POGOVORNA POSTAJA
na 37. Slovenskem knjižnem sejmu

Spoštovani razstavljavci na 37. slovenskem knjižnem sejmu!

Za nami je turbulentno obdobje, ki je spremenilo naše načine, kraje in pomen pogovarjanja. Tudi
letos smo dolgo čakali na odločitev, ali bomo mnenja lahko spet izmenjevali v živo, in veseli smo, da
nam bo, kot kaže, to zares uspelo. Hvaležni bomo, če nam boste debate, ki smo jih doslej poznali
kot kavarniške, pomagali prenesti na POGOVORNO POSTAJO. Na njej bodo našle mesto teme, ki
govorijo o družbi, v kakršni živimo, jo naslavljajo, analizirajo, osvetljujejo in prevprašujejo, ter
seveda o ljudeh, ki jo ustvarjamo. Vabimo vas, da jih poiščete in oblikujete ter s tem soustvarite
program za prireditveno mesto v Prvem preddverju.
KAJ JE POGOVORNA POSTAJA?
To je serija 45-minutnih pogovorov o ljudeh in družbi v najširšem pomenu besede, vezanih na knjigo
ali več knjig v slovenskem jeziku. Vodi jih moderator, v njih pa sodelujeta najmanj dva sogovornika.
KJE JE POGOVORNA POSTAJA?
Pogovori v okviru pogovorne postaje bodo potekali na prireditvenem prostoru v Prvem preddverju
Cankarjevega doma.
KDAJ BODO POTEKALI POGOVORI?
Za pogovore so na voljo termini od torka, 23. 11., med 9. in 19. uro, do sobote, 27. 11., med 11. in
18. uro. Pogovori bodo trajali največ 45 minut, začenjali se bodo ob polni uri.
KAKŠNE TEME PRIDEJO V POŠTEV?
Pogovori so splošne, poljudne narave. Govorili bomo o temah, ki se v najširšem pomenu dotikajo
družbe in ljudi, ki živimo v njej. Vezani so na knjigo ali več knjig v slovenskem jeziku, in to vseh žanrov:
od leposlovja do priročnikov, od slikanic do monografij – ter seveda vse vmes. Pogovorna postaja ni
namenjena promocijskim predstavitvam novih naslovov, temveč širši debati o izbrani temi,
obravnavani v eni ali več knjigah.
KAKO SE LAHKO PRIJAVIMO?

1. Izberemo temo ali več tem, ki ustrezajo programskim smernicam Pogovorne postaje. Pri
vsaki posebej določimo moderatorja in najmanj dva sogovornika.
2. Do 29. 10. 2021 izpolnimo obrazec za prijavo, ki je dostopen na povezavi:
https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/urednistvo
V njem med drugim izberemo želeni termin.
Pri oblikovanju programa bomo poskušali ugoditi vašim željam glede termina. Če to ne bo mogoče, se
bomo potrudili za vas poiskati najboljši nadomestni termin. Končno oblikovanje programa je v
domeni organizatorja. Prijavo in dokončni termin vam bomo potrdili pisno do 9. 11. 2021.
KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Prijavi se lahko vsak razstavljavec na knjižnem sejmu, in to z enim ali več dogodki. Prijavitelj zasnuje
koncept posameznega dogodka ter priskrbi moderatorja in sogovornike.
Prijavnina za dogodek znaša 40 evrov brez DDV.
KAJ JE NA VOLJO NA PRIREDITVENEM PROSTORU?
Organizator bo za dogodek priskrbel sedeže in mizo za moderatorja ter govorce in sedeže za
občinstvo. Prostor bo ustrezno ozvočen in vizualno zamejen od preostalega sejmišča. Tehnična
podpora je zagotovljena. Posebne želje glede opreme ali tehnične podpore mora prijavitelj povedati
vnaprej, da lahko preverimo razpoložljivost.
KAKO JE Z OGLAŠEVANJEM?
Program pogovorov bo objavljen v spremljevalnem in promocijskem gradivu knjižnega sejma, na
zaslonih v preddverju, v dnevnih medijskih napovedih in na družabnih omrežjih sejma. Pogovor bo
pred začetkom napovedan po internem sejemskem ozvočenju. Prijavitelj naj povabi občinstvo tudi po
svojih adremah in promocijskih kanalih ter poda jasna navodila nastopajočim in povabljenim;
pravočasno naj pripravi promocijska besedila in podatke.
KAKO LAHKO SPOROČIM SPREMEMBE?
Po preteku roka za zbiranje prijav spremembe v programu za prijavljanje dogodkov ne bodo več
mogoče. Odtlej spremembe, prosimo, sporočajte neposredno organizatorjem, in sicer na elektronski
naslov pogovorna.postaja2021@gmail.com .
Na tem naslovu dobite tudi vsa dodatna pojasnila.

Se vidimo na Pogovorni postaji!

