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Izvleček
Prispevek na podlagi podatkov o evropskih založniških trgih oriše stanje v slovenskem
založništvu z vidika knjižne produkcije, izposoje knjig in stopnje razvitosti bralne kulture. Od tod poda shematično sliko učinkovanja predlaganih gospodarskih in socialnih reform na področje založništva v Sloveniji ter izpostavlja dve kritični točki tega
vpliva, stopnjo zaposlenosti v panogi in potrošnjo za knjige. Na tej podlagi utemeljuje
povezavo med razvojem družbe in knjigo kot nepogrešljivo predpostavko tega razvoja, pri čemer se osredotoča na opredelitev razmerja med javnim interesom na področju knjige in branja ter knjigo kot tržnim blagom, ki ga udejanjajo številne evropske države, in ki ga vse bolj povzema tudi Evropska unija. Ugotavlja, da knjiga danes
v razmerju do medijev, ki veljajo knjigi za konkurenta, ne le ohranja, temveč celo povečuje svojo vlogo temeljnega medija znanja, ustvarjalnosti in informacij.
Ključne besede: bibliotekarstvo, javni interes, knjiga kot medij, založništvo, kulturna
politika, ekonomske in socialne reforme, Slovenija, Evropska unija
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Abstract
The article tries to outline schematically the momentary state in the Slovenian publishing on the basis of data which one can compare with data we can get about publishing market in other European countries. The article continues trying to get a rough
picture of the influence that submitted economic and social reforms could have on the
publishing field. It also points to the importance of the book as the particular media of
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knowledge, creativeness and information in relation to media, competitive to book.
All these statements are the starting-point to base the linkage between the development of the society and the book as an indispensable supposition of this development.
Key words: librarianship, acquis communautaire, book as media, publishing, cultural
policy, economic and social reforms, Slovenia, European Union
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Uvod in metoda

Da je prikaz stanja v knjižnem založništvu težavna naloga, vemo: empiričnih
podatkov je malo, marsikateri od tistih, ki so na voljo, so v veliki meri relativni,
posebno poglavje je primerjava nekaterih statističnih podatkov, ki jih posredujejo države, saj povečini temeljijo na ne povsem kompatibilnih metodologijah
zbiranja (o tem podrobno v Kovač, 2005). Po drugi strani je ta težava vezana na
samo kompleksnost založniške dejavnosti, na katero vpliva mnoštvo dejavnikov. Zato bomo poskušali sklepe pričujočega prispevka utemeljevati v prvi vrsti
na tistih podatkih, ki so v resnici najbolj zanesljivi, preverljivi in primerljivi, tj.
na podatkih, ki jih nacionalne knjižnice vodijo v okviru svojih nacionalnih bibliografij. Ker so rezultati, ki jih dosega sistem javnih knjižnic v posameznih
državah, pomembni indikatorji tudi za stanje v založništvu, se bomo metodološko po eni strani vseskozi gibali na ravni povezave med založništvom in
knjižnicami, po drugi strani pa tudi med poljema javnega interesa in tržnimi
pogoji, ki zaznamujeta dvojno naravo knjige kot take. Ne domišljamo si, da bomo
podali celovito sliko o stanju slovenskega založništva, temveč se bomo omejili
le na ključne parametre, ki določajo to stanje. Pri tem bomo izhajali iz postavke,
da sta stanje in razvoj na področjih založništva in knjižničarstva recipročna in
bistveno sooblikujeta raven dosežene bralne pismenosti v posameznih državah.
Če sta, po eni strani, razvita knjižnična mreža ob razviti knjigarniški mreži temelj
razvoja založniške dejavnosti, pa je, po drugi, razvita založniška dejavnost eden
izmed glavnih, čeravno ne edini, agensov razvoja knjižnične mreže.
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Ključni parametri stanja v slovenskem
založništvu in njegove konkurenčnosti med
evropskimi založniškimi trgi

1. Prva značilnost slovenskega založništva je izredno visoko število izdanih knjižnih
naslovov, saj od leta 1998 naprej v Sloveniji izide preko 4000 knjižnih naslovov
letno, leta 2004 je skupaj izšlo 4654 naslovov, od tega prvih izdaj 3877 oziroma
1,9 na 1000 prebivalcev. Boljši rezultat v Evropi dosegajo Danci z 2,3, Finci z 2,5 in
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Islandci s 5,8 naslovov na 1000 prebivalcev; v Nemčiji, Franciji in Avstriji izide
letno 1 knjižni naslov na 1000 prebivalcev, na Hrvaškem 1,2, v Angliji 1,9.
Podatek o številu izdanih knjig v posamezni državi glede na število prebivalcev
je potrebno obravnavati s pridržkom v smislu, da ne glede na velikost države
obstaja nek temeljni »kanon« knjig, ki so nepogrešljive za sleherno jezikovno
skupnost ter preprosto morajo obstajati ne glede na velikost te skupnosti. Kar
pomeni, da je pri manjših jezikovnih skupnostih omenjeni podatek v izhodišču
nekoliko popačen navzgor v primerjavi z večjimi jezikovnimi skupnostmi. Ker
pa po drugi strani v tako rekoč vsaki evropski državi poleg uradnega jezika obstaja več jezikovnih skupnosti in zato (enake) knjige izhajajo v več jezikih, odstopanje nemara ni bistveno. Zato so tozadevne razlike med državami pomenljive,
poleg tega pa tako glede na navedeni podatek kot glede na nekoliko kasneje prikazano vsebinsko strukturo slovenske založniške produkcije slednja nesporno
zavzema posebno mesto med evropskimi založniškimi trgi. Če bi denimo pretvorili število izdanih knjig v Sloveniji v metre in predpostavili, da je povprečna
knjiga debela 2 cm, potem bi le za en izvod posameznega izdanega naslova knjig,
ki so izšle v letu 2004, potrebovali 89,2 metra knjižnih polic. Ker je ena izmed
nalog Narodne in univerzitetne knjižnice tudi arhiviranje celotne knjižne produkcije kot kulturne dediščine, se lahko le čudimo, kam lahko sploh še spravlja vse
te knjige – in čeprav to še zdaleč ni edini razlog, je nov NUK tudi zato več kot
potreben! A trend vse večjega števila tiskanih knjig ni zgolj slovenski unikum,
nasprotno, je globalni svetovni trend. Glede na podatke iz Unescovega statističnega letopisa je leta 2000 v svetu izšlo približno milijon knjižnih naslovov;
glede na to, da je svet leta 2000 štel 6 milijard prebivalcev, to pomeni 167 knjižnih
naslovov na milijon prebivalcev (Zaid, 2005). Kaj pomeni ta podatek? Naveden
tako abstraktno nič kaj dosti, pomenljiv postane, če ga postavimo v historični
kontekst in ga primerjamo z naslednjim podatkom: svet je leta 1950 štel 2,5
milijardi prebivalcev, tega leta je izšlo okoli 250.000 knjižnih naslovov oziroma
100 na milijon prebivalcev. Zakaj prav primerjava z letom 1950? Zato, ker so
tega leta izumili televizijo, ki je s precejšnjo naglico postala nepogrešljivi del
pohištva domala slehernega gospodinjstva. Kot se poetično izrazi Zaid, z izumom televizije je bil pripravljen oder za smrt knjige. Po televiziji so grožnjo smrti
in pokopu knjige povzeli drugi tehnološki dosežki, digitalizacija, elektronske
knjige, internet, temu bodo nedvomno sledili še novi kandidati. Vendar iztek te
grožnje ostaja nespremenjen in nemara presenetljiv: potreba po knjigah narašča,
grožnja s smrtjo knjige pomeni vsakokrat njeno ponovno rojstvo. To zadnjo trditev lahko podkrepimo s podatkom Unesca, da je pred izumom televizije obseg
izdajanja knjig iz leta v leto naraščal za okoli 1,6 %, po tem letu pa za okoli 2,8 %1.

