ŠTVRTOK, 8. 11. 2018
9.15 – 10.00

Paulína Feriancová + Tomáš Bánik: Môžu knihy pomôcť v učení?
Nika a Leo sa učia abecedu a Nehanbi sa skrotiť rysa – to sú knihy, ktoré pomáhajú
školákom. Autori porozprávajú, prečo sú dôležité.
Moderuje: Diana Mašlejová
Garant: Albatros Media Slovakia

10.00 – 11.00

Michal Habaj, František Hříbal - Alexander Veľký
Garant: Vydavateľstvo Perfekt

11.00 – 12.00

Peter Karpinský - v rozhovore o jeho detských knihách ( HU!, Teta Agáta a
jej mačacia sedmička )
Garant: Vydavateľstvo Perfekt

12.00 – 13.00

Diana Mašlejová: Kráľovskí agenti
Úspešná slovenská autorka prečíta aj porozpráva o svojej novej knihe a prezradí,
ako zbúrať múry lží a nenávisti.
Garant: Albatros Media Slovakia

13.00 – 14.00

Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaže Kniha Kysúc
2017 spojená s rozhovorom s autormi a vydavateľstvom Magma
Zostavovateľka publikácie Mária Ščuryová: Ondrej Zimka. Zabudnutá záhrada,
Ing. Pavol Gomola - starosta obce Čierne: Čierne - dedinka naša
Garant: Kysucká knižnica v Čadci

14.00 – 15.00

Profesor Martin Homza a jeho hostia predstavia knihu Croatia and Slovakia
‒ Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day) ako
druhý výstup spoločného projektu FFUK a Záhrebskej univerzity.
Garant: Post Scriptum

15.00 – 16.00

Autori z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV prezentujú najnovšie
vedecké publikácie zo svojho pracoviska:
Daniela Majchráková, Katarína Chlpíková, Kristína Bobeková: Slovník kolokácií
prídavných mien v slovenčine
Peter Ďurčo, Daniela Majchráková a kol.: Slovník slovných spojení / Podstatné
mená
Katarína Gajdošová, Mária Šimková a kol.: Frekvenčný slovník hovorenej
slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu
Radovan Garabík, Mária Šimková a kol.: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze
Slovenského národného korpusu
Garant: SAV - vydavatelstvo VEDA

16.00 – 18.00

Najnovšie vedecké publikácie z dielne Výskumného ústavu Slovákov v
Maďarsku:
Dagmar Maria Anoca: Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe
Ľuboš Kačírek: Konfesia a národ
Iveta Valentová: Komlóšske priezviská
Korene, výhonky a pozdravy - jubileá slovenských literátov v Maďarsku:
1978-2018 – o znovu vydanej prelomovej antológii Výhonky hovorí jej redaktor
Michal Hrivnák
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Juraj Dolnozemský: Pozdrav z diaľavy – jubilejnú zbierku 90-ročného básnika,
komlóšana predstaví redaktor publikácie, básnik a publicista Gregor
Papuček
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
18.00 – 19.00

Mamina rusínska kuchyňa - Oli Džupinková
Stretnutie s autorkou unikátnej trojjazyčnej knihy, v ktorej objavíte tradičné
recepty v krásnom dizajne inšpirovanom ľudovými výšivkami.
Autorka je rodená Rusínka, spolu so svojou mamou Oľgou a kamarátom Petrom
Šuchtárom sa rozhodli, že nechcú, aby tajomstvá jedinečnej kuchyne Rusínov
zapadli prachom. V knihe objavíte 52 tradičných rusínskych receptov, každý z nich
je napísaný v troch jazykoch. Súčasťou sú aj otváravé strany s veľkými
fotografiami a dizajn je inšpirovaný výšivkami z rusínskych ľudových
krojov. Kniha je ručne zviazaná v bielom plátne a celá vyrobená na Slovensku.
Garant: Oľga Džupinková

PIATOK, 9. 11. 2018
9.15 – 10.00

Ružena Smatanová: Prázdniny u starej mamy
Moderuje: Diana Mašlejová
Prečo sa deťom z mesta tak veľmi páči na dedine? Vysvetlí vám autorka
odporúčanej knihy. Samozrejme, budeme si aj čítať!
Garant: Albatros Media Slovakia

10.00 – 11.00

Ján Jambor: Ja som tu len škrečok
Garant: Vydavateľstvo Perfekt

11.00 – 12.00

Maja Säfströmová: Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách
Až zo Švédska príde mladá autorka a deťom porozpráva všelijaké pikošky
o zvieratkách, ale aj kreslení. A určite ich aj niečo naučí!
Garant: Albatros Media Slovakia

12.00 – 13.00

Alena Stašíková Galvánková – prezentácia kníh „Biela pani z Levoče“ a
„Žofia Bosniaková“
Garant: Vydavateľstvo GEORG

