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Izvleček
V prispevku so zbrani in interpretirani nekateri ključni podatki o delovanju področja
knjige v Franciji, na Finskem, Hrvaškem in v Sloveniji v letu 2004, in sicer tako z vidika
založništva, knjižnične mreže kot z vidika branosti. Primerjalno so podani podatki o
knjižni produkciji, posebej o tistem delu produkcije, ki se sklada z javnim interesom,
podatki o ekonomiji knjige, delovanju splošnih knjižnic in državnih podporah knjigi v
navedenih državah. Prikazane so oblike državnih podpor področju knjige, ki jih izvajajo štiri države, ter konkretni inštrumenti le-teh, ki se nanašajo na produkcijo knjig in
revij, neposredne podpore avtorjem, podporo knjigarnam in podporo promociji branja. Na podlagi zbranih podatkov so izpostavljeni primeri dobrih praks, s katerimi se
spodbuja razvoj področja knjige v posameznih državah, po drugi strani pa so tematizirane razlike oz. posebnosti, ki jih te države prakticirajo pri zasledovanju svojih kulturnopolitičnih ciljev. Prav to pa v vsaki izmed njih knjigo umešča v vsakokrat svojsko
presečišče javnega in zasebnega interesa.
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Abstract
Some essential data about book field in France, Finland, Croatia and Slovenia are
assembled in 2004. The article compares the data about book production, particularly
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the part of production which is in accordance with acquis communautaire, the data about
publishing market, public library activities and also the data about state support which
is ensured for books in all four countries. It outlines the forms of state support for the
book in all four countries and also the actual measures of state support which are
related to the production of books and reviews, and to the direct support to authors,
bookshops and the promotion of reading. On the basis of these data it sets out the
examples of good practice which are intended to stimulate the development of the
book field in each particular country. It also points out the differences and particularities which are practiced in these countries with the intention to follow their culturalpolitical objectives. In each country, this intention installs the book within the unique
cross-section of acquis communautaire and private interest.
Key words: book, acquis communautaire, librarianship, publishing, cultural policy, France,
Finland, Croatia, Slovenia

1

Uvod

Sleherni poskus primerjave različnih knjižnih trgov je vnaprej podvržen sumničenju, ki izhaja iz enega izmed dveh povsem različnih izhodišč. Prvi koren tega
dvoma je strogo empiričen in pragmatičen: podatki o knjižnih trgih so pomanjkljivi, metodologija zajema podatkov se od države do države močno razlikuje,
tako da je na koncu vsaka primerjava le-teh močno vprašljiva, če že ne kratkomalo neuporabna. Drugi koren dvoma je ideološke narave: ko govorimo o
umeščenosti knjige v javne politike posameznih držav, govorimo vendar o kulturni identiteti, ta pa je inkomenzurabilna, per se se izmika vsakemu empiričnemu zajetju. In če je že kulturna identiteta nekega naroda nekaj, česar ni mogoče
objektivizirati, kako bi bilo potemtakem sploh mogoče primerjati pezo kulturnih
identitet posameznih držav?
Nobeno izmed obeh stališč ni na odmet, dejstvo je namreč, da so podatki o knjižni
produkciji in konsumpciji praviloma problematični bodisi zaradi njihove metodološke osnove bodisi zaradi problematičnosti njihovega zajetja. Povrhu tega
knjiga kot medij znanja in ustvarjalnosti povnanja razcep kulturne dobrine in
tržnega blaga, kar pomeni, da imamo opraviti s posebnim, v precejšnji meri tudi
unikatnim objektom, ki je po eni strani izredno domač in blizu vsakomur, po
drugi strani pa rezultat različnih in zapletenih procesov ustvarjanja, produkcije
in distribucije. A morda je danes vendarle mogoče preseči obe poziciji na način,
da ju upoštevamo in ju hkrati soočimo s tisto presežno vrednostjo knjige kot
knjige, ki jo obe prikrijeta: z dejstvom, da je določanje in ohranjanje položaja
knjige znotraj presečišča javne dobrine in tržnega blaga danes dosti bolj univerzalen problem kot še pred nekaj desetletji in zato predmet številnih javnih politik vsake države (kulturne, šolske, znanstvene idr.) in z dejstvom, da vsaj v
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posameznih segmentih knjižne produkcije že danes ni mogoče več ignorirati globalnega trga (mednarodne koprodukcije, tisk knjig zlasti v azijskih državah ipd.).
Povedano drugače, omenjeni stališči bomo poskušali preseči natanko na način,
da ju bomo radikalizirali znotraj njunih lastnih polj, tj. da v središče zanimanja
ne bomo postavili skupnih potez štirih knjižnih trgov, temveč njihove razlike, in
sicer tako razlike, vezane na kulturo, kot razlike, vezane na ekonomijo.
Zakaj in kako primerjati založniške trge Finske, Francije, Hrvaške in Slovenije?
Zanje smo se odločili najprej zato, ker so knjižni trgi teh štirih držav zelo dinamični in ker je vloga knjige, še zlasti izvirnega leposlovja, globoko zapisana v
zgodovino konstituiranja kulturne identitete vsake izmed štirih držav. Nadalje
zato, ker so knjižni trgi treh držav jezikovno ostro omejeni, saj gre za jezikovno
precej homogene skupnosti1, ti trije trgi pa so primerljivi tudi glede na red velikosti. Francija tu bistveno odstopa tako glede na velikost trga kot glede na siceršnji domet francoščine, ki sega precej preko meja države. Toda razlog za to, da
se tu ukvarjamo tudi s Francijo, leži v tem – in to je tretji razlog za primerjavo
navedenih štirih knjižnih trgov –, da so glede obsega podatkov o založništvu in
branosti ter glede na sistematiko in metodologijo zbiranja teh podatkov Francozi daleč pred vsemi. Po drugi strani pa so v zadnjem času postali javno dostopni
tudi izčrpnejši in kvalitetnejši podatki o knjižnih trgih na Finskem, na Hrvaškem
in v Sloveniji, zato se tudi po tej plati odpirajo možnosti primerjalnega pristopa.

2

Metoda

Pristop k tematiki temelji na obdelavi izključno tistih podatkov, ki so javno
dostopni pri pristojnih državnih organih štirih držav oziroma strokovnih
združenjih s področja knjige. Posebej bomo opozorili na tistih nekaj podatkov,
ki v posameznih državah bodisi niso dosegljivi bodisi so premalo zanesljivi.
Skladno z osredotočenostjo na razlike med knjižnimi trgi se bomo držali pravila, da se podatkov ne zvaja pod iste imenovalce, saj bi to a priori pomenilo že
njihovo vnaprejšnje interpretiranje, temveč se jih prikazuje na način, kot jih razumejo in predstavljajo v samih državah. Še zlasti se to nanaša na podatke o
oblikah in inštrumentih državnih podpor knjigi, kjer najbolj neposredno prihajajo
do izraza prioritete različnih držav na področju knjige in njim ustrezajoči različ1

Hrvaška, Slovenija in Finska so jezikovno sorazmerno homogene države, nekoliko izraziteje odstopa
le slednja, kjer je bilo iz zgodovinskih razlogov še v poznem 19. stoletju večina natisnjenih knjig
v švedščini, ki je poleg finščine še vedno uradni jezik in kjer je del založniške produkcije zategadelj
vezan tudi na produkcijo v švedskem jeziku. V letu 2003 je bilo tako v finščino prevedenih 233
knjig iz švedščine, 78 pa iz finščine v švedščino, 10 % knjižne produkcije na Finskem pa je v
švedščini. Podatki za Slovenijo govorijo o precej manjšem obsegu knjižne produkcije v italijanščini in madžarščini glede na celoto nacionalne knjižne produkcije.
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ni poudarki podpore. Namen prispevka je namreč izpostaviti natanko te razlike,
tj. upoštevati in tematizirati kulturno raznolikost, značilno za vsako izmed štirih
držav, ki se na specifičen in zelo neposreden način odraža prav na področju knjige. V tem smislu velja poudariti, da ne bomo težili k iskanju najboljših in najslabših, saj posamezni knjižni trgi v resnici ne tekmujejo med seboj, temveč kvečjemu
sami s seboj. A vendar. Iz pogojev, ki jih posamezna država zagotavlja za delovanje
knjižnih trgov, sposobnosti in kapacitete le-teh ter povezanosti akterjev, ki na njih
delujejo, bo mogoče potegniti zaključke, koliko posamezna družba razvojno pridobiva z vložkom v knjigo kot nosilko znanja, ustvarjalnosti in informacij, kot
nosilko pismenosti državljanov kot temeljnega pogoja razvoja družbe. Zanimalo
nas bo, kakšne razlike pri tem najdemo in kaj te razlike pomenijo.

3

Osnovni parametri knjižnih trgov Slovenije,
Finske, Francije in Hrvaške

Za začetek bomo podali temeljni okvir, ki določa delovanje navedenih štirih
knjižnih trgov, podatke o njihovi velikosti in normativnih pogojih. A za začetek
pred začetkom si oglejmo, kdaj so štiri države, točneje, štirje narodi postali
»knjižni«, tj. kdaj so dobili svojo prvo knjigo: Finska leta 1488, Francija 1476 in
Hrvaška 1483. Slovenci se jim bodo pridružili več kot pol stoletja kasneje. Danes
pa stanje štirih knjižnih trgov pogojujejo spodnji parametri.
Tabela 1: Osnovni pogoji delovanja knjižnih trgov
Slovenija Finska
Francija
[tevilo prebivalcev v mio
2
5,2
59,3
DDV na knjige
8,5
8
5,5
[tevilo obveznih izvodov
4
6
6
Enotna cena knjige
od l. 2005 1908–1971
od l. 1981
Informacijski sistem knjige na trgu
/
FinnBooks www.electre.com

Hrva{ka
4,4
0
9
/
KIS,
www.knjiga.hr

Poleg števila prebivalcev oz. velikosti jezikovne skupnosti današnji položaj
vsakega izmed knjižnih trgov določa tudi stopnja obdavčitve knjige. Pri podatku
o številu obveznih izvodov navajamo za Slovenijo številko, ki jo določa v juniju
2006 sprejeti novi Zakon o obveznem izvodu: štirje obvezni izvodi vsake izdane
publikacije, izjema velja za publikacije, ki so izšle s pomočjo javnih sredstev;
takšne je potrebno oddajati v šestnajstih izvodih.
Pomenljive razlike med državami nastopajo pri sistemu enotne cene knjige, ki je
eden izmed možnih odgovorov na posebni položaj knjige kot kulturnega – tržnega
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blaga. Pri Sloveniji je podatek zaradi nedokončne uvedbe tega sistema podan v
kurzivi. Francija je goreča zagovornica sistema enotne cene knjige, ki jo ima
uzakonjeno od leta 1981, večina frankofonskih držav pa to ureditev povzema. La
loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, imenovan tudi »Langov zakon«,
je v Franciji temeljni okvir delovanja knjižnega trga in glede te ureditve vlada
velik konsenz med vsemi akterji knjižnega trga. Izkušnja Fincev glede enotne
cene je drugačna, saj so jo po dolgih letih veljave leta 1971 opustili, ob vstopu v
EU pa sta tako Finska kot Švedska resno razmišljali o njeni ponovni uvedbi. Kljub
deljenim stališčem o sistemu enotne cene knjige (Društvo finskih pisateljev se
je zavzemalo za njegovo uvedbo, Društvo finskih neliterarnih avtorjev je tej
uvedbi nasprotovalo) je prevladalo stališče, da glede na visoko stopnjo urejenosti
knjižnega trga, zlasti sodelovanja knjigarn in založnikov, ni ključnega razloga za
uvedbo enotne cene, ki naj bi bila v prvi vrsti odgovor na nekonkurenčnost knjigarn pri prodaji knjig. A vendarle se je od ponovne uvedbe prostega določanja
cen na Finskem zmanjšalo število (splošnih) knjigarn s 788 leta 1965, na 358
leta 2000 in 315 leta 2005. Temu je potrebno takoj dodati še drug podatek, namreč da zmanjšanju števila knjigarn ni sledilo zmanjšanje prodajnih površin za
knjigo, temveč so večje knjigarne postale še večje, pomembno vlogo pri prodaji
knjig pa so prevzela velika trgovska središča, medtem ko je prosto oblikovanje
cen knjig postalo usodno za številne manjše knjigarne (Stockmann/Bentosson/
Repo, 2005, str. 19), čeprav so temu botrovali tudi drugi razlogi2. Tako po tej plati
dilema glede enotne cene knjige še vedno ostaja, vsekakor je jasno, da enotna
cena knjige ni edini razlog (ne)urejenosti knjižnega trga.
A vendar velja finski knjižni trg v Evropi za enega izmed bolj urejenih in predvsem učinkovitih tudi po številu prodanih knjig. Razlog za to je, da delovanje
knjižnega trga na Finskem kljub odsotnosti sistema enotne cene knjige temelji
na jasnih razmerjih med založniki in knjigarnarji, ki jih najlepše odraža tudi
dogovor o tako imenovanem Sample stock (30). Gre za dogovor o »oglednem izvodu« nove knjige, ki so ga založniki dolžni posredovati vsem knjigarnam, medtem
ko so knjigarne dolžne imeti v ponudbi vsaj 80 % trenutnih oglednih izvodov, in
sicer najmanj eno leto. Ta primer kaže na visoko stopnjo sodelovanja med
založniki in knjigarnarji, zagotavlja javno dostopnost kar najširšega spektra
založniške produkcije in ne zgolj komercialno aktualnih knjig, obenem pa upošteva posebno naravo knjige, ki v celoti knjižne produkcije nikjer na svetu ne
prenese izključno tržnega pristopa3.

