
10.00–11.00
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Slavnostní zahájení mezinárodního knižního
veletrhu a literárního festivalu Svět knihy
Praha 2009
Za přítomnosti vzácných hostů z tuzemska a zahraničí.
[ SČKN a Svět knihy, s.r.o.

10.45–11.00
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Oficiální otevření Národního stánku Ruska

11.00–12.00
STÁNEK P 106 (PRAVÉ KŘÍDLO) 5
Masarykova univerzita – 90 let vědecké
a vzdělávací činnosti – otisk v odborné
a studijní literatuře
Přijměte pozvání na vernisáž výstavy vzácných tisků,
archiválií i současných edicí Masarykovy univerzity,
která si za 90 let ediční činnosti vydobyla místo stálice
na knižním trhu. Pro knihovníky a knihkupce máme při-
praveno překvapení.
[ Nakladatelství Masarykovy univerzity

11.00–12.15
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Uvedení veřejného programu Mladá literatura
současného Ruska a nových knih z cyklu
Mladá literatura Ruska
Účinkují: spisovatelé Jevgenij Popov, Roman Senčin,
Sergej Čuprinin, Natalia Ivanova a básník Alexandr
Kušněr. Moderuje: Jevgenija Dobrova, prozaička.
[ FATMK Ruska

12.00–12.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Technologie digitálního papíru
Přednáška na téma nových trendů v oblasti digitální
distribuce knižních děl spojená o představení hlavních
technologií, které jsou v současnosti dostupné na trhu:
Amazon Kindle, Sony eReader, Bookeen, iRex, iPhone
Stanza reader, Plastic Logic a další.
[ XPUBLISHING, Ltd.

12.30–13.45
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Slovanská poezie. Ze století
do století – prezentace antologie
Prezentace dílu Česká poezie. Účinkují: básníci Ale-
xandr Kušněr, Olesja Nikolajeva, Božena Správcová.
Moderuje: Sergej Glovjuk, básník, editor antologie.
[ FATMK Ruska

13.00–13.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Mapa roku 2008 – slavnostní vyhlášení
výsledků kartografické soutěže
Ocenění za nejlepší česká kartografická díla roku 2008
budou předána jejich autorům. Na slavnostním vyhlá-
šení výsledků 11. ročníku prestižní soutěže je předá
Kartografická společnost. Účinkují: Prof. RNDr. Vít Vo-
ženílek, CSc. a Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
[ Kartografická společnost České republiky

13.00–13.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU (PRAVÉ KŘÍDLO)

Prezentace nové Ceny Evropské unie
za literaturu (EUPL)
Uvádí: Céline d'Ambrosio - vedoucí projektu a porad-
kyně Federace Evropských
nakladatelů.
[ Svět knihy, s.r.o. a FEP

13.00–13.50
STÁNEK L 603 (LEVÉ KŘÍDLO)

Vyhlášení výročních cen nakladatelství
Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad, které letos vzpomíná 75 let
svého působení, již tradičně pořádá předávání výroč-
ních nakladatelských cen za rok 2008. Kategorie: pů-
vodní práce, překlad a výtvarné zpracování knihy.
[ Vyšehrad, spol. s r.o.

14.00–14.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Německý komiks. Expedice do světa
barevných obrázků
Vývoj německého trhu s komiksy a jeho současný stav
jsou témata této barvité prezentace. Wolfgang Strzyz
je programový manažer „Fascination Comics“ (jeden
z klíčových bodů Frankfurtského knižního veletrhu) a je
také expertem na německý trh s komiksy.
Beseduje: Wolfgang Strzyz.
[ Frankfurter Buchmesse

14.00–14.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 5
Česká literatura, její reflexe a statní podpora
Veřejná debata o struktuře a výhledech financování
české literatury s důrazem na literární periodika.
[ A2 kulturní čtrnáctideník

14.00–14.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Předávání cen Kolegia generálního ředitele
České televize
Nakladatelské ceny a slavnostní zahájení hlasování
návštěvníků veletrhu o nejmilejší knihu v rámci ankety
„Kniha mého srdce“.
[ Česká televize – Edice ČT

14.00–15.30
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Prezentace programu Fondu Ruský svět
(Ruskij mir)
Otevření informačních Ruských center a středisek
Ruského světa v zahraničí, vzdělávacích programů
ruského jazyka vyvinutých s podporou Fondu Ruský
svět
[ FATMK Ruska