1

Slovenci navedeno svetovno statistiko izdajanja knjig močno presegamo, od svetovnega povprečja izdanih knjig na glavo prebivalca smo boljši kar za 13,8-krat. K temu dejstvu vse večjega števila
izdanih knjig se bomo na koncu še enkrat vrnili in ga poskušali osvetliti z vidika razvoja družbe
v širšem smislu.
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Vabljivim diskurzom o vse večji zapostavljenosti knjige spričo drugih medijev
in njihovih tehnoloških nosilcev zapadejo po eni strani s svojim posvečenjem
knjige njeni zapriseženi zagovorniki, ki se prepuščajo apokaliptičnim tonom
končanjem neke dobe knjige, po drugi strani pa z enako gorečnostjo tudi
navdušenci nad razvojem sodobnih tehnologij, ki apokaliptično razodevajo konec
suženjstva potiskanemu papirju. A nemara takšno gledanje tako prvih kot drugih izhaja iz konvencionalne antropologije vsakdanjega življenja, nekega vsiljenega common sense, ki spregleda dejansko empirijo; dejstvo je namreč, da prvi
žalujejo za časom, ki se v resnici še ni iztekel ali dokončal, in da se drugi radostijo nad časom, ki se nemara, vsaj zaenkrat, še ne obeta.
Nasproti temu se vsiljuje teza, da je knjiga, zapis, historično gledano prvi medij
posredovanja vednosti, kar pomeni medij par excellence, pravzaprav istočasno tudi
medij, ki je sposoben v svojo dobrobit zelo ažurno izkoriščati praktično vse druge
medije. Knjigi se s posameznimi tehnološkimi dosežki bodisi povečuje uporabnost (slovarji, leksikoni, atlasi ipd. so v digitalnem zapisu postali nepogrešljivi),
ustvarjajo se celo novi vidiki uporabe (multimedija), bodisi se preko njih povečuje dostopnost in kvaliteta informacij o knjigah. Povedano drugače, zgodovinska izkušnja danes kaže, da knjiga z nastopom vsakega »konkurenčnega« medija
pridobiva, vsekakor več pridobiva kot izgublja, svojo lastno marginalnost v
primerjavi s sodobnimi mediji, ta videz svoje konzervativnosti ali svoje manjše
privlačnosti v oziru do konkurenčnih tehnoloških umetelnosti pervertira v svojo dobrobit natanko s tem, da igra na karto teh svojih »šibkih« pritiklin. Igra na
način, da svoje »slabosti« izpostavi kot tisto, kar je v resnici onkraj te imponirane
konkurenčnosti s sodobnimi tehnologijami, da skratka sebe prikaže kot nekaj,
kar ni primerljivo z ostalimi konkurenti, kar je zunaj serijsko, na neki način nemerljivo in ravno zategadelj nepogrešljivo. Retorika o izrinjanju knjige in njeni
skorajšnji pozabi potemtakem tudi dandanes nima trdne osnove. Knjiga kot medij
še vedno kraljuje, to potrjujejo zgornje številke.
2. Druga pomembna značilnost slovenskega založništva je veliko število
založniških producentov. Po podatkih Narodne in univerzitetne knjižnice je bilo
skladno z ISBN klasifikacijo v začetku leta 2006 registriranih 2180 založnikov,
aktivnih je 1858, od tega je zabeleženih 260 pravnih subjektov, ki založništvo
opredeljujejo kot svojo primarno dejavnost. V Nemčiji, ki ima 82 milijonov
prebivalcev, znaša število takšnih založnikov 2100, v Španiji s pol manj prebivalci jih je 2843, v ZDA z 286 milijoni 9500, v Srbiji in Črni Gori z desetimi
milijoni prebivalcev 850. Slovenija je torej tudi v tem pogledu založniško bogata
dežela.
3. Upamo si postaviti vsebinsko oceno, da je slovenska založniška produkcija
danes izredno raznovrstna tako žanrsko kot produkcijsko in da dosega v povprečju visoko raven kvalitete. Tukaj nas bo zanimala v prvi vrsti raznolikost
založniške produkcije v Sloveniji. Po UDK klasifikaciji je med vsemi izdanimi
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knjižnimi naslovi v letu 2005 (po podatkih NUK-a s konca februarja 2006) s
področja leposlovja izšlo 23,1 % oziroma 898 naslovov, da gre za učbenike, je
zabeleženo pri 19,4 % oziroma 754 naslovih. Obče mnenje, da med izdanimi
knjigami prevladujejo učbeniki, tako ni točno, prav gotovo pa med ponatisi večji
delež zavzemajo prav ti. Spodnja tabela prikazuje, pod katere vsebinske sklope
se razvrščajo knjige, ki so izšle v letih 2004 in 2005, pri čemer je potrebno upoštevati začasnost podatkov za leto 2005. Razlog temu je Zakon o obveznem pošiljanju tiskov iz leta 1972, ki ne zagotavlja ažurnih podatkov o knjižni produkciji.
Predpostavljamo lahko, da gre za bolj ali manj kontinuirano razmerje med samimi področji, vsekakor pa izstopa delež knjig, ki sodijo pod leposlovje, umetnost, humanistične in družboslovne vede, tj. tistih, katerih izdajanje poudarjeno temelji na nekomercialni podlagi. Opazimo lahko torej, da glede na vsebino knjige izhajajo na vseh področjih in da gre povsod za precejšnje število
naslovov oziroma da se vsiljuje vtis, da nobeno izmed področij ni posebej »podhranjeno«.
UDK

leto 2004

leto 2005

0 splo{no

145

116

1 filozofija, psihologija

196

130

2 verstvo

162

150

3 dru`bene vede, u~beniki do 4. razreda O[

802

603

5 naravoslovje

324

281

6 medicina, tehnika

831

684

7 umetnost, {port

590

549

8 jezikoslovje, leposlovje

1238

1144

9 zgodovina, zemljepis

366

288

skupaj:

4654

3945

Vir: NUK

4. Nizka potrošnja za knjige se evidentno odraža v nizkem številu ponatisov, v
letu 2004 je bilo denimo ponatisnjenih 785 knjižnih naslovov. Upoštevaje odstopanja (poizkusne prve naklade, ponatisi nizkonakladnih knjig, ki so nepogrešljive za posamezne pedagoške ali znanstvene procese ipd., in obratno, knjige,
katerih prva naklada šteje več kot 3000 izvodov) lahko od tod potegnemo oceno,
da je vsaka šesta izdana knjiga v Sloveniji takšna, da ji trg nameni daljše življenje, vsaka šesta knjiga je komercialna, ekonomsko rentabilna. Zato ni nenavadno,
da so za slovensko založništvo značilne nizke naklade, povprečna naklada
leposlovja znaša 621 izvodov na naslov, povprečna naklada revij s področja
kulture znaša 527 izvodov na številko. Toda nizke naklade še zdaleč niso le pokazatelj ekonomske neuspešnosti založništva: danes je število izdanih knjig z nizkimi nakladami, paradoksno, tudi eden izmed pokazateljev uspešnosti nacionalnega založništva, a o tem nekoliko kasneje. Po več poteh smo prišli do ocene, ki
je bržkone precej blizu realnemu stanju, in sicer da se v Sloveniji prodajo na gla-
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vo prebivalca 2–3 knjige letno, na Finskem denimo znaša ta številka 6, v Franciji
v letu 2004 7,2. V Sloveniji tudi nimamo podatka o povprečni nakladi na knjižni
naslov, podlago za to zbiranje bo predvidoma zagotovil nov Zakon o obveznem
izvodu publikacij, to pa bo predstavljalo tudi določnejšo osnovo za celovitejše
spremljanje stanja na knjižnem trgu. Vsekakor pa ta naklada v Sloveniji še zdaleč
ne dosega 7529 izvodov na naslov, kot je znašala povprečna naklada knjige v
Franciji leta 20042.
5. Slabo razvita knjigarniška mreža je za nas še vedno dejstvo: zahtevnejšo in
aktualno produkcijo s področja leposlovja in humanistike je mogoče danes najti
v knjigarnah v 8 slovenskih krajih nad 5000 prebivalci, kolikor toliko široko
ponudbo knjig pa je mogoče zaslediti v 44-ih krajih od skupaj stotih, ki štejejo
nad 5000 prebivalcev. Kraj s 5000 prebivalci velja za rentabilnostni prag delovanja
knjigarne; če je v Sloveniji krajev, ki nimajo knjigarne, kar 56 ali več kot polovica, potem je to indikativno. Pri tem velja poudariti, da narava knjige kot posebnega kulturnega produkta brez dvoma zahteva razvijanje tudi drugih prodajnih poti
(knjižni klubi, akviziterstvo, internet ipd.), vendar so te poti le dopolnilo in ne
morejo nadomestiti knjigarniške mreže kot temeljne infrastrukture za približanje
knjig potencialnim potrošnikom. To dokazujejo najbolj razviti evropski knjižni
trgi, ki imajo za svojo trdno osnovo in temelj razvoja panoge razvejano in dobro
stoječo knjigarniško mrežo, ki jo države na različne načine podpirajo (Francija,
Danska, Norveška, Finska). Po podatkih Ministrstva za kulturo je v obdobju 2003–
2005 sicer narasel delež prodanih knjig v knjigarnah na nekaj več kot 30 %, a ta
delež je denimo v primerjavi s Francijo, ki leta 2004 dosega 47 %, še vedno občutno prenizek in ne zagotavlja pogojev za trajnostni razvoj panoge. Dejstvo je, da
tako razvita knjigarniška mreža v Sloveniji ne more zagotoviti enakomerne
dostopnosti knjige na celotnem območju Slovenije, prav od razvoja in kvalitetne
rasti knjigarniške mreže pa bo bržkone v prihodnje še najbolj odvisna
konkurenčnost slovenskih založnikov.
6. Slovenijo odlikuje dobro razvita mreža splošnih knjižnic, 61 splošnih knjižnic
premore skupaj 239 izposojevališč in 12 bibliobusov, krajev nad 1500 prebivalci, v katerih ni knjižnice, pa je trenutno še 70. Rezultat dobro razvite mreže knjižnic
je preko 22 mio izposoj vsega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu
2004, kar nas med evropskimi državami postavlja v zgornje povprečje, saj so po
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Podatki o francoskem založništvu so dosegljivi na spletni strani francoskega Ministrstva za kulturo in komunikacije, www.centrenationaldulivre.fr. Sklicevanje na Francijo je koristno iz dveh
razlogov: ker gre za tradicionalno zelo razvito založništvo in ker razpolagajo z bistveno več podatki o stanju na knjižnem trgu kot katerakoli druga evropska država. A če se vrnemo k prodajnim
potem: v Franciji v letu 2004 predstavlja internetna prodaja 4,6 % vseh prodanih knjig, kar 20 %
knjig se proda v veleblagovnicah, ki niso specializirane za prodajo knjig, 22,6 % pa preko knjižnih
klubov. Po podatkih Finskega združenja knjigotržcev se je na Finskem, drugem primeru »knjižno
uspešne« države, leta 2003 v knjigarnah prodalo 38,1 % vseh knjig, založniki pa so neposredno
prodali 17,8 % knjig; o tem Stockmann, 2004.
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podatkih Libecona na podlagi mednarodne primerjalne raziskave o ekonomiji
knjižnic slovenske knjižnice v letu 2002 dosegle 4145 obiskov na 1000 prebivalcev, kar nas denimo postavlja daleč pred Avstrijo (800), Slovaško (1191), obenem pa blizu Švedski (4526), Nemčiji (4033) in Franciji (4991), a daleč za Dansko (6260), Islandijo (8896) in za absolutnimi rekorderji Finci (12758), kjer je v
knjižnice vpisanih 46 % prebivalcev, medtem ko Slovenija tu dosega povprečje
EU (24%). Obseg zbirke knjižničnega gradiva v slovenskih splošnih knjižnicah
je leta 2004 znašal 8.161.789 enot gradiva, obrat tega gradiva pa je bil 2,8 na enoto.
Po učinkovitosti knjižničnega sistema kot celote se Slovenija uvršča na šesto do
osmo mesto v Evropi. (O tem podrobno Žaucer, 2005.)
7. Za slovensko založništvo je značilna določena stopnja nepovezanosti panoge,
v kateri še vedno niso definirane in se ne izvajajo nekatere skupne infrastrukturne funkcije, ki bi povečale učinkovitost poslovanja založb. V primerjavi z
urejenimi evropskimi knjižnimi trgi manjka informacijski sistem »knjige na
trgu«; pogrešati je »Net book agreement«, medsebojni partnerski dogovor o
sodelovanju in razmerjih med akterji, ki nastopajo na knjižnem trgu, založniki,
knjigarnarji, knjižnicami - zgled bi bil lahko norveški; odprto ostaja vprašanje
poenotenja distribucije, saj na tako majhnem knjižnem trgu nikakor ni smotrno
ohranjati sedanje razpršenosti v tem segmentu, ta manjko pa ima za posledico
določeno neprofilirano dejavnost precejšnjega števila založb, ki poleg ustvarjanja knjig in revij kot svoje temeljne dejavnosti hkrati skrbijo tudi za distribucijo svoje produkcije, oblikujejo lastne prodajne poti, vzpostavljajo lastne informacijske sisteme ipd., in sicer ne glede na velikost svoje založniške dejavnosti.
Toda razlogi za to so poleg pogojenosti z velikostjo trga vezani tudi na zgodovino
slovenskega založništva, v kateri na neki točki ni prišlo do te delitve dela in je
zato to breme navzoče še danes.
Glede na obstoječe stanje na področju knjige se izvajajo različni ukrepi državne
podpore, ki jih v grobem lahko razdelimo na neposredne oblike podpore (spodbujanje knjižne in revijalne produkcije ter bralne kulture) ter posredne oblike
podpore (podpora knjižnicam), izvajajo jih različna ministrstva, največji delež
pa pritiče Ministrstvu za kulturo. Državno podporo knjigi lahko razdelimo v tri
sklope
a) država posamezne segmente, ki se skladajo z javnim interesom na različnih
področjih (kultura, šolstvo, znanost idr.), podpira z različnimi oblikami
neposrednih podpor. Ministrstvo za kulturo je tako v letu 2005 namenilo različnim oblikam neposredne podpore knjigi preko 1,3 mrd SIT, skupaj z ostalimi ministrstvi pa je bilo iz državnega proračuna v letu 2005 spodbujanju
knjige namenjenih nekaj več kot 2,1 mrd SIT, in sicer brez sredstev za knjižnice;
b) država neposredno podpira založniško panogo s priznavanjem nižje, 8,5 %
stopnje DDV-ja na knjigo, ta način podpore pa je značilnost praktično vseh
evropskih držav (izjeme so dveh vrst: med prve sodijo Slovaška, Danska in
Rusija, kjer so knjige obdavčene po običajni, višji stopnji DDV, med druge pa
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spadajo Anglija, Irska, Poljska, Norveška in Hrvaška, kjer je stopnja DDV na
knjigo 0 %, medtem ko sta Španija in Malta prejšnjo ničelno stopnjo dvignili
na 4 oz. 5 %); sedem novih članic EU ima knjigo obdavčeno s 5 %. Španija,
Francija in Italija imajo za obdavčevanje knjige dve različni stopnji;
c) država posredno podpira založniško panogo z odkupi knjig in drugega
knjižničnega gradiva za knjižnice. V letu 2004 je bilo tako s sredstvi Ministrstva za kulturo (634 mio SIT) in lokalnih skupnosti (859 mio SIT) nakupljenih
skupaj okoli 380.000 primerkov knjižničnega gradiva za splošne knjižnice, v
razmerju 58 % strokovno gradivo in 42 % leposlovje.
A bržkone je dolgoročno odločilen nek drug del »posredne podpore« založniški
dejavnosti, ki se umešča v sklop sistemskih dejavnikov. Gre za položaj knjige v
šolskem sistemu, in sicer od predšolske vzgoje, univerzitetne ravni do
vseživljenjskega učenja, z brez dvoma odločilnim obdobjem oblikovanja zavesti o pomenu branja za razvoj posameznika, ki ga priuči osnovna šola. Kolikor je
šolski sistem naravnan k intenzivnemu spodbujanju branja, k razvijanju bralnih
zmožnosti in k večanju motivacije za branje, potem se knjigi v družbi s takšnim
sistemom piše dobro in obratno. O tem govorijo izkušnje propulzivnejših evropskih edukativnih sistemov.

