
 

LITERÁRNE PÓDIUM  

ZVKS A LIC 
 

10. 11. 2019, nedeľa 

10.00  Ivana Havranová: Sama v dome 
Ivana Havranová uvedie svoju najnovšiu knihu “Sama v dome”. Román o žene, 
ktorá sa v živote vysporiadala so všetkými strasťami temnej minulosti svojho 
muža. 
Pripravil: MARENČIN PT 

10.30  Gustáv Murín: Mafiánsky gang Sýkorovcov 
Gustáv Murín odprezentuje knihu s DVD “Mafiánsky gang Sýkorovcov”. Do 
mozaiky mafiánskych príbehov najdlhšie pôsobiaceho a najnebezpečnejšieho 
mafiánskeho gangu „sýkoriek” zapadli aj posledné kamienky, vďaka čomu 
môže byť ich príbeh konečne dorozprávaný do konca. Premietanie filmu bude 
súčasťou prezentácie. 
Pripravil: MARENČIN PT 
 

11.00  30 rokov slobody  
 Aké boli očakávania aktérov Nežnej revolúcie? Ako sa odvtedy Slovensko 

zmenilo? Je naša spoločnosť slobodná a zostali nám revolučné ideály? Na tieto 
otázky sa pokúsia odpovedať priami účastníci novembrových udalostí. 
Pripravilo: Literárne informačné centrum 

13.00  Dokumenty z novembra 1989  
Dokumenty obsiahnuté v XIV. zväzku edície Pramene k dejinám Slovenska  
a Slovákov Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod oživujú  
30. výročie udalostí z novembra 1989. Edíciu v LIC založil historik a publicista  
Pavel Dvořák v roku 1998, doteraz vyšlo 14 zväzkov v 20 knižných dieloch.  
O zdokumentovaní týchto udalostí v súčasnosti besedujú publicista Péter  
Hunčík a historik Peter Jašek z Ústavu pamäti národa. 
Moderuje: Peter Turčík  
Pripravilo: Literárne informačné centrum 

14.00  Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika 
Slovenská a slovinská poetka, prozaička a literárna vedkyňa Stanislava  
Chrobáková Repar sa vo svojej novej knihe predstavuje predovšetkým ako  
literárna kritička a esejistka. Výber literárnych úvah, interpretácií a recenzií,  
ktorý vyšiel v ASPEKTE, predstaví v rozhovore s vydavateľkou Janou Cvikovou.  
Pripravilo: Aspekt a Literárne informačné centrum 

15.00 Predstavenie autorov: Miroslavy Varáčkovej a Michaely Mihokovej a ich 
knižných diel 
Pripravil: ELIST 
 

16.00  Na zázraky máme nos 
Sedem zdravotných klauniek a klaunov napísalo 32 skutočných príbehov, v 
ktorých opisujú zážitky s detskými pacientmi a seniormi. Zážitky, ktoré sa ich 



 

najviac dotkli a na ktoré nezabudli ani po rokoch. Príbehy o témach ako 
choroba, samota, bolesť, staroba či smrť prinášajú nový pohľad, ktorý v sebe 
skrýva nádej. Nie vždy je to nádej na uzdravenie či šťastný koniec, ale je to 
nádej, že aj v ťažkých chvíľach môžeme v nemocnici zažívať skutočné 
nezabudnuteľné úsmevné momenty. Kúpou knihy podporíte aktivity 
občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors.  
Moderátorka: Martina Švirlochová 
Autori (klauni): Mirka Škvareninová Dudková, Marika Kecskésová, Roman 
Večerek 
Pripravil: IKAR a OZ ČERVENÝ NOS 
 

17.00 Beseda o knihách: Čepiec – Katarína Kucbelová a Všetky jeho svety – Juraj 
Kováčik 
Čepiec: Autorka tejto knihy chodila dva roky do výrazne folklórnej oblasti pod  
Kráľovou hoľou. Chcela sa naučiť šiť čepiec, súčasť miestneho ženského kroja  
a popri tom sa dozvedela veľa iných vecí o živote v odľahlej horskej obci  
v postupne sa vyľudňujúcom regióne, o sebe, o ľudovej kultúre, o spolužití  
s Rómami, o stereotypoch, vrátane tých, v ktorých sama žila a žije.  
Nefotografovala, nenatáčala, nenahrávala. Počúvala, pozerala sa, vyšívala a  
zapisovala. Spoločne so svojou učiteľkou lovila v pamäti, spájala útržky  
z minulosti s detailmi z prítomnosti, na okraji dediny, v susedstve rómskej  
osady. Všetky jeho svety: Zo všetkých možností poznáme len tú jednu líniu  
nášho života, ktorú skutočne žijeme; tie ostatné si môžeme len predstavovať,  
snívať o nich. Prehliadka premárnených príležitostí. Čo by bolo keby. Hlavný  
hrdina románu je teoretický fyzik a vďaka skúmaniu paralelných vesmírov sa  
mu podarí nájsť spôsob, ako napraviť chyby, ktorých sa dopustil a znovu nájsť  
lásku, o ktorú prišiel. Dokáže to? Má vôbec šancu uspieť? Dovolia mu bohovia,  
osud, alebo vesmír, aby znovu získal ženu, ktorú už raz vlastnou vinou stratil? 
Moderuje: Dado Nagy 
Pripravil: SLOVART 

 
  Zmena programu vyhradená 


