SPRIEVODNÝ PROGRAM

PÓDIUM ZVKS A LIC
5. 11. 2015, štvrtok
10.00 – 11.00

Dobrodružstvo počítačového hekera
Rozprávanie o novej knihe so skvelou témou, najmä pre starších chlapcov
s prekladateľkou z chorvátčiny, Alicou Kulihovou.
O hekeroch viac aj s redaktorom časopisu PC revue
Pripravilo: Vydavateľstvo PERFEKT

11.00 – 12.00

Ivona Březinová: Lentilka pre dedka Edka
Vtipnú knihu o vážnej téme Alzheimerovej choroby napísala česká autorka
Ivona Březinová, preložila Gabika Futová. Do života uvedie Centrum
MEMORY
Pripravilo: Vydavateľstvo PERFEKT

12.00 – 13.00

Rút Lichnerová – prezentácia knihy Hostina
Spisovateľka a teoretička umenia, autorka šiestich prozaických kníh a
scenáristka viac ako stovky výstav výtvarného umenia prezentuje svoj
najnovší titul Hostina. Kniha nastoľuje otázky o zmysle vlastnenia a bytia,
ukazuje obmedzenia, prepadliská a pasce pre súčasného človeka. Poznanie
sprevádzajú sarkazmus a irónia. Dej speje k tragickému koncu. Všetko je to
však zložitejšie aj v živote aj v literatúre...
Pripravilo: Vydavateľstvo Marenčin PT

13.00 – 14.00

ZIPS sa vám rozzipsuje
Literárno-zábavný časopis ZIPS pre žiakov 3. až 5. ročníka základných škôl
vychádza už 5 rokov. Pri tejto príležitosti sa časopis nielen predstaví svojim
čitateľom, ale ich aj zabaví a poteší.Pozdraviť ho prídu aj hostia zo Základnej
umeleckej školy Jána Melkoviča zo Starej Ľubovne. Redakcia čo-to prezradí
zo svojej redakčnej kuchyne, čosi o svojej budúcnosti a dá možnosť sa
prejaviť aj ďalším deťom, ktoré s obľubou čítajú a sa zabávajú.
Pripravilo: Regent

14.00 – 14.30

Autorské čítanie laureátky Ceny Bibliotéky 2015
Pripravili: Incheba, a.s., Literárne informačné centrum

14.30 – 15.00

Knižná revue po novom
Šéfredaktor Knižnej revue Radoslav Matejov bude hovoriť o novej webovej
stránke Knižnej revue a aj o zmenách v printovej podobe časopisu.
Pripravilo: Literárne informačné centrum

15.00 – 15.30

Ľubor Hallon: Súkromné drámy srdca
Prezentácia beletristickej prvotiny obsahujúcej tri novely, ktoré sú vnútorne
prepojené témou tragiky a samoty protagonistov, vnorených do sveta
zaľudneného povrchnosťou a chladom tzv. všedného dňa.
Pripravilo: Vydavateľstvo Post Scriptum

15.30 – 16.00

Pavol Prikryl: Na konci ticha
Prezentácia básnickej zbierky skúseného autora, ktorá sa nesie v duchu
programového nadväzovania na velikánov modernej katolíckej poézie, pričom
reflektuje problémy dnešného človeka a naznačuje potrebu uvedomovania si
hodnôt, krásy, či hľadania zmyslu života.
Pripravilo: Vydavateľstvo Post Scriptum

16.00 – 17.00

Beata Panákov: Eros a Psyché
Autorka Beata Panáková a ilustrátor Martin Augustín predstavia knihu určenú
veľkým i malým čitateľom, Eros a Psyché. Krehký príbeh lásky s krásnymi
ilustráciami je z edície MÚZY.
Pripravilo: Vydavateľstvo PERFEKT

