Daša Cvjetičanin

Ljubljana - Na ljubljanskem Mestnem
trgu so se včeraj s slavnostnimi nagovori in podelitvijo nagrade za najboljšo kratko zgodbo ki jo je uredništvo revije Sodobnost za zgodbo
Sleherni trebuh namenilo Matjažu
Brulcu - začeli šestnajsti Slovenski
dnevi knjige. Ustaljena kombinacija
knjižnega sejmišča in bogatega spre-

mljevalnega

kulturno-umetniškega

programa, na katero je mogoče naleteti
tudi v Mariboru, Celju, Kopru in drugod, se bo v Ljubljani sklenila v soboto,
torej na svetovni dan knjige in obenem
dan, ko bo Ljubljana tudi uradno predala Unescov naziv Svetovne prestolnice knjige 2010 argentinskemu BuenosAiresu.

Mesto kot »velika knjiga«
Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Društva slovenskih pisateljev Milan Jesih, ki je kratko refleksijo odnosa
do knjige sklenil z mislijo, da »Ljubljana
po predaji naslova svetovne prestolnice
knjige ne bo nikoli več takšna kot prej«,
z besedami o tem, da so na oddelku za
kulturo MOL v okviru Svetovne prestolnice knjige začeli mnoge nove dejavnosti, ki so se z vrsto spodbud za
široko dostopnost knjige ter promocijo
literature, književnikov, knjige in branja
trajno vpisale v kulturno dogajanje v
prestolnici, pa se je Jesihu pridružil še
ljubljanski župan Zoran Jankovič.
Ne glede na to, da se leto, ko je Lju-

bljana postala »ena sama velika knjiga«,
s tem tednom tudi zaključuje, pa je po
mnenju ministrice za kulturo Majde
Sirce zdaj prišel čas za odmeve in razmišljanja o pomenu knjige. K temu, da
je vse pogosteje slišati, da je kulture
preveč, pa ministrica dodaja, da »umetnosti ni preveč in če njena potenca
bogati in plodi, potem jo potrebujemo
še več«.
Z nekoliko bolj domoljubno obarvanimi besedami, saj »smo se navsezadnje tudi kot narod konstituirali z
jezikomin kulturo«, seje knjigi poklonil
tudi častni gost Slovenskih dnevov knjige, predsednik države Danilo Turk, M
meni, da moramo knjigo še naprej gojiti
kot odločilni dejavnik našega bivanja,
saj je »edina, ki v času hitre in površne
komunikacije omogoča poglobljeno
razmišljanje o bogastvu življenja«.
Znižanj znova ne manjka
A Slovenski dnevi knjige kot naš največji
knjižni praznik ne bi bili isti brez tradicionalnih knjižnih stojnic in sejemskih cen, ki knjigam pridajo tisto, kar bi
si zeleh vsi ljubitelji knjig da bi bile s
prijaznimi
karseda
cenami vselej dostopne vsakomur med nami. V teh
dneh je med Stritarjevo ulico in Mestnim trgom tako mogoče kupiti knjige
tudi do debelih 70 odstotkov ceneje kot
sicer, pri skoraj vseh založbah pa so
novejša knjižna dela (v povprečju znižana od 10 do 25 odstotkov) nekoliko
dražja od starejših del ali izdaj, ki ne
gredo ravno za med; pri nekaterih založbah imajo kupci ob nakupu več knjig
še dodaten popust.

Pri založbi Sanje so vse knjige cenejše za vsaj 20 odstotkov, del programa
je znižan tudi do 50 odstotkov, tako
hnenovmaZasanjanacena-Use giblje
od nekaj evrov naprej pa obeležuje
ponudbo knjig na vseh treh njihovih
stojnicah (za stvarno in mladinsko literaturo ter leposlovje); pri Študentski
založbi je med izpostavljenimi novostmi z Dnevnikovo fabulo nagrajena
knjiga Kosec koso brusi Lada Kralja, ceknjig pa se giblje od pet evrov naprej
-naodvisno
od tega, v kateri zbirki je bila
knjiga izdana - najdražje je tako še vedno leposlovje iz zbirke Beletrina. Mladinska knjiga z dvema stojnicama
knjižnih klubov Svet knjige (za odrasle)
in Ciciklub (za mlajše) vsem novim članom »podari« knjigo po izboru za evro,
sicer pa sejemski popust Mladinske
knjige ne presega 10 odstotkov, razen
priročnega slovarja tujk, ki je znižan za
50 odstotkov, ob nakupu žepnice pa
kupec prejme še dodatno brezplačno.
Založba Didakta izpostavlja priročnike
za vzgojo otrok Jesperja Juula (cena se
giblje med 15 in 25 evri) in otroške
slikanice, ki stanejo od pet do deset
evrov, založba Miš pa med novostmi
poudarja slikanico O Jakobu in muci
Mici: Rojstni dan Barbare Hanuš in Ane
Zavadlav, ki je prevedena v jezike tujih
manjšin v Sloveniji, s tehničnega vidika
pa je postavljena v skladu s potrebami
otrok z disleksijo (znižana je za več kot
50 odstotkov). Med založbami, ki so si
drznile cene znižati tudi do 70 odstotkov, velja omeniti RokusKIett, pri kateri
izhajajo knjige in priročniki za tuje jezike.

Četudi jim je znalo vreme v preteklosti večkrat ponagajati, so se 16. Slovenski dnevi knjige letos začeli v prijazni sončni
svetlobi, ki je pohajkovanje med knjižnimi stojnicami naredila še prijetnejše.

