
 

 

7. 11. 2019, štvrtok 

09.15  Gabriela Futová: Čo učky nevidia 
Debata s autorkou knihy o školských lapajoch, z ktorých sa stali hrdinovia.  
Garant: Albatros Media Slovakia  

 

10.00  Marta Šurinová: Pimpuš a padajúca hviezda – prezentácia knihy spojená                 
                          s dramatizovaným čítaním v podaní herečky Patrície Sopkovičovej 
                          Príbeh o tom, ako zatúlané hrdzavé mača prebudí v Anne z belasého domčeka  
  spomienky na detstvo, pobyt v detskom domove a na najlepšieho kamaráta  
  Joja. Čo s tým má padajúca hviezda? Že by skutočne plnila sny?                                  

Garant: Trio Publishing 
 

11.00  Útek Krišpína N, Krič potichu braček 
Obľúbená detská spisovateľka Gabriela Futová nielen píše, ale aj prekladá.  
Z češtiny preložila niekoľko skvelých kníh Ivony Březinovej. 
Hosť: Gabriela Futová 
Garant: Vydavateľstvo Perfekt  

  
12.00  Parva schola – prvá Slovákom písaná učebnica 

Autorom tejto obľúbenej barokovej učebnice bol rodák z Oravského Podzámku  
Ján Sinapius (1625 – 1682). Obľúbenou bola hlavne z toho dôvodu, že  
prostredníctvom výkladu jednotlivých gramatických kategórii latinského jazyka  
vysvetľovala hlavné tézy protestantského učenia. Faksimilné vydanie obsahuje,  
okrem samotného diela, aj odbornú štúdiu PhDr. Kláry Komorovej, PhD.  
Súčasťou prezentácie bude prednáška na tému: „Ako sa zmenilo štúdium za  
posledných 500 rokov na pozadí vzácnych kníh a učebníc z historických fondov  
Slovenskej národnej knižnice ?“ PhDr. Klára Komorová, PhD.,  PhDr. Agáta  
Klimeková, PhD., Mgr. Jana Cabadajová) 
Garant: Slovenská národná knižnica 

 

13.00                Prezentácia poľského vydania knihy Dagmar Institorisovej  - Labirynty  
Karola Horaka - twórcy teatralnego i literata 
Garant: Spolok Slovákov v Poľsku  



 

14.00                Predstavenie vydavateľstva CBS a jej produktov ako edícia kníh Slovensko z 
neba a Čarovné Slovensko, ktoré na Slovensku patria k jedinečným knižným  
projektom, najmä ukazujú Slovensko jedinečným pohľadom. 
Garant: CBS s.r.o.  

 

15.00                Prezentácia najnovšej knihy Etely FARKAŠOVEJ, minuloročnej laureátky  
                          Ceny Anasoft litera: HODINY LIETANIA 

Uvádza riaditeľ VSSS, s.r.o. Roman Michelko 
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov  

  

16.00                Juraj Činčura: História oceánov a Štefan Luby a Vojtech Rušin: Svet je malý,  
                          ale je čoraz menší 

Ako vznikali oceány až do súčasnej podoby? To opisuje pútavá kniha Juraja 
Činčuru, v ktorej sa dozvieme nielen o histórii oceánov, ale aj o mýtoch s nimi 
spojených. Kniha Štefana Lubyho a Vojtecha Rušina je zasa pútavým 
rozprávaním o cestách oboch významných vedcov do sveta za poznaním 
a stretnutiami s rôznymi zaujímavými ľuďmi. 
Garant: SAV – Vydavateľstvo VEDA 

 

17.00                Prezentácia mesačníka Život, Almanachu Slováci v Poľsku a ďalšej  
                          vydavateľskej činnosti Spolku Slovákov v Poľsku 

Garant: Vydavateľstvo GORALINGA a Spolok Slovákov v Poľsku   
 

18.00  Kto „napísal“ vašu obľúbenú knihu po slovensky? Cena Jána Hollého za 
najlepší umelecký preklad roka 2018 – slovenské Oscary pre najlepších  
prekladateľov 
Prezentácia najlepších slovenských prekladov za rok 2018, ktoré získali  
navyššie slovenské ocenenie za umelecký preklad – Cenu Jána Hollého alebo  
niektorú z prémií. O svojej práci porozprávajú prekladatelia Ján Štrasser,  
Eva Maliti Fraňová, Lucia Halová, Otakar Kořínek, Stanislava Chrobáková  
Repar, Katarína Széherová a Elena Flašková.  
Garant: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 

   
Zmena programu vyhradená  


