SPRIEVODNÝ PROGRAM

PROGRAMOVÉ CENTRUM 2
5. 11. 2015, štvrtok
9.00 – 10.00
Garant
10.00 – 11.00

Garant
11.00 – 12.00

Garant:
12.00 – 13.00

Garant
13.00 – 14.00

Garant
14.00 – 15.00

Garant:

Svoje najnovšie literárne práce a knihy vydané v roku 2015 predstavia
členovia Slovenského P.E.N. centra.
Slovenské P.E.N. centrum
Prezentácia knihy Igor Broska a kolektív: Planéta, na ktorej žijeme –
beseda s autormi. Kniha svojím obsahom dopĺňa učivo pre základné a stredné
školy a odporúča sa ako doplnková literatúra k učebniciam prírodopisu,
geografie a biológie. Súčasťou publikácie je DVD s animáciami geologickej
minulosti Zeme.
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Prezentácia knihy Slovensko v 20. storočí – Slovenská republika 1939 –
1945 (editori Ivan Kamenec, Katarína Hradská). Štvrtý zväzok edície
Slovensko
v
20.
storočí
mapuje
jedno
z najdramatickejších
a najkontroverznejších období moderných slovenských dejín.
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Najkrajšia kniha Slovenska 2014. Digitálna éra Slovenskej národnej
knižnice.
Inkunábuly - umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke
Slovenskej národnej knižnice. Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho
teologicko-filozofický odkaz. Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny
archív.
Slovenská národná knižnica
Pavol Mačala - Náčrt personalizmu Slovanov – Príspevok k anatómii
východných pľúc Európy sv. Jána Pavla II.
Prezentácia dlho očakávanej knihy prinášajúcej pozoruhodné poznatky
týkajúce sa našej minulosti, no najmä podnety na uvažovanie o postavení
človeka v dnešných časoch.
Vydavateľstvo Post Scriptum
Prezentácia zbierky aforizmov a sentencií Štefana Lubyho, Šibalstvá
a roztopaše. Autor predstaví svoju tretiu knihu kritických postrehov a glos
z domáceho, zahraničného a osobitne vedeckého prostredia.
.
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

15.00 – 17.00

Garant
17.00 – 18.00

Garant
18.00 – 19.00

Garant

Divadlo SkRAT: Kryptotyp
Autorské čítanie, účinkujú: Inge Hrubaničová, Dana Gubadová, Lucia Frišová,
Vlado Zboroň, Ľubo Burgr a Milan Chalmovský
Kalligram
Prezentácia knihy Tá vojna, s podtitulom 100 rokov od, 70 po... výber
protivojnovej poézie našich najvýznamnejších básnikov minulého i tohto
storočia pri príležitosti dvoch výročí: vypuknutia prvej svetovej vojny a
skončenia druhej svetovej vojny.
Knihu s hlbokým porozumením danej témy ilustroval vynikajúci maliar a
ilustrátor Marek Ormandík.
Pápež František charakterizoval dnešok ako tretiu svetovú vojnu, ktorej časti
sa odohrávajú na mnohých miestach sveta. Veríme, že kniha, ktorá vyšla
práve v týchto časoch, mocne zarezonuje u čitateľov tak poéziou ako i
výtvarným prejavom.
Účastníkmi prezentácie uvedenej knihy budú zostavovatelia Vladimír Petrík,
Ján Zambor, Kveta Dašková a tiež ilustrátor Marek Ormandík.
Vydavateľstvo Q111
Alexander Halvonik predstaví literárnej verejnosti svoje najnovšie knihy:
Premeny II. (literárne kritiky - v Knižnej revue) a svoju knihu: Mátoha, neboj
sa!, pre deti.
Moderátor: Jozef Heriban, predseda SC PEN
Slovenské P.E.N. centrum

