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Ve čtvrtek 13. května symbolic-
kým přestřižením pásky oficiálně
otevřel 16. ročník mezinárodního
knižního veletrhu a literárního fe-
stivalu Svět knihy Praha ministr
kultury a národního dědictví Bog-
dan Zdrojewski.

Zahajovací ceremoniál tentokrát
odstartoval v jazzovém duchu vystou-
pením Tria Tomáše Lišky. Poté se slova
ujal ministr kultury České republiky
Václav Riedlbauch. „Vzít krásnou kni-
hu do ruky je samo o sobě rozkoší,
natož když má ještě obsah, který má
nějaký smysl,“ prohlásil. Ve svém pro-
jevu rovněž vyzdvihl význam polské
kultury a literatury. Polsko má v letoš-
ním roce mezi čtyřiatřiceti zastoupe-
nými zeměmi statut čestného hosta.
Ministr Riedlbauch uvedl: „Jsem moc
rád, že letošní akcent přišel na Polsko,
polská kultura je kultura velká, pří-
kladná. Spolu se Slovenskem je Polsko
pro nás nejen v sousedském nejbližším
vztahu, ale také pro blízkost jazyko-
vou a kulturní v pozici naprosto nad-
standardních vztahů.“

Blízkost polské a české kultury vy-
zdvihl poté ve svém vystoupení i Bog-
dan Zdrojewski, polský ministr kultury
a národního dědictví. Vyjádřil potěše-
ní nad tím, že letošní Svět knihy poctí
svou návštěvou i básnířka a nositelka

Nobelovy ceny Wisława Szymborska.
K zahájení pak krátkými projevy při-
spěli radní pro kulturu hl. m. Prahy On-
dřej Pecha, ředitel polského institutu
v Praze Maciej Szymanowski, který po-
děkoval: „že se Polsko může zúčastnit

tohoto velkého knižního svátku“. Svůj
uvítací proslov přítomným přednesla
i ředitelka veletrhu Dana Kalinová,
která společně s polským ministrem
veletrh zahájila.

ik

Polsko, čestný host letošního ročníku mezinárodního knižního veletrhu a lite-
rárního festivalu Svět knihy Praha, otevřelo ve čtvrtek dopoledne ve střední
hale svou expozici. Organizátoři zvolili pro slavnostní otevření univerzální ja-
zyk – pantomimu. Herci wroclawského divadla Teatr Formy vystoupili v pan-
tomimické skeči Kruhy paměti na motivy polského romantického básníka
Cypriana Norwida. Poté se ujal slova Grzegorz Gauden, ředitel Institutu kni-
hy z Krakova. „Viděli jsme v představení, jak také mohou dopadnout vztahy
mezi spisovatelem a nakladatelem,“ řekl s drobnou nadsázkou, „ale my se
v institutu snažíme, aby vztahy mezi autory a nakladateli probíhaly opravdu
hladce.“ Institut rovněž podporuje vydávání překladů polských autorů v za-
hraničí a v posledních deseti letech tak spatřilo světlo světa na osm set titulů
polských knížek v nejrůznějších zemích světa. Ty české je možno najít právě
v polském národním stánku. ik

Jedním z hlavních témat letošního veletrhu je Literatura a sbližování kul-
tur. Na našem českém kulturně knižním písečku se pod tímto tématem
přímo nabízí sblížení s kulturou a literaturou romskou. Máme ji na dosah
ruky, ale známe ji?

Díky veletrhu Svět knihy můžeme do
světa romské literatury nahlédnout,
poznat zajímavé autory i se seznámit
s možnostmi, kde a jak získat informa-
ce o romské historii i současnosti. Kul-
turní svět Romů je pestrý, ale současná
společnost jakoby před ním zavírala
oči. Zkuste je otevřít.

Časopis je základ
Z historie dobře víme, jak je pro ná-

rod a jeho pocit sounáležitosti důležitý
časopis, který by udržoval povědomí
o kultuře a dění. Romové takový časo-
pis mají. Jmenuje se Romano džani-
ben, vydává ho stejnojmenné občan-
ské sdružení, a jde o jediné odborné
periodikum u nás, které se věnuje jazy-
ku, historii a kultuře Romů. Pestrá
skladba časopisu nabízí odborné člán-
ky z mnoha humanitních oborů, ale
i tvorbu romských literátů, recenze
a anotace romistické literatury. Záro-
veň tu nechybí popularizační články,
které z časopisu dělají zdroj informací
pro širokou romskou veřejnost. Časo-
pis vychází od roku 1994 a od roku
2002 má půlroční periodicitu, přičemž
každé číslo čítá 250 stran. Redakci po
zakladatelce časopisu a zároveň i za-
kladatelce romistiky na FF UK Mileně
Hübschmannové převzal po její tragic-
ké smrti Peter Wagner a loni pak Jana
Kramářová a Eva Zdařilová. Pod tímto
vedením časopis usiluje o zařazení na
seznam recenzovaných neimpaktova-
ných periodik, spravovaný Radou pro
vědu a výzkum.

