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Izvleček
Raziskovanje knjižnega trga in položaja branja razkriva delovanje različnih podsistemov družbe, od kulturnega in izobraževalnega do gospodarskega in socialnega. Položaj knjige razodeva
kompleksno strukturo družbe in kaže stopnjo njene (ne)razvojne usmerjenosti, ki je povezana
z razvitostjo bralne kulture in različnih funkcionalnih pismenosti. Na osnovi novejših podatkov
o pogostosti branja in kupovanja knjig v Sloveniji, Franciji in na Finskem na eni strani ter spremembami na knjižnih trgih v teh državah na drugi je v članku analizirana odzivnost založnikov in
državnih politik na negativne smernice, ki sta jim podvržena evropski bralec in evropska knjiga.
Zaostrene razmere spričo gospodarske krize namreč nimajo nujno premo sorazmernih negativnih posledic na položaj branja, kar kaže prav primer Finske. Ne glede na to, da se ekonomski
kazalci knjižnega trga slabšajo, je v finskem založništvu bralna kultura še vedno v vzponu, razloga pa sta dva: Finci knjigo in branje dojemajo kot izrazito vrednoto per se, ki se prenaša iz roda v
rod; in knjiga ima v finskem šolskem sistemu izrazito aktivno in močno vlogo. Vloga kulturnega
kapitala, kot ga razume Bourdieu, je pri oblikovanje bralnih navad posameznika tako izrazita,
da članek utemeljuje trditev: povej mi, kako je s knjigo v tvoji deželi, in povem ti, v kakšni deželi
živiš in kako kakovostno živiš.
Ključne besede: knjiga, branje, knjigarne, knjižnice, založništvo, kulturna politika, šolska politika,
Slovenija, Finska, Francija
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Abstract
Researching the book market and reading culture reveals the functioning of various subsystems of a certain society, from cultural, educational, to economic and social. The status of
books reveals the complex structure of a society and reflects the level of its (non)development
which is closely linked to the level of reading culture and different aspects of functional literacy. Based on recent data on the frequency of reading and buying books in Slovenia, France
and Finland on the one hand, and changes on book markets in these countries on the other,
the article analysed the responsiveness of publishers and national policies to the negative
trends to which the European reader and European books are subjected. Harsh conditions
due to the economic crisis are not necessarily reflected in the negative impact on the status
of reading, as shown by the Finnish example. Notwithstanding that the economic indicators
show the deterioration of the book market, Finnish publishing industry is an example of the
improvement of reading culture. The reason is twofold: books and reading have been perceived as a distinct value by many generations and the book has a highly active and strong
role in the Finnish school system. The role of cultural capital, as seen by Bourdieu, is so strong
in the formation of reading habits of an individual that the article tries to justify the argument:
let me present the status of books in your country and I'll tell you what is your country of origin
and your quality of life.
Keywords: book, reading, bookshops, libraries, publishing, cultural policy, educational policy,
Slovenia, Finland, France

1

Uvod

Če je še do pred kratkim veljalo, da glede delovanja knjižnega trga v Sloveniji ni na
voljo dovolj utemeljenih in konkretnih podatkov ter se raziskovalci večinoma opirajo
na ocene, se je to z letom 2014 spremenilo. Pa ne le v Sloveniji. Francoski Nacionalni
center za knjigo je objavil raziskavo Francozi in branje, Finci so ob tem, ko so bili glavni
gostje Frankfurtskega knjižnega sejma, predstavili številne študije o f enomenu finske
knjižne kulture, v Sloveniji pa se je nadaljevala raziskava Knjiga in bralci. Slednjo je
Gregor Kocjan prvič izvedel leta 1973, sledile pa so še leta 1979, 1984 in zadnja 1998.
Seveda so se v tem času družbene in gospodarske okoliščine precej spremenile tudi
kar zadeva delovanje področja knjige: e-knjiga postopno, a vztrajno redefinira založniške modele ter bralne navade, pojavile so se nove prodajne poti za knjigo (trgovski centri, internet) in spremenile so se nakupovalne navade. Od tod drugačen naslov raziskave, Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji. Več kot dovolj
osnove za razmislek o tem, kako se je t. i. vrednost branja v sodobni družbi spreminjala in kako se danes dojema knjiga. Če se ob tem Slovenija primerja z najboljšimi, s
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»francosko knjižno monarhijo« in »finskim bralnim čudežem«, pa utegne biti koristen
tudi zaključek.1

2

Koliko, kdo in zakaj ljudje berejo?