13.00 – 14.00

Vladimíra Šebová - prezentácia knižnej trilógie Insomnia + beseda
Autorka predstaví všetky tri diely sci-fi trilógie pre mladých dospelých.
Garant: CITADELLA

14.00 – 15.00

Prezentácia básnickej zbierky Sergeja Makaru v preklade Jaroslava
Rezníka – Na klávesoch vetra lístie šelestí
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

15.00 – 16.00

Štúdium na stredných školách v zahraničí - informácie o pobytoch na
stredných školách v rôznych krajinách sveta. Súčasťou prezentácie je aj
ROZHOVOR SO ŠTUDENTAMI, ktorí pobyt v zahraničí absolvovali – o ich
skúsenostiach, dojmoch , zážitkoch. Ako ich pobyt obohatil? Čo im to dalo okrem
zlepšenia sa v danom cudzom jazyku?
Podelia sa s nami o svoje bohaté skúsenosti z rôznych kútov sveta.
Vhodné pre všetkých, ktorí rozmýšľajú nad takouto skúsenosťou.
Podnetná beseda pre študentov, ich rodičov a aj pedagógov.
Garant: D&D Team
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16.00 – 17.00

Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek za prítomnosti
riaditeľa SVC, pána Vladimíra Valentíka.
Garant: Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci - Srbsko

17.00 – 18.00

Prezentácia vydavateľskej produkcie za prítomnosti predsedu Kultúrnej
a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, básnika Ivana Miroslava Ambruša
Vybrané novinky:
Mária Katarína Hrkľová: Zastavenia v čase
Patrik ŠENKÁR: Próza Slovákov v Rumunsku (z rokov 1853 – 1953)
Anna Karolína DOVÁĽOVÁ: Milé deti, anjel letí
Garant: Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku - Rumunsko

18.00 – 19.00

Ľubo Olach – prezentácia knihy Advokát
Vo svete talárov nie vždy pravda a láska víťazí nad lžou a nenávisťou.
Príbeh zo zakalených vôd slovenskej justície. Aj keď sa niektoré prípady zdajú byť
beznádejné, advokát svojím majstrovstvom, dlhoročnými skúsenosťami, stykmi a
citom pre výšku úplatku nakoniec pre svojho klienta dosiahne oslobodzujúci
rozsudok...
Garant: Vydavateľstvo MARENČIN PT

SOBOTA, 10. 11. 2018
10.15 – 11.00

Mons. Marián Gavenda – rozprávanie o jeho knihách
Garant: Vydavateľstvo Perfekt

11.00 – 12.00

Štúdium na stredných školách v zahraničí - informácie o pobytoch na
stredných školách v rôznych krajinách sveta. Súčasťou prezentácie je aj
ROZHOVOR SO ŠTUDENTAMI, ktorí pobyt v zahraničí absolvovali – o ich
skúsenostiach, dojmoch , zážitkoch. Ako ich pobyt obohatil.? Čo im to dalo okrem
zlepšenia sa v danom cudzom jazyku?
Podelia sa s nami o svoje bohaté skúsenosti z rôznych kútov sveta.
Vhodné pre všetkých, ktorí rozmýšľajú nad takouto skúsenosťou.
Podnetná beseda pre študentov ich rodičov a aj pedagógov.
Garant: D&D Team

12.00 – 13.00

Milan Igor Chovan - Prezentácia najnovšieho historického románu
„Tajomná Trója“ a autorových historických románov („Hlas z púšte“, „Mária
Magdaléna“)
Garant: Vydavateľstvo GEORG

13.00 – 14.00

Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaže Kniha Horného
Považia 2017 spojená s rozhovorom s autormi Pavol Vitek: Po koľajniciach do
hlbín Ruska, Juraj Straka: Atletika v Žiline 1921 – 2016
Garant: Krajská knižnica v Žiline

14.00 – 14.30

KRST 10. románu úspešnej slovenskej autorky Andrey Rimovej
Autorka na krste predstaví svoj 10. román s názvom Chodba hrôzy. Spoločne
s krstnými rodičmi uvedie do knižného sveta tento pútavý román.
Garant: Vydavateľstvo Motýľ

14.30 – 16.00

STRETNUTIE MOTÝĽOVSKÝCH AUTOROV
Tak ako každý rok, aj tento sa na veľtrhu kníh Bibliotéka budete môcť stretnúť
s vašimi obľúbenými autormi. Svoje knižné novinky predstavia spisovatelia Marta
Fartelová, Andrea Rimová, Michal Slanička a mnohí ďalší.
Nebudú chýbať ani naši knižní debutanti, napríklad autorka knihy Svet je moja
kancelária a ďalší.
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Autori porozprávajú o svojich knihách, prezradia svoje plány a radi sa vám do
knihy podpíšu.
Príďte stráviť príjemné chvíle v spoločnosti tých najlepších knihomoľov. 
Tešíme sa na vás!
Garant: Vydavateľstvo Motýľ
CESTUJTE SO SPRIEVODCAMI NATIONAL GEOGRAPHIC
Na veľtrh vám prinášame aj inšpirácie na cesty nielen vďaka bohatej edícii
knižných sprievodcov z vydavateľstva CPRESS, ale aj prostredníctvom autorských
fotoshow cestovateľov, ktorí vám sprostredkujú autentické zážitky z vybraných
destinácií:
16.00 – 17.00

