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Uvodnik

Ko delaš z vrhunskimi literarnimi stvaritvami, od katerih so nekatere
preživele stoletja, se iz dneva v dan bolj zavedaš, kako krhka snov je čas.
Da eno leto ne pomeni veliko in da se obenem lahko v letu dni svet postavi
na glavo. Spričo radikalnih sprememb, podnebnih, političnih, zdravstvenih
in varnostnih, nas občutek krhkosti in nepredvidljive prihodnosti povezuje
in zavezuje, da smo zavzeti in natančni skrbniki naše dobe, naših kultur in
našega okolja.

V tem smislu pri Beletrini ne ustvarjamo le knjig
in dogodkov, ampak iz dneva v dan stremimo k
trajnejšim vrednotam, vsebinam, ki zavezujejo,
ozaveščajo in oblikujejo, ter k odličnosti na
vseh ravneh našega ustvarjanja, pa naj gre za
zasnove obsežnih knjižnih programov, dogodke
s svetovnimi literarnimi zvezdami, izboljšave
naših digitalnih platform, mednarodno
povezovanje, evropske projekte, projekte
digitalne dostopnosti za ranljive skupine ali pa
izvedbo literarnega natečaja za mlade in kuhanje
(odlične) kave obiskovalcem na sedežu založbe.
Ta se je v preteklem letu 2021 spremenil.
Poleg selitve založbe na Neubergerjevo 30
smo preselili tudi knjigarno Beletrina, ki je lani
poleti zaživela na naslovu na naslovu Stari
trg 3 v samem osrčju stare Ljubljane. Kljub
pandemičnim omejitvam smo se še bolj kot
kadarkoli prej povezovali s svetom – in skupaj
z našimi številnimi partnerji po Evropi in širše
delili občutek, da smo intelektualni gradniki
prihodnosti.
Projekti, kot so pesniška platforma Versopolis,
ki je dosegel nov mejnik kar 30 partnerskih
organizacij, povezovanje v evropskih projektih
SIDT za založniško izobraževanje ali pa izjemno
odmevna spletna Festivala Upanja so nam
odprli povsem nove poti in načine, kako misliti in
udejanjati naše poslanstvo v prihodnje.
Založba je s krasno in odlično obiskano
razstavo Temnejša je noč, svetlejše so zvezde v
Cankarjevem domu praznovala prvo četrtinko
stoletja obstoja. Če smo rabili 25 let, da smo
vzpostavili trdne in kvalitetne pogoje delovanja
in si zastavili najvišje cilje, bodo naša vizija in
cilji v naslednjih letih veljali skrbi za nenehne
izboljšave, inovacije in predvsem skrbi za vse
naše bralce. Skupaj z vami želimo ustvariti
prostor presežnega in odličnosti, odprt, kritičen
in enakovreden najboljšim v svetu. Ko delaš
z najbolj krhko materijo, ki je čas, je večnost
najbolj izmuzljiv in obenem edino logičen cilj.
Verjamemo v naše knjige, projekte in inovacije.
Trajali bodo, dokler boste krhke trenutke
večnosti delili z nami.
Aleš Šteger
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1995 zasnovan je prvi festival Dnevi poezije in vina
1996 izide prva knjiga zbirke Koda in prva knjiga zbirke Beletrina
1999 registrirana Študentska založba
2000 ustanovljen tiskani medij AirBeletrina
2003 zgodi se prvi Festival Fabula
2007 ustanovljen spletni medij www.airbeletrina.si
2010 ustanovljena zbirka Žepna Beletrina
2013 na spletu in v mobilni aplikaciji zaživi knjižnica in knjigarna elektronskih knjig Biblos
2014 – registrirana Beletrina, zavod za založniško dejavnost
– ustanovljen Versopolis, prva evropska pesniška platforma
2016 – izhajati začne nov literarni časopis Versopolis Review
– začetek izvajanja multimodalne mobilnosti
2017 delovati začne mobilna aplikacija Biblos2
2018 lansiranje iBiblosa Hrvaška
2019 izdan prvi digitalni literarni vodič Živa coprnija na dlani z elementi obogatene resničnosti
2020 – začnemo s podeljevanjem certifikata NSIOS spletne dostopnosti
– ustanovljena zbirka Klasična Beletrina
– prvi evropski digitalni Festival upanja (Festival of Hope)
– nov spletni format literarnih pogovorov Beletrina v živo
2021 – razstava Temnejša je noč, svetlejše so zvezde v Cankarjevem domu ob 25-letnici
Beletrine in 200. obletnici rojstva F. M. Dostojevskega
– nov hibridni mesečni dogodek Beletrinina debata
– selitev knjigarne Beletrina na Stari trg 3 v Ljubljani
– organizacija izobraževanja SIDT za založnike
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1. Vizija, poslanstvo in
vrednote založbe
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2. Organiziranost
založbe
VODSTVO

vizija
Utrditi položaj enega vodilnih založnikov v Sloveniji in
širši regiji ter pri tem zasledovati načela sodobnega,
inovativnega in visoko profesionalnega delovanja.

poslanstvo
Izdajanje vrhunskega leposlovja in humanistike
ter umeščanje slovenske knjige in kulture
v evropski prostor.

vrednote
Gojiti raznovrstnost estetskih, idejnih,
žanrskih in generacijskih pristopov ter
spodbujati duhovno ambicijo.

Mitja Čander, direktor
Mitja Čander (1974) je urednik, pisatelj, esejist, scenarist in
dramaturg. Knjižno zbirko Beletrina je urejal od njene ustanovitve
leta 1996 do konca leta 2021, od leta 2000 je bil tudi predsednik
strokovnega sveta, v letih 2009 in 2010 pa je bil programski
direktor Beletrine. V letih 2004–2014 in od leta 2019 dalje je član
Nacionalnega sveta za kulturo RS. V letih 2010–2012 je opravljal
delo programskega direktorja Evropske prestolnice kulture –
Maribor 2012. Od leta 2014 je direktor Beletrine. Je snovalec
številnih uspešnih projektov na področju knjige, med drugim zbirke
Slovenska zgodba, Svetovni dnevi slovenske literature, bil je tudi
urednik in koordinator projekta Sto slovanskih romanov za Slovenijo.
Alma Čaušević Klemenčič, izvršna direktorica
Alma Čaušević Klemenčič (1983) je od leta 2013 redna sodelavka
Beletrine, od leta 2016 pa deluje kot prokuristka in izvršna
direktorica. Pred tem je delala kot raziskovalka, producentka v
kulturi in kot glavna producentka in pomočnica programskega
direktorja Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012.
Aleš Šteger, programski direktor
Aleš Šteger (1973) je pesnik, pisatelj, prevajalec, programski vodja
festivala Dnevi poezije in vina in pesniške platforme Versopolis.
Avtor sedmih pesniških zbirk in šestih proznih in esejističnih
del. Prevaja iz nemškega in španskega jezika. Organiziral je
nacionalne predstavitve v Frankfurtu (2005) in Leipzigu (2007–
2009) ter vodil sklop Terminal 12 na EPK v Mariboru. Je prejemnik
številnih slovenskih in mednarodnih nagrad in štipendij ter eden
najbolj prevajanih sodobnih slovenskih besednih ustvarjalcev.
Marko Hercog, tehnični direktor
Marko Hercog (1974) kot tehnični direktor deluje na področju
kulture, založništva, digitalizacije in digitizacije, oblikovanja
in spletnih rešitev. Usmerja in sodeluje pri razvoju vpeljave
e-vsebin in krovne platforme za izposojo in prodajo e-gradiv
ter zvočnih knjig v Sloveniji. Udeležuje se številnih strokovnih
konferenc s področja e-knjig (DBW, O'Reilly TOC, Eblida, CPW,
Contec, Digital Publishing Summit …) in je član delovne skupine
za e-knjige pri mednarodnem združenju NAPLE Forum ter član
testnih skupin za Adobe Digital Publishing.
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Uredništvo:

Špela Pavlič, Špelca Mrvar,
Urban Vovk in Živa Borak		

Trženje in prodaja:

Biblos:

3 sodelavci in zunanja tehnična podpora,
zunanje podjetje za zvočne knjige,
poljski partner - podjetje InkBook		

2 sodelavca in telefonski studio (+ 4 sodelavke),
distribucijsko podjetje Avrora AS, d.o.o. in
logistično podjetje Juma logistika, d.o.o.

Mednarodno sodelovanje:

Marketing in promocija:

1 sodelavka

1 sodelavka		

Dostopnost:

2 sodelavki ter zunanji sodelavci za video
produkcijo, oblikovanje, digitalno oglaševanje in
Kreativna baza, agencija za odnose z javnostmi

AirBeletrina:

Produkcijski sektor:

Beletrinina knjigarna:

3 sodelavke ter zunanji sodelavci za produkcijo
dogodkov in festivalov

Administracijskoračunovodska pisarna:

4 sodelavke, Unija Smart Accounting d.o.o.
in odvetniška pisarna Ferfolja, Ljubič,
Bauk, o.p., d.o.o.
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2 sodelavki

19

26

zunanjih
sodelavcev

zaposlenih

1 sodelavka

Drugi projekti:
2 sodelavki

19 zunanjih sodelavcev
26 zaposlenih

kilogrami kave, kupljeni v letu 2021

50 kg
količina popitega čaja v 2021

2000 l
službeni kilometri

16.598 km
Ekipa Beletrine
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3. Knjižni program
Knjižna zbirka Beletrina

Humanistika

Španija
3. 10. 2021

Fabula 2021
Knjižna zbirka Beletrina
– prevodi

Dnevi poezija in vina 2021

Knjižna zbirka Klasična Beletrina
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V letu 2o21 je Beletrina izdala naslednje knjige:
Zbirka Beletrina – izvirna dela
1.
Milan Jesih				Namreč
2.
Cvetka Lipuš				
Odhajanje za začetnike
3.
Boris. A. Novak, Alenka Pirjevec,
Peter Vodopivec 			
Ahac: knjiga o Dušanu Pirjevcu
4.
Goran Vojnović			Đorđić se vrača
5.
Jani Virk				Jaka in Vane
6.
Tomaž Kosmač			
Ko jebe
7.
Andrej E. Skubic			
Krasni dnevi
8.
Tone Partljič				
Ljudje z otoka
9.
Emil Filipčič				Nepočesane misli
10.
Lojze Kovačič				Pet fragmentov
11.
Irena Svetek				Rdeča kapica
12.
Drago Jančar				
To noč sem jo videl
13.
Simona Semenič			
Tri igre za punce
14.
Ana Marwan				Zabubljena
15.
Marjan Tomšič				Zrno od frmntona
Zbirka Beletrina – prevodi
16.
Jan Wagner				
Avtoportret z rojem čebel
17.
Petar II. Petrović Njegoš		
Gorski venec
18.
Lawrence Durrell			
Aleksandrijski kvartet
19.
F. M. Dostojevski			
Dnevnik pisatelja
20.
Slavenka Drakulić			
Dora in Minotaver
21.
F. M. Dostojevski			
Mladenič
22.
Peter Handke				
Moje leto v Nikogaršnjem zalivu
		
Zbirka Klasična Beletrina
23.
Miguel de Cervantes			
Zgledne novele
24.
Joseph Roth				Radetzkyjeva koračnica
25.
Charles Dickens			
Naš skupni prijatelj
26.
Victor Hugo				Triindevetdeset
27.
José Maria de Eça de Queirós		
Zločin očeta Amara
Humanistika
28.
Giorgio Agamben 			
Moč misli
29.
Mark Mazower			
Hitlerjev imperij
30.
Urška Perenič				
Josip Jurčič: Pripovednik svojega in našega časa
31.
Aleš Šteger				
Na kraju zapisano 9: Španija 3. 10. 2021
32.
Katja Mihurko Poniž 			
Od lastnega glasu do lastne sobe
33.
Niko Grafenauer, Tina Kozin		
Plasti odzidanih daljav
34.
Carl Gustav Jung			
Razvoj osebnosti
35.
Igor Grdina				
Slovenski Mozart: knjiga o Josipu Ipavcu
36.
Mateja Ratej				
Svastika na pokopališkem zidu
37.
Anton Vratuša, Sandi Volk		
Trojno poslanstvo profesorja Urbana
38.
Karl Schlögel				Vonj imperijev
39.
Vesna V. Godina			Zablode feminizma

Fabula 2021
40
Deborah Levy				
Mož, ki je videl vse
41.
Džoha Alharti				Nebesna telesa
42.
Vladimir Sorokin			
Opričnikov dan
43.
Enis Maci				Sladoledarna Evropa
44.
Claudia Durastanti			Tujka
45.
Marek Šindelka			
Utrujenost materiala
Dnevi poezije in vina 2021
46.
Ana Luisa Amaral 			
47.
Petr Borkovec 			
48.
Claudio Pozzani 			
49.
Dejan Aleksić 			
50.
Dennis Maloney 			
51.
Durs Grünbein 			
52.
Kim Moore 				
53.
Efe Duyan 				
54.
Feri Lainšček 				
55.
Hilà Lahav 				
56.
Josep Pedrals 			
57.
Lily Michaelides 			
58.
Linda Maria Baros 			
59.
Maja Vidmar 				
60.
Olga Stehlíková 			
61.
Peter Semolič 			
62.
Philipp Hager 			

What’s In A Name
Iz notranjosti
Plešem
Hiša sredi sveta
Mejni prehodi
Besede ne spijo
Nihče ne mara vsakogar
Stran od sveta
Kako je ljubezni ime
Ni besede, ki pomeni sreča
Kam boš šel po stih?
Polnoč med pokončnimi stebri
Avtocesta A4 in druge pesmi
Zaljubljena v svojo prihodnost
Blondinci so rojeni v znamenju leva
Moč zapisa
Dobrodošel v mojem gozdu

Posebne izdaje
63.
Stephen King

Obstati - 1. in 2. del

			

Beletrina je v letu 2021 izdala 63 novih knjižnih
naslovov in 19 ponatisov.
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145
26
24
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Nagrajene knjige 2021

prejetih rokopisov

izdanih naslovov slovenskih avtoric in avtorjev

izdanih prevodov iz tujih jezikov

10 najbolj prodajanih naslovov 2021
Naslov					Avtor					Št. prodanih izvodov
Kurji pastir				Feri Lainšček				3464
Đorđić se vrača			Goran Vojnović			3123
Belo se pere na devetdeset		
Bronja Žakelj				
1889
To noč sem jo videl			Drago Jančar				1799
Dora in Minotaver			Slavenka Drakulić			1455
RAC – biografski roman o življenju
Radka Poliča				Petra Pogorevc			1404
Rdeča kapica				Irena Svetek				1319
Mož, ki je videl vse			Deborah Levy				965
In ljubezen tudi			Drago Jančar				964
Nebesna telesa			Džoha Alharti				946

Uspešnica Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset
je leta 2020 dosegla nov mejnik

18.600
prodanih izvodov

Goran Vojnović: Đorđić se vrača

Feri Lainšček: Kurji pastir

• nominacija za veliko nagrado
Slovenskega knjižnega sejma –
knjiga leta 2021

• nominacija za
nagrado kresnik

Marjanca Mihelič
za prevod knjige Svet gre naprej
Laszla Krasznahorkaija

Amalija Maček za prevod romana
Moje leto v Nikogaršnjem zalivu
Petra Handkeja

• Sovretova nagrada za
prevod

• nagrada Fabjana Hafnerja
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II. letnik / 2021
I. letnik ► Že izšlo!

II. letnik ► Že izšlo!

Klasična Beletrina prinaša vrhunce svetovne književnosti spet med nas. Vsako leto
bo izšlo pet svetovnih klasikov, romanov in zbirk novel, večinoma v novih prevodih. Vse knjige so estetsko oblikovane, vezane v platno in opremljene s spremnimi
besedami sodobnih slovenskih izvedencev in strastnih bralcev klasikov. Gre za živa
in obenem temeljna literarna dela, ki ne smejo manjkati v nobeni domači knjižnici.
To so knjige za vse, knjige za vse čase.

III. letnik ► predvidoma izide novembra 2022

V letu 2021 je izšel drugi letnik ambicioznega projekta Klasična Beletrina, ki v slovenski prostor prinaša nov izbor vrhuncev svetovne književnosti:

6
7
8
9
10

Miguel de Cervantes: Zgledne novele
Joseph Roth: Radetzkyjeva koračnica
Charles Dickens: Naš skupni prijatelj
Victor Hugo: Triindevetdeset
José Maria de Eça de Queirós: Zločin očeta Amara

IV. letnik ► predvidoma izide novembra 2023

Za promocijo smo pripravili poseben tiskani in digitalni katalog Klasična Beletrina
s poudarkom na knjigah II. letnika in spletno stran www.klasicnabeletrina.si ter
številne video vsebine. Medijski pokrovitelj projekta je časopisna hiša Delo.

V. letnik ► predvidoma izide novembra 2024

Knjige za vse čase
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4. Literarni
dogodki
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Srečanja avtorjev in prevajalcev z občinstvom predstavljajo enega od stebrov promocije novih knjig. Beletrina je leta 2021 izvajala tako fizične kot digitalne dogodke.
Skupaj je izvedla več kot 220 najrazličnejših dogodkov, od tega 70 literarnih pogovorov v živo (poleg festivalskih in drugih projektnih dogodkov), 77 digitalnih in 4
hibridne dogodke.

Najbolj odmevni dogodki leta 2021
• Razstava Temnejša je noč, svetlejše so zvezde v Cankarjevem domu ob 25-letnici
Beletrine in 200. obletnici rojstva F. M. Dostojevskega (29. 10. – 28. 11. 2021).
• Predstavitev in pogovor o knjigi Dora in Minotaver Slavenke Drakulić v Klubu
Cankarjevega doma dne 29. septembra 2021. Z avtorico se je pogovarjala Ksenija
Horvat.
• Beletrinina debata: Večer slovenskih kriminalk. Pogovor z najprepoznavnejšimi
slovenskimi avtorji kriminalk Ireno Svetek, Tadejem Golobom in Avgustom Demšarjem je potekal v Štihovi dvorani Cankarjevega doma dne 6. oktobra 2021. Pogovor
je vodil Toni Cahunek.

22
Večer slovenskih
kriminalk
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Beletrina v živo
Tudi v letu 2021 smo nadaljevali s spletnimi formati dogodkov Beletrina v živo, kjer se
moderator pogovarja z avtorjem ali prevajalcem pravkar izdane knjige. V naši knjigarni je bilo posnetih 45 tovrstnih oddaj.

10 najbolj gledanih oddaj Beletrina v živo leta 2021

Predstavitev in pogovor o knjigi Dora
in Minotaver Slavenke Drakulić v Klubu
Cankarjevega doma

gost
Goran Vojnović
Urška Perenič
Igor Grdina
Manca Košir

moderator
Vesna Milek
Bernarda Žarn
Nina Jerman
Vesna Milek

Slavenka Drakulić
Simona Škrabec

Ksenija Horvat
Nina Jerman

Irena Svetek
Tine Papič
Janez Pipan
Janez Škof

Maja Peharc
Mojca Mavec
Petra Vidali
Aleš Šteger

knjiga
Vojnović: Đorđić se vrača
Perenič: Josip Jurčič
Grdina: Slovenski Mozart
Durell: Aleksandrijski
kvartet
Drakulić: Dora in Minotaver
Škrabec: Vračam se iz
gozda z obarvanimi rokami
Svetek: Rdeča kapica
Jung: Razvoj osebnosti
Jančar: To noč sem jo videl
Zajc: V besedah

1566 ogledov

1156 ogledov

1048 ogledov

1048 ogledov

datum
12. april
15. november
8. februar
10. maj

št. ogledov
1566
1156
1048
1048

8. marec
11. januar

944
750

21. junij
17. maj
20. september
15. februar

740
739
676
632
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944 ogledov

750 ogledov

740 ogledov

739 ogledov

676 ogledov

632 ogledov

V ži v o
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Beletrinini trubadurji
Beletrinini avtorji so v poletnih mesecih, ko je primež epidemije nekoliko popustil in so se omejitve
gibanja in druženja sprostile, v sklopu projekta Beletrinini trubadurji gostovali na literarnih
prireditvah po vsej Sloveniji. Izkušnje srečanja v živo, ki so jo s seboj prinesli poletni literarni dogodki
po prvi karanteni 2020, knjižničarji in obiskovalci prireditev ne bodo pozabili. Bil je veter upanja.
V letu 2021 smo izvedli več kot 50 gostovanj. V dogodke so bili vključeni slovenski in tuji avtorji,
katerih knjige so izšle v Beletrininem knjižnem programu 2021, nekaj dogodkov pa je bilo posvečenih
tudi odmevnim knjigam prejšnjih let. Beletrinini trubadarji so med drugim bili: Feri Lainšček, Petra
Pogorevc, Jasmin B. Frelih, Goran Vojnović, Jani Virk, Vlasta Nussdorfer, Andrej E. Skubic, Suzana
Tratnik, Tone Partljič, Igor Grdina …

Izbor plakatov in Facebook objav za dogodke Beletrinini Trubadurji
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• izvedeni dogodki v živo

148
8880

• obiskovalci dogodkov v živo

• lokacije vseh dogodkov v živo (brez festivalov)

• izvedeni dogodki na spletu

101

77
33.887

• obiskovalci dogodkov na spletu

8501
76.694

• ure, ki so jih obiskovalci namenili ogledu dogodkov na spletu

• ogledi videov na Youtube kanalu Beletrine v 2020
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5. Pobude in projekti
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Berideli!
Projekt Berideli! smo osmislili za srednješolce z vizijo, da jim omogočimo svobodno
polje izražanja in neomejene aktualizacije prebranih knjig. Mlade smo nagovorili, da
se o literaturi ustvarjalno angažirajo skozi kanale, ki so jim blizu: nastop na odru,
fotografija, zapisi na družbenih omrežjih, sodobne oblike umetniškega ustvarjanja,
multimedijske vsebine itn.
V letu 2021 smo projekt izvajali drugo leto zapored, saj so nas rezultati in sprejetje ideje spodbudili, da se ponovno podamo v izvedbo. Sodelovalo je 6 srednjih šol
(Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, ERSŠG Ljubljana – Vegova,
Gimnazija Ledina, Gimnazija Poljane, SŠOF Ljubljana in Gimnazija Ptuj), ki so skupno pripravile 7 dogodkov, zaključna produkcija pa je zaradi epidemioloških razmer
potekala prek spleta, in sicer kot kompilacija vseh izvedenih dogodkov. Mladi so za
aktualizacijo izbrali najrazličnejše kanale: nastop na odru, pogovor z avtorjem, kratke zgodbe, slike, kratki filmi, oblikovane naslovnice, ples in druge sodobne oblike
umetniškega izražanja.
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Prihodnost založništva

Naj pesem

Projekt Prihodnost založništva, ki poteka v sodelovanju s Centrom za kreativnost
pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, je namenjen seznanitvi sektorja založništva, KKS in širše javnosti z izzivi nove kovidne realnosti in iskanju priložnosti v
inovativnih digitalnih marketinških rešitvah.

Projekt Naj pesem obsega izvedbo in promocijo pesniškega natečaja za najboljšo pesem leta. Cilj je spodbuditi uporabo slovenskega pesniškega jezika in krepiti
jezikovne zmožnosti ter ustvarjalnost posameznikov. Natečaj je zaradi negotove
epidemiološke situacije potekal prek spleta, kar se je že v letu 2020, ko smo projekt
izvajali prvič, izkazalo za zelo učinkovit pristop. Preko digitalnih kanalov Beletrine in
Dnevov poezije in vina, našega največjega pesniškega festivala, smo oktobra najavili
natečaj.
Število prijavljenih pesmi je bilo rekordno; prejeli smo jih več kot 350. Komisijo so
sestavljali pesnik in literarni kritik Aljaž Koprivnikar, pesnica in prevajalka Kristina
Kočan ter pesnica Ana Svetel.
Poleg zelo velikega zanimanja za natečaj in aktivne promocije, ki smo jo medijsko in
digitalno (družbena omrežja, brezplačni portali) izvedli z dobrimi učinki, smo veseli
tudi dobrega odziva in deljenja drugih stanovskih organizacij, društev in združenj s
področja popularizacije poezije in spodbujanja literarno-jezikovnega izražanja.

Na spletnih predavanjih in delavnicah, ki so potekale med 31. majem in 3. junijem,
so se udeleženci seznanili s posledicami Covida-19 na bralca, trendi v digitalnem
in vsebinskem marketingu, znamčenjem avtorjev, smermi založništva 3.0 – digitalizacijo procesov in digitalizacijo vsebin, optimizirano produkcijo tiskanih knjig,
novimi trendi v digitalnem založništvu, modro prihodnostjo (tehnologija + ekologija), estetiko vsakdana in ustvarjalnosti v digitalnih kulturnih in kreativnih industrijah
in s primeri dobre prakse na področju promocije in uspešnimi poslovnimi modeli
v umetnostih. V štirih različnih sklopih delavnic, o bralcu in kupcu, novih pristopih, ustvarjalcih in avtorjih ter spletni dostopnosti, so bili z nami: Ana Berlin, Miha
Kovač, Seid Serdarević, Petra Slanič, Rüdiger Wischenbart, Michaela Fleischhacker,
Nicola Richter, Jesús Badenes, Gerd Robertz, Noah Charney, Kamenko Kesar, Maša
Malovrh, Andrej Krajnc in Cristina Mussinelli.
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Zgodbe prostorov – prostori zgodb

Literarni natečaj Espressne zgodbe

Projekt Zgodbe prostorov – prostori zgodb je razvoj novega, digitalnega produkta za
panogo kulturnega turizma, s povezovanjem nesnovne kulturne dediščine z značilnostmi prostora ter uporabo interdisciplinarnih znanj. V okviru projekta smo razvili
in testirali prototip inovativne podjetniške ideje pred vstopom na trg v sodelovanju s
ključnimi deležniki projekta, posamezniki iz KKS ter razvojno-raziskovalnimi institucijami. Partnerji projekta so bili Fakulteta za elektrotehniko in Geodetski inštitut
Slovenije, mentorica projekta pa je bila doc. dr. Emilija Stojmenova Duh.

Jeseni 2021 smo izvedli izjemno uspešen literarni natečaj Espressne zgodbe, ki je
potekal v sodelovanju Beletrine in blagovne znamke De'Longhi. Natečaj je privabil
kar 280 literarnih in kavnih navdušencev, ki so sodelovali z izvirno in še neobjavljeno kratko zgodbo o kavi. Nagrajence literarnega natečaja je izbrala tričlanska žirija
v sestavi pisateljice in novinarke Lare Paukovič, pesnika in literarnega kritika Aljaža
Koprivnikarja ter knjižne blogerke Urške Bračko.

S pomočjo medsebojnega povezovanja smo razvili prototip mobilne aplikacije,
vključno z lokaliziranimi vsebinami za 5 slovenskih občin. Partnerske občine projekta
so bile: Maribor, Ptuj, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica.
Namen projekta je bil izdelati prototip z željo po nadgradnji projekta v delujočo aplikacijo, ki vsebuje literarne zgodbe lokalnega področja. Kakovostni digitalni izdelek je
namenjen pospešitvi razvoja obstoječih in novih destinacij kulturnega turizma tako v
Sloveniji kot globalno, zelo primeren pa je tudi za sektor izobraževanja in usposabljanja. Z Mestno občino Maribor smo v fazi izgradnje delujoče aplikacije, ki bo končnim
uporabnikom na voljo spomladi 2022.

Avtor zmagovalne zgodbe je prejel kavni aparat De'Longhi Dinamica Evo, drugouvrščeni paket petih knjig II. letnika zbirke Klasična Beletrina založbe Beletrina, tretjeuvrščeni pa promocijsko nagrado. Vse nagrajene kratke zgodbe so bile objavljene
na Beletrinini spletni strani: www. beletrina.si.
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6. Mednarodno
sodelovanje
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V letu 2021 smo izvajali dva programska/vsebinska sklopa:
individualna gostovanja in mreženje.

MREŽENJE
Leta 2021 je bilo skupaj prodanih

33

prevodnih licenc v

17

jezikov

(angleščina, nemščina, makedonščina, armenščina,
ukrajinščina, švedščina, srbščina, litovščina, albanščina,
hrvaščina, poljščina, danščina, ruščina, turščina, češčina,
hebrejščina, madžarščina)
Odmevnejši dosežki avtorjev v tujini:
•
•
•
•
•

Vitomil Zupan: Menuet za kitaro (Menuett für Gitarre, prevod Erwin Köstler,
Guggolz Verlag) – knjiga meseca maja na ORF
Goran Vojnović: Figa (The Fig Tree, prevod Olivia Hellewell, Istros Books) in
Katja Perat: Mazohistka (The Masochist, prevod Michael Biggins, Istros Books)
– nominaciji za mednarodno literarno nagrado Dublin 2022
Jernej Županič: Behemot – nominacija za nagrado Evropske unije za
književnost EUPL za leto 2021
Mitja Čander: Slepec (Blind Man, prevod Rawley Grau, Istros Books) –
uvrstitev na lestvico 100 najbolj odmevnih prevodov leta 2021 po izboru
ugledne mednarodne revije World Literature Today
Drago Jančar – mednarodna literarna nagrada Milovana Vidakovića
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Mreženje – obiski knjižnih sejmov in
drugih mednarodnih knjižnih manifestacij
Udeležba prek spleta: fellowship program Québec–Balkans, fellowship s francoskimi založniki, založniško srečanje z nemškimi uredniki, londonski knjižni sejem,
konferenca Naple, konferenca PePcon, letno srečanje mednarodnega Združenja
založnikov Motovun Group.
Udeležba v živo: srečanje slovenskih in nemških založnikov v Berlinu, frankfurtski
knjižni sejem, dunajski knjižni sejem, sejem Sa(n)jam knjige v Pulju, letni kongres
Zveze bibliotekarjev Srbije, mednarodni strokovni program v okviru festivala Westopia na gradu Hülshoff v Münstru.

INDIVIDUALNA GOSTOVANJA:
Digitalni dogodki:

Slovenski pisatelj, dramatik in esejist Drago Jančar je dobitnik mednarodne
literarne nagrade Milovan Vidaković, ki jo podeljujejo na mednarodnem festivalu
prozne ustvarjalnosti “Prosefest” v Novem Sadu.

10
8
1

•
•
•

•

gostovanj in literarnih turnej naših avtorjev v tujini

virtualnih dogodkov in predstavitev zamednarodno občinstvo

podcast

•
•
•
•

gostovanje Bronje Žakelj na festivalu Booking – Poreč (23. 4.)
video pogovor Mitje Čandra in prevajalca Rawleyja Graua ob izidu angleškega
prevoda romana Slepec
Goran Vojnović je 8. junija sodeloval v spletnem dogodku na portalu britanskega National Centre for Writing, v pogovoru s poljsko pisateljico Wioletto Greg
in portugalsko avtorico Djaimilio Pereira de Almeida, moderatorka razgovora je
bila Erica Hesketh, direktorica literarne organizacije Poetry Translation Centre
Eva Mahkovic in Manca G. Renko sta sodelovali na Festivalu prvega romana v
Kielu junija 2021
video pogovor Ane Schnabl in prevajalca Davida Limona ob izidu Mojstrovine v
angleščini
podcast organizacije BookBlast z Ano Schnabl in Davidom Limonom
video pogovor z Noahom Charneyjem za Slovensko čitalnico v Gradcu
hibridni dogodek – pogovor Draga Jančarja in Zore del Buono za LCB v Berlinu, moderatorka Amalija Maček (9. 12.)

Dogodki v živo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dogodek z Ano Schnabl v Slovenski čitalnici v Gradcu (29. 6.)
gostovanje Aleša Štegra na mednarodnem literarnem festivala v Genovi (10. 6.)
dogodek z Bronjo Žakelj na Postaji Topolove (11. 7.)
dogodek z Ano Schnabl v Literaturhaus Berlin (7. 9.)
gostovanje Bronje Žakelj na Festivalu svjetske književnosti v Zagrebu (7. 9.)
gostovanje Samire Kentrić na Internationales Literaturfestival Berlin (12. 9.)
gostovanje Dina Bauka na festivalu Mare di racconti v Trstu (5. 10.)
dogodek z Alešem Štegrom v Literaturbüro NRW v Berlinu (27. 10.)
gostovanje Gorana Vojnovića na dunajskem knjižnem sejmu (11.–13. 11.)
dogodek z Dragom Jančarjem in Stefanom Hertmansom v Bozarju v Bruslju (1. 12.)
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7. Mednarodni
projekti in dogodki

V letu 2021 smo oddali 67 prijav na razpise

36

sofinancerjev za

91

projektov.

Trenutno znaša uspešnost prijav (odobrenih prijav)

62,69 %

, med njimi pa velja posebej omeniti

evropske projekte:

•
•
•
•
•
•

Town Twinning: Open Letter to Europe,
Web Accessibility Helps All,
SIDT (Sustaining Cultural Diversity in Literary Translation),
Versopolis,
Reading the Heart of Europe ter
LITMAG (East European Literary Magazines 1945-2004:
Testing the Boundaries and paving the way to democratization).

Zavrnjenih je bilo 10,45 % prijav,
medtem ko za 26,87 % prijav še čakamo na rezultate.
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• Versopolis
Platforma Versopolis je leta 2021 nadaljevala
z načrtovano širitvijo članske mreže.

23

Obstoječim
novih, in sicer:
•
•
•
•
•
•
•

festivalom in organizacijam se je leta 2020 pridružilo

7

Latvian Literature iz Latvije
Mostra de Artes da Palavra s Portugalske
Oslo International Poetry Festival z Norveške
Poeteka Int’l Festival of Poetry and Literature iz Albanije
Sarajevo Poetry Days iz Bosne in Hercegovine
Society of Hungarian Authors – Szépírók Társasága z Madžarske
Sommertid – Copenhagen International Poetry Festival z Danske

Skupno je bilo v platformo v letu 2021 vključenih
evropskih držav.

30

festivalov iz

30

44

V bazo pesnikov je bilo vključenih

vključenih že

320
72

predstavljenih

50

27
45
54
1000
. Leta 2021 je bilo na

pesnikov in pesnic:

festivalih iz

izvodov.

Po izrednem uspehu prve izvedbe Festivala upanja smo med
januarjem in marcem 2021 pripravili Festival upanja 2. Druga
edicija se je tematsko osredotočila na geografsko območje
vzhodne in srednje Evrope, Kavkaza, Balkana in Turčije. Trenutne
družbene in politične izzive omenjenih območij smo še posebej
izpostavili v seriji kuriranih okroglih miz z mednarodnimi govorci.
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držav

z digitalnimi dogodki in

Festival upanja 2

Iniciativi se je pridružilo

27
27

različnih trojezičnih knjižic z njihovo poezijo,

dogodkih v živo. Objavljenih je bilo

vsaka v nakladi

novih pesnic in pesnikov, skupaj jih je tako vanjo

organizacij s celega sveta,

vsebine pa si je preko digitalnih kanalov skupno ogledalo več kot

350.000

ljudi.

na

45
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Platforma Versopolis in njeni pesniki so bili predstavljeni še ob več drugih priložnostih:
Leta 2021 smo s festivalskimi dogodki dosegli
•
•
•
•

na strateških srečanjih na mednarodnih knjižnih sejmih v Londonu in Frankfurtu
na spletnem srečanju organizatorjev literarnih festivalov v okviru festivala
Poesiefestival Berlin,
v okviru iniciative Share a Light/Deli luč v sodelovanju s festivalom
Dnevi poezije in vina
na zaključnem srečanju predstavnikov platforme na 25. festivalu
Dnevi poezije in vina v Ljubljani in na Ptuju

ljudi, z različnimi objavami v medijih v partnerskih državah pa je Versopolis dosegel

še dodatnih

V okviru mednarodne revije Versopolis Review je bilo leta

objavljenih

16 16
člankov

V spletni rubriki Avtor tedna je sodelovalo

bilo

24

6
12

avtorjev iz

2021
držav.

festivalov, objavljenih pa je

člankov. Na spletnem mestu Versopolis je bilo tako skupaj obja-

vljenih 40 člankov

40

avtorjev iz

18

držav.

337.000

900.000

ljudi. Preko svojih digitalnih

kanalov (spletno mesto Versopolis, Facebook, Instagram) je platforma dosegela

skupno

150.000

milijona ogledov.

uporabnikov in imela kar

1,5

48

• Reading the

Heart of Europe

Projekt Reading the Heart of Europe je Beletrinin triletni prevodni projekt (2019–
2021). Trideset visokokakovostnih literarnih del je iz različnih evropskih jezikov
prvič prevedenih v slovenski ali angleški jezik. Dela tematizirajo izzive, s katerimi se
srečuje posameznik, ki v svetu naraščajočih konfliktov išče skupne vrednote, »srce«
Evrope, ki ga vsak vidi po svoje.
V letu 2021 so izšla naslednja prevodna dela:
1. Petr Borkovec Iz notranjosti: izbrane pesmi
2. Ana Luísa Amaral What’s in a Name
3. Miguel de Cervantes Zgledne novele
4. Charles Dickens Naš skupni prijatelj
5. Victor Hugo Triindevetdeset
6. José Maria de Eça de Queirós Zločin očeta Amara
7. Petar II. Petrović Njegoš Gorski venec
8. Slavenka Drakulić Dora in Minotaver
9. Ana Schnabl Masterpiece (Mojstrovina, prevod v angleški jezik)
10. Mitja Čander Blind Man (Slepec, prevod v angleški jezik)
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• Sustaining Cultural

Diversity in Literary
Translation (SIDT)

SIDT je skupna pobuda petih organizacij s področja založništva, in sicer Beletrine,
Zveze evropskih založnikov (Belgija), Fundación Germán Sánchez Ruipérez
(Španija), Lietuvos Leidėjų Asociacija – Litvanskega založniškega združenja (Litva)
in Rüdigerja Wischenbarta, Content and Consulting (Avstrija) kot koordinatorja
projekta. Pobuda SIDT, ki se zavzema za ohranjanje in inovativnost kulturne
raznolikosti v literarnih prevodih, uvaja pilotni projekt za strokovno izobraževanje
neodvisnih evropskih založnikov, distributerjev in trgovcev. Ti akterji praviloma
usmerjajo politiko prevajanja novih literarnih glasov v Evropi. Toda na vedno
bolj konkurenčnem trgu kulturnih vsebin, vključno s knjigami, je takšna kulturna
raznolikost izziv za številne zainteresirane strani. Literatura išče nišna občinstva
po različnih distribucijskih kanalih in prek skupnosti bralcev. Zato je treba poseči
po inovativnih praksah poslovanja in dostave, ki jih poganjajo digitalna orodja
in platforme. Leta 2020 smo začeli pripravljati skupen program usposabljanja,
ki zajemajo področja od digitalizacije založniškega dela in pristopov radikalnih
inovacij do trženja, usmerjenega na uporabnike, in novih poslovnih modelov, zlasti v
založniških dejavnostih, specializiranih za prevedeno leposlovje.
V letu 2021 smo izvedli 3 module s praktičnimi študijami primerov, predstavitvami
inovativnih poslovnih praks in praktičnim skupinskim delom.
INITIATIVE OF FIVE PARTNER ORGANISATIONS

Več informacij na www.sidt-books.eu.
Supported by a grant under
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8. Platforma Biblos
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Vseslovenska platforma za izposojo in prodajo e-knjig

je do konca leta 2021 vključevala že

5818

knjižnih naslovov.

Na Biblosu je aktivnih več kot

241

založnikov

Število založnikov, ki so se pridružili Biblosu v 2021

V platformo so bili vključeni uporabniki iz

62

31

knjižnic,

ki jim je na voljo servis izposoje in nakupa e-knjig, in sicer
od koderkoli in kadarkoli.
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V platformo so bili vključeni uporabniki iz

61

knjižnic

ki jim je na voljo servis izposoje in prodaje e-knjig, in sicer od
koderkoli in kadarkoli.

Biblos v številkah leta 2021

257.389
36.000
16.489
1493
738
1201

• izposoja:

• število uporabnikov e-knjižnice Biblos:

• prodanih e-knjig knjižnicam:

• prodanih e-knjig fizičnim kupcem:

• prodanih e-bralnikov:

• število novo objavljenih e-knjig:

•
•
•

število prejetih telefonskih klicev		
število prejetih e-sporočil			
število prejetih sporočil na Facebooku

1750
2250
150
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Sistem iBiblos
Leta 2018 smo na pobudo knjižnic iz hrvaške Istre zastavili pilotni projekt implementacije Biblosa. Sistem z imenom iBiblos je v letu 2021 uporabljalo 9 splošnih
in strokovnih knjižnic v Istri in Mestna in univerzitetna knjižnica Osijek, na voljo
pa ima več kot 1300 naslovov v hrvaškem jeziku (založniških hiš Fraktura, Mozaik
knjiga, Naklada Lara, Naklada Ljevak, Bulaja naklada in Zagrebačka naklada). Leta
2021 sta bili v vseh hrvaških knjižnicah zabeleženi 3402 izposoji. Leta 2021 smo
prav tako nadaljevali pogovore o sodelovanju z različnimi hrvaškimi založniki z
namenom povečanja tujejezičnih naslovov na portalih Biblos in iBiblos.

Lestvica 10 najbolj prodajanih naslovov in število prodanih
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đorđić se vrača – Goran Vojnović 				
Dolina rož – Tadej Golob 					
Leninov park – Tadej Golob 					
Devica, kraljica, vdova, prasica – Erica Johnson Debeljak
To noč sem jo videl – Drago Jančar 				
Rdeča kapica – Irena Svetek 					
Druga žena - Alenka Kesar 					
Oddelek za občutljive zločine – Alexander McCall Smith
Kaj hoče ženska? – Irena Štaudohar 				
Raztrgajmo nebo – Paolo Giordano 				

108
95
94
87
80
72
71
69
66
66

Lestvica 10 najbolj izposojanih naslovov in število izposoj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kurji pastir – Feri Lainšček 					
Dolina rož – Tadej Golob 					
Devica, kraljica, vdova, prasica – Erica Johnson Debeljak
Leninov park – Tadej Golob 					
Druga žena – Alenka Kesar 					
Đorđić se vrača – Goran Vojnović 				
To noč sem jo videl – Drago Jančar 				
Oddelek za občutljive zločine – Alexander McCall Smith
Nespodobni odvetnik – Tadej Golob 				
Raztrgajmo nebo – Paolo Giordano 				

2654
2421
2222
2137
1794
1699
1353
1309
1306
1275
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Lestvica 3 dni z najvišjo prodajo

Lestvica 3 mesecev z najvišjo prodajo

1.
2.
3.

1.
2.
3.

10. 2. 2021
29. 9. 2021
10. 7. 2021

julij
april
marec

Lestvica 3 dni z najvišjo izposojo

Lestvica 3 mesecev z najvišjo izposojo

1.
2.
3.

1.
2.
3.

10. 3. 2021
11. 3. 2021
4. 1. 2021
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januar 		
julij 		
april 		

29467
25208
23599

Zvezdno Beletrino lahko berete
tudi v e-obliki. Obiščite Biblos,
največji slovenski portal

Lestvica 5 najbolj prodajanih zvrsti na Biblosu
1 sodobni romani (20. in 21. stoletje)
2 ljubezenski romani
3 kriminalke in trilerji

Najlepše zgodbe
za mlade

4 e-knjige za mladostnike
5 biografije in spomini
Več informacij o nakupu in izposoji e-knjig
ter uporabi bralnika: www.biblos.si
• info@biblos.si • 01 200 3705

Lestvica 5 najbolj izposojanih zvrsti na Biblosu
1 sodobni romani (20. in 21. st.)
2 ljubezenski romani
3 kriminalke in trilerji
4 biografije in spomini
5 e-knjige za mladostnike
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9. Festival Dnevi
poezije in vina 2021

61

Festival Dnevi poezije in vina, eden največjih in najprepoznavnejših mednarodnih pesniških
festivalov v tem delu Evrope, ki uspešno združuje pesniško besedo in promocijo najkakovostnejših
slovenskih vin, je v letu 2021 praznoval 25 let. Zaradi jubileja je bil festival, ki vsako leto konec
avgusta gosti številne priznane pesnice in pesnike z vsega sveta ter izbrane domače vinarke in
vinarje, še posebej svečan.
Tudi v letu 2021 se je festival povezal s številnimi lokalnimi in mednarodnimi kulturnimi ustanovami
ter poleg pesnic in pesnikov gostil tudi številne predstavnike mednarodnih pesniških festivalov
evropske platforme Versopolis s cele Evrope. Številni med njimi so tudi sami svetovno priznani
pesniki, zato smo v želji, da bi jih povezali z domačimi pesniki, obenem pa spodbudili dialog med
mladostjo in izkušnjami, zagnali prevajalski projekt, katerega rezultat je e-knjiga Evropska poezija na
prepihu: V prevodu mladih slovenskih pesnikov in pesnic.
Ena izmed novosti festivala je bila spremenjena lokacija osrednjega festivalskega prizorišča, ki se
je z Vrazovega trga preselilo na ptujsko mestno tržnico. Tam so ob večerih potekala velika pesniška
branja gostujočih pesnic in pesnikov ter glasbeni nastopi Slovenskega nacionalnega mladinskega
orkestra in Katalene, zasedbe Hauptman ter dua Silence. V intimnem vzdušju domačih dvorišč
in vrtov so Ptujčani gostili številna dvoriščna branja, lokalni vinarji so s pesnicami in pesniki
sodelovali na tradicionalnih Hudih pokušnjah!, v otroškem programu so v stik s poezijo prišli tudi
najmlajši obiskovalci, kot vsako leto pa je del programa potekal tudi v domu za upokojence. Ob
bogatem glasbenem, gledališkem, filmskem in drugem spremljevalnem programu so 25. Dnevi
poezije in vina Ptuj ponovno spremenili v prestolnico poezije. Z namenom čim večje dostopnosti
vrhunske mednarodne poezije so bili dogodki festivala (z izjemo vinsko-kulinarične promenade
Poezija okusov) brezplačni, potekali so v slovenskem in angleškem jeziku, vsi dogodki pa so bili tudi
tolmačeni v slovenščino in angleščino.
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Na Ptuju in na dogodkih v drugih krajih Slovenije in zamejstva je med 24. in 28. avgustom kot

60

dogodkih nastopilo

35

pesnic in pesnikov iz

20

držav.

Ob tej priložnosti sta izšli dvojezični zbirki izbora poezije obeh častnih gostov:
zbirka What’s in a Name Ane Luíse Amaral in Iz notranjosti Petra Borkovca.
Pesmi vseh drugih osrednjih pesniških gostov pa so izšle v posebnih festivalskih
trijezičnih brezplačnih knjižicah. Ob tem je v okviru festivala izšla tudi štirijezična
brošura Odprto pismo Evropi 2021, ki ga je tokrat napisal priznani nemški avtor
Durs Grünbein.
V okviru festivala je nastal nov spletni umetniški projekt Share a Light/Deli luč,
ki ga podpisujejo digitalni umetniki in uveljavljeni literati Valerie Wolf Gang,
Jaka Železnikar, Aljaž Koprivnikar in Aleš Šteger. Na globalnem interaktivnem
zemljevidu poezije svojo luč prižigajo in delijo ustvarjalci in ustvarjalke z vsega
sveta. Digitalni zemljevid sveta s pesmimi, slikami in videi avtorjev in avtoric s
pomočjo svetlobnih signalov soustvarja drugačen pogled na prostor okoli nas ter
razsvetljuje in povezuje človeško skupnost. Projekt s širjenjem svetlobe spodbuja
upanje, medkulturno sodelovanje, dialog in mreženje ter v skupno virtualno okolje
vabi ustvarjalce, strokovnjake s področja digitalizacije, širšo javnost in predvsem
mlade. Projekt je bil javnosti premierno predstavljen na dogodku Deli luč / Pesniški
festivali prihodnosti v Dominikanskem samostanu na Ptuju.
Festival so zaznamovali ukrepi povezani s pandemijo covida-19, ki pa smo jih
uspešno presegli in festival ponovno izvedli v živo ter s številno mednarodno
udeležbo.

63

65

10. Festival Literature
sveta – Fabula 2021

V sklopu festivala Literature sveta Fabula je v letu 2021 izšlo

bilo

42

6

dogodkov, digitalne vsebine pa so ponudile več kot

knjig, izvedenih je

40

posameznih posnetkov dogodkov in vsebin spremljevalnega programa.

Izvedba festivala je bila sicer zaradi razglašene epidemije soočena z mnogimi izzivi,
kljub nezmožnosti organiziranja javnih dogodkov in odpovedi potovanj pa smo pri
manjkajočih avtorjih (Vladimir Sorokin, Claudia Durastanti, Deborah Levy in Džoha
Alharti) v času festivala med aprilom in junijem organizirali široko promocijo njihovih
prevedenih del, hkrati pa gostovanja izvedli virtualno, v visokokakovostni video produkciji, znotraj katere smo sodelovali s slovenskimi dopisniki v tujini, Fabulino filmsko ekipo, s študenti AGRFT in igralskim ansamblom SNG Drama. Kot prvi slovenski
festival smo v času pandemije prav tako pričeli z živimi dogodki; gostovanje češkega
avtorja Mareka Šindelke smo izvedli v Cankarjevem domu, v sodelovanju s Forumom
slovanskih kultur pa organizirali literarni večer z večjezično avtorico Ano Marwan v
Vili Zlatica. Izjemno odmevne so bile tudi predstavitve avtorice Enis Maci, ki je nastopila v sklopu programa Fabula Hub, v katerem Fabula pozornost namenja mladim,
perspektivnim imenom svetovne literature.
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Enis Maci je gostovala v Mini Teatru, Slovenskem mladinskem gledališču in v sklopu
Festivala Mesto knjige v Medani. Festival je ob osrednjih dogodkih izpeljal tudi raznolik ter pester kulturni program z drugimi organizacijami in kulturnimi institucijami ter
ponovno poskrbel za trajen razvoj bralne kulture.
Skupaj s partnerji smo pripravili nekatere zelo odmevne interaktivne dogodke, v
novoustanovljenem programu Fabula polis smo tako idejno razvili in izgradili zvočno
poslušalnico Glasovi Fabule (ki nadaljuje s svojim programom znotraj organizacije
Ljubljana – Unescovo mesto literature v sklopu »Tukaj poslušamo literaturo«), znotraj posameznih dogodkov smo literaturo povezovali z drugimi umetnostnimi žanri
(sodelovali smo denimo s študenti AGRFT – program Fabuline knjižne premiere, s
SNG Dramo – dramska branja in dogodek v Drami, pripravili pa tudi ulično razstavo
spodbujanja branja in pregledno razstavo Fabulinih ilustracij v Mestni hiši v Ljubljani
ter organizirali mestno literarno turo) ter skrbeli za prenos literature v javni prostor.
V programu smo enakovredno pozornost namenjali vsem strukturam in starostim
bralstva, najmlajšim smo ponudili dogodke programa Mlada Fabula, s spremljevalnim
in osrednjim programom nagovarjali raznolike profile občinstva, s programom Fabula
v teoriji pa s septembrskimi dogodki v živo uredili gostovanja Umberta Galimbertija,
Jožeta Pirjevca in Karla Schlögla ter omogočili tudi dogodke teoretičnega oziroma humanističnega značaja. Festivalski program je potekal tudi v drugih slovenskih krajih;
ob gostovanjih v Novi Gorici, Medani in Škofji Loki smo s programom Fabulin izbor
sodelovali z različnimi slovenskimi knjižnicami, založbami in knjigarnami ter dogajanje prenesli tudi v druga slovenska mesta, denimo v Novo mesto, Koper, Maribor …

Fabula je tako tudi v letu 2021 upravičila pričakovanja
občinstva in bralstva ter ob izjemnem bralnem izboru ponudila
visokokakovostne in odmevne vsebine, ki dolgoročno skrbijo
za opolnomočenje literature v javnem prostoru in diskurzu,
o čemer priča tako obisk živih in virtualnih dogodkov kot
poročanje vseh relevantnih tiskanih in spletnih medijev.
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11. AirBeletrina

111.000
140.000
9500

AirBeletrino je v letu 2021 na spletu obiskalo

uporabnikov, ki so opravili več kot

Vsebine je mesečno spremljalo okoli

obiskov

bralcev.

V letu 2021 smo objavili več kot 160 prispevkov 60 sodelavcev, ki so obravnavali in
tematizirali knjige, kulturo in širše družbeno dogajanje. Uredništvo si je prizadevalo, da so bila besedila aktualna, provokativna, poglobljena, kakovostna ter inovativna. Ustvarjalnost smo spodbujali z objavljanem izvirnega ter prevedenega leposlovja in humanistike, prizadevali pa smo si tudi za to, da so AirBeletrinine vsebine
uporabne v izobraževalne namene, kar potrjuje njihova uporaba na srednjih šolah
in fakultetah. Naše vsebine so bile dostopne vsem; brali so nas lahko tudi slovenski bralci v tujini. Prilagojene so bile različnim populacijam: od mlajših odraslih
(študentov) do upokojencev. Poleg spletnih vsebin smo tudi letos pripravili AirBeletrinin natečaj za kratko zgodbo – tokrat z digitalno prijavo – in zabeležili več kot
110 prijav, ki jih je ocenjevala žirija v sestavi: pisateljica in literarna kritičarka Gabriela Babnik, literarni urednik Urban Vovk in literarna kritičarka Veronika Šoster.
Ker je naš cilj razširiti krog bralcev, smo veliko časa in energije vložili v promocijo
našega portala, kar smo storili preko AirBeletrininih profilov na Facebooku, Instagramu, Pinterestu in LinkedInu.

Lestvica 5 najbolj branih člankov
• Marjan Horvat: Hitler je bil politični genij, nikoli pa ni razumel, kaj je potrebno
za vladanje celotni Evropi
• Ana Schnabl: Ženska se mora za svojo umetnost preprosto boriti
• Valentina Plahuta Simčič: Poročilo z roba blaznosti
• Alenka Štrukelj: 12 knjig 12 založb v letu 2021
• Ajda Vodlan: Kdo je pravzaprav knjižničar
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12. Dostopnost
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Spletna dostopnost: NSIOS certifikat in druge aktivnosti
Na področju digitalne dostopnosti že skoraj desetletje omogočamo ustrezno
dostopnost digitalnih vsebin predvsem z izvajanjem analiz, svetovanjem in testiranjem dostopnosti spletnih mest in mobilnih aplikacij. To izvajamo z izkušeno ekipo
strokovnjakov ter uporabnikov z različnimi oblikami invalidnosti. Tudi v letu 2021
smo omenjene aktivnosti izvajali za zainteresirane naročnike, med drugim smo
končali omogočanje dostopnosti spletnega portala eUprava in mu podelili NSIOS
certifikat. Ponudba NSIOS certifikata, ki jo nameravamo v letu 2022 nadgraditi, je pod sloganom »Spletni viri brez ovir« predstavljena na spletni strani www.
nsios-certifikat.si. Zavezance Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
(ZDSMA) smo spodbujali in ozaveščali o nujnosti spletne dostopnosti predvsem s
posameznimi dopisi in elektronskimi novičniki. V Sloveniji je približno 1500 javnih organov, ki so zavezanci ZDSMA – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Spremljali smo delovanje Uprave za informacijsko varnost, ki nadzoruje ustreznost dostopnosti spletišč zavezancev ZDSMA. Strokovno smo razvili podrobnejšo
metodologijo za omogočanje dostopnosti mobilnih aplikacij, kjer smo se zgledovali
po uveljavljenih dobrih praksah iz Skandinavije in zahodnoevropskih držav, kjer je
digitalna dostopnost že dalj časa uveljavljena.
Veliko dela je bilo vloženega v prijave na različne evropske in nacionalne razpise.
Tako smo kot vodilni partner v konzorciju organizacij Mreže nevladnih organizacij
za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) na Javni razpis za digitalno
preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 MJU uspešno prijavili projekt Na-prostem.si, ki obravnava tematiko prostega (odprtokodnega) programja
in storitev za digitalno vključenost nevladnih organizacij in njihovih uporabnikov. V
dve leti trajajočem projektu sodelujejo še partnerji: RAMPA Laboratorij, Društvo
Ljudmila in INePA.
Beletrina je bila v 2021 uspešna tudi na javnem razpisu MzK za izbor operacij »Za
večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju
kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2021– 2023« s samostojno
prijavljenim projektom Meje mojega jezika niso meje mojega sveta. Projekt bo
spodbudil rabo in razvoj slovenskega znakovnega jezika (SZJ) na področju literature –jezikovne umetnosti in ustvarjanja, ki pri gluhih nastaja in jim mora biti posredovana v njihovi materinščini – SZJ. SZJ je manj razvit in praktično ni v družbeni
rabi. Gluhi in naglušni so zato izolirana skupnost. Učenje in branje slovenščine jim
povzroča težave, zato so kot skupina invalidov najmanj formalno izobraženi, imajo
slabše možnosti na trgu dela in so socialno izključeni. Vključenost v operacijo bo
gluhim omogočila povečanje njihove zaposljivosti in socialne vključenosti.
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Med februarjem in septembrom 2021 je bil izveden tudi projekt Web Accessibility
Helps All, ki je bil sofinanciran z razpisa European Social Catalyst Fund (ESCF),
partnerji projekta pa so bili NSIOS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in belgijska organizacija AnySurfer, ki je v Evropi vodilna na področju spletne dostopnosti. V okviru projekta je bil izdelan načrt za implementacijo socialne
inovacije na področju omogočanja spletne dostopnosti. »Spletna dostopnost, na
pomoč!« je metodološko orodje za spremljanje, poročanje in ozaveščanje o spletni
dostopnosti na regionalni ali nacionalni ravni. Osnovni parametri metodologije so
povzeti po uveljavljeni belgijski praksi za analizo spletne dostopnosti AnySurfer.
Orodje temelji na večfaznem ocenjevanju (evalvaciji, analizi) dostopnosti spletnih
strani javnega sektorja.

Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev
za invalide z Evropsko kartico ugodnosti
V letu 2021 smo do začetka julija vzdrževali spletni portal in mobilno aplikacijo
Evropska kartica ugodnosti za invalide. Obstoječim uporabnikom in ponudnikom
smo nudili podporni sistem pomoči uporabnikom po elektronski pošti in telefonu.
MDDSZ in NSIOS sta julija 2021 sklenila pogodbo za izvedbo projekta »Izboljšanje
dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti«, ki predstavlja nadaljevanje pilotnega projekta iz obdobja 2016/2017. Partner projekta je
Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
Beletrina je podizvajalec projekta, ki bo v sklopu aktivnosti spletno mesto in mobilno aplikacijo EU kartice ugodnosti za invalide nadgradil – tako v tehničnem smislu, z uvedbo rubrike za ocenjevanje s strani imetnikov kartice in drugih potrebnih
funkcionalnosti, kot tudi po plati ustrezne digitalne dostopnosti. Ta je namreč
nujno potrebna za dostopanje do vsebin spletnega mesta in mobilne aplikacije,
omogočiti pa jo je treba glede na Priporočila za dostopnost spletnih vsebin WCAG
2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), ki jih je izdal Konzorcij za svetovni splet W3C (World Wide Web Consortium). Zakonodaja predvideva ustrezno
skladnost spletnega mesta s priporočili na ravni AA, ki je zakonsko sprejemljiva
srednja raven skladnosti. To želimo uresničiti tudi pri omogočanju dostopnosti
spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide. Uporabniki
z različnimi invalidnostmi bodo glede na štiri temeljna načela dostopnosti, digitalne vsebine sposobni zaznati, razumeti, jih uporabiti in se po tehnični plati povezati
z njimi s svojo podporno tehnologijo (npr.: bralnik zaslona, ki ga uporabljajo slepi).
V okviru projekta bo Beletrina izvedla tudi 2 sklopa 15 brezplačnih seminarjev za
ponudnike ugodnosti in za imetnike kartice. Trenutno je v sistem vključenih 252
različnih ponudnikov ugodnosti.
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Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb
z različnimi oviranostmi
Projekt, ki ga že od leta 2016 izvajamo v sodelovanju z Geodetskim inštitutom RS
(GI) in MZI, se ukvarja z omogočanjem varnih poti in multimodalne mobilnosti za
različne ranljive skupine v urbanem okolju. Končni cilj projekta je dvig kakovosti
vsakdanjega življenja in družbenega udejstvovanja na različnih področjih za čim
širši krog prebivalcev Slovenije.
V letu 2021 smo s predstavniki GI nadaljevali z oblikovanjem okvirnega nabora
skupne ponudbe za omogočanje dostopnosti digitalnih in spletnih vsebin, ki bodo
slepim, slabovidnim, gibalno oviranim in starejšim omogočile samostojno uporabo podatkov o fizični dostopnosti urbane infrastrukture in zgradb v njihovem
domačem okolju. Dodali smo še skupino uporabnikov z okvarami sluha – gluhe in
naglušne, tako da imamo sedaj reprezentativno metodologijo, ki vključuje dostopnost za različne skupine invalidov. Storitve so namenjene občinam, ki sodelujejo
v projektu – teh je trenutno že več kot 40, v letu 2022 pa pričakujemo priključitev
novih občin. Predvidevamo, da se bo projektu vsako leto priključilo več občin, zato
potekajo dogovori za sodelovanje pri projektu tudi z MDDSZ in z MIZŠ.

Usposabljanje o spletni dostopnosti
Na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo smo v letu 2021 izvedli 3 usposabljanja za uslužbence državne javne uprave, ki delujejo kot uredniki ali vnašalci
vsebin na portal GOV.SI. Usposabljanje je po aplikaciji ZOOM izvajala Beletrinina
strokovnjakinja za dostopnost z mednarodnim certifikatom (Certified Professional
in Accessibility Core Competencies – CPACC), ki ga je pridobila pri Mednarodni
organizaciji strokovnjakov za dostopnost (International Association of Accessibility
Professionals – IAAP) v ZDA. Poleg Upravne akademije je bilo izvedenih tudi nekaj
posameznih usposabljanj za zainteresirane zasebne naročnike (Športna loterija,
CPI – Moja izbira, Datta Vallis itd.).

• število invalidskih organizacij s katerimi Beletrina podeljuje NSIOS certifikat

spletne dostopnosti:

25

• število udeležencev na Beletrininih usposabljanjih o spletni dostopnosti:

• število izvedenih analiz spletne dostopnosti

5

• število izvedenih usposabljanj o spletni dostopnosti

6

117
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13. Promocija
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Promocija knjig se je tudi pandemičnega leta 2021, ko smo v Beletrini praznovali
svojo 25. obletnico, precej razlikovala od časa pred pandemijo bolezni covid-19. Javni
dogodki in srečanja v živo so bili zelo omejeni, tako da smo se še naprej ukvarjali z
izzivom, kako najti poti do naših javnosti. Z aktivnim sodelovanjem z mediji, ki so
pogost vir informacij za bralce, smo v letu 2021 našteli 4796 medijskih objav.
Beletrinina digitalna prisotnost, ki jo aktivno gradimo že iz časa pred pandemijo,
je bila ključnega pomena tudi v letu 2021: na spletnih straneh, družbenih omrežjih,
po elektronski pošti in drugih digitalnih kanalih smo zaradi svoje aktivnosti in
hitre odzivnosti dosegali izjemen odziv. Bistveno pa je, da smo tudi v drugem letu
pandemije, po letu izjemno hitre rasti, z nenehnimi aktivnostmi in privlačnimi
vsebinami ter ne nazadnje odlično ponudbo novih knjig, uspeli zadržati večino na
novo pridobljenih kupcev in bralcev ter privabljati nove.
Uvedli smo novo obliko hibridnih dogodkov, ki smo jih poimenovali Beletrinina
debata, v kateri se posvečamo aktualnim temam z zanimivimi gosti, uspešno pa
produciramo tedensko oddajo Beletrina v živo. Ključen dogodek leta 2021 pa je
bila nedvomno izvedba razstave Temnejša je noč, svetlejše so zvezde v Cankarjevem
domu, s katero smo obeležili dva pomembna dogodka, 25-letnico Beletrine in 200.
obletnico rojstva ruskega pisatelja F. M. Dostojevskega.
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Beletrinin digitalni doseg leta 2020

Družbena omrežja

207.074
315.112
4117
4622
317.823
697.891
111.104
139.889
39.675
41.890
4990
7192
• www.beletrina.si:

• prejeta sporočila na Instagramu:

obiskov

uporabnikov in

• www.biblos.si:

obiskov

• objavljeni storyji na Instagramu in Facebooku:

obiskov

• število objav pod ključnikom #beletrina na Instagramu:

uporabnikov in

• število objav pod ključnikom #beremobeletrino na Instagramu:

obiskov

• www.stihoteka.com:

• Beletrina Twitter:

uporabnikov in

obiskov

• www.festival-fabula.org:

uporabnikov in

• naše objave na Facebooku:

• naše objave na Instagramu:

uporabnikov in

• www.airbeletrina.si:

85
480
783
411
1284
3155
328
1100
58
8
2214
16
16

• prejeta sporočila na Facebooku:

uporabnikov in

• www.beletrina.com:
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• izvedene akcijske ponudbe:

obiskov

sledilcev

• izvedene nagradne igre:

• sodelujoči v nagradnih igrah:

• nagrajenci v nagradnih igrah:

• število podeljenih nagrad v nagradnih igrah in seznam nagrad:
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Odnosi z javnostmi v številkah

• Število medijskih objav

4796

• po tipu medija je bilo največ objav v spletnih medijih

2372

Gesla, o katerih se je v 2021 največ pisalo v povezavi z Beletrino:

2289
416
398
283
237
211
195
177

• Beletrina

• Dnevi poezije in vina

• Fabula

• Biblos

• Drago Jančar (To noč sem jo videl)

• Goran Vojnović (Đorđić se vrača)

• Goran Vojnović: (Čefurji raus)

• Feri Lainšček: (Kurji pastir)
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14. Trženje in prodaja
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Prihodki od prodaje knjig so se leta 2021 v primerjavi z

20 %
47.216
664

letom 2020 dvignili za

Leta 2021 je bilo prodanih
Bralci so kupili

.

izvodov knjig.

različnih naslovov.

Pri prodaji Beletrinih knjig v letu 2021 je zanimiv podatek, da najdemo med tridesetimi najbolje prodajanimi naslovi v letu 2021 kar devetnajst knjig slovenskih
avtorjev. Žanrsko gledano je prodaja izredno raznolika in ni mogoče izluščiti
prevladujoče zvrsti, saj so kupci knjig radi posegali tako po romanih, biografijah,
kriminalkah, humanistiki kot tudi po klasičnih romanih.
Povečano zanimanje za nakupovanje knjig se zadnji dve leti kaže tudi v dejstvu, da
smo v letu 2021 prodali veliko število različnih naslovov, predvsem tudi starejših
izdaj, česar za prejšnja leta ne moremo trditi. Zadnji dve leti so se prodali nekateri
naslovi, za katere v preteklih letih nismo beležili opaznejše prodaje, prav tako pa
opažamo, da se knjige, ki so izšle pred nekaj leti, še vedno sorazmerno dobro prodajajo, kar pomeni, da so nekatere knjige dobile daljšo trženjsko življenjsko dobo.
Prodaja Beletrininih knjig se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 zvišala za
20 odstotkov. Podoben trend večjega kupovanja naših knjig spremljamo že nekaj
zadnjih let.
Glede na to, da je v letu 2020 internetna prodaja, zaradi zaprtja družbe in posledično tudi knjigarn, izjemno porasla, nam je uspelo v letu 2021 prodajo knjig v naši
spletni knjigarni obdržati na lanskoletnem visokem nivoju. K temu je pripomogla
usmeritev komunikacijskih in marketinških aktivnosti v digitalno okolje (Facebook,
Google, e-poštni marketing ...). Delež prihodkov pridobljenih preko spletne knjigarne je v letu 2021 znašal 16 odstotkov.
Distribucijo Beletrininih knjig v knjigarne opravlja podjetje Avrora AS. Dolgoletno
delo s knjigarnami Mladinske knjige, DZS-ja, Librisa in z vrsto drugih manjših prodajaln knjig se kaže tudi v dobrih prodajnih rezultatih, saj smo preko prodajnega
kanala knjigarn dosegli 38 odstotkov skupnih prihodkov.

86

Distribucija knjig splošnim knjižnicam je v letu 2021 potekala nemoteno in je ostala na ravni leta 2020. Kljub temu da knjižnic zaradi pandemije nismo mogli obiskovati, smo z njimi ohranili dobro in pogosto komunikacijo. Kot že nekaj zadnjih
let smo tudi za leto 2021 pripravili katalog novih izdaj. Katalog smo distribuirali
knjižnicam, avtorjem, prevajalcem, knjigarnam, šolam, novinarjem, individualnim
kupcem in vsej zainteresirani javnosti v tiskani in e-obliki.
V letu 2020 smo odprli novo prodajno pot – telefonski studio. Že prvo leto je telefonski studio dosegel dobre rezultate, v letu 2021 pa beležimo še boljše. Telefonski
studio je prodal za 26 odstotkov več knjig kot leto pred tem. Tako smo dosegli
nove kupce, ki zahtevajo drugačen, bolj oseben pristop. Drugo leto delovanje je
telefonski studio ustvaril 12 odstotkov vseh prihodkov od prodaje knjig.
Beletrinina knjigarna je v letu 2021 zaživela na novi lokaciji. Iz Novega trga smo
jo preselili na Stari trg 3 v Ljubljani. Sprememba lokacije in tudi sama ureditev
knjigarne je pripomogla k temu, da je knjigarna ustvarila za 89 odstotkov več prihodkov kot leto poprej. Povečala se je tako prodaja Beletrininih knjig kot prodaja
knjig drugih založb. K skupnemu prihodku Beletrine prinaša Beletrinina knjigarna
12,5 odstotka vseh prihodkov. Knjigarna še vedno sodeluje s podjetjem za dostavo
hrane Wolt, ki je svoje delovanje razširil tudi na druga področja. Tako smo Ljubljančanom omogočili, da lahko knjige naročajo vse dni v letu in jih na svoje domove
dobijo v manj kot eni uri.
Skladiščenje in logistika postajata v času vse večjega naročanja knjig preko
spletne knjigarne še posebej pomembna. Zelo smo zadovoljni, da za kvalitetno
distribucijo naših knjig skrbi podjetje Juma logistika. Izkušnje pri delu s knjigami
in ažurna odprema knjig so še posebej prišle do izraza v letu 2021, ko je postala
odlična in hitra dostava izjemnega pomena za zadovoljstvo naših kupcev, kar je
dobra referenca tudi za prihodnja leta.

3328
1168
236
10.827
43.946

• na www.beletrina.si je bilo kupcev

• preko telefonskega studia

• knjige smo v letu 2021 prodajali na

• obiskovalci knjigarne:

• prešteti kovanci:

prodajnih mestih
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15. Financiranje v letu
2021
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Založba je v letu 2021 za svoje delovanje pridobila 3.022.714,37 € sredstev. Od
tega so javni viri v Sloveniji predstavljali 24,25 % vseh virov založbe, pri čemer so
upoštevana sredstva, pridobljena na razpisih in pozivih Javne agencije za knjigo
RS, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za javno upravo, ARRS – Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Ptuj in drugih finančnih podpornikov ter sredstva knjižnic, namenjena delovanju platforme
Biblos.
Evropski viri, pridobljeni na podlagi razpisov programov Ustvarjalna Evropa, Evropa za državljane, različnih fundacij in drugih financerjev, predstavljajo 15,93 % vseh
virov v letu 2021.
Tržni viri (prodaja knjig in storitev) predstavljajo 57,56 % vseh virov v letu 2021,
medtem ko delež ostalih virov znaša 2,27 % vseh virov leta 2021.

Viri financiranja za leto 2021 po bilanci: % vseh virov

Javni viri, pridobljeni
na razpisih v Sloveniji:
732.877,05 €

24,25%
57,56%

15,93%
2,27%

Javni viri,
pridobljeni na
razpisih v tujini:
481.569,37 €

Drugi viri:
68.489,95 €

Vsi viri: 3.022.714,37 €

100,00 %

Tržni viri:
1.739.778,00 €
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16. In še to ...

V našem novem domu se odlično počutimo ....

92

Beletrina 2022