6. 11. 2015, piatok
9.00 – 10.00

Garant
10.00 – 11.00

Slovenské povesti z hradov a zámkov
Beseda so spolutvorcami knihy - redaktorkou Táňou Florekovou a ilustrátorom
Drahomírom Trsťanom, beseda je spojená s čítaním z knihy
Vydavateľstvo Fragment / Albatros Media
Prezentácia Animované príbehy velikánov dejín - Krištof Kolumbus
Vstúpte s nami do svetovej histórie v sérii Animovaných príbehov velikánov
dejín. Ich režisér a producent Richard Rich sa podieľal na príprave viacerých
príbehov z dielne Walt Disney®. Budete sa môcť zoznámiť z významnými
postavami svetových dejín. Sú pre nás dodnes výborným príkladom v tom ako
žili a ako sa stali velikánmi svetových dejín.
Krištof Kolumbus (1451 – 1506)
Celý svet sa snažil nájsť cestu do Číny zdĺhavou niekoľkomesačnou plavbou
smerom na východ. Len Kolumbus bol presvedčený, že sa tam dá dostať za
dva týždne – ak budú plávať na západ. Keď sa Kolumbovi napokon podarilo
získať podporu španielskej kráľovnej Izabelly, konečne mohol dať povel:
„Napnúť plachty, odchádzame!“ Ani po troch týždňoch plavby sa však na
obzore neobjavili náznaky pevniny, preto hrozilo, že sa posádka vzbúri.
A práve vtedy, keď sa už zdalo, že je všetko stratené a Kolumbus uvažoval
o návrate, zbadali zem. Tento vytrvalý a zanietený moreplavec objavil vďaka
svojmu snu kontinent, o ktorého existencii vtedajšia Európa nemala ani len
tušenie.

Garant

V rámci prezentácie uvidíte celý príbeh a potom si môžete vyskúšať pomocou
kvízu, ako ste si ho zapamätali. Tešíme sa na vás a víťaza radi odmeníme!
Štúdio Nádej, n.o a Maranatha, o.z.

11.00 – 12.00

Garant
12.00 – 13.00

Garant
13.00 – 14.00

Garant
14.00 – 15.00

Prezentácia knižnej novinky z vydavateľstva GORALINGA: Viktor Majerik
- Peter Glocko - Kráľ hadov strážca pokladov (zamagurské rozprávky), za
účasti jedného z autorov Petra Glocka a ilustrátora Martina Kellenbergera
GORALINGA
Prezentácia knižnej novinky:
Jiří Holub - Vzbura strašidiel, ilustrácie Juraj Martiška, preklad Marta
Hlušíková
Renáta Matúšková - Povesti o slovenských hradoch a zámkoch
Vydavateľstvo PERFEKT
Slovenská medievalistika v edícii LHS - dialóg a kontinuita generácií.
Diskusia k nedávno vydaným titulom s prof. M. Homzom (Svätopluk
v európskom písomníctve) a jeho hosťami, prof. R. Marsinom (Ku koncepcii a
vývoju slovenskej historiografie), prof. M. Kučerom (State a články
k slovenskému stredoveku), dr. V. Kucharskou (Ducissa).
Vydavateľstvo Post Scriptum

Garant

Prezentácia kníh Spolku slovenských autorov od autorov žijúcich
v zahraničí: Ján Labáth (Srbsko), Ondrej Štefanko (Rumunsko), Mirko Bozić
(Chorvátsko)
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o.

15.00 – 16.00
Garant

Prezentácia novej knihy prof. Etely Farkašovej – Paralely a prieniky
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o.

16.00 – 17.00
Garant

Prezentácia knihy Antoine de Saint - Exupéry: Citadela
Spolok sv. Vojtecha

17.00 – 19.00

Prezentácia knižnej novinky z vydavateľstva GORALINGA:
Sergiusz Piasecki - Zápisky dôstojníka Červenej armády
a uvedenie rovnomennej tragikomédie na motívy románu Zápisky dôstojníka
Červenej armády (DIVADLO COMMEDIA z Popradu)
GORALINGA

Garant

7. 11. 2015, sobota
10.00 – 11.00
Garant

25 rokov vydavateľstva Ideál. Prierez vydavateľskou činnosťou.
Vydavatelství IDEÁL – Juraj Lajda