2

Razvoj knjižnih klubov, večja konkurenčnost med knjigarnami, nastanek verig knjigarn, demografske spremembe na Finskem itd.; o tem več Stockmann, 2004, str. 59-60.

3

Podoben dogovor je temelj delovanja tudi na knjižnem trgu na Norveškem, ki je bil 1. maja leta
2005 razširjen na delovanje knjižnih klubov in ga je potrdila tudi Norveška vlada, določa pa
denimo najvišjo stopnjo popusta za vse prodajne poti, tj. 12,5 %, pri čemer dogovor ne vključuje
učbenikov; vir: www.bokhandlerforeningen.no; pridobljeno 27. novembra 2006.
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Uvedba enotne cene knjige je trenutno vroča tema tudi na Hrvaškem. Kot navaja
»Analiza trga knjig na Hrvaškem«, hrvaški založniki in knjigarnarji pričakujejo,
da je uvedba enotne cene na Hrvaškem ena izmed ključnih prioritet, ki naj bi
spodbudila razvoj knjižnega trga na Hrvaškem in odpravila njegove anomalije
(GFK, Centar za istraživanje tržišta, 2005, str. 53), medtem ko hrvaško ministrstvo za kulturo napoveduje možnost sprejema vladne uredbe.
V kontekstu najsplošnejših pogojev delovanja in notranjega organiziranja knjižnih
trgov velja omeniti še en dejavnik, namreč informacijski sistem »Knjige na trgu«,
ki precej prispeva k večji učinkovitosti delovanja knjižnih trgov in ki je danes
nujen zlasti tam, kjer je knjižna produkcija obsežna in razpršena, nenazadnje pa
ga narekuje že sam duh »informacijske dobe«. Sistema knjige na trgu – namreč
sistema, v katerem so dostopni celoviti podatki o knjižni produkciji, ne zgolj
bibliografski, temveč tudi vsebinski in promocijski, kar pomeni, da gre za podatke, ki so pomembni tako za profesionalce v založništvu kot tudi za potencialne kupce knjig – od štirih držav ne premore edino Slovenija.

4

Knjižna produkcija

Podatki o knjižni produkciji se nanašajo na leto 2004 in so dobljeni iz baz nacionalnih bibliografij. Zanima nas število izdanih knjig v letu 2004 in v letu 1999,
saj je tako mogoče dobiti sliko o morebitnih premikih v produkciji knjig v
posameznih državah v različnih obdobjih.
Tabela 2: Knjižna produkcija

[tevilo prvi~ izdanih knjig
[tevilo prvi~ izdanih knjig na 1000 prebivalcev
[tevilo prvi~ izdanih knjig na 1000 prebivalcev
leta 1999

Slovenija
3.877
1,9
1,5

Finska
12.977
2,5
2,6

Francija Hrva{ka
60.972
6.008
1
1,4
0,7
0,5

Gabriel Zaid navaja podatek, da je leta 2000 znašalo svetovno povprečje izdanih
naslovov 0,16 naslovov na 1000 prebivalcev (Zaid, 2006)4. V primerjavi s svetovnim povprečjem je knjižna produkcija v vseh štirih obravnavanih državah
bistveno obsežnejša. Če primerjamo obseg produkcije med leti 2004 in 1999,
potem je opaziti njegovo približno ohranjanje njene ravni v treh državah, v oči
pa bije silovito povečanje števila izdanih knjig na Hrvaškem (leta 1999 je na
Hrvaškem izšlo 2768 knjižnih naslovov, leta 2004 že 6183 (Državni zavod za
statistiku, Republika Hrvatska, Statistički ljetopis 2005). Razlogov za to je več, po4
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leg vojnih razmer v bližnji preteklosti in z njimi povezane splošne recesije leži
vzrok za razcvet založniške produkcije na Hrvaškem v prvi vrsti v uvedbi, namesto prej veljavne dvajsetodstotne, ničelne stopnje davka na dodano vrednost na
knjige. Kljub temu velja opozoriti, da sam obseg knjižne produkcije še zdaleč ne
odraža celotnega stanja na posameznem založniškem trgu.
Z vidika današnjega delovanja knjižnih trgov je obseg knjižne produkcije pomemben, celo strateški dejavnik tako za njihovo rentabilnost kot tudi za njihov razvoj. Finci ugotavljajo, da je za povečevanje prodaje knjig bistven obseg
razpoložljivih knjižnih naslovov na trgu in da nobena finska založba ne more
graditi svoje strategije zgolj ali pretežno na izdajanju knjižnih uspešnic. Zato
visokega števila novo izdanih knjig ne dojemajo kot rezultata hiperprodukcije,
temveč je za Fince ob povprečnem življenjskem ciklu knjige 3 leta ta produkcija
novih naslovov ena izmed prednosti, na katerih temelji razvoj finskega
založništva. Drug pomemben faktor za razvoj knjižnega trga pa je heterogenost
knjižnih izdaj, tj. zadovoljevanje kar najbolj raznolikih potreb po knjigah, kjer
pomembno »ekonomsko vlogo« odigrajo tudi »ekonomsko« nerentabilne knjige.
V konkreten dokaz tega so navedeni prodajni rezultati ene izmed knjigarniških
mrež v drugi polovici decembra: od 4232 različnih naslovov knjige je mreža
polovico teh naslovov prodala v več kot 100 izvodih na naslov, medtem ko se je
več kot tretjina naslovov druge polovice prodala v 5 in manj izvodih (Stockmann/
Bentosson/Repo, 2005, str. 10). Ta razpršenost ali, bolje, dekoncentracija prodaje
knjig se odraža tudi pri strukturi finskih založnikov, ki jih je bilo v letu 2005
5546, od tega jih je 42 imelo na trgu dostopnih več kot 200 naslovov; povedano
drugače, dve tretjini vseh izdanih novih knjig na Finskem izdajo nekomercialni
založniki (Stockmann/Bentosson/Repo, 2005, str. 17).
Za razliko od Finske v Sloveniji ne razpolagamo s podatkom, koliko naslovov
knjig imajo založniki dostopnih na trgu, temveč zgolj s podatkom Narodne in
univerzitetne knjižnice v okviru nacionalne bibliografije, koliko naslovov so
založniki izdali. A tudi ti podatki jasno pričajo o podobni razdrobljenosti
založniških producentov na Finskem in v Sloveniji, ki nedvomno zmanjšuje rentabilnost trga, kot po drugi strani pričajo tudi o precejšnji potrebi po izdajanju
knjig in hkrati o dostopnosti izdajanja knjig. Podatki NUK iz maja 2005 govorijo
o tem, da je 1741 založnikov v letu 2004 izdalo 5423 monografij (vključno s
ponatisi in brošurami)5. Zgolj dva založnika sta v tem letu izdala preko 200
knjižnih naslovov, trije so izdali preko 100 naslovov, preko 50 naslovov 8 in preko
30 28. Tu bomo posebej pozorni na založnike, ki so izdali preko 20 knjižnih
naslovov: v letu 2004 je bilo takšnih 49. Glede na obseg in stalnost njihove knjižne

5

Ti podatki so vezani na pridobivanje obveznega izvoda in v tem smislu vsakokrat različni glede
na čas poizvedbe. Realno so torej številke še nekaj višje, večja restriktivnost novega Zakona o
obveznem izvodu publikacij, ki je stopil v veljavo jeseni 2006, pa obeta bolj ažurne in celovitejše
podatke o slovenski založniški produkciji.
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produkcije lahko predpostavimo, da prav ti založniki z vidika strukture producentov na slovenskem knjižnem trgu tvorijo čvrsto in bolj ali manj konstantno
jedro slovenske knjižne produkcije, kar pa še zdaleč ne pomeni, da je drugi (večinski) del založnikov »manj bistven«. Nasprotno, z vidika vsebine produkcije (denimo javnega interesa na področju kulture in znanosti) je še kako bistven. Teh 49
založnikov je skupno izdalo 2424 naslovov oziroma dobrih 44,6 %. Založnikov, ki
so leta 2004 izdali vsaj tri knjižne naslove, je bilo v Sloveniji 336. Založnikov, ki
so v Sloveniji leta 2004 izdali en sam knjižni naslov, je bilo 1248, kar pomeni, da
založniki z eno samo izdano knjigo v letu 2004 zavzemajo preko 71 % delež v tem
letu dejavnih založnikov oziroma 23 % delež znotraj celotne knjižne produkcije.
Da bi bila ta slika bolj trdna, primerjajmo navedene podatke za leto 2004 s podatki
za leto 2005. Podatki NUK iz junija 2006 govorijo, da je v letu 2005 v Sloveniji
5453 monografskih publikacij izdalo 1778 založnikov, od tega je 41 založnikov
izdalo 20 ali več knjižnih naslovov, kar predstavlja nekaj več kot 40 % vseh izdanih
naslovov oziroma preko 2180 naslovov. Opisano založniško »stalnost« pa moramo soočiti s podatkom, da je bilo založnikov, ki so v letu 2005 izdali en sam knjižni
naslov, 1319 oziroma 74 % vseh v tem letu dejavnih založnikov, njihova produkcija pa zavzema 24 % delež znotraj celotne letne knjižne produkcije.

5

Knjižna produkcija na področju leposlovja

Zajem podatkov o knjižni produkciji na področju leposlovja se navezuje na leto
2004. Posebej nas zanima delež izvirne produkcije, tj. delež izdaj domačih avtorjev, ter delež slikanic, saj slikanice zaradi manjšega števila strani in zato nedoseganja UNESCOvega standarda za knjigo (49 strani neperiodične publikacije, brez
platnic, ki je dostopna javnosti; vir: www.uis.unesco.org, pridobljeno 29. septembra 2006) niso vselej zajete v podatku o izdanih knjigah, ta del produkcije pa
je pomemben tako z ekonomskega vidika za založnike kot tudi z vidika kulturne
politike vsake države na področju spodbujanja bralne kulture oziroma kulturne
vzgoje nasploh. Vse podatke smo pridobili iz nacionalnih bibliografij štirih držav.
Tabela 3: Knjižna produkcija na področju leposlovja

[tevilo izdanih knjig s podro~ja leposlovja
(UDK 8)
Dele` leposlovja med vsemi prvi~ izdanimi
naslovi
[tevilo izdanih knjig izvirnega leposlovja
(UDK 8)
[tevilo izdanih knjig za otroke (slikanice)
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Slovenija
987