Finci so edini evropski narod, ki na knjigo in njen položaj gleda izrazito optimistično,
kar je prvi raison d‘être njihovega knjižnega uspeha. Medtem ko Gabriel Zaid v Toliko
knjig (2006) razlaga, kako se založniki vedno in povsod pritožujejo nad krizo v njihovi
panogi, finski raziskovalci s prvo podpisano Doris Stockmann v študiji The Book trade
in Finland iz leta 2006 suvereno zapišejo: »Prihodnost finske knjige je svetla.« Da je
postal takšen zapis mogoč, je moralo miniti več kot stoletje od jasne odločitve, da se
želijo Finci od svojih sosedov razlikovati po količini in kakovosti znanja, ki ga imajo njihovi državljani. Premišljeno investiranje v družbo znanja jih danes postavlja na prestol
najbolj pismenih držav na svetu, ne oziraje se na to, ali gre za lestvice Unesca ali OECD.
In posledično, se razume, kotirajo visoko tudi na lestvici razvitosti držav. V številkah
to pomeni naslednje: 75 % Fincev najmanj 45 minut na dan porabi za branje knjig in
časopisov. Vsaj eno knjigo na leto kupi 77 % Fincev (Stockmann, Bengtosson in Repo,
2006). Dobra novica za finsko založniško industrijo je, da 5,5-milijonski trg ob sorodni
jezikovni omejitvi kot slovenski in z zahtevno demografsko sliko takšno usmerjenost
beleži že zadnjih dvajset let, kar potrjujejo tudi podatki iz Eurostata za leto 2013, po
katerih je 66 % Fincev najmanj enkrat v zadnjem letu obiskalo knjižnico, 75 % pa jih
je v tem obdobju prebralo najmanj eno knjigo.2 Kako jim je to uspelo? Tuula Haavisto,
direktorica helsinške mestne knjižnice, ki je leta 2014 obiskala Ljubljano, resda vidi
razloge tudi v nacionalnem značaju introvertiranih Fincev ter v razpoložljivi dnevni
svetlobi, ki zmanjšuje izbiro prostočasnih dejavnosti v korist poseganja po knjigah
(Haavisto, 2014). A dostopnost knjige in predvsem dostopnost znanja Finska – zopet
superiorno v svetovnem merilu – zagotavlja z izrednim sistemom 863 splošnih knjižnic, 155 bibliobusov in celo s knjižnično ladjo. Kljub vsemu to še zdaleč ne bi bilo dovolj. Treba je poseči po zgodovinskem spominu: leta 1858 je bila ustanovljena Zveza
1