3

Analize o vplivih ekonomskih in socialnih reform
na področje knjige

Tri študije o ekonomskih učinkih napovedanih gospodarskih in socialnih reform
na področju kulture (Vlada RS, 2005) so dobrodošlo čtivo. Ker je področje kulture nasploh izredno kompleksno in ker nanj učinkujejo številni dejavniki, pa
tudi zato, ker so bili ekonomski vidiki kulture doslej slabo raziskani, so s pridobljenimi študijami podane dodatne podlage za argumentiramo javno razpravo o
stanju in perspektivah slovenske kulture z vidika predlaganih reformnih ukrepov. Potrebno je povedati, da nekateri dezagregirani podatki za področje kulture
na Statističnem uradu RS zaenkrat niso dosegljivi, zato bodo študije, kot napovedujejo njihovi avtorji, v teh delih še dopolnjene: zlasti se to nanaša na DDV,
strukturo plač po dohodkovnih razredih in strukturo stroškov, kar bo podalo
popolnejšo sliko glede velikosti dodane vrednosti po posameznih producentih
na področju kulture. Ne glede na to nedokončanost in v izogib izmikanju v heglovsko slabo neskončnost (opraviti je potrebno še to ali ono raziskavo, pridobiti še te podatke ipd.) je treba reči, da je celotna slika možnih učinkov vendarle
precej izoblikovana in dopušča, da pridemo do nekaterih zaključkov.
Na opisano stanje založništva bomo poskušali aplicirati dve verjetno ključni točki
učinkovanja morebitne uvedbe EDS in zlasti 20 % davka na dodano vrednost na
področje založništva.
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Rezultati raziskav kažejo, da bi morebitna uvedba EDS povsem na novo porazdelila davčno obremenitev, kar pa naj bi za večino področij kulture ne imelo večjih
neposrednih negativnih učinkov, preračuni govorijo celo o nasprotnem. Obenem
pa je nesporna ugotovitev obeh raziskav, tako MFB Consultinga kot Ekonomske
fakultete, da so učinki morebitne uvedbe EDS najbolj občutljivi prav na področju
izdaje knjig ter na področju kinematografije. Še zlasti področje knjige po predvidevanjih raziskovalcev pridobiva v primerjavi z ostalimi področji kulture od
predlaganih ukrepov reform znatno manj spodbud za svoj razvoj. V nadaljevanju bomo poskušali pokazati, zakaj je temu tako.

