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35. slovenski knjižni sejem bo zaprl svoja vrata

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

RADIO SLOVENIJA 1, 01. 12. 2019, DOGODKI IN ODMEVI, 15:48
TOMAŽ LANGERHOLC (voditelj): 35. slovenski knjižni sejem bo čez dobri dve uri zaprl svoja vrata. Med
najpomembnejšimi današnjimi dogodki je bila podelitev nagrade Knjiga leta. Dobilo jo je delo Eve Mahkovic in Eve Mlinar
Vinjete Straholjubca. Nekaj poudarkov s sejma povzema Vlado Motnikar.
VLADO MOTNIKAR (novinar): Knjiga leta je nagrada. Ki je namenjena knjigi v celoti. Ocenjuje torej besedilo, ilustracijo,
oblikovanje, lekturo, tisk, vse kar sodi k knjigi. Nenazadnje tudi nagovarjanje naslovnika. Vinjete straholjubca so prejele
več kot polovico glasov, za njihov uspeh a je poleg pisateljice Eve Mahkovic zaslužna tudi založba Zavod Vigevakeknjige.
Sicer pa se je knjižni sejem začel v malce poklapanem ozračju, saj so izsledki najnovejše raziskave Knjige in bralci 6
pokazali veliko upadanje števila izdanih naslovov prodanih knjig, bralcev in knjižnične izposoje. Eden izmed avtorjev
raziskave Samo Rugelj je kot eno izmed poti za izhod iz tega posebej izpostavil povečanje zavesti o knjigi.
SAMO RUGELJ (eden izmed avtorjev raziskave Knjige in bralci): Stalna promocija, stalna prisotnost knjige v, bi rekel
medijih, pa potem jasno tudi v arhitekturni krajini znotraj mest najboljša možna metoda, da se nekako knjiga vrne nazaj na
dnevni red slovenskih družin.
VLADO MOTNIKAR (novinar): Temu je namenjena tudi poslanica knjižnega sejma, saj ne nagovarja politike, oziroma
države, ampak posameznike, poudarja predsednik upravnega odbora sejma Zdravko Kafol.
ZDRAVKO KAFOL (predsednik upravnega odbora sejma): Poslanica od prve do zadnje črke je usmerjena na državljane
in državljanske Slovenije, na starše, na stare starše, na posameznika kot takega s pozivom, da naj berejo otrokom, naj
jim berejo naglas, naj berejo, naj večajo soje družinske knjižnice.
VLADO MOTNIKAR (novinar): Sejemski dnevi so sicer pokazali svetlejšo sliko kot raziskava. Založniki so zadovoljni, saj
so po oceni Zdravka Kafola prodali med 40 in 50 tisoč knjig, sejem, oziroma njegovih več kot 300 dogodkov, pa je
obiskalo prek 30 tisoč ljudi.

