
 

LITERÁRNE PÓDIUM  

ZVKS A LIC 

 

7. 11. 2019, štvrtok 

 
10.00  Strážca zadných dvier: prezentácia knihy Dany Podrackej 

Pripravil: TRIO Publishing 

11.00 Autokorektívne kartičky a práca s nimi - predstavenie interaktívnej aplikácie 
a Financie v praxi - krst učebnice 
Moderátorka a krstná mama knižky: Lujza Garajová 
Pripravil: ABCedu 

12.00  Cena Bibliotéky 
Beseda s laureátkou Ceny Bibliotéky za rok 2019. Literárne informačné  
centrum v spolupráci s Inchebou Bratislava od roku 2007 udeľuje cenu za  
pozoruhodné literárne dielo ženskej autorky, ktoré vyšlo v predchádzajúcom  
roku. Laureátka sa vyhlasuje počas slávnostného otvorenia Bibliotéky. 
Moderuje: Zuzana Belková 
Pripravilo: Literárne informačné centrum 
 

13.00  Gágaji, Táraji a Prďúsi - Výroky slovenských politikov 
Na začiatku sme si sľúbili lásku, až sme sa dostali do doby kešu. Na Slovensku 
je to tak. Sľúbia vám dvestotisíc pracovných príležitostí, no napokon sa 
dozviete, že skutok sa nestal. Kde nastala procesná chyba? Je tu ešte 
alternatívna možnosť zarobiť si vlastnou hlavou.  
Zostavil: Ján Kamenistý, Komentoval: Samo Marec, Kreslil: Shooty 
Pripravil: ARTIS OMNIS 

14.00  LEXIMAPPING: Prevratná novinka na trhu učenia sa cudzích jazykov 
Ide o ucelený systém výuky cudzích jazykov založený na kontextovom 
a hĺbkovom učení a efektívnom zápise a opakovaní. Jeho hlavnou časťou je 
tvorba lexikariet na základe myšlienkových máp. Je určený pre samoukov 
a učiteľov cudzích jazykov, ale aj pre všetkých, ktorí sa snažia dosiahnuť 
plynulosť a prirodzenosť pri používaní cudzieho jazyka. Funguje vo webovej 
aj mobilnej aplikácii a v tlačenej podobe je vydaná knižka, ku ktorej je 
priložených 90 ks lexikariet a 4 testovacie karty. 
Pripravil: MIKULA 

15.00  Kladivom na kráľovnú: Ivan Szabó 
Spisovateľ Ivan Szabó, milovník Bratislavy a autor niekoľkých publikácií sa 
tentoraz pustil do osudov známych a vážených Prešporčanov z 19. a 20. 
storočia. 
Pripravil: PERFEKT 

 



 

 

16.00  To najlepšie zo sociálnych sietí 

Združenie internetových autorov PARS ARTEM predstaví svojich členov a ich  
knihy. Ondrej Kalamár uvedie knihu o básnikovi Jožovi Urbanovi Pivo u 

 Chárona, Dana Janebová svoj trojjazyčný príbeh pre deti Laura a Sebastián. 
Moderuje: Zuzana Kuglerová 
Pripravili: OZ Pars artem a Literárne informačné centrum 

 

17.00  Archívy priestorov Mily Haugovej 

Významná súčasná poetka otvára čitateľom svoje umelecké aj osobné  
priestory, sú v nich záznamy, ktoré umožnia hlbšie preniknúť do jej literárnej  
tvorby a uvažovania o umení a živote. 
Moderuje: Veronika Dianišková 
Pripravilo: Literárne informačné centrum 

 

18.00  Naše filmové storočie a iné edičné tituly Slovenského filmového ústavu 
Pripravil: SFÚ 
 
Zmena programu vyhradená. 