3.1

Mikro in makroekonomski učinki

A) Raziskava, ki jo je izvedlo podjetje MFB Consulting d.o.o., podaja mikroekonomsko analizo štirih konkretnih subjektov, ki delujejo na področju knjige:
malo založbo z dvema zaposlenima, srednje veliko založbo z deloma komercialnim deloma nekomercialnim programom in 7,8 zaposlenimi, srednje veliko
založbo z literarnim in humanističnim programom ter 17-imi zaposlenimi ter
literarno knjigarno z 8,8 zaposlenimi. Raziskava se osredotoča na neposredne
učinke, ki so zajeti v modelu, ki upošteva možne spremembe EDS: odpravo davka na izplačane plače, stroške dela sodelavcev po pogodbah o delu, plačila na
osnovi prenosa premoženjskih pravic, plačila avtorskih honorarjev, obremenitev blaga in storitev z DDV.
Ugotovitve, dobljene na podlagi podatkov za leto 2005, preračunanih v sistem
EDS, so naslednje:
- v mali založbi bi se bruto stroški za plače povišali za 2,69 %, stroški dela na
zaposlenega bi se zvišali za 2,11 %, na letni ravni pa bi ta strošek pomenil
84.000 SIT. Določen prihranek si založba lahko obeta pri zmanjšanju bruto
višine avtorskih honorarjev, in sicer za 3,23 %. Glede na strukturo ostalih
stroškov založbe bi pri mali založbi prišlo do zvišanja stroškov nabav po 20
% DDV-ju za 0,43 %, za 5,19 % pa bi se povečal bruto promet;
- za srednjo založbo s 7,8 zaposlenimi bi uvedba EDS pomenila za 2,8 % nižje
bruto plače in prihranek stroškov dela na zaposlenega za 5,4 %, na letni ravni
skupaj 1,8 mio SIT, kar pomeni, da bi bile zanjo spremembe ugodne, ob upoštevanju možnega znižanja bruto izplačil avtorskih honorarjev bi bili prihranki
možni tudi iz tega naslova;
- srednja založba s 17 zaposlenimi bi ob uvedbi EDS na ravni bruto plač prihranila 2,57 %, stroški dela na zaposlenega bi se znižali za 6,4 % oziroma za
4,6 mio SIT na letni ravni. Tudi tu je možen dodaten prihranek iz naslova
znižanja bruto avtorskih honorarjev, EDS bi pomenila tudi 12 % prihranek iz
naslova davka na dohodek pravnih oseb, medtem ko bi 20 % DDV pomenil
0,81 % povišanja stroškov pri nabavi blaga in storitev;
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pri knjigarni pa se zopet srečamo z drugačno sliko, saj bi se stroški dela na
zaposlenega zvišali za 1,42 % oziroma za 335.000 SIT na letni ravni, odpira se
možnost znižanja bruto avtorskih honorarjev, medtem ko bi se bruto promet
ob uvedbi 20% DDV-ja zvišal za 10,14 %. Spremembe uvedbe EDS bi bile pri
knjigarni neugodne, saj razbremenitev, z izjemo 12 % pri dohodkih pravnih
oseb, ni pričakovati.

Raziskava Ekonomske fakultete na makroekonomski ravni preko analize parcialnega in splošnega ravnotežja odpira druga vprašanja, vprašanja učinkov EDS na
raven ponudnikov kulturnih dobrin in raven potrošnje. To so zelo zahtevna vprašanja, tudi vprašanja, ki so bila doslej slabo raziskana, a vendar odgovori nanje
bistveno sooblikujejo položaj kulture, ponovno pa je izpostavljeno stanje na tistih področij kulture, ki so tudi na trgu, zlasti področje knjige. Poleg že naštetih
dejavnikov glede stanja v slovenskem založništvu velja v kontekstu potrošnje
za knjige zato navesti še naslednje:
- že danes vemo, da je slovenska knjiga zaradi nizkih naklad pregovorno draga, čeprav je ponudba knjig na slovenskem knjižnem trgu danes z vidika cenovne dostopnosti bistveno bolj uravnotežena; kot lahko opazimo, se je v
zadnjih dveh letih na trgu pojavilo več zbirk žepnih knjig različnih založb,
kar pomeni, da ponudba teh knjig narašča, še več, nekaj založb poskuša svojo
strategijo pogumno graditi primarno na paperback izdajah, kar je novost na
knjižnem trgu ne le v produkcijskem smislu, temveč tudi v smislu dostopnosti knjige na doslej zanjo nedostopnih prodajnih mestih3;
- da je vzrok za nizko raven potrošnje knjig v Sloveniji tudi neenakomerna
dostopnost knjige na celotnem območju Slovenije, kar je posledica slabo
razvite knjigarniške mreže.

3.2

Stičišče stanja v založništvu in predvidenih učinkov
reform

Povedano nas navaja na naslednje presečišče dveh prevladujočih silnic v slovenskem založništvu, in prav to presečišče utegne najbolj determinirati položaj
panoge znotraj okvira reform. Neposredni učinki na poslovanje založnikov naj
bi z vidika razbremenitve stroškov dela ne bili posebej negativni, kar je manj
pomembno; pomembneje je, da bi ti učinki ne bili pozitivni do mere, kot se tega
3
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V tem kontekstu je pomenljiv podatek za Francijo; izmed vseh natisnjenih knjižnih naslovov v
letu 2004 jih je 22,6 % izšlo v obliki žepnih knjig, izmed vseh prodanih izvodov je bilo žepnih knjig
30,8 %. Glede na leto 2004 so se cene knjig v Franciji povprečno povišale za 0,8 %, kar je zanemarljiv delež, ki pa zopet potrjuje, da je knjiga poseben produkt, katerega tržna dimenzija ni vselej v
ospredju. Po podatkih Ministrstva za kulturo se povprečna cena knjige v Sloveniji leta 2004 in
2005 ni bistveno spremenila: znaša okoli 4250 SIT oziroma 17,7 EUR.
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sicer nadeja večina drugih gospodarskih panog, ki proizvajajo visoko stopnjo
dodane vrednosti. Kako je mogoče, da založništvo knjig v tem kontekstu nastopa
kot izjema med tistimi gospodarskimi panogami, ki v svoji zaposlitveni strukturi prav tako vključujejo pretežni delež visokokvalificirane delovne sile? Kako je
mogoče, da izdajanje knjig, ki temelji na vseh možnih znanjih in je praktično
odvisno od dosežene ravni znanja in ustvarjalnosti v družbi, tako malo pridobiva iz naslova razbremenitev stroškov dela, če vemo, da sedanji davčni sistem
delo in znanje obremenjuje znatno previsoko? Odgovor leži v podatkih o številu
zaposlenih in višini plač v posameznih sektorjih kulture, ki temeljijo na podatkih SURS za leto 2005 (citirano po Šušteršič, 2006):
SKD

naziv dejavnosti

{tevilo
neto
zaposle- pla~a
nih
2005
10317 211.488

bruto
pla~a
2005
340.736

bruto
pla~a
EDS
325.279

indeks
EDS

razlika
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-15.457

3065

232.530

384.398

359.304

93.5

-25.094

22.110 izdajanje knjig
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186.524

292.034

284.910

97,6

-7.124

22.120 izdajanje ~asopisov

1418

279.706

482.075

435.592

90,4

-46.484

22.130 izdajanje revij in
periodike
22150 drugo zalo`ni{tvo
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218.168

354.663

336.081

94,8

-18.582
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157.027

235.519

237.211
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182.329
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278.125
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291.281
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257.631