2

Podrobneje o delovanju knjižnih trgov Slovenije, Hrvaške, Finske in Francije tako z vidika založniške
produkcije, delovanja knjižničnega sistema, tržnih pogojev in sistemov javne podpore knjigi v
primerjalni študiji Grilc, 2006, str. 49–80.
Special Eurobarometer 399 – Cultural acess and participation, Report, 2013. Res pa je, da je v primerjavi
z Evrobarometrom za leto 2007 število teh, ki so leta 2013 prebrali vsaj eno knjigo, na Finskem nižje
za 5 % (Cultural statistics, Eurobarometer, 2011). Raziskava Evrobarometra iz leta 2013 sicer opaža
generalno manjšo participacijo Evropejcev v kulturi in slabše konzumiranje kulturnih dobrin glede na
leto 2007, še posebej izrazit pa je ta padec v vzhodnoevropskih članicah EU. V Sloveniji se te vrednosti
glede na leto 2007 tako rekoč niso spremenile: leta 2013 je 67 % Slovencev v zadnjem letu prebralo vsaj
eno knjigo, 48 % pa jih je v tem času obiskalo knjižnico.
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finskih knjižnih založnikov, ki je pod isto streho združila vse člene knjižne verige: avtorje, založnike, tiskarje, knjigarne in knjižnice. Zveza se je soočila z vsemi negativnimi
dejavniki na poti do branja, od demografsko zahtevnega območja, nizkih donosov,
velikih stroškov distribucije, do jezikovno omejenega trga. Zveza je nato oblikovala
skupne uzance delovanja akterjev na knjižnem trgu ter tako med njimi ustvarila ravnotežje, ki je omogočilo trajnostni razvoj knjižne industrije. In ta celoviti pristop do
knjige so Finci ohranili do danes. Rezultati so na dlani. Finci niso le najboljši bralci, niso
le najboljši obiskovalci knjižnic (12,4-krat obiskov povprečno na prebivalca na leto),
so tudi med najboljšimi kupci knjig (povprečno šest knjig na glavo prebivalca na leto)
in najboljši bralci dnevnih časopisov (več kot 90 % Fincev vsak dan prebira časopise).
A morda simbolno najmočneje se njihova zavest o pomenu knjige kaže v odnosu do
branja otrok. Tuula Haavisto lepo pove, da je po eni strani branje individualna izkušnja,
ki jo z zgledom starši prenašajo na otroke, po drugi strani pa so Finci javnim knjižnicam dali prednost pred šolskimi, ki so v izraziti manjšini. Otroke zato od vsega začetka
navajajo na obisk splošne knjižnice, ki tudi po zaključku šolanja ostaja prostor, kamor
se vračajo. To, da sleherni sedemletnik prejme člansko izkaznico za splošno knjižnico,
je torej več kot le simbolna gesta, je naložba v bralca. Krog avtorja–založnika–knjigarne–knjižnice–bralca je tako sklenjen.
Raziskava Francozi in branje (Les Francais, 2014) postreže z natančnim vpogledom v
bralno tkivo te knjižne velesile in išče odgovor na dva ključna izziva: kako Francozi
danes dojemajo knjigo in kaj se dogaja z branjem med skupinama bralcev, starih med
15 in 24 let ter med 25 in 34 let. Obe skupini sta posebno občutljivi in dosegata slabe rezultate. Glede na rezultate je 70 % Francozov v zadnjem letu prebralo najmanj
eno knjigo, od tega jih 59 % posega izključno po natisnjeni knjigi, 1 % izključno po
e-knjigi, 10 % pa uporablja oba nosilca. 45 % Francozov bere vsak dan, 4 % zgolj med
počitnicami, povprečno pa Francoz prebere 15 knjig na leto oziroma eno manj glede
na izsledke iz leta 2011. Bralcev, ki preberejo vsaj 25 knjig na leto, je četrtina. Francozi
sicer preberejo največ kriminalnih romanov, 41 %, priročnike jih prebira 36 %, visoko
so še zgodovinske knjige in stripi. Med razlogi za branje prevladujejo štirje: sprostitev in pridobivanje novega znanja sta na vrhu in približno izenačena (dobrih 70 %),
sledi razlog, da s knjigami lažje pobegnemo iz vsakdanjosti. Se pa raziskava temeljito
ukvarja z nebralci in razlogi za nebranje. 30 % Francozov ni v zadnjih 12 mesecih prebralo nobene knjige: knjiga jih ne zanima v 57 %, 38 % pesti pomanjkanje časa, 5 % so
knjige predrage, 4 % pa pravijo, da ne berejo, ker njihova okolica ne bere. Koncept
Bourdieujevega kulturnega kapitala se tu potrjuje – okolica, v katero je posameznik
vpet, pogojuje njegove kulturne navade, vključno z bralnimi. To se posebej kaže pri
nebralcih. Nebralec je povečini moški, starejši od 35 let, prihaja iz manj urbanih okolij,
je manj izobražen in manj aktiven, ter, kar je posebej zanimivo, tudi slabši uporabnik
