
Czeskie i Słowackie Klimaty zapraszają na Warszawskie Targi Książki na Stadionie Narodowym! 

Od 16 do 19 maja będzie nas można spotkać:

- na wspólnym stoisku Czeskich Klimatów oraz Czeskiego Centrum – stoisko nr 159/D16

- na wspólnym stoisku Słowackich Klimatów wraz z Instytutem Słowackim – stoisko nr 161/D16

- oraz na stoisku Węgierskiego Instytutu Kultury – stoisko nr 171/D17

Przygotowaliśmy dla Was najlepszą czeską, słowacką i węgierską literaturę, muzykę i film. 
Znajdziecie u nas książki czeskie, słowackie i węgierskie w przekładach na język polski, a także 
książki w języku oryginału – po czesku, słowacku i węgiersku. Wiemy, że spora dawka lektury 
wywołuje czasem chęć na małe co nieco. Poczęstujemy Was smakołykami zza południowej granicy: 
znakomitą czeską wodą mineralną Magnesia, Lentilkami i Kofolą, słowackimi wafelkami Góralki i 
węgierskim Szamos Marcipán.

Atrakcje dla najmłodszych

Na naszych stoiskach nie zabraknie także atrakcji dla dzieci. Oprócz pluszowych Krecików i 
uwielbiających skarpetki Niedoparków, znajdziecie u nas bajki na CD i DVD (seria z Krecikiem, 
Sąsiedzi), kolorowanki, a także czeskie i słowackie książki dla dzieci w przekładzie na język polski. 
Dzięki współpracy z czeską firmą Betexa na naszym stoisku znajdziecie też papierowe modele do 
składania, gry edukacyjne, puzzle 3D, a nawet teatr lalek. 

Na naszych stoiskach będą gościli:

w piątek (17 maja) od godziny 15:00 - Pavol Rankov będzie podpisywał swoją książkę Zdarzyło się 
pierwszego września (albo kiedy indziej) -  (stoisko 161/D16),

w sobotę (18 maja) od godziny 12:00  Jaroslav Rudiš będzie rozdawał autografy na premierowej 
powieści Koniec punku w Helsinkach - (stoisko nr 159/D16),

w sobotę (18 maja) od godziny 14:00  swoje książki będzie podpisywał słowacki prozaik Vladimir 
Balla. 

Spotkania autorskie w Traffic Clubie

W piątkowe popołudnie zapraszamy Was do księgarni Traffic Club (ul. Bracka 25, 3. piętro) na dwa 
spotkania pod tytułem 

Dwaj panowie R.

Od godziny 18:00 Pavol Rankov, autor bestsellerowej powieści Zdarzyło się pierwszego września  
(albo kiedy indziej) wydanej w marcu tego roku przez Słowackie Klimaty, będzie opowiadał o tym, 
co zdarzyło się pierwszego września w słowackich Levicach; 

od godziny 19:00 Jaroslav Rudiš zdradzi, czy rzeczywiście skończył się punk w Helsinkach. 

Spotkaniom towarzyszył tradycyjny křest knihy (chrzest książki) – dokonany przy pomocy dobrego 
piwa i wina. 

Na oba spotkania – wstęp wolny!

Kupcie stołeczną Gazetę Wyborczą w piątek 17.05 



O tym, co jeszcze będzie się działo podczas Targów na stoiskach czeskich, słowackich i węgierskich 
oraz sporo informacji o środkowoeuropejskiej literaturze znajdziecie w naszej 12-stronicowej 
gazecie targowej, która będzie dołączona do piątkowej (17.05) stołecznej Gazety Wyborczej. 
Znajdziecie tam ciekawe wywiady, recenzje i artykuły poświęcone naszym południowym sąsiadom, 
nie zabraknie sporej dawki dobrego humoru.

Nasz dodatek będzie także dostępny na targach na naszych stoiskach.

Dla tych, którzy są spoza Warszawy udostępnimy całość w dodatku w Internecie.


