REPUBLIKA stand (right wing P614).

90 Years of Research and Education
at the Masaryk University – Imprints in
Specialised and Study Literature

Masaryk University, the second lar-
gest public university in the Czech Re-
public, was founded by Act No. 50/1919
Coll. The historical events that took pla-
ce in the ninety years of the university’s
existence have been reflected in its pub-

lishing activities.
The two new departments commen-

ced with their publishing activities soon
after the year 1919: the faculty of law,
medicine, natural science and philosop-
hy brought out their publications in the
series Spisy, Scripta, Acta, which are
published to these days.

The closing down of all Czech universi-
ties by the Nazis in 1939 had interrupted
the university’s publishing activities for
many years to come. After the Second
World War the university’s publications
and specialised journals were published
through the State Pedagogical Publishing
House. This only changed in 1965, when
the university, then called the J. E. Purky-
ně University, was again granted the right
to publish, following several years of
struggle. In the same year the Publishing
Centre was established, which for many
years had been active under the title Vy-
davatelství, changing its name to Nakla-
datelství (Publishing House) in 2007.

As the university grew and new depar-
tments were founded, the number of
published works had also increased. To-
day the Masaryk University produces an
average of 320 titles of specialised and
study literature and 60 titles of speciali-
sed and research magazines annually,
most notably through its nine depar-
tments and workplaces, especially the
Teresiás Centre, which brings out study
literature adapted to the needs of the see-
ing and hearing impaired Czech univer-
sity students, and the International Insti-
tute of Political Science.

Besides publishing the university pro-
duction, the publishing house also pre-
sents its titles in specialised press, at
international book fair exhibitions and
through widespread distribution. It
brings out its own publishing series and
develops international co-operation. For
the 2009/2010 academic year it plans
the publishing of a translation of the re-
nowned and modern textbook Genetics
and an extensive publication focusing
on the university’s history. The develop-
ment of the publishing activities is the
responsibility of the Publishing Council
that follows the advancements in the
university’s main fields of study.

The overall picture of the Masaryk
University, which today educates almost
50 000 students in regular study pro-
grammes, which has 4 000 employees
and which has left the imprint of its nine-
ty years of existence in over 9 000 titles
of specialised and study literature, is ac-
companied by an extensive exhibition
and accompanying programmes orga-
nised by the university for the book fair
visitors.

Brno Technical University
The university is celebrating the

110th anniversary of its foundation this
year. Its exhibition at the book fair intro-
duces the university’s history and its
publishing activities in its own publis-
hing house VUTIUM.

The Technical University’s main prog-
ramme will not be launched until au-
tumn. “Our school was established on
19th September 1899. We will mark this
anniversary by a two-day programme
entitled ‘The VUT Day’,” Igor Maukš from
the Technical University said. The cultu-
ral conclusion of the university’s celeb-
rations is set to take place in the Brno
Municipal Theatre. JCh

An encounter with stories and the city as we seldom see it – such was the
appeal of the Literature Night project, held on the eve of the BookWorld
Prague 2009 book fair.
On May 13th 2009 well-known representatives of Czech cultural environment
took to Prague’s less usual venues for the third time in a row to offer a taste of
works by contemporary European authors, combined with the unique experi-
ence of a public-space reading, all in the course of a single night. Literature
Night’s visitors had twelve interesting venues to choose from.

Actress Ta�jana Medvecká reading at the Holy Rood Rotunda.
Artist Petr Nikl reading at the Jindřišská Tower.

Actor Jiří Mádl reading in the garden of the U Pinkasů restaurant.
Actor Jan Kačer getting ready to read in Hotel Jalta's nuclear shelter.

Writer Jaroslav Rudiš reading at the headquarters of Prague's Municipal Police.
Actor Jiří Ornest reading in the Maisel Synagogue.

Actor Alois Švehlík reading in the Trauttmansdorf Palace.
Actor Miroslav Táborský reading in the Prague Municipal Library.


