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Dana Kalinová a Kamila Chrtková           

 
     Spole�nost Sv�t knihy, s.r.o., byla založena v roce 1997 svým jediným vlastníkem 
Svazem �eských knihkupc� a nakladatel� – ob�anským sdružením. Její hlavní �inností je 
každoro�ní p�íprava a komplexní organizace mezinárodního knižního veletrhu Sv�t knihy 
Praha v�etn� jeho doprovodných po�ad�. 
O spole�nosti Sv�t knihy, s.r.o., o akcích po�ádaných touto spole�ností ve sv�t� i doma – 
p�edevším pak o chystaném 11. mezinárodním knižním veletrhu Sv�t knihy 2005 - lze 
najít pr�b�žn� informace na adrese http://www.svetknihy.cz . Sv�t knihy 2005 se bude konat 
ve dnech 5.-8.kv�tna 2005 na Výstavišti v Praze Holešovicích. Tématem veletrhu jsou Knihy 
o cestách a na cesty. Centrální expozice bude pat�it tentokrát Slovinsku a diskusní fórum 
bude zam��ené na slovanskou literaturu v globálním kontextu. První den veletrhu je vždy 
v�nován odborné ve�ejnosti a následující dny jsou ur�eny široké ve�ejnosti. Každý zájemce 
se zde m�že seznámit s celou ší�í vycházející literatury, navázat kontakty s jednotlivými 
nakladatelstvími a vybrat si z bohatého doprovodného programu. �ada v�tších i menších 
knihoven pražský knižní veletrh pravideln� navšt�vuje a n�které knihovny po�ádají na veletrh 
i organizované exkurze pro zájemce z �ad �tená��.  
V roce 1998 realizovala spole�nost poprvé národní expozici na knižním veletrhu ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Od té doby p�ipravila celou �adu národních a kolektivních 
prezentací �eské literatury, nakladatelských dom� a subjekt� p�sobících na �eském knižním 
trhu na významných veletrzích v zahrani�í. Od roku 1998 bylo takto realizováno tém�� 
padesát expozic. 
 
      Od roku 2002 se už tradi�n� Svaz �eských knihkupc� a nakladatel� spolu se Spole�ností 
Sv�t knihy, s.r.o., ú�astní i festivalu Ji�ín m�sto pohádky. V porotním sále je p�ipravena 
prodejní knižní výstava a doprovodný program. Letošní výstava p�edstavila knihy z produkce 
�trnácti významných nakladatel� literatury pro d�ti a mládež – Albatros, Axioma, Baset, 
Computer Press, Egmont, Euromedia, Fraus, Junior, Macek – Delta, Makovice, Mladá fronta, 
Olympia, Portál, Slovart a Tvá�e. Záštitu nad výstavou p�evzali starosta m�sta Ji�ína a 
M�stská knihovna Ji�ín.  
Slavnostní zahájení prodejní výstavy Sv�t knihy d�tem prob�hlo ve st�edu 8. zá�í, ale už o 
den d�ív byla v Porotním sále zahájena výstava Michala Cihlá�e Jak Kvik pluje na jih, za 
p�ítomnosti autora. Další výstava, na téma Pov�sti a báje o�ima d�tí, zdobila Arkádové 
nádvo�í ji�ínského zámku. Ve st�edu, po otev�ení výstavy knih, následoval Den s 
nakladatelstvím Albatros. Jeho dopolední �ást byla tradi�n� v�nována odborné ve�ejnosti, 
v�etn� besedy se spisovatelkou Marií Kubátovou.  
Bohatý doprovodný program, kde je hlavním organizátorem M�stská knihovna v Ji�ín�, a 
pat�í jí za to dík, pokra�oval i další dny besedami a setkáními spisovatel� a ilustrátor� s 



�tená�skou ve�ejností. Hosty po�ad� a dílen byli Lucie Seifertová, Klára a Jan Smolíkovi, Ji�í 
Fixl. V Den nakladatelství Mladá fronta pak Eva Sýkorová-Pekárková, básník Radek Malý �i 
Alena a Ji�í Munkovi spole�n� s Ji�ím Žá�kem. K významným host�m 14. �ro�níku festivalu 
pat�il i sv�toznámý autor knih pro d�ti Petr Sís. K�til zde svou novou knihu Strom života, 
celobarevné putování s Charlesem Darwinem jeho životem a lodí Beagle kolem sv�ta.  
Prodejní výstava Sv�t knihy d�tem se ve svém t�etím ro�níku stala nedílnou sou�ástí 
doprovodných program� pohádkového Ji�ína, o �emž sv�d�í i stoupající zájem 
koup�chtivého publika i nakladatel�, kte�í se v�nují d�tské literatu�e. Plní tak zám�r 
organizátor� – ukázat, že se d�tská kniha v této p�etechnizované dob� stále t�ší velké oblib� 
a je vhodnou volbou pro volný �as.  
Ve dnech 12.-14. listopadu se jeden z pavilon� areálu BVV – Veletrhy Brno stal místem 2. 
prodejního knižního veletrhu Sv�t knihy Brno. Knižní veletrh v Brn� si teprve hledá své 
pevné místo v diá�ích našich vystavovatel� a sv�j význam a p�ínos musí teprve prokázat. 
Letos se na veletrh hlásili p�edevším ti, kte�í mají o Brno a Moravu zájem. A nejde jen o 
tuzemské vystavovatele. P�edstavili se tu také slovenští nakladatelé a knihovníci, s nimiž 
máme dobré kontakty, a je naší spole�nou snahou, aby se �esko-slovenská ú�ast na 
veletrhu rozši�ovala.  
Veletrh v Brn� je prodejní, což návšt�vníci jist� vítají, a jeho sou�ástí jsou i atraktivní 
doprovodné po�ady. Našimi partnery jsou nejen významná brn�nská nakladatelství, z nichž 
jmenujme Atlantis, Host, Petrov, ale i Brn�nské centrum evropských studií a univerzitní 
vydavatelství, Moravská galerie v Brn� a další spole�nosti. Pro návšt�vníky spole�n� 
p�ipravujeme celou �adu zajímavých akcí, mj. literární po�ady, autorská �tení �i výstavy, 
v�nované nap�íklad knižní ilustraci d�tské literatury a fotografiím �i p�ehlídkám um�lecké 
knižní vazby nebo brunensií a moravik.  
Na veletrh p�ijala nap�íklad pozvání americká spisovatelka Annick Hivert Carthew z 
Michiganu, spolucestovatelé herec JaroslavDušek a fotograf Ji�í Kolbaba �i kmenoví auto�i 
vystavujících nakladatel�, nap�íklad spisovatelé Jan Balabán, Tereza Brde�ková, Roman 
Cílek, Georgi Gospodinov, Emil Hakl, Ji�í Kratochvil, Radek Malý, Daniela Kapitá�ová, 
Jaroslav Rudiš, Jan Trefulka, Miloš Urban, Ludvík Vaculík, Václav V�tvi�ka, jazykov�dec 
Milan Jelínek a další.  
 
      Dopl�ující informace o veletrhu Sv�t knihy Brno 
Fakta a �ísla o veletrhu:  
Po�adatel: Svaz �eských knihkupc� a nakladatel� 
Produkce: Sv�t knihy, s.r.o. – spole�nost S�KN 
Datum konání: 12. - 14.11. 2004 
Místo: Výstavišt� BVV 
Záštita: primátor statutárního m�sta Brna 
Partne�i: �eský rozhlas Brno, Author, Auroton, SNIP&CO, Starobrno, Student Agency, Host, 
Petrov 
Po�et vystavovatel� – 86  
Po�et po�ad� celkem – 42 (5 mimo výstavišt�)  
Po�et ú�inkujících – 50 
Po�et výstav – 10 
Po�et návšt�vník� – 12 500 
Ceny udílené na veletrhu:  
Evropský fejeton 2004 – vít�z: Alex Koenigsmark 
Odysseovy cesty – 1. místo – Helena Klinderová, 2. místo – Jaroslav Brabec, 3. místo – 
Marie Hrubá a Andrea Vojtíšková 
Spisovatelé a hosté veletrhu:  



Jaromír Adlt, Jan Balabán, Zuzana Belková (Slovensko), Tereza Brde�ková, Roman Cílek, 
Jana �ervenková, Jaroslav Dušek, Vanda Feriancová (Slovensko), Georgi Gospodinov 
(Bulharsko), Emil Hakl, Jan Halada, Annick Hivert-Carthew (USA), Milan Jelínek, Daniela 
Kapitá�ová (Slovensko), Max Kašpar�, Tatiana Kejvalová, Ji�í Kolbaba, Václav Koranda, Jan 
Kostrhun, Ji�í Kratochvil, Jaro K�ivohlavý, Miroslav Ku�era, Ludvík Kundera, Ladislav 
Lakomý, V�ra Malinková Koubková, Fedor Malík (Slovensko), Radek Malý, Pavel Mandys, 
Tomáš Míka, Hana Mikulenková, Igor O�enáš (Slovensko), Marian Palla (Slovensko), Ji�í 
Pernes, Zden�k Pobuda, Petra Polzerová, Karel Richter, Josef Rodr, Zden�k Rotrekl, 
Jaroslav Rudiš, Ivana Srbková, Igor Šebo (Slovensko), Pavel Švanda, Samko Tále 
(Slovensko), Dušan Taragel (Slovensko), Jan Trefulka, Dušan Uhlí�, Miloš Urban, Ludvík 
Vaculík, Madla Vaculíková, Václav V�tvi�ka. 
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