Cankarjeva klet
v drugem preddverju CD na 37. Slovenskem Knjižnem Sejmu

Spoštovani razstavljavci na 37. slovenskem knjižnem sejmu!
Na sejmu bodo tudi letos v okviru novoimenovane Cankarjeve kleti, ki
nadomešča Forum, potekali pogovori, predavanja, okrogle mize, pripovedovanja
in druge vrste ukvarjanja s tematikami, ki izvirajo iz novih knjižnih del.
Vabimo vas, da s svojim prispevkom sodelujete pri predstavitvah, izmenjavi
mnenj, razjasnitvi pojmov ter odpiranju vprašanj, ki so jih v zadnjem času v vas
zanetile zanimive vsebine, o katerih govorijo knjige, ki ste jih izdali.
Program si želimo sestaviti tako, da bo pokril različna področja na različne
načine, od zahtevnejših debat do sproščenih a tehnično nezahtevnih
performansov.

Pri določanju terminov bomo dajali prednost raznolikosti forme in vsebine
posameznih dogodkov. Končni program Cankarjeve kleti se bo oblikoval na
podlagi aktualnosti in razmerju prisotnosti vsebin glede na ostale prijavitelje.
Cankarjeva klet ni namenjena novinarskim in promocijskim predstavitvam novih
naslovov, pač pa širši osvetlitvi knjižne tematike.

Dogodki v okviru Cankarjeve kleti bodo potekali v drugem preddverju
Cankarjevega doma, na voljo pa so sledeči termini:
od srede, 24. novembra do nedelje 28. novembra 2021 med 9:00 in 19:00.

Kako se lahko prijavimo?
Svoje prijave nam sporočite do 29. oktobra 2021.
Prijave se letos oddajajo preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na tej povezavi:
https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/urednistvo . Po preteku roka za zbiranje
prijav spremembe v programu za prijavljanje dogodkov ne bodo več mogoče.
Odtlej spremembe, prosimo, sporočajte neposredno vodji projekta, in sicer na
elektronski naslov pia.nikolic@gmail.com .
Potrudili se bomo poiskati najboljši termin za vaš dogodek, pri čemer se bomo
opirali na izkušnje s prejšnjih sejmov, logistične omejitve in predlagano temo. O
uvrstitvi vašega dogodka v program vas bomo predvidoma obvestili 9.novembra.
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Prijavitelj/organizator dogodka v Cankarjevi kleti je lahko vsak razstavljavec na
knjižnem sejmu. Prijavitelj zasnuje koncept posameznega dogodka ter priskrbi

moderatorja in sogovornike oziroma nastopajoče. Prijavnina na dogodek znaša
40 evrov brez DDV.

Oglaševanje in PR
Program Cankarjeve kleti bo objavljen v spremljevalnem in promocijskem
gradivu knjižnega sejma in v dnevnih medijskih napovedih ter z marketingom na
družbenih omrežjih. Na kraju samem bodo dogodki objavljeni na zaslonu v
preddverju. Od prijavitelja pričakujemo, da povabi tudi občinstvo po svojih
adremah, poda jasna navodila nastopajočim in povabljenim ter pravočasno
pripravi vsa potrebna promocijska besedila in podatke.

Logistika in organizacija
Prostor dogodka je vizualno ločen od sejmišča. Organizirano je ozvočenje z več
mikrofoni in osnovna tehnična podpora. Pravočasno nas opozorite na svoje
morebitne dodatne tehnične potrebe, da preverimo možnosti.

