
13.–16. 5. STÁNEK S 106

Bureau International de l’Édition Française
(BIEF)
BIEF si klade za cíl propagovat francouzskou edici
ve světě. Jeho program čítá nesčetně mnoho akti-
vit: výstavy, knižní veletrhy, kongresy, výměnné
a informační semináře, jež usnadňují opravdovou
mezinárodní spolupráci. Celkem devět francouz-
ských nakladatelů – PUF, La découverte, Albin Mi-
chel, Armand Colin, Les belles lettres, Dunod Zul-
ma, Calmann-Lévy a nakladatelství EHESS představí
na veletrhu své nejnovější knižní řady a bude u této
příležitosti k dispozici svým českým partnerům.
[ Francouzské velvyslanectví v Praze

13. 5. 12.00–18.00
14.–15. 5. 10.00–18.00

VÝSTAVIŠTĚ – PROSTOR PŘED PRŮMYSLOVÝM PALÁCEM

Bibliobus veze e-knihy
Pojízdná knihovna Městské knihovny v Praze letos
na veletrh přiváží čtení online. Přijďte si vyzkoušet
různé typy čteček, seznámit se s online projekty
Městské knihovny v Praze a poptat se, jaký formát
je nejlepší ke stažení do počítače.
[ Městská knihovna v Praze

14. 5. 10.00, 13.00 a 16.00
VÝSTAVIŠTĚ – PROSTOR PŘED PRŮMYSLOVÝM PALÁCEM

Pohádkobus z Wrocławi
Představení pro děti v podání projektu Bajkobus
(Pohádkobus) z wrocławského Divadla Loutky. Baj-
kobus je unikátní mobilní divadelní scéna – minia-
tura budovy wrocławského divadla, jejímž poslá-
ním je dostat se s pohádkami všude tam, kde na ně
děti čekají.
[ Polský institut v Praze

14.–16. 5. PRAVÉ KŘÍDLO

Deskohraní
V herní Ludotéce se můžete naučit a vyzkoušet si
mnoho druhů deskových her, vše pod vedením od-
borných lektorů. Program je určen všem hravým
lidem z celého světa, malým i velkým, expertům
i amatérům.
[ Klub deskových her Paluba

14.–16. 5. STÁNEK P 406 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Vyrob si svoji první knihu
Výroba dětských knih do pevných desek na počkání
z donesených výkresů. Z dětské kresby vyrobíme
knihu v pevných deskách s barevným potahem.
Vnitřní strany obsahují diář, linky nebo archy (40 lis-
tů).
[ powerprint s.r.o.

13.–16. 5. STÁNEK P 412 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Hrajete si, soutěžte, bavte se
– společná tvorba nového obrazu – Marie Brožová

+ návštěvníci festivalu (14.–16. 5.)
– pokus o vytvoření loga Rosteme s knihou z PET ví-

ček – asistent agentury Dobrý den + návštěvníci
festivalu (13.–16. 5.)

– hlavolamová herna s asistentem agentury Dobrý
den (13.–16. 5.)

– výstava exponátů Muzea rekordů a kuriozit
(13.–16. 5.)

– vystavení strašidýlka Bahňáka na fotografování
pro nejmenší (13.–16. 5.)

– vystoupení majitele obřích rukou Petra Davida
(16. 5.)

[ Agentura Dobrý den Pelhřimov

13.–16. 5. STÁNEK L 825 (LEVÉ KŘÍDLO)

Soutěž o předplatné Týdeníku Rozhlas
Na stánku Českého rozhlasu a vydavatelství Radio-
servis můžete po celou dobu veletrhu vyhrát před-
platné Týdeníku Rozhlas a poukázky do reprezen-
tační prodejny Českého rozhlasu a České televize,
Vinohradská 13, Praha 2.
Velká rozhlasová soutěž o set-top boxy
Zúčastněte se v rámci veletrhu a literárního festiva-
lu Svět knihy Praha soutěže Českého rozhlasu. Sou-
těžní letáky jsou k dispozici na stánku Českého roz-
hlasu. Každý den v 18.15 hodin losujeme jednoho
výherce (čt: Autorský sál, pá–so: Velký sál).

