1 TLUMOČENO 7 GENIUS LOCI/MĚSTA 8 AUDIOKNIHY 3 CENY A SOUTĚŽE A DAS BUCH

STÁLÉ PROGRAMY
STÁLÉ PROGRAMY A VÝSTAVY

11.–14. 5.

P611 – Pravé křídlo2

Přidejte se do Klubu knižních šampionů
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtenářům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrázek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zúčastněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
[[Svět knihy, s.r.o.

11.–14. 5.

P612 – Pravé křídlo9

[[Agentura Dobrý den – Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

P612 – Pravé křídlo2

Společenské hry
Navštivte stánek klubu deskových her Paluba, kde
se můžete naučit a vyzkoušet si mnoho druhů deskových her, vše pod vedením odborných lektorů.
[[Klub deskových her Paluba

11.–14. 5.

11.5.
12.00–18.00
12.5–13.5. 10.00–18.00
14.5.
10.00–16.00
Prostor před Průmyslovým palácem2

Bible kralická v expozici Muzea rekordů
a kuriozit
V expozici pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit
budou návštěvníci moci psát dvoumetrovou dřevěnou tužkou, vyfotografovat se s nejmenší funkční
motorkou v Čechách nebo si prohlédnout netradiční
podoby věže, v níž muzeum sídlí. Představena bude
rovněž funkční replika středověkého knihtisku, na
které si zájemci mohou vytisknout stránku z Bible
kralické.

11.–14. 5.

Literární vinárna bude otevřena denně od 9.30 do
19.00 a nabídne vína od vinařů – autentistů, které
geograficky spojuje půdorys původní rakousko-uherské monarchie.

Mini pojízdná knihovna Oskar
Oskar je sice malý, ale naplněný vším, po čem srdce
čtenáře touží. Můžete si zde půjčit knihy, mluvené
slovo, hudbu nebo filmy, zahrát hry deskové i na tabletu. Oskar a knihovníci se na vás těší. Vstup volný.
[[Městská knihovna v Praze

11.–14. 5.

[[Svět knihy, s.r.o., Sdružení přátel Jaroslava Foglara
a Skautská nadace Jaroslava Foglara

Pravé křídlo

Literární vinárna Bogdana Trojaka
Bogdan Trojak, původně básník a spisovatel, držitel
Ceny Jiřího Ortena i Magnesie Litery, skládá i „poezii
vinnou“. Je nejvíce viditelným propagátorem vín vznikajících autentickým způsobem. Není překvapivé, že
píše dál sonety, básně i prózu a současně se věnuje
vínu. Poezie, literatura a jedinečnost jazyka – to je
něco, co patří ke krásnému vínu i k životu člověka,
který tohle všechno miluje a dělí se o plody své práce s okolním světem.
Vinaře a spisovatele spojuje proces tvorby. Proto
v Literární vinárně proběhnou každé odpoledne osobité prezentace, v nichž se k dialogu setkají vždy vinař a spisovatel.
Každý den v 15.00 budete mít možnost poslechnout
si doušek vína a ochutnat pár stránek.

11.–14. 5.

Střední hala – S1048

Knihy k poslechu – expozice audioknih
Audioknihy jsou fenomén! Ročně jich vychází stovky:
detektivky, klasické i moderní romány, fantasy, pohádky, motivační, vzdělávací, odpočinkové, rozhlasové hry i nezkrácená čtení. Přijďte si poslechnout ty
nejlepší do speciálního prostoru, který pro vás připravila Asociace vydavatelů audioknih ve spolupráci
s firmou Alza.cz.
[[Svět knihy, s.r.o., Alza.cz a Asociace vydavatelů audioknih

11.–14. 5.

PRŮMYSLOVÝ PALÁC

Knižní trailery
Přijďte se i letos podívat na nejzajímavější trailery
českých nakladatelství.
[[Svět knihy, s.r.o.
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Průmyslový palác2

Velké Ulčovky – Foglar a jeho svět
Zahrajte si o zajímavé ceny! Na Info stánku nebo
v Katalogu doprovodných programů najdete tabulku,
do které můžete vyplňovat zvýrazněná písmena
z hracích karet. Karty s ilustracemi Františka Ulče
najdete na různých místech v přízemí v prostoru Průmyslového paláce. Vyplněné karty odevzdejte na
stánku Nakladatelství Olympia (levé křídlo, L001),
Kartografie PRAHA (pravé křídlo, P101) nebo v bibliobusu Městské knihovny Praha před Průmyslovým
palácem a získáte odměnu.

