ŠTVRTOK, 8. 11. 2018
10.00 - 11.00

Mária Terézia, vladárka a matka - Ivan Mrva
Historik, spisovateľ, autor o svojej knihe, v ktorej netradične nazerá na život
panovníčky, ktorá svojimi schopnosťami i výsledkami prevýšila mnohých mužov.
Pripravil: PERFEKT

11.00 - 12.00

Osmičky v našich dejinách - Dušan Čaplovič, Miloslav Čaplovič
Autori popisujú kľúčové medzníky (ktoré sa udiali v osmičkových rokoch) v dejinách
nášho národa, ktorý po veľmi kľukatej ceste kráčal k štátnosti.
Pripravil: PERFEKT

12.00 - 13.00

Cena Bibliotéky
Beseda s laureátkou Ceny Bibliotéky za rok 2018
Pripravilo LIC

13.00 - 14.00

Milujte kráľovnú - Anton Hykisch
Historický román o Márii Terézii od uznávaného autora a odborníka na históriu
Uhorska a dejín Slovenska, mapujúci kľúčové udalosti jej panovania.
Pripravilo: Knihárstvo GEORG

14.00 - 15.00

Dvaja noví básnici, dve nové knihy
Martina Boleková - vrúcna aj neútešná až do krvi
Tomáš Záborský - drsný aj nežný až do kosti
Moderujú: Pišta Vandal Chrappa a Kveta Dašková
Pripravilo: Q111

15.00 - 16.00

"Ktorá tvár je vaša, generál Štefánik?"
"Pokušenia Dominika Tatarku"
Prezentácie kníh Antona Vydru (.týždeň) prezentácia knihy
Pripravil: W PRESS

16.00 - 17.00

"Slušné Slovensko" - Michal Magušin (.týždeň)
Diskusia s hosťami ku knihe Slušné Slovensko
Pripravil: W PRESS

17.00 - 18.00

Žiť svoju báseň
V knihe rozhovorov, ktoré Ján Štrasser s básnikom Ivanom Štrpkom zaznamenal do knihy
Žiť svoju báseň, hovorí jeden z našich najvýznamnejších súčasných básnikov o svojich
literárnych začiatkoch, priateľstve Osamelých bežcov, svojej tvorbe, ale aj súčasnej
kultúre.
Moderuje Miroslava Vallová
Básne Ivana Štrpku čítajú autor a Šimon Ferstl
Pripravilo: LIC

18.00 - 19.00

Prezentácia o americkom školskom systéme, o štátnych aj súkromných stredných
školách v USA a o vládou dotovanom programe v dobrovoľníckych rodinách.
Prezentuje Michaela Yisrael.
Pripravilo: D&D Team
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PIATOK, 9. 11. 2018
9.00 - 10.00

V znamení ametystu - Mária Danihelová
Ako sa z blogerskej senzácie stať autorkou úspešnej knihy?
Moderuje: Dado Nagy
Pripravil: ALBATROS

10.00 - 11.00

Piráti svetových morí - prekladateľ Jaroslav Coplák
Odkedy sa ľudské pokolenie vydalo na plavbu, odvtedy námorníkom konkurujú
piráti, korzári a ostatní morskí lúpežníci. Kniha mapuje celý svet od začiatkov až do
dnešných dní.´
Pripravil: PERFEKT

11.00 - 12.00

Významné osobnosti starého Prešporku - Ivan Szabo
Zaujímavosti o starom Prešporku, v ktorom žili, narodili sa, bývali, založili si rodinu
alebo našli prácu mnohí učenci, lekári či umelci.
Pripravil: PERFEKT

12.00 - 13.00

Slovensko–rodný náš kraj - Vojtech Majling
Renomovaný popularizátor slovenských ľudových tradícií predstaví svoju novú knihu.
Moderuje: Dado Nagy
Pripravil: ALBATROS

