10. 11. 2019, nedeľa
10.15

365 dní v záhrade – prezentácia knihy a prednáška prof. Ivana Hričovského
Bohato ilustrovaný poradca 365 dní v záhrade obsahuje informácie týkajúce sa
zakladania a udržiavania záhrady spolu s návrhom druhov rastlín, ktoré sa v nej
oplatí vysadiť. Nachádzajú sa v ňom užitočné rady, ktoré záhradkárovi uľahčia
pestovanie zeleniny, ovocných stromov a kríkov, ako aj kvetov a okrasných
rastlín. Prináša odporúčania vzťahujúce sa na záhradnú architektúru,
záhradnícke náradie, hospodárenie s vodou, používanie hnojív či boj proti
škodcom a burine. V slovníčku termínov je zhrnuté vysvetlenie najdôležitejších
záhradkárskych pojmov.
Garant: GEORG

11.00

Svieže tóny v maďarskej poézii na Slovensku
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu
Prezentácia antológie Báseň je tajomstvo (Občianske združenie Vámbéryho –
PIM) spojená s diskusiou.
Garant: Maďarský inštitút

13.00

Prezentácia antológie súčasnej maďarskej poézie v prekladoch do
slovenčiny, pripravenej v spolupráci SSS a Maďarského zväzu spisovateľov
v Budapešti, VŠETKO JE POÉZIA.
Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci s Maďarským zväzom
spisovateľov vydáva antológiu maďarských básnikov, predstaviteľov súčasných
trendov maďarskej poézie. Antológia je zostavená z ukážok diel dvadsiatich
piatich autorov a autoriek, ktoré pripravila tajomníčka Maďarského zväzu
spisovateľov Erős Kinga. Do slovenčiny diela preložili Mária Fazekašová, Lenka
Nagyová, Jitka Rožňová a ďalší. Publikáciu zostavil a lektoroval Dr. Miroslav
Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov s účasťou členky Spolku
Kataríny Kolárikovej a zodpovedným redaktorom publikácie je Dr. Peter
Mišák, básnik a publicista, podpredseda Spolku.
Cieľom vydania publikácie je zoznámiť širšiu slovenský čitateľskú verejnosť s
literárnymi trendmi a pohybmi v susednom Maďarsku, keďže obidve literatúry
(maďarská i slovenská) boli v minulosti prepojené spoločnou štátnosťou i

vzájomnými kultúrnymi a literárnymi prienikmi a dnes sa paralelne vyvíjajú a
vzájomne obohacujú v susedskej blízkosti.
Garant: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov
14.00

Summa Philosophiae Normalis
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu
Diskusia s Michalom Havranom o knihe úvah Bélu Hamvasa Unicornis a iné
eseje (Vydavateľstvo Marenčin PT) spojená s filmovou projekciou.
Hosťky: režisérka Zsuzsa Katona a filozofka Katalin Thiel
Garant: Maďarský inštitút
Zmena programu vyhradená