Finska
919

Francija Hrva{ka
21.069
2.049

25 %

7%

36,77 %

34 %

500

459

/

1.123

235

830

4.901

447
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Delež izdanega leposlovja med vsemi izdanimi knjigami je najvišji v Franciji,
literarna tradicija v Franciji je izredno močna in živo prisotna v zavesti Francozov, to pa se odraža tudi v obsegu produkcije v tem segmentu. Presenetljivo visok delež leposlovja dosega tudi hrvaško založništvo, delež izdanih domačih
avtorjev presega polovico vseh izdanih leposlovnih knjig.
V letu 2004 je torej v Sloveniji izšlo 987 leposlovnih naslovov, od tega 500 izvirnih del slovenskih avtorjev6. Delež leposlovnih del med vsemi izdanimi deli
je v Sloveniji približno četrtinski, presenetljivo nizek pa je na Finskem. Leposlovja
torej na Finskem ni mogoče tako zlahka izdati. Zelo nizka je tudi številka izdanih
knjig finskih avtorjev, zato ne preseneča ugotovitev, da le peščica literarnih avtorjev na Finskem lahko preživi zgolj od pisanja knjig (Stockmann/Bentosson/
Repo, 2005, str. 6). In to kljub, kot bomo videli nekoliko kasneje, izdatni državni
podpori, ki jo finska država namenja neposredno avtorjem. Drugi razlog za nizek
delež leposlovja med izdanimi knjigami na Finskem je v tem, da, kot že rečeno,
finski knjižni trg temelji na različnosti knjižne produkcije. Toda od tod bi povsem napačno sklepali, da Finci niso posebej navezani na svojo literaturo, v resnici drži ravno nasprotno. O tem priča tudi podatek, da znaša povprečna naklada
za leposlovje na Finskem skoraj 4000 izvodov, kar je, preračunano v razmerju s
številom prebivalcev, daleč največ glede na ostale države. Kar pomeni, da na Finskem resda izhaja precej manjši delež leposlovja in tudi izvirnega leposlovja, da
pa je učinek izdanih knjig v tem segmentu – bodisi glede tiskanih in prodanih
naklad bodisi glede izposoj v knjižnicah (o tem več kasneje) – bistveno boljši
kot v vseh treh drugih državah. Deloma gre zasluga za to tudi dejstvu, da Finci
svoje avtorje sistematično in izdatno promovirajo, da v ta namen uporabljajo
številne prijeme (državne nagrade, nastope na šolah, predstavitve v medijih,
mednarodno promocijo itd.), kar vse skupaj prispeva k popularizaciji finskega
leposlovja doma in na tujem.
Podatek o številu izdanih slikanic je pomemben predvsem z vidika predstave o
tem, koliko pozornosti posamezni založniški trgi posvečajo kulturni vzgoji oz.
bralni kulturi v predšolskem in šolskem obdobju. Med obravnavanimi državami
ponovno izstopa Finska, kjer število izdanih slikanic skoraj dosega število vseh
izdanih leposlovnih knjig. Finci torej že samo s produkcijo otroških knjig veliko
vlagajo v formiranje mladih bralcev. Ta vložek ni naključen, temveč je posledica
inherentne notranje povezanosti finskega založništva s šolskim sistemom ali,
bolje, notranje skladnosti finske kulturne in šolske politike, ki je glede na sistemsko ureditev in učinke že nekaj časa zgled praktično celemu svetu. Na institucionalni ravni se to odraža v dejstvu, da Finska edina izmed obravnavanih

6

Po podatkih NUK (25. september 2006) za leto 2005 se slika slovenske založniške produkcije ni
bistveno spremenila: skupaj s ponatisi je bilo leta 2005 izdanih 4563 naslovov knjig, od tega 1015
leposlovnih del (tj. 930 prvih izdaj in 85 ponatisov), od tega 512 izvirnih slovenskih leposlovnih
del, od tega 20 ponatisov.
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držav nima ministrstva za kulturo, temveč je kulturni resor del ministrstva za
šolstvo. Tudi to dejstvo je pomenljivo.

6

Ekonomija knjige

Podatki o ekonomski učinkovitosti knjižnih trgov so najbolj pomanjkljivi in tudi
najbolj problematični, zato je v zvezi z njimi potrebno podati več metodoloških
opozoril. S sorazmerno izčrpnimi in preverljivimi podatki v tem sklopu razpolagata Francija in Finska, bistveno slabše pa je z dostopnostjo in zanesljivostjo
teh podatkov na Hrvaškem in v Sloveniji. Prav zato podatkov, ki so navedeni v
tej tabeli, ne gre primerjati linearno, temveč bomo vsakega posebej interpretirali
glede na način in obseg njegovega zajetja.
Tabela 4: Knjižni trgi v letu 2004
Slovenija
[tevilo prodanih knjig na prebivalca v letu 2004
2–3
Povpre~na naklada knjig s podro~ja leposlovja
619
leta 2004
Povpre~na naklada izdane knjige na splo{no
1500
leta 2004
160 (104)
[tevilo knjigarn
Dele` knjig, prodanih v knjigarnah
30,1 %
Dele` knjig, ki jih neposredno prodajo zalo`niki 45,2 %
Dele` knjig, prodanih preko interneta
/
Promet s knjigami v letu 2004 v mio EUR
68,8

Finska
6
3949

Francija Hrva{ka
7,3
/
/
1000

4045

7529

1500

318
39 %
17 %
3–4 %
496

1300
47 %
/
4,6 %
2657

60
30 %
10 %
/
27,5

Za Slovenijo navajamo oceno o prodanih knjigah in povprečni nakladi izdanih
knjig na splošno (ocena Ministrstva za kulturo in Združenja za tisk in medije pri
GZS), medtem ko Ministrstvo za kulturo zbira podatke o nakladah knjig s področja leposlovja. Glede na to, da je novi Zakon o obveznem izvodu publikacij
podatek o nakladi opredelil kot obvezno sestavino kolofona, se tozadevno v prihodnje obeta trdnejša slika realnega stanja.
Problematičen je tudi podatek o številu knjigarn. Ni namreč povsem jasno, kaj
posamezne statistike knjižnih trgov štejejo za knjigarne, ni jasno, kako širok
zajem prodajnih mest s knjigami je tu upoštevan. Sama definicija knjigarne je
namreč odvisna od časa in okolja, o katerih govorimo, ter se skladno s tem spreminja7. Za Slovenijo tako navajamo dva podatka. Prvi podatek o številu knjigarn v
7
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S tega vidika zato ni razvidno, kaj dejansko zajemajo podatki o številu knjigarn, ki jih navaja
Evropsko združenje knjigotržcev. Na Finskem naj bi bilo tako 300 knjigarn, v Franciji 1600; vir:
»The book trade in Europe«, pridobljeno s spletne strani www.ebf-eu.org, 10. september 2006.
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Sloveniji se nanaša na vsa podjetja, ki imajo v svojem nazivu ime knjigarna, drugi,
v oklepaju navedeni podatek, je verjetno relevantnejši in je dobljen na osnovi v
marcu 2006 izvedene ankete med člani Združenja za tisk in medije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Sliko o problematičnem stanju knjigarniške mreže v
Sloveniji razkriva podatek o zaposlenih v knjigarnah, saj število zaposlenih v
knjigarnah v Sloveniji iz leta v leto konstantno upada, in sicer znaša v letu 2005
623 zaposlenih oziroma 47 manj kot leta 2003 (podatek, pridobljen pri: Ajpes,
maj 2006). Tudi podatki o deležih prodanih knjig po posameznih prodajnih poteh
so pridobljeni na omejenem vzorcu založb in se nanašajo le na založbe, ki jih je
v letu 2004 sofinanciralo Ministrstvo za kulturo, vendar ocenjujemo, da je ta ocena
precej blizu dejanskemu stanju. Bistveni odklon slovenskih založnikov glede
ostalih treh knjižnih trgov pa zadeva delež knjig, ki jih prodajo neposredno sami,
kar razkriva specifično anomalijo slovenskega knjižnega trga.
Oceno povprečne naklade knjig smo pridobili od Nacionalne i sveučilišne
knjižnice v Zagrebu, ki te podatke zbira, kadar so navedeni v kolofonu, vendar pa
to ni obvezen podatek. Podatke o številu knjigarn in o prodaji knjig na Hrvaškem
smo pridobili iz ankete GFK. Številka, ki govori o knjigarnah na Hrvaškem, je
relevantna v smislu, da sicer ne zajema števila vseh knjigarn na Hrvaškem, temveč zgolj knjigarne, v katere več kot polovica založnikov redno dostavlja svoje
knjige. Naveden je podatek, da se je v večini knjigarn v letu 2005 zmanjšala prodaja knjig za okoli 25 % (GFK, 2005, str. 26), to zmanjšanje pa se odraža tudi pri
odgovoru založnikov na vprašanje, ali bodo glede na prejšnje leto povečali ali
zmanjšali število izdanih novih naslovov: 2/3 založnikov, ki so sodelovali v
anketi, navajata, da bodo izdali enako ali manjše število novih naslovov. Podatek
o prometu s knjigami na Hrvaškem ne vključuje prometa z učbeniki, njegovo
oceno pa smo pridobili na www.knjiga.hr, 16. september 2006.
Daleč najdlje pa so pri spremljanju stanja svoje knjigarniške mreže prišli Francozi. Že dobro desetletje vodijo posebno raziskavo o ekonomski rentabilnosti
knjigarn, zadnja je bila izvedena leta 2004 in se nanaša na leto 2003. Ugotavljajo,
da so v nasprotju s podatki o založniški produkciji ali o delovanju knjižnic podatki o knjigarnah bistveno manj dostopni in niso metodološko poenoteni. Zato
prav definiranju tega, kaj je knjigarna, posvečajo posebno pozornost. V raziskavi
tako ločujejo med 3 tipi knjigarn: knjigarnami prve ravni, kamor sodijo knjigarne
v najbolj klasičnem pomenu besede (podatki v tabeli se nanašajo zgolj nanje),
velika trgovska središča (za leto 2003 navajajo 700–800 takšnih prodajnih mest,
v katerih se knjige prodajajo v večjih količinah) ter knjigarne druge ravni
(približno 12.000 najrazličnejših prodajnih mest za knjigo; Situation économique
des librairies du 1er niveau, pridobljeno s spletne strani www.centrenationaldulivre.fr,
15. maj 2006). Pozornost, ki jo Francozi posvečajo knjigarnam, ima za rezultat
najvišji delež knjig, prodanih v knjigarnah, k temu stanju pa bistveno prispeva
zakon o enotni ceni knjige. Po drugi strani Francozi sploh ne zbirajo podatkov o
tem, koliko knjig prodajo neposredno založniki, saj se ti s prodajo knjig prak-
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tično ne ukvarjajo, ta dosledna ločenost med producentstvom in distribucijo pa
omogoča transparentna razmerja med obojim. Prav s slednjim imata precejšnje
težave Slovenija in Hrvaška, in te so vsaj deloma pogojene tudi z zgodovinskimi
razlogi, saj v določenem obdobju ni prišlo do ločitve obeh funkcij in do ustrezne
»delitve dela« med založniki in knjigotržci.
Če bi število knjigarn v Sloveniji opredeljevali po francoskem zgledu, bi z gotovostjo v knjigarne prve ravni lahko prišteli vseh 26 knjigarn, ki jih sofinancira
Ministrstvo za kulturo, saj gre pri navedenih za knjigarne, ki imajo v svoji ponudbi
ustrezno število aktualnih knjig in revij s področja leposlovja in humanistike ter
izvajajo različne projekte promocije knjige, avtorjev in branja – se pravi za knjigarne v najbolj klasičnem pomenu besede. Končna številka takšnih knjigarn
bržkone ne bi presegla številke 40. Do podobne številke bi nas po vsej verjetnosti pripeljala tudi poizvedba, narejena po zgoraj navedenem hrvaškem beleženju
knjigarn.
Podatek o prometu s knjigami v Franciji vključuje tudi prodajo avtorskih pravic,
ki je v letu 2004 obsegala 105 mio EUR oz. je dosegala 5,5 % slabši rezultat kot
leto poprej, medtem ko se je v primerjavi z letom 2003 promet s knjigami v celoti povečal za 2,5 %.