15.00–15.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 7
Bejrút. Hlavní město knihy 2009
Bejrút je v pořadí deváté město, které získalo titul Hlav-
ní město knihy udělovaný organizací UNESCO vždy na
jeden rok. Program oslav Bejrútu jako města knihy byl
zahájen v dubnu 2009. Výběrová komise zvolila “pes-
trý a podnětný program” Bejrútu “vzhledem k jeho za-
měření na kulturní rozmanitost, dialog a toleranci”.
Program Hlavního města knihy 2009 bude prezentovat
Nadim Tarazi, ředitel beirutského Domu knihy.
pořad v anglickém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Maison du Livre, Beirut

15.00–15.30
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 7
Předání ceny za překlad
Francouzský velvyslanec, Jeho Excelence Charles Fri-
es, předá již čtvrtou Cenu Francouzského velvyslanec-
tví za překlad, přejmenovanou na počest velkého pře-
kladatele na „Cenu Jana Vladislava“.
pořad ve francouzském a českém jazyce
[ Francouzský institut v Praze

15.00–15.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Jak se žije literárním překladatelům v Evropě
Evropská rada asociací literárních překladatelů
(CEATL) zveřejnila závěrem roku 2008 rozsáhlou studii
o postavení literárních překladatelů v Evropě. Komen-
tovaná prezentace nejzajímavějších výstupů se po
uvedení v několika evropských zemích objevuje i v Pra-
ze. Účinkují: Jacqueline Csuss (Rakousko) a spoluau-
torka studie Alena Lhotová. Moderuje Ladislav Šenky-
řík.
[ Obec překladatelů

15.00–18.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Slovenské odpoledne – autorské čtení
Čtení autorů ze Slovenského centra PEN klubu.
[ PEN klub

15.30–17.00
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Promluvme si o detektivkách
Setkání se známou spisovatelkou a moderátorkou,
mistryní detektivního žánru Ta�jánou Ustinovou.
[ FATMK Ruska

16.00
STÁNEK P 108 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Svět divadla – 50 let Divadelního ústavu a jeho
publikací
Vernisáž výstavy. Autorka výstavy: Kamila Černá.
Josef Svoboda – Scenographer – křest knihy
Autorka knihy: Helena Albertová. Vydal: Divadelní
ústav.
[ Institut umění - Divadelní ústav

16.00
STÁNEK P 615 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Tereza Herz – setkání s přáteli časopisu SANQUIS
Pozvání od časopisu SANQUIS přijaly významné
osobnosti z divadelní a výtvarné scény.
Moderuje Martina Menšíková
[ WALD Press s.r.o. – časopis Sanquis

16.00–16.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 47
Setkání s Guy Fontainem
Setkání s autorem a redaktorem souborného díla Pře-
hled dějin evropské literatury. Guy Fontaine je autor a
editor učebnice History manual for European literature
(De Boeck, 2007). Kniha je výsledkem spolupráce ev-
ropských univerzit a mapuje vývoj evropské literatury
od středověku po současnost. Hosta bude zpovídat
Michal Procházka (Právo).
pořad ve francouzském a českém jazyce
[ Francouzský institut v Praze

16.00–16.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Praha objektivem tajné policie – křest knihy
Beseda a křest knihy za přítomnosti některých aktérů.
[ Ústav pro studium totalitních režimů

16.00–16.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 2

PRAVÉ KŘÍDLO

Vlado Ríša – Bruncvíkovská legenda a česká
fantasy
Fantasy se víceméně vždy námětově opíralo o sever-
ské legendy. Až v poslední době si autoři uvědomili, že
slovanské legendy jsou také zajímavé a že je na nich
možné postavit nejeden dobrý příběh.
[ SFK Avalon, o.s.

16.15–17.00
STÁNEK S 206 (STŘEDNÍ HALA)

Łukasz Dębski – autogramiáda
Łukasz Dębski – host letošní Noci s literaturou, autor
knih pro děti a sbírky humorných povídek Café Šafé,
která vychází česky v nakladatelství Dauphin.
[ Polský institut v Praze
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17.00–17.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 2

PRAVÉ KŘÍDLO

Miroslav Žamboch – Tvrdá data a fantazie
Realita nám poskytuje nekonečné množství staveb-
ních kostek k tomu, abychom si s nimi hráli. Ponorky,
vzducholodě, neutronové hvězdy a spoustu dalšího ve
skutečnosti a světě imaginace spisovatelů.
[ SFK Avalon, o.s.