17.00 – 18.00

Kde sa začína súčasnosť (literatúry)?
Aká je súčasná slovenská literatúra, aké aktivity nadväzujú na literárnu
tvorbu? Šestica generačne blízkych literárnych vedcov sa pokúša odpovedať
na tieto otázky v sprievodcovi slovenskou literatúrou 21. storočia Hľadanie
súčasnosti.
Literárneho sprievodcu predstavia Radoslav Passia, Ivana Taranenková a
Veronika Rácová s pozvanými poetmi a prozaikmi.
Pripravilo: Literárne informačné centrum

18.00 – 19.00

Jedným dychom – poézia
Významná poetka a prekladateľka Mila Haugová si do svojej najnovšej
esejistickej knihy Písať ako dýchať pozvala takmer štyridsiatku duchovne
spriaznených spisovateľov, výtvarníkov, hudobníkov aj priateľov, aby sa
pokúsili zodpovedať na otázku, čo znamená tvorba v zmysle písať ako
dýchať.
Moderuje: Juraj Kušnierik
Ukážky číta: Anna Rakovská
Hudba: Maximilián Mikloš a Milan Mikulášových
Pripravilo: Literárne informačné centrum

6. 11. 2015, piatok
10.00 – 11.00

Stanislav Dubnička, Vladimír Ilkovič: Profesor Dionýz Ilkovič, svetová
osobnosť modernej fyziky
Zaujímavosti z fyziky a rozprávanie o významnom profesorovi Dionýzovi
Ilkovičovi s autorom knihy Stanislavom Dubničkom.
Pripravilo: Vydavateľstvo PERFEKT

11.00 – 12.00

Moja kniha o zvieratkách
Beseda s autorom knihy o zvieratkách, ktoré žijú vo voľnej prírode na
Slovensku, všade okolo nás. Autor poteší deti atraktívnymi príbehmi zo života
veľkých i malých zvieratiek, vtáčikov a hmyzu. O dobrú náladu sa postará aj
veselými básničkami a vlastným hudobným sprievodom.
Hosť: autor Ján Kurilla,
moderuje Zuzka Belková.
Beseda je spojená s krstom knihy a autogramiádou.
Pripravilo: Vydavateľstvo Príroda

12.00 – 13.00

Peter Szalay a kol. s Elenou Alexy – prezentácia knihy Moderná
Bratislava
Zostavovateľ publikácie Peter Szalay a kolektív autorov: Katarína Andrášiová,
Nina Bartošová, Katarína Haberlandová (SAV) a Michal Bogár, Ľubomír
Králik, Ľudovít Urban (Ateliér BKU) nás v knihe Moderná Bratislava prevedú
mestom, ktoré sa postupne začína meniť na modernú metropolu. Mení sa
duch mesta – z ospalého, kedysi významného a bohatého korunovačného

mesta sa stáva živé dynamické moderné mesto. Kniha mapuje obdobie Prvej
republiky do vzniku Slovenského štátu.
Pripravilo: Vydavateľstvo Marenčin PT
13.00 – 14.00

Keď dvaja nepíšu to isté (beseda so spisovateľmi Rudolfom Dobiášom a
Jozefom Žarnayom)
Rudolf Dobiáš predstaví svoju tvorbu pre deti a jeho najnovšiu knihu Perličky
na slniečku s ilustráciami Martina Kellenbergera. Jozef Žarnay ako jeden
z najznámejších tvorcov slovenskej sci-fi porozpráva o svojej literárnej tvorbe
a predstaví knihu Časolet ilustrovanú Dušanom Nágelom. Hoci obidvaja autori
majú odlišné literárne zameranie, jedno majú spoločné – radi tvoria a píšu pre
deti a mládež.
Pripravilo: Regent

14.00 – 15.00

Potulky po Tatrách
Prezentácia novej edície Vydavateľstva I&B – POTULKY PO TATRÁCH.
Séria publikácií je „malým sprievodcom históriou a súčasnosťou Vysokých
Tatier“. Prvých päť titulov mapuje dejiny turistiky, tatranské chaty, prácu
vysokohorských nosičov, tatranské doliny a štíty.
Pripravilo: Vydavateľstvo I&B, Ivan Bohuš

