RAZPIS ZA SODELOVANJE
Spoštovani, spoštovane!
Vabimo vas k sodelovanju na 33. Slovenskem knjižnem sejmu v CD od 22. do 26. novembra 2017.
Letos praznujemo 100-letnico izida prve slovenske slikanice, Levstikovega Martina Krpana z ilustracijami Hinka
Smrekarja. Zato smo si z naslovnice »izposodili« junaka s kijem in mesarico v rokah ter mu dodali še knjigo.
Knjige so seveda na vseh knjižnih sejmih sveta v središču dogajanja. Na Slovenskem še posebej. Zakaj? Ker 42 %
Slovencev ne prebere niti ene, 48 % pa ne kupi niti ene v celem letu. Zato se sejem z vsem svojim sejemskim in
obsejemskim dogajanjem bori za izboljšanje bralne kulture in utrditev položaja knjige in branja pri nas.
Slikanicam, otrokom, mladim, bomo posvetili še posebno pozornost. Program Cicifesta bodo soustvarjali otroci
s posebnimi potrebami, ki imajo v okolju vse premalo možnosti, da pokažejo svojo nadarjenost. Ambasador bo
pesnik in pisatelj Milan Dekleva. Za najstnike bomo pripravili nove vsebine. Grafite, rap, skate … Branje je žur!
Založniška akademija bo tematsko tudi uglašena na slikanice in ilustratorje. Od prof. Martina Salisburya se
bomo lahko marsikaj naučili, njegovo predavanje https://www.youtube.com/watch?v=O6UXuSUAcZg je »must
see«. Države v gosteh bodo letos Nemčija, Avstrija in Švica. Maja Haderlap s svojim angelom in Florjan Lipuš z
dijakom Tjažem bosta le dva od eminentnih literarnih gostov. Sejem bo letos gostoval v Železni Kapli in Celovcu,
Linhartovo mesto Radovljica pride pa na sejem.
Sodelovanje na sejmu je dobra naložba. Vsak vloženi evro se povrne večkratno. Nekaterim tudi desetkratno.
Tega se bolj ali manj stalni razstavljavci, nekateri že od prvega sejma pred 45 leti, dobro zavedajo. Enemu od
tistih, ki pa se bodo letos odločili sodelovati na sejmu prvič, bodo organizatorji podelili posebno nagrado,
Jockerja, tki. Wildcard, 4 m2 brezplačnega prostora na največjem, najstarejšem in najpomembnejšem knjižnem
dogodku leta.
Več o poteku priprav, novostih in drugih zanimivostih najdete na spletni strani www.knjiznisejem.si.
Zdravko Kafol
predsednik Upravnega odbora 33. Slovenskega knjižnega sejma in direktor Zbornice knjižnih založnikov in
knjigotržcev pri GZS (v nadaljevanju ZKZK)

P.S. Pa še to: sejem bo odprl Martin Krpan. Bomo videli, kaj nam ima povedati.

Določila za sodelovanje
Rok za prijavo: 30. junij 2017
Razstavno-prodajni prostori (zakup praznega razstavnega prostora)
Razstavljavci lahko predstavite knjižne novosti na razstavnih prostorih v Veliki sprejemni dvorani
(VSD) ter Prvem (P1) in Drugem preddverju (P2).
Razstavni prostori so na 33. Slovenskem knjižnem sejmu organizirani v obliki modulov, ki so glede na
razpoložljiv prostor v vseh treh nivojih Cankarjevega doma različno globoki. Velikosti modulov so:
VSD: 1 m širine in 4 m globine (1 m x 4 m, 4 m2)
P1:
1 m širine in 5 m globine (1 x 5 m, 5 m2) ali 1 m širine in 4 m globine (1 m x 4 m, 4 m2) ali 1 m
širine in 3 m globine (1m x 3 m, 3 m2), manjši del pa je velikosti 1 m širine in 2 m globine (1 m
x 2 m)
P2:
1 m širine in 4 m globine (1 m x 4 m, 4 m2) ali 1 m širine in 3 m globine (1 m x 3 m, 3 m2)
Zakupite lahko najmanj dva ali več modulov (prazen razstavni prostor), zato vas prosimo, da v
prijavnico vnesete želeno število modulov in ne m*2 . Če želite, da je vaš razstavni prostor umeščen
kot lani, se prijavite tako, da izberete globino modula, ki je predvidena na tej lokaciji. Razstavni
prostor opremite sami ali pa naročite razstavno stojnico pri organizatorju oz. drugem ponudniku.
Obodne stene razstavnega prostora so obvezne in morajo biti trdne.
Opozorilo: Posegi zunaj razstavnega prostora, po tleh, v zraku in na prehodih niso dovoljeni.
Na vseh razstavnih prostorih je dovoljena prodaja. V VSD bosta poleg razstavnih prostorov tudi odprti
Pisateljski oder in Cicifest. V P1 bodo poleg razstavnih prostorov in razstave nagrajenih knjig tudi
prireditve na osrednjem prireditvenem prostoru Debatne kavarne. V P2 bosta poleg razstavnoprodajnih prostorov tudi Forum za obiskovalce in KulinArtfest.