255.874

99,3

-1.1757
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214.134

346.310

329.557

95,2

-16.753

2171

194.009

306.374

297.013

96,9

-9.361

1664

198.019

314.057

303.498

96,6

-10.560

448

184.405

287.975

281.484

97,7

-6.491

2557

203.469

324.499

307.179

96,2

-12.189

kultura
22.1

92.110
92.130
92.2
92.3
92.310
92.320
92.5

zalo`ni{tvo

filmska in video
dejavnost
snemanje filmov in
videa
kinematografska
dejavnost
radijska in televizijska
dejavnost
umetni{ko ustvarjanje
in poustvarjanje
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in poustvarjanje
obratovanje objektov za
kult. prireditve
dejavnost knji`nic,
arhivov, muzejev ipd.
dejavnost knji`nic

1219

200.295

318.420

330.566

96,5

-11.240

196

214.758

347.602

317.296

95,1

-17.036

92.521 dejavnost muzejev

666

206.552

330.406

317.296

96,0

-13.110

92.522 varstvo kulturne
dedi{~ine

278

215.742

349.641

332.158

95,0

-17.482

92.511

92.512 dejavnost arhivov

Učinki morebitne uvedbe enotne davčne stopnje (EDS) na področje knjige niso
zgolj neposredna posledica načrtovanih ukrepov gospodarskih in socialnih reform, temveč so tudi odraz dejanskega stanja v sami panogi, ki se v prvi vrsti
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kaže v nizki stopnji zaposljivosti in v nizkem povprečju višine bruto plač na
zaposlenega, kar bistveno zmanjšuje odzivnost založnikov glede na razvojne
zmožnosti, ki naj bi jih v gospodarstvu sprostile predlagane reforme. Za razliko
od sektorja izdaje knjige je slika veliko boljša v sektorjih izdaje časopisov in
izdaje revij, kar daje skupaj boljše povprečje za založništvo kot celoto, vendar
so vsi trije sektorji v praksi nepovezljivi, zato jih je potrebno obravnavati ločeno.
Povedano konkretno:
- stopnja zaposljivosti in zaposlenosti v sektorju izdaje knjig je najnižja v
primerjavi z vsemi drugimi dejavnostmi v kulturi (967 zaposlenih v l. 2004),
stanje je boljše v časopisni dejavnosti in pri izdajanju revij, a je ta segment z
vidika producentov s področja kulture manj v ospredju; posebna zgodba je
število zaposlenih v knjigarnah, saj se je to število v letu 2003 glede na leto
1997 zmanjšalo za skoraj 45 % oziroma je padlo s 524 na 375 zaposlenih (Vir:
SURS);
- dohodki redno zaposlenih v sektorju izdaje knjig so daleč najnižji v kulturi
(266.000 SIT bruto povprečna plača v letu 2004, na področju dediščine in
knjižnic znaša denimo 318.580 SIT bruto, število zaposlenih v tem sektorju
pa je leta 2004 znašalo 2557 oseb); tako naj bi v sektorju izdaje knjig EDS na
bruto plačah prinesla 7,12 % prihranek, povsod drugod, razen pri področju
filmske dejavnosti, bi bil ta prihranek bistveno višji;
- zvišanje bruto prometa v panogi ob uvedbi 20 % DDV-ja naj bi na področju
knjige v povprečju znašalo 5,26 %, dvig stroškov pa naj bi znašal 0,89 %;
- ocenjuje se povprečno 4–5 % dvig cen knjig.
Če se prva silnica veže na stroške dela in zaposlitveno strukturo, potem druga
prevladujoča silnica v slovenskem založništvu zadeva potrošnjo za knjige. Že
tako šibko plat slovenskega založništva utegne po predvidevanjih raziskave
Ekonomske fakultete doleteti prestrukturiranje potrošnikov, povrhu tega pa tudi
dvig povprečne cene knjige. To pa bi imelo konsekvence tudi za stanje v slovenskem knjižničarstvu, saj danes zlasti splošne knjižnice dosegajo dobre rezultate
pri obisku in izposoji predvsem zaradi sorazmerno dobrega prirasta zbirke
knjižničnega gradiva in zagotavljanja navzočnosti aktualne založniške produkcije v knjižnicah.
Če smo prej ponazorili, kako širok spekter knjig z različnih vsebinskih področij
proizvede slovensko založništvo, potem za prestrukturiranje te produkcije z
vidika potrošnje pravzaprav ostane bore malo možnosti: večjih področnih niš v
knjižni produkciji, ki bi bile še neizkoriščene, tako rekoč ni4. Naj tu v navezavi
4
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Oglejmo si primer. Kot smo videli zgoraj, najnižje število knjig beležimo v skupini UDK 0, ki nosi
naziv splošno. V to skupino sodijo denimo splošni leksikoni, ki naj bi zadovoljevali kar najširše
potrebe najširšega slovenskega bralstva po vsakovrstnih osnovnih informacijah. Skratka žanr, ki
mora temeljiti na komercialni podlagi, hkrati tudi žanr, v katerem bi po logiki stvari pričakovali
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na predlagane reforme in težnjo, da se z njimi spodbudi znanje, spomnimo na
zadnjo raziskavo Knjiga in bralci, ki je med drugim potrdila močno korelacijo med
kupovanjem knjig in izobrazbo (Žnideršič, Podmenik, Kocjan, 1999). Po drugi
strani pa je taista raziskava, ki je analizirala slovenski trg knjige v daljnem letu
1998, prišla do rezultata, da se za nakup knjig največ ljudi ne odloča zaradi dveh
razlogov: cene knjige (6 %) in zato, ker si knjige izposodijo (5 %). Vendar je zanimivo, da je bil delež prvih pri prejšnji raziskavi, opravljeni v letu 1984, bistveno
višji in je znašal celih 33 %. Tega sporočila potrošnikov glede kupovanja knjig
kajpada ni mogoče ignorirati, v današnjem svetu potrošniških »akcij« toliko manj
kot ob izteku tisočletja5.
Spričo navedenega je natanko presečišče obeh opisanih silnic tista točka v razpravi
o položaju slovenskega založništva glede predvidenih reformnih ukrepov, ki daje
misliti. Poskusimo v nadaljevanju to presečišče premisliti na način, ki le na prvi
pogled ne bo imel dosti skupnega s predlaganimi reformnimi ukrepi, na način, da
bomo izhajajoč iz zgornje analize stanja aplicirali topos knjige na razvitost družbe
kot celote. Povedano drugače, poskušali bomo utemeljiti razmerje med knjigo, v
prvi vrsti njeno dostopnostjo, in razvojem družbe.

