
 

LITERÁRNE PÓDIUM  

ZVKS A LIC 

 

8. 11. 2019, piatok 

 
09.00  Kiko jeden, Kiko dva - prezentácia najnovšej knihy Tone Revajovej 

Pripravil: TRIO publishing 

10.00  Zlatý zub. Tajomstvo školskej pivnice  
Knižné vydanie komiksu, ktorý vychádzal na pokračovanie v časopise Slniečko,  
predstavia jeho autori Soňa Balážová a ilustrátor Dávid Marcin. Kreslením  
pred publikom Dávid Marcin ukáže, že komiks neponúka len zábavu, ale  
vyžaduje si aj majstrovstvo. 
Účinkujú: Dávid Marcin a Soňa Balážová 
Moderuje: Ľubica Kepštová 
Pripravilo: Literárne informačné centrum 

 

11.00  Ja som tu len ovca: Ján Jambor 
Po knihách „Ja som tu len mačka; Ja som tu len pes a Ja som tu len škrečok“ je 
tu ďalšia kniha z edície, ktorej sa potešia všetci milovníci zvierat. Zaujme 
malých i veľkých čitateľov, ktorí chcú vedieť, čo si myslí ovca. 
Pripravil: PERFEKT 

12.00  Mark Verin: Vzkriesenie  
Vzkriesenie je záverečným dielom trilógie Marka Verina, ktorá zachytáva tri 
desaťročia od zamatovej revolúcie na Slovensku až po súčasnosť. Mnohí sa 
tešili na zmenu, ktorú táto revolta sľubovala. Ale nasledujúci vývoj mnohých 
nenaplnil, skôr sklamal. Autor spolu so svojimi postavami hľadá odpovede na 
otázky, na ktoré si každý musí odpovedať sám. V záverečnom diele sa tvárou v 
tvár stretnú úhlavní nepriatelia. Pochopia, že žijú v inej dobe a inom tisícročí a 
nemôžu niesť zodpovednosť za skutky svojich rodičov. 
Pripravil: TATRAN 

13.00 Knižné novinky vydavateľstva Svojtka, čítanie a súťaž o knihy! 
Príďte medzi nás, vypočujte si úryvky z knižiek a nechajte sa prekvapiť. 
Možno príde aj Jánošík! 
Pripravil: SVOJTKA 

14.00  Autorské čítanie Medziriadkov 
Projekt Medziriadky na svojich podujatiach vždy uvádza dvojicu etablovaného  
autora alebo autorku a úspešného medziriadkara či medziriadkarku. Svoju  
poéziu tentoraz predstavia Ivona Pekárková a Alfréd Tóth.  
Moderuje: Soňa Uriková 
Pripravilo: OZ Medziriadky a Literárne informačné centrum 
 
 

 



 

15.00  Nové miesta na čitateľských mapách  
O nových prekladoch slovenskej literatúry do bulharčiny budú besedovať  
autori so svojim prekladateľmi. Významný bulharský spisovateľ a prekladateľ  
Asen Milčev postavil už pevný most pre bulharských čitateľov k súčasnej  
slovenskej literatúry. Tento rok vyšiel v jeho preklade už tretí román Michala  
Hvoreckého Troll. Prekladateľka Ľudmila Kotarová priniesla do Bulharska kus  
našich dejín svojím prekladom pútavého historického románu Antona  
Hykischa Spomeň si na cára. 
Pripravili: Bulharský kultúrny inštitút v BA a Literárne informačné centrum 

 

16.00  Slovenská literatúra v Paríži 
Na jednom z najvýznamnejších knižných veľtrhov Livre Paris 2019 sme  
prezentovali 25 nových titulov slovenských autorov v preklade do  
francúzštiny. Diskusia o tom, čo pre nás znamená vstup na francúzsky knižný  
trh a ochutnávka z prekladov. 
Účinkujú: Mária Ferenčuhová, Michal Hvorecký, Nicolas Guy, Uršuľa Kovalyk,  
Xavier Galmiche, Arpád Šoltész, Ivan Štrpka 
Moderuje: Miroslava Vallová 
Pripravilo: Literárne informačné centrum 

 

17.00  Slovensko - retro 
Prezentácia nových publikácií Tatry-retro a Trnava-retro, ktoré sú obrazovo-
textovými prechádzkami po Slovensku v rokoch 1948 až 1989. Ponúkajú 
obrazy miest v období socializmu a pripomínajú ako vyzerali a čím žili tieto 
lokality pred relatívne krátkym obdobím. 
Pripravil: DAJAMA 
 

17.30  Kto je to? 
Prezentácia novej náučno-vedomostnej a spoločensko-zábavnej hry Kto je to? 
venovanej slovenským a zahraničným osobnostiam. Hra obsahuje takmer 
2 000 indícií k viac ako 600 osobnostiam Slovenska a sveta z histórie, politiky, 
kultúry, umenia, vedy a športu. Ponúka poučenie i zábavu. Radosť z toho, keď 
viete a zamyslenie, koľko toho ešte neviete... 
Pripravil: DAJAMA 
 
 

  Zmena programu vyhradená 