Cene praznih razstavnih prostorov, ki so za člane Zbornice knjižnih založnikov in
knjigotržcev pri GZS (ZKZK) 23-odstotkov nižje kot za nečlane, so:
cena v VSD:
93 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 4 m: 372 EUR + DDV
cena v P1:

93 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 279 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 372 EUR + DDV
Cena modula globine 5 m: 465 EUR + DDV

cena v P2:

65 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 195 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 260 EUR + DDV

Cena praznih razstavnih prostorov za nečlane:
cena v VSD:
120 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 4 m: 480 EUR + DDV
cena v P1:

120 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 360 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 480 EUR + DDV
Cena modula globine 5 m: 600 EUR + DDV

cena v P2:

85 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 255 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 340 EUR + DDV

Pravico do popusta člana ZKZK lahko član uveljavi le, če ima plačane vse obveznosti (članarino in druge
storitve). Če je prijavljeni že prejel račun ali predračun s popustom, do katerega ni upravičen, mu izstavimo nov
račun ali predračun v višini priznanega popusta.
Opozorilo: Vso dodatno razstavno opremo in priključke (elektriko, internet, telefon in scenske elemente) je
mogoče najeti po veljavnem ceniku opremljevalcev prek spletne prijavnice, cenik pa bo objavljen v tehničnih
navodilih za pripravo razstave, predvidoma septembra 2017 prejeli na e-naslov, ki bo naveden v vaši prijavi.

Tipsko opremljena stojnica
Organizator ponuja več vrst razstavnih stojnic, ki jih plačate neposredno pooblaščenemu
postavljavcu. Najmanjša mogoča tipska stojnica je velika 3 x 3 m.
Primer stojnice 1
Velikost: 3 x 3 m (3 moduli globine 3 m, 9 m2): Elementi konstrukcije: obodne stene (9 panojev, 100 x
210 cm), od tega 4 s po tremi policami (širina 30 in dolžina 96 cm) in podestom, 2 panoja s po tremi
policami brez podesta, pult (velikost 50 x 100 cm), stola, tabla z napisom razstavljavca (velikost 95 x
20 cm) in ograjen prostor za skladišče.
Velikost: 4 x 4 m (4 moduli globine 4 m, 16 m2): Elementi konstrukcije: obodne stene (12 panojev,
širina 100 in višina 210 cm), od tega 9 s po tremi policami (širina 30 in dolžina 96 cm) in podestom,
pult (višina 100 cm, širina plošče 50 cm in dolžina 100 cm), stola, tabla z napisom razstavljavca
(dolžina 95 in višina 20 cm) in ograjen prostor za skladišče. Stojnice, ki so širše ali globlje od navedene
velikosti, se od te razlikujejo za enega ali več osnovnih elementov. To je: pano s tremi policami in
podestom.

