
 

LITERÁRNE PÓDIUM  

ZVKS A LIC 

 

9. 11. 2019, sobota 

10.00 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 

11.00  Lajos Grendel: Padlí anjeli 
Posledný autorský výber Lajosa Grendela „Padlí anjeli“ obsahuje romány, 
ktoré prvýkrát vychádzajú v slovenčine v preklade Karola Wlachovského. V 
románoch odhaľuje odvrátenú tvár verejného a súkromného života (kariéra, 
politika; sex, rodina). Peter Zajac, Rudolf Chmel a prekladateľ si pripomenú 
nedávno zosnulého autora. 
Pripravil: MARENČIN PT 

11.30  Anton Baláž: Dva slovenské osudy – Špitzer-Mach 
Kniha o stretnutiach autora s Jurajom Špitzerom a Alexandrom Machom. 
Rozhovory o Machovej novinárskej tvorbe, o priateľstve s komunistickými 
intelektuálmi, úvahy o tom za akú cenu vznikol a existoval vojnový Slovenský 
štát. Autor uvedie knihu s historikom Ivanom Kamencom. 
Pripravil: MARENČIN PT 

12.00  Rómsky knižný klub Bidovčatá 
Deti z rómskej osady medzi Michalovcami a Košicami predvedú hudobno- 
literárnu adaptáciu slovenských povestí Zuzany Kuglerovej v ich rodnom  
jazyku – spev má v ňom rovnako dôležité miesto ako slovo.  
Pripravilo: Literárne informačné centrum 

13.00  Za hranicami slonovinovej veže 
So spisovateľom svetového formátu Györgyom Dragománom (Biely kráľ, 
Hranica, Vydavateľstvo Zelený kocúr) a jeho manželkou spisovateľkou 
a poetkou Annou Szabó T. (autorkou zbierky Törésteszt, ktorej slovenský 
preklad sa pripravuje) sa o spoločnej práci, spoločnom živote,  o vydaných 
a pripravovaných knihách porozpráva spisovateľ Pavol Rankov.  
Pripravil: Maďarský inštitút a Literárne informačné centrum 

 

14.00  História dopravy vo Vysokých Tatrách – Ivan Bohuš 
Históriu dopravy začali písať exploatátori tatranskej prírody z podtatranských  
miest a obcí, ktorí už v stredoveku prichádzali do lesov a dolín nad nimi. Lovci,  
bylinkári, pastieri. V roku 1793 vznikla prvá tatranská osada, Starý Smokovec.  
Ďalším významným míľnikom v dejinách dopravy a turistického ruchu vo  
Vysokých Tatrách bol rok 1871, kedy bol dokončený podtatranský úsek  
Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ). S tým súvisel aj vznik ďalších tatranských  
osád, ktoré sa rozvíjali ako centrá kúpeľníctva, cestovného ruchu, rekreácie,  
turistiky a zimných športov. Typickými horskými dopravnými prostriedkami sú  



 

lanové dráhy. Prvá pozemná lanová dráha vo Vysokých Tatrách vznikla v roku  
1908 medzi Starým Smokovcom a Hrebienkom. Visutú lanovú dráhu  
z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít dali na celom úseku do prevádzky pre  
verejnosť v roku 1941. Dodnes ju považujeme za najatraktívnejšie dopravné  
zariadenie vo Vysokých Tatrách. Od roku 1943 pristávajú na letisku Poprad- 
Tatry dopravné lietadlá. Vo vysokohorskom teréne našli uplatnenie vrtuľníky,  
ktoré uľahčujú prácu horským záchranárom a vrtuľníky, ktoré slúžia ako  
„lietajúce žeriavy“ pri rôznej stavebnej činnosti v ťažko prístupnom teréne  
alebo pri sezónnom zásobovaní chát. 
Pripravil: IB TATRY 

15.00  Kritická ročenka 
Aká je naša súčasná literárna kritika? Antológia Kritická ročenka 2018 ponúka  
pohľady 23 kritikov za zrkadlo literárnej tvorby. O ambíciách a možnostiach  
súčasnej literárnej kritiky besedujú literárni vedci – zostavovateľ antológie  
Vladimír Barborík a Viliam Nádaskay. 
Pripravilo: Literárne informačné centrum 

16.00  Slovenský intelektuál Alexander Matuška  
Monografia o Alexandrovi Matuškovi vyšla z pozostalosti literárneho vedca  
Vladimíra Petríka, ktorý jeho tvorbu pozorne sledoval pol storočie.  
Publikáciu predstaví jej editor Vladimír Barborík, tvorbu a život Alexandra  
Matušku priblíži Rudolf  Chmel.  
Moderuje: Magdalena Bystrzak   
Pripravilo: Literárne informačné centrum 

 

17.00  Veľký nástup komiksu? 
Slovensko nemá silnú komiksovú tradíciu. Aj napriek tomu sa grafický román  
a komiks nevzdávajú a vydávajú sa do boja s novými výzvami. O tom, aké  
výzvy komiks ponúka tvorcom, budú besedovať Tomáš Prokůpek, 
vedecký pracovník na FF Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa venuje 
histórii čes. komiksu, výtvarník Dávid Marcin a teoretik pop-kultúry Juraj Búry. 
Moderuje: Eva Piarová 
Pripravilo: Literárne informačné centrum 

18.00 Krst knihy: Sedem cností tohto leta – Silvia Bystričanová 
Moderuje Monika Nagyová, Krstná mama Szidi Tobias 
Osud nie je náhoda. Skúša, ponúka, berie. Čo vezmeme? Čo odmietneme? 
Počas jedného leta sa zoznámime s Marínou, ktorá má fungujúcu rodinu, 
prácu, kde stretáva veľa zaujímavých ľudí a má ešte čosi. Zvláštnu schopnosť 
precítiť emócie ľudí pri dotyku s miestom, kde oddychujú. Neuvedomuje si, že 
osud jej syna, hudobného skladateľa, závisí aj od jej rozhodnutí. Na ceste 
životom zbierame cnosti aj hriechy a chtiac-nechtiac ich odovzdávame aj 
svojim deťom. 
Pripravil: SLOVART 
 
Zmena programu vyhradená 


