SPOROČILO ZA MEDIJE

Skupna odločitev Kanade, Španije, Slovenije in Italije za zamik letnic
častnih gostovanj na Frankfurtskem knjižnem sejmu
Kanada, letošnja častna gostja sejma, je zaradi posledic pandemije covid-19 Frankfurtski sejem
in vse vpletene države s podpisanimi pogodbami zaprosila za premik svojega gostovanja v leto
2021. Posledično se premaknejo vsa prihodnja častna gostovanja. Častno gostovanje Slovenije
na Frankfurtskem knjižnem sejmu je tako zamaknjeno za eno leto – na 2023. Na knjižnem
sejmu v Bologni bo Slovenija častna gostja leta 2022.
Kanadski odločitvi, da zaprosi za prestavitev svojega gostovanja za eno leto, so botrovale bistveno
spremenjene okoliščine, v katerih bi letos potekal program Kanade. Frankfurtski knjižni sejem in vse
bodoče države častne gostje so po razmisleku in dogovoru iz solidarnosti do nezavidljivega položaja, v
katerem se je znašla Kanada, v premik privolile.
Tako bo kanadski odbor za organizacijo častnega gostovanja, ki deluje pod okriljem kanadskega
ministrstva za kulturno dediščino, gostovanje izvedel leta 2021, ostale doslej potrjene države častne
gostje pa bodo prišle na vrsto zatem: Španija 2022, Slovenija 2023 in Italija 2024. Kanada bo na
letošnjem Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki bo potekal v bistveno zmanjšanem obsegu, prisotna z
virtualnimi vsebinami.
V Sloveniji je pogovore o možnosti zamika vodilo Ministrstvo za kulturo RS v sodelovanju z
Ministrstvom za zunanje zadeve RS in Veleposlaništvom RS Berlin. Minister za kulturo, dr. Vasko
Simoniti je ob zamiku dejal: »Po tehtnem premisleku smo se odločili za zamik podelitve naslova
častnega gostovanja Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu z leta 2022 na leto 2023, kot je
predlagal direktor Frankfurtskega knjižnega sejma Juergen Boss. Zavedamo se pomembnosti dogodka
za slovensko literaturo in splošno prepoznavnost države, zato se bomo na vso moč trudili, da bi
dogodek izvedli. Seveda bo zamik za eno leto zahteval kar nekaj prilagajanja, a verjamemo, da bo v teh
težkih časih, ko vse človeštvo premaguje pandemijo covid-19, prevladal duh sodelovanja in
medsebojne podpore. Veseli nas, da smo z vodstvom Frankfurtskega sejma in z drugimi državami
uskladili poglede, tako da bomo lahko prireditev uspešno izvedli tudi v letu 2023.«
Juergen Boos, direktor Frankfurtskega knjižnega sejma, je ob tem dejal: »Radi bi se zahvalili
organizatorjem častnih gostovanj in pristojnim oblastem v Španiji, Sloveniji in Italiji, ki so iz
solidarnosti do Kanade privolili v prestavitev svojih častnih gostovanj v Frankfurtu za eno leto. Tako
bo imela Kanada priložnost, da na frankfurtskem knjižnem sejmu oktobra 2021 najbolj optimalno
predstavi svojo literaturo in kulturo. Obenem se veselimo vseh digitalnih aktivnosti, ki jih bodo naši
kanadski partnerji predstavili že na letošnjem knjižnem sejmu. Letošnje leto je pred nas postavilo
izjemne izzive, na katere se je mednarodna knjižna skupnost družno odzvala. Sodelovanje med
Frankfurtskim knjižnim sejmom in potrjenimi bodočimi državami častnimi gostjami je le eden od
mnogih primerov.«
Michelle Müntefering, državna ministrica pri nemškem zunanjem ministrstvu
»Države častne gostje Frankfurtskemu knjižnemu sejmu leto za letom dajejo nezgrešljivo podobo in
vabijo k dialogu s svetom. Prav zaradi tega sejem predstavlja svetel zgled mednarodnega kulturnega
sodelovanja. S tem, da so pripravljene zamakniti svoja častna gostovanja za eno leto, Kanada, Španija,
Slovenija in Italija dokazujejo svojo solidarnost, ki je v tem času krize še posebej pomembna.«