17.00–18.00
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Kniha jako umění: kapesní vydání nebo rarita
pro vyvolené? – kulatý stůl
3Uvedení projektu „Unikátní kniha“ (studio Volfsona,
Vydavatelský dům Dejč, knižní dílna Lamartis).
[ FATMK Ruska

17.00–18.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA 5
Cena Jiřího Ortena 2009
Jiří Ornest moderuje slavnostní podvečer, na němž
bude ze tří nominovaných vyhlášen definitivní vítěz le-
tošní Ceny Jiřího Ortena. Laureát získává od partner-
ského Magistrátu hl. města Prahy 50 000 Kč. Sponzory
letošního ročníku ceny jsou: webový portál www.kni-
hovnice.cz, občanské sdružení Dobrá knížka a tiskár-
na Akcent, Vimperk. Pohoštění zajiš�uje ethnocatering
Berkat.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

17.00–18.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 5

(BALKON VLEVO)

Křest nové učebnice španělského
jazyka – Aventura
Slavnostní křest prvního dílu nové třídílné učební řady
pro výuku španělštiny studentů od 15 let výše – Aven-
tura.
[ Klett nakladatelství, s.r.o.

17.00–19.00
STÁNEK L 207 (LEVÉ KŘÍDLO)

Tiskárny Havlíčkův Brod, Nakladatelství Hejkal
a 19. Podzimní knižní veletrh
Koktejl s obchodními partnery a přáteli.
[ Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

17.30–18.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO 4

(BALKON VLEVO)

Setkání s knihou
Líbila se Vám kniha Marka Haddona Podivný případ se
psem? Přij�te si s námi o ní popovídat. Setkání čtenářů
knihy povede Michaela Čaňková.
Akci organizuje British Council. Více informací na-
jdete na stránce www.britishcouncil.cz, registrace na
rsvp@britishcouncil.cz.
pořad v anglickém jazyce
[ British Council

18.00–18.45
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Kviz z ruského jazyka Rusko – 21. století
Moderuje: T. Neganova.

[ FATMK Ruska

PROGRAMY MIMO
VÝSTAVIŠTĚ | 14. 5.
9.45–10.45
ŠKOLA PŘI VELVYSLANECTVÍ RUSKÉ FEDERACE

Mariny Moskviny
Setkání spisovatelky pro děti s žáky školy při Velvysla-
nectví Ruské federace.
[ FATMK Ruska

10.00–11.00
LYCEUM ZAMĚŘENÉ NA STUDIUM RUSKÉHO JAZYKA

Ukázková hodina ruštiny
Moderuje: A. V. Golubeva.
[ FATMK Ruska

17.30–18.30
LITERÁRNÍ KAVÁRNA ŠVANDOVA DIVADLA
NA SMÍCHOVĚ, ŠTEFÁNIKOVA 51, PRAHA 5

Magnesia Litera – Objev roku
[ nakladatelství Meander

18.00–19.00
RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY A KULTURY

Sergej Lukjaněnko – autorský večer
známého autora fantastických románů Sergeje Lukja-
něnka, laureáta mnoha cen, nositele titulu Nejlepší fan-
tasta Evropy.
[ FATMK Ruska

18.00–20.00
POLSKÝ INSTITUT V PRAZE, MALÉ NÁM. 1, 7
PRAHA 1

Rok 1989 v Polsku – beseda s Jadwigou
Staniszkisovou
Beseda se světoznámou polskou politoložkou, a pre-
zentace její knihy O moci a bezmocnosti, která vychází
nyní v nakladatelství CDK.
[ Polský institut v Praze a nakladatelství CDK

18.30–20.00
CAFÉ FRA, ŠAFAŘÍKOVA 15, PRAHA 2 4
Polona Glavan: Noc v Evropě
Noc v Evropě (česky 2007) slovinské autorky P. Glavan
se odehrává v mezinárodním nočním expresu Paříž –
Amsterdam v rozpětí deseti hodin. Postavy ze všech
koutů světa zde spojuje vlastnictví Interrail jízdenek, lá-
hev vody, mládí, které už není naivní, dospělost, která
ještě není konečná, a hlavně léto, jehož bezčasí a úze-
mí nikoho nahrává možnosti přehodnotit staré a nalézt
nové lásky. S autorkou debatuje překladatel Aleš Ko-
zár.
pořad ve slovinštině a češtině
[ Literature Across Frontiers a FRA
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