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UDÍLENÍ CEN A SOUTĚŽE
3
12.00–12.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Ortena. V tomto roce budou ceny vyhlášeny s pomocí souboru Divadla Radar.
[[Svaz českých knihkupců a nakladatelů

17.00–17.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

Novinky z knihkupeckého světa
Knihkupecká komise Svazu českých knihkupců a nakladatelů zve na přátelské setkání, na němž budou
diskutovány aktuální problémy dnešního knihkupeckého života. Současně bude představena nová podoba Knihkupeckého žebříčku SČKN.

Vyhlášení laureátů Ceny Česká kniha
a Studentské ceny Česká kniha 2017
Ocenění jsou udělována nejlepším prozaickým novinkám předchozího roku. Díky mezinárodnímu rozměru
ceny mají vítězná díla usnadněnou cestu k překladovým vydáním v zahraničí.

[[Svaz českých knihkupců a nakladatelů

[[Cena Česká kniha, z.s.

13.00–13.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Slavnostní vyhlášení výsledků kartografické
soutěže Mapa roku 2016
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků v pořadí již
19. ročníku soutěže Mapa roku budou autorům a vydavatelům předána ocenění odborné komise České
kartografické společnosti za nejlepší česká kartografická díla vydaná v roce 2016.
[[Česká kartografická společnost

13.00–13.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Výroční ceny Mladé fronty 2016
Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2016
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
[[Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50

L604 – Levé křídlo

Výroční ceny nakladatelství Vyšehrad
Předávání výročních nakladatelských cen za rok
2016. Ceny budou vyhlášeny v kategoriích: původní
práce, překlad, výtvarné zpracování knihy a zvláštní
cena nakladatelství Vyšehrad. Autogramiáda vyznamenaných autorů a malé občerstvení.
[[Vyšehrad, spol. s r.o.

15.00–16.00

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Diamantový Jan Werich
Na předání Diamantové desky Supraphonu za nahrávky Jana Wericha byli pozváni všichni, kteří se o zveřejnění jeho díla zasloužili: J. Borovička, O. Suchý, F. Cinger, G. Gössel, J. Lada, R. Ferklová a Werichovci.
[[SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

17.00–17.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Cena Jiřího Ortena
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slavnostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího

12. 5. pátek
11.00–11.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Jak vyrůstám s knihou
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže
pořádané v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou. Vítězné příběhy dětí přečtou Věra
Hollá a Lukáš Hejlík, který bude pořad zároveň moderovat. Přítomen bude také předseda poroty, spisovatel Martin Vopěnka.
[[Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00–12.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Soutěž Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
[[Národní institut pro další vzdělávání

13.00–14.50

VELKÝ SÁL – Střední hala8

O2 Audiokniha roku 2016
Asociace vydavatelů audioknih vyhlašuje výsledky
4. ročníku ankety O2 Audiokniha roku v devíti kategoriích: nejlepší audiokniha pro děti, interpret, interpretka, četba, dramatizace, obal, mluvené slovo
mimo kategorie, zvláštní cena AVA a absolutní vítěz.
Program uvádí herec Jan Jiráň. Hosté: Igor Bareš,
Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Jiří Vyorálek a další
úspěšní interpreti.
[[Asociace vydavatelů audioknih, z. s.

13.00–14.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti
obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základ-
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UDÍLENÍ CEN A SOUTĚŽE

11. 5. čtvrtek

1 TLUMOČENO 7 GENIUS LOCI/MĚSTA 8 AUDIOKNIHY 3 CENY A SOUTĚŽE A DAS BUCH
ních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou. Online kola se zúčastnilo rekordních 90 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších
se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo před
zraky publika a odborné poroty. Osobně bude přítomen izraelský spisovatel Uri Orlev, autor knihy Běž,
chlapče, běž.
[[Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

