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11. kongres Knjiga na Slovenskem

Naročnik: ZALOŽBA ROKUS
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

RADIO ŠTUDENT, 05.06.2013, DNEVNI INFORMATIVNI PROGRAM, 14:10
NOVINARKA: Današnje kulturne novice posvečamo knjigi. Včeraj je v Medvodah potekal 11. kongres Knjiga
na Slovenskem, kjer so udeleženci razpravljali o stanju slovenskih založb in knjigarn, o problemih v zvezi
z nizko prodajo knjig in o novih načinih promoviranja. Posebno pozornost so namenili prodaji in promociji
elektronskih knjig. Več o kongresu nam je povedala ga. Maruša Kmet, predsednica Društva slovenskih
založnikov:
MARUŠA KMET: Ja, stanje ni glih najbolj rožnato, saj nas je prizadela tako gospodarska kriza kot pa
nezanimanje za branje, tako da je to poteka dokaj vzporedno in je stanje na knjižnem trgu, kar se tiče
prodaje v zadnjih letih precej, precej padlo in se je zelo, zelo zmanjšal knjižni trg. Tako da niti v tem
trenutku ne moremo govoriti o tem o čemer smo govorili pred leti, da bo ta padec povzročila e-knjiga.
To stanje trenutno je dejansko situacija zaradi gospodarske krize in pa zaradi zmanjšanja zanimanja po
branju. Kar se pa knjigarn tiče, moram pa omeniti, da so se nakupovalne navade Slovencev tako, kot tudi
vseh ostalih, zelo spremenile. Veliko nakupov je preko spleta. Vsak tretji Slovenec že kupuje preko spleta
in knjigarne so prizadete še s tem tretjim faktorjem. Nakupi preko spleta sigurno bodo naraščali, ker
ta, ti porasti so vidni že v tujini. Amazon je velika korporacija, ki nekako postavlja svoje trende in, če
gledamo njihovo rast je velika. E E-knjige, če govorilo o e-knjigah, tukaj se odpira nov segment knjig, ki,
za katere lahko rečem, da niso najbolj kvalitetne, saj te spletne, spletne knjigarne oz. spletni ponudniki
knjig omogočajo, da avtorji sami objavljajo knjige in jih prodajajo preko njihovih knjigarn. Vsekakor
je založnik tisti, ki skrbi za to, da je tekst kvaliteten. Založnik oz. uredniška skupina v založbi, da je
tekst kvaliteten, da je jezik dosleden, da je tekst lektoriran, da so izdaje take kot morajo biti medtem, ko
samostojni avtorji, ki bodo to obvladali si običajno ne vzamejo tega stroška na svoje rame, za lektoriranje,
za neko jezikovno korekturo.
NOVINARKA: S podobnimi problemi se sooča edina slovenska knjigarna v Trstu. Tržaški knjigarni zaradi
vedno večjega primanjkljaja grozi zaprtje. Društvo slovenskih izobražencev bo zato v sodelovanju z
založbo Mladika v soboto, 8. 6., organiziralo literarni maraton, kjer bodo različni pisatelji in pesniki brali
odlomke iz svojega opusa in s tem podprli omenjeno knjigarno, ki ni zgolj tržno usmerjeno podjetje,
ampak veliko prispeva k slovenski kulturni sceni v Trstu.

