Cestovní zpráva
Frankfurter Buchmesse 2006
Guest of Honour: India
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Účastnice cesty: Mgr. Štěpánka Žižková, Barbora Sadílková, DiS.
Na 58. mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem ve třinácti
výstavních halách na ploše 172 tisíc m2 prezentovalo 7 272 vystavovatelů ze 113 zemí 382
tisíc titulů publikací, z toho 112 tisíc titulů bylo nových; veletrh v období od 4. do 8. 10.
navštívilo 286 tisíc návštěvníků.
Podrobnosti o průběhu knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem jsou zveřejněny
na informačním portálu:
http://www.buchmesse.de/de/portal.php
Hlavním cílem návštěvy tohoto veletrhu byla možnost setkat se se zástupci
nakladatelství Elsevier Science, Springer Verlag a John Wiley & Sons, tj. těmi
nakladatelstvími, jejichž elektronické verze časopisů jsou zpřístupňovány v konsorciích
sjednaných v rámci řešení projektu 1N04124. Dále jsme se zajímaly o nabídky z oblasti
elektronických knih a v neposlední řadě i prezentace řešení integrovaného zpřístupnění
elektronických zdrojů v rámci informačních portálů.
Veletržní nabídka nakladatelství Elsevier Science, Springer Verlag a John Wiley &
Sons v oblasti elektronických zdrojů prezentovala nové možnosti administrace přístupů;
hlavním trendem je personalizace pracovního prostředí koncového uživatele. K těmto
novinkám jsme si již vyžádaly zaslání tištěných pomůcek, které budou distribuovány našim
uživatelům v Referenčním středisku STK.
Další expozice, zajímavé především z hlediska budování fondu klasických
informačních zdrojů z oblasti techniky, se nacházely v hale č. 4.2 – „Fach- und
Wissenschaftsverlage, Informationsmanagement“, kde ve fórech: „Innovation“, „Fachbuch“ a
„Wisseschaft“ byly umístěny veletržní stánky odborných vědeckých nakladatelství. Jako již
tradičně, více než polovina výstavního prostoru zde patřila odborné literatuře z oblasti
lékařství, další velkou plochu zaujímala nakladatelství humanitních oborů a obor techniky byl
spíše v menšině. Nicméně zde, i v dalších halách (3.1, 5.0, 5.1), jsme nalezly mnoho podnětů
pro akvizici STK a nasbíraly jsme některé cenné kontakty a informace o vydaných
dokumentech. Letos jsme se především zaměřily na dokumenty z oboru architektury,
nanotechnologií a IT.
V hale č. 5.0 a 5.1 (Internationale Verlage) jsme navštívily stánky národních expozicí,
kde se prezentovala mimo jiné produkce národních knihoven i akademická nakladatelství (za
ČR měla samostatný stánek např. Akademia).
Návštěva Frankfurtského knižního veletrhu nám pomohla zlepšit orientaci v nabídkách
světových vydavatelství odborné literatury všech forem a typů a v neposlední řadě přispěla
k obohacení našeho adresáře o nová nakladatelství.
Štěpánka Žižková, Barbora Sadílková, 10. 10. 2006

