ANTIKVARBOKHANDLERMESSE
10. - 12. oktober 2014 Litteraturhuset i Oslo
Norsk Antikvarbokhandlerforening er bransjeforeningen for den profesjonelle
antikvarbokhandelen i Norge. Et antikvariat har brukte og antikvariske bøker, men ofte
også kart, prospekter, manuskripter, tegneserier, postkort, foto, plater etc. Bransjen
fremstår i dag som høyst moderne, med et stort utvalg titler på antikvariat.net ,
Skandinavias største nettsted for gamle bøker. Nye bøker er i bokhandelen i 2-3 år, mens
et antikvariat kan ha titusener av bøker fra 6-7 århundrer på lager til enhver tid. Vi
formidler en viktig del av kulturarven, og ønsker med denne messen å markere oss som
en viktig og nødvendig del av norsk bokbransje – ikke bare et supplement. 16 antikvariater
og ett bokbinderi er representert på messen.

Åpningstider i Wergelandssalen :
Fredag 10. oktober kl. 14 - 20
Lørdag 11. oktober kl. 10 – 18
Søndag 12. oktober kl. 12 - 15
Foredrag i Amalie-Skram-salen lørdag 11. okt. :
10.00-10.45 Formannen i Norsk Antikvarbokhandlerforening Vidar Wangsmo ønsker velkommen, og snakker om antikvariatenes
rolle i fortid, nåtid og fremtid – og om samarbeidsprosjektet vårt ; antikvariat.net
11.00-11.45 Bokbinder Lisa Bøthun holder foredraget: Med marokeng, pergament og bladgull. Om bokbinderhåndverket før og nå.
12.00-12.45 Kunst- og antikvarbokhandler Pål Sagen holder foredraget: Fra omtrentlighet til fakta. Vår eldste karthistorie; Norge på
kart fra 1482 til 1602.
13.00-13.45 Journalist og forfatter Henry Notaker snakker om; Gamle kokebøker – samle, ordne, granske – og kanskje bruke?
14.00-14.45 Forsker og tidl. universitetsbibliotekar Elisabeth S. Eide holder foredraget: Bøker som lysende regn. Boklige
utfordringer i 1800-tallets kranke lys, basert på hennes ferske bok: Bøker i Norge - boksamlinger, leseselskap og bibliotek på 1800tallet.
15.00-15.45 Professor i idéhistorie Trond Berg Eriksen holder foredraget: Boken - fra papir til skjerm.
16.00-1645 Doktor i musikk og opera-/smør- og visesanger Per Vollestad gir oss musikalske og visuelle smakebiter fra ett av sine
mange samleområder: reklameviser
Konferansier: Antikvarbokhandler Jens K. Haugfos

Fri entre!
Mer info.: www.antikvariat.no eller bok@drammenantikvariat.no
Arr. Norsk Antikvarbokhandlerforening