Vzkaz novým generacím
Časopis Romano džaniben ale není

jedinou vlaštovkou romské literární
činnosti, která stojí za zmínku. V le-
tech 2008–2009 bylo v rámci projektu
Holocaust Romů a Sintů realizováno
několik dalších zajímavých počinů.
Jedním z nich je překlad katalogu Na-
cistická genocida Sintů a Romů a na to
navazující didaktický materiál pro vý-

uku romského holocaustu na střed-
ních a základních školách. Materiály
by měly nejen připomenout dobu mi-
nulou, ale zároveň vyvolat v současné
mladé generaci diskusi nad dnešními
problémy s xenofobií a rasismem.
O totéž usiluje i Muzeum romské kul-
tury, které příští rok oslaví dvacet let
od svého založení. „Jsme prostorem
pro setkávání kultur. Uchováváme do-
klady romské historie jako součást ev-
ropského dědictví. Vychováváme mla-
dou generaci k toleranci a interkultur-
nímu myšlení. Přispíváme k boji proti
xenofobii a rasismu. Otevíráme cestu
ke kořenům romské identity. To vše
děláme pro vzájemné porozumění.
Pro dialog kultur. Pro nás,“ hlásá mot-
to muzea a svou činností dokazuje, že
se ho skutečně drží. Muzeum buduje
sbírkové fondy dokumentující kulturu
a dějiny Romů, které nabízí široké ve-
řejnosti k nahlédnutí ve dvou sálech
stálé expozice. K tomu je třeba přičíst
mnoho dalších krátkodobých výstav.
Muzeum se na romském kulturním
dění podílí také celou řadou dalších
projektů. Pořádá přednášky, dny otev-
řených dveří, křty knih i hudebních no-
sičů atd. Pro děti připravuje program
v dětském klubu a pro zájemce je při-
praven i kurz romštiny. Malou ochut-
návku činnosti muzea si můžete do-
přát také na veletrhu Svět knihy, jehož
se muzeum účastní poprvé. Na jeho
stánku jsou prezentovány tituly rom-
ských autorů i knihy s romskou historií
a kulturou spojené, k dispozici jsou
audio záznamy autorských čtení, roz-
hovorů i zpracování jednotlivých děl.

Romistika ve středu zájmu
Zájemci o historii, kulturu a život

Romů nacházejí už devatenáct let stře-
chu nad hlavou na půdě Filozofické fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze. Fun-
guje zde seminář romistiky, a to nejen
jako vzdělávací, ale i jako vědecké pra-
coviště. Základním východiskem práce

všech pracovníků i studentů semináře
je lingvistika a aktivní znalost romšti-
ny. Rozsah zájmů Semináře romistiky
je však velmi široký: snaží se osvětlovat
antropologické, historické, politické,
náboženské, folkloristické, literární
i jiné prvky romské kultury a vzájemně
znalosti z těchto jednotlivých oborů
propojit. Česká romistika patří ke svě-
tové špičce. Za mnohé vypovídá, že
z osmi dosavadních mezinárodních
lingvistických konferencí o romštině
byly dvě uspořádány právě pražskou
Filozofickou fakultou. Romistika ale
samozřejmě nežije jen na české aka-
demické půdě, ale své stoupence
má i v zahraničí. O velkou popularizaci
romské kultury a především literatury
se zasloužila například Mezinárodní
asociace romských spisovatelů se svým
projektem Romské knihovny. Ta si
klade za cíl podporovat a propagovat
současnou romskou tvorbu. Počet
Romů žijících na území členských
i kandidátských států EU je přes šest
a půl milionu. Čtyři a půl milionu aktiv-
ně hovoří nějakou z forem romštiny.
To je dostatečně široká základna, pro
niž rozhodně stojí za to uchovávat his-
torii i tvořit kulturní budoucnost

Hvězdy na veletrhu
Letošní Svět knihy nabízí nejen

možnost seznámit se s romskou litera-
turou, ale zároveň i ojedinělou šanci
setkat se s některými z autorů. Zajíma-
vé bude sobotní povídání s malířkou a
spisovatelkou Ceijou Stojkou, jíž byl
loni udělen čestný titul profesorky a
která je hlavní hvězdou romské sekce
v rámci tématu Literatura a sbližování
kultur. Další zajímavou romskou osob-
nostní na veletrhu je finský autor, bás-
ník a scenárista Veijo Baltzar. Z jeho
děl je cítit hrdost a sounáležitost
s romskou komunitou. První román
Hořící cesta se stal senzací a i jeho další
díla vzbudila velkou vlnu zájmu. Při-
jďte se přesvědčit osobně, že na tomto
autorovi rozhodně něco je. Dost
možná vás romská literatura chytne
a už nepustí.

JM

Panelová diskuse na téma Knihy versus/a svět online pořádně rozvíři-
la knižní vody. Budoucnost tištěných knih je ožehavé téma dotýkající
se čtenářů, autorů, nakladatelů i knihkupců. Doba ibooků a stahování
knih z internetu je totiž už za dveřmi.

Internet je fenoménem posled-
ních let a jeho rozmach je ohromují-
cí. Zasáhl samozřejmě i knižní svět a
společně s bouřlivým vývojem elek-
tronických médií tak tištěným kni-
hám hrozí „smrt“. Nebo to není tře-
ba vidět tak černě? Zástupci společ-
nosti Google, kteří včerejší panelo-
vou diskusi iniciovali, tvrdí, že jejich
vkročení na knižní trh tištěné knihy
neohrozí, nakladatelé však oponují,
že to je jen dočasné a navíc těch, kdo
by si rádi knižní svět elektronicky
podmanili, je více. Zdá se, že začí-

ná boj o knihu i čtenáře zbraněmi
21. století.

Knihy Google
„Chceme všem lidem umožnit pří-

stup ke knihám celého světa,“ řekl
na úvod diskuse Santiago de la Mo-
ra, který přišel představit projekt
Knihy Google. Právě tento projekt
totiž vyvolal mezi knihkupci a nakla-
dateli rozporuplné reakce. Nejčastěji
zaznívají obavy z možného staho-
vání knih z internetu, které by tak
omezilo produkci tištěných knih.