11.00 – 12.00

Prezentácia Animované príbehy velikánov dejín - Pocahontas
Vstúpte s nami do svetovej histórie v sérii Animovaných príbehov velikánov
dejín. Ich režisér a producent Richard Rich sa podieľal na príprave viacerých
príbehov z dielne Walt Disney®. Budete sa môcť zoznámiť z významnými
postavami svetových dejín. Sú pre nás dodnes výborným príkladom v tom ako
žili a ako sa stali velikánmi svetových dejín.
Pocahontas (1595 – 1617)
Bez výnimočnej odvahy divokej indiánskej princeznej Pocahontas by anglickí
osadníci v Jamestowne začiatkom 17. storočia zomreli od hladu a na následky
neočakávaných klimatických podmienok. Jej hrdinský čin nielen zachránil
životy osadníkov, ale tiež zmieril dva odlišné národy. Znovu si môžeme
pripomenúť toto dramatické obdobie, ktoré sprevádzalo prvé dni osídľovania
Ameriky. História priam ožíva, keď pozorujeme, ako sa z tejto skromnej
dievčiny stáva „anjel“ prinášajúci mier a záchranu.

Garant

V rámci prezentácie uvidíte celý príbeh a potom si môžete vyskúšať pomocou
kvízu, ako ste si ho zapamätali. Tešíme sa na vás a víťaza radi odmeníme!
Štúdio Nádej, n.o a Maranatha, o.z.

12.00 – 13.00
Garant
13.00 – 14.00

Garant
14.00 – 15.00

Garant
15.00 – 17.00

Garant
17.00 – 18.00

Garant
18.00 – 19.00

Garant

Prezentácia knihy autorov Viliam Turčány a Jozef Vladár - Venuše
slovenskéhon praveku
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov,s. r. o.
Spoločnosť Albatros Media vám prináša na veľtrh inšpiráciu na cesty nielen
vďaka bohatej edícii knižných sprievodcov, ale aj prostredníctvom autorských
fotoshow cestovateľov, ktorí vám sprostredkujú autentické zážitky z vybraných
destinácii.
Cestujte so sprievodcami NATIONAL GEOGRAPHIC
ISLAND – živý živlami
Eyjafjallajokull, Grímsvotn, Bardarbunga, Krafla, Katla, Hekla - ako sa v tých
všetkých islandských "dámach" vyznať a nepolámať si pritom jazyk? Čo od
nich očakávať? Ako sa žije farmárom na ich úpätí a ako sú pripravení na ich
prebudenie? Najmladšia pevnina na svete žije živlami... ale aj zaujímavými
obyvateľmi, ktorí chodia radšej bosí, ako bez kníh, a na mestských
zastupiteľstvách zamestnávajú ľudí, ktorí sa vedia v prípade potreby dohodnúť
aj s elfami.
Albatros Media Slovakia a Eva Rosíková
Cestujte so sprievodcami NATIONAL GEOGRAPHIC
EKVÁDOR - krajina s GPS 0° 0´ 0´´
Malá krajina v tvare srdca, ležiaca na rovníku so súradnicami 0˚0’0’’ by sa
geografickým zložením a bohatou indiánskou kultúrou dala považovať za
zmenšeninu celej Južnej Ameriky. Štyri odlišné geografické časti Ekvádora,
dobrosrdeční ľudia, dymiace sopky, zvieratá na Galapágoch, ktoré sa nikdy
nenaučili báť človeka, si vás navždy získajú.
Albatros Media Slovakia a Eva Rosíková
Prezentácia slovenských autoriek vydavateľstva MOTÝĽ spojená
s autogramiádou.
Počas dvoch hodín bude mať každá autorka priestor na priblíženie svojej
tvorby. Predstavia aktuálne novinky a moderátorka povedie voľný rozhovor.
Hostia sa budú môcť stretnúť s Andreou Rimovou, Martou Fartelovou, Darinou
Hamarovou, Adrianou Krištofíkovou, Janou Šulkovou a ďalšími.
Vydavateľstvo MOTÝĽ
Cestujte so sprievodcami NATIONAL GEOGRAPHIC
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.
Albatros Media Slovakia a Eva Rosíková
Cestujte so sprievodcami NATIONAL GEOGRAPHIC
GRUZÍNSKO – bájna Kolchida
Vydajte sa na miesto, kam vládca bohov Zeus vyslal Hefaista s pomocníkmi,
aby prikuli Prometea najťažšími a najmocnejšími reťazami k vysokej skale
(Kazbegi) v pohorí Kaukaz. Krajina bájnej histórie, fantastickej kuchyne
a lahodného vína, stále nedotknutá moderným turizmom. Kto raz zažije jej
autentický charakter a pohostinnosť, bude chcieť zostať navždy. Nepretržitý
tok pôžitkov pre chuťové poháriky, pastva prírody pre oči a zasľúbená zem
všetkých milovníkov histórie. Prejdite sa s nami od najkrajších štítov a miest
Kaukazu až do rýchlo sa rozvíjajúceho letoviska Batumi na brehu Čierneho
mora.
Albatros Media Slovakia a Eva Rosíková