7

Knjižnice

Podatki o delovanju knjižnic se nanašajo na leto 2001 in so vzeti iz primerjalne
študije Libecon, objavljene leta 2004. Hrvaška v zajemu teh podatkov ne sodeluje, zato so bili podatki o navedenih parametrih splošnih knjižnic na Hrvaškem
pridobljeni iz Pulman country report – Croatia.
Tabela 5: Podatki o delovanju splošnih knjižnic

Knji`ni~ni bibliografski sistem
Odstotek prebivalcev, vpisanih v splo{ne
knji`nice
[tevilo obiskov knji`nic na prebivalca
[tevilo izposojenih enot na prebivalca
Prirast knji`ni~nega gradiva na 1000 prebivalcev
[tevilo prebivalcev na izposojevali{~e

Slovenija Finska Francija Hrva{ka
Cobiss
Fennica
CCFr
Crolist
24
46
20
8,4
3,9
11
178
7676

12,4
19,8
310
4618

5,2
5,2
118
15.310

1,5
2,2
105
14.365

Po rezultatih in učinkovitosti delovanja splošnih knjižnic močno izstopa Finska, ki uteleša primer založniškega trga z visoko prodajo knjig na glavo prebivalca in hkrati visoko izposojo v knjižnicah. Daleč najvišji odstotek prebivalcev –
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skoraj še enkrat višji od Slovenije –, ki so vpisani v splošne knjižnice, in gosto
posejana mreža splošnih knjižnic sta ob izredno visokem prirastu knjižničnega
gradiva tisto, kar finske knjižnice dela za najbolj učinkovite na svetu. Posebej
velja izpostaviti podatek o prirastu knjižničnega gradiva: dobro založena mreža
knjižnic in dostop do različnih virov informacij je nedvomno tisto, kar zagotavlja dober obisk. Slovenske splošne knjižnice v Libeconovi primerjalni študiji
zasedajo solidno mesto, v primerjavi z ostalimi tremi državami prav tako. Francozi so sicer zelo ponosni na svoj knjižnični sistem, vendar pa ta v mednarodnih
primerjavah ni med najboljšimi. Nasproti temu dosega najslabše rezultate Hrvaška, pri čemer velja upoštevati, da govorimo o letu 2001, ko se Hrvaška še ni
povsem izvila iz recesije. Toda slabi rezultati hrvaških splošnih knjižnic so
pomenljivi in dolgoročno zaskrbljujoči tudi v širšem kontekstu stanja in razvoja knjižnega trga: Hrvaška namreč svojo državno podporo knjigi koncentrira v
nabavo knjig za knjižnice, ki pa je le deloma (glede na proračun v letu 2004 manj
kot polovično glede na višino sredstev, ki so v ta namen namenjena knjižnicam)
v domeni samih knjižnic: največji del knjig za knjižnice odkupi ministrstvo8. Gre
za »knjige temeljne vrednosti za nacionalno kulturo, znanost in umetnost, dela
sodobne domače književnosti in publicistike, izbrane, zbrane in kritične izdaje«
(tako ministrstvo opredeljuje zvrsti knjig, ki pridejo v poštev za odkup; vir: pridobljeno s spletne strani www.min-kulture.hr, 20. september 2006). Na predlog
strokovne komisije lahko namreč ministrstvo odkupi 20, 50, 100, 150, 200 ali
300 izvodov posameznega knjižnega naslova, ti pa se nato distribuirajo splošnim knjižnicam. V tem smislu morajo slabi rezultati skrbeti ne le hrvaške
knjižničarje, temveč tudi založnike in nenazadnje bralce.

8

Kulturnopolitični modeli podpore

Državne sisteme podpore knjigi bomo razdelili v štiri sklope, in sicer:
- podporo produkciji knjig in revij;
- neposredne podpore avtorjem;
- podporo knjigarniški mreži in
- podporo promociji branja in pisanja.
8

Ta način podpore sproža številne polemike glede avtonomije knjižnic pri oblikovanju nabavne
politike. Po podatkih o financiranju hrvaških knjižnic v letu 2006 se je razmerje med odkupom
knjig za knjižnice s strani države in sredstvi za ta namen, s katerimi razpolagajo knjižnice, obrnilo
v prid večje avtonomije knjižnic pri oblikovanju nabavne politike, saj je bilo nabavi knjig za
knjižnice namenjeno 17,5 mio hrvaških kun, ministrstvo pa je za knjižnice odkupilo za 6,4 mio
hrvaških kun knjig (pridobljeno s spletne strani www.min-kulture.hr, 20. september 2006). Čeprav ti podatki še niso dokončni (pričakuje se rebalans proračuna), pa kažejo na radikalno zmanjšanje državnih sredstev za knjižnice s približno 5,5 mio EUR v letu 2004 na 3,2 mio EUR v letu
2006, kar bo dodatno prizadelo hrvaške založnike.
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Pri prikazu bomo osredotočeni predvsem na ožjo »kulturno« dimenzijo izdajanja
knjig, tj. na domeno resorjev, pristojnih za kulturo, kar pa je tudi z vidika javnega
interesa na področju knjige večinska, čeprav še zdaleč ne edina dimenzija.
Držimo se pravila, da konkretne ukrepe podpor navajamo na način, kot jih razumejo kulturne politike posameznih držav, saj bo tako najbolj neposredno razvidno, katere poudarke in ciljne usmeritve na področju knjige uresničujejo
posamezne države, kako slednje dojemajo vlogo knjige nasploh in kako spodbujajo kulturni razvoj na tem področju, s tem pa bomo lažje opredelili razlike v
njihovih pogledih na mesto knjige v presečišču javnega in zasebnega interesa.
Splošno veljavno je, da je za razliko od večine drugih javnih politik, denimo
šolske, kulturna politika načelno bolj dovzetna za spremembe. Tako navedeni
modeli podpore niso modeli, ki bi obstajali in trajali leta in leta, temveč so
podvrženi bolj ali manj intenzivnemu modificiranju. Zaradi notranje dinamike
knjižnega trga je za področje knjige še prav posebej značilna potreba po takšnih
korekcijah ali dopolnitvah obstoječih modelov podpore. Zato ni nenavadno, da
trenutno na Hrvaškem in v Franciji poteka intenzivni premislek o prenovi modela podpore. Hrvaško ministrstvo za kulturo je leta 2004 oblikovalo posebno
skupino zunanjih strokovnjakov za pripravo predlogov reforme državne podpore knjigi. V Franciji se je reforma sistema podpore ob široki javni razpravi
pričela leta 2003, poteka pa v smeri večje diverzifikacije sistema podpore, bolj
razdelanih posameznih podpor, poenostavljanja in skrajšanja postopkov
podeljevanja podpore in večanja učinkov podpore ter podaljšanja časa za realizacijo projektov (projektov avtorjev na dve leti in založnikov na tri leta). Tako so
oblikovane štiri delovne skupine, ki pokrivajo problematiko avtorjev, prevajalcev, založnikov in knjigarn, v vsako od njih pa je vključenih več kot 30 članov, ki
se tako ali drugače profesionalno ukvarjajo s to tematiko. Na Finskem in v Sloveniji se v zadnjih letih opaža sorazmerno dinamično odzivanje kulturne politike glede izboljšanja sistema državne podpore, kar potrjuje oblikovanje novih
oblik podpor, zlasti ciljno usmerjenih v posamezne segmente knjižne verige, ki
zahtevajo posebno pozornost in specifične pristope. Neizogibno pa nastopi
potreba po vsakokratnem vnovičnem temeljitem premisleku obstoječega modela podpore knjigi tudi v primeru, ko prihaja do sprememb na davčnem področju,
saj le-to neposredno zadeva delovanje celotnega področja9.

9
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O pomenu takšnega premisleka in skladno z njim tudi uravnoteženja razmerja med neposrednimi
oblikami državne podpore in obdavčitvijo knjige govorijo štirje primeri držav. Primer ne najboljšega
odgovora sta Hrvaška in Švedska. Na Hrvaškem vzporedno z uvedbo ničelne stopnje davka na
dodano vrednost ni bil razvit učinkovit sistem državne podpore knjigi, kar hrvaško založništvo iz
leta v leto peha v večje težave; na Švedskem je znižanje davka na knjigo s 25 na 6 %, ki ga je
švedski parlament potrdil leta 2002, sicer privedlo do razvoja panoge, a ker je država istočasno z
redukcijo davka zmanjšala obseg državnih podpor knjigi, sta dejansko stanje in perspektiva razvoja švedskega založništva vse prej kot v stanju evforije (o tem več v: Cultural VAT on Books,2004).
Res pa je, da so po navedbah »Scandinavian Public Library Quarterly« na Švedskem davka na
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Razlike med državami se najprej pokažejo v institucionalni-državni organiziranosti podpore knjigi. Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem izdajanje knjig in revij
podpirajo tudi ostali resorji (znanost, šolstvo idr.), čeravno glavnino državne podpore knjigi namenjata Ministrstvi za kulturo. Na hrvaškem Ministrstvu za kulturo
je področje poverjeno Upravi za knjigo in knjižničarstvo s sedmimi zaposlenimi,
ki jo od nedavnega tvorita Oddelek za založništvo, ki pokriva tako založniško
produkcijo kot področje knjižničarstva, in Oddelek za promocijo knjige, ki skrbi
za promocijo branja in avtorjev doma in na tujem. V Sloveniji v okviru Ministrstva
za kulturo deluje Sektor za knjigo in knjižničarstvo, ki izvaja vse naloge, vezane na
ti dve področji, ter je umeščen pod Direktorat za umetnost, v Sektorju pa so skupaj
zaposleni štirje uslužbenci. V Franciji in na Finskem je podpora knjigi še bolj skoncentrirana v eni sami državni ustanovi. Na Finskem je to Ministrstvo za šolstvo,
pri čemer je razvoj knjige skrb dveh oddelkov, Oddelka za kulturo, šport in mladino ter Oddelka za šolstvo in znanost, medtem ko je samo financiranje prepuščeno
finskemu Svetu za umetnost. V nadaljevanju bomo pozorni predvsem na to, kako
na Finskem navedeni resorji – šolstvo, znanost, kultura, mladina – oblikujejo konsistentno razvojno politiko na področju knjige.
Posebno poglavje glede državnega aparata, ki skrbi za podporo knjigi, je Francija. Naloga Centre national du livre (v nadaljevanju CNL), organ v sestavi Ministrstva za kulturo in medije, ni zgolj v posredovanju državnih pomoči področju
knjige, skrbi za mrežo javnih knjižnic in oblikovanju primerne strategije za razvoj področja, temveč je zadolžen tudi za sistematično in podrobno spremljanje
stanja na knjižnem trgu in stanja glede potrošnje za knjige ter branosti. V ostalih
treh državah je glavnina nalog zgolj na prvem delu. CNL je obsežen državni aparat
s šestinšestdesetimi zaposlenimi, ki vsebinsko pokriva vsa področja knjige,
posebna služba za razvijanje bralne kulture in kulturne dogodke s sedmimi oddelki skrbi za izvajanje številnih nalog: oddelek za avtorje, oddelek za leposlovne
izdaje, oddelek za posebne izdaje in revije, oddelek za podjetništvo in statistiko,

