
Slovensko sa dlhodobo radí ku krajinám s bohatou tradíciou
knižnej kultúry. Sme krajina, ktorá už takmer polstoročie orga-
nizuje Bienále ilustrácií Bratislava, súťažnú výstavu originálov
ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry, najväčšiu nekomerčnú
aktivitu svojho druhu na svete. Práve toto podujatie sprítomnilo
Slovensko v mnohých krajinách sveta, keď vytvorilo hodnotový
priestor vzájomného spoznávania sa tvorcov detských kníh, ilus-
trátorov. Takáto devíza je dobrým predpokladom na to, aby sme
dokázali predstaviť Slovensko aj v inom medzinárodnom
rozmere. Medzinárodný knižný veľtrh Bologna je popredné
medzinárodné kultúrne fórum, prestížne medzinárodné podu-
jatie s celosvetovým záberom a celosvetovou informačnou a me-
diálnou odozvou, preto byť čestným hosťom znamená
predstaviť tradíciu a súčasnosť našej krajiny v širšom spektre.
Podujatie ponúka príležitosť predstaviť Slovensko ako ilustrá-
torskú veľmoc s bohatou tradíciou detskej knihy, ilustrácie a kniž-
ného dizajnu a krajinu s osobitou kultúrou a bohatou ponukou
možností kultúrnej spolupráce. Čestné hosťovanie je príleži-
tosťou, upútať pozornosť na svoju krajinu nielen komplexnejšou
expozíciou, ale aj aktivitami dokumentujúcimi jej kultúrnu úroveň
v kontexte svetovej kultúry. Literárne informačné centrum a Bi-
biana, medzinárodný dom umenia pre deti zabezpečujú z po-
verenia ministerstva kultúry kompletnú prípravu a realizáciu
v súčinnosti s ďalšími organizáciami v rezorte kultúry, vyda-
vateľstvami a občianskymi združeniami. Pripravuje sa celá séria
významných kultúrnych podujatí rozličných žánrov v kraji Emilia
Romagna, ale aj v iných častiach Talianska, ktoré budú súčasťou
veľkého projektu Slovensko – čestný hosť na Medzinárodnom
knižnom veľtrhu knihy pre deti a mládež v Bologni 2010.
Cieľom je ponúknuť talianskemu divákovi to najlepšie zo
slovenskej kultúry, koncepcia sa však opiera aj o kritérium či-
tateľnosti a zrozumiteľnosti ponúkaných podujatí pre talianskeho
diváka (okolo pol milióna návštevníkov). Čestné hosťovanie
na MKV je organizačne i finančne náročnou záležitosťou. Jeho
benefitom však bude zvýšenie medzinárodnej prestíže našej
krajiny súčasne s posilnením jej kultúrnych vzťahov s ostatnými
krajinami a stimulovaním záujmu o jej kultúru a širšie geopoli-
tické i globálne súvislosti.

Koncepcia čestného hosťovania vychádza zo súčasnej pozície
slovenskej detskej knihy vo svete. Jej ústredným motívom je ex-
pozícia slovenskej detskej knihy dokumentujúca vývoj za
posledné polstoročie. Komplementárne expozície budú prezen-
tovať úspechy slovenskej tvorby pre deti vo výstavných
priestoroch i mimo nich (podujatia na viacerých miestach
Bologne). Sprievodnými podujatiami budú rozličné multi-
mediálne a digitálne formy prezentácie slovenskej kultúry
(hudba, výtvarné umenie, divadlo, film, rozhlas, diskusie a okrú-
hle stoly o tvorbe pre deti a mládež s našimi aj zahraničnými
tvorcami). Pri všetkých týchto podujatiach vo výstavných
priestoroch i vo viacerých lokalitách mesta sa kladie dôraz
na atraktívnosť a inšpiratívnosť slovenského umenia vo vzťahu
k talianskemu i medzinárodnému recipientovi. Osobitná po-
zornosť sa venuje propagácii výstav a sprievodných podujatí,
a to v printových materiáloch o ústrednej expozícii i sprievod-
ných podujatiach v taliančine (resp. angličtine) vo forme centrál-
neho katalógu a katalógov jednotlivých expozícii, informačných
letákov, skladačiek a iných materiálov vo výtvarne i polygraficky
atraktívnych úpravách.

Samotná prezentácia Slovenska, ktorá bude vrcholiť
slávnostným otvorením centrálnej expozície na Medzinárodnom
knižnom veľtrhu Bologna 2010 dňa 23. marca 2010, sa
konkretizovala už od roku 2008. Príprava a technická realizácia
jednotlivých programových zložiek vyvrcholila v roku 2009.
Ide hlavne o centrálnu expozíciu slovenskej ilustračnej tvorby
v priestoroch pre čestného hosťa, architektonicko-výtvarné
riešenie národného stánku Slovenska, slávnostný program
na otvorení priamo na veľtrhu ako i v samotnom meste Bologna
a predovšetkým viacero sprievodných podujatí, ktoré sa usku-
točnia najmä v čase konania veľtrhu.
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