ZAKLJUČNO POROČILO
SEJMA S KAVČA,
spletnega knjižnega sejma v organizaciji JAK in
Pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature

ZASNOVA IN ORGANIZACIJA SEJMA S
KAVČA
Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic sta Javna agencija za knjigo RS in Pisarna
Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju s številnimi založniki organizirali in
izvedli SEJEM S KAVČA, spletni knjižni sejem, ki je na spletni strani mestoliterature.si
potekal med četrtkom, 23.4.2020, in nedeljo, 26.4.2020.
K sejmu je pristopilo 62 slovenskih založb, ki so se na spletni strani predstavljale z
virtualno stojnico; ta je vsebovala video pozdrav založbe, sejemski katalog in povezavo do
spletne knjigarne, preko katere so obiskovalci lahko naročali izbrane knjige (z usklajenimi
sejemskimi popusti).

Sodelujoče založbe:
Beletrina, Cankarjeva založba, Celjska Mohorjeva družba, Chiara, Didakta, Društvo za
dolgovezenje, Društvo za teoretsko psihoanalizo (del stojnice ZRC SAZU), Družina, Emanat,
Festival Borštnikovo srečanje, Forum slovanskih kultur, Fran, Galerija Fotografija, Goga,
Graffit, Grlica, Hart založba, Hiša knjig, Iskanja, ISPO, Karantanija, Kmečki glas, Knjigarna
in založba Libris, Knjižnica MGL, KUD Police Dubove, KUD Sodobnost International,
Kulturni center Maribor, Krtina (del stojnice ZRC SAZU), Litera, LUD Literatura, Malinc,
Maska, Meander, Miš, Mladika, Mladinska knjiga, Mohorjeva družba Celovec, Morfem,
Ocean, Outsider, Pivec, Založba Sanje, Sidarta, Slovenska matica, Slovenski gledališki
inštitut (SLOGI), Sophia, Spago, Strip.art.nica Buch, Studio Anima, ŠKUC, Totaliteta, UMco,
VBZ, Vida, VigeVageKnjige, Vita, Zala, Založba /*cf., Založba ZRC (Spletni sejem
humanistike in družboslovja Knjige n@ recept), Založništvo tržaškega tiska, Zenit,
Znanstvena založba Filozofske fakultete

Osnovne smernice Sejma s kavča:
Ni samoumevno, da imamo knjige. Domače avtorje, založbe, prevajalce, urednike, lektorje,
ilustratorje in ostale ustvarjalce, ki so zaslužni, da dobre knjige (tudi v trenutnih okoliščinah)
lahko beremo, najlažje podpremo z nakupom knjig.
Zato ob svetovnem dnevu knjige POZIVAMO K NAKUPU KNJIG. Vsaj ene.
Namesto knjižnega sejma na prostem letos ponujamo spletni knjižni sejem, na katerem se
vsaka založba predstavlja z virtualno stojnico. Ta ponuja video pozdrav, katalog knjižnih
izdaj s sejemskimi popusti ter povezavo do spletne knjigarne. Sodelujoče založbe
zagotavljajo hitro in varno distribucijo naročenih knjig.
Ni samoumevno, da imamo dobre knjige.
Kupi knjigo, podpri slovenske založbe – od doma!
#sejemskavča #kupiknjigo

Za vizualno podobo Sejma s kavča je poskrbel grafični oblikovalec in ilustrator Nenad Cizl,
poleg osnovnega promocijskega plakata pa smo posegli še po pasicah za spletne strani in
televizijske prenose ter profilnih in naslovnih fotografijah za uporabo na družbenih omrežjih.

