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ICYB 2016 i Prag
Vi har 25 deltagere fra 8 forskellige lande (Danmark, Tjekkiet, Letland, England, Bruxelles, Østrig, Tyskland
& Frankrig) med til årets konference.

Mandag
Landerapporter om bogbranchen.
Dr.Dana Kalinová fortalte om det tjekkiske bogmarked og dets udfordringer.
Julie Belgrado præsenterede EIBF og fortalte om deres lobbyarbejde for boghandlere i EU.
Præsentationer af vores butikker.
BIBY nomineringer.

Tirsdag
Workshop „Psychology of buying and how to use it in communication with customer“
Nielsen Data oplæg om bogsalgsudviklingen af engelske titler, der sluttede af med en kraftig opfordring til
at komme på internettet, hvis man ikke allerede havde en webshop!
Gruppe‐ og fællesdiskussion af prisreguleringen på bøger – skal den være fast eller fri? Meget spændende!!
Besøg af Argo Publishing, det største oversætterforlag i Prag.
Vinderen af BIBY 2016 blev fundet.
Præsentation af Tomáš Šebek, om hans arbejde med Læger uden Grænser og tilblivelsen af hans blog, der
blev til en bog.
Udflugt til Universitetsforlaget NAMU.

Onsdag
Besøg hos Kosmas (boghandlerkæde og distributør) i Šestka‐centeret.
Besøg hos Albatros Media Company – det største børnebogsforlag i Tjekkiet.
Møde med lokale boghandlere til en lille Q n’ A.
Besøg hos National Gallery Bookshop – Koenig Books.

Torsdag
Besøg hos Střední škola knižní kultury bog‐kultursskole med undervisning i ALT hvad der sker i bogverdenen
– fra bogen bliver produceret til den ender i butikken/på biblioteket.
Besøg på National Biblioteket med rundvisning og oplæg fra hovedbibliotekar Mr. Knoll.
Guidet tur rundt i Klementinum‐bygningerne (barok‐biblioteket og astronomi tårnet, hvor Tycho Brahe
endte sine dage)
Vi legede turister og fik en guidet tur rundt på Prag Slot – det største slot i verden.
Afslutningsfestmiddag med festlige indslag fra de forskellige lande.

Fredag
Hjemrejsedag med mulighed for at lege turister (der var sørget for gratis indgang til diverse attraktioner)
eller shoppe eller sove længe 

Konklusion
Alt i alt en mega spændende uge både fagligt og socialt! Jeg fik en masse nytænkning med hjem i bagagen
og det har været vildt fedt at se hvordan bogbranchen gør det i Tjekkiet!