15.00 – 16.00

Babské rady profesorky Struneckej
Beseda s autorkou šokujúcich bestsellerov Doba jedová, Doba jedová 2 a Ako
prežiť dobu jedovú, ktorá vo svojej knižnej novinke radí čitateľom, ako žiť
rozumne, dlho a predovšetkým, ako si udržať zdravie do vysokého veku.
Hosť: autorka prof. Anna Strunecká.
Moderuje Andy Timková.
Beseda je spojená s autogramiádou.
Pripravilo: Vydavateľstvo Príroda

16:00 – 16:30

Café Hyena po bulharsky
Knihu Jany Beňovej, nositeľky Európskej ceny za literatúru, preložil do
bulharčiny Asen Milčev a vyšla v sofijskom vydavateľstve Gea Libris v lete
tohto roku. Román je súčasťou projektu Dunaj – spojení v literatúre,
zaradeného do prekladateľského programu Európskej komisie Tvorivá
Európa.
Bulharské vydanie predstavia prekladateľ Asen Milčev a zástupca
vydavateľstva Emila Krstev.
Pripravili: Bulharský kultúrny inštitút a Literárne informačné centrum

16:30 – 17:00

Slovenské dejiny známe neznáme
Tretí diel syntetických Slovenských dejín autorov Miriam Viršinskej a Petra
Podolana je venovaný obdobiu rokov 1780 – 1914, ťažiskovému obdobiu pre
formovanie národnej identity. Udalosti z tohto obdobia predstavia historici
Peter Podolan a Peter Šoltés.
Moderuje: Peter Tollarovič
Hudobný sprievod Júlia Urdová a Margit Garajszki
Pripravilo: Literárne informačné centrum

17.00 – 17.30

Atlasy Slovenska
Prezentácia novej geograficko-kartografickej edície pripravenej kolektívom
viacerých slovenských geografov. Geografi a etnografi Mojmír Benža, Dagmar
Kusendová, Juraj Majo a Pavol Tišliar predstavia nový Národnostný atlas
Slovenska a Náboženský atlas Slovenska. Daniel Kollár a Kliment Ondrejka
priblížia druhé vydanie Prírodného atlasu Slovenska a Kultúrneho atlasu
Slovenska.
Moderuje: Zuzana Belková.
Pripravilo: Vydavateľstvo DAJAMA

17.30 – 18.00

Prírodné a Kultúrne Krásy Slovenska
V úspešných edíciách o krásach Slovenska reprezentuje slovenskú prírodu
nová kniha Tatranské plesá autora Milana Lackoviča o vodnej kráse
Tatier. Kolektív autorov Miroslav Eliáš, Martina Orosová a Matej Dudáš zase
predstaví publikáciu Pevnosti a opevnenia, ktorá približuje najvýznamnejšie
fortifikačné pamiatky od čias protitureckých vojen až po súčasnosť.
Moderuje: Zuzana Belková.
Pripravilo: Vydavateľstvo DAJAMA

18.00 – 18.30

Slovensko na starých pohľadniciach
Prezentácia novej historicko-geografickej knihy Slovensko na starých
pohľadniciach v rokoch 1900 – 1918. Autori-geografi Ján Hanušin, Daniel
Kollár a Ján Lacika sa v nej venujú obrazu Slovenska na začiatku 20. storočia
a na príklade viac ako 500 pohľadníc miest a dedín sa snažia čo
najvýstižnejšie charakterizovať krajinu a ľudí v posledných rokoch existencie
rakúsko-uhorskej monarchie.
Moderuje: Zuzana Belková.
Pripravilo: Vydavateľstvo DAJAMA

