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Cestovní zpráva

68. Frankfurtský knižní veletrh
Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
18. 10. 2016 – 21. 10. 2016

Účastnice:
Štěpánka Žižková, vedoucí referátu 102

datum zpracování: říjen 2016
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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 stále meziročně snižuje. Úměrně
bezpečnostní situaci se zvyšují bezpečnostní opatření v celém výstavním prostoru.
Hlavním hostem veletrhu letos bylo Vlámsko a Nizozemí (Flanders and the Netherland),
která se prezentovala výstavou s názvem „This is what we share“. V pavilonu byla
improvizovaná pláž, výstava knih, včetně historických a fórum. Představilo se 70 autorů, 132
nakladatelství, 376 nových titulů a proběhlo 400 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.
Český stánek na veletrhu zajišťovala Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci
s Ministerstvem kultury ČR. Hlavním tématem našeho stánku byly nedožité 80. narozeniny
Václava Havla. Stánek celkově vypadal velmi nenápaditě a v porovnání s ostatními i dosti
chudě. Kulturní program stánku byl naplněn ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla
(Žantovský, Hvížďala, Halík).
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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, IOP, Emerald.
2. Časový průběh cesty
Přílet: 18. 10. 2016, 19:05 hod.
Jednání: 19. – 20. 10. 2016
Odlet: 21. 10. 2016, 9:25 hod.
3. Průběh navštívené akce/jednání
19. 10. 2016


Hot Spot Professional and Scientific Information – persistentní identifikátory, big
data, cloud services, open data,



Forum Science and Education,



program s německými autory: „Blaue Sofa“,



prohlídka veletrhu (zejména hala č. 4.2 „Wissenschaft und Fachinformation“, národní
prezentace, hala č. 5, 6, 3).

20. 10. 2016


Wiley and Sons - stav konsorcia,



Elsevier Science – stav konsorcia,



IOP, Emerald, EBSCO – setkání se zástupci,



Springer Verlag – situace konsorcia: řešení opakovaných problémů s omezením
přístupu MU Brno, jednání o kompenzaci a podána žádost o písemné vysvětlení
celého případu; řešení obnovení institucionálních smluv Mendelova Univerzita, UK
Praha na rok 2017; dále probírána situace na Slobensku – CVTI a účast nakladatelství
na konferenci Bibliosféry 2016.

4. Závěry/shrnutí
Bylo dosaženo těchto výsledků:
 dojednání konkrétních závěrů v rámci pokračování stávajících licenčních smluv,
 dojednána kompenzace a další řešení přerušeného přístupu MU Brno,
 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
18. – 21. 10. 2016 proběhla úspěšná jednání s představiteli nakladatelství John Wiley & Sons,
Elsevier Science, Springer Verlag, EBSCO, IOP a Emerald a bylo získáno velké množství
zajímavých poznatků na doprovodných prezentacích.
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