13. května 2010 byl na slavnostním
podvečeru v rámci knižního veletrhu
ze tří nominovaných autorů – Jana
Němce – Hra pro čtyři ruce, Jana Těs-
nohlídka ml. – Násilí bez předsudků
a Kateřiny Tučkové – Vyhnání Gerty
Schnirch, vyhlášen laureát Ceny Jiřího
Ortena 2010. Stal se jím Jan Těsnohlí-
dek ml. za svou sbírku básní s názvem
Násilí bez předsudků. Jeho nominace
byla odbornou porotou (Petr A. Bílek,
Petra Hůlová, Jindřich Jůzl, Pavel Kosa-
tík a Jiří Peňás) zdůvodněna slovy: „za
generační básnickou výpověď o revol-
tě v době, kdy se k ní těžko hledá dů-
vod“.

Jan Těsnohlídek ml. (*1987) se na-
rodil se 11. dubna 1987 v Havlíčkově
Brodě. Většinu života prožil v Krucem-
burku, městysu poblíž Žďáru nad Sáza-
vou. Psát začal během studií gymnázia
K. V. Raise v Hlinsku. Byl oceněn v řadě
literárních soutěží (Ortenova Kutná
Hora 2005–2008, Hořovice Václava
Hraběte 2006, 2008). Po ukončení
střední školy pracoval v knihkupectví
Vysočina v Havlíčkově Brodě. Poté se

přesunul do Prahy. Jeho básně byly
otištěny v HOSTu, Tvaru a Psím víně.
V edici Stůl mu vyšla v roce 2009 sbírka
Násilí bez předsudků. Druhé vydání vy-
šlo ten samý rok v nakladatelství Petr
Štengl jako první kniha edice Pop.

Cenu Jiřího Ortena pro mladé auto-
ry do 30 let od loňského roku organi-
zuje Svaz českých knihkupců a nakla-
datelů. Partnerem ceny je Magistrát
hlavního města Prahy. Finančně ji letos
podpořilo také MK ČR. JCh



Veletrh Svět knihy je už tradičně dějištěm slavnostního vyhlášení ví-
tězů soutěže Mapa roku. I letos se v Literárním sále sešli autoři a zás-
tupci vydavatelství nejlepších kartografických publikací, aby vybrali
z celkem 107 přihlášených produktů od 20 vydavatelů.

� V kategorii Atlasy, soubory a edice map zvítězil Atlas voleb do Zastupi-
telstva Olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008, který vydala Univerzita
Palackého v Olomouci.

� Vodácká mapa Berounka 1 : 50 000, kterou vydala Kartografie Praha,
se stala vítězem v kategorii Samostatná kartografická díla.

� Bezpečnostní mapa Olomouce Lucie Burianové z Univerzity Palackého
v Olomouci dominovala kategorii Kartografické výsledky studentských
prací.

� Hodnotící komise udělila dvě zvláštní ocenění, a sice nakladatelství Stiefel
Eurocart za dlouhodobou a kvalitní produkci kartografických děl pro ško-
ly a nakladatelství Trasa za dlouhodobě kvalitní soubor turistických map
KČT 1 : 50 000.

Astrid Lindgren Memorial
Award (ALMA)
Největší světová cena za dětskou
literaturu

„Dítě si samo i prostřednictvím knihy
vytváří někde ve skrytém koutu své
duše vlastní představy. Je to lepší, než
cokoliv jiného. Tyto tak krásné obrazy
jsou pro všechny tak potřebné“
A. Lindgrenová

Na počest nejslavnější švédské spiso-
vatelky Astrid Lindgrenové a na pod-
poru a propagaci dětských knížek
založila švédská vláda v roce 2002 me-
zinárodní cenu, která se během krátké
doby stala jednou z nejvýznamnějších
mezinárodních ocenění za dětskou li-
teraturu. Cena Astrid Lindgrenové je
každoročně udělována autorům, ilus-

trátorům i organizátorům dalších akti-
vit na podporu dětského čtenářství,
bez ohledu na jejich jazyk či národ-
nost.

Je největší literární cenou za dět-
skou literaturu ve světě a její laureát
získává 5 miliónů švédských korun
(540 000 EUR). Ocenění je určeno žijící-
mu umělci za celoživotní dílo, jež musí
být vysoké umělecké hodnoty a musí
obsahovat hluboký humanistický pří-
stup odpovídající poslání díla Astrid
Lindgrenové.

Cílem udílení ceny je posílení a po-
vzbuzení zájmu o literaturu pro děti
a mládež na celém světě, posláním
ceny je i posílení práv dětí v globálním
měřítku. Vítěz je vybírán mezinárodní
komisí, jež je ustavena na základě díl-
čích národních nominací.

Právě tímto bojovným názvem byla pojmenována zajímavá beseda, kte-
ré se zúčastnil pan Krzysztof Koehler, polský básník, literární kritik, pro-
fesor varšavské univerzity a od roku 2006 též ředitel polské veřejnopráv-
ní televizní stanice TVP Kultura.

Partnerem v besedě mu byl český
novinář a od roku 2009 vedoucí kultur-
ní redakce zpravodajství České televi-
ze, pan Petr Fischer. Na úvod polský
host představil projekt kulturní stanice
polské televize. Ta vznikla v roce 2006
a jejím vzorem byla jednak stanice
ARTE a jednak ruská televize Kultura.
Polská stanice specializovaná na kultu-
ru vysílá 19 hodin denně a snaží se
o co nejširší záběr – od klasické kultu-
ry, přes alternativní až po neoficiální
projevy kulturní scény. Stanice je fi-
nancována z výnosu z reklam odvysíla-
ných na polské veřejnoprávní televizi.
Jak dodal Petr Fischer, taková televize
je v evropských poměrech spíše výjim-
kou. Polsko má výhodu poměrně silné-
ho diváckého trhu (více než 4× silnější-
ho než v ČR), proto se tam může snad-
něji podobný projekt objevit. Krzys-
ztof Koehler přiznal, že tato stanice

nemá příliš vysokou sledovanost, ale
na druhou stranu vykazuje poměrně
značnou spokojenost jejích diváků.

