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1. Účel cesty
Mezinárodní knižní veletrh je jednou z významných akcí týkajících se knižního průmyslu.
Veletrh se koná ve frankfurtském veletržním paláci, objekt, který svou rozlohou a
vybaveností nemá ve střední Evropě žádnou konkurenci. Ačkoliv jsou tedy podmínky pro
veletrh vynikající, samotný počet vystavovatelů se zjevně snižuje; letos ubyla výstavní hala
8, ve které vystavovala zejména nakladatelství z USA a Kanady. Úměrně k tomuto přesunu
se opět zvýšila i bezpečnostní opatření při vstupu do výstavního prostoru.
Počet návštěvníků veletrhu se v letošním roce pohyboval okolo 300 tisíc, k dispozici byly 4
výstavní haly a mnoho akcí se odehrávalo i na otevřeném nádvoří areálu, tzv. Agoře.
Spokojenost či nespokojenost s obsahovou i organizační náplní veletrhu bylo možno vyjádřit
prostřednictvím elektronického dotazníku pro zpětnou vazbu dostupného na dotykových
stojanech v areálu.
Hlavním hostem veletrhu se pro tento rok stala Indonésie, která se prezentovala výstavou
s názvem „17 000 ostrovů imaginace“. Byla představena historie písemnosti Indonésie, 75
indonéských autorů, proběhlo přes 500 akcí.
Důležitá součást veletrhu jsou tzv. „Hot Spots“, tj. prostory, které jsou pronajímány
vystavovatelům z řad poskytovatelů různých služeb. Oblasti, kterých se tyto služby týkají,
jsou digitální inovace, vzdělávání, mobilní služby, profesionální a vědecké informace a
vydavatelské služby. Ústředním bodem Hot Spotu je prostor pro přednášky obklopený
stánky jednotlivých účastníků.
Velmi inspirativní bylo představení „Classroom of the Future“, kde se objevily veškeré
moderní technologie podporující vzdělávání. Tato třída byla interaktivní a bylo možné si
všechno vyzkoušet.
Český stánek na veletrhu zajišťovala Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci
s Ministerstvem kultury ČR. Na stánku se představila nakladatelství Academia, AMU Press,
Aventinum, Harry Putz Publisher, FINIDR, GRASPO CZ, HOST nakladatelství, LINGEA s.r.o.,
Brána, FRAUS a nakladatelství Lidové noviny, VUTIUM, Ottovo nakladatelství, PB tisk, a.s.,
Svět knihy s.r.o., Těšínská tiskára, a.s., Tiskárny Havlíčkův Brod, Inc., Univerzita Palackého v
Olomouci
Další podrobnosti o průběhu knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem jsou zveřejněny
na webových stránkách veletrhu: http://www.book-fair.com/en/.
Na veletrhu probíhaly schůzky zejména s nakladateli, se kterými jsou uzavřeny smlouvy na
nákup EIZ z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum v projektu
LR1301. Jednalo se o zástupce nakladatelství John Wiley & Sons, ElsevierScience, Springer
Verlag, SAE international, Gale.

2. Časový průběh cesty
Přílet: 13. 10. 2015, 19:05 hod.
Jednání: 14. – 16. 10. 2015
Odlet: 16. 10. 2015, 19:50 hod.
3. Průběh navštívené akce/jednání
14. 10. 2015


Hot Spot Professional and Scientific Information, téma OA, indexace, citační nástroje,
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Forum Science and Education, e-book as teaching platform,



jednání s představiteli Springer Verlag, diskuse k dalším nabídkám nakladatelství,
zejména v oblastí e-books, zhodnocení stavu konsorcia,



Elsevier Science, Olivier Diesnis, e-books pro ČR,



prohlídka veletrhu (hala č. 4.2 „Wissenschaft und Fachinformation“, národní
prezentace Indonésie),

15. 10. 2015



Wiley and Sons, Reinhard Schuelke, další nabídky, stav konsorcia, jednání o nákupu
archivů,



pokračování v prohlídce veletržních hal (hala č. 5 , 6, 3)



účast na doprovodných přednáškách – Hot Spot Stage Professional and Scientific
Information a Digital Innovation, Forum Dialog, Forum STM & specialist information,



SAE International, Amy Shreckengost, navázání kontaktů,

16. 10. 2015



jednání s GALE, navázání kontaktů,
dokončení prohlídky veletrhu.

4. Závěry/shrnutí
Bylo dosaženo těchto výsledků:




dojednání konkrétních závěrů v rámci pokračování stávajících licenčních smluv,
navázání kontaktů s vydavatelstvím SAE International, GALE,
obohacení o další znalosti.

5. Dokumentace
Informační portál veletrhu: http://www.book-fair.com/en/
6. Anotace ZC
V rámci návštěvy mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech
14. – 16. 10. 2015 proběhla úspěšná jednání s představiteli nakladatelství John Wiley & Sons,
Elsevier Science, Springer Verlag a SAE international a bylo získáno velké množství
zajímavých poznatků na doprovodných přednáškách.
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