RAZPIS ZA SODELOVANJE NA 36.
SLOVENSKEM KNJIŽNEM SEJMU

POVABILO
Prav vsak knjižni sejem je nekaj posebnega. Zaradi novih knjig, naslovov, junakov, različnih krajev
dogajanja, še neodkritih svetov … Letošnji, šestintrideseti po vrsti, pa bo drugačen še toliko bolj. Zaradi
nevidnega obiskovalca, ki je pred vse nas, organizatorje, razstavljavce in obiskovalce, postavil vrsto
vprašanj, na katera še nimamo odgovorov. Nekaj pa je zagotovo: vsi si želimo, da bo sejem, kakršen
koli že bo, kar najbolj izpolnil pričakovanja vseh deležnikov. Zato je tudi letošnji razpis malce drugačen.
Je PREDHODEN, PRIPRAVLJALEN, sestavljen ob predpostavki, da bo čez štiri mesece sejem kar najbolj
takšen, kot ga poznamo iz predhodnih let. Ker pa se organizatorji zavedamo, da obstaja realna
možnost, da bodo v (pred)sejemskem obdobju veljale takšne in drugačne omejitve, odvisne od
takratnega epidemiološkega stanja in posledično spremljevalnih ukrepov NIJZ (npr. omejitev števila
obiskovalcev, varnostna razdalja, razkuževanje rok, merjenje telesne temperature, enosmerno gibanje
…), je rok za prijave pomaknjen v jesen, rok za plačilo pa pred sam začetek sejma. Število spremljevalnih
dogodkov bo precej manjše, vsi bodo potekali na skupnem, velikem sejemskem odru ali v posebni
»event« dvorani. Cene najema razstavnih prostorov so iz teh razlogov znižane za 15 do 20 %, čeprav
bomo klasičnemu, fizičnemu sejmu letos dodali še spletno, virtualno razsežnost. To pomeni, da bo
sejem hibriden, »online« in »offline«, doseg/spremljanje vaših dogodkov bo tako večji, kar posledično
pomeni tudi večjo prodajo na samem sejmu ali pozneje. Konec septembra vas bomo pozvali k
prijavi/napovedi tako klasičnih kot tudi spletnih dogodkov (ki si jih lahko že sedaj pripravljate »na
zalogo«). Večina sejmov, ki so v pripravi za jesen (Frankfurt, Dunaj, Zagreb, Seul), se odloča podobno,
razpisi in pozivi so zunaj, organizatorji pa se prilagajajo trenutnim razmeram in ukrepom. Država v
fokusu bo letos Španija, mesto gost pa Novo mesto, ki letos praznuje 100-letnico novomeške pomladi,
ambasador Cicifesta Andrej Predin. Likovna podoba je narejena na osnovi ilustracije Huiqin Wang iz
slikanice Milana Dekleve o Almi Karlin ob 70-letnici njene smrti. Deklica, ki se ob oknu in globusu
vzpenja po lestvi in drži v roki knjigo, simbolizira prizadevanja Slovenskega knjižnega sejma, da
postanemo Slovenci narod bralcev, Slovenija pa država branja. Sejem bo in veselimo se ga!

Zdravko Kafol,

predsednik Upravnega odbora 36. Slovenskega knjižnega sejma in direktor Zbornice knjižnih založnikov in
knjigotržcev pri GZS (v nadaljevanju ZKZK)

P. S.
Še namig: ker letos razen enega/velikega, drugih odrov/prizorišč ne bo, se bo sprostilo nekaj prostora.
Morda je ob nižjih cenah to prava priložnost, da se predstavite obiskovalcem na večjem prostoru? Saj
veste tisto Virgilovo: Audaces fortuna iuvat – »Sreča je na strani hrabrih.«
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DOLOČILA ZA SODELOVANJE
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 36. 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 m 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 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 m2 . Če želite, da je vaš razstavni prostor umeščen kot
lani, se prijavite tako, da izberete globino modula, ki je predvidena na tem delu. Razstavni prostor
opremite sami ali pa naročite razstavno stojnico pri organizatorju oz. drugem ponudniku. Obodne
stene razstavnega prostora so obvezne in morajo biti trdne. Posegi zunaj razstavnega prostora, po
stenah, tleh, v zraku in na prehodih so prepovedani!
Na vseh razstavnih prostorih je dovoljena prodaja.