V druhé části besedy se diskutovala
otázka televizního uchopení literár-
ních témat. Zatímco televizní přenos či
reportáž z hudební události popřípa-
dě divadelního představení se poměr-
ně snadno ztvárňuje, přiblížit něco tak
statického, jako je kniha, a něco tak
privátního, jako je čtenářský zážitek,
poněkud odporuje podstatě televizní-
ho sdělování. Navíc jsou televize tlače-
ny svými editory ke střihové bohatosti
(až klipovitosti) a také k atraktivnosti
témat, což často hraničí s priorizová-
ním zpráv ze showbyznysu. Podle Pet-
ra Fischera jsou dnes v Česku a pravdě-
podobně i v Polsku nemyslitelné pří-
spěvky, které viděl na amerických tele-
vizích a dokonce i v Německu, kdy na-
příklad čerstvě oceněný autor dostal

v hlavní zpravodajské relaci tříminuto-
vý prostor, kde v měkce nasvětleném
interiéru velmi staticky četl ukázku ze
svého díla.

Jaké jsou tedy cesty k prezentaci
kvalitní kultury v televizi? Nacházet at-
raktivní a originální pojetí reportáže.
V oblasti literatury se to v České televi-
zi daří zejména magazínu „333“. Pol-
ská TVP Kultura má větší programové
možnosti. Existuje zde například „Ma-
gazín básníků“, pořad, kde vystupují
jenom básníci, bez ohledu na to, jak
jsou prezentačně schopní – staví se
právě na autentičnosti jejich projevu.
TVP Kultura rovněž etablovala žánr
knižního klipu, kdy je kniha představe-
na formou animovaných obrazů.

Jak Krzysztof Koehler, tak Petr Fis-
cher se závěrem shodli, že prezentace
literatury v televizi je běh na dlouhou
trať a zároveň každodenní boj s hlav-
ními editory podléhajícími tlakům na
co nejvyšší sledovanost zpravodaj-
ských relací.

RaŠ

„Naši kritikové se obávají, že se Kni-
hy Google stanou náhradou tištěného
slova, ale já jsem přesvědčen, že tato
služba naopak pomůže lidem z celého
světa knihy objevovat,“ hájí projekt
Santiago de la Mora a uvádí na pravou
míru tvrzení, že Knihy Gogole nabízejí
ke stažení celé knihy. „Po zadání dota-
zu do vyhledávače se vám zobrazí ná-
zev a limitovaný úryvek obsahu knihy,
nikoli celá kniha. Služba vám také na-
bídne informaci, kde knihu lze koupit
nebo půjčit, takže jde vlastně o pomoc
knihkupcům a nakladatelům.“ Knihy
k digitalizaci získává Google ze dvou
zdrojů. Jednak od partnerů, většinou
nakladatelů, kteří mu knihy poskytují,
a také od velkých knihoven. „Knihy,
které byly dříve přístupné pouze lidem
v dané knihovně, jsou nyní dostupné
každému, kdo má internet,“ vyzdvihu-
je plusy projektu de la Mora. Tento
fakt ocenili i zúčastnění zástupci čes-
kých knihkupců a nakladatelů, ale zá-
roveň vyslovili obavy ze zabezpečení
digitalizovaných knih. Google má
totiž k dispozici celé texty. Dokáže je
ochránit?

Piráti útočí
„Měli bychom se poučit z vývoje

v hudebním průmyslu, kde jsou digita-
lizovaná díla běžně pirátsky stahována
z internetu,“ říká předseda Svazu čes-
kých knihkupců a nakladatelů Vladi-

mír Pistorius. „Jakmile klesne cena ibo-
oků, bude jen otázkou času, kdy si lidé
začnou knihy volně stahovat,“ připojil
se k diskuzi Jiří Srstka z agentury Dilia.
„Způsobů, jak knížku stáhnout, je
mnoho a zatím neexistuje způsob, jak
tomu zabránit, jen jak to ztížit,“ dodá-
vá Zdeněk Jaroš z nakladatelství Gra-
da. V budoucnosti tedy hrozí, že na-
kladatelé přijdou o peníze stejně jako
se to stalo hudebním vydavatelstvím.
„Je třeba vymyslet systém, jak knihy
v digitální podobě čtenářům nabízet.
Je nejvyšší čas,“ říká Jiří Srstka.

Práva a cena
„Sdílení literatury prostřednictvím

internetu může prospět, ale je třeba
dodržovat určité podmínky, přede-
vším autorská práva,“ narazil na další
úskalí digitalizovaných knih básník,
překladatel a publicista Petr Borkovec.
Práva k jednotlivým dílům bývají velmi
komplikovaná. K jedné knize je často
vlastní i několik lidí, od autora, přes
překladatele až po grafika. Ti všichni
by měli schválit publikování knihy na
internetu. To je nejen náročné z práv-
ního hlediska, ale zároveň to ovlivňuje
i cenu elektronické knihy. A právě
cena knihy dostupné na internetu byla
dalším tématem k diskusi. „Mnozí si
myslí, že elektronické knihy by měly
být levnější než tištěné, protože odpa-
dají náklady na tisk a distribuci, ale tak

to není,“ říká Vladimír Pistorius. „Ano,
odpadnou náklady na tisk, ale to před-
stavuje asi jen 10 až 15 procent z ceny.
Distribuční náklady činí 45 %, ale na-
příklad internetový obchod Amazon
požaduje 35 %, takže to není tak velká
úspora.“ Očekávání, že knihy tedy bu-
dou stát například jednu sms, jak v dis-
kusi také zaznělo, nejsou příliš reálné.