.
18.30 – 19.00

František Hečko – život a Červené víno
Prezentácia edície Osobnosti Slovenska a knihy František Hečko – život
a Červené víno. Autorka a zároveň jeho dcéra Magdaléna Hajnošová sa v nej
venuje jednému z popredných slovenských spisovateľov 20. storočia
a približuje udalosti a miesta, ktoré v jeho živote zohrali rozhodujúcu úlohu.
Moderuje: Zuzana Belková.
Pripravilo: Vydavateľstvo DAJAMA

7. 11. 2015, sobota
10.00 – 11.00

A. Grešová – F. Mikovič: Ostrov slobodného slova
Prezentácia publikácie, ktorá má v podtitule obsiahnuté historické prepojenie
pôsobenia dvoch elektronických médií: „Banskobystrický rozhlas – august
1968 v tradíciách Slobodného slovenského vysielača – august 1944.“ Autori
textu Alena Grešová a Fedor Mikovič zapodievajú predovšetkým dlhou,
pohnutou, niekedy pochmúrnou, inokedy zasa úspešnou históriou
Československého rozhlasu na Slovensku, ale najmä banskobystrického
pracoviska
niekdajšieho
Československého
rozhlasu,
v súčasnosti
Slovenského rozhlasu, Rádio Regina, ako súčasti verejnoprávnej ustanovizne,
známej pod skratkou RTVS. Fedorovi Mikovičovi bola za rok 2015 udelená
cena Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu a za knihu
Ostrov slobodného slova získal Fedor Mikovič nedávno aj Cenu E. E. Kischa.
Pripravilo: Vydavateľstvo Tranoscius

11.00 – 12.00

Gregor Papuček: Jesenná
Prezentácia knihy poézie významného predstaviteľa literárneho a kultúrneho
života Slovákov v Maďarsku, ktorá je predovšetkým inšpirovaná rodným
Pilíšom, dotýka sa však aj globálnych otázok spoločenského vývoja, či
ľudských slabôstok v autorovom láskavom zrkadle.
Pripravilo: Vydavateľstvo Post Scriptum

12.00 – 12.30

Jozef Žarnay: Vesmírne prípady
Zbierka detektívnych poviedok legendy slovenskej sci-fi literatúry. Žarnay
svojou tvorbou ovplyvnil celú generáciu čitateľov, ktorí s nadšením hltali jeho
romány. Dnes sa vracia na scénu so sériou detektívnych príbehov v štýle
akčnej sci-fi a klasickej detektívky 70. a 80. rokov minulého storočia.
Pripravilo: Vydavateľstvo ARTIS OMNIS

12.30 – 13.00

Števa Opremčáková – prezentácia knihy Anjel Pradu nenosí
Autorka siedmych románov sa vo svojej najnovšej knihe zaoberá témou, ktorá
je v spoločnosti tabu. Vulvektómia je diagnóza, ktorá postihuje viac ako šesť
percent žien trpiacich rakovinou. Hlavná hrdinka sa však aj napriek nepriazni
osudu nevzdáva nároku na plnohodnotný život. Každodenné drobné radosti
získali na hodnote a kráse. Kniha je návodom ako vďaka chorobe a strate,
môže žena nadobudnúť rozmer, ktorý mnohé z nás márne hľadajú v zdravom
tele
Pripravilo: Vydavateľstvo Marenčin PT

13.00 – 13.30

Zakázané prózy Vladimíra Mináča
Vladimírovi Mináčovi v druhej polovici 50. rokov 20. storočia zakázala
komunistická cenzúra zverejniť poviedky pre ich ideologicky neprijateľný
obsah. Ich rukopisy objavil v Slovenskom národnom archíve Pavel Matejovič
a zaradil ich do výberu krátkych próz.
Zakázané prózy Vladimíra Mináča predstavia zostavovateľ Pavel Matejovič a
literárny vedec Vladimír Petrík
Moderuje Andrea Makýšová
Pripravilo: Literárne informačné centrum