Opozorilo:
Organizator sejma si pridržuje pravico, da prilagodi določila sodelovanja po takrat veljavnih
navodilih NIJZ, določenih glede na epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji.

CENE PRAZNIH RAZSTAVNIH PROSTOROV
Cene praznih razstavnih prostorov, ki so za člane Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS
(ZKZK) nižje kot za nečlane:
cena v VSD:

80 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 4 m: 320 EUR + DDV

cena v P1:

80 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 240 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 320 EUR + DDV
Cena modula globine 5 m: 400 EUR + DDV

cena v P2:

50 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 150 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 200 EUR + DDV

Cena praznih razstavnih prostorov za nečlane:
cena v VSD:

100 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 4 m: 400 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:

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

Pravico do popusta ZKZK lahko član uveljavi le, če ima plačane vse obveznosti do ZKZK (članarino in
morebitne druge storitve). Popust za nove člane ZKZK je obračunan sorazmerno glede na število
mesecev članstva v tekočem letu. Če je prijavljeni že prejel račun ali predračun s popustom, do
katerega ni upravičen, mu izstavimo nov račun ali predračun v višini polne, nečlanske cene.
Opozorilo: Vso dodatno razstavno opremo in priključke (elektriko, internet, telefon in scenske elemente) je
mogoče naročiti po veljavnem ceniku opremljevalcev s spletno prijavnico.

TIPSKO OPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR
Organizator ponuja več vrst razstavnih stojnic, ki jih plačate neposredno pooblaščenemu
postavljavcu.
POZOR: Višina stojnic v VSD in P2 je 250 cm, kar je višje kot v P1.

Stojnica s skladiščem
Velikost: 3 x 3 m (trije moduli globine 3 m, 9 m2): Elementi konstrukcije: obodne stene (devet panojev,
100 x 210 cm), od tega štirje s po tremi policami (širina 30 in dolžina 96 cm) in podestom, dva panoja s
po tremi policami brez podesta, pult (velikost 50 cm x 100 cm), dva stola, tabla z napisom razstavljavca
(velikost 95 cm x 20 cm) in ograjen prostor za skladišče. Stojnice v VSD in P2 so višje.
Velikost: 4 x 4 m (štirje moduli globine 4 m, 16 m2): Elementi konstrukcije: obodne stene (dvanajst
panojev, širina 100 cm in višina 210 cm), od tega devet s po tremi policami (širina 30 cm 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 cm 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. Stojnice v VSD in P2 so višje kot v P1.

SKICA STOJNICE 1 s skladiščem

Stojnica brez skladišča
Velikost 3 m x 3 m: Elementi konstrukcije: obodne stene (devet panojev širine 100 cm in višine 210
cm), od tega osem s po tremi policami (širine 30 cm 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).
Stojnice v VSD in P2 so višje kot v P1.
Velikost 4 m x 4 m: Elementi konstrukcije: obodne stene (dvanajst panojev širine 100 cm in višine 210
cm), od tega enajst 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 cm 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 in P2 so višje kot v P1.

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 naročite po veljavnem ceniku Cankarjevega doma, ki ga
boste skupaj s tehničnimi navodili za pripravo razstave na svoj e-naslov prejeli v oktobru 2020.