Konec knihkupectví
Doba, kdy si knihu budeme moci

stáhnout přes internet, je zřejmě ne-
odvratná a knihkupectvím tedy možná
pomalu zvoní hrana. „Myslím, že jsou
stále lidé, kteří dávají přednost tištěné
knize v její grafické podobě než textu
na internetu. Kniha má stále své kouz-
lo především pro starší generaci,“ za-
znělo z pléna. Mladí lidé však knihy
přístupné po internetu s napětím oče-
kávají. „Dnešní studenti jsou zvyklí
čerpat informace z celého světa a
možnost stáhnout si knihu, kterou ke
studiu potřebují, určitě uvítají,“ ne-
chal se slyšet zástupce studentů. „Vím
o autorech, mezi jinými například Mi-
lan Kundera, kteří s elektronickou ver-
zí své knihy nikdy souhlasit nebudou,
protože ctí knihu pouze v její tradiční
podobě,“ dodal Jiří Srstka. „Myslím si,
že tištěná i elektronická kniha mohou
spolu koexistovat“ ukončil diskusi Petr
Borkovec. Jestli tomu tak skutečně
bude, to ukáže až čas. JaM

BolognaRagazzi Award
Vítězné a nominované
knihy 2000–2010

Poprvé byla tato mezinárodní cena
udělena v roce 1966 nejlepším knihám
pro děti a mládež za grafický design
a redakční počin.

Cena je každoročně udělována za
nejlepší beletristické dílo (Non-Ficti-
on), literaturu faktu (Fiction) a v rámci
tzv. kategorie „nových horizontů“
(New Horizons), která je věnována
především dílům z arabských zemí, La-
tinské Ameriky, Ásie a Afriky. K těm
ještě přibylo další hodnocení pro nej-
lepší prvotiny (Opera Prima) – určené

dílům nových a mladých autorů a ilus-
trátorů. Napomáhá tak k jejich objeve-
ní a nakladatelům při vyhledávání ta-
lentů.

Cena BolognaRagazzi je jednou
z nejprestižnějších, neboť nakladatelé
do soutěže zasílají své nejlepší knihy,
a tím je zaručena výjimečná kvalita
kandidátů a jejich prací.

Vítězné knihy získávají značnou
publicitu na mezinárodní úrovni a oce-
nění autoři či výtvarníci se těší velké
pozornosti odborné i laické veřejnosti
nejen v rámci každoročně konaného
Mezinárodního veletrhu dětské knihy
v italské Bologni – Bologna Children’s
Book Fair. JaCh

V letošním roce se na veletrhu představují tituly oceněné hned ve dvou
prestižních mezinárodních soutěžích, které udělují ceny za literaturu pro
děti. Jsou to Cena Astrid Lindgrenové a Cena BolognaRagazzi.

Svou literaturu letos na veletrhu představují i pro nás exotické země jako Brazílie, Japonsko, Saudská Arábie a Jižní Korea, jež se
účastní veletrhu poprvé.



On Thursday, 13th May, Poland’s
minister of culture and national
heritage Bogdan Zdrojewski offi-
cially opened Book World Prague –
16th International Book Fair and
Literary Festival, by the symbolic
cutting of a ribbon.

The opening ceremony got off to a
jazzy start, courtesy of Tomáš Liška’s
jazz Trio. Then it was the Czech minis-
ter of culture Václav Riedlbauch’s turn
to take the floor. “Holding a beautiful
book in one’s hands is a joy in itself
and doubly so if it has got meaningful
content,” he said. In his address he
also emphasised the significance of
Polish culture and literature. Among
the thirty-four countries represented
this year, Poland enjoys the status of a
guest of honour. Minister Riedlbauch
continued: “I am truly glad that this
year’s accent is on Poland, as Polish
culture is great, it is exemplary. Along-
side Slovakia, Poland is not only our
closest neighbour, but we also enjoy
linguistic and cultural closeness in a
situation of absolutely above-average
relations.”

The close ties between Polish and
Czech culture were in turn, the close
also stressed by Poland’s minister of
culture and national heritage Bogdan

Zdrojewski. He expressed his satisfac-
tion that this year’s Book World will
welcome, among other, the poetess
and Nobel Prize laureate Wislawa
Szymborska. Other speakers included
City of Prague’s culture councillor
Ondřej Pecha and director of the Po-
lish Institute in Prague Maciej Szyma-

nowski, who expressed his gratitude
“that Poland could partake in this
great feast of books”. Visitors were
also welcomed by the book fair’s di-
rector Dana Kalinová, who, together
with the Polish minister, declared the
book fair opened.
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Poland, guest of honour of this year’s international book fair and literary fes-
tival Book World Prague, opened its display in the Central Hall on Thursday
morning. For the opening ceremony, the organisers chose the universal lan-
guage of pantomime. Actors from Wroclaw’s Teatr Formy mimed a perfor-
mance entitled Circles of Memory, based on the work of the Polish romantic
poet Cyprian Norwid. The audience was then addressed by Grzegorz
Gauden, director of The Book Institute from Krakow. “The performance
showed us one possible form of the author – publishers relationship,” he said
with slight exaggeration, „but we at the Institute try our best to ensure that
the relationship between authors and publishers runs very smoothly.“ The In-
stitute also supports the publishing of translations of Polish authors abroad,
and some eight hundred Polish titles have been published in various countries
around the world in the past decade. The Czech translations are featured at
the Polish National Stand. ik

One of the main topics of this year’s book fair is Intercultural Under-
standing through Literature. In the field of domestic book culture this
would obviously suggest establishing closer ties with Romani literature.
We live right next to it, but do we really know it?

Book World offers us a look at the
world of Romani literature, a chance
to acquaint ourselves with interesting
authors, and learn about qualified
sources of further information on the
Romani past and present. The cultural
world of the Romani is highly varie-
gated, but today’s society seems to be
closing its eyes on it. Let us try and
open them.