SKICA STOJNICE 1 s skladiščem
Primer stojnice 2:
Velikost 3 x 3 m: Elementi konstrukcije: obodne stene (9 panojev širine 100 in višine 210 cm), od tega
8 s po tremi policami (širine 30 in dolžine 96 cm) in podestom, pult (100 cm, širina plošče 50 cm in
dolžina 100 cm), stola in tabla z napisom razstavljavca (dolžina 95 in višina 20 cm).
Velikost 4 x 4 m: Elementi konstrukcije: obodne stene (12 panojev širine 100 in višine 210 cm), od
tega 11 s po tremi policami in podestom, pult (višina 100 cm, širina plošče 50 cm in dolžina 100 cm),
stola, tabla z napisom razstavljavca (dolžine 95 in višine 20 cm). Cena za vsako od navedenih stojnic
(samo konstrukcija brez prostora): 35 EUR/m² + DDV. Prazen razstavni prostor morate naročiti
posebej.
Stojnice v VSD so višje.

SKICA STOJNICE 2 brez skladišča
Netipsko opremljen razstavni prostor
Cena postavitve je odvisna od zahtevnosti. Za vse postavitve opremljenih razstavnih prostorov, ki
niso tipske, velja poseben dogovor z organizatorjema.
Vso dodatno opremo tipskega in netipskega opremljenega razstavnega prostora (pulte, mize, vitrine,
internet, telefon, razsvetljavo in drugo) lahko najamete po veljavnem ceniku Cankarjevega doma, ki
ga boste skupaj s tehničnimi navodili za pripravo razstave na svoj e-naslov prejeli v septembru 2017.

Bazar malih založnikov
Za vse male založnike in samozaložnike, ki na leto izdajo do tri knjižne naslove, zavedene pri NUK,
bomo v Drugem preddverju pripravili Bazar malih založnikov. Vsak razstavljavec lahko najame samo
razstavni prostor velikosti 2 m2 (1 m globine in 2 m širine), ograjen z dvema panojema, mizo (višine
74 cm, dolžino plošče 120 in širine 75 cm) ter dva stola in namizni tipski napis razstavljavca).
Razstavljavci, ki sodelujejo na Bazarju malih založnikov, ne smejo postaviti svojih panojev in s svojo
opremo ne smejo posegati zunaj svojega razstavnega prostora, prav tako ne morejo zakupiti
dodatnih razstavnih prostorov.
Cena:
140 EUR + DDV za člane ZKZK
170 EUR + DDV za nečlane

