
Svátek filmové literatury v Jihlavě 

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze již potřetí pořádá mezinárodní 

výstavu odborné literatury , tentokrát zaměřenou na film. Výstava se 

uskuteční ve dnech 27. října –1. listopadu 2015 jako součást doprovodného programu 

Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2015 ve vstupních prostorách 

Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí 24, Jihlava. 

Tato ojedinělá výstava představí více než 200 titulů z České a Slovenské republiky, ale i z mnoha 
dalších zemí. Své publikace o filmu zde budou vystavovat prestižní zahraniční nakladatelské domy, 
jako jsou Columbia University Press, Harvard University Press, Palgrave Macmillan, Routledge, 
Bloomsbury, Sage, Edinburgh University Press, Continuum, z domácích například Nakladatelství 
Akademie múzických umění v Praze, Národní filmový archiv, MUNI Press, Arbor vitae, Dokořán, 
Host, Nová beseda a další. Celkem svoji produkci představí 33 nakladatelů kvalitní odborné literatury. 
Knihy bude možné v průběhu celé výstavy také zakoupit (za zvýhodněnou cenu). Nenechte si ujít 
jedinečnou příležitost seznámit se s kvalitní literaturou o filmu vydanou v posledních pěti letech!

V roce 2013 se uskutečnila výstava Book Me v rámci festivalu Zlomvaz, na které vystavovali nakladatelé věnující se 

divadelní literatuře. Výstava se těšila velkému zájmu návštěvníků, mnoho knih bylo již první den zamluvených a druhý 

den se jich velká část prodala. Ti, na které se nedostalo, využili možnosti objednat si knihu za zvýhodněnou výstavní 

cenu. V roce 2014 tento unikátní projekt pokračoval výstavou věnující se literatuře o hudbě a tanci, která se uskuteč-

nila v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Struny podzimu 2014.

„Výstava Book Me začíná být již respektovanou kulturní událostí a vítaným doprovodným programem festivalů. Přináší 

jedinečnou příležitost pro srovnání české a zahraniční oborové literatury, a přispívá tak k propojení uměnovědných 

diskursů. Se třetím ročníkem se uzavírá první výstavní cyklus– proběhly již výstavy o divadle, hudbě a nyní i o filmu – 

a příští rok se vrátíme opět k divadlu a k publikacím, které se na pultech objevily od roku 2013.“

Ondřej Krása, ředitel Nakladatelství AMU
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T i s k o v á  z p r á v a

Srdečně vás zveme do Oblastní galerie Vysočiny na výjimečný svátek filmové literatury  

2015, kde si budete moci prolistovat a také zakoupit kvalitní knihy z oborů, které vás zajímají. Těšíme 

se na vás ve dnech 27. října – 1. listopadu 2015!
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