8. 11. 2015, nedeľa
10.00 – 11.00

Garant
11.00 – 12.00

Jozef Leikert predstaví svoje najnovšie knihy poézie: Zláskavenie I.,
Zláskavenie II. a Tusoj je animo/Dotyky duše/ v esperante a Ján Cíger z
Martina, ktorý bude prezentovať svoju knihu: Glosy – Hovornice na slnečné
i zamračené dni.
Moderuje: Ireney Baláž
Slovenské P.E.N. centrum
Prezentácia Animované príbehy velikánov dejín: Thomas Alva Edison
Vstúpte s nami do svetovej histórie v sérii Animovaných príbehov velikánov
dejín. Ich režisér a producent Richard Rich sa podieľal na príprave viacerých
príbehov z dielne Walt Disney® . Budete sa môcť zoznámiť z významnými
postavami svetových dejín. Sú pre nás dodnes výborným príkladom v tom ako
žili a ako sa stali velikánmi svetových dejín.
Thomas Alva Edison (1847–1931)
Hodina fyziky ešte nikdy nebola taká zábavná! Najuznávanejší vedec
Ameriky, Thomas Alva Edison, otvorí svoje laboratórium a pozve vás, aby ste
aj vy objavili jeho tajomstvá. Rozprávanie okorenené humornými situáciami a
málo známymi príhodami nás povedie dobrodružnou cestou a na jej konci
zasvieti fungujúca elektrická žiarovka. Príbeh nám zároveň pripomenie
Thomasovo celoživotné krédo: „Genialitu tvorí jedno percento talentu a
deväťdesiatdeväť percent driny.“

Garant
12.00 – 13.00

V rámci prezentácie uvidíte celý príbeh a potom si môžete vyskúšať pomocou
kvízu, ako ste si ho zapamätali. Tešíme sa na vás a víťaza radi odmeníme!
Štúdio Nádej, n.o a Maranatha, o.z.

Garant

Alexander Dubček - Rok dlhší ako storočie
S Ľubošom Juríkom a Milanom Dubčekom o unikátnom literárnom spracovaní
životného príbehu výnimočnej osobnosti
Vydavateľstvo Matice slovenskej

13.00 – 14.00
Garant:

Prezentácia knihy Milana Kališa - Rozdrásané duše
Vydavateľstvo Marenčin PT

14.00 – 15.00

Michal Hvorecký - prezentácia knihy Wilsonov, predloha ku rovnomennému
filmu Wilsonov
Vydavateľstvo Marenčin PT

Garant
15.00 – 16.00

Garant
16.00 – 17.00

Garant

Rozprávanie Camille Labas, Slovenky žijúcej v Rakúsku, o svojej knihe
Autostopom s tromi deťmi, v ktorej zaznamenala svoje dobrodružné
putovanie za novými horizontmi – nejde však vôbec o bežný cestopis,
rovnocenným prvkom knihy je správa o stave duše autorky, reflektujúca
nejednu životnú peripetiu.
Vydavateľstvo Post Scriptum
Beseda s Vladom Gregorom, autorom druhého zväzku jeho zamyslení
a filozofických esejí Svedectvo času II., v ktorých reaguje predovšetkým na
dianie našich dní. Zaujímavosťou knihy je, že je obohatená o nepublikované
básne z pozostalosti jeho otca.
Vydavateľstvo Post Scriptum