Elektronska prijava

Prijavnico za sodelovanje na 33. Slovenskem knjižnem sejmu najdete na spletnem naslovu
www.knjiznisejem.si. Sprejeli bomo le elektronske prijave, prijave po e-pošti ali kako drugače oddane
ne bomo sprejeli.
Program vas vodi skozi postopek elektronske prijave. Ko ga končate, v nekaj minutah na e-naslov, ki
ga navedete, prejmete potrditev o sprejetju vaše prijave. Če potrditve ne dobite, to pomeni, da vaša
prijava ni bila sprejeta in jo morate znova izpolniti; natančno preverite vse podatke, predvsem
navedeni e-naslov, na katerega želite prejeti potrdilo.
Prijavo lahko uspešno zaključijo le razstavljavci, ki preberejo ter sprejmejo pravila in pogoje za
sodelovanje na 33. Slovenskem knjižnem sejmu. Pravila in pogoji za sodelovanje so sestavni del
spletne prijavnice, brez njihovega sprejetja oddaja prijave ne bo mogoča.
S potrdilom o sprejeti prijavi prejmete geslo za dostop do svoje prijave, kje lahko pozneje vnesete
podatke za vpis v elektronski katalog razstavljavcev ter naročite dodatno razstavno opremo in
priključke. Potrditev sprejema prijave ne velja kot potrditev želene velikosti in lokacije razstavnega
prostora. Potrditev udeležbe, lokacije in velikosti razstavnega prostora boste prejeli septembra 2017
po elektronski pošti.
Računalniški program ne omogoča slovenskega prevoda nekaterih besed, zato prosimo za
razumevanje.
Ob težavah z elektronsko prijavo nas obvestite na:
T (01)24 17 145, E gregor.rogac@cd-cc.si
Razdelitev razstavnega prostora
Pri razvrščanju razstavnih prostorov bomo upoštevali samo razstavljavce, ki bodo spoštovali razpisna
določila za sodelovanje in ki se bodo prijavili najpozneje do 30. junija 2017 ali do zasedbe
razpoložljivega prostora.
Prednost pri dodeljevanju razstavnega prostora imajo založniki, ki stalno sodelujejo na Slovenskem
knjižnem sejmu in imajo poravnane vse obveznosti ter so člani ZKZK.
Vljudno vas opozarjamo, da razstavljavcev, ki nimajo poravnanih obveznosti z 32. Slovenskega
knjižnega sejma, ne bomo upoštevali.
Prijavljeni razstavljavec nima pravice po svoji volji oddati svojega razstavnega prostora drugemu.
Upravni odbor 33. SKS si pridržuje pravico, da želje razstavljavcev prilagodi prostoru, ki je na voljo.
Katalog razstavljavcev
Elektronski katalog razstavljavcev bo objavljen na spletni strani 33. Slovenskega knjižnega sejma. Vpis
v katalog je obvezen za vse nosilce razstavnih prostorov in za sorazstavljavce.
Cena vpisa:
85 EUR + DDV za člane ZKZK
110 EUR + DDV za nečlane
Besedilo za vpis v katalog pošljite v elektronski obliki ob prijavi. Razstavljavci si bodo v katalogu in
kazalu sledili po abecedi, navedeni bodo naslednji podatki:
naziv, natančen naslov razstavljavca, kontaktna oseba, telefon, faks, elektronska pošta, naslov
spletne strani, opis dejavnosti (največ 150 znakov). Razstavljavci, ki sodelujejo na bazarju malih
založnikov, bodo v katalogu razstavljavcev navedeni samo z nazivom, kot ga bodo navedli v prijavi.
Plačilni pogoji
Rok za plačilo najema razstavnega prostora in vpisnine v katalog je 20. oktober 2017.
Vsa plačila potekajo po predračunu na račun Cankarjevega doma št. SI56 0110 0600 0022 527.
Razstavljavcem, ki do 20. oktobra 2017 ne bodo poravnali najema praznega razstavnega prostora in
vpisnine, bo Upravni odbor odvzel prostor in ga dodelil razstavljavcem, ki so zamudili rok prijave ali

želijo zakupiti dodaten razstavni prostor.
Odpoved
Prijavljeni razstavljavci lahko brezplačno odpovejo najem razstavnega prostora v največ osmih dneh
po prejetju obvestila o dodelitvi, predvidoma septembra 2017. Po tem datumu morajo ob odpovedi v
celoti plačati najem razstavnega prostora. Če organizatorjema ob odpovedih po mogočem
brezplačnem odpovednem roku uspe najti drugega razstavljavca, tistemu, ki odpoveduje
sodelovanje, organizatorja povrneta 90 % vrednosti najema.
Pomembni roki
Rok za prijavo razstavnega prostora: 30. junij 2017 ali do zapolnitve prostora
Rok plačila: 20 oktober 2017
Tudi letos bomo na spletnem naslovu www.knjiznisejem.si posebno rubriko namenili NOVICAM,
povezanim s knjigo (nove, opaznejše izdaje in podobno), dogajanju v založbah in založništvu ter zlasti
pred sejmom – napovedi dogodkov ob 33. Slovenskem knjižnem sejmu na vašem razstavnem
prostoru (vesele urice, obisk in podpisovanje avtorjev, pokušine …). Zato vas prosimo, da nam
pošiljate gradivo, ki bi ga lahko objavili, na e-naslov maja.vidergar@cd-cc.si.
V skladu z uredniško politiko si pridržujemo pravico do odločitve o objavi in zaradi tehničnih omejitev
pravico do krajšanja poslanega besedila.
Navodila za pisanje novic: predvidena dolžina je do sto besed, besedilo naj bo napisano v tretji osebi.
Obvezen element je naslov, zaželena pa visokoresolucijska fotografija.
Informacije o razpisu in razstavi: Gregor Rogač, Kongresno-komercialna dejavnost,
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana;
T (01) 24 17 145 F (01) 24 17 296 E gregor.rogac@cd-cc.si

Do snidenja na 33. Slovenskem knjižnem sejmu!

