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J.Mrkalj-Kadmus

31 KNJIŽNI SEJEM V CANKARJEVEM DOMU V LJUBLJANI
Knjižni sejem je bil v Cankarjevem domu od 25.11-29.11. 2015.
Na knjižnem sejmu, ki postaja vse bolj festival knjige, se je odvilo 277 dogodkov. Na
stojnicah sejma je sodelovalo 77 založb in 33 malih založnikov. Nekaj jih je bilo tudi iz
tujine na povabilo prirediteljev sejma. Sam sejem je organiziral vse dogodke, ki se jih
udeležilo več avtorjev, založniki, tržniki in opremljevalci-oblikovalci knjige.
Za plakat letošnjega sejma so uporabili, junake risanega stripa večkrat nagrajenega risarja
staroste stripa Mikija Mustra.
Država v fokusu je bila Francija. Ta država je bila prestavljena s tremi založbami in
gostovanju treh eminentnih avtorjev, pisatelj P. Bruckner in filozofa, J. Ranciere ter F.
Brigbeder. V sklopu nastopa Francije so bili predvajani risani filmi pod geslom francoski
risani junaki.
Že na začetku sejma je bila podeljena Schwentnerjeva nagrada, knjigarnarki B. Mlinar,
vodja oddelka otroških knjig, knjigarne Konzorcij v Lasti založbe Mldinska knjiga.
Sejem prvič gostoval v Kamniku na Igu in prostorih redakcije, »Kralji ulice«, časopis za
brezdomce.
Na koncu sejma je bila izbrana knjiga leta 2015. Nominiranih je bilo 5 knjig, katere je
izbirala žirija.
Knjiga leta je postala knjiga pod naslovom »Kuhinja v dvoje«, Avtorji, A. Valena,
A. Maležič in drugi-Samozaložba.
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Najboljši spletni portal je postal dostop do elektronskih knjig založbe Bilbos.
Najlepša knjiga je postala, »Plava knjiga-plava riba«, oblikovalca A. Delbola in
avtorja, K.Košir.
Med najlepše so uvrščene še knjiga pesmi, »Zeliščarka«, avtorice S.Makarovič in
oblikovalka M. Licul, založba Beletrina.
Med monografijami je bila še knjiga, »Stoletje plakata«.
Najlepša otroška knjiga je bila, »Pobalinski pujs«.
Najlepši strip je bila knjiga »Pijani zajec«,oblikovanje Teja Ideja.
Za knjižni prvenec je bila nagrajena knjiga, »Konec. Znova«, avtor Dino Bauk.
Za mladega prevajalca je bil nagrajen A. Kalc za prevod dela »Poskus sobe«
pisateljice M. Cvetajeve.
Druge novice
Radko Polič-Rac, znani igralec je dobil nagrado za življensko delo »Bert« od strani
Društva slovenskih režiserjev.
Animateka, Mednarodni Festival risanega filma 7-13.12. 2015
Priavljenih je bilo 600 filmov iz 26 drţav. Skozi sito ţirije je uvrščenih 411 filmov.
Projekcije filmov so bile v Moderni galeriji, Kinoteki in kino Dvoru- vsi v Ljubljani.
Glavna nagrada, je dodeljena filmu »Poletje 2014«, poljskega avtorja W. Sobczyka.
Nagrada občinstva je dodeljena filmu, «Anatomija pajka«, Češkega avtorja V. Kissa.
Študentska nagrada, je dodeljena filmu »Cosmoelico«, avtorice M. Scaraoelli.
Nagrada Slon, je bila dodeljena filmu »O materi«, avtorice D. Velikovski.
Rezidenčni avtor je bil nizozemski avtor Rosto.
Ţirija je šeposebej omenila šest avtorjem risanih filmov.
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