4

Knjiga in branje kot razvojni kategoriji

Knjiga in branje sta vpeta v razvoj posameznika in v razvoj družbe, v razvoj znanja
in razvoj ustvarjalnosti. Prav s tega vidika, ki je neposredno povezan z razvojem
gospodarstva in družbe, je knjigo potrebno razumeti kot ključen razvojni dejavnik, kot predpostavko in pogoj razvoja. Dostopnost knjige v knjižnicah, razvita založniška produkcija, pogoji za ustvarjalnost avtorjev, a nič manj visoka
potrošnja za knjige, so ob šolskem sistemu apriorni pogoji za zvišanje stopnje
funkcionalne pismenosti. Eno izmed korelacij med stopnjo pismenosti, gospoprecejšnjo konkurenco. Ali ta na Slovenskem knjižnem trgu obstaja? Se v njem pojavljajo različne
potrebe široke bralne publike, ki založnikom narekujejo produkcijo več tovrstnih naslovov? Odgovor
je na dlani: kralj tega žanra je v Sloveniji že od leta 1973 Leksikon Cankarjeve založbe, popularno
imenovan Sova. Razlogi, zakaj denimo drugi založniki tu ne ponudijo konkurenčnega produkta,
je na dlani: visok rentabilnostni prag, da se takšno knjigo dejansko izda, nenazadnje tudi zahtevnejša in obsežnejša kadrovska struktura, ki jo takšno založniško podvzetje zahteva. Če pa na to
pogledamo z drugega zornega kota, potem lahko v dejstvu opisanega neobstoja konkurence nesporno razbiramo nizko ekonomsko zmožnost in kondicijo slovenskega založništva. Lahko pa si zastavimo tudi bolj provokativno vprašanje: ali bi slovenski knjižni trg »prenesel« več različnih
»sov«, morda vsaj še kakega »čuka«?
5

O prepričljivi filozofski utemeljitvi tega, zakaj je današnje potrošništvo v svojem bistvu najdoslednejše utelešenje skoposti in na kakšen način trgovci s tem, ko zaigrajo na karto skoposti potrošniku uspevajo prodati več (za isto ceno dobite več, izredni popusti, brezplačni dodatki) ipd., v Dolar,
2002.
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darsko razvitostjo družbe in potrošnjo za knjige je nakazala mednarodna raziskava o pismenosti PIRLS 2001, ki je preučevala bralno pismenost pri učencih tretjega
razreda. Rezultat je za Slovenijo več kot pomenljiv: v državah, kjer so rezultati
pismenosti najvišji, je tudi najvišja potrošnja za knjige, obenem pa so to tudi
gospodarsko najbolj razvite države: tako ima doma več kot 100 knjig 64 % otrok
na Švedskem, 67 % otrok na Norveškem, 66 % otrok v Islandiji in 54 % otrok na
Nizozemskem; v Sloveniji je takšnih otrok le 29 %. Nad 200 knjig ima 42 % otrok
na Švedskem, v Sloveniji le 13 %. Če torej Slovenija dosega visoke rezultate glede
produkcije knjig in visoke rezultate glede izposoje knjige, pa so njeni rezultati
glede bralne pismenosti bistveno slabši. Brez dvoma je poleg določenih anomalij šolskega sistema glede razvijanja bralnih zmožnosti razlog temu tudi v slabi
potrošnji za knjige in torej slabši dostopnosti knjige bralcem/kupcem.
Teh zagat glede stopnje funkcionalne pismenosti se v zadnjem času intenzivno
zaveda tudi EU6. Skladno z usmeritvami razvitih evropskih držav in tudi skladno
z deklaracijo evropske konference o knjigi iz leta 2005 (Chalkidiki v Grčiji) se
vse bolj poudarja potrebo po skupni evropski politiki spodbujanja branja, ki naj
nadgrajuje tozadevne nacionalne politike in se konstruktivno vklaplja v cilje
Lizbonske strategije: potrebni so dolgoročnejši ukrepi, ki bodo omogočali razvoj bralne kulture in dvig pismenosti prebivalstva. Zato je zelo pomembno, da v
Sloveniji trenutno nastajata dve strategiji, Strategijo razvijanja pismenosti
pripravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo, Strategija razvoja bralne kulture, ki
se nanaša na strategijo razvoja pismenosti, pa je v pripravi na Ministrstvu za
kulturo. Gre za dokumenta, ki načrtujeta ukrepe na različnih ravneh, ki so usmerjeni na različne ciljne skupine prebivalstva, obenem pa vključujeta aktivnosti
domala vseh vladnih resorjev, s ciljem, da se na vseh starostnih stopnjah spodbudi razvoj bralne kulture in dvigne raven funkcionalne pismenosti na raven
najrazvitejših držav.
Druga korelacija med izdajanjem knjig in gospodarsko razvitostjo se kaže v številu izdanih knjig v posameznih državah. Razvitejše so države, več knjižnih
naslovov v njih izhaja, več izhaja tudi takšnih naslovov, ki niso ekonomsko rentabilni ali upravičeni. Še več, razvitost neke družbe in države se kaže predvsem v
tem, da je rentabilnostni prag za izdajo knjige nižji sorazmerno z doseženo stopnjo njene blaginje. Gledano z drugega zornega kota pa se blaginja kaže v tem, da
so države sposobne in voljne zagotoviti pogoje, ki omogočajo zadovoljevanje
kar najbolj diferenciranih potreb svojega prebivalstva, in to se neposredno odraža
tudi v potrebah po znanju, ustvarjalnosti in informacijah, ki ga kot medij nosijo
knjige. Tako je založniška panoga v svetu danes pahnjena v svojevrsten paradoks:
bolj ko je neka družba gospodarsko uspešna, več bo izdajala nekomercialnih knjig;
in obratno, manj je neka družba gospodarsko razvita, več komercialnih knjig bo
izdajala. Zato se je potrebno zavedati, da imamo Slovenci v svojem založništvu
6
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izreden zgodovinski kulturni kapital, ki po vsej verjetnosti zaradi svoje »izrednosti« presega dejansko podlago za zgornji sklep. Seveda pa je potrebno biti previden pri primerjavi teh podatkov. Na osnovi zgoraj navedenega bi namreč lahko
sklepali, da je bila leta 2004 Slovenija z 1,9 izdanih naslovov letno na tisoč prebivalcev v primerjavi s Hrvaško, kjer je tega leta na tisoč prebivalcev letno izšel
1,2 knjižni naslov, sorazmerno s tem razmerjem bolj gospodarsko razvita, a to bi
bil docela neverodostojen sklep. Ker smo že prej opozorili, da statistika slovenskega založništva v posameznih segmentih produkcije bistveno odstopa od evropske in svetovne, to seveda ni realen odraz stanja. A vendar se bodo tisti, ki
poznajo založništvo na Hrvaškem, verjetno strinjali s trditvijo, da knjige na
Hrvaškem izhajajo v višjih nakladah kot v Sloveniji, dejstvo pa je tudi, da je
Hrvaška glede na leto 2000 (izdanih 2969 naslovov, vključno s ponatisi) leta 2004
to številko podvojila (izdanih 6183 vseh izvodov, vključno s ponatisi, od tega
prvih izdaj 5438), kar kaže na izjemen razvoj založniške panoge, vezan predvsem
na stopnjo davka na knjige7. Kar pomeni, da je trditev tudi s to primerjavo v resnici potrjena.
Zato je potrebno odločno zavrniti priročno občo tezo, da so založniki v svetu v
težavah, ker preprosto izdajo preveč knjižnih naslovov in da pravzaprav ne bi
bilo prav nobene škode, če bi denimo izšlo 20 % manj knjig. In da ni nič drugače
s slovenskimi založniki. To zatekanje v paradoks hiperprodukcije, ki vnaprej
zmanjšuje likvidnostno zmožnost vsakega posameznega naslova in zmanjšuje
njegovo učinkovitost, namreč probleme svetovnega založništva zagrabi pri njihovem repu in zato zgreši bistvo, zaobide raison d’ętre založništva in poslanstvo
knjige8. Knjiga kot nosilka znanja, informacij in vsakovrstne ustvarjalnosti pravzaprav zadeva prav vsa področja družbenosti, je medij vsakovrstnega razvoja.
Zato ima knjiga danes v razvitem svetu posebno mesto dobrine s posebnim
pomenom, skorajda bi si drznili reči, da knjiga vse bolj postaja javna dobrina (in
vse manj tržno blago). Prav tega posebnega pomena knjige se vse bolj zavedajo v
prvi vrsti razvite države. Uspešnost posameznega nacionalnega založništva se
torej danes vse bolj meri tudi po tem, kako uspeva širiti spekter založniške produk7