Magazine as the Basis
History teachers us about the impor-

tance of magazines mapping a na-
tion’s culture and events and the role
they play in a nation’s feeling of unity.
The Romani have such magazine. Its
name is Romano djaniben, it is pub-
lished by a namesake civic association
and it is the sole professional periodi-
cal publication in the Czech Republic
focusing on the Romani language, his-
tory and culture. The magazine’s rich
content offers expert articles from
many arts fields, as well as works by
Romani writers, reviews and short an-
notations of Romani studies literature.
These are accompanied by popularis-
ing articles, making the magazine a
source of information for the general
Romani public. The magazine is pub-
lished since 1994 – two issues per year
since 2002 – every issue containing 250
pages. After the tragic demise of the
magazine’s founder Milena Hübsch-
mannová, who was also the founder
of Romani studies at the Charles Uni-
versity, Peter Wagner became the
magazine’s editor-in-chief, followed
last year by Jana Kramářová and Eva
Zdařilová. Under this management
the magazine attempts to be featured
on the list of reviewed periodicals, op-
erated by the Science and Research
Council.

Message to New Generations
Naturally, Romano djaniben maga-

zine is not the only representative of
Romani literary efforts worth men-
tioning. Between 2008–2009 several
other interesting projects arose from
the Sinti and Romani Holocaust pro-
ject. One of them is the translation of
a catalogue entitled Nazi Genocide of
Sinti and Romani, coming complete
with didactic material for the teaching

of the Romani holocaust topic at sec-
ondary and primary schools. These ma-
terials should not only remind us of
the past, they should also encourage
debate among today’s generation of
young people about the current prob-
lems with xenophobia and racism. The
Romani Culture Museum, celebrating
its 20th anniversary next years, has set
itself the same task. “We are a space
for encounters between cultures. We
preserve records of Romani history as
part of the European heritage. We ed-
ucate the young generation towards
tolerance and intercultural thinking.
We play our part in the fight against
xenophobia and racism. We open
paths leading to the roots of the
Romani identity. We do all this to
achieve mutual understanding. For
the dialogue between cultures. For
ourselves,” declares the Museum in its
mission and its activities testify to the
same. The Museum assembles collec-
tions documenting Romani culture
and history, displaying these to the
general public in a permanent exhibi-
tion in two halls, accompanied by nu-
merous short-term exhibitions. The in-
stitution also partakes in the Romani
cultural life with numerous other pro-
jects, such as lectures, open days, book
and CD launches, etc. It also organises
children’s programmes in its club and
offers Romani language lessons.
A small sample of the Museum’s mani-
fold activities will also be presented at
Book World, for the very first time this
year. Its stand will feature books by
Romani authors as well as books focus-
ing on Romani history and culture, to-
gether with audio records of authors’
readings, interviews and renditions of
various works.

Romani Studies at Focal Point
For nineteen years now, everybody

who is interested in the history, cul-
ture and life of the Romani has his or
her interests catered for by the Arts
Department of the Prague Charles
University. It offers a Romani studies
seminar as a workplace centring both
on education and research. The key
departure point of all seminar’s em-
ployees and students is linguistics and
active knowledge of the Romani lan-

guage. However, the scope of the
Romani studies seminar is very
wide-ranging: it aims to elucidate the
anthropological, historical, political,
religious, folklore, literary and other
elements of the Romani culture and to
interconnect knowledge achieved by
these individual fields. Czech Romani
studies count among the best in the
world and of the eight international
linguistic conferences focusing on the
Romani language held so far, two
were organised by Charles University’s
Arts Department. It should be noted,
of course, that Romani studies do not
thrive only at the Czech academic
ground; it also has its active adherents
abroad. The International Romani
Writers’ Association, for example, has
made its outstanding contribution to
the enhancement of the Romani cul-
ture, namely literature, with its
Romani Library project. Its aim is to
support and promote contemporary
Romani works. The total number of
the Romani people living in EU’s mem-
ber and candidate states exceeds six
and a half million. Four and a half mil-
lion of these actively speak some form
of the Romani language. This repre-
sents a strong enough basis for the
preservation of history and the cre-
ation of a cultural future.

Stars at the Book Fair
Besides opportunities to learn more

about Romani culture, this year’s Book
World offers the unique chance to
meet some of its authors. One of these
interesting encounters, taking place
on Saturday, will involve painter and
writer Ceija Stojka, who has recently
been awarded honorary professorship
and who is the main star of the
Romani section within the book fair’s
Intercultural Understanding through
Literature section. Another interesting
Romani author at the book fair is the
Finnish author, poet and screenwriter
Veijo Baltzar. His works manifest pride
and solidarity with the Romani com-
munity. His first novel, The Burning
Road, became a sensation, and his suc-
cessive works also aroused much inter-
est. Come see these authors in person
and let them speak for themselves.
When you leave, perhaps you will find
yourself being drawn to Romani litera-
ture on a rather long-term basis.

JM

On May 13th 2010 a ceremonial soi-
ree at the Book World book fair saw
the 2010 Jiří Orten Prize winner being
chosen from the three nominated au-
thors: Jan Němec – Four Hand Game,
Jan Těsnohlídek jr. – Violence without
Prejudice and Kateřina Tučková –
Gerta Schnirch Banished.

The laureate is Jan Těsnohlídek jr.
for his poetry collection entitled Vio-
lence without Prejudice (Násilí bez
předsudků). The expert jury (Petr A.
Bílek, Petra Hůlová, Jindřich Jůzl, Pavel
Kosatík and Jiří Peňás) nominated him
“for a generation’s poetic testimony
of revolt at a time when reasons for re-
volt are not readily found”.