13.00 - 14.00

Som ako morská voda
Popredný bulharský prekladateľ Asen Milčev predstaví svoj preklad románu Bellevue
Ivany Dobrakovej, ktorá má bulharské korene. V bulharčine vydalo jej román
Vydavateľstvo Nauka i izkustvo v Sofia tento rok.
Zbierku bulharskej poetky Dimany Ivanovej Som ako morská voda preložil do slovenčiny
Igor Hochel, ktorý ju spolu s autorkou predstaví. Zbierka v slovenčine je knižnou
novinkou bratislavského vydavateľstva ArsPoetica.
Pripravilo LIC v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom Bratislava

14.00 - 15.00

Dva rozhovory: s vydavateľkou, spisovateľkou a knižnou dizajnérkou Kvetou
Daškovou a s kapucínom Felixom o jeho žití a o jeho novej knihe.
Moderuje: Pišta Vandal Chrappa
Pripravilo: Q111

15.00 - 15.30

Slovensko v Československu
Prezentácia novej historicko-geografickej knihy Slovensko na starých pohľadniciach
v rokoch 1918 až 1939. Autori Ján Hanušin, Daniel Kollár a Ján Lacika sa v nej venujú
obrazu Slovenska v období existencie Československej republiky a na príklade viac ako
500 pohľadníc miest a dedín sa charakterizujú krajinu, udalosti a ľudí.

15.30 - 16.00

Bratislava – retro
Prezentácia novej publikácie, ktorá je pohľadnicovou prechádzkou po Bratislave
v rokoch 1948 až 1989. Ponúka obraz mesta v období socializmu ako o tom
vypovedajú v tej dobe vydané pohľadnice. Autor Ján Lacika nimi pripomenie
Bratislavčanom ako vyzeralo a čím žilo ich mesto pred relatívne krátkym obdobím.
Pripravila: DAJAMA

16.00 - 16.30

Príbehy vrchov
Prezentácia novej publikácie, ktorá je putovaním na 25 vrchov Slovenska podľa
literatúry. Autor Marián Grebáč predstavuje na vysokorských túrach miesta, ktoré
majú odraz v literatúre a pripomína zmysel a význam týchto lokalít v minulosti
a súčasnosti. Pritom objavuje genius loci vrchov a dolín ležiacich pod nimi.
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16.30 - 17.00

Poznáš svet?
Prezentácia novej náučno-vedomostnej spoločenskej hry je určená zvedavým deťom
a dospelým, ktorí majú radi poznávanie a objavovanie nielen blízkych, ale aj
ďalekých krajín. Hra je putovaním po kontinentoch a štátoch na podklade dvoch
ilustrovaných herných plánov mapy sveta s viac ako 800 otázkami.
Pripravila: DAJAMA

17.00 - 18.00

Od predjaria k pádu režimu
Najnovší zväzok obsiahlej edície PRAMENE k dejinám Slovenska a Slovákov XIII d
zaznamenáva prostredníctvom historických dokumentov turbulentné obdobie rokov
1960 – 1989 na Slovensku a zmeny komunistickej moci. O historických udalostiach tohto
obdobia budú besedovať editor edície historik Pavel Dvořák a vedúca autorského
kolektívu historička Jaroslava Roguľová.
Moderuje Peter Turčík
Pripravilo: LIC

18.00 - 19.00

Slováci pri budovaní základov Československej republiky
100. výročie vzniku ČSR si pripomíname listovaním v PRAMEŇOCH (zv. XIIa). Publikácia
obsahuje od prvých dokumentov, ktorými sa Slováci prihlásili k „účasti na utvorení
samostatného štátu pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezska“, až po prvé
desaťročie spolužitia. Ktoré zo základov Československej republiky pretrvali, o tom bude
diskutovať historik Róbert Letz.
Moderuje Peter Turčík
Pripravilo: LIC

SOBOTA, 10. 11. 2018
10.00 - 11.00

Kúpeľné oblátky, Pavúčikovia miláčikovia, Premiérova milá - Ivana Havranová
Ivana Havranová rozpráva o svojich najnovších tituloch.
Moderuje: Mirec
Pripravil: MARENČIN PT

11.00 - 12.00

Alternatívna medicína
Diskutujú: Zuna Vesan Kozánková - autorka knihy Tao-cesta ku zdraviu
Zdenka Kramplová - odborníčka na alternatívnu medicínu
Moderuje: Andy Timková
Úžasná a komplexná kniha s návodom, ako byť zodpovedný za svoje zdravie a ako byť
sám sebe lekárom.
MUDr. Martina Hrošová: Kniha je veľmi zrozumiteľným sprievodcom vlastným zdravím.
Čínska medicína nie je žiadna exotika, jej pravidlá platia aj u nás. S našimi potravinami,
našimi bylinkami, našou prírodou.
Adela Vinczeová: Táto kniha ma počas čítania stále príjemne prekvapovala. I napriek
tomu, že sa čínskej medicíne už niekoľko rokov venujem, pomohla mi kadečo lepšie
uchopiť.
Marek Bohunický: Odporúča lektor a terapeut s 20-ročnou praxou.
Pripravil: IKAR

12.00 - 13.00

Sibyla Mislovičová deťom...
Predstaví svoje knižky pre deti a porozpráva o, prečo je čítanie pre ne také dôležité.
Pripravil: MATYS

3

13.00 - 14.00

Rómske talenty z Paľikerav
O tom, že Rómovia nemajú talent len na spev a tanec, ale aj na poéziu, nás presvedčia
členky literárneho klubu vysokoškolákov ukážkami zo svojej tvorby.
Účinkujú: Iveta Horváthová, Michaela Peštová, Lukáš Vávra, Mgr. Lýdia Pompová
Moderujú: Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár
Pripravilo: LIC

14.00 - 15.00

Stretnutie s ilustrátorkou akad. mal. Danicou Pauličkovou
Prezentácia kníh Paríž le réve z jej pobytu v Paríži a detskej knižky Macíkove
tajomstvá, ktorú napísala a ilustrovala.
Pripravila: SENECA PUBLISHING COMPANY

15.00 - 16.00

Na sútoku Sávy a Dunaja
– tam sídli vydavateľstvo Službeni glasnik v Belehrade, ktoré prezentuje preklady do
srbčiny literárnovedných diel Františka Mika Prolegomena za semiotiku bića, Antona
Popoviča Estetska metakomunikacija a antológiu slovenskej literárnej vedy od druhej
polovice 20. storočia Modeli i diskursi slovačke nauke o književnosti. Publikácie vyšli s
podporou SLOLIA, komisie LIC.
Moderuje prof. Peter Zajac
Pripravili: Vydavateľstvo Službeni glasnik a LIC

16.00 - 17.00

Pohyb k nehybnosti
Fotograf Anton ŠMOTLÁK zachytil svojím objektívom literárny život na Slovensku od
začiatku 60. do konca 70. rokov. Literárni vedci Vladimír BARBORÍK a Vladimír PETRÍK z
bohatého fotografického archívu vybrali takmer 150 záberov, ktoré vystihujú rozdiely
literárneho vývinu po okupácii Československa roku 1968, a pripravili sprievodné texty.
Diskutujú: literárni vedci Vladimír Barborík a Peter Darovec
Moderuje: Radoslav Passia
Pripravilo: LIC

17.00 - 18.00

Krvavé sonety / The Bloody Sonnets
Najvýznamnejšie básnické dielo slovenskej literatúry s protivojnovou tematikou P. O.
Hviezdoslava vychádza prvýkrát v angličtine v Literárnom informačnom centre.
Predstaví ho prekladateľ, írsky básnik a prozaik John Minahane.
Interpretácia v angličtine Daniel Hall, v slovenčine Štefan Bučko
Moderuje Tomáš Ulej
Pripravilo: LIC

