Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno účastníka cesty
Pracoviště - instituce, adresa
Pracoviště - zařazení
Důvod cesty
Místo - město
Místo - země
Datum (od-do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující
Finanční zajištění
Cíle cesty

Plnění cílů cesty
Program
Poznámky

Mgr. Irena Burešová
Mgr. Světlana Knollová
Mgr. Natálie Koníčková
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha
Odbor doplňování fondů - oddělení doplňování zahraniční
literatury
Navštívit 55. ročník Frankfurtského knižního veletrhu
Frankfurt a.M.
Německo
7.10. 2003 - 11.10.2003
7.10. 21:00 hod. odjezd z Prahy
8.10. 5:00 hod. příjezd do Frankfurtu, ubytování, pak od
10:00 do 18:00 návštěva veletrhu
9.10. 9:00 - 18:00 návštěva veletrhu
10.10. 9:00 - 18:00 návštěva veletrhu
11.10. 8:30 - odjezd z Frankfurtu, příjezd do Prahy po 17.
hodině
Z rozpočtu Národní knihovny
seznámit se s novinkami na knižním trhu, navázat kontakty
s představiteli světových nakladatelství, domluvit slevy
v případě přímých nákupů u některých nakladatelů, sejít se
s kolegy z partnerských institucí, získat nové prameny
k doplňování fondů Národní knihovny ČR
Cíle byly splněny
http://www.frankfurt-book-fair.com/en/portal.html
Letos získalo statut čestného hosta Frankfurtského veletrhu
Rusko. Hlavním tématem se stala ruská literatura
posledního desetiletí a prezentace současného kulturního a
politického života Ruska. Do Frankfurtu nad Mohanem
přijelo na sto ruských spisovatelů, básníků, literárních
vědců a kritiků. Mezi nimi např., Andrej Voznesenskij,
Jevgenij Jevtišenko, Lev Rubenštejn, spisovatelé Viktor
Pelevin, Vladimir Vojnovič, Vasilij Aksjonov, Tat'jana
Tolstá a další.
Prezentace probíhala v budově Fóra na ploše více
než dvou tisíc čtverečních metrů a byla především
věnována severské metropoli Petrohradu, který letos oslavil
třísté výročí založení. Návštěvníci se zde mimo jiné mohli
seznámit s tradicí ruských knižních ilustrací na výstavě,
kde bylo vystaveno více než 400 prací od 200 ruských
knižních grafiků. Krásná expozice ruských knižních
miniatur prezentovala knižní umění a kulturu tisku.
Výstava pod názvem "Město mistrů" předváděla publikace
o národním umění Ruska a produkci uměleckých řemesel.
Dále byla poskytována možnost poslechnout si

básně nebo úryvky z děl moderních ruských spisovatelů,
případně se zúčastnit literární nebo politické diskuse u
dvaceti kulatých stolů.
V pavilonu číslo 5 se tradičně umístila ruská
národní expozice, která zahrnovala více než 200 ruských
nakladatelství. Kromě toho své publikace zvlášť předvedly
nakladatelské domy Moskvy a Petrohradu.
Přivezené materiály
Datum předložení zprávy
Podpis předkladatele zprávy

Knižní dary a katalogy; fotky
29.10. 2003
Irena Burešová
Světlana Knollová
Natálie Koníčková

