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14.–16. 5. | 10.00–18.00
PROSTOR PŘED PRŮMYSLOVÝM PALÁCEM

Bibliobus s Karlem Čapkem
Pojízdná knihovna Městské knihovny v Praze na Světě
knihy je již tradicí, ale letos v úplně novém a navíc
s Karlem Čapkem! Soutěžte a bavte se ve zbrusu no-
vém bibliobusu, který brázdí Prahu od podzimu 2008.
Vozidlo bylo financováno z fondů EU, Magistrátem hl.
m. Prahy a ze státního rozpočtu.
[ Městská knihovna v Praze

14.–17. 5.
STÁNEK P 614

Prezentace Wikipedie na Microsoft Surface
Microsoft Surface – budoucnost máte ve
svých rukách
Prostřednictvím interaktivního dotykového stolku Mic-
rosoft Surface, který je horkou novinkou na českém
trhu, si budete moci hledat informace v internetové
ecyklopedii Wikipedia.
[ Wikimedia ČR

15.–17. 5.
STÁNEK L 206

Vampiráti
Od pátku do neděle probíhá pirátská soutěž Mladé
fronty k nové sérii Vampiráti, losování na stánku Mladé
fronty v pátek 15. 5. v 11.00 a 15.00, v sobotu 11.00
a 15.00, v neděli v 11.00.
[ Mladá fronta, a.s.

VÝSTAVY
levé křídlo
Ilustrátoři ocenění na BIB Grand Prix
1967–2007
Výstava fotoreprodukcí ilustrátorů oceněných Grand
Prix na Bienále ilustrácií Bratislava v letech 1967–2007.
[ Bibiana, mezinárodní dům umění pro děti, Bratislava

STÁNEK L 825

Fenomén Odhalení
Retrospektivní výstava o všem, co se kolem projektu
Odhalení odehrálo v letech 2005 – 2008. Autoři výsta-
vy: Miroslav Bobek, Marek Václavík a Khalil Baalbaki.
[ Český rozhlas Online

střední hala
Ceny Jiřího Ortena
Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění s dlouhou tradi-
cí, na rozdíl od své mladší Magnesie Litery, byla již
udělena jedenadvacetkrát. Její udělení bývá velmi čas-

to předzvěstí dalšího úspěšného tažení českou litera-
turou. Mezi její laureáty patří například Michal Viewegh,
Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Ra-
dek Malý, Marie Š�astná či Petra Hůlová.
Cena Jiřího Ortena je spojena s finanční prémií a udílí
se autorovi prozaického či básnického díla napsaného
v českém jazyce, jemuž v době vydání díla není více
než třicet let. Shodou okolností připadlo na rok 2009
90. výročí narození básníka Jiřího Ortena a od letošní-
ho roku se záštity nad cenou a jejím pořádáním ujal
profesní svaz – Svaz českých knihkupců a nakladatelů
(SČKN). Partnerství letošní Ceně Jiřího Ortena přislíbil
Magistrát hl. m. Prahy – vítěz od něj obdrží částku
50 000 Kč.
Na knižním veletrhu budou společně s informací o his-
torii projektu vystaveny vítězné knihy předchozích roč-
níků Ceny Jiřího Ortena.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

STÁNEK S 102

Unikátní knihy z Ruska
Výstava představuje pozoruhodné knihy – oděné do
hedvábí, zdobené štrasem a stříbrem, unikátní díla kni-
hařského umění, výsledek podnětné tvůrčí spolupráce
autorů, umělců a knihařských mistrů.
Vystavovatelé: Nakladatelský Dům Dejč, Vydavatelství
A. Vjatkina, vydavatelství Yaniko, knihařská tvůrčí dílna
Lamartis, studio Volfsona.
[ Organizátor expozice: společnost I. M. Art (Moskva)

Šoa v literatuře
Expozice knih z produkce nakladatelství Sefer a Aca-
demia. Vydat svědectví o genocidě evropského židov-
stva za druhé světové války cítí jako samozřejmou po-
vinnost nejen přeživší, ale také autoři dalších generací,
a dokonce i nežidovští spisovatelé po celém světě.
[ Nadace Forum 2000

Nejkrásnější české knihy 2008
[ Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví

Výstava Obce překladatelů
Obec překladatelů vystavuje kolekci překladových titu-
lů oceněných v uplynulém roce významnými literárními
cenami a soubor překladů nominovaných na prestižní
Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku.
[ Obec překladatelů

Petr Nikl
Ilustrace k anglickému vydání knihy J. A. Komenského
Labyrint světa a ráj srdce.
[ Orbis-pictus aneb…

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

foyer
Slovník roku 2009
Výstava všech slovníků a encyklopedií, přihlášených
do 16. ročníku soutěžní a propagační akce pořádané
Jednotou tlumočníků a překladatelů – usnadňuje pře-
hled v celoroční slovníkové a encyklopedické produkci
ČR, SR i dalších zemí. Vítězný Slovník roku 2009 a další
publikace oceněné v jendotlivých kategoriích.
[ Jednota tlumočníků a překladatelů

pravé křídlo
To nejlepší z ilustrace 2008
Kolekci prací ilustrátorů nominovaných na cenu Zlatá
stuha za rok 2008 doplňují další ilustrace významných
českých výtvarníků, kteří v uplynulém období význam-
ně obohatili dětskou ilustrační tvorbu.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy

Zlatá stuha 2008
Výstava knih nominovaných na toto ocenění za rok
2008.
[ Česká sekce IBBY

Výstava vítězných prací výtvarné soutěže
Přehlídka nejlepších prací oceněných v minulých roč-
nících soutěže je součástí vzdělávacího projektu
PRVák, který seznamuje děti a mladé lidi v ČR s rozvo-
jovou problematikou.
[ Nakladatelství Fraus a humanitární organizace ADRA

Svět divadla – 50 let Divadelního ústavu a jeho
publikací
Výstava představuje přibližně osmdesát nejvýznam-
nějších titulů z produkce Divadelního ústavu a jejich
prostřednictvím ukazuje, jak se proměňovala vydava-
telská činnost Divadelního ústavu, ale i české divadlo a
teatrologie.
[ Institut umění – Divadelní ústav

Festival fantazie
Výstava plakátů 2002–2009

20 let od revoluce
Knižní výstava zachycující události roku 1989 je dopro-
vázená dokumentárními fotografiemi.

STÁNEK P 606

Martin Patřičný: Kniha a dřevo
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