
Vsak dan veè novih knjig – bogastvo ali past?

V zadnjih sto letih je založništvo knjig doseglo neslute-
ne razsežnosti. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje je izšlo 
nekaj tisoè novih naslovov letno, medtem ko danes 
izide veè kot milijon novih naslovov v enem letu. Poleg 
dejstva, da so knjige množièno dosegljive v knjižnicah, 
na raznih spletnih portalih in v knjigarnah, se pospeše-
no razvija tudi osebni e-reader. S knjižnimi informacija-
mi smo dobesedno obdani in zasuti.

Osnovno vprašanje, ki si ga bo zastavil 6. kongres je, ali 
to pomeni tudi veè bralcev in kakšni so vplivi  izjemno 
bogate knjižne produkcije na svetovne in slovenske 
trende v založništvu, knjigotrštvu ter nenazadnje tudi v 
knjižnicah in na spletu. Zanimivo bo tudi spoznati irski, 
danski in avstrijski model knjižnih trgov ter prisluhniti 
odgovoru, ki ga promociji knjig ponuja Google Book 
Search.

Med kongresom bomo našli tudi veliko èasa za 
druženje in sklepanje novih vezi. Lahko bomo športno 
tekmovalni ali veèerno slovesni ob prvi podelitvi 
nagrad Najknjigotržec 2007 in Najzaložnik 2007 v 
Sloveniji. S svojim obiskom nas bo poèastil tudi             
dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo.

Ne zamudite najpomembnejšega strokovnega in 
družabnega sreèanja vseh, ki se ukvarjamo s 
knjigami: 6. kongresa Knjiga na Slovenskem. Prijave 
pošljite najkasneje do 5. 6. 2008 na naslov 
marjeta@didakta.si.
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8. kongres 
Knjiga na Slovenskem in

4. knjigotrška akademija

Portorož, 3. in 4. junij 2010
Grand hotel Portorož
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Ne zamudite najpomembnejšega srečanja vseh, ki se 
ukvarjamo s knjigami,

8. kongresa Knjiga na Slovenskem 
in 4. knjigotrške akademije,  

na katerem se bomo seznanili, kako promovirati in iz-
birati knjige. Predavatelja iz tujine bosta predstavila 
delovanje avstrijskega in nemškega knjižnega trga. Na 
okrogli mizi bo med drugim tekla razprava tudi o držav-
ni podpori knjigi. Kongres je seveda tudi priložnost za 
druženje in sklepanje novih vezi.

Podeljeni bosta priznanji
Najknjigotržec in Najzaložnik za leto 2009.
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	Kongres bo potekal v Grand hotelu Portorož.
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Prijavnica

Za udeležbo na seminarju izpolnite prijavnico in jo  
do 25. 5. 2010 pošljite po faksu 04 5320 211, po pošti  
na naslov: Didakta d.o.o., Gorenjska cesta 33c,  
4240 Radovljica ali po e-pošti zalozba@didakta.si.

	Kotizacija za člane DSK ali DSZ 
kongres Knjiga na Slovenskem: 150 €  
knjigotrška akademija: 75 €  
kongres in akademija: 200 € 

	Kotizacija za nečlane organizacij DSK ali DSZ: 
kongres Knjiga na Slovenskem: 180 €  
knjigotrška akademija: 90 € 
kongres in akademija: 230 € 

Popusti: 
3–5 udeležencev 5 %, 
6–10 udeležencev 10 %,
nad 10 udeležencev 20 %. 
V kotizacijo je vključena večerja. Kotizacijo plačate 
DSZ oziroma DSK po prejetem računu.

Naziv in naslov ustanove:

Davčna številka: 

Telefon:                  Faks: 

E-pošta:

Imena udeležencev:                (ustrezno obkroži)

     K      A     K+A

     K      A     K+A

     K      A     K+A

     K      A     K+A

Legenda: K (kongres), A (akademija), K+A (kongres in akademija) 

Datum:

Žig in podpis: 

Hotelska nastanitev je mogoča v hotelih 
	Grand hotel Portorož *****

• Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi: 145 €
• Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi : 98 €

	Hotel Slovenija in Riviera ****
• Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi: 120 €
• Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi : 76 €

Doplačilo za turistično takso po osebi 1,01€/dan. Rezervacija hotelskih 
nastanitev po e-pošti (booking@lifeclass.net) ali po faxu 05 692 90 55 
in telefonu 05 692 90 01.