13.30 – 15.00

Darujme si zdravie z vlastnej záhrady
Beseda s autorkou projektu prírodných záhrad na tému: Ako si doma vytvoriť
jedlú liečivú oázu v súlade s prírodou. Na milovníkov prírodných záhrad čaká
knižná novinka plná príbehov, zážitkov, ale hlavne skúseností autorky
z vytvárania záhrad, v ktorých vládne harmónia a prirodzená krása.
Hosť: autorka Ing. Hana Sekulová,
Moderuje Andy Timková.
Beseda je spojená s krstom knihy a autogramiádou.
Pripravilo: Vydavateľstvo Príroda

15.00 – 16.00

Sladká vrahyňa
Významný prekladateľ maďarskej literatúry Karol Wlachovský predstaví svoj
najnovší preklad maďarského autora Dezső Kosztolányiho.
Moderuje Ivana Gibová
Pripravilo: Literárne informačné centrum a Marenčin PT

16.00 – 17.00

Misia 13 (slovenskí prozaici v anglickom preklade)
Prvú antológiu súčasných slovenských prozaikov The Dedalus Book of Slovak
Literature vydalo v roku 2015 britské vydavateľstvo Dedalus. Čím môžu zaujať
čitateľov za La Manchom naši prozaici, o tom budú besedovať vydavateľ Eric
Lane z vydavateľstva Dedalus, prekladateľka Julia Sherwood, zostavovateľ
Peter Karpinský a autori Monika Kompaníková, Pavel Vilikovský, Dušan
Mitana a Balla.
Moderuje: Eva Tomkuliaková
Pripravilo: Literárne informačné centrum

17.00 – 18.00

Sledoslov v knihoslede
V knižnom rozhovore Sledoslov predstavuje osobný i literárny život poprednej
slovenskej prozaičky, scenáristky a dramaturgičky Slovenského filmu Alty
Vášovej autor 15 úspešných knižných rozhovorov Ján Štrasser. Rozhovory
približujú nielen jej profesionálny osud v rozporuplnej druhej polovici 20.
storočia, ale predovšetkým ukazujú, že skutočný talent neumlčí nijaká
diktatúra. Alta Vášová a Ján Štrasser predstavia spoločnú knihu z edície LIC.
Moderuje: Miroslava Vallová
Pripravilo: Literárne informačné centrum

18.00 – 19.00

Marián Hatala: Krok od zmierenia
Prezentácia zbierky 23 poviedok, ktoré spisovateľ, publicista a prekladateľ
Marián Hatala venoval svojim dvom hlavným živlom: hemofílii a literatúre.
Inšpiráciou mu boli vlastné zážitky, spomienky a príhody z detstva, mladosti aj
nedávnej minulosti. „Kniha by sa mohla volať aj Môj život s hemofíliou, ale

nevolá sa tak,“ uviedol autor. „Preto nie, lebo hemofília ma naučila aj to, že
mnohí ľudia majú často oveľa väčšie trápenia než ja. Ak by im ich moja kniha
pomohla zmierniť hoci o promile, malo význam ju napísať. S akýmkoľvek
názvom.“
Pripravilo: TRIO Publishing
19.00 – 20.00

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIIa
Najnovší zväzok reprezentatívnej edície Literárneho informačného centra
prináša najvýznamnejšie dokumenty z našej histórie z obdobia druhej svetovej
vojny a vojnovej Slovenskej republiky, holokaustu, Slovenského národného
povstania až po oslobodenie.
Besedovať budú editor Pavel Dvořák s vedúcim autorského kolektívu
Valeriánom Bystrickým a historikmi Jaroslavou Roguľovou, Róbertom Letzom
a Ivanom Kamencom.
Moderuje Michal Havran
Pripravilo: Literárne informačné centrum