IZVEDBA SEJMA S KAVČA
Založniški press kit
Sodelujoče založbe so ob prijavi na sejem (in po posredovanju sejemskega video pozdrava
ter kataloga) prejele založniški press kit, ki je poleg opisa projekta vseboval tudi nabor
vizualnega gradiva ter navodila skupne promocije za založnike:
1. Na svojih FB profilih naslovno sliko za čas sejma zamenjajte z naslovno sliko Sejma s
kavča (to lahko po želji storite tudi s profilno sliko)
2. Na svojih FB in IG profilih delite objavo z ilustrirano napovedjo Sejma s kavča
3. Na svojih FB in IG profilih delite ilustriran seznam sodelujočih založb
4. Na svojih FB in IG profilih delite objavo z video predstavitvijo vaše založbe
5. Na svoji spletni strani objavite promocijsko pasico Sejma s kavča
6. Promocijsko pasico Sejma s kavča uporabite v podpisu svojega e-maila
7. Svoje avtorje, prevajalce, urednike, lektorje itd. pozovite k deljenju objav in promocijskih
gradiv Sejma s kavča (bodisi na FB ali IG)
8. Novico o Sejmu s kavča razširite tudi po svojih seznamih za pošiljanje
9. Objave in pozive k obisku Sejma s kavča delite vse do konca sejma (do 26.4.)
10. Ob vsako objavo o Sejmu s kavča je priporočljivo dodati tudi ključnika #sejemskavča ter
#kupiknjigo
Za vsebinsko ali tehnično pomoč pri promocijskih objavah ter skupni komunikaciji se obrnite
na Pio Prezelj (040 256 585).

Medijski press kit
Ob pričetku sejma so press kit prejeli tudi mediji, le da smo datotekam poleg opisa projekta
in nabora vizualnega gradiva pridali kratke medijske izjave založnikov:
Cankarjeva založba / Aljoša Harlamov, glavni urednik
V teh dneh, ko se še kako zavedamo vrednosti javnega zdravja in drugih javnih dobrin,
najbrž ni odveč spomniti, da so knjige oboje. So javna dobrina, ker jih ustvarjamo skupaj in
ker ustvarjajo skupnost, znanje, kritično misel ... Marsikomu pa v teh dneh tudi preganjajo
samoto, dolgčas in tesnobo. Pravzaprav morda še nikoli ni bilo tako pomembno, kot je
danes, da imamo knjigo na domači knjižni polici. In ker slovenski založniki skrbimo, da je ta
knjiga res dobra, se ni bati, da bi ji rok trajanja kadarkoli potekel.
Založba VigeVageKnjige / Anja Golob, glavna urednica
V teh epidemičnih časih, ko smo z izjemo spletnih knjigarn ostali brez vseh prodajnih poti, se
konec aprila z veseljem udeležujemo spletnega knjižna sejma. Upamo, da ga bodo za
svojega vzeli tudi bralke in bralci, z nakupom vsake knjige v teh res zagamanih časih
namreč obenem tudi aktivno podprejo slovensko založništvo ter pokažejo, da jim je mar za
preživetje slovenske knjige. Zahvaljujemo se jim, da so z nami, in jim želimo – dobro branje!

Založba /*cf.
Z nekaj tehnične domišljije, veliko entuziazma in ljubezni do knjig smo ob svetovnem dnevu
knjige našo knjižno stojnico prestavili v virtualni prostor, v njem pa v(r)ednost, izbira in moč
naših družboslovnih in humanističnih knjig ostajajo nespremenjene. Celo več: v tem
izrednem času je naša literatura zadobila poprej neslutene nove pomene. Mnoge dragocene
družbenokritične in teoretske knjige nam omogočajo razumevanje našega ‘izjemnega
stanja’, pa tudi časa, ki šele prihaja; in četudi svoje dneve preživljamo v izolaciji, svojih misli
nismo izolirali, krepimo jih. Naša knjiga ni beg ali umik pred realnostjo, pač pa sredstvo in
medij za soočenje z njo, naše sporočilo pa je eno: ne pustimo se normalizirati, ohranjajmo
kondicijo mišljenja in ostanimo budni, čuteči, čuječi!
Založba Zala / Mateja Sužnik, lastnica in urednica
Vsak človek na tem svetu bi moral imeti vodo, kruh, odejo in knjigo.
KUD Sodobnost International / Jana Bauer, urednica
Življenje se spreminja, literarne zgodbe pa ostajajo enake. Koliko svetov in koliko življenj
nam je na voljo – in to kakšnih življenj! Le kdo bi hotel zamuditi to priložnost? Knjiga je
ljubezen, ki se ji ne bomo odrekli. Vsaj dokler bo dovolj tistih, ki bodo knjige tudi kupovali.
Svetovni dan knjige je priložnost, da knjigo podarimo sebi ali drugemu, s tem pa podpremo
avtorje, prevajalce, založnike, ilustratorje, tiskarje … vse tiste, ki imajo znanje, da naredijo
knjigo, ki ima moč, da nas pošlje na potovanje, medtem ko ostajamo doma.
Založba Vida / Valentina Smej Novak, založnica
Založniki tudi v takšnih časih iščemo načine, kako bi knjige prišle do bralca. Z veseljem se
odzivamo na takšne pobude, ki so v teh dneh še posebej dragocene; ne samo iz
pragmatičnega vidika, ampak tudi simbolnega, saj pričajo o pravi naravi knjig: knjige se ne
dajo zlahka. V težkih časih, v nenavadnih časih, v drugačnih časih knjige popeljejo na
potovanje, ko so ceste zaprte in letala prizemljena; zbližujejo, ko se zdi, da bomo ljudje
postali otoki; ko se obzorja zapirajo, odprimo knjige. Vsi, ki delamo s knjigami, se zavedamo,
da knjige do bralcev ne prihajajo po tonah v zabojnikih, ampak ena po eno, zato je v teh
dneh pomembna vztrajnost skozi majhne korake. Nenazadnje so nas skozi zgodovino kot
narod ohranile in napisale knjige. V dneh, ko se sprašujemo, kakšna bo podoba sveta
potem, odpirajmo knjige.
Založba Goga
»Pripovedovati, pripovedovati naprej, da bi tišino ohranil na razdalji, kajti če neham misli
oblikovati v besede, bodo spomini v moji duši oveneli kot suha rastlina v puščavi in bo naš
svet neopazno izginil,« je zapisal Gabi Gleichmann v romanu Napoj nesmrtnosti. Dodamo
lahko le: Kupujte, da boste lahko pripovedovali in ohranjali naš svet.