BAZAR
Prostor kakovostne knjižne produkcije manjših založb.
Bazar je kot razstavno-prodajni prostor namenjen manjšim založnikom, ki izdajajo kakovostne knjige.
Prostor za posamične razstavljavce je na Bazarju, ki bo v Drugem preddverju, omejen na eno mizo
(velikost 75 cm x 120 cm) in dva stola, brez sten/panojev. Panojev/pingvinov, scenskih elementov
razstavljavcem ni dovoljeno postaviti, prav tako ni dovoljeno nameščanje promocijskega gradiva po
stenah ali drugih površinah Cankarjevega doma.
Na voljo je 24 miz. Ob večjem številu prijav selektorsko delo opravi Upravni odbor 36. Slovenskega
knjižnega sejma na podlagi kakovosti, aktualnosti in raznovrstnosti ponudbe. Zavrnjeni razstavljavci
bodo obveščeni v desetih dneh od oktobrske seje Upravnega odbora.
Opozorilo: Vsak razstavljavec lahko naroči eno mizo. V primeru večjih potreb je treba naročiti sejemsko
stojnico.
Cena: 130 EUR + DDV za enoto

PRIJAVA NA SEJEM
Prijavnico za sodelovanje na 36. Slovenskem knjižnem sejmu najdete na spletnem naslovu
www.knjiznisejem.si v zavihku razstavljavci. Sprejeli bomo le elektronske prijave s prijavnico. Prijav,
oddanih po e-pošti ali kako drugače, ne bomo sprejeli.
Rok prijave: 20. september 2020
Program vas vodi skozi postopek elektronske prijave. Ko ga končate, v nekaj sekundah 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 opravijo le razstavljavci, ki preberejo ter sprejmejo pravila in pogoje za
sodelovanje na 36. Slovenskem knjižnem sejmu, vsebino razpisa ter se zavežejo k spoštovanju
tehničnih navodil, ki jih prejmejo ob dodelitvi prostorov. Pravila in pogoji za sodelovanje so sestavni
del spletne prijavnice, brez njihovega sprejetja oddaja prijave ni mogoča. Objavljeni bodo tudi na
spletni strani sejma.
Potrditev udeležbe, umeščenosti in velikosti razstavnega prostora boste prejeli oktobra po elektronski
pošti.
V primeru težav z elektronsko prijavo nas obvestite na:
T (01)24 17 145, E gregor.rogac@cd-cc.si

KATALOG RAZSTAVLJAVCEV
Elektronski katalog razstavljavcev bo objavljen na spletni strani 36. 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 sto petdeset znakov). Razstavljavci, ki sodelujejo na Bazarju
malih založnikov, bodo v katalogu razstavljavcev navedeni samo z nazivom, kot ga bodo navedli v
prijavi.

RAZDELITEV RAZSTAVNIH PROSTOROV
Pri razvrščanju razstavnih prostorov bomo upoštevali samo razstavljavce, ki bodo spoštovali razpisna
določila za sodelovanje in ki se bodo prijavili najpozneje do 20. septembra 2020 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 predhodnih sejmov SKS,
ne bomo upoštevali.
Prijavljeni razstavljavec nima pravice po svoji volji oddati svojega razstavnega prostora drugemu.
Upravni odbor 36. SKS si pridržuje pravico, da želje razstavljavcev prilagodi prostoru, ki je na voljo.

PLAČILNI POGOJI
Rok za plačilo uporabe razstavnega prostora in vpisnine v katalog je 9. november 2020.
Vsa plačila potekajo po predračunu na račun Cankarjevega doma št. SI56 0110 0600 0022 527.
Razstavljavcem, ki do 9. novembra 2020 ne bodo poravnali uporabnine 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 SODELOVANJA
Prijavljeni razstavljavci lahko brezplačno odpovejo uporabo razstavnega prostora v največ osmih dneh
po prejetju obvestila o dodelitvi. Po tem datumu morajo ob odpovedi v celoti plačati uporabo
razstavnega prostora. Če organizatorjema ob odpovedih po mogočem brezplačnem odpovednem roku
uspe najti drugega razstavljavca, tistemu, ki odpoveduje sodelovanje, povrneta 90 % vrednosti
uporabe.

POMEMBNI ROKI IN KONTAKT
Rok za prijavo razstavnega prostora: 20. september 2020 ali do zapolnitve prostora
Rok plačila: 9. november 2020
Rok prijave priključkov in opreme: 5. november 2020
Rok plačila naknadno naročenih priključkov in opreme: 15. november 2020 oz. v sedmih dneh od
prejema predračuna
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, E gregor.rogac@cd-cc.si