interneta. Medtem ko ima 86 % bralcev računalnik in enak odstotek tudi internetni
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priključek, ima računalnik le 65 % nebralcev. Najbolj zanimiva primerjava med bralci
in nebralci se zgodi ob vprašanju, kateremu mediju najbolj zaupajo. Pri bralcih je knjiga s prepričljivimi 40 % na vrhu, sledijo dnevni časopisi in televizija s po 16 %, internet
je pridobil 7 % zaupnikov ali skoraj 6-krat manj kot knjiga. Pomemben višji delež zaupanja doseže med mladimi od 15 do 24 let internet, kar 18 %, vendar ne na račun zaupanja knjigi. Pri nebralcih se slika drastično obrne: televizija je s 30 % na vrhu medijev,
ki jim zaupajo, 19 % jih zaupa dnevnim časopisom, 13 % knjigam in 9 % internetu.
Pomenljivo ima televizija – ki je na začetku svojega pohoda napovedovala smrt knjige
– svoje izrazite zaupnike v nebralcih. Krona raziskave Francozi in branje pa je praktično
konsenzualno strinjanje anketiranih o štirih ključnih dimenzijah knjige: o pomenu, ki
ga ima branje knjig otrokom za njihove bralne navade, o tem, da so knjige vir znanja,
da knjiga globoko zaznamuje izoblikovanje človeka kot osebnosti in da je pomembno
doma imeti knjige. To pomeni, da zavest o pomenu knjige za razvoj posameznika in
družbe pri Francozih ne pojenja, nasprotno, vedo, kje in zakaj ta zavest peša, kar je
prvi korak k morebitnemu ukrepanju.
In naposled, kaj podatki govorijo o stanju bralne kulture v Sloveniji? Sprva k srži tematike: leta 1998 je 61 % Slovencev v zadnjih dvanajstih mesecih prebralo vsaj eno
knjigo, leta 2014 le še 58 %. Z drugimi besedami, število nebralcev oziroma tistih, ki
niso v zadnjem letu prebrali nobene knjige, se je z 39 % leta 1998 povečalo na 42 %
leta 2013. Med bralci prevladujejo ženske, ki jih je bilo leta 1998 64 % in leta 2013 66 %.
Med nebralci je največ takšnih, ki imajo dokončano le osnovno šolo, in sicer 61 % leta
1998 in 64 % leta 2013. Z vidika izobrazbe je točka preloma med nebralci in bralci v korist slednjih dokončanje srednje šole: leta 1998 je bilo s srednješolsko izobrazbo 72 %
bralcev in 28 % nebralcev, leta 2013 pa 61 % bralcev in 39 % nebralcev.
Glede na ugotovitve raziskovalcev, da spada branje knjig še vedno med »družbeno zaželena ravnanja«, kajti branje kaže na izobraženost, kultiviranost in intelektualno širino
posameznika, je odstotek nebralcev lahko celo nekoliko podcenjen, saj »branje kot
družbena norma« anketirance kaj lahko navaja k bolj »dobrohotnemu« pogledu na
lastne bralne navade. Toda ali ima branje v Sloveniji res še vedno trdno mesto »družbeno zaželenega ravnanja«? Da je v to prepričana kategorija bralcev, je predvidljivo in
zato manj pomembno. Bolj zanimivi so razlogi za nebranje med mnoštvom nebralcev,
ki so po metodi odprtega odgovora razvrščeni takole: na vrhu je pomanjkanje časa,
sledi množica nestrukturiranih razlogov od bolezni, dolgočasnosti, lenobe do spleta,
tretji razlog je manko potrebe po branju, četrti je, da dajejo prednost branju časopisov
in revij, peti drugim dejavnostim, šesti pa televiziji, ki nadomešča knjige. Tem razlogom
velja dodati še, zakaj Slovenci knjig ne kupujejo: na vrhu z 29 % je razlog, da knjige
vprašanih ne zanimajo, za 25 % so knjige predrage, 19 % si jih raje izposodi, medtem
ko jih 17 % ne potrebuje.
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Posplošeno gledano ti razlogi koreninijo v dejstvu, da najmanj 42 % Slovencev knjige in branja ne dojema kot vrednote, ki bi imela prednost pred naštetimi razlogi za
neposeganje po knjigi. Knjiga zanje ni prioriteta, kajti njena dostopnost (knjižnice,
knjigarne) ni med navedenimi razlogi za nebranje, cena pa glede na izjemen razpon
ponudbe tudi v tem smislu ni najbolj prepričljiv izgovor. Dejstvo je, da so Slovenci tako
po Eurostatovi raziskavi za leto 2007 kot za leto 2013 še vedno člani koalicije »nebralnih držav«, ne glede na to, kako globoko se časti knjiga in s kakšno in kolikšno knjižno
produkcijo se država ponaša. In to je skrb zbujajoče. Kajti deset članic Evropske unije
dosega večji odstotek prebivalcev, ki so v zadnjem letu prebrali vsaj eno knjigo, dvanajst pa jih je pred nami po številu knjig v domači knjižnici.

