
Pismo podpore Renati Zamida 

  

Podpisani založniki, avtorji in avtorice, prevajalke, prevajalci ter drugi akterji s 

področja knjige ostro nasprotujemo pritiskom, ki se vršijo na direktorico Javne 

agencije za knjigo Renato Zamida. Blatenje v medijih, pritlehna kampanja in zahteve 

po odstopu, ki jih sproža majhna skupina ljudi, so brez podlage. Še več, verjamemo, 

da je Renata Zamida v času opravljanja svoje direktorske funkcije uvedla številne 

pozitivne spremembe ter postavila dobre temelje za prihodnost. A nemara so ravno 

tovrstne spremembe tiste, ki so sprožile poskuse, da bi direktorico odstranili. Očitno 

je nekomu na poti. Kot je povedala Špela Kožar za Dnevnik na TV SLO 1 v sredo, 19. 

februarja 2020, je jasno, »da bi se nekdo drug rad podpisal pod izjemne dosežke 

Renate Zamida«. Dovolj nam je zakulisnega rovarjenja na področju knjige, dovolj 

razširjanja polresnic in laži. Dovolj pritiskov na tiste, ki so sposobni nekaj narediti, 

spremeniti stvari na bolje, še zlasti v času, ko je slovenska založniška panoga v krizi. 

 

Renata Zamida se je izkazala kot sposobna direktorica, katere politika je povezovalna 

in spodbujevalna za vse akterje na področju knjige. Ekipa Javne agencije za knjigo 

(JAK) še nikoli ni bila tako odzivna in dejavna in JAK še nikoli tako viden in odprt do 

nas vseh, kar je pozitivno za celotno knjižno polje – oziroma vsaj za tiste akterje, ki 

želijo dobro celotnemu področju, ne le sebi. Renata Zamida se trudi za ohranitev 

slovenske knjige, za ohranitev kvalitete založniških standardov, spodbuja širjenje 

bralne kulture in bralne pismenosti, ki sta bistveni za uspešnost prihodnjih generacij, 

prizadeva si za prodor slovenske literature v tujino kot še nihče doslej. Slovenija bo 

častna gostja na knjižnih sejmih v Bologni 2021 in Frankfurtu 2022. Uspešne izvedbe 

obeh za državo prestižnih dogodkov, za katera je Renata Zamida s svojo ekipo garala, 

odkar je prišla na JAK, si brez nje preprosto ni mogoče zamisliti. Skrb vzbujajoče je, 

da ministrstvo ni podalo nobenega odziva na jeseni predstavljeni načrt za slovenski 

fokus v Bologni, ki si ga ustvarjalci otroških knjig v Sloveniji želijo že vsaj desetletje, 

niti za ta namen do danes, praktično leto dni pred gostovanjem, ni predvidelo 

namenskih sredstev za dostojno predstavitev Slovenije na tem prestižnem dogodku. 

  

Zahtevamo, da Ministrstvo za kulturo zaščiti svojo javno uslužbenko pred 

šikaniranjem in blatenjem njenega dobrega imena. Zahtevamo, da Ministrstvo za 

kulturo pojasni svojo zavrnitev strateškega načrta JAK za obdobje 2020–2024 – iz 

obrazložitve JAK v odzivu na predhodno mnenje Ministrstva za kulturo (preberemo ga 

lahko na spletni strani JAK) je razvidno, da veliko dejavnosti, ki jih Ministrstvo navaja 

kot pomanjkljivost strateškega načrta, JAK že izvaja, zato je nujno, da Ministrstvo in 

JAK v najkrajšem možnem času poiščeta skupne rešitve. Zahtevamo, da se JAK 

pravočasno dodelijo potrebna sredstva, s katerimi bo lahko kvalitetno in v 

predvidenem času ter obsegu izvedla oba za Slovenijo pomembna dogodka, v Bologni 

leta 2021 in Frankfurtu leta 2022. 
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