9. 11. 2019, sobota
10.15

Zuzana Štelbaská a Petra Lukovicsová: Experiment so Sofiou
Debata o knihe, v ktorej si dievčatko skrotí muchu. A po debate si tú muchu
môžete vyrobiť!
Garant: Albatros Media Slovakia

11.00

Kto som? Nepoviem!
Interaktívny program o významnom maďarskom básnikovi 19. storočia Petőfim
pre všetkých od 14 do 99 rokov.
Garant: Maďarský inštitút
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu

12.00

Radšej by som zomrela ako pribrala
Valentína Sedileková vo svojej knižke Chuť žiť citlivo a úprimne odhaľuje
skutočnú tvár anorexie, ktorý dopĺňajú komentáre odborníčok. Je anorexia
naozaj o túžbe páčiť sa iným? Týka sa iba modeliek? Ako sa môže človek vidieť
nereálne? Akú súvislosť má anorexia so závislosťami či schizofréniou?
Pozývame vás na diskusiu s odborníčkami na poruchy príjmu potravy, osobnú,
úprimnú a otvorenú. Ponúka priestor pre všetky otázky o anorexii, aj pre tie,
ktoré ste sa doteraz hanbili opýtať. Vypočujte si príbeh o podpore ľudí a láske,
čo dokáže zachraňovať životy.
Garant: Vydavateľstvo ELIST

13.00

Kristína Ježovičová: Zakázaná príťažlivosť
Popredná slovenská autorka opäť zabŕda do horúcej témy. Čo sa stane, keď sa
učiteľka zahľadí do žiaka? Alebo naopak?
Garant: Albatros Media Slovakia

14.00

Stretnutie s deťmi a ich rodičmi
Autor kníh pre deti aj dospelých pozýva na osobné stretnutie. V dialógu medzi
deťmi a rodičmi sa bude snažiť odpovedať na otázku, ako zmysluplne prežiť
vlastné detstvo. Pozve deti a rodičov do projektov Chymeros (interaktívny
fantasy príbeh) a Radostná škola (edukatívny projekt), ktorých cieľom je
vytvoriť dobrodružnú cestu za poznaním a vedomosťami.
Garant: Radostná škola s Danielom Hevierom

15.00

V objatí stepi, Profesorské šťastie
Hosť: Ján Riapoš, Eva Bacigalová
Garant: Perfekt a Paralympijska marketingová spoločnosť

16.00

Milí čitatelia, už tradične vás pozývame na našu motýľovskú besedu. Príďte si
vypočuť svojich obľúbených autorov, načerpať novú inšpiráciu a pozitívnu
energiu vďaka príbehom, ktoré žijú spolu s nami.
Svoje knižné novinky predstavia úspešné slovenské autorky, ako Marta
Fartelová, Andrea Rimová, Michaela Ella Hajduková a ďalšie. Súčasťou besedy
bude aj krst knihy a autogramiáda. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
... lebo aj vďaka vám už viac ako 27 rokov vydávame príbehy, ktoré zostávajú
v našom srdci.
Vaše vydavateľstvo Motýľ ♥

18.00

Zelená karta - krst knižného debutu Renáty Sarvašovej podľa jej skutočného
životného príbehu
Po 15 rokoch manželstva, keď sa rodina zadĺži pri podnikaní a príde takmer o
všetko, hlava rodiny vymyslí neobyčajný plán. Kúpiť si manželstvo v Amerike a
získať Zelenú kartu. Zachrániť rodinu a postaviť im raj na zemi.
Garant: Citadella
Zmena programu vyhradená