3

Večja pozornost bralcem ali nebralcem?

Tako Finci kot Francozi dajo jasno vedeti, da je ključ do čvrstega nacionalnega bralnega telesa zgolj in edino zmanjšanje števila nebralcev. Veliko lažje je namreč bralca, ki je
denimo prebral eno knjigo, spodbuditi k temu, da prebere tri knjige, ali širiti kategorijo
»velikih bralcev«, ki preberejo 20 knjig in več, lažje je tudi redne bralce spreminjati
v bralce zahtevnejše literature. Veliko težje pa je posameznika, ki ni prebral nobene
knjige, pripraviti do tega, da prebere eno knjigo. Še mnogo zahtevnejše je oblikovati
družbene in vrednostne strukture, ki reducirajo možnosti ustvarjanja nebralcev. Kajti
dolgoročno bo družba znanja in družba ozaveščenih državljanov rasla izključno pod
pogojem, da se število nebralcev zmanjšuje. Na dolgi rok, to učijo Finci, to prinese tudi
trden položaj celotne knjižne verige. V tem delu velja zato dobrohotna kritika sicer
odlični slovenski raziskavi, ki se premalo posveča nebralcem in ne poda vpogleda v
strukturo kategorije nebralcev. Lahko bi se celo reklo, da je v tem delu slovenska raziskava simptomatično podlegla dvema mantrama »domače knjižne kulture«: prvi, ki
se preveč izgublja v iskanju sovisnosti med visoko izposojo knjig v knjižnicah in slabem kupovanju knjig, in drugi, da se bralna kultura na Slovenskem občasno poizkuša izmeriti ne z vidika količine branja, temveč »kakovosti branja«, za kar pa izvedena
raziskava ne daje empirične podlage.3 Odveč je reči, da ne Francozi ne Finci branja ne
merijo na ta način in k njegovi analizi ne pristopajo skozi to perspektivo, a vseeno – ali
prav zato – dosegajo natanko v segmentu branja denimo izvirnih domačih avtorjev
bistveno boljše rezultate od Slovenije. Na Finskem je denimo kategorija priročnikov
znatno močnejša od leposlovja. Leta 2013 je od dobrih 256 milijonov evrov prometa s
3
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»Strnjeno in z upoštevanjem drugih dostopnih podatkov o branju v Sloveniji torej lahko ugotovimo,
da količina branja v Sloveniji stagnira, kakovost tega branja pa se zmanjšuje … bralna izbira izkazuje
spremembo kvalitativnih bralnih navad, ne le ob pogledu lestvice največje izposoje v splošnih
knjižnicah, temveč tudi po delnih izidih, kakršne ob konkretnih knjižnih naslovih kaže raziskava KiR.«
Andrej Blatnik v prispevku Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS, str. 23.
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knjigami na Finskem 34,7 % odpadlo na učbenike, 33,1 % na stvarno literaturo (priročniki itd.), na leposlovje 16,2 %, na knjige za otroke in mladino 12,2 % in na stripe 3,8 %
(Statistics, 2013). Pa so Finci še vedno eni najboljših bralcev leposlovja, ki po domačih
avtorjih posežejo celo večkrat kot po prevedenih delih, povprečne naklade, ki jih dosežejo finski avtorji, pa so glede na slovenske avtorje v povprečju skoraj šestkrat višje.
Roman Katje Kettu Kätilö se je denimo doslej prodal v nakladi več kot 80.000 izvodov.
Vsekakor se pozornost ob točki zavesti o pomenu branja zelo hitro osredotoča na branje otrok. Medtem ko Finci zlasti skozi izredno kultiviran šolski sistem knjigo in branje, nič manj pa tudi preostale segmente kulture in umetnosti, inovativno integrirajo
v šolske procese in sočasno stavijo na vseživljenjsko socializacijo posameznika skozi
obiskovanje splošnih knjižnic, Francozi bolj prisegajo na zgled družinskega branja,
ki zanimanje za knjigo prenaša iz roda v rod. Obenem so Francozi eksplicitno zaznali
»bralne motnje« pri populaciji med 15 in 34 let, ki se jim bodo očitno posebej posvetili. Po drugi strani struktura knjižne produkcije na Finskem pokaže, koliko energije se
vlaga v segment izdaj za odraščajočo populacijo in s tem v dolgoročni proces ustvarjanja bralcev.