Četrtek, 3. junij 2010

4. knjigotrška akademija
	9.30 UVOdNI POzdRAV 

Ingrid Celestina, predsednica DSK

	9.40 – 10.10 KAKO PROmOVIRATI bRANje? 
dr. Manca Košir

	10.10 – 10.50 POmeN meRcHANdISINGA KOT 
POmembNeGA TRžeNjSKeGA OROdjA zA 
POVeČANje PROdAje V KNjIGARNAH 
Artur Mužič

	10.50 – 11.10 oDMoR

	11.10 – 11.50 dObRA PRAKSA 
Tanja Štuhec

	11.50 – 12.30 KAKO URedNIKI IzbIRAjO KNjIGe? 
(okrogla miza) Pogovor vodi Tanja Tuma, sodelujejo: 
Zdravko Duša (Cankarjeva založba), Srečko Mrvar (Učila 
International), Luka Novak (Vale Novak), dr. Neda Pagon 
(Studia Humanitatis)

	12.30 oDMoR ZA KoSILo

Skupni program 
(8. kongres in 4. knjigotrška akademija)

	14.15 – 14.35 delOVANje jAVNe AGeNcIje 
zA KNjIGO 
Slavko Pregl, predsednik JAK RS

	14.35 – 15.45 POdPORA dRžAVe KNjIGI 
(okrogla miza) Pogovor vodi Igor Brlek, sodelujejo: Slavko 
Pregl (JAK RS), Milan Jesih (DSP), Ingrid Celestina (DSK),  
Bojan Švigelj (DSZ), Majda Širca (ministrica za kulturo)

	15.45  – 16.15  oDMoR

	16.15 – 17.00 zAlOžNIšKA POKRAjINA AVSTRIje 
Horst Bayer, Združenje avstrijskih knjigotržcev

	17.00 – 17.45 NemšKI KNjIžNI TRG V leTU 2009    
Holger Ehling, Holger Ehling Media Frankfurt 

	17.45 – 18.00 ljUbljANA – SVeTOVNA 
PReSTOlNIcA KNjIGe (priložnost za 
založnike in knjigotržce)
Uroš Grilc, oddelek za kulturo MoL

	19.00  Podelitev priznanj 
NAjKNjIGOTRžec IN  NAjzAlOžNIK 
Večerja in druženje

Petek, 4. junij 2010

8. kongres Knjiga na Slovenskem
	9.00 – 9.20 SlOVeNSKA AVTORSKA IN 

zAlOžNIšKA ORGANIzAcIjA
Rudi Zaman, predsednik SAZoR

	9.30 – 10.00 Sedem VelIČASTNIH (založniška 
produkcija v luči obveznega izvoda)  
Damijana Kisovec, Špela Razpotnik (NUK)

	10.00 – 10.30 AlI je NAbAVNA POlITIKA 
SlOVeNSKIH SPlOšNIH KNjIžNIc OdVISNA  
Od PONUdbe NA TRGU?
Slavica Rampih, Mariborska knjižnica

	10.30 – 11.00 oDMoR

	11.00 – 11.45 URedNIK, UmeTNOST IN deNAR
Jana Babšek, Didakta d.o.o. 

	11.45 – 12.30 KNjIžNIce med KVANTITeTO IN 
KVAlITeTO
Samo Rugelj, UMCo d.d.

	12.30 – 13.15 PRelOmNA TOČKA SlOVeNSKeGA 
zAlOžNIšTVA
dr. Miha Kovač, Filozofska fakulteta UL

	13.15 – 13.30 oDMoR

	13.30 – 14.30 bRAlec med NAKUPOm IN 
IzPOSOjO 
(okrogla miza) Pogovor vodi Tanja Tuma, sodelujejo: Srečko 
Mrvar (Učila), Samo Rugelj (Umco), Slavko Pregl (JAK RS), 
Slavica Rampih (Mariborska knjižnica)