Medklic, ki bi zahteval posebno pozornost in podrobno obravnavo: ker je založništvo izredno
kompleksna dejavnost in ker ga bistveno determinira velikost trga, je pri majhnih založniških
trgih izrednega pomena ravnotežje med davčnimi spodbudami za založništvo in učinkovitim sistemom državne podpore. Hrvaškim založnikom je država omogočila 0 % DDV na knjigo, a vzporedno
s tem ukrepom ni uspela oblikovati ustreznega sistema državne podpore, zato so se danes hrvaški
založniki po nekajletnem vzponu znašli v precejšnjih težavah praktično zaradi enega samega izrazitega
novega dejavnika na knjižnem trgu: številnih knjižnih akcij časopisov, ki so se lotili izdaje in ne
le ponatiskovanja knjig, od založb »prevzeli« najbolj popularne hrvaške pisce in obenem kupce
knjig skorajda »pregnali« iz knjigarn. Tega se zaveda tudi hrvaško Ministrstvo za kulturo, ki je
leta 2004 osnovalo delovno skupino za reformiranje sistema podpore knjigi. Aktualna raziskava
o hrvaškem knjižnem trgu je dosegljiva na http://www.bibliodyssey-croatia.org.

8

Kot je na Založniški akademiji v Ljubljani decembra 2005 poročal Robert Baensch, je v ZDA prodaja
knjig v letu 2004 padla za 15 %, a kljub temu narašča število izdanih knjižnih naslovov, saj v
ZDA 9500 založnikov na leto obelodani preko 171.000 novih knjižnih naslovov.
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cije. Seveda so pogoji delovanja založniškega trga še vedno odločilni, o tem ne
more biti dvoma, a vendar je značilnost svetovnega založništva ta, da število
izdanih naslovov narašča nesorazmerno z naraščanjem knjižnega trga. Prav zato
države knjigi posvečajo posebno skrb in jo tako ali drugače podpirajo. Oglejmo
si torej temeljne razloge za podporo knjigi, kot jih najdemo v razvitih državah:
- knjigo dojemajo kot per se javno dobrino, temelj razvoja človeka in družbe v
vseh njenih segmentih in obdobjih, zato je knjiga – čeravno je vseskozi tudi
ekonomsko blago – v teh državah tudi dobrina s posebnim statusom, kajti
javni interes, ki se veže na knjigo, bistveno presega zgolj področje kulture in
sega poleg šolstva in znanosti na praktično vsa področja družbe. O javnem
interesu na področju knjige podrobneje v Grilc, 2004;
- knjiga je še vedno temeljni nosilec znanja, znanosti, informacij in vsakovrstne
ustvarjalnosti, je osnova za razvoj bralnih zmožnosti, mišljenjskih zmožnosti;
kot smo ugotovili in pokazali na primeru televizije, razvoj novih medijev in
novih tehnologij ne izpodriva knjige, temveč jo v posameznih segmentih
dopolnjuje in veča njeno uporabnost;
- pomen dostopnosti knjige ni vezan zgolj na njeno cenovno dostopnost, na
dostopnost knjige v knjigarnah in knjižnicah; nič manj kot ta dostopnost ni
pomembna tudi dostopnost možnosti, da je mogoče izdati čim več knjig, s
tem ponuditi več znanja, ustvarjalnosti, več informacij, več pluralizma, in s
tem zadovoljevati različne potrebe po navedenem – kot smo lahko razbrali iz
podatkov o obsegu produkcije knjig ekonomska logika v tem oziru ni prevladujoča;
- najbolj gospodarsko razvite države so tudi države z najvišjo stopnjo bralne
pismenosti prebivalstva, v teh državah ima davčna obravnava knjige posebno mesto, poleg davčnih ugodnosti pa te države knjigi in bralni kulturi namenjajo skozi različne oblike podpor precejšnja javna sredstva; dolgoročno
to prinaša dobrobit k razvoju posameznika in družbe kot celote;
- narediti knjigo za čimbolj dostopno dobrino pomeni narediti za bolj dostopne
ustvarjalnost, znanje, izobraževanje; posledično pomeni to tudi zmanjševanje socialnih razlik, večanje kvalitete življenja in večjo socialno kohezivnost
– to pa seveda pomeni, da knjiga bistveno sodoloča te ekonomske kategorije.

5

Zaključek

Povedano nas torej z več strani navaja na sklep, da knjiga ni onstran ekonomije
in ni le postranska pritiklina gospodarskega razvoja, a istočasno knjiga nikjer v
razvitem svetu tudi ni zgolj ekonomska kategorija. Glede na dostopnost znanja,
informacij in vsakovrstne ustvarjalnosti, katerih temeljna prenašalka ostaja navkljub konkuriranju številnih drugih medijev, je knjiga izrazito razvojna kategori-
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ja, ki se neposredno veže na razvoj sfere šolstva in znanosti ter vsakovrstne ustvarjalnosti, a nič manj na kvaliteto preživljanja prostega časa in večanje socialne
kohezivnosti. Prav zato je »javni interes na področju knjige« versus »knjiga kot
tržno blago« točka, ki jo je potrebno vedno znova redefinirati. Prav zato knjiga ni
onstran predlaganih gospodarskih in socialnih reform oziroma njihova obskurna pritiklina, nasprotno, knjiga sama je reforma. V tem trenutku je na mestu in
pred nami premislek, kako področje knjige integrirati v razvojne reforme države,
saj je razvoj področja knjige ključno povezan z razvojem pismenosti, pismenost
pa je ključna za razvoj družbe kot celote. Potemtakem ne gre misliti le na knjigo
v okviru reform, temveč nemara to optiko istočasno zasukati: premisliti reforme
z vidika knjige in pomena, ki ga ima knjiga za razvoj kot tak.
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