4

O težavah v knjižnem raju

Vpogled v delovanje posameznih knjižnih trgov učinkuje kot lakmusov papir za razodetje odnosa držav do znanja, ustvarjalnosti ter kakovosti življenja njihovih državljanov. Stanje bralne kulture slehernega naroda je v razvojnem smislu neizprosen indikator družbe znanja in kvalitete življenja ter zadovoljstva posameznikov. Razodeva, ali
države o razvoju le naklonjeno in lepo govorijo ali pa ga živijo in vanj sistematično vlagajo.4 Skandinavske države v tem kontekstu tradicionalno močno prednjačijo, posebej
Finska. Odločitev slednjih, da bodo družba znanja, ni politično-retorična floskula, temveč je pospremljena s premišljenim izgrajevanjem notranje koherentnih sistemov šolstva, kulture, znanosti in javne knjižnične mreže. A če je stanje glede branja na Finskem
izjemno in je vseskozi v vzponu, se finska založniška panoga danes sooča s padcem
obsega prometa v založništvu, saj od leta 2009 beleži nenehno zmanjševanje števila
zaposlenih in zmanjševanje števila prvih knjižnih izdaj. Kaj se torej dogaja v finskem
4

O povezavi med branjem in njegovim širšim družbenim kontekstom, zlasti sistemom vzgoje in
izobraževanja, sicer podrobno razpravlja Miha Kovač. Njegovi tezi o tem, da sta knjiga in branje
indikatorja družbe znanja, gre seveda le pritrditi in jo v nadaljevanju podkrepiti z nekaterimi novimi
vidiki (Kovač, 2009). Sicer pa o različnih razvojnih vidikih knjige več denimo v zborniku Knjiga kot nosilka
razvoja človeštva, ki sta ga uredila Andrej Blatnik in Miha Kovač ob »Svetovnem vrhu knjige 2011« v
Ljubljani. Ljubljanska resolucija o knjigi, ki je otrok tega kongresa, izhaja iz kompleksne narave knjige in iz
njenega vpliva na razvoj posameznika in družbe kot celote.
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založništvu v zadnjih letih in danes ter kako jim uspeva kljub negativnim smernicam v
založniški panogi ohranjati vrhunsko raven bralne kulture?
Po podatkih Združenja finskih knjižnih založnikov5 je leta 2013 na Finskem izšlo 7.024
knjižnih naslovov ali 10 % manj kot leto poprej. Od tega je bilo izdanih 2.035 učbenikov,
2.227 naslovov stvarne literature, 1.151 leposlovnih del, 1.368 knjig otroške in mladinske
literature ter 330 stripov. Delež otroške literature je tako občutno višji od leposlovja za odrasle, tu pa je še nezanemarljiv delež stripov, ki so v zadnjem obdobju v izrednem vzponu, saj sta med desetimi najbolje prodajanimi uspešnicami na Finskem kar dva stripa.
Po podatkih Združenja finskih knjižnih založnikov se je promet v panogi leta 2013
zmanjšal za 3 % glede na leto poprej in je znašal 253,6 milijona evrov, padec pa beleži panoga drugo leto zapored, saj se je promet v založništvu leta 2012 glede na leto
poprej zmanjšal za 4,7 %. Ob 10-odstotnem davku na dodano vrednost na tiskano knjigo in 24-odstotnem davku na e-knjigo slednja beleži rast za 1,7 % in dosega 17,7 mio
evrov prometa, medtem ko je ta rast leto poprej znašala 8,1 %. Celo rast prometa z
e-knjigami se je torej na Finskem v zadnjem letu opazno zaustavila. To zmanjšanje prometa se neposredno kaže na številu zaposlenih v knjižnem založništvu: konstantno
zmanjševanje zadnjih pet let je privedlo do številke 1.103 zaposlenih, še leta 2009 je
panoga štela 1.385 zaposlenih. Da je knjižni trg v recesiji, naposled potrjuje zmanjšanje prodaje knjig: število prodanih knjig na Finskem leta 2013 se je zmanjšalo na
21.539.000 prodanih knjig ali približno štiri na prebivalca, medtem ko je še leta 2004
Finska dosegala šest prodanih knjig na prebivalca.
Odgovor finskih založnikov na dogajanje je razviden iz dveh kazalcev stanja panoge.
Prvi odziv na zaostrene tržne razmere je zmanjševanje zalog, leta 2013 za 10 % glede
na leto poprej, kar pomeni, da so založniki zelo zadržani pri načrtovanju števila natisnjenih izvodov posameznega knjižnega naslova. Drugi odziv je kompleksnejši. Na padec prodaje zlasti leposlovja v knjigarnah za 10 % so založniki odgovorili z neverjetnim
povečanjem deleža lastne prodaje, tj. deleža knjig, ki ga založniki neposredno prodajo
končnim kupcem. V segmentu domače proze to povečanje znaša 126,5 %, pri prevodih
skoraj 39,3 %. Prevedeno v finance to pomeni, da so založniki na Finskem leta 2013 prek
knjigarn, knjižnih klubov in drugih prodajnih poti prodali za 3,2 milijona evrov knjig,
medtem ko so z neposredno prodajo sami prodali še za 7,4 milijona evrov knjig. To razmerje je v segmentu otroške in mladinske literature še očitnejše, saj so založniki z lastno
prodajo ustvarili tretjino vseh prihodkov, ki so v tem segmentu znašali 30 mio evrov.
Neposredna prodaja založnikov tako leta 2013 obsega 17,9 % vseh prodanih knjig.