Jan Těsnohlídek jr. (*1987) was
born on April 11th, 1987, in Havlíčkův
Brod. He spent most of his life in
Krucemburk, a township near Žďár
nad Sázavou, and started writing
while a grammar school student in
Hlinsko. He was awarded in numerous
literary competitions (Orten’s Kutná
Hora 2005–2008, Václav Hrabě’s
Hořovice 2006, 2008). Having con-
cluded his secondary-school education
he worked in the Vysočina bookstore
in Havlíčkův Brod and later moved to

Prague. His poems were published in
HOST, Tvar and Psí víno. His Violence
without Prejudice was first published
in 2009 as part of the Stůl series. The
second edition was brought out the
very same year by Petr Štengl publish-
ers as the first title of the Pop series.

Since 2009 the Jiří Orten Prize for
young authors up to 30 years of age is
organised by the Association of Czech
Booksellers and Publishers. The
award’s partner is the City of Prague
and this year it has also received finan-
cial support from Czech Republic’s
Ministry of Culture. JCh

Panel discussion on the topic of Books versus/and Online World came
as a splash to the otherwise calm book waters. The future of printed
books is a delicate topic relating to readers, authors, publishers and
booksellers alike. The time of ibooks and the downloading of books
from the internet has come.

Internet as a phenomenon has en-
joyed astonishing success in recent
years. This has, of course, also affec-
ted the world of books and, combi-
ned with the dynamic development
of electronic media, it might well be
spelling the “death” of books as we
know them. Or are we being too
pessimistic? Representatives of Go-
ogle, the initiators of yesterday’s pa-
nel discussion, claim that their entry
to the market will not jeopardise
printed books. Publishers, however,
argue back, saying that this is only
temporary and that there are other
companies lurking behind, hoping

to exact electronic rule over the wo-
rld of books. Everything seems to
suggest that the struggle for books
and readers using 21st century’s wea-
pons has already begun.

Google Books
“We want to provide access to bo-

oks from around the world to all the
people,“ Santiago de la Mora, who
came to introduce the Google Books
project, said at the start of the dis-
cussion. The project elicited antago-
nistic reactions from booksellers and
publishers. Worries regarding the
possible downloading of books from
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The Book World book fair has become a traditional venue for the Map
of the Year award ceremony. Authors and representatives of publish-
ers of the best cartographic publications met in the Literary Theatre
to choose the winners from a total of 107 products entered by
20 publishers.

� In the Atlases, Map Sets and Editions Category, the Elections Atlas –
Olomouc Region Municipal Council 2000, 2004 and 2008 came out
victorious, published by Palacký University Olomouc.

� Berounka Waterway Map 1 : 50 000 published by Kartografie Praha
won in the Individual Cartography Work category.

� Olomouc Safety Map by Lucie Burianová from the Olomouc Palacký Uni-
versity dominated in the category of Student Cartography Work.

� The jury also awarded two special prizes, one to Stiefel Eurocart for its
long-term and high-quality production of cartographic works for schools,
and one to Trasa publishers for its dedicated publishing of the quality
set of Czech Tourist Club tourist maps 1 : 50 000.

The greatest prize
for children’s literature

“Children themselves, also with the
help of books, develop somewhere in
the hidden corners of their souls their
own imagination. This is better than
anything else. These images, so beau-
tiful, are so important for all of us.”
A. Lindgren

In honour of Sweden’s best-loved
writer Astrid Lindgren and in support
and promotion of children’s books,
in 2002 the Swedish government
established an international award
that soon became one of the most
respected international children’s
awards. Every year the Astrid Lindgren
Memorial Award is presented to au-
thors, illustrators and organisers of

various other activities in support of
children’s reading, irrespective of their
language or nationality.

It represents the most influential
children’s literature award worldwide,
its winner receiving 5 million Swedish
crowns (EUR 540 000). The award is
aimed at living artists for their lifelong
achievement that would display su-
preme artistic qualities and deeply hu-
mane appeal, accord with the message
of Astrid Lindgren’s work.

The objective of the award is to en-
hance and strengthen interest in liter-
ature for children and young people
around the globe, while at the same
time globally supporting children’s
rights. The winner is selected by an in-
ternational committee, its members
being nominated nationally.

the internet were among those most
frequently voiced, together with the
fear that this could result in a fall in
production of printed books.

„Our critics are afraid that Google
Books will replace printed word, but
I am sure that this service will actually
help people around the world discover
books,” says Santiago de la Mora in
defence of the project and reacts to
the claim that Google Books offer to
download entire books. “When you
enter a query in the search window,
you will access the title and a limited
excerpt from the book, not the
full-length text. The service will also
inform you where you can buy or rent
the book, so it actually helps booksel-
lers and publishers.” Google acquires
books for digitization from two sour-
ces: its partners, usually publishers,
who provide it with books, and also
from large libraries. “Books that could
formerly be accessed only at a given
library are now available to everyone
within the reach of the internet,” San-
tiago stresses the advantages of the
project. This fact was appreciated by
the attending representatives of
Czech booksellers and publishers, who
had at the same time, however, ex-
pressed doubts as to how secure digiti-
zed books actually are. Full-length
texts are at Google’s disposal. Can it
protect them?

Pirates Attack
“We should learn from the course of

events in the music industry, where di-
gitized works are regularly downloa-
ded from the internet by pirates,” says
chairman of the Association of Czech

Booksellers and Publishers Vladimír
Pistorius. “As soon as the price of ibo-
oks drops, it will only be a question of
time when people start downloading
books at will,” Jiří Srstka from the Dilia
agency added. “There are many ways
to download books and at the mo-
ment there are no means of preven-
ting it. We can only make it more diffi-
cult,” Zdeněk Jaroš from Grada publis-
hers concludes. This results in the thre-
at of publishers losing their money in
the future, just like their musical coun-
terparts had in the past. “It is necessa-
ry to come up with a system of how to
offer digital-version books to readers.
Time is almost up,” says Jiří Srstka.

