
 
 

 

SEJEM S KAVČA 

Spletni knjižni sejem 

 

Podarimo si knjige ob svetovnem dnevu knjige! 

 

sejemskavca.si 
22.–25. april 2021 

 

več kot 50 založnikov 

več kot 500 knjig 

1 skupna košarica 

 
 

* 
 

Vsak dan je dan za knjigo.  

Podarimo si jih ob svetovnem dnevu knjige! 

 

Ni samoumevno, da imamo dobre knjige. Zato jih je pomembno ne le brati, temveč tudi 

kupovati. Enkrat letno lahko knjige kupujemo in jih drug drugemu podarjamo – tudi kot 

skupnost. V sodelovanju z več kot 50 založniki, Javno agencijo za knjigo RS, Društvom 

slovenskih pisateljev, splošnimi knjižnicami ter številnimi občinami in lokalnimi partnerji z 

vseslovensko pobudo vabimo k podarjanju knjig ob svetovnem dnevu knjige! 

 

 



Preprosto spletno nakupovanje knjig na Sejmu s kavča 

Ob svetovnem dnevu knjige bo med 22. in 25. aprilom vrata za štiri dni odprl Sejem s kavča 

(sejemskavca.si), skupna spletna knjigarna, v kateri bo več kot 50 slovenskih založnikov po 

ugodnih sejemskih cenah ponudilo več kot 500 skrbno izbranih knjig. Preprost nakup bo 

omogočala začasna sejemska spletna trgovina s skupno košarico in enotnim odpošiljanjem. 

 

Sodelujoči založniki: Avrora AS, Beletrina, Didakta, Celjska Mohorjeva družba, Društvo 

slovenskih pisateljev, Društvo za teoretsko psihoanalizo, DZS, Emanat, Festival Borštnikovo 

srečanje (SNG Maribor), Forum slovanskih kultur, Hart založba, Inštitut Časopis za kritiko 

znanosti, Iskanja, ISPO, KUD AAC Zrakogled, KUD, Sodobnost International, Libris, LUD 

Literatura (& LUD Šerpa), Maska, Mestno gledališče ljubljansko / Knjižnica MGL, Miš založba, 

Mladika scarl Trst, Planinska založba pri Planinski zvezi Slovenije, Sidarta, Slovenska matica, 

Slovenski gledališki inštitut, Stripburger/Forum Ljubljana, Studia humanitatis, ŠKUC, UMco 

založba, Vida, VigeVageKnjige, Založba /*cf., Založba Chiara, Založba Družina, Založba 

Fakultete za upravo, Založba Goga, Založba Krtina, Založba Litera, Založba Malinc, Založba 

MUCK BLAŽINA, Založba Ocean, Založba Pivec , Založba Sanje, Založba Sophia, Založba UL 

Pedagoške fakultete, Založba V.B.Z., Založba Zala, Založba ZRC, Založništvo tržaškega tiska, 

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani  

 

 

Sejem prek spleta v vse slovenske vasi 

Razmere trenutno še ne dovoljujejo sejmov v živo; začasni spletni sejem pa zato omogoča nakup 

raznolikega izbora knjig v vseh slovenskih mestih in vaseh – tudi tistih brez knjigarn.  

Če bo le mogoče, bo sejem knjig v Ljubljani zaživel tudi v živo, o čemer bomo obveščali 

naknadno. 

Javna agencija za knjigo RS bo vsem trem predsednikom ter vladnim ministrom ob svetovnem 

dnevu knjige in vseslovenski pobudi podarila knjige domačih avtoric in avtorjev.  

Z obveščanjem javnosti se pobudi pridružujejo slovenske splošne knjižnice, z nagovori županov 

in županij ter povabilom k podarjanju knjig pa tudi številne slovenske občine. 

 

 

Sejemsko vzdušje 

 

Sejemski stik: Sejemske telefonske številke sodelujočih založnikov bodo vsak dan med 12.00 in 

17.00 na voljo za svetovanja pri nakupu knjig, vprašanja, morebitne predloge in klepet v živo. 

Klepet bo mogoč tudi v spletni trgovini.   

 

Podpisovanje in zavijanje knjig: Posebno pozornost bomo posvetili tudi zavijanju knjig in 

zapisovanju posvetil.  

 

Osebni prevzemi: Sejem bo v Ljubljani vse sejemske dni vabil tudi k osebnemu prevzemu knjig. 

Urnik za osebne prevzeme na Vodnikovi domačiji Šiška: 

ČET–NED (12.00–17.00) 

 

Dostava s kolesi + Wolt: V nedeljo bomo knjige po Ljubljani dostavljali tudi s kolesi. Manjši 

izbor 30 sejemskih knjig bo v sejemskih dneh na voljo tudi prek Wolta. 

 



Začetki Sejma s kavča 

Sejem s kavča kot vseslovenski poziv k podarjanju knjig ob svetovnem dnevu knjige poteka 

na pobudo in v organizaciji pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju s 

številnimi založniki, Javno agencijo za knjigo RS, Društvom slovenskih pisateljev, splošnimi 

knjižnicami ter partnerskimi organizacijami in občinami po Sloveniji.  

Zgodba Sejma s kavča ima svoj začetek v lanskem letu, ko je pisarna Ljubljane, Unescovega 

mesta literature ob svetovnem dnevu knjige na pobudo in v sodelovanju z 62 založniki ter JAK 

praktično čez noč v podporo knjižnim ustvarjalcem organizirala prvi slovenski knjižni sejem na 

spletu. Obisk in podpora ustvarjalcem knjig sta bila izjemna; tudi zaradi velike medijske 

podpore. Ob koncu karantene smo v pisarni mesta literature uspešno zgodbo nadaljevali z 

organizacijo treh Sejmov na zraku, ki so potekali v živo. 

Leto dni pozneje se še bolj povezani in z zavedanjem, kako pomembni so skupni nastopi, 

vračamo in z vseslovensko pobudo vabimo k podarjanju knjig ob svetovnem dnevu knjige! 

 

10 razlogov za obisk Sejma s kavča 

1. Podarim – razveselim 

2. Vključim se v vseslovensko akcijo podarjanja knjig 

3. Podprem nastanek dobrih knjig v slovenščini 

4. Na enem mestu dobim pregled nad izbrano ponudbo več kot 50 založnikov 

5. Sejemske telefonske številke mi omogočijo neposreden stik z založniki 

6. Preprost spletni nakup opravim na enem mestu in ob katerikoli uri 

7. Kupljeno knjigo podarim skupaj z zapisom posvetila po izbiri 

8. Kupljeno knjižno darilo prejmem lično zavito in hitro odposlano  

9. Kupljene knjige lahko v Ljubljani hitro prevzamem ali mi jih dostavijo s kolesom 

10. S kupljeno knjigo dobim dobro družbo 

 

 

Vsak dan je dan za knjigo.  

Podarimo si jih ob svetovnem dnevu knjige! 

 

sejemskavca.si 

 

#sejemskavca 

#podariknjigo 
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