knjigo oproščene knjižnice in celotni javni sektor in da to velja tudi za učbenike, ker sodi financiranje šolstva v domeno lokalnih oblasti. Neposredne državne podpore in obdavčitev knjige sta
namreč dva različna inštrumenta, ki nista povsem kompatibilna, nista prevedljiva in zato eden ne
more nadomestiti drugega, saj je glavni fokus učinkovanja vsakega izmed njiju drugje, v drugem
segmentu knjige. Prav zato je pomembno, da sta med seboj usklajena in da državna podpora učinkovito deluje tam, kjer ekonomija knjige ni primarna dimenzija – te dimenzije pa ima knjiga veliko.
Na drugi strani sta primer dobrega odgovora Finska in Norveška, kjer je zavedanje o različnosti
obeh inštrumentov jasno prisotno in kjer sta oba inštrumenta tudi konsistentno usklajena, kar
zagotavlja dobre rezultate obeh knjižnih trgov na praktično vseh ravneh. Finci so leta 1998 ob
zmanjšanju davka na knjigo z 12 na 8 % ohranili obstoječe državne podpore in jih še nadalje
razvijajo, niso pa se tudi odrekli želji po ničelni stopnji davka na knjigo (Stockmann/Bentosson/
Repo, 2005, str. 67). Norveška, ki sicer ni članica EU, pa se ponaša z ničelno stopnjo davka na
dodano vrednost na knjigo, s skoraj 9 prodanimi knjigami na glavo prebivalca letno in letnim
prometom s knjigami okoli 688 mio EUR, pri čemer kar 58 % prometa ustvari 631 knjigarn itd.,
obenem pa se ponaša z razvito državno podporo knjigi (vir: www.bokhandlerforeningen.no; pridobljeno 27. novembra 2006).
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oddelek za mednarodne izmenjave, oddelek za literarne dogodke in oddelek za
razširjanje knjige10. Delovna področja posameznih svetovalcev so nadalje še podrobneje določena: tako je denimo za področje stripa zadolžen en svetovalec,
drugi za poezijo in knjige o gledališču, tretji za filozofijo in znanstvene izdaje,
četrti za knjigarne, peti za regijsko literarno dogajanje itd. Poleg CNL so naloge
mednarodne promocije francoske knjige poverjene samostojnemu
paradržavnemu organu, ki v različnih oblikah deluje že 130 let, danes pa se imenuje Bureau International de l’Édition Française (v nadaljevanju: Bief). Poslanstvo slednjega je definirano takole: »Knjiga je prva francoska kulturna industrija
tako po številu produktov, ki so realizirani vsako leto – več kot 45.000 novih
naslovov, izdanih v letu 2003 (po podatkovni bazi Electre) –, kot tudi glede na
raven svoje dejavnosti, merjene po višini prometa: 2,5 milijarde EUR v letu 2003
po statistiki Nacionalnega sindikata založnikov… Mednarodna promocija francoskega založništva se po eni strani izvaja z vidika kulture, po drugi pa z vidika
ekonomije, tj. z vidika podjetij, ki delujejo v tem sektorju.«11 Povedano drugače,
poleg aktivnosti, ki jih za promocijo v tujini izvajajo posamezni založniki, je nujno
povezati različne pobude na tem področju z namenom, da »se povečajo mednarodne dejavnosti francoskega založništva« (ibid.). Bief tako organizira skupne nastope založnikov na sejmih v tujini, in sicer so prisotni na praktično vseh knjižnih
sejmih po svetu (poleg pariške centrale delujeta še oddelka v New Yorku in v
Hanoju), organizira izobraževanja, posreduje pri prodaji avtorskih pravic ter zbira
in posreduje osnovne informacije o knjižnih trgih po svetu, in sicer preko strokovnega časopisa (La lettre) in preko ekspertiz. Merilo uspešnosti delovanja Biefa je
na moč preprosto: naraščanje števila prodanih avtorskih pravic za prevode francoskih knjig (trenutno okoli 7000 letno) in obseg prometa z avtorskimi pravicami znotraj celotnega prometa s knjigami (trenutno 15 %). Ekonomski interes in
interes kulturne promocije sta tu neločljivo povezana, še več, oba interesa sta
vseskozi tudi v službi javnega interesa, ki teži k promociji frankofonije kot
temeljnega okvira tako promocije kulture kot promocije ekonomije.
Odveč je poudariti, da je ta francoska ureditev absolutno neprimerljiva s sorodnimi državnimi aparati vseh drugih držav. Rezultat te ureditve je, da lahko fran10

Poslanstvo Centre national du livre je definirano takole: »Nacionalno središče za knjigo ima
nalogo podpirati celotno verigo knjige (avtorji, založniki, knjigarne, knjižnice, promocija knjige in
branja), še posebej pa najzahtevnejših knjig na področju leposlovja.« (Pridobljeno s spletne strani:
www.centrenationaldulivre.fr, 21. avgust 2006).

11

Pridobljeno s spletne strani www.bief.org, 22. september 2006. Bief je skupaj z mednarodnim
oddelkom Frankfurtskega sejma tudi pobudnik načrtnejše promocije evropske knjige, ki bi na podlagi skupnega nastopa evropskih založnikov olajšala in optimirala njen prodor na svetovne trge,
na katerih so njene možnosti slabo izčrpane (Kitajska, Azija nasploh, Rusija itd.). Zanimivo je, da
se ta pobuda napaja iz sorodnega vodila, na katerem temelji Bief: »Knjiga je prva izvozna kulturna industrija v Evropi … Ta projekt bi okrepil vezi med profesionalci, ki delujejo na področju
knjige in ki si prizadevajo za povečanje izmenjave avtorskih pravic, spletel bi partnerstva med
založniki v tujini (…), pri tem pa promoviral idejo o povezanosti in enotnosti evropskega kulturnega prostora s poudarkom na različnosti in bogastvu njegove založniške produkcije.« (Ibid.)
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coska politika ukrepa precej bolj iz prve roke kot ostale tri: ker ima na voljo jasno sliko o stanju in trendih na področju knjige, lahko precej bolj neposredno
oblikuje razvojne ukrepe. Vendar pa konkretna alokacija javnih sredstev v vseh
štirih državah poteka na podoben način, preko zunanjih strokovnih komisij, ki
ministrstvu predlagajo odločitve o financiranju založniških projektov.
Hrvaška in Slovenija imata tu zelo podobno ureditev, saj predloge o financiranju
ministrstvu posreduje petčlanska komisija zunanjih strokovnjakov (Strokovna
komisija za knjigo pri slovenskem Ministrstvu za kulturo in Kulturni svet za
knjigo in založništvo pri hrvaškem ministrstvu za kulturo). Na Finskem je za
alokacijo javnih sredstev pristojen Arts Council, kot arm’s lenght države, predloge o financiranju pa oblikuje enajstčlanska komisija zunanjih ekspertov, imenovana na predlog različnih institucij za dobo treh let. Zopet pa odstopa Francija,
ne sicer po načinu dela, temveč po obsegu in intenzivnosti. Odločitve o financiranju (trenutno) predlaga 16 tematskih komisij (ob tem, da se nekatere členijo
na podkomisije), v katerih skupno deluje preko 200 zunanjih ekspertov. Te tematske komisije na področju knjige povprečno štejejo 15 članov, pokrivajo pa
vsa področja verige knjige. Tako deluje posebna strokovna komisija za roman,
posebna za poezijo, zopet druga za filozofijo, naslednja za mladinsko leposlovje,
peta za dramatiko, šesta za strip itd. Francozi poudarjajo, da kvaliteto odločitev
o financiranju pri njih zagotavljajo tri ravni delovanja: prva so strokovne službe
CNL, druga so komisije zunanjih strokovnjakov, tretja raven pa so poročevalci,
ki pripravljajo ekspertize glede posameznih vprašanj.
Zasnova in struktura državnega aparata, ki imata za svoje delovno področje spodbujanje razvoja knjige, je v resnici resno vprašanje z dolgoročnimi posledicami
za stanje in razvoj knjige v vsaki državi. Pomenljivo je, da velikost knjižnega
trga te vloge države ne zmanjšuje, kar potrjuje primer Francije. Iz zgornjega kratkega prikaza knjižnih trgov štirih držav se tako nakazujejo vsaj tri dileme. Prvič, ali
naj bo državna podpora knjigi vodena pretežno centralistično ali naj bo bolj porazdeljena med različne državne organe? Sama narava knjige, ki pokriva kar najrazličnejša vsebinska področja življenja in družbe, sicer govori v prid decentraliziranemu pristopu, ta pa postane problematičen na točki konsistentnosti in
učinkovitosti državne podpore knjigi. Drugič, ali naj država skrbi zgolj za podporo knjigi ali tudi za spremljanje stanja na področju knjige? Francija kot najstarejša država s tradicionalno močno državno birokracijo si edina izmed štirih
držav lahko privošči dosledno izvajanje obojega. Ne moremo pa mimo dejstva,
da rezultati tega pristopa govorijo v prid Franciji, medtem ko se ji ostale države
poskušajo na tej točki približati zlasti z angažiranjem zunanjih ekspertov in
naročanjem raziskav ter iskanjem partnerstev med akterji knjižnega trga in
državo. Tretjič, kako daleč naj gre država pri spodbujanju razvoja knjige, povedano drugače, ali naj država prevzame tudi nekatere skupne produkcijske naloge? Čeprav je nemara to paradoksno z vidika siceršnjih občih načel evropskih
kulturnih politik glede distanciranja države od vsebin, pa vse štiri države, kot

65

Knjižnica 50(2006)4, 49-80

bomo videli v nadaljevanju, z različnimi inštrumenti javnih politik segajo vedno
globlje v različne segmente verige knjige, in sicer od aktivne promocije knjige,
avtorjev in branja (Finska), kampanj na nacionalni ravni (Francija, Slovenija,
Finska), aktivne promocije svojih literatur v tujini (vse štiri države), spodbujanja posameznih vsebinskih segmentov produkcije (vse štiri države), do podpore
distribuciji in podjetniškemu razvoju področja knjige (Francija, Slovenija, Finska). So pa načini, kako države to počno, precej različni, in prav to nas bo zanimalo v nadaljevanju.

8.1

Podpora produkciji knjig in revij

Oglejmo si najprej podporo produkciji knjig in revij.
Tabela 6: Oblike državnih podpor založniški produkciji
Slovenija
Podpora izdajanju
knjig (leposlovje,
humanistika,
umetnost)
Podpora izdajanju
revij
Ciljna podpora izvirni
slovenski slikanici
(Rastem s knjigo)
Ciljna podpora
izvirnemu mladinskemu leposlovju
(Rastem s knjigo)
Ciljna podpora
ve~letnim
zahtevnej{im
knji`nim projektom

Finska
Podpora izdajanju
knjig

Podpora izdajanju
revij
Podpora
nizkonakladnim
izdajam
Ciljna podpora
fotografskim
publikacijam

Francija
Podpora izdajanju
knjig (leposlovje,
humanistika, znanost,
tehnika)
Podpora izdajanju
revij
Ciljna podpora
izdajanju stripov

Hrva{ka
Podpora izdajanju
knjig (leposlovje,
humanistika)

Podpora izdajanju
revij
Ciljna podpora
»Vrhovi svetovne
knji`evnosti«
Ciljna podpora
Podpora tujim
literaturi za mladino zalo`nikom pri izdaji
knjig hrva{kih
avtorjev
Ciljna podpora
Ciljna podpora
izdajam knjig o plesu,
publikacijam s
podro~ja likovne
arhitekturi in
umetnosti
izdajanju dramatike
Fond Jules Verne
Podpora projektom
Easy-to-Read
–Ciljna podpora izdaliterature
jam knjig, namenjenih popularizaciji
znanosti
Podpora prevajanju
francoskih avtorjev v
tuje jezike

Vse štiri države namenjajo podporo izdajanju knjig in revij. A že tu trčimo ob
pomembno razliko med Slovenijo in Hrvaško na eni ter Francijo in Finsko na
drugi strani. Medtem ko je pri izdaji knjig pri prvih dveh državah možnost podpore omejena na leposlovje in humanistiko (vključno z esejistiko in knjigami o
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umetnosti) – enako pa velja tudi za podporo izdajanju revij –, je v Franciji podpora namenjena knjigam z vseh področij znanosti in tehnike. Na Hrvaškem in v
Sloveniji ta del knjižne produkcije podpirata resorja, pristojna za znanost. Po
drugi strani je na Finskem podpora namenjena kar najrazličnejšim vsebinam knjig,
pri čemer nekomercialnim knjigam namenjajo posebno obliko podpore. Ta ločnica
med podporo komercialnim in nekomercialnim knjigam je za Fince nasploh precej
manj pomembna kot za ostale tri države – zanje je ključna vsebina in kvaliteta
knjige ter potencialno večanje števila bralcev, ki ga obeta knjiga, medtem ko je
nekomercialnost zanje posebna kategorija, ki se ji posvečajo z ločeno, tj. ciljno
obliko podpore.
Vse štiri države to splošno podporo izdajanju knjig in revij nadgrajujejo s ciljnimi oblikami podpore posameznim knjižnim zvrstem. Izstopa Francija s številnimi ciljnimi poudarki in vsebinsko najbolj razdelanimi kulturnopolitičnimi cilji,
s katerimi se spodbuja široko paleto knjižne produkcije. Pri tem gredo Francozi
za razliko od ostalih treh držav najdlje denimo tudi s tem, da ciljno podporo
usmerjajo tudi v izdajanje stripov, knjig o plesu, arhitekturi ter v izdajo knjig,
namenjenih popularizaciji znanosti ipd., skratka v zelo specifične žanre. Tej ciljni usmerjenosti sledi tudi način odločanja, saj o predlogih financiranja odločajo
zunanje strokovne komisije, ustanovljene prav za posamezne navedene žanre in
sestavljene iz strokovnjakov s teh področij. Čeprav so ti žanri tudi predmet podpore v drugih državah, pa niso tako poudarjeni in se jim ne namenja tolikšne
pozornosti, prav to pa dela francosko ureditev bistveno drugačno od pristopov
ostalih treh držav in govori tako o razdelanosti kulturnopolitičnih ciljev kot tudi
o proaktivnosti državne kulturne politike. V pregled nismo zajeli podpore, namenjene popularizaciji francoskih avtorjev in frankofonije nasploh, ki jo izvaja
francosko zunanje ministrstvo preko ambasad in francoskih kulturnih centrov.
Gre za spodbujanje prevajanja francoskih avtorjev, pomoč pa je povečini omejena na plačilo avtorskih pravic za izdajo knjige.
Pri Fincih so ciljne oblike podpore prav tako zelo razvite, pri čemer izstopata
osredotočenost na večanje dostopnosti knjig in težnja k večji popularizaciji branja.
To so namreč ukrepi, s katerimi skušajo uresničiti enega svojih osnovnih ciljev
kulturne politike: povečati delež bralcev versus nebralcem.
Slovenija je s ciljnimi oblikami podpore in njihovo vsebinsko usmerjenostjo
precej blizu Fincem. Dve ciljni obliki podpore, ki tvorita projekt »Rastem s knjigo«, sta namenjeni otrokom, izvirna slovenska slikanica predšolski populaciji,
izvirno mladinsko leposlovno delo pa sedmošolcem. S tem projektom se po eni
strani spodbuja in promovira vrhunsko produkcijo na področju otroškega in
mladinskega leposlovja, po drugi strani pa prispeva k boljši bralni kulturi otrok,
družine in mladine. Ciljno se podpira tudi zahtevnejše knjižne projekte, za realizacijo katerih je potrebnih več let.
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Vse štiri države tudi spodbujajo prevajanje svojih avtorjev v tuje jezike in imajo
v ta namen razvite različne oblike podpore bodisi prevajalcem (glej spodaj) bodisi založnikom v tujini bodisi obojim. Ta segment podpore se torej deli na podporo produkciji in podporo avtorjem. Finska ima v ta namen ustanovljeno posebno institucijo, imenovano Informativno središče za finsko literaturo, ki poleg
promocije finske literature in prevajanja v finščino skrbi tudi za prevajanje iz
finščine v tuje jezike. V Sloveniji pa s podporo države Društvo slovenskih pisateljev podeljuje podporo tujim založnikom, ki izdajajo dela slovenskih avtorjev (Trubarjev sklad). V Franciji je državna podpora namenjena tujim prevajalcem, preko veleposlaništev pa lahko podporo prejmejo tudi založniki v tujini, ki
izdajajo dela francoskih avtorjev.