5

22

Pridobljeno 10. januarja 2015 s spletne strani: http://www.kustantajat.fi

U. Grilc: Položaj branja in knjige: zakaj moramo vztrajati pri knjigi kot vrednoti per se?, 15–36
Knjižnica, 59 (2015) 1–2

Zakaj je segment večanja neposredne prodaje lahko v prihodnje problematičen? Pri
iskanju odgovora se je treba vrniti nekaj desetletij nazaj. Podobni pogubni spirali
zmanjševanja prodaje knjig in krčenja založniške produkcije se je francoski knjižni trg
izognil z dvema inštrumentoma: z enotno ceno knjige, ki jo je Jacques Lang uvedel leta
1981 (enotna cena knjige velja eno leto od izida, največji popust lahko znaša 5 %), in z
nedvoumno definiranimi vlogami posameznih akterjev znotraj knjižne verige, med katerimi je tudi ta, da založniki sami ne prodajajo knjig. Založniki naj se ukvarjajo z izdajanjem knjig, prodaja je v rokah distributerjev, knjigarn ter knjižnih klubov. Dolgoročno
je to edino vzdržno razmerje med akterji na knjižnem trgu. Finska je odpravila sistem
enotne cene knjige leta 1971, ta je bil v veljavi od 1908, sicer pa je denimo v Nemčiji
še danes v veljavi vse od leta 1888. Na Finskem je namreč prevladalo prepričanje, da
je finski knjižni trg tako dobro delujoč in razmerja med založniki in knjigarnarji tako
optimalno postavljena, da dodatne regulacije knjižnega trga ne potrebujejo. A vendar so se nekatere posledice ukinitve enotne cene knjige pokazale dokaj kmalu. Če je
leta 1965 na Finskem delovalo 788 knjigarn, se je do leta 2000 njihovo število več kot
prepolovilo, našteli so jih 358 (Stockmann, Bentosson in Repo, str. 19). Se je pa hkrati s
tem zmanjšanjem števila knjigarn zgodilo še dvoje: izginile so zlasti manjše knjigarne,
obenem pa so večje knjigarne in verige knjigarn svojo moč na trgu okrepile, tako da
se je v tem času obseg prodajnih površin za knjigo celo povečal. Večji so torej postali
še večji. Določena stopnja raznovrstnosti knjigarniške mreže in s tem raznovrstnost
knjigotrške ponudbe je bila z ukinitvijo enotne cene knjige žrtvovana v korist neoliberalnemu modelu prostega delovanja knjižnega trga. Enotna cena namreč izenačuje dostopnost knjig za vsa prodajna mesta, nespreminjanje cene knjige v določenem
časovnem obdobju vsem prodajnim mestom zagotavlja enak konkurenčni nastop na
knjižnem trgu. Posledica je zlasti zagotavljanje konkurenčnosti knjigarn in obstoj zelo
raznovrstne knjigarniške ponudbe, to pa pomeni tudi branik raznovrstnosti knjižne
produkcije, in ne zgolj dominacijo tržno uspešne literature.
Prav zato na Finskem in podobno tudi na Švedskem debate o ponovni uvedbi enotne
cene knjige niso potihnile in pričakovati je, da bodo v teh zaostrenih knjižnih razmerah
v resnici ponovno oživele. Zanimivo je, da ima izmed skandinavskih držav ureditev
