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Tisková zpráva 
O setkání s autory knížek děti 

ani tento rok nepřijdou   
 

Jen na několik akcí se kvůli nedostatku peněz tento rok zúží velký svátek autorů, ilustrátorů knih i 

malých čtenářů - Veletrh dětské knihy. První jeho připomínkou je výstava To nejlepší z ilustrace 

2012. 

Přehlídka kreseb ilustrátorů knížek pro děti, kteří se ucházejí o co nejlepší umístění v celostátní 

soutěži Zlatá stuha, začala v Krajské vědecké knihovně v úterý 26. března. Na vernisáži nechyběly ani 

čtyři výtvarnice – Lucie Dvořáková, Barbora Kyšková, Eva Sýkorová – Pekárková a Iku Dekune, 

Japonka, která přesídlila do Prahy, ale už doprovodila kresbami knihu klasika české literatury, 

Erbenovu Kytici. Výstava obrázků z dětských knížek potrvá v knihovně do 29. dubna. 

„Letošní 11. ročník veletrhu bude mít jinou podobu než dřív. Místo několikadenního maratonu 

předčítání, besed s autory, soutěží a tvůrčích dílen, který se v minulosti konal na libereckém Výstavišti, 

čeká návštěvníky jen několik akcí. Chybí nám peníze. Do této chvíle nepřišel příspěvek od ministerstva 

kultury, který by umožnil udělat veletrh v takovém rozsahu jako v prvních devíti ročnících,“ řekla za 

organizátory Dagmar Helšusová, předsedkyně Sdružení pro veletrhy dětské knihy. „Knížka má v životě 

každého člověka nezastupitelné místo. Rozvíjí jeho fantazii a představivost, obohacuje jeho slovní 

zásobu. Veletrh pořádáme už tolik let proto, abychom k četbě přilákali ty nejmenší,“ dodala. 

Hlavní akcí letošního skromného veletrhu bude Festival dětské knihy, který se uskuteční v Krajské 

vědecké knihovně 11. dubna. Čtenáře čeká od 9.00 hodin bohatý program, například listování, 

besedy s autory nebo výtvarná dílna. Tentýž den budou na liberecké radnici odpoledne vyhlášeni 

ilustrátoři, nominovaní do soutěže Zlatá stuha. Druhý den, 12. dubna, proběhne od 14.00 hodin 

v budově historické radnice každoroční Křest zvukové knihy. 

„Kvalita ilustrací dětských knih rok od roku roste. Víc také do této oblasti pronikají prvky komiksu. 

Ilustrace je zvláště u dětských knížek velmi důležitá, je schopna pozvednout literární dílo. Přiláká 

zájem dětského čtenáře. Právě kvůli obrázkům se děti či jejich rodiče rozhodují, jestli si knížku koupí,“ 

zdůraznila výtvarnice Eva Sýkorová – Pekárková. „Ilustrace staví most, pojítko mezi autorem a jeho 

čtenářem,“ doplnila. 

I když se stát otočil k veletrhu zády, finančně jej podpořilo jako každý rok i letos Statutární město 

Liberec. Proto na vernisáži výstavy To nejlepší z ilustrace 2012 nechyběl náměstek primátorky pro 

školství a kulturu Kamil Jan Svoboda. 

„Je mi moc líto, že letos veletrh neproběhne ve stejném rozsahu, jako jsme byli zvyklí prvních devět let. 

Kniha je v životě člověka nenahraditelná. Voní. Když si v dospělém věku vezmete do ruky knížku, 



kterou jste četli v dětství, vybaví se vám celý příběh, za jakých okolností a kde jste se do čtení 

ponořili,“ podotkl náměstek Kamil Jan Svoboda. „Obrázek, ilustrace, to je to první, co vzbudí zájem i 

tak malých dětí, které ještě číst neumějí nebo se čtením teprve začínají,“ dodal. 
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