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Knižní veletrh 2019 otevírá i tentokrát svět poznání 

úterý 1. října 2019 od 9:00 do 17:00 hodin 

 

V úterý 1. října se od 9 hodin uskuteční v budově A, Univerzity Hradec Králové Knižní 

veletrh, který je nejvýznamnější akcí Univerzitní knihovny, je pořádaný v těsné 

spolupráci s Pedagogickou fakultou a pod záštitou Univerzity Hradec Králové. Letošní 

ročník probíhá ve znamení oslav 60. výročí založení UHK a jeho hlavní téma „ Poznání 

otevírá svět “ úzce koresponduje s hlavním posláním této vzdělávací instituce. 

Veletrh je pro studenty i veřejnost příležitostí, jak se seznámit s bohatým spektrem 

domácí i zahraniční literatury. Svoji účast na veletrhu přislíbili přední vydavatelé a 

distributoři domácí i zahraniční literatury, kteří se specializují na literaturu 

korespondující s obory, které lze studovat na UHK. Po celý den si mohou návštěvníci 

prohlédnout nejžádanější a nově vydané tituly. Každoročně přináší Knižní veletrh 

nabídku přednášek i setkání se zajímavými osobnostmi. Letošní ročník poctí svoji 

návštěvou spisovatel, publicista, scénárista  a v současné době nejprodávanější český 

prozaik Michal Viewegh, jeho autorské čtení, besedu i autogramiádu by si návštěvníci 

rozhodně neměli nechat ujít. Proběhne 1. října od 13. hodin v aule budovy A, objektu 

Společné výuky. 

Letošní ročník je výjimečný díky třem filmovým projekcím, které představí na veletrhu 

FF UHK a Polský institut. Návštěvníci veletrhu mohou vidět pozoruhodný dokument  

„Knihovna Broumovského kláštera“, který vznikl v rámci projektu Mgr. Martiny 

Bolom Kotari, PhD., a to od 10:00 hodin v Mediální studovně. Dále se mohou těšit od 

14:00 a 16:00 hodin na dva úspěšné polské filmy „80 milionów“, film režiséra 

Waldemara Krzysteka nominovaný na Oskara v kategorii mezinárodních filmů a 

snímek „Ekscentrycy czyli po slonecznej stronie ulicy“, oba představí v předvečer 

Konference Česko – polské pohraničí paní Laura Trebel – Gniazdowska. 

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že Vás publikace i doprovodný program 

Knižního veletrhu zaujmou. Veletrh je příležitostí, jak se zorientovat v bohaté škále 

vydávaných titulů, k navázání kontaktů s vydavateli i získání publikací za veletržní 

ceny. Protože i Univerzitní knihovna nakupuje některé tituly, mohou studenti v tento 

den podat do 12- ti hodin návrh, kterým z vystavených titulů by si přáli obohatit fondy 

Univerzitní knihovny. 

 

 

                                                                                                           Marie Otavová 

V Hradci Králové 4. července 2019  

  