enotne cene knjige le Norveška, ki ima povrhu vsega kot nečlanica EU ničelno stopnjo
davka na dodano vrednost na knjigo ter trdne uzance med založniki in knjigarnarji
glede tega, da je večina novo izdanih knjig dostopna v prav vseh knjigarnah. Z letošnjim letom je stopil v veljavo prenovljen sporazum glede enotne cene knjige, ki ga
je potrdila norveška vlada (Global, 2014). In sporazum ni sprožil debat pro et contra
enotni ceni, temveč je glede na zaostrene razmere na norveškem knjižnem trgu celo
izostril inštrument enotne cene tako z vidika učinkovitega delovanja knjižnega trga
kot z vidika tega, da knjiga pač ni zgolj eden izmed knjižnih produktov, temveč je v
pomembnem delu vezana na javni interes.
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Po drugi strani pa skandinavski kulturni model prav v primeru Švedske in Finske v zadnjem času preseneča na točki pogajanj o trgovinskem in naložbenem partnerstvu med
EU in ZDA (TTIP). Nobena od teh držav se namreč ni priključila koaliciji tistih držav, ki
zagovarjajo »kulturno izjemo« – koaliciji držav na čelu s Francijo, med katerimi je tudi
Slovenija, ki glede delovanja kulturnih trgov (film, knjiga, glasba) zagovarja načelo popolne suverenosti držav glede oblikovanja kulturnih politik in potemtakem izvzetje
teh področij iz omenjenega sporazuma. In enotna cena knjige prav gotovo ni po meri
snovalcev TTIP-a …

4.1 Knjiga in svoboda izbire – kriza knjigarn
Finski založniki so tako v precejšnji zagati, bojazen, kaj bodo težave založniške panoge pomenile v prihodnje za zavidljivo raven bralne kulture na Finskem, se krepi.
Povečevanje lastne prodaje založnikov je sicer povsem razumen korak z vidika preživetja panoge, vendar dolgoročno pomeni dodatno krčenje knjigarniške mreže in s tem
krhanje razmerij znotraj knjižne verige. Na to ni imun noben založniški trg, nasprotno,
te dileme so vsakemu trgu na specifičen način imanentne. A razlike med državami so
sicer velike: v Sloveniji založniki sami prodajo okoli 45 odstotkov knjig, na Finskem
skoraj 18, na Norveškem 6, v Franciji 0 (Grilc, 2006). Praviloma so države z manjšim
deležem lastne prodaje knjig založnikov tudi knjižno uspešne države.
Povedano drugače, »zidanih knjigarn« z vidika zagotavljanja kar najboljše dostopnosti
knjige ni mogoče nadomestiti, na kratki rok se sicer lahko nekoliko blaži njihov izpad,
toda mnoštvo funkcij knjigarn v današnjem knjižnem, kulturnem in socio-urbanem
smislu je izrazito kompleksno in neprenosljivo. In to kljub vztrajnemu, čeravno počasnemu vzponu internetne prodaje ter še izrazitejšemu vzponu prodaje knjig v velikih trgovskih centrih. Če namreč založniki krepijo lastno prodajo knjig, potem postaja sama
prodaja knjig »predraga«. