ZÁVEREČNÁ SPRÁVA VEĽTRHU
I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
V dňoch 8. - 11. novembra 2018 sa na bratislavskom výstavisku Incheba konal 26. ročník
knižného veľtrhu Bibliotéka a 23. ročník výstavy vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika.
Na ploche 10 000 m2 sa predstavilo 200 vystavovateľov z Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska,
Ruska a Slovenska. Veľtrh sprevádzali viaceré sprievodné podujatia, aj vďaka ktorým navštívilo
počas štyroch dní Inchebu rekordných 45 387 návštevníkov.
Každoročne sa konajúce podujatie umožnilo milovníkom literatúry vybrať si z tisícok knižných
titulov rôznych žánrov. Návštevníci sa mohli stretnúť so svojimi obľúbenými autormi, vypočuť si
literárne debaty či zúčastniť sa zaujímavých prednášok na rôzne témy spojené s bibliológiou.
Dozvedieť sa mohli o knižných novinkách, ktoré v týchto dňoch prichádzajú na trh, o tom, čo
chystajú autori v najbližšom období, ale aj to, ako vznikajú filmové verzie literárnych diel a prečo je
dobré viesť deti k čítaniu.
Súčasťou knižného veľtrhu boli aj viaceré sprievodné podujatia, ktoré sa v priestoroch
bratislavského výstaviska konali v rámci aktuálne prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky. Okrem
návštevy knižnej časti veľtrhu si tak návštevníci mohli prezrieť aj bádateľské projekty mladých
vedcov a pozrieť sa na vedu „tak trochu netradične“. Spoločne organizované podujatia mali
poukázať na prepojenosť literatúry, vedy a techniky a ich významu pre našu spoločnosť.
Podujatie Týždeň vedy a techniky vyvrcholilo slávnostným galavečerom, na ktorom sa udeľovali
ocenenia najlepším slovenským vedcom. Cenu za prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií
získalo 22 vedcov a výskumníkov, ktorí si ocenenie prevzali z rúk ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

II. SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
Knižný veľtrh Bibliotéka a výstavu Pedagogika slávnostne otvoril štátny tajomník Ministerstva
kultúry SR Ivan Sečík, generálny riaditeľ sekcie umenia, štátneho jazyka a kreativity Ministerstva
kultúry SR Jozef Švolík spoločne s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Incheba,

a. s. Alexandrom Rozinom za prítomnosti predsedu Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR
Juraja Hegera, riaditeľky LIC Miroslavy Vallovej, vydavateľov, nakladateľov, zástupcov
odborných profesijných združení a ďalších hostí. Na slávnostnom otvorení Bibliotéky bola už po
dvanásty raz slávnostne odovzdaná Cena Bibliotéky. Tento rok sa odborná porota rozhodla oceniť
dve autorky: Veroniku Dianiškovú za knihu básní Správy z nedomovov a Michaelu Zakuťanskú za
knihu „tragikomédií“ Prešovská trilógia. Cena Bibliotéky je od roku 2007 udeľovaná za najlepšie
slovenské knižné dielo ženskej autorky vydané v predošlom roku a je honorovaná sumou 1 000
eur od spoločnosti Incheba.

III. SPRIEVODNÝ PROGRAM
Štvordňový sprievodný program obohatili stretnutia knihovníkov a spisovateľov, prezentácie
nových kníh, besedy s autormi, prekladateľmi slovenskej literatúry a známymi osobnosťami,
prezentácie mladých autorov a množstvo programov pre deti. Sprievodný program prebiehal na
šiestich samostatných pódiách v dvoch halách - „Literárne centrum 1“, „Literárne centrum 2“,
detské pódiá „Deti sú naše knihy“ a „Laboratórium čítania Mama Tata, čítajte s
nami“, besedové pódium na stánku Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR a
literárne pódium Panta Rhei. Okrem sprievodného programu pre širokú verejnosť prebiehal aj
odborný program, čím sa zabezpečila účasť odbornej verejnosti na knižnom veľtrhu.
S obrovským záujmom mladých návštevníkov sa stretol krst knihy Vydavateľstva Ikar Oteckovia
spojený s autogramiádou hlavných hrdinov populárneho seriálu Oteckovia.
Spestrením priestorov sprievodných programov bola výstava kníh, ktoré získali ocenenie v
Slovenskej republike za rok 2017, výstava ocenených ilustrácií z BIB 2017 a oddychová zóna –
Literárna kaviareň.

IV. VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ
Okrem udelených cien na slávnostnom otvorení boli v sobotu 10.11.2018 pred preplneným
hľadiskom vyhlásené výsledky Martinus Ceny Fantázie 2018, slovenskej literárnej súťaže
zameranej na fantastické žánre – sci-fi, fantasy a horor. Programom sprevádzal Samo Trnka,
ktorý bol zároveň jedným z porotcov súťaže. Ďalšími porotcami boli: Erik Fazekaš, Soňa
Borušovičová, Pavol Rankov a Juraj Búry. Najvyšší počet bodov od poroty, a teda cenu poroty,
získala poviedka Statočný chlapík od Jána Babaríka.
V Cene ESET pre najlepšiu sci-fi poviedku bola udelená špeciálna cena za ideu, ktorú získal
Rastislav Blažek za poviedku Kremíkové nebo. Víťazom Ceny ESET sa stala poviedka
Sprievodca od Ferdinanda Žernoviča.
V Cene Béla za najlepší horor najviac zarezonovala poviedka Jána Babaríka Statočný chlapík a
autor si odniesol aj tohtoročnú Cenu Bibliotéky.
Cenu OZ Fantázia za najlepšiu fantasy poviedku získal Peter Bartoněk za poviedku Liga za pokoj
v rodine.
V 16. ročníku súťaže Martinus Cena Fantázie po hlasovaní 1492 čitateľov na stránke
Blog.martinus.sk zvíťazil Martin Petro s poviedkou Perpetuum immobile. Druhé miesto získal Ján
Babarík s poviedkou Statočný chlapík, tretie skončilo Peklo na tanieri od Tomáša Hrábeka a štvrté
a piate miesto získali Škára od Simony Sádeckej a V tuneli od Jany Tabačkovej.

Na konci bol pokrstený knižný zborník Fantázia 2018, ktorý obsahuje všetky finálové poviedky a
niekoľko ďalších textov. Spolu 23 poviedok na 464 stranách. Autorom obálky Fantázie 2018 je
mladý začínajúci ilustrátor Martin Šugár.

V. PROPAGÁCIA
Propagácia knižného veľtrhu Bibliotéka prebiehala vo všetkých media typoch. O Bibliotéke
informovali najsledovanejšie celoslovenské televízie: RTVS, TV Markíza a TV JOJ. RTVS v prvý

deň konania veľtrhu odvysielala živý vstup z výstaviska v Ranných správach RTVS, následne
pripravila reportáže v Správach o 16:00 a o 19:00. TV Markíza odpromovala knižný veľtrh troma
živými vstupmi v Teleráne. Neskôr Markíza odvysielala reportážny príspevok z veľtrhu
v Televíznych novinách o 19:00. V Teleráne bola Bibliotéka navyše zmieňovaná aj
prostredníctvom pozvánky na krst knihy Oteckovia, ktorá bola v Teleráne promovaná niekoľko dní
pred podujatím, rovnako ako aj počas Bibliotéky. V sobotu odvysielala televízia v hlavnom
spravodajstve ďalšiu reportáž. Sponzorské oznamy v hlavnom vysielacom čase TV Markíza
pozývali divákov na knižný veľtrh niekoľko dní pred podujatím. TV JOJ informovala o knižnom
veľtrhu podobne ako RTVS, v prvý deň konania veľtrhu, a to v reportážach odvysielaných v
Novinách o 12:00, Novinách o 17:00 a Novinách o 19:30. Okrem celoštátnych televízii sa knižný
veľtrh propagoval aj vo vysielaní regionálnej TV Ružinov.
Podujatiu venovali aktívne pozornosť aj printové médiá. O knihách a podujatí písali denníky Nový
čas, Plus 1 deň, Pravda a SME, ktoré zároveň informovali čitateľov aj na svojich spravodajských
portáloch. A denník SME týždeň pred veľtrhom v knižnej prílohe vydal na štyroch stranách
kompletný program Bibliotéky.
V rámci online sa téme kníh a knižnému veľtrhu venovali webové stránky mienkotvorných,
spravodajských a lifestylových portálov Sme.sk, Pravda.sk, Cas.sk, Pluska.sk, Topky.sk,
Tvnoviny.sk,
Noviny.sk,
Dennikrelax.sk,
Bratislava.dnes24.sk,
Bratislavskenoviny.sk,
Bratislavaden.sk, Lajfka.sk, Teraz.sk, Postoj.sk, Tyzden.sk, Stupava.sk a portály venované
knihám Multiverzum.sk, Fandom.sk, Kinema.sk a pod. Komunikácia prebiehala aj na sociálnych
sieťach, kde boli fanúšikovia stránky výstaviska a knižného veľtrhu informovaní o knižných
novinkách a sprievodnom programe na veľtrhu.
Pozvánka na Bibliotéku, rovnako ako reklamné spoty, odzneli vo Fun rádiu, v Rádiu Expres
a v Slovenskom rozhlase. Reklamné plochy (billboardy, vlajky, citylighty) informovali a pozývali na
knižný veľtrh už mesiac vopred.
Knihy sú stále „in“. Veľtrh Bibliotéka a výstavu Pedagogika navštívilo rekordných 45 387
milovníkov kníh. Tohtoročný rekordný počet návštevníkov opäť ukázal, že záujem o knihy
a literatúru neklesá, a to ani v dnešnej prevažne digitálnej dobe. Bratislavskú Inchebu navštívili
počas predchádzajúcich štyroch dní tisícky detí a dospelých, ktorí na najväčší knižný veľtrh
pricestovali zo všetkých kútov Slovenska.

VI. POSTAVENIE NA TRHU
Veľtrh Bibliotéka je najväčším knižným veľtrhom na Slovensku. Pre vydavateľstvá sa stal dôležitou
formou prezentácie svojej produkcie verejnosti, hlavne v mimoriadne dôležitom predvianočnom
období a stáva sa jedným z rozhodujúcich podujatí v stredoeurópskom regióne. Výstava
Pedagogika sa v tomto roku rozšírila o nových vystavovateľov nielen zo Slovenska, ale aj z ČR
a Maďarska a má potenciál ďalšieho rastu.

VII. HODNOTENIE VEĽTRHU
26. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka je podľa hodnotenia médií, odbornej
verejnosti a zúčastnených vystavovateľov najvýznamnejšie a najprestížnejšie podujatie na
slovenskom knižnom trhu. Potvrdzuje to komplexná skladba vystavovateľov, vysoký počet
návštevníkov a rozsiahly sprievodný program, ktorý sa konal celé 4 dni na celkovo 6
samostatných pódiách. Pozitívne môžeme hodnotiť aj súbežný veľtrh Pedagogika, kde došlo
k nárastu vystavovateľov vo všetkých oblastiach. Súbežný 21. Festival vedy a techniky AMAVET
a Interaktívna výstava Veda netradične vytvorili veľmi dobrý synergický efekt podujatí zameraných
na vzdelávanie a mládež.

VIII. INFORMÁCIE O BUDÚCOM ROČNÍKU
Tisícky kníh rôznych žánrov na vás budú opäť čakať v bratislavskej Inchebe od 7. do 10.
novembra 2019 na knižnom veľtrhu. V ponuke nebudú určite chýbať ani skutočné lahôdky, medzi
ktorými opäť nájdete aj exkluzívne limitované edície. V roku 2019 na veľtrhu ako „Čestného hosťa“
predstavíme Maďarsko. Veríme, že budúci ročník veľtrhu bude ešte kvalitnejší a bohatší
o vystavovateľov rôznych zameraní zo Slovenska i zo zahraničia a spestrený rozsiahlym
sprievodným programom pre všetky vekové kategórie.
Neváhajte a využite ponuku prednostného výberu plochy na veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika 2019
za výhodnejších podmienok už teraz.
Teším sa na spoluprácu s Vami
Ing. Ivan Veselý
manažér veľtrhu
T +421 2 6727 2218
F +421 2 6224 7101
E biblioteka@incheba.sk
www.incheba.sk