Sejem s kavča smo na spletni strani mestoliterature.si otvorili s četrtkom, 23.4.2020, ob tem
pa na vstopno stran (nad vitrualnimi vstopnicami, razporejenimi v dva stolpca in po
abecednem redu) dodali navodila za sprehod po sejmu:

PRIMERI VIRTUALNIH STOJNIC

Sodelujoče založbe so skladno z navodili skupne promocije na Sejem s kavča opozarjale in
vabile na svojih družbenih omrežjih ter spletnih straneh, prav tako pa so delile tudi sejemske
predstavitvene videe ter dodatna video povabila na sejem, ki so jih posneli številni avtorji,
prevajalci, uredniki, ilustratorji in drugi:

Facebook dogodka Sejem s kavča, spletni sejem knjig se je udeležilo 1000 oseb, dodatnih
2800 je izrazilo zanimanje, dogodek pa je dosegel 109.100 oseb:

Ključnik #sejemskavča je poleg Facebooka in Instagrama zaživel tudi na Twitterju:

Sejem je na spletni strani mestoliterature.si potekal do nedelje, 26.4.2020, vsak večer pa
smo sodelujočim založnikom posredovali dopis organizacijske ekipe, v katerem smo podali
dodatna navodila in usmeritve ter poročali o dnevnem obisku strani.
Ob koncu drugega sejemskega dne smo založnike povabili tudi na skupno Zoom srečanje, v
katerem smo si izmenjali mnenja, pripombe, vtise in kritike prve polovice Sejma s kavča,
medijem pa preposlali dopis s prvimi sejemskimi rezultati in vtisi založnikov ter jih povabili k
dodatnim objavam in prispevkom.

OBISK IN PRODAJA
Med virtualnimi stojnicami Sejma s kavča se je sprehodilo 8.900 obiskovalcev, na strani pa
smo skupno beležili 12.000 obiskov, kar pomeni, da se je kopica uporabnikov na sejem
vračala:

V sejemskih dneh so založniki in distributerji beležili povečano prodajo – nekateri za 40% ali
50%, splet drugi pa so prodajo podvojili ali jo enačili s prodajo na SKS v Cankarjevem domu.

Med in po sejmu so mnogi založniki, avtorji in uredniki delili tudi svoje vtise ter fotografije
naročil, svoja mnenja in komentarje pa so podelili tudi številni obiskovalci Sejma s kavča:

SEJEM S KAVČA V MEDIJIH
Promociji Sejma s kavča se je s prispevki, objavami in najavami pridružilo 30 medijev, med
drugim Delo, Dnevnik, Večer, Mladina, Primorske novice, STA MMC, Žurnal24, ARS, Val
202, Radio Študent, Radio Krka, Radio Ognjišče, Radio Sora, TV SLO (Dobro jutro,
Dnevnik, Odmevi, Kultura) in drugi.