AZORSKÉ OSTROVY – raj v Atlantiku
Deväť „kúskov“ zeme vynárajúcich sa z oceánu. Kopce vyzerajú ako potiahnuté
zeleným zamatom a všetko kvitne ako divé. Hortenzie veľké ako ľudská hlava
ohradzujú pasienky a ako fialové stužky sa ťahajú hore-dole po vrchoch. Dedinky
a mestečká vďačiace sopkám za ojedinelú romantickú architektúru. Ananásové
a čajové plantáže, tropická vegetácia a jazerá v kráteroch sopiek. Z hlbín zeme na
mnohých miestach vyviera sírny dym či vytekajú bohaté minerálne pramene.
Ostrovy sopečného pôvodu, ktoré niektorí považujú za pozostatky bájnej
Atlantídy, zostávajú stále neznáme ... o to väčší zážitok môžete mať z ich návštevy
aj vy.

17.00 – 18.00

ČÍNA - dve tváre čínskeho draka
Mnoho tvárí neopakovateľnej Ríše stredu. Existuje vôbec "čínska kuchyňa"? O čo
ide v čínskej "opere"? Kde vzniklo "kung-fu"? Od klasiky Pekingu, Veľkého
čínskeho múru ("Je naozaj možné vidieť ho z vesmíru?"), moderného Šanghaja a
tisíciek odhodlaných bolojníkov Xianu až po menej známe vodné dediny,
zapadnuté hutongy a dôchodcov cvičiacich taj-či ... svoje obľúbené miesta a
historky vám priblíži Zuzka, nadšená učiteľka čínštiny, veselá a vzdelaná
sinologička.

18.00 – 19.00

BARMA - zlatá krajina úsmevov
Ženy tu fajčia cigary, a chlapi chodia v sukniach a veslujú nohami. Chod krajiny sa
riadi podľa hviezd, termín Dňa nezávislosti bol určený astrológom. Na pagode
Shwedagon je viac zlata ako vo všetkých britských bankách dohromady. Najväčšie
bohatstvo je však stále v neuveriteľne milých, usmievavých a pokorných ľuďoch.
Odborný garant: Eva Rosíková v spolupráci s Albatros Media Slovakia

NEDEĽA, 11. 11. 2018
10.15 – 11.00

Knižná novinka - Príbehy zemepisných názvov Vysokých Tatier
Príbehy zemepisných názvov ponúkajú iný pohľad na dobre známe i odľahlé kúty
Vysokých Tatier. Zemepisné názvoslovie poskytuje bohatstvo podnetov na úvahy
historikom, lingvistom, geografom, ale aj radovým turistom a milovníkom Tatier.
Najmä posledným menovaným je určená táto publikácia, v ktorej sa autori snažili
opísať Vysoké Tatry netradičným spôsobom, prostredníctvom niekedy až spletitých
príbehov vývoja ich slovenských zemepisných názvov.
Garant: Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry

11.00 – 13.00

Prezentácia prekladov Radomira Uljarevića (Čierna Hora) – Čierna skrinka
a Adama Puslojića (Srbsko) – Somnambulia balkanica, Miroslava Demáka
a ďalších dolnozemských autorov
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
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13.00 – 14.00

Zlatá brána – povesti a rozprávky z Horného Považia (autor Ján Moravec,
ilustrácie Tereza Eva Benčatová). Prezentácia nových povestí zo Žiliny, Bytče,
Rajca a okolitých dedín. Autorské čítanie a súťaž o knihy.
Garant: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – Vydavateľské centrum ŽU

14.00 – 15.00

Stretnutie s autorkou zbierky básní inšpirovanej životom. Autorka vás
vtiahne do svojho sveta a prostredníctvom básní a ilustrácií odhalí aj najtajnejšie
zákutia jej duše. Môžete sa tešiť na ukážky básní, ktoré vychádzajú spolu s knihou
aj na CD. Ilustrácie autorka + Štefan Packa.
Garant: Vydavateľstvo GEORG

15.00 – 16.00

Čo zaujímavé priniesla tento rok Revue svetovej literatúry a čo chystá ďalej
Garant: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

16.00 – 17.00

Kto "napísal" Vašu obľúbenú knihu po slovensky?
Cena Jána Hollého - slovenské Oscary pre najlepších prekladateľov
Garant: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
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