13.–16. 5. STÁNEK P 512 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Ludmila Kořenářová & Sylvain Favardin
– Follow the White Rabbit
interaktivní výstava
Projekt inspirovaný dílem Lewise Carrolla propojuje
literaturu, umění a internet. Získal řadu ocenění
a mezinárodní ohlas, nyní se představuje v české
premiéře. Následujte Bílého králíka do říše divů!
[ lidu in life, art & design
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14. 5. VÝSTAVIŠTĚ – PROSTOR PŘED PRŮMYSLOVÝM PALÁCEM

Den s ABC
Hry, soutěže a zábava na stánku nejoblíbenějšího
dětského časopisu.
[ Ringier ČR a.s.

� VÝSTAVY

STŘEDNÍ HALA

Ceny Jiřího Ortena
Vítězné knihy předchozích dvaadvaceti ročníků
Ceny Jiřího Ortena.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

STÁNEK S 201
Dětská kniha roku 2009 – Výstava polské
sekce IBBY

Dětský koutek výtvarného sdružení
Kalimba
s originální sadou ručně vyrobených hraček. Pří-
stupný pro všechny děti po celou dobu veletrhu!
[ Polský institut v Praze

OBCHODNÍ CENTRUM
Magnesia Litera
Výstava vítězných knih devátého ročníku výročních
knižních cen.
[ Občanské sdružení Litera

STŘEDNÍ HALA
Nejkrásnější české knihy roku 2009
Výstava prezentuje vítězné tituly soutěže Nejkrás-
nější české knihy roku 2009. Soutěž vstoupila do
svého 45. ročníku a porota v ní posuzovala 241 titu-
lů, které zaslalo 109 nakladatelství. Získat ocenění
v tomto klání je pro nakladatele i další zúčastněné
– ilustrátory, grafiky, tiskaře a další profese spojené
s tvorbou knihy – prestižní záležitostí.
[ Památník národního písemnictví

a Ministerstvo kultury ČR

VELKÝ SÁL A STÁNEK S 201
Tváře polské literatury
Výstava fotografií Elżbiety Lempp.
[ Polský institut v Praze

STŘEDNÍ HALA
Výstava Obce překladatelů
Obec překladatelů vystavuje překlady oceněné pre-
stižními literárními cenami v uplynulém období a
představuje kolekci překladových titulů nominova-
ných na Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad
v letošním roce.
[ Obec překladatelů

PRAVÉ KŘÍDLO

Sbližování kultur – inspirace českých
autorů zahraničním prostředím
Knižní výstava představující zdroje inspirace našich
spisovatelů v cizích zemích a kulturách.
[ Svět knihy, s.r.o.

Mistři ilustrace
Výstava nejlepších polských ilustrátorů připravená
nakladatelstvím Dwie Siostry.
[ Polský institut v Praze

Nikkarin – 130 / komiksová výstava
Vstupte do světa, kde neexistují žádné hranice
mezi fantazií a realitou. Výběr z úvodního dílu ko-
miksové trilogie mladého českého autora Nikkarina
(*1987).
[ nakladatelství Labyrint

S drakem v Krakově
Výstava dětských prací oceněných ve výtvarné sou-
těži Polského institutu. Tématem byla nejznámější
polská legenda o drakovi z krakovského hradu Wa-
wel.
[ Polský institut v Praze

Sny ze soli
Unikátní výstava obrázků výtvarnice Anny Kaszub-
ské-Dębské vyrobených ze soli.
[ Polský institut v Praze

SÁL ROSTEME S KNIHOU
Tactus.cz – hmatové knihy nejen
pro nevidomé děti
Výstava představuje specifický obor knižní tvorby –
hmatové knihy pro nevidomé děti. Kolekce knih
vznikla v rámci projektu Tactus.cz, jehož cílem je
podpora tvorby kvalitních českých hmatových
knížek.
[ Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých

a slabozrakých v ČR ,o.s

To nejlepší z ilustrace 2009
Kolekci prací ilustrátorů nominovaných na cenu
Zlatá stuha za rok 2009 doplňují další ilustrace vý-
znamných českých výtvarníků, kteří v uplynulém
období významně obohatili dětskou ilustrační tvor-
bu.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy

Tonia Goranova - ilustrace
Výstava dětských ilustrací nejznámější současné
bulharské ilustrátorky Tonii Goranové. Zahájení vý-
stavy, setkání s autorkou a představení jejích knih
proběhne 13. 5. v 17 hodin.
[ Bulharský kulturní institut v Praze
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ZLATÁ STUHA 2009
Výstava knih pro děti a mládež nominovaných do
celostátní soutěže za rok 2009.
[ Česká sekce IBBY

FOYER

Slovník roku 2010
Oceněné tituly ve světě ojedinělé soutěžní a propa-
gační akce pořádané Jednotou tlumočníků a pře-
kladatelů - usnadňuje přehled v celoroční slovníko-
vé a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí.

LEVÉ KŘÍDLO

Astrid Lindgren Memorial
Award (ALMA)
Cena Astrid Lindgrenové
Největší světová cena
za dětskou literaturu.
Knihy z celého světa, oceněné prestižní mezinárod-
ní cenou za dětskou literaturu.
Na počest nejslavnější švédské spisovatelky pro děti
a pro zviditelnění dětských knížek začala švédská
vláda v roce 2002 udělovat mezinárodní cenu Astrid
Lindgrenové, která se během krátké doby stala jed-
nou z nejvýznamnějších mezinárodních cen za dět-
skou literaturu. Cena může být každoročně uděle-
na autorům, ilustrátorům i organizátorům dalších
aktivit na podporu dětského čtenářství, bez ohledu
na jejich jazyk či národnost. Je největší literární ce-
nou za dětskou literaturu ve světě a oceněný lau-
reát získává 5 miliónů švédských korun (540 000
EUR). Cena je určena žijícímu umělci za celoživotní
dílo, jež musí být vysoké umělecké hodnoty a musí
obsahovat hluboký humanistický přístup odpovída-
jící poslání celoživotního díla Astrid Lindgrenové.
Cílem udílení ceny je posílení a povzbuzení zájmu
o literaturu pro děti a mládež na celém světě, poslá-
ním ceny je i posílení práv dětí v globálním měřítku.
Vítěz je vybírán mezinárodní komisí, jež je ustavena
na základě dílčích národních nominací.
[ Svět knihy, s.r.o. a Swedish Arts Council

Ocenění ilustrátoři na BIB 2009
Výstava fotoreprodukcí ilustrací oceněných ilustrá-
torů z 22. ročníku mezinárodní soutěže originálů
ilustrací Bienále ilustrácií Bratislava 2009.
[ BIBIANA, mezinárodní dům umění pro děti

STÁNEK L 823
60 let na křídlech Albatrosu
Výstava prezentuje nakladatelství Albatros, které
se za šest desetiletí své existence stalo synonymem
pro dětskou knihu. Nechybí žádná z dětských hvězd
té nejvyšší svítivosti, na nichž vyrostly a stále vyrůs-
tají generace čtenářů – počínaje kocourem Mike-
šem, přes Krtka až po Boba a Bobka.
[ Albatros Media a.s. – nakladatelství ALBATROS

BolognaRagazzi Award
Cena BolognaRagazzi
Vítězné a nominované
knihy 2000–2010.
Poprvé udělena v roce 1966 nejlepším
knihám za grafický a redakční design.
Cena je každoročně udělována za nejlepší beletris-
tické dílo (Non-Fiction), literaturu faktu (Fiction)
a v rámci tzv. kategorie „nových horizontů“ (New
Horizonts). K těm ještě přibylo další hodnocení
Opera (Opera Prima) pro nejlepší prvotiny – určené
dílům nových a mladých autorů a ilustrátorů. Napo-
máhá tak k jejich objevení a nakladatelům při vy-
hledávání talentů.
Cena BolognaRagazzi Award je jednou z nejpres-
tižnějších, neboť nakladatelé do soutěže zasílají své
nejlepší knihy, a tím je zaručena výjimečná kvalita
kandidátů a jejich prací.
Vítězné knihy získávají značnou publicitu na mezi-
národní úrovni a ocenění autoři či výtvarníci se těší
velké pozornosti odborné i laické veřejnosti.
[ Svět knihy, s.r.o. a Bologna Children´s Book Fair
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