Rights and Prices
“The sharing of literature via the in-

ternet can be beneficial, but certain
conditions must be respected, especi-
ally copyright,” poet, translator and
essayist Petr Borkovec said in referen-
ce to yet another potential obstacle in
the way of digitized books. The rights
to individual titles can be very compli-
cated. Rights to a single book are
often the property of several people,
including e.g. author, translator,
and graphic designer. All these
right-owners should express their con-
sent with the publication of the book
on the internet. This is not only diffi-
cult from the legal point of view, it
also influences the final price of the
electronic book. And the price of bo-
oks available from the internet was
another topic of discussion. “Many pe-
ople think that electronic books
should be cheaper that their printed
versions, as there are no printing and

distribution costs involved, but that is
not the case,” Vladimír Pistorius says.
“Yes, there are no printing costs, but
these only amount to some 10 to
15 percent of the price. The distributi-
on costs are 45 %, but for example the
online store Amazon asks for 35 %, so
not much is saved.” All those expec-
ting books to cost e.g. an equivalent of
the price of a single text message – an
opinion also expressed in the discussi-
on – will probably be disappointed.

The End of Bookstores
The time when books will be avai-

lable to easily download over the in-
ternet is probably imminent and book-
stores may soon start slowly abando-
ning their positions. “I believe there
are still people who prefer printed bo-
oks, graphically designed, to an inter-
net text. Books still retain their charm,
especially for the older generation,” a
member of the audience said. Young
people, however, eagerly await books
over the internet. “Today’s students
are used to getting their information
from all around the world and they
will surely welcome any opportunity
to download a book they can use in
their studies,” a student representati-
ve commented. “I know authors, inclu-
ding, for example, Milan Kundera,
who will never consent to the electro-
nic version of their book, as they only
honour books in their traditional
form,” Jiří Srstka added. “I think that
printed and electronic books can
co-exist,” Petr Borkovec concluded the
debate. Time will show whether he is
right.

JaM

Winning and shortlisted
books 2000–2010

This international award was pre-
sented for the first time in 1966 to best
books for children and young people
for graphic design and publishing
achievement.

Every year the prize is awarded in
the best non-fiction, fiction and “New
Horizons” category, which focuses
chiefly on works from Arab countries,
Latin America, Asia and Africa. These
have been supplemented by another
award for best debuts – Opera Prima –

works by new and young authors and
illustrators, helping readers and pub-
lishers discover emerging talents.

The BolognaRagazzi Award counts
among the most prestigious, as pub-
lishers submit their very best books,
ensuring outstanding quality of candi-
dates and their works.

The winning books receive good
media coverage on the international
level and winning authors and artists
enjoy the attention of both profes-
sional and general public, not least
within the framework of Bologna’s
annual Children’s Book Fair. JaCh

This year’s Book World introduces books awarded in two prestigious in-
ternational competitions that present children’s literature awards – the
Astrid Lindgren award and the BolognaRagazzi award.

The fighting title belonged to an interesting debate, attended by
Krzysztof Koehler, Polish poet, literary critic, Warsaw University profes-
sor and since 2006 director of the Polish public service TV channel TVP
Kultura.

His debating partner was Czech
journalist and since 2009 head of the
Czech Television’s current affairs cul-
tural department Petr Fischer. The
Polish guest began by introducing the
project of the Polish television’s cul-
tural channel. It was established in
2006, modelled after both ARTE and
the Russian Kultura channel. The Pol-
ish channel focusing on culture broad-
casts 19 hours a day and its scope
is very wide – from classic culture,
through alternative, all the way to the
unofficial expressions of the cultural
scene. The channel is financed from
revenue coming from advertisements
broadcasted by the Polish public ser-
vice television. Petr Fischer added that
such television channel is still some-
thing of an exception in the European
context. Poland enjoys the advantage
of a relatively strong market (more
than 4x bigger than in the Czech Re-
public), facilitating such projects.
Krzysztof Koehler admitted that his
channel does not attract too many

viewers, but on the other hand it
boasts relatively high viewer satisfac-
tion.

The second part of the debate cen-
tred on the issue of television rendi-
tion of literary topics. While a tele-
vised performance or the coverage of
a music or drama event is relatively
easy to approach, approximating
something as static as a book and
something as private as a reader’s ex-
perience somehow stands in opposi-
tion to the very fundaments of the lan-
guage of television. What is more, TV
channels are often pressed by their ed-
itors towards quick editing (reminis-
cent of the editing of music videos)
and attractiveness of portrayed topics,
which often borders on prioritising
showbiz news. According to Petr
Fischer it would be inconceivable in to-
day’s Czech Republic, and probably
also in Poland, to use such television
reports as he had seen on American
television channels and even in Ger-
many, when for example a fresh win-

ner of a literary competition was given
three minutes in the main news
programme to read very statically, in
a softly lit interior, excerpts from his
work.

So how can quality culture be pre-
sented on television? By finding at-
tractive and original approach to the
story. In the field of literature, Czech
Television is quite successful in achiev-
ing this in its “333” magazine. Polish
TVP Kultura, on the other hand, enjoys
more programming possibilities. It
features, for example, “The Poets’
Magazine”, a programme dedicated
solely to poets, no matter what
their presentation abilities are – the
programme is actually based on their
authenticity. TVP Kultura has also es-
tablished the genre of a “book video”,
wherein a book is introduced through
the use of animated images.

Both Krzysztof Koehler and Petr
Fischer finally agreed that presenting
literature on television is a marathon
task and an everyday struggle with the
main editors, who succumb to the
pressure for the largest possible audi-
ences of their news programmes.

RaŠ

Book World also introduces literature from more exotic countries such as Brazil, Japan, Saudi Arabia and South Korea, which are
making their debut at the book fair.