8.2

Neposredne podpore avtorjem

Področje knjige zahteva podporo različnim členom verige knjige, pri tem pa imajo
prav poseben pomen za razvoj področja neposredne podpore avtorjem. Ta del je
zlasti v Sloveniji in Franciji v zadnjem obdobju doživel zelo živahen razvoj, kar
potrjuje pomembnost tega segmenta podpore za trajnostni razvoj področja.
Tabela 7: Oblike neposrednih podpor avtorjem
Slovenija
Pravica do javnega
posojanja od l. 2004
Delovne {tipendije
avtorjem

Finska
Pravica do javnega
posojanja od l. 1961
Delovne {tipendije
avtorjem

Francija
Pravica do javnega
posojanja od l. 2004
Podpora literarnim
ustvarjalcem

Delovne {tipendije
prevajalcem

Delovne {tipendije
prevajalcem

Podpora
raziskovalcem in
esejistom
Podpora prevajalcem

Podpora avtorjem
Projekti prevajalcev
dramatike
slovenskih avtorjev v
tuje jezike
Potovalne in
Reziden~ne {tipendije
Delovne {tipendije, ki
projektne {tipendije
pisateljem
jih razdeljujejo
za avtorje
stanovska dru{tva iz
naslova knji`ni~nega
nadomestila: pisatelji,
prevajalci, ilustratorji,
fotografi, glasbeniki
Dr`avne nagrade
Kredit za pripravo
[tipendija »Cioran«
Reziden~ne {tipendije
tujim prevajalcem
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Hrva{ka
/
Podpora knji`nim
ustvarjalcem (letna,
polletna, trimese~na)

Grilc, U. Knjiga v presečišču javnega in zasebnega: primeri Francije, Finske,
Hrvaške in Slovenije

Skandinavske države so znane po dolgoletni pozornosti do položaja avtorjev in po
razvitosti različnih oblik neposrednih podpor ustvarjalcem. Danska je tako že leta
1946 uvedla pravico do javnega posojanja, t. i. public lending right, ki iz naslova javne
uporabe intelektualnega dela avtorjem zagotavlja določeno nadomestilo. Tudi Finska ima glede pravice do javnega posojanja dolgo tradicijo, medtem ko sta Slovenija
in Francija ta inštrument uvedli leta 2004, pri čemer Slovenija od tega leta dalje to
pravico tudi v celoti izvaja deloma v obliki neposrednih izplačil avtorjem na podlagi
izposoj njihovih del v splošnih knjižnicah, deloma v obliki delovnih (in tudi potovalnih, študijskih) štipendij, ki jih podeljujejo stanovska društva s področja leposlovja,
prevajanja, ilustracije in fotografije, filma in glasbe. Po drugi strani Francija to pravico izvaja le deloma. Hrvaško uvedba pravice do javnega posojanja še čaka, glede na
to, da področje ureja tudi evropska direktiva, bo uvedba te pravice postala aktualna
najkasneje ob pristopnih pogajanjih Hrvaške za vstop v Evropsko unijo.
Najpogostejša oblika neposredne podpore ustvarjalcem so delovne štipendije, ki
praviloma niso vezane na konkretni projekt ustvarjalca, temveč so usmerjene v
zagotovitev pogojev za njegovo ustvarjanje. Ta nevezanost naj bi ustvarjalcu
omogočila čimbolj razviti njegovo kreativnost in s tem prispevati k večji kvaliteti
njegovega ustvarjalnega procesa. V Sloveniji se delovne štipendije ustvarjalcem s
področja leposlovja in prevajanja podeljujejo od leta 2003. V obliko neposrednih
podpor avtorjem se prišteva še podpora prevajalcem slovenskih del v tuje jezike.
Finska ima poleg podpore avtorjem in prevajalcem razvito še posebno obliko podpore avtorjem dramatike, glede na pozornost Fincev do državnih nagrad pa tudi ta
sklop umeščamo med oblike neposrednih podpor avtorjem, dasiravno tudi druge
države poznajo državne nagrade (nasploh Francija slovi kot »dežela literarnih nagrad«), vendar nobena med njimi tako celovito in poudarjeno ne pristopa k njim v
smislu sistematične promocije nagrajenih avtorjev. V osnovi gre v primeru Finske
za tri kategorije delovnih štipendij (eno-, tro- in petletne), ki se nanašajo na različne
zvrsti umetniškega ustvarjanja, na področju knjige pa segajo od avtorjev leposlovja, prevajalcev, do ilustratorjev in avtorjev stripa. Kot bomo videli nekoliko kasneje, v celotnem deležu podpore knjigi Finska od vseh držav največ sredstev namenja prav neposrednim podporam avtorjem.
Najbolj dinamično dogajanje v zadnjih letih na področju oblikovanja sistema
podpore avtorjem je potekalo v Franciji, ki je sicer tradicionalno znana kot država,
ki ima tankočutno razvite zlasti številne podpore knjižni produkciji, vendar pa
je evolutivna reforma sistema podpore knjigi v največji meri zadevala prav
neposredne podpore avtorjem. Tako ima danes Francija razvite različne oblike
podpor avtorjem, pozorna je do esejistov in raziskovalcev na področju kulture,
podporo namenja tudi tujim prevajalcem del francoskih avtorjev in rezidenčnim
štipendijam pisateljev. Štipendija »Cioran« je največja in najbolj cenjena državna
štipendija, ki jo praviloma prejme en avtor letno in znaša 18.000 EUR. Rezidenčne
štipendije tujim prevajalcem so druga oblika podpore, ki tujim prevajalcem
omogočajo bivanje in delo v Franciji: v letu 2004 so bili med 119 prejemniki
štipendij tudi 4 slovenski prevajalci.

69

Knjižnica 50(2006)4, 49-80

Hrvaška od neposrednih podpor avtorjem prakticira podporo literarnim ustvarjalcem, ki je trimesečna, polletna ali letna, vendar gre pri tem za projekte, vezane
na konkretno vsebino (pripravo knjige ali prevoda) in ne za delovne štipendije v
zgoraj opisanem (skandinavskem) pomenu besede.

8.3

Podpora knjigarniški mreži

Podpora knjigarnam je znotraj sistema podpore knjigi bržkone tista točka, ki danes
domala na vseh založniških trgih v Evropi najbolj neposredno razkriva, do katere
mere države dejavno posegajo v spodbujanje razvoja področja knjige. Zato tudi ni
nenavadno, da prav tu obstajajo precejšnje razlike med državami v pristopu k tej
podpori in njenem obsegu. Navkljub tem razlikam je razlog za posebno pozornost
do knjigarn in pripisovanje javnega interesa delovanju knjigarn v teh državah domala istoveten. Prodaja knjig je danes lahko dojeta kot povsem komercialna dejavnost
in se kot takšna lahko izvaja – tako je tudi prav ter za knjigo tudi potrebno – po
različnih prodajnih poteh, vključno z velikimi trgovskimi središči, časopisnimi
kioski in akviziterji. Vendar razvita knjigotrška okolja tudi danes potrjujejo, da
ostaja glavna prodajna pot za knjigo, ki je tudi najbolj učinkovita in najbolj rentabilna, prodaja v knjigarnah, ključno pa je, da sta stabilnost in razvoj področja knjige najbolj odvisna prav od učinkovitosti knjigotrške mreže. V tem se kaže določena konzervativnost knjige kot blaga: knjigarna ni zgolj trgovina s knjigami in knjigarnarji niso zgolj prodajalci knjig, takšna »knjigarna« namreč kaj hitro premine,
temveč je knjigarna kulturna institucija, ki se po načinu delovanja lahko najbolj
prilega knjigi kot »kulturnemu blagu«. Od tod vse večje zavedanje o javnem interesu, ki se veže na delovanje knjigarn v Evropi.
Edina izmed štirih držav, ki nima razvite podpore knjigarniški mreži, je Hrvaška, vendar je prav to tema, ki je na Hrvaškem trenutno zelo aktualna, saj velik del
založnikov in knjigarnarjev vidi po raziskavi GFK pomemben ukrep za izboljšanje
stanja na Hrvaškem prav v uvedbi neke oblike podpore knjigarniški mreži, o
čemer razmišlja tudi hrvaško ministrstvo za kulturo. Ostale tri države knjigarnam posvečajo posebno pozornost.
Tabela 8: Oblike državnih podpor knjigarniški mreži
Slovenija
Podpora dejavnosti knjigarn
(projekti in fond knjig)
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Finska
Sklad Finnvera – podpora
odpiranju knjigarn

Francija
Podpora dejavnosti knjigarn
(projekti in fond knjig)
Podpora podjetni{kemu
razvoju knjigarn
(nekomercialni krediti)
Podpora delovanju
francoskih knjigarn v tujini
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Osnovni način državne podpore knjigarnam, ki delujejo v javnem interesu, je podpiranje projektov knjigarn, ki se navezujejo na promocijo knjig, avtorjev in spodbujanje bralne kulture. Podpora je namenjena izvajanju navedenih aktivnosti in
zagotavljanju dostopnosti dovolj raznolikega fonda knjig, ki so v ponudbi, s poudarkom na zahtevnejšem leposlovju in humanistiki (Slovenija, Francija), literarnih klasikih (Finska) in specializiranih knjigarnah (Francija). To obliko podpore
najdlje izvaja Francija, v dobršni meri po njenem zgledu pa od leta 2003 dalje tudi
Slovenija. Toda Francozi gredo še dlje. Od leta 1992 namenjajo namenska proračunska sredstva podjetniškemu razvoju založb, od leta 1993 dalje pa tudi razvoju
knjigarn. Leta 2004 je bilo te podpore skupaj 1.075.000 EUR, knjigarna ali založnik
pa lahko na podlagi načrta o razvoju, modernizaciji ali kvalitativni in kvantitativni
razširitvi svoje ponudbe prejmeta od 10.000 do 80.000 EUR nekomercialnega kredita za obdobje sedmih let. S pomočjo teh sredstev je bilo po navedbah poročila leta
2004 pridobljenih 2000 kvadratnih metrov novih prodajnih površin za knjigo. Ker
Francozi prav sedaj reformirajo svoj sistem podpore, veja omeniti, da razmišljajo
tudi o možnosti uvedbe podpore za samo odprtje novih knjigarn. Druga francoska
posebnost, ponovno vezana na širši kontekst promocije frankofonije, je podpora
delovanju knjigarn s francosko literaturo v tujini.
Čeprav Finci nimajo razvite neposredne podpore knjigarnam, pa na trend upadanja
števila knjigarn poskušajo odgovoriti na način, da lahko za ustanovitev nove
knjigarne, kar terja precejšnji zagonski kapital (ocenjujejo ga na vsaj 250 000
EUR), knjigarnarji kandidirajo za posojila pri posebnem državnem skladu
Finnvera, ki nudi ugodnejše pogoje od banke.
V Sloveniji je knjigarniška mreža najšibkejša točka celotne verige knjige. Glede
na obseg in kvaliteto knjižne produkcije v Sloveniji premoremo premalo knjigarn, problem pa je tudi sama kvaliteta obstoječih knjigarn. Zato se bo bržkone
tudi v prihodnje o vitalnosti in razvoju slovenske knjige odločalo v prvi vrsti na
prelomu tega nesorazmerja med zelo obsežno in raznovrstno založniško produkcijo ter skromno prodajno možnostjo, preseganje tega nesorazmerja pa bo odvisno tako od investicij v prodajno mrežo, državnih podpor tej mreži, kot tudi od
samega spodbudnega podjetniškega okolja ter sodelovanja med dejavniki na
knjižnem trgu. V tem smislu lahko ugotovimo, da je dostopnost knjige v Sloveniji
še vedno problematična. Mreža splošnih knjižnic na tej točki zelo pomembno
zapolnjuje vrzel knjigarn, toda z vidika delovanja celotne knjižne verige ni izposoja knjig nič manj in nič bolj pomembna kot kupovanje knjig, pri čemer sta
obe dimenziji notranje povezani. Državna podpora knjigarniški mreži je pogojena zlasti s kvaliteto in raznovrstnostjo knjigarniške ponudbe, usmerjena pa je v
projekte, ki promovirajo avtorje, knjige in branje. Država namenja podporo knjigarnam od leta 2003, danes pa sofinancirane knjigarne nastopajo kot živa kulturna središča z vse bolj bogatim prireditvenim programom, ki se nanaša na izredno širok razpon dejavnosti: predstavitve knjig in avtorjev, literarne večere, tematske pogovore o knjigah in kulturi na splošno, pedagoške projekte, namenjene
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vrtcem in šolam, projekte s področja spodbujanja bralne kulture, promocijo
knjigarne, razstave knjig, razstave ilustracij, literarne natečaje, knjižne sejme ipd.
V letu 2004 je 23 sofinanciranih knjigarn skupaj izvedlo 429 tovrstnih projektov, v letu 2005 26 knjigarn že 639.
A če denimo velja obče sprejeto vodilo, da je kritična masa za delovanje knjigarne kraj z najmanj 5000 prebivalci, potem lahko ugotovimo, da je v Sloveniji
krajev, ki štejejo nad 5000 prebivalcev, 100, knjigarne pa delujejo v 44-ih, da pa
je v Sloveniji krajev, ki imajo nad 1500 prebivalcev in ki nimajo knjižnice, »le«
73. Oba podatka sta zgovorna sama po sebi in pričata o razvejanosti obeh mrež
kot bistveni podstati delovanja celotne založniške panoge, prav v to smer pa bi
bilo potrebno zastaviti nekatere ukrepe, ki bi sistemsko zagotovili večjo
konkurenčnost knjigarniške mreže. Informacijski sistem »Knjige na trgu« bi tu
nemara lahko odigral odločilno vlogo.

8.4

Podpora promociji branja in pisanja

Vse države podpirajo projekte, ki promovirajo knjigo in ustvarjalca ter spodbujajo razvijanje bralne kulture. Na tem področju se razlike med državami kažejo na
dveh ravneh: pri posameznih ciljnih usmeritvah in pri sistematičnosti oziroma
celostnosti pristopa k področju, tj. vključevanju več resorjev, zlasti šolskega.
Tabela 9: Oblike državnih podpor razvijanju bralne kulture
Slovenija
Podpora projektom
razvijanja bralne
kulture
Podpora literarnim
prireditvam
Ciljna podpora
promociji
slovenskega
leposlovja in
humanistike na
knji`nih sejmih

Finska
Francija
Lire en fête
Podpora projektom
kreativnega branja in
pisanja
Podpora literarnim
Podpora literarnim
prireditvam
zdru`enjem
Promocija finske in
Podpora literarnim
{vedske literature
prireditvam

Hrva{ka
Podpora akcijam in
manifestacijam

V Sloveniji je podpora temu segmentu široka in vsebinsko zajema tako promocijo avtorjev kot literarne prireditve, simpozije, izobraževanje itd. V ta sklop bi
lahko umestili tudi oba projekta »Rastem s knjigo«, ki potekata na nacionalni
ravni in ki sta bila opisana v segmentu podpore produkciji. Nacionalni promociji slovenskega leposlovja in humanistike na največjih knjižnih sejmih v tujini
je namenjena ciljna oblika podpore. Podobno je tudi na Hrvaškem.
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Širok diapazon promocijskih dejavnosti s tega področja podpira tudi francoska
država, hkrati pa v tem segmentu država igra tudi aktivno vlogo. Številne aktivnosti
na področju spodbujanja promocije avtorjev in razvijanja bralne kulture potekajo v okviru nacionalnega projekta Lire en fęte, katerega glavnina se odvija vsako
leto oktobra. Francozi so na ta projekt zelo ponosni, saj poteka na kar najrazličnejših ravneh (šole, kulturne ustanove, festivali, metro, javni prostori itd.) in vključuje kar najbolj raznovrstne vsebine in načine promocije knjig, avtorjev in branja.
Če govorimo o razvijanju bralne kulture in o doseženi stopnji pismenosti, potem slej ko prej trčimo ob popolno dominacijo Fincev, in to v svetovnem merilu.
Omenili smo visoko izposojo knjig v knjižnicah in visoko potrošnjo knjig, splošno znani so tudi rezultati PISE o funkcionalni pismenosti petnajstletnikov – povsod so Finci v samem vrhu. V raziskavi »Finska bere« najdemo naslednje podatke: leta 2003 je 75 % Fincev v zadnjih dvanajstih mesecih kupilo vsaj eno
knjigo, 86 % pa jih je v zadnjih štirih tednih prebralo vsaj eno knjigo, pri tem pa
bistveno hitreje narašča število tistih, ki so v zadnjem letu kupili več kot deset
knjig, v primerjavi s številom tistih, ki niso kupili nobene knjige (povzeto po:
Stockmann/Bentosson/Repo, 2005, str. 16). Zanimivo je, kje Finci glede teh rezultatov sami vidijo svoje prednosti v primerjavi z drugimi: na eni strani v tesni,
notranji povezanosti kulturne politike s šolskim sistemom, na drugi pa v izkoriščanju prednosti majhnega založniškega trga. Takšen trg namreč omogoča izvedbo različnih in številnih kampanj za promocijo knjige in branja, ki jih skupaj
pripravljajo pisateljska združenja, založniki, knjižničarji in knjigarnarji, kampanje pa so usmerjene v različna ciljna občinstva in potekajo na nacionalni ravni. Majhen trg namreč omogoča večjo intenzivnost in s tem večjo učinkovitost
takšnih kampanj. In od njih imajo korist vsi udeleženci v verigi knjige, a nazadnje še največ bralci. Še en vidik Finci posebej poudarjajo, in sicer potrebo po
stalnem izobraževanju vseh udeležencev v verigi knjige.

9

Višina državnih sredstev za knjigo

Prihajamo do točke, ko bodo načelne in z opisanimi oblikami podpor izvajane
usmeritve držav glede podpore knjigi naposled podkrepljene z njihovim dejanskim proračunskim vložkom. Podatki o financiranju so dobljeni na podlagi poročil o izvajanju državnih proračunov za leto 2004, pri čemer se omejujemo na
proračune kulturnih resorjev, ki pa povsod pomenijo večino sredstev za knjigo,
predvsem pa gre pri teh sredstvih za tisti del knjižne in revijalne produkcije, ki
dejansko funkcionira na knjižnem trgu, je dostopen v knjigarnah in v knjižnicah,
deležen posebne promocije ipd. Če to ponazorimo na primeru Slovenije: za Slovenijo razpolagamo s podatkom o tem, koliko državnih sredstev se namenja pod-
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pori izdajanju knjig in revij na ravni vseh državnih resorjev, saj v resnici večina
njih temu tako ali drugače namenja določena sredstva. Leta 2004 je bilo tako vseh
sredstev na ravni vlade 8.614.930 EUR oziroma nekaj več kot 2 milijardi SIT, kar
precej povečuje številko, navedeno v spodnji tabeli. Toda druga plat tega razpršenega načina podpore izdajanju knjig in revij, ki je v Sloveniji zelo izrazit, zadeva
vsebino tako podprtih knjig in revij: v največjem delu gre za publikacije, ki so
pomembne za izvajanje posameznih javnih politik ali izkazujejo javni interes na
posameznih področjih, ki jih omenjeni resorji pokrivajo, praktično pa to niso
knjige ali revije, ki bi kot takšne funkcionirale na knjižnem trgu. V tem smislu se
zdi bolj smiselno ta del državne podpore postaviti med oklepaje.
Tako kot pri prikazanih modelih državnih podpor tudi sedaj navajamo zgolj sredstva za neposredno podporo knjigi skladno z razdelitvijo na štiri sklope podpore. Ne navajamo sredstev, ki jih države namenjajo za nakup knjižničnega gradiva
za splošne knjižnice, saj je ta podatek spričo različnih oblik financiranja splošnih knjižnic zlasti v Franciji in na Finskem težje rekonstruirati (gre za financiranje
deloma iz državnega proračuna, deloma iz lokalnih ali tudi regionalnih proračunov). Kljub temu pa bomo navedli ta podatek za Hrvaško in Slovenijo. Podatki se
nanašajo na leto 2004 in so dobljeni iz proračunskih poročil kulturnih resorjev
posameznih držav.
Tabela 10: Višina državnih sredstev za knjigo v letu 2004 (v EUR)

Podpora produkciji knjig in revij
Neposredne podpore avtorjem
Podpora knjigarni{ki mre`i
Podpora promociji branja in pisanja
Skupna vi{ina dr`avne podpore knjigi

Slovenija
3.245.337
880.487
396.336
912.000
5.434.160

Finska
1.486.050
4.942.050
0
1.208.100
7.636.200

Francija
7.580.299
2.802.612
1.021.211
3.328.541
14.732.663

Hrva{ka
1.925.345
0
0
406.027
2.331.372

Različna razmerja med podporami posameznim sklopom razkrivajo dejanske
prioritete posameznih držav na področju knjige. Prvo razmerje, na katerega velja
biti pozoren, je razmerje med podporo produkciji knjig in revij ter neposrednimi
podporami avtorjev. Zgolj na Finskem je glavnina sredstev usmerjena v podporo avtorjem, kar v praksi pomeni, da je takšne podpore letno deležnih okoli 1000
avtorjev in prevajalcev. Ker se na Hrvaškem podpora avtorjem veže na izvedbo
konkretnih knjižnih projektov, tu ne navajamo teh sredstev, saj so zajeta v sredstvih, namenjenih produkciji, v letu 2004 pa je šlo za 124.000 EUR. Drugo pomenljivo razmerje je razmerje med sredstvi, namenjenimi produkciji knjig in revij,
ter sredstvi, namenjenimi promociji avtorjev, branja in pisanja. Kot smo navedli, v ta zadnji sklop prištevamo široko paleto projektov, usmerjenih v promocijo
avtorjev in knjig, izvedbo literarnih prireditev, delovanje pisateljskih društev itd.
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Francija temu segmentu namenja znatna sredstva, še najslabše razmerje med
obema oblikama podpore tu dosegata Hrvaška in Slovenija12.
Ločeno si oglejmo še en segment podpore, in sicer podporo izdajanju knjig. Navajamo zgolj podatke o financiranju knjig s strani kulturnih resorjev posameznih
držav, pri čemer so nam bili za Finsko dosegljivi le podatki za leto 2005.
Tabela 11: Podpora izdajanju knjig leta 2004

Podpora produkciji knjig v EUR
[tevilo podprtih knji`nih naslovov leta 2004
[tevilo podprtih zalo`nikov
Povpre~na subvencija na knjigo v EUR

Slovenija
1.534.970
335
61
4582

Finska
387.866
268
58
1447

Francija
4.442.844
1408
282
3155

Hrva{ka
981.490
610
254
1606

Tudi ti podatki odražajo določeno razliko v pristopu držav k financiranju knjižne
produkcije, ki je v javnem interesu. V Sloveniji in na Hrvaškem gre v tem sklopu
za knjižne izdaje s področja leposlovja in humanistike, v Franciji pa poleg teh
dveh področij še za knjižne izdaje s področja znanosti. Na Finskem podpora
knjižnim izdajam ni v ospredju državne politike, do podpore so upravičene zgolj
izdaje s področja vizualnih umetnosti, izdaje Easy-to-Read literature in prevodi.
Radikalna razlika zadeva zlasti pristopa Slovenije in Hrvaške: medtem ko se v
zadnjih letih v Sloveniji vse bolj nakazuje težnja podpore manjšemu številu
knjižnih izdaj, a zato izdatnejše podpore posamičnim naslovom, mora hrvaški
založnik knjigo izdati s skoraj trikrat nižjo državno podporo kot slovenski. A pri
tem ne gre spregledati tudi razlike, ki jo drugemu nalaga davčna zakonodaja, prvega
pa razbremenjuje. Poleg razlike v obdavčitvi knjige velja upoštevati še razliko,
ki se nanaša na velikost knjižnih trgov in dosežene povprečne naklade tovrstne
produkcije, kar postavlja na eno stran Slovenijo in Hrvaško, na drugo pa Francijo in Finsko. Če torej upoštevamo obe razliki, potem lahko ugotovimo, da pri
podpori obravnavane knjižne produkcije najbolj izstopa Francija.
Za stabilnost delovanja knjižnih trgov Slovenije in Hrvaške ima velik pomen
delež knjig, ki jih odkupijo knjižnice. Kot obliko posredne podpore založništvu
navajamo podatek o sredstvih, namenjenih nakupu knjižničnega gradiva za
splošne knjižnice, pri čemer podatek za Slovenijo vključuje sredstva proračuna
Ministrstva za kulturo in lokalnih proračunov, za Hrvaško pa podajamo podatek
o višini sredstev (skupni znesek za odkup knjig in za projekte knjižnic), ki jih
nabavi gradiva namenja Ministrstvo za kulturo, medtem ko podatka o sredstvih

12

Francosko proračunsko poročilo za leto 2004 navaja še rubriko »druge oblike podpore«, ki zajemajo interventna sredstva, namenjena različnim projektom, v višini 686.317 EUR, tako da lahko
skupni vsoti državne podpore knjigi v Franciji prištejemo še ta znesek (pridobljeno s spletne strani
www.centrenationaldulivre.fr, 10. junij 2006).
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za ta namen s strani županij hrvaško ministrstvo za kulturo nima, glede na izkušnje pa ugotavljajo, da sredstva županij nikakor ne dosegajo višine sredstev za
knjižnice s strani države, kot to narekuje zakonska regulativa.
Tabela 12: Odkup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice leta 2004

Vi{ina javnih sredstev, namenjenih za odkup v EUR
[tevilo izposojevali{~
Dele` knjig, ki ga v prodaji vseh knjig zavzema prodaja
knji`nicam

Slovenija
6.692.892
374
21 %

Hrva{ka
5.532.498
305
20 %

Da gre za pomemben segment podpore založništvu, priča zgoraj navedeni podatek
o tem, da tako v Sloveniji kot na Hrvaškem prodaja knjižnicam zavzema približno
petino celotne prodaje knjig, knjižnice pa niso le dober kupec knjig, ampak spričo
vezanosti na realizacijo državnega in lokalnih proračunov tudi redni plačnik. Vpliv
države oziroma delež sredstev, ki jih država namenja odkupu knjižničnega gradiva, tako bistveno sodoloča stanje in razvoj založništva kot panoge.

10 Zaključek
Podana slika o »stanju in kondiciji« knjige v štirih evropskih državah omogoča
nekatere shematične zaključke o posebnostih in perspektivi knjige v njih. Prikazani podatki potrjujejo, da vse štiri države odlikuje živahna in razgibana založniška
dejavnost, povsod se opaža dejavno vlogo države pri spodbujanju razvoja
založništva in branja, a obenem se vsaka država posebej sooča s posebnostmi
svojega knjižnega trga in išče svoj odgovor na uravnoteženje davčne in (zlasti, a
ne zgolj) kulturne politike do področja knjige.
Finsko založništvo morda še najbolje zamejujejo naslednji poudarki:
- obsežna, zelo heterogena in glede na založnike razpršena knjižna produkcija;
- izkoriščanje prednosti majhnega knjižnega trga na podlagi močne notranje
povezanosti vseh akterjev, ki delujejo na knjižnem trgu;
- najvišja raven pismenosti v Evropi in visoka raven razvitosti bralne kulture;
- »The future of the printed book in Finland seems bright.«
Finska po mednarodnih primerjavah dosega najboljše rezultate glede na izdajanje knjig, izposojo v knjižnicah in prodajo knjig ter glede na pismenost prebivalstva. Ti rezultati so plod sistematičnega pristopa k spodbujanju branja in državne
podpore založniški dejavnosti, ki pa jo lahko najbolj povzamemo s sintagmo
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»spodbujanja najrazličnejše ustvarjalnosti«, ki je v izhodišču več državnih politik. Odločilno vlogo pri tem odigrava usklajenost šolske in kulturne politike do
področja knjige oziroma zavedanje in dejansko udejanjanje načela, da je za dvig
stopnje izobrazbe in ravni pismenosti ključna dostopnost znanja, temeljni nosilec te dostopnosti pa so še vedno knjige in periodični tisk. Drugi faktor uspešnosti finskega knjižnega trga je povezanost vseh akterjev, ki delujejo na področju
knjige (avtorjev, založnikov, knjigarn, knjižnic), pri skupnih projektih promocije avtorjev in branja, od katerih imajo korist vsi. Ker se na Finskem dviguje povprečna stopnja izobrazbe, skladno s tem tudi število bralcev raste hitreje od števila nebralcev, in prav to, zmanjševanje populacije nebralcev, je osrednji cilj
državne politike in hkrati cilj vseh akterjev verige knjige. In čeprav Finci ugotavljajo, da se obseg trga knjig na Finskem v prihodnje ne bo bistveno povečeval, in
je potrebno to omejitev vzeti nase kot docela objektivno, jih ta ugotovitev ne peha
v melanholijo, ki je tako značilna za praktično vsa založništva v svetu. Nasprotno, na podlagi širokega konsenza med akterji v verigi knjige in njihovega sistematičnega sodelovanja ter skupnega nastopa znajo Finci izkoriščati prednosti
omejenega knjižnega trga in so zato nemara edini knjižni trg v Evropi, na katerega razvoj sami njegovi protagonisti zrejo izrazito optimistično13. In to Finci zelo
samozavestno povedo (Stockmann/Bentosson/Repo, 2005, str. 80), ko govorijo
o svetli prihodnosti finskega založniškega trga. To ne pomeni, da je ta trg zanje
brezhiben, nasprotno, zavedajo se težav v knjigotrštvu in trenda upada manjših
neodvisnih knjigarn, obenem pa se tudi niso odpovedali želji po ničelni stopnji
davka na dodano vrednost (ibid., str. 67).
Francija je tradicionalna »knjižna velesila«, francoski knjižni trg je sorazmerno
obsežen in notranje dinamičen, državna politika pa izredno razdelana in globoko
posega v celotno področje knjige, v praktično vse njene segmente, še bolj kot to
pa izstopa dejstvo, da je francoski trg knjig normativno močno reguliran. To je
pomenljivo toliko bolj, kolikor je velikost tega knjižnega trga povsem neprimerljiva s trgi ostalih treh držav, kar pa Francozov ne moti, da ne bi šli glede državne
podpore knjigi dlje od ostalih treh držav in bili pozorni tako na podporo nekomercialnemu založništvu ter na uresničevanje različnih kulturnopolitičnih ciljev,
vezanih v prvi vrsti na zahtevnejšo založniško produkcijo, kot tudi na podporo
podjetniškemu delu založništva in spodbujanje potrošnje knjig. Trg knjig v Franciji tako zaznamujejo:
- izreden obseg založniške produkcije, velik obseg knjižne industrije, zakonsko reguliran knjižni trg;
- močna navezanost Francozov na knjigo in leposlovje;
- obsežen državni aparat, ki skrbi za konstantno spremljanje stanja na knjižnem
trgu in omogoča hitrejšo odzivnost kulturne politike;
13

Finci tako neposredno negirajo Zaidovo sicer posplošeno ugotovitev o tem, da se založniki vselej
in povsod pritožujejo nad krizo v svoji branži (Zaid, 2006).
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uravnotežene spodbude razvoju kulturnega segmenta in podjetništva v sektorju knjige.

Vitalnost francoskega založniškega trga se kaže tudi v tem, da so njegovi protagonisti v konstantnem stanju kritičnega razpravljanja o položaju in razvoju založništva
ter o primernosti kulturne politike do tega področja. Da bi bila takšna razprava
možna oziroma da bi lahko potekala na konstruktiven način, pa je potrebno stalno
spremljanje stanja v založništvu in na ravni branosti, kar Francozi tudi počno že
precej dolgo in so v tem dejansko zgled vsem drugim. To jim uspeva zlasti po zaslugi obsežnega državnega aparata, ki je po obsegu in svojih zadolžitvah neprimerljiv s sorodnimi aparati v ostalih treh državah. Rezultat tega je kompleksen sistem
podpore ter njegove vseskozne, resda evolutivne spremembe oziroma prilagoditve
potrebam, ki jih narekuje stanje na področju knjige.
Hrvaška kot edina izmed štirih držav knjigo podpira z ničelno stopnjo davka na
dodano vrednost, ki je glavni razlog za živahno in razgibano založniško produkcijo po prelomu tisočletja, obenem pa vse težji položaj hrvaških založnikov v
zadnjih letih potrjuje nezadostnost reguliranja omejenega knjižnega trga zgolj
ali pretežno z davčno politiko. Tako se bo hrvaški knjižni trg v bližnji bodočnosti
soočal z:
- izzivi integracije v EU, s VI. direktivo EU in problematiko ohranitve ničelne
stopnje DDV-ja na knjigo;
- uvedbo pravice do javnega posojanja;
- morebitno uvedbo enotne cene knjige.
Hrvaški knjižni trg je v tem trenutku izmed vseh štirih držav bržkone v najbolj
nezavidljivem in negotovem položaju, kar zadeva njegov nadaljnji razvoj: če si
hrvaška politika v fazi pristopnih pogajanj ne bo izborila ohranitve ničelne stopnje DDV-ja, potem bo morala država založništvu nameniti bistveno višja sredstva in uvesti precej novih oblik podpore, s katerimi bi se okrepili posamezni segmenti verige knjige, ki so danes v kritičnem stanju in ki zavirajo razvoj področja.
Slednje bo bržkone potrebno v vsakem primeru, saj bo zaradi motenega delovanja
trga le tako hrvaško založništvo deležno trajnejših razvojnih spodbud.
Slovensko založništvo pretresajo naslednje aktualne dileme:
· položaj knjige in obdavčevanje avtorskega dela v okviru gospodarskih in
socialnih reform;
· enotna cena knjige in urejanje knjižnega trga;
· uvedba informacijskega sistema »Knjige na trgu«.
Slovenski knjižni trg dosega v primerjavi z ostalimi državami izrazito bipolarne
rezultate: v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije nadpovprečne glede
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produkcije, izposoje knjig v knjižnicah, a podpovprečne glede prodaje knjig in
doseženih naklad. Ta bipolarnost se žal odraža tudi v rezultatih glede pismenosti. Kaj to pomeni za razvoj družbe, je možno povzeti iz zgoraj podanih primerov,
zlasti finskega, kjer je najti tudi nekaj možnih načinov odgovarjanja na to problematiko. Uspešnost tega odgovora je odvisna od tega, do katere mere se upošteva celostnost in kompleksnost področja knjige pri načrtovanju in udejanjanju
konkretnih rešitev, in sicer tako na ravni različnih vladnih politik kot na ravni
povezanosti različnih akterjev, ki delujejo na področju knjige. Kot potrjujejo izkušnje zgoraj prikazanih knjižnih trgov, si zgodbo o tem piše vsaka država sama.
Ta zgodba knjige pa je nedvomno zgodba o razvoju kot takem.
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