8. 11. 2015, nedeľa
10.00 – 11.00

E. Letňanová: Zamrežovaný denník
Prezentácia knihy zachytávajúcej obdobie ťažko skúšanej generácie (z okruhu
profesora filozofie Milana Šimečku), ktorá hľadá uprostred zatvorených hraníc
krajiny svet stálych hodnôt, šťastie, túži po slobode, pevnom manželstve,
poriadnej práci a sebapoznaní. Pozerá sa späť na udalosti pred sovietskou
inváziou do Československa, keď človeku vyzlečenému z lásky a nenávisti
ostáva len schopenhauerovská empatia s človekom rovnako smrteľným. Taký
človek uniká zo zúženého priestoru do demokratickejšej krajiny za veľkou
mlákou. Je znovuzrodený a tvorivý v priestore netušenej slobody.
Pripravilo: Vydavateľstvo Tranoscius

11.00 – 12.00

Sonet pre básnika
Priatelia básnika Jána Buzássyho a priaznivci dobrej poézie majú príležitosť
vyjadriť vinše a priania jubilujúcemu autorovi.
Pripravilo: Literárne informačné centrum

.
12.00 – 13.00

Beseda o súčasnom ženkom románe s autorkou Kristínou Pavelkovou
Pripravilo: Vydavateľstvo Marenčin PT

13.00 – 14.00

(Ču)desné mu(d)rovačky (dobro)srdečné
Prezentácia titulu, ktorý vyšiel ako 1. zväzok edície BookwormsNest. Táto
„knižulienka“ obsahuje viac než 250 nevšedných mudrovačiek o živote,
navyše v rýmoch. Ide v nich o akúsi hru so slovíčkami, ktorá má nezriedka
premýšľavý/hĺbavý charakter. Autor, pozorne si všímajúc javy a veci okolo
nás, celkom netradičnou formou blízkou k eseji, nad mnohými sa zamýšľa a to
s ambíciou pozabudnúť na starosti všedného dňa a aspoň trošku pobaviť.
Pripravilo: Vydavateľstvo Malé centrum

14.00 – 15.00

Odkliaty Štúr?
Mýtus či legenda, povinná učebná látka či nedocenená historická osobnosť?
Ako vnímame odkaz Ľudovíta Štúra dnes? K roku 200. výročia narodenia
Ľudovíta Štúra vydáva LIC tri knihy na jeho počesť. Prvou z triptychu je esej
Dany Podrackej Zatykač na Štúra, druhou je dielo Hlboký lov (slov) kolektívu
autorov, ktorí Štúrovi vzdali poctu svojou básňou, esejou, štúdiou či osobným
vyjadrením o hodnote jeho diela. Treťou knihou triptychu je dielo Daniela
Heviera Ľudovít Štúr: bedeker, určené predovšetkým pre stredoškolákom.
Štúrovský triptych predstavia autori Dana Podracká, Ján Buzássy, Daniel
Hevier a Peter Krištúfek
Moderuje: Miroslava Vallová
Pripravilo: Literárne informačné centrum

15.00 – 15.30

Písanie jedným ťahom
Veronika Šikulová získala v tomto roku prestížne literárne ocenenie Anasoft
Litera za knihu Medzerový plod, autorské čítanie a besedu s autorkou
pripravilo Literárne informačné centrum.
Moderuje: Denisa Fulmeková
Pripravilo: Literárne informačné centrum

15.30 – 16.00

Srbské listovanie
Novinky z edície Slovenskej knižnice srbského vydavateľstva Agora predstaví
vydavateľ Nenad Šaponjc za účasti autorov Dušana Mitanu, Moniky
Kompaníkovej, Dušana Dušeka a Juraja Šebestu.
Pripravilo: Literárne informačné centrum

16.00 – 17.00

Štefan Holčík: Bratislavský hrad / Prezidentský palác
Zaujímavosti a historky z histórie a súčasnosti Bratislavského
a Prezidentského paláca.
Hostia historik Štefan Holčík a fotograf Vladimír Fecko
Pripravilo: Vydavateľstvo PERFEKT

hradu

