Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno a příjmení účastníka cesty
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Datum (od‐do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty

Mgr. Světlana Knollová
ODZD/ODZF
vedoucí oddělení doplňování zahraničních dokumentů
Návštěva mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu
nad Mohanem
Frankfurt
Německo
12. 10.‐ 17. 10. 2011
12.10. – ve večerních hodinách příjezd do Mohuče, kde
máme ubytování během Frankfurtského veletrhu (ceny
hotelů ve Frankfurtu jsou o poznání vyšší). Permanentka na
veletrh zahrnuje též jízdné ve Frankfurtu a v blízkém okolí
(včetně vlakové dopravy Frankfurt ‐ Mohuč)
13.10. – 16.10. – jednání, výběr desiderat, přímé veletržní
objednávky, nákupy + doprava nakoupených publikací.
17.10. – nakládání publikací a jejich odvoz do pražského
Klementina, večer ‐ přeprava publikací, katalogů a jiných
veletržních materiálů do oddělení doplňování zahraničních
dokumentů (přepravy jsou zmiňovány zvlášť kvůli jejich
značné fyzické a časové náročnosti)
Mgr. Irena Burešová, Dr. Jan Lukavec, PhD., Mgr. Barbora
Fialová
NK ČR
Zmapovat knižní trhy jednotlivých států představených na
Frankfurtském knižním veletrhu. Absolvovat domluvené
schůzky na stáncích akademických nakladatelů, jejichž knižní
produkce je pro Národní knihovnu profilová. Dojednat
konkrétní záležitosti (objednávky, veletržní slevy apod.)
s partnerskými zahraničními dodavateli a oslovit další
vytipované dodavatele, s nimiž Národní knihovna ještě
nespolupracuje. Navštívit některé z nakladatelských,
knihkupeckých, literárních a knihovnických akcí pořádaných
v rámci Frankfurtského veletrhu. Podle osobní domluvy
s určitými zahraničními nakladateli nakoupit přímo na
stáncích zahraniční desiderata s veletržní slevou, poslední
den veletrhu posoudit zahraniční novinky, které budou
k prodeji; v případě špičkových titulů je ověřit v NKC a
domluvit se o nákupu. Nakoupené publikace dopravit do
Národní knihovny.

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování
cesty do 2 týdnů po jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při
výjezdu více pracovníků na tutéž služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou
cestovní zprávu.

Plnění cílů cesty (konkrétně)

Jednání se zahraničními nakladateli/distributory proběhla
úspěšně ‐ osobní schůzky mají nedocenitelný význam pro
akviziční práci. Byly dojednány veletržní slevy a potvrzená
spolupráce na další léta. Nově navázané kontakty se ukazují
jako slibné – během prvních tří dnů po veletrhu již dorazily
konkrétní nabídky. Bylo nakoupeno větší množství
profilových zahraničních publikací, mezi nimiž jsou jak dříve
nedobytná desiderata, tak i nové bestsellery, a v neposlední
řadě finančně náročnější publikace, jejichž nákup za běžné
katalogové ceny + poštovní náklady by byl pro Národní
knihovnu velmi nákladný. Výše nabídnutých slev se letos
pohybovala od 30 do 83 % (!); důležité je též podotknout,
že vlastním odvozem publikací jsme ušetřili značné finanční
částky na poštovném, které například v případě amerických
publikací dosahuje závratných hodnot. Řadu publikací jsme
dostali darem nebo jako bonus od našich partnerských
nakladatelů. Práce na letošním ročníku Frankfurtského
knižního veletrhu se jeví jako velmi úspěšná. Připravují se
další výstupy z této akce: podrobná finanční analýza nákupu,
ohodnocení knižních darů a případné příspěvky v mediích.
Program a další podrobnější informace http://www.buchmesse.de/de/

Přivezené materiály
Datum předložení zprávy
Podpis předkladatele zprávy

Katalogy, materiály z veletrhu a nakoupené publikace

Podpis nadřízeného
Vloženo na Intranet
Přijato v mezinárodním oddělení

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování
cesty do 2 týdnů po jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při
výjezdu více pracovníků na tutéž služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou
cestovní zprávu.

