Založba Rokus Klett praznuje 20 let

�� Monografija o kranjski klobasi bo najbrž
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naša zadnja monografija in je zelo pomembna
tako z etnološkega kot z založniškega vidika.
� Tako pravi založnik Rok Kvaternik.
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založbi Rokus Klett bodo 20 let proslavili z odo zaščitnemu znaku Slovenije

monografijo o kranjski klobasi.
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Založniški posel je danes
najboljši na Poljskem,
prihodnost založništva pa je v
e-učbenikih. Tako je prepričan
Rok Kvaternik, ustanovitelj
založbe Rokus Klett, ki praznuje 20-letnico delovanja. Ob
tej priložnosti so izdali svojo
o kranjski
zadnjo monografijo

klobasi.
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Založbo Rokus, kije danes del
nemške verige Klett, je Rok Kvaternik ustanovil konec oktobra
1991, danes paje regijski direktor
skupine Klett za vzhodno Evropo
in Turčijo. V Rokusu se pohvalijo,
da so v 20 letih izdali:
� številne monografije: Pleč-

žna) darila,
� revije National Geographic Junior, National Geographic Slovenija, National Geographic
Mini in National Geographic

Popotnik.

Postali največji slovenski šolski založnik
Med uvajanjem osnovnošolske devetletke
so se usmerili v izobraževalno založništvo in
postali največji slovenski šolski založnik
in
so danes tudi največji nasprotnik učbeniške
politike šolskega ministra Igorja Lukšiča. Konec leta 2003 so se vključili v mednarodno
založniško skupino Klett. Prvega novembra
so izdelali spletno stran irokus, kjer je na voljo
34 elektronskih učbenikov.
-

Poljska, obljubljena dežela
Dosežki založbe? Prejeli so sedem nagrad za
najlepšo slovensko knjigo in deset od evropskega
združenj a šolskih založnikovza najboljše evropske učbenike. »Naša dejavnost v vsej vzhodni
Evropi temelji predvsem na populizmu in demagogiji, saj jo politika izrablja za povsem politične cilje. Slovenija je pri tem vospredju, veliko
bolje je na Hrvaškem, Poljskem, Madžarskem, v
Bosni, Srbiji. Glede na okoliščine je poslovanje
na Poljskem sanjsko, saj se država v nasprotju z
drugimi državami v regiji ne vrneš ava v učbeniško
politiko in sklade, ampak dejavnost prepušča
trgu,« pojasnjuje Kvaternik.
Prihodnost je v elektronskem založništvu
Vzadnjihletih so se zato za izboljšanje položaj a razširili na Balkan in začeli izdaj ati obšolska
gradiva za popoldanske dejavnosti, pojasnjuje
glavna direktorica založbe v Sloveniji Maruša
Kmet, v prihodnje pa se bodo posvečali predvsem elektronskemu založništvu.

»Razvijamo najsodobnejšo učbeniško tehnologijo in digitalne učbenike. Prihodnost je v
starših, ki še razumej o, da j e pomembno vlagati
v otroke,« meni Kvaternik.
Monografija v dveh izdajah
Za 20. jubilej so izdali posebno monografijo
Mojstrovine s kranjsko klobaso iz Slovenije.
»Zamisel je med nami in piscem, etnologom
Janezom Bogatajem, zorela že dolgo. To bo

najbrž naša zadnja monografija in je zelo pomembna tako z etnološkega kot z založniškega
vidika,« pove Kmetova.
Knjiga bo na voljo v dveh izdajah, luksuzni
bibliofilski in navadni, zadnja tudi v angleščini. Razmišljali so tudi o tem, da bi knjigo
odišavili z vonjem klobase, a se na koncu za
to niso odločili. Vseeno bo na slavju izjemno
dišalo po tem zaščitnem znaku Slovenije, saj
bodo s priznanimi kuharji pripravljali številne
jedi na to temo, tudi sladice.

-

•

Prvega

novembra
so izdelali
spletno

stran
irokus,
kjer je na
voljo 34
elektronskih
učbenikov.

Knjižni sejem s klobaso
� Skorajda sočasno s praznovanjem 20-letnice
založbe Rokus Klett bodo nocoj v Cankarjevem

domu odprli 27. knjižni sejem, ki bo potekal do
nedelje med 9. in 20. uro. Na odprtju ne bodo
stregli kranjske, ampak žitno klobaso, pravi
vodja cateringa Teja G maj na r iz družbe Vivo
Catering.

