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Prezentácia vydaní SSS, SVC B. Petrovca z oblasti slovensko-srbskej
literárnej spolupráce
V programe predstavenie kníh jubilujúcej Viery BENKOVEJ z Báčskeho
Petrovca: STUDŇA (výber z poézie Dagmar Mária Anoca), jubilejúci akademik
Matija BEČKOVIĆ: Ešte sme neskončili... (výber z poézie v preklade M.
Prebudilu), Miroslav BIELIK: Mostovi u nepoznato (výber z poézie v
preklade M. Prebudilu a v redakcii M. Demáka, vydanie SVC uvedie riaditeľ
SVC Vladimír Valentík). O ďalších vydaniach a projektoch M. Demák.
Moderujú: M. Bielik, M. Demák a M. Prebudila.
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
CESTUJTE SO SPRIEVODCAMI NATIONAL GEOGRAPHIC
Na veľtrh vám prinášame aj inšpirácie na cesty nielen vďaka bohatej edícii
knižných sprievodcov z vydavateľstva CPRESS, ale aj prostredníctvom
autorských fotoshow cestovateľov, ktorí vám sprostredkujú autentické zážitky
z vybraných destinácií:
USA – dychberúci YELLOWSTONE. Národný park Yellowstone patrí medzi
najunikátnejšie prírodné rezervácie planéty. Založený v roku 1872 ako prvý
národný park sveta poskytuje útočisko tisíckam rastlinných a živočíšnych
druhov, vrátane medveďov grizzly, vlkov, bizónov či losov. Vďaka aktívnej
vulkanickej činnosti sa môže pochváliť počtom gejzírov a ďalších
geotermálnych divov v rozsahu, aký nemá žiadne iné miesto Zeme. Aj preto
patrí Yellowstone právom medzi najpozoruhodnešie výtvory matky prírody a
najkrajšie a najnavštevovanejšie národné parky sveta.
VIETNAM A KAMBODŽA – skvosty Indočíny
Zažite unikáty Indočíny, ktoré nemajú na svete obdobu: vodné bábkové
divadlo v Hanoji, architektonický div sveta – starobylý komplex Angkor Wat,
očarujúce scenérie legendárneho zálivu Halong Bay, kozmopolitný Saigon,
kráľovský pokoj v Hue aj oddych na najkrajších plážach. Vietnam a Kambodža,
dva skvosty juhovýchodnej Ázie, každý vás očarí niečím úplne iným. Nádych
komunizmu, skvelá kávička, najviac motoriek na svete a bláznivá farebná delta
Mekongu - to všetko v jedinej krajine, vo Vietname. K tomu monumentálne
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chrámy stratené v džungliach kambodžského Angkoru. Nesmie chýbať
fantastická kuchyňa, či rozmanité tváre miestnych plné úsmevov ale i stôp
nedávnych tragédií, nesúce hrdo ďalej bohaté dedičstvo svojich predkov.
OMÁN – skutočný klenot Arábie. Krajina akoby vystrihnutá z rozprávky tisíc
a jednej noci, to je Omán. Čarovná krajina, ktorá bola kedysi námornou
a obchodnou mocnosťou. Krajina, ktorú formoval vplyv mnohých náboženstiev
a kultúr. Pevnosti, hrady, jedinečná kuchyňa, rôzne vône a ešte omnoho viac.
Spoznajte ozajstný klenot a zažite atmosféru naozaj arabského Mesta.
Odborný garant: Eva Rosíková v spolupráci s Albatros Media Slovakia
Kytica
Vrcholné dielo českej klasickej poézie z pera Karla Jaromíra Erbena KYTICE
vychádza v exkluzívnom šate v prebásnení Ľubomíra Feldeka s ilustráciami
Kataríny Vavrovej.
Hosť: Ľubomír Feldek, Katarína Vavrová
Garant: Vydavateľstvo Perfekt
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