18.00 - 19.00

Legenda o jazyku - Pavol Rankov
Skúsený autor Pavol Rankov predstaví svoju novinku - román Legenda o jazyku, v
ktorom zavíta do nedávnej minulosti. Jeseň 1972. Vlasy hipíkom stále dorastajú a
bigbít je čoraz tvrdší. Okupačná sovietska armáda sa v ČSSR cíti ako doma a súdruh
Biľak vystupuje na zasadnutí ÚV KSČ so zásadnou správou. Palestínske komando
zavraždí na olympiáde niekoľko športovcov, ľavicoví teroristi Baader a Meinhofová
sedia v nemeckom väzení, z Československa je unesené ďalšie lietadlo. Táňa,Tomáš,
Martin a Klára majú devätnásť a zvedavo pozorujú svet okolo seba. Sú v prvom
ročníku štúdia histórie, takže najviac ich zaujíma, či honosný relikviár, ktorý bude
otvorený v rámci rekonštrukcie Svätovítskeho chrámu, naozaj ukrýva jazyk Jána
Nepomuckého.
Pripravil: SLOVART
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NEDEĽA, 11. 11. 2018
10.00 - 11.00

Sophie · Ples u vojvodkyne - Martina Monošová
Martina Monošová predstavuje svoj najnovší historický román.
Moderuje: Dado Nagy
Pripravil: MARENČIN PT

11.00 - 12.00

Pozvanie do básne
Nedožité deväťdesiate narodeniny jedného z našich najvýznamnejších básnikov 20.
storočia Milana Rúfusa si pripomenú jeho priatelia a obdivovatelia jeho poézie.
Pripravilo: LIC

12.00 - 13.00

V panoramatickom kine - Juraj Kováčik
O svojej prozaickej prvotine porozpráva autor Juraj Kováčik. Poviedky o láske a smrti
sa odohrávajú v rôznych časoch a krajinách Európy. Tento pestrý kaleidoskop postáv
a prostredí autor podáva až s filmovou plastickosťou. Jednotlivé obrazy sú spojené
do celku súvislosťami, ktoré sa vynárajú postupne a ústia do prekvapivých, občas aj
fatálnych následkov. Sme to my, kto tvoríme históriu vlastných životov svojimi činmi?
Alebo je to naopak a práve príbehy, s ktorými sa stotožníme, predurčujú naše
konanie a osudy?
Pripravil: SLOVART

13.00 - 14.00

Blízki susedia, vzdialené jazyky
O prekladoch maďarskej literatúry do slovenčiny diskutujú prekladateľky Timea
Becková, Renáta Deáková, Gabriela Magová a Lucia Molnár Satinská.
Moderuje Radoslav Passia
Pripravilo: LIC v spolupráci s Maďarským inštitútom v Bratislave

14.00 - 15.00

Maďarské impulzy
O súčasnej maďarskej literatúre, o jej smerovaní a zahraničných prienikoch diskutujú
básnik a publicista Ferenc CZINKI, prozaik Viktor HORVÁTH, ktorého román Môj tank
vyšiel v slovenčine, a publicista a prozaik Benedek F. TÓTH.
Moderuje Eva Andrejčáková
Pripravilo: LIC v spolupráci s Maďarským inštitútom v Bratislave

15.00 - 16.00

Mafiáni 4-Takáčovci - Gustáv Murín
Gustáv Murín o svojej poslednej knihe zo série o Mafiánoch.
Pripravil: MARENČIN PT

16.00 - 16.30

Polámané nohy baletiek - Peter Getting
Peter Getting o svojej novej zbierke próz.
Pripravil: MARENČIN PT

16.30 - 17.00

2084 - Martin Jurík
Martin Jurík prezentuje svoj nový dystopický román o dôsledkoch imigračnej politiky
a konflikte náboženstiev v Európe roku 2084, aktuálny práve dnes.
Pripravil: MARENČIN PT
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