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V Uradnem listu RS bo v petek, 26. junija 2009 objavljen Javni poziv za izbor projektov za 
pripravo in izvedbo programa Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010. 

Predmet poziva je izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna 
prestolnica knjige 2010, ki se bodo odvijali na območju Mestne občine Ljubljana, Republike 
Slovenije in v zamejstvu, v obdobju od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011, ko bo Ljubljana 
nosilka Unescovega naslova. 
 
Skladno z Dogovorom o sodelovanju med MOL, Ministrstvom za kulturo Republike 
Slovenije in Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije z dne 6. 5. 2009 pri izvedbi 
projekta Ljubljana ─ svetovna prestolnica knjige 2010, bo Javna agencija za knjigo RS 
sofinancirala projekte v okviru programskih sklopov Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka 
razvoja človeštva; Literarni festival: Literature svetovnih celin in Ljubljana bere/Rastem s 
knjigo. 
 
Javni poziv predvideva sofinanciranje projektov po programskih sklopih, kot so bili navedeni 
v kandidaturi za pridobitev naslova Svetovna prestolnica knjige 2010: 

• Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva 
Srečanje avtorjev, raziskovalcev in strokovnjakov svetovnega ugleda s področja založništva in 
knjigotrštva, literarnih kritikov in strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kulturnimi politikami in z 
avtorskimi pravicami na področju knjige. Kongres bo odgovoril na vprašanja o globalizaciji  
knjige in branja v digitalni dobi, izdajanju in prevajanju knjig na manjših založniških trgih in 
iz jezikov manjših nacionalnih skupnosti v svetovne jezike, o spremljanju stanja na knjižnih 
trgih in na področjih bralne kulture ter o pozitivnih modelih spodbujanja bralne kulture.  
Z izvedbo svetovnega kongresa želimo oblikovati konkretna izhodišča, ki bodo državam 
pomagala pri opredeljevanju strategij za spodbujanje razvoja bralne kulture. Izvedbo 
svetovnega kongresa Knjiga kot nosilka razvoja človeštva bosta sofinancirala MOL in JAK.  
 

• Literarni festival: Literature svetovnih celin 
Literarni festival bo usmerjen v promoviranje in srečevanje literatur vseh svetovnih celin, 
soočenje različnih sodobnih književnih zvrsti ter v vprašanja položaja književnosti v sodobni 
družbi. Posebna pozornost bo namenjena književnosti za otroke in mladino. V času festivala 
bodo izšle posebne knjižne izdaje domačih in tujih avtorjev v visokih nakladah, ki bodo 
cenovno široko dostopne. Literarni festival bo promoviral literaturo in branje, spodbujal 
medkulturni dialog, spoznavanje sodobne ustvarjalnosti književnih ustvarjalcev različnih 



kulturnih okolij ter večanje dostopnosti knjige. Izvedbo literarnega festivala Literature 
svetovnih celin bosta sofinancirala MOL in JAK. 

• Ljubljana bere/Rastem s knjigo 
S projektom Ljubljana bere/Rastem s knjigo bosta MOL in JAK sistematično spodbujala 
razvoj bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah prebivalstva. S projektom Ljubljana bere 
bo MOL promoviral vrhunske domače ustvarjalce in zagotovil dostopnost kakovostnih knjig 
za otroke in mladino v vrtcih in osnovnih šolah, in sicer z odkupom določenega števila knjig 
za navedene ciljne skupine ter za knjižnice v vrtcih in osnovnih šolah. S projektom Rastem s 
knjigo želi JAK spodbuditi dostopnost raznovrstnega, kakovostnega in izvirnega mladinskega 
leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbuditi 
motivacijo za branje pri srednješolcih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic, spodbuditi 
izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja, motivirati založnike k večjemu 
vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečati delež 
izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 
V okviru sklopa Ljubljana bere/Rastem s knjigo bosta MOL in JAK podpirala izdajo 
kakovostnih leposlovnih in humanističnih knjig ter stripov, ki bodo izšli v okviru projekta 
Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 pod skupnim naslovom Knjige za vsakogar. V 
okviru podsklopa Knjige za vsakogar bosta MOL in JAK najširšemu krogu ljudi zagotovila 
cenovno ugodna in široko dostopna kakovostna knjižna dela, ustvarila nove prakse bralne 
kulture za različne skupine prebivalstva, promovirala kakovostno knjižno produkcijo in 
spodbujala zavest o knjigi kot vrednoti, ki spremlja človeka skozi vsa življenjska obdobja.  
Izvedbo programskega sklopa Ljubljana bere/Rastem s knjigo bosta sofinancirala MOL in 
JAK.  
 

• Knjiga in ustvarjalnost na področjih kulture 
Izvedba večjih prireditev na vseh področjih kulture na območju MOL, ki bodo vsebinsko 
povezane s knjigo. Gre za izvedbo festivalov z vseh področij umetnosti, predstav, koncertov,  
razstav in drugih dogodkov, katerih namen je sporočilo o pomenu branja in knjige ter 
približevanje knjige najširšemu občinstvu tudi skozi druge umetniške izraze. 
 

• Knjiga in mesto 
Podpora kakovostnim programom v knjigarnah, oživitev javnih površin mesta s knjižnimi 
stojnicami ter prireditvami, povezanimi s knjigo, spodbujanje in nadgradnja že uveljavljenih 
knjižnih sejmov ter inovativnih pristopov k branju na javnih površinah na območju MOL. 
Posebna pozornost bo namenjena knjigi kot pomembni nosilki socialne kohezivnosti, in sicer 
s prikazom dobrih praks pri izboljševanju dostopnosti knjig za ranljive skupine prebivalstva, 
manjšine, otroke in socialno ogrožene skupine prebivalstva. V tem sklopu se predvideva tudi 
podpora programom knjigarn v smeri živih kulturnih središč in nadgradnja obstoječih knjižnih 
sejmov.  
 
Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za knjigo RS bosta projekte v okviru programa 
Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 podpirali v skladu z naslednjimi cilji: 
‐ da se z izvajanjem dejavnosti, povezanih s knjigo in branjem, promovirajo načela 

svobode izražanja, objavljanja in širjenja informacij, kot jih zagovarjajo Unesco, 
Deklaracija o človekovih pravicah in Florentinski sporazum; 

‐ da se v tem obdobju izvedejo kakovostni in prepoznavni projekti s področij knjige in 
razvijanja bralne kulture, še posebej takšni, ki izkazujejo možnosti kontinuiranega 
izvajanja tudi po obdobju, ki ga določa poziv; 



‐ da se poveča dostopnost knjige in dvigne raven bralne kulture; 
‐ da se izvedejo kakovostni projekti razvijanja bralne kulture za različne ciljne skupine 

prebivalstva in se tako spodbudi interes za branje ter se hkrati prednostno promovira 
slovenske avtorje; 

‐ da se izvedejo kakovostne literarne prireditve z mednarodnim značajem, ki bodo 
prispevale k zbliževanju svetovnih kultur in da se promovira kakovostno leposlovje in 
humanistiko;  

‐ da se poveča obseg kakovostnih programov razvijanja bralne kulture v slovenskih 
splošnih knjižnicah in zviša odstotek vpisanih članov v splošne knjižnice; 

‐ da se izvedejo projekti, ki povezujejo avtorje, založnike, knjigarne, knjižnice in šole v 
promociji knjige in branja in se tako postavijo temelji za trajnostni razvoj slovenske 
knjige. 

 
 
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega poziva, je 
2.150.000,00 EUR 
 
 
Javni poziv bo odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 26. avgusta 
2009. Dokumentacija poziva bo od petka, 26. junija na voljo na spletni strani MOL 
(www.ljubljana.si), zainteresirani pa jo bodo lahko dvignili tudi na Oddelku za kulturo MU 
MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana. 
 

http://www.ljubljana.si/
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