7. 11. 2019, štvrtok
09.15

Prezentácia knihy Ivy Procházkovej: Eliáš a babička z vajíčka
Česká spisovateľka Iva Procházková, ktorá bola za svoju tvorbu niekoľkokrát
nominovaná na Nemeckú cenu za literatúru pre deti a mládež, osobne
predstaví jednu zo svojich najpopulárnejších knižiek Eliáš a babička z vajíčka.
Vtipný príbeh šesťročného Eliáša, ktorého rodiča sú veľmi zaneprázdnení a on
túži po niekom, kto by sa s ním hral, odela do nového šatu talentová
ilustrátorka Nikola Aronová.
Garant: Verbarium

10.00

Beseda: Čítajme s deťmi zvieratkám
Prezentácia kníh Magdaléna a psík z knižnice, Magdaléna a zvieratká v útulku
Zoznámte sa s Magdalénkou, ktorá sa vďaka láske k zvieratkám naučila lepšie
čítať. Predstavíme príbeh s dôležitým motivačným odkazom pre deti, ktoré sa
práve počas prvých mesiacov v škole stávajú samostatnými čitateľmi.
Ukážeme si, aké je dôležité nevzdávať sa, a ako aj malý krok môže prispieť
k veľkej vec. Knihy o Magdalénke sú celosvetovo ocenené od prestížnych
organizácií a opierajú sa o špeciálnu metódu čítania R.E.A.D.
Súčasťou besedy je aj interaktívna súťaž, v ktorej deti môžu knihy vyhrať.
Garant: Vydavateľstvo Vnímavé deti

11.00

Básničková abeceda, Komiks
Pôvabne ilustrovaná knižka Básničková abeceda poteší deti predškolského
i mladšieho školského veku. Malých zvedavcov zaujmú nielen písmenká
abecedy a číslice od 0 po 10, ale aj veselé hádanky a doplňovačky.
Juraj Martiška, Grigorij Starodubcev
Garant: Vydavateľstvo Perfekt

12.00

Štúdium na stredných školách v zahraničí - rozhovory s našimi absolventmi
Garant: D&D Team

13.00

Vyhlásenie súťaží organizovaných agentúrou SEA + sprievodný program
Kúzelná fyzika
Garant: SEA KVANT

14.00

Denníky Alberta Škarvana
Tieto denníky sú jedinečným dokumentom o zložitom osude lekára, spisovateľa
a tolstojovca Alberta Škarvana (1869 – 1926), rodáka z Tvrdošína. Svoje zápisky
si Škarvan viedol v ruštine, nemčine, maďarčine, ale najmä v slovenskom jazyku,
a to celých 30 rokov. Detailne v nich zaznamenáva svoje životné osudy,
filozofické názory a ideové postoje, vzťah k Levovi N. Tolstému a tolstojizmu, ale
aj svoje vnútorné rozpoloženia, trápenia, stavy duše či cesty k Bohu.
Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. PaedDr.
Viera Pujdesová
Garant: Slovenská národná knižnica

15.00

Železnica je fenomén
Predstavenie kníh o železničnej doprave : Cestovné lístky, prosím – pohľad na
vývoj cestovných dokladov na železnici a v MHD a Električkou ku prameňom
zdravia – publikácia vydaná pri príležitosti 110. výročia Trenčianskej
elektrickej železnice. Stretnutie s autormi publikácií spojené so súťažou
o knižné ceny.
Garant: Žilinská univerzita – EDIS-Vydavateľské centrum

16.00

Výber z knižnej žatvy Slovákov v Maďarsku v roku 2019
„Mať volá?” Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v
rokoch 1946 – 1948. Štúdie z medzinárodnej vedeckej konferencie VÚSM
Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch, 19461948 a jej následky na ľudské osudy.
prof. PhDr. Anna Divičanová, CSc. Dr. hab.
Mária Žiláková: Počúvajte málo, čo sa iste stalo...
Písomná pozostalosť rodiny Izingovcov
Knihu predstaví: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Pavol Kondač: Osudové prelomy/Sorsfordulók
Knihu predstaví: Imrich Fuhl
Bárkányi Zoltán: Slovenská kuchyňa/Szlovák konyha
Knihu predstaví: Eva Fabiánová
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

17.30

Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci – Srbsko
Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek.
Vladimír Valentík a jeho hostia
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Zmena programu vyhradená