Steven Guilbeault, kanadski minister za kulturno dediščino
»Kljub razočaranju, ker ne bomo mogli uresničiti svojih prvotnih načrtov za letošnji frankfurtski
knjižni sejem, se že veselimo, da bomo kanadsko ustvarjalnost letošnjemu sejemskemu občinstvu
lahko predstavili preko atraktivnih virtualnih vsebin. Prav tako bi se radi zahvalili svojim španskim,
slovenskim in italijanskim kolegom za njihovo razumevanje ter prilagodljivost, ki sta nam omogočila,
da svoja prizadevanja sedaj usmerjamo v prihodnje leto, ki ga želimo narediti še bolj posebnega.
Vabim vas, da v letu 2021 spoznavate izjemne kanadske avtorje, ilustratorje in ustvarjalce, ki bodo pod
sloganom “Singular Plurality” (ednina množine, op. prev.) predstavljali svojo ustvarjalnost in pestrost
kanadske kulture skupaj s prijatelji z vsega sveta.«
Stéphane Dion, posebni kanadski odposlanec za EU in Evropo, veleposlanik Kanade v Nemčiji
»Zelo sem hvaležen, da smo z našimi španskimi, slovenskimi in italijanskimi prijatelji dosegli dogovor
o enoletnem zamiku vseh naših častnih gostovanj. Ne le na sejmu, temveč po vsej Nemčiji smo za letos
pripravljali predstavitve številnih talentiranih kanadskih avtorjev, ilustratorjev in umetnikov z
različnih področij, a smo morali zaradi pandemije najti drugačne, virtualne rešitve. Tako bo Kanada
tudi letos sodelovala na sejmu, a pravo častno gostovanje pride na vrsto prihodnje leto, ko želimo biti
zares izjemna država častna gostja 2021.«
Termini frankfurtskega knjižnega sejma 2021-2024
20.-24. oktober 2021: frankfurtski knjižni sejem – država častna gostja Kanada
19.-23. oktober 2022: frankfurtski knjižni sejem – država častna gostja Španija
18.-22. oktober 2023: frankfurtski knjižni sejem – država častna gostja Slovenija
16.-20. oktober 2024: frankfurtski knjižni sejem – država častna gostja Italija
***

Kako bo zamik vplival na izvedbo slovenskega častnega gostovanja?
Javna agencija za knjigo RS, ki ji je bila ob podpisu pogodbe s Frankfurtskim knjižnim sejmom
poverjena priprava in izvedba slovenskega častnega gostovanja, bo kljub zamiku nemoteno
nadaljevala s pripravljalnimi aktivnostmi, o katerih lahko več preberete tukaj.
V maju letos je začela delovati projektno-programska skupina, katere naloge so medsebojno
posvetovanje, posredovanje predlogov za pripravo vsebinskega in izvedbenega koncepta Slovenije kot
častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu, potrjevanje vsebinskega in izvedbenega koncepta in
spremljanje učinkov projekta »Slovenija, častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v
Frankfurtu«. Člani skupine so bili imenovani na predlog stanovskih društev in na predlog JAK:
•
•
•
•
•
•

Nataša Detič, Društvo slovenskih založnikov (vezano na mandat predsednice društva);
Bojan Švigelj, Zbornica založnikov in knjigotržcev;
Jani Virk, Društvo slovenskih pisateljev;
Majda Koren, Društvo slovenskih pisateljev, mladinska sekcija;
Luka Novak, Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja Giz
(Sazor);
Amalija Maček, Društvo slovenskih književnih prevajalcev DSKP, članica strokovne komisije
JAK za mednarodno področje;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alja Predan za področje gledališča;
Barbara Čeferin za področje fotografije;
Blaž Peršin, direktor Zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane, za področje muzejske
dejavnosti;
Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo, za področje muzejske dejavnosti;
Peter Baroš za področje glasbe;
Miha Kovač z akademskega področja knjige in založništva;
Predstavnici ustanovitelja na predlog Ministrstva za kulturo; vezano na mandat (državna
sekretarka Ignacija Fridl Jarc in skrbnica pogodbe JAK Marjeta Pečarič);
Renata Zamida, direktorica JAK, vezano na mandat;
Anja Kovač, vodja projektne skupine in koordinatorka projekta pri JAK.

Obenem bodo še naprej potekale priprave na izvedbo častnega gostovanja Slovenije na otroškem
knjižnem sejmu v Bologni, ki je zaradi pandemije covid-19 letos odpadel. Po dogovoru z organizatorji
sejma v Bologni bo Slovenija tam po novem gostovala leta 2022, kar pomeni, da bosta obe gostovanji,
kot načrtovano, potekali eno za drugim:
Slovenija, častna gostja otroškega knjižnega sejma v Bologni 2022
Slovenija, častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma 2023
Ob nedavnih spremembah je direktorica JAK, Renata Zamida, povedala:
»Med državami je bil dosežen konsenz, ki temelji na solidarnosti in vzajemnem razumevanju. Letošnje
leto je posebno za vse nas in nikomur ni lahko, ampak verjamemo, da bomo slovenski program
častnega gostovanja v Frankfurtu z zavidljivim obsegom in vidnostjo izvedli tudi leta 2023. Veselimo
se tudi, da nastop Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu v Bologni, ki se bo v skladu z vsemi
zamiki zgodil leta 2022, ostaja most do frankfurtskega gostovanja. Obenem zaupamo slovenski vladi,
da bo lahko zagotovila ustrezne prilagoditve financiranja projekta.«
Dodatne informacije:
Anja Kovač, koordinatorka projekta Frankfurt 2023: anja.kovac(at)jakrs.si, 01 230 05 75
Katja Stergar, koordinatorka projekta Bologna 2022: katja.stergar(at)jakrs.si, 01 369 58 27