UDÍLENÍ CEN A SOUTĚŽE

14.00–14.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Slovník roku 2016
Vyhlášení výsledků a předání cen 24. ročníku soutěžní a propagační akce pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů – usnadňuje přehled v celoroční
slovníkové a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí. Účinkují Amalaine Diabová, Jana Hašková,
Barbora Stejskalová, Alena Šourková a autoři a nakladatelé odměněných publikací.
[[JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

15.00–15.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo1

Slavnostní udílení Ceny Jiřího Theinera
Cenu Jiřího Theinera uděluje společnost Svět knihy,
s.r.o. žijící osobnosti či instituci, jež se svou prací
významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Stálým čestným členem komise je syn
Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie
Pavel Theiner. V roce 2017 cenu obdrží Edgar de
Bruin. Laudatio přednese spisovatel Jáchym Topol.
Pořad moderuje David Vaughan.
Tlumočeno: čeština, angličita
[[Svět knihy, s.r.o.

LITERARY THEATRE – Right Wing

Jiri Theiner Award: presentation ceremony
The Jiri Theiner Award is conferred by Book World
Ltd. to a living person or active institution that by
his/her/its work has made a significant contribution
to the dissemination and promotion of Czech literature abroad. Pavel Theiner, son of Jiří (George) Theiner is a permanent, honorary member of the committee and donor of the financial award. The 2017
award will go to Edgar de Bruin. The laudation speech will be given by writer Jáchym Topol. Moderated
by David Vaughan.
Interprete: Czech, English
[[Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

17. ročník předávání literárních Cen
Miroslava Ivanova a města Jaroměř-Josefov
Pořad moderuje Václav Moravec.
[[Klub autorů literatury faktu

13. 5. sobota
15.00–16.20

VELKÝ SÁL – Střední hala5

Předávání Cen Akademie science fiction,
fantasy a hororu
Dvacátý druhý ročník Cen Akademie science fiction,
fantasy a hororu zhodnotí díla česko-slovenských
i zahraničních autorů, vybere nejzdařilejší překlad,
nejlepší ilustraci či obálku a zvolí Knihu roku 2016.
Ceny předají významné osobnosti žánrů science-fiction, fantasy a hororu.
[[Akademie science fiction, fantasy a hororu

17.00–17.50
LAPIDáRIUM – výstaviště Praha holešovice

Setkání s českým laureátem Ceny EU
za literaturu 2017
Cenu Evropské unie za literaturu uděluje od roku 2009
Evropská komise, Rada evropských spisovatelů, Federace evropských nakladatelů a Evropská federace knihkupců dílům z oblasti krásné literatury a jejich hlavním
cílem je zviditelnit autory na mezinárodním knižním
trhu, propagovat kulturu jednotlivých států a podporovat mezikulturní dialog. 22. dubna 2017 bude vyhlášen
také český laureát EUPL 2017. Na veletrhu jej představí předseda letošní české poroty Tomáš Kubíček.
[[Svaz českých knihkupců a nakladatelů

14. 5. neděle
10.45–11.00

P 208 – Pravé křídlo

Vyhlášení vítěze 1. ročníku literární soutěže
Hvězda inkoustu
Vyhlášení soutěže nakladatelství Fragment.
[[Albatros Media a.s.

16.00–16.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Anticena Skřipec
Odborná porota Obce překladatelů udělí anticeny nakladatelům a překladatelům, kteří se v uplynulých
pěti letech závažně zpronevěřili pravidlům profesní
etiky. Hodnoceny budou prohřešky v oblasti krásné
i odborné literatury.
[[Obec překladatelů

13.00–13.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Dunaj na Vltavě 5
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu
do češtiny. Soutěžící pracovali s úryvkem z knihy Vtedy v Lošonci. Via Lošonc Petra Balka, která získala
cenu čtenářů v nejvýznamnější slovenské literární
soutěži Anasoft litera za rok 2015.
[[Literárne informačné centrum, Anasoft litera,
Svět knihy, s.r.o. a Mosty – Gesharim, o. z.
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