
10.00–11.00 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA�
Slavnostní zahájení
Za přítomnosti Bogdana Zdrojewskeho, ministra
kultury a národního dědictví Polské republiky
a Václava Riedlbaucha, ministra kultury České re-
publiky a dalších vzácných hostů.

11.00 STÁNEK S 201 (STŘEDNÍ HALA)�
Slavnostní otevření národního stánku
čestného hosta – Polské republiky
Účinkuje soubor pantomimy z divadla Teatr Formy
ve Wrocławi.
[ Polský institut v Praze a The Book Institut (Poland)

11.00 STÁNEK P 002A (PRAVÉ KŘÍDLO)

Knihomat: Čtení za drobné
Absolutní novinka vydavatelství CPRESS na českém
trhu. Automat na knihy nebo-li knihomat. Nudíte
se ve vlaku nebo autobuse? Kupte si oddechové čte-
ní z knihomatu.
[ Computer Press, a.s.

12.00 STÁNEK P 415 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Slavnostní otevření stánku Edice ČT
[ Česká televize – Edice ČT

12.00–13.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Český bestseller
Vyhlášení nejprodávanějších knih Rodinného knih-
kupectví za rok 2009 ve 12 kategoriích za přítom-
nosti nakladatelů a autorů nominovaných knih.
[ Rodinné knihkupectví, spol. s r.o.

13.00–13.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Mapa roku 2009 – Slavnostní vyhlášení
výsledků kartografické soutěže
Ocenění za nejlepší česká kartografická díla roku
2009 budou předána jejich autorům. Na slavnost-
ním vyhlášení výsledků 12. ročníku prestižní sou-
těže Mapa roku je předá Kartografická společnost

ČR. Účinkují: Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
a Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
[ Kartografická společnost ČR

13.00–13.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Unikátní knihy: tradice a knižní umění
dnes – kulatý stůl

Témata:
– výzkum a zachování nejlepších tradic knižního

umění;
– uplatnění zkušeností starých knižních mistrů

v současných podmínkách;
– současné unikátní knihy a jejich kolekce.
Účastnící: vydavatelé umělecky zpracovaných knih,
knihvazači – specialisté na ruční vazbu knih, restau-
rátoři, bibliofilové a knihovníci, muzejní pracovníci.
v češtině a ruštině
[ projekt „Unikátní knihy z Ruska“ a Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Předávání výročních cen Mladé fronty
za rok 2009
Akce se zúčastní americký spisovatel Michael Buck-
ley (knižní série Sestry Grimmovy).
Moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
[ Mladá fronta a.s.

13.00–13.50 STÁNEK L 604 (LEVÉ KŘÍDLO)

Výroční ceny nakladatelství Vyšehrad
Předávání výročních nakladatelských cen za uply-
nulý rok 2009. Knihy budou hodnoceny v kategori-
ích: původní práce, překlad a výtvarné zpracování
knihy.
[ nakladatelství Vyšehrad

13.50–14.50 STÁNEK L 206 (LEVÉ KŘÍDLO)

Happy Hour
Setkání příznivců dobrých knih u sklenky vína s au-
tory, překladateli a redaktory.
Součástí akce je křest knihy Vladimíra Železného:
Dobré rady milovníka vína.
[ Mladá fronta a.s.
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14.00 STÁNEK P 203 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Křest knih:
Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Atomový věk,
pátý díl cyklu prof. Ivo Krause a Sportovní stavby
autorského kolektivu vedeného architektem Ar-
noštem Navrátilem.
[ Česká technika – nakladatelství ČVUT

14.00–14.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Knihkupecký žebříček
Svaz českých knihkupců a nakladatelů zve na přá-
telské setkání, na němž budou předány odměny
nejlépe hlasujícím knihkupcům v Knihkupeckém
žebříčku za rok 2009.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

14.00–15.00 STÁNEK L 002 (LEVÉ KŘÍDLO)

Barbara Nesvadbová
Prezentace vydaných knih.
[ Nakladatelství BRÁNA, a.s.

14.00–15.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA�
Panelová diskuse na téma:
Knihy versus/a svět online
Jaká budoucnost čeká knihy ve světě nových techno-
logií? Přináší internet více hrozeb nebo příležitostí?
Je náš strach oprávněný, nebo jsou to jen obavy z ne-
poznaného a ze změny, kterou přináší přirozený vý-
voj? A co pro knižní trh – vydavatele, autory, milovní-
ky knih – znamená služba Knihy Google (Google
Book Search)? Na tato a další témata kolem knih a in-
ternetu budou diskutovat zástupci vydavatelů, auto-
rů, akademiků a organizací zaměřujících se na knihy
a literaturu společně se zástupci společnosti Google,
kteří přicházejí s cílem zodpovědět dotazy a vyslech-
nout názory profesionálů z knižního průmyslu a lite-
ratury.
[ Google (ČR)

14.00–16.00 STÁNEK L 302 (LEVÉ KŘÍDLO)

Prezentace 20. Podzimního knižního
veletrhu v Havlíčkově Brodě
[ Hejkal, s.r.o. – nakladatelství

14.00–19.00 STÁNEK L 825 (LEVÉ KŘÍDLO)

Soutěžte s Českým rozhlasem Rádio Česko
Přijďte na stánek Českého rozhlasu a zúčastněte se
naší soutěže. Odpovězte na otázky a získejte zají-
mavé ceny od Rádia Česko.
[ Český rozhlas Rádio Česko

15.00 STÁNEK P 002A (PRAVÉ KŘÍDLO)

Knihomat: Čtení za drobné
Absolutní novinka vydavatelství CPRESS na českém
trhu. Automat na knihy nebo-li knihomat. Nudíte
se ve vlaku nebo autobuse? Kupte si oddechové čte-
ní z knihomatu.
[ Computer Press, a.s.

15.00–15.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)��

Temný hlas ze Slezska
Industriální Slezsko, dědic průmyslové minulosti
s nejistou budoucností, zrodilo svérázného básníka,
prozaika a scénáristu Wojciecha Kuczoka. V Praze
představí svou nejúspěšnější knihu Smrad, ověnče-
nou vavříny literární ceny Nike.
[ Polský institut v Praze a The Book Institut (Poland)

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

Periodický tisk národnostních menšin v ČR
Menšinový tisk v ČR po obnovení demokratických
poměrů v republice a jeho financování. Za účasti
představitelů národnostních menšin a šéfredaktorů
časopisů, které vydávají národnostní menšiny na
území ČR.
[ Dům národnostních menšin

15.00–16.00 STÁNEK L 212 (LEVÉ KŘÍDLO)

Petra Hůlová: Strážci občanského dobra
Autogramiáda k novému románu jedné z nejosobi-
tějších spisovatelek naší současnosti.
[ nakladatelství TORST

16.00–16.30 STÁNEK S 201 (STŘEDNÍ HALA)�
Wojciech Kuczok – autogramiáda
[ Polský institut v Praze

16.00–16.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Cena Jiřího Ortena
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slav-
nostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího
Ortena. Podvečerem provede herec Lukáš Hejlík, jeho
kolegové z pořadu LiStOVáNí uvedou ukázky z nomi-
novaných knih, odborná porota vyhlásí definitivního
vítěze. Malé pohoštění zajistí sdružení Berkat.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

16.00–16.50
LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO��

Válka slova s obrazem
Beseda s ředitelem polské televize TVP Kultura
Krzysztofem Koehlerem a Petrem Fischerem, ve-
doucím kulturní rubriky zpravodajství České televi-
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ze. O literatuře a „vysoké“ kultuře v elektronických
médiích.
[ Polský institut v Praze

16.00–16.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Ludmila Kořenářová & Sylvain Favardin:
Vliv Lewise Carrolla na vývoj dětské
literatury – přednáška
Autoři představí projekt Follow the White Rabbit
inspirovaný dílem Lewise Carrolla. O Carrollově
tvorbě promluví Ing. Mgr. Jiří Rambousek působí-
cí na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU
v Brně.
[ lidu in life, art & design

16.00–16.50 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Digitální skripta
Digitalizace knih není budoucnost. Již dorazila. Jed-
ním z hlavních odvětví digitalizace je oblast vysoké-
ho školství. A nástup tabletů vše ještě urychlil. Kde
jsou v současnosti VŠ a kam směrují? Účinkují: To-
máš Zilvar a Pavel Čejka.
[ Vice Czechoslovakia

16.30 STÁNEK L 702 (LEVÉ KŘÍDLO)�
Renáta Fučíková: Keltské pohádky
autogramiáda
19 keltských příběhů s více než 300 ilustracemi Re-
náty Fučíkové, ilustrátorky, která svými ilustracemi
okouzluje malé i velké čtenáře po celém světě.
[ Brio Publishing

17.00–17.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Internetový obchod FastCentrik PEMIC
– obchodní příležitost pro každého
knihkupce
Prezentace velkého e-shopu za malé peníze s prů-
běžnou aktualizací dat ze systému myPEMIC. Prezen-
tace novinek. Poradenství, jak se na internetu zvidi-
telnit, maximalizovat tržby a dosáhnout úspěchu.
[ Pemic books, NetDirect a Acomware

17.00–17.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

e-Books – elektronické knihy
Současnost a budoucnost elektronických knih
na českém a světovém knižním trhu.
[ Ringier ČR a.s.

17.00–17.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

PhDr. Zuzana Kříhová – prezentace knihy
Prezentace Antologie současné perské literatury
z Íránu a Afghánistánu, přeložené z perštiny.
[ Kontinenty

17.00–17.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Pohádková romaneta dětem
Hudebně-literární pořad pro děti a rodiče, kdy sou-
bor Divadélka Romaneto představí zábavnou for-
mou svou první knihu Vodnické a indiánské pohád-
ky pro děti předškolního věku s ilustracemi Ondřeje
Tůmy. Účinkují: Jarka Nárožná, Roman Korda a On-
dřej Tůma.
[ Nakladatelství Jalna

17.00–18.20
OBCHODNÍ CENTRUM – STŘEDNÍ HALA��

China Forum
Vzájemné představení vývoje českého a čínského
vydavatelského průmyslu.
[ Svět knihy, s.r.o. a China Universal Press

& Publication Co., Ltd

17.00–18.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA��
Pravým okem
Prezentace dvou antologií polského politického
myšlení a kulturně-společenské esejistiky vydaných
v nakladatelství CDK. Hosty diskuzního panelu bu-
dou vedle předních osobnosti české veřejné debaty
také šéfredaktor deníku Rzeczpospolita Paweł Lisic-
ki a publicista Bronisław Wildstein.
[ Polský institut v Praze

18.15 – 18.20 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Velká rozhlasová soutěž
Losování výherce čtvrteční části velké rozhlasové
soutěže.
[ Český rozhlas

� MIMO VÝSTAVIŠTĚ

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

Magnesia Litera: Objev roku
Nakladatelství Meander představí držitele letošní
Magnesie Litery v kategorii Objev roku. Uvádí Iva
Pecháčková.
[ nakladatelství Meander

18.00 SLOVENSKÝ INSTITUT, MODRÁ SÁLA SI, JILSKÁ 16, PRAHA 1

Pavel Rankov: Stalo se prvního září
(nebo jindy)
Prezentace českého překladu knížky slovenského au-
tora, která vychází ve vydavatelství HOST. Román z let
1938 až 1968 je příběhem tří kamarádů, bojujících
o lásku jedné ženy. Autorské, česko-slovenské čtení.
Kniha byla oceněna Evropskou literární cenou 2009.
[ Slovenský institut v Praze
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18.00 NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, KOSTELNÍ UL., PRAHA 7

Dřevěný večer o poezii přímo v expozici
výstavy O dřevě
Večerem provází a vypráví Martin Patřičný a hosté.
Nebude chybět živá muzika a sklenka vína.
[ Národní zemědělské muzeum a Martin Patřičný

19.30 KAVÁRNA ČERNÁ LABUŤ, 8. PATRO, NA POŘÍČÍ 25, PRAHA 1

České ženy v německojazyčné literatuře
Helena Reich (*1965), Katja Fusek (*1968), Milena
Oda (*1975) – tři spisovatelky – tři spisovatelské pří-
stupy – tři životní osudy. Setkání tří českých auto-
rek píšících německy, spojené s autorským čtením
a diskusí. hosté: Helena Reich (CZ/D), Katja Fusek
(CZ/CH), Milena Oda (CZ/D).
[ Pražský literární dům autorů německého jazyka

19.30
CAFÉ & KNIHKUPECTVÍ FRA, ŠAFAŘÍKOVA 15, PRAHA 2

Mila Haugová a Mária Ferenčuhová
Veřejné čtení slovenských básnířek různých genera-
cí. Komentář Viola Fischerová.
[ Literature Across Frontiers a Café & knihkupectví FRA
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9.45 LEVÉ KŘÍDLO (U VSTUPU DO STŘEDNÍ HALY)

BolognaRagazzi Award
Slavnostní otevření výstavy knih pro děti a mládež
oceněných stejnojmennou prestižní světovou ce-
nou, za přítomnosti ředitelky veletrhu dětské knihy
v Bologni paní Roberty Chinni.
[ Svět knihy, s.r.o. a Bologna Children’s Book Fair

9.50 LEVÉ KŘÍDLO (U VSTUPU DO STŘEDNÍ HALY)

Astrid Lindgren Memorial Prize
Slavnostní otevření výstavy knih pro děti a mládež
oceněných největší světovou cenou.
[ Svět knihy, s.r.o. a Swedish Arts’Council

10.00–10.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

VZDĚLÁNÍ 21 – úspěšný žák digitálního
věku
Představení výstupů z unikátního projektu Vzdělá-
ní 21. K diskuzi jsou přizváni zástupci odborné
veřejnosti – zástupci zapojených škol a partnerů.
Ukázka platformy i-učebnic nakladatelům. Zástup-
ci partnerů projektu: Nakl. Fraus, AV Media,

Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, zástupce PF UK
a zapojených škol. Více na www.vzdelani21.cz.
[ Nakladatelství Fraus

10.00–10.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO�
Literatura a sbližování kultur – národnostní
menšiny v ČR
Setkání s autory publikací vydávaných národnostní-
mi menšinami v ČR
[ Dům národnostních menšin v ČR

10.00–10.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Památník národního písemnictví
a jeho současnost
Pracovníci Památníku národního písemnictví spolu
se svým ředitelem budou hovořit o soutěži Nejkrás-
nější české knihy roku a představí vzácné akvizice
a odbornou práci jednotlivých oddělení.
[ Památník národního písemnictví

10.00–10.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

PhDr. Milena Secká: Exotika
na Betlémském plácku
Beseda o činnosti Náprstkova muzea (Salon Vojty
Náprstka, jeho knihovna ad.), které si dodnes ucho-
valo svou jedinečnost.
PhDr. Jiřina Todorovová: Cestovatel
Bedřich Machulka a jeho fotografická
pozůstalost ve sbírkách Náprstkova muzea
Beseda, která čerpá z odkazu B. Machulky
(1875–1954) Náprstkovu muzeu.
[ Kontinenty

10.00–10.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Vlkodlak Luko a jeho autorka Sandra
Vebrová – literární pořad pro děti
Beseda s mladou autorkou Sandrou Vebrovou, která
má na kontě dvě knihy z oblasti fantasy (Luko, malý
vlkodlak, pokračování nese název Luko – tajemství
vlkodlaků) a v současné době připravuje třetí díl.
[ NAKLADATELSTVÍ XYZ

10.00–10.50
SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)�

Jižní Čechy pohádkové Zdeňka Trošky
beseda a autogramiáda
Představíme „Jižní Čechy pohádkové“ knihou Po-
hádky z jižních Čech a Šumavy, mapou Po věžích
a rozhlednách s OZP, tajemnými mapami a knihami.
Pro děti, rodiny s dětmi a dospělé s fantazií. Účinku-
jí: zaměstnanci rádia Blaník, Bára Stluková, Marie
Holečková a Hynek Klimek.
[ Mapcentrum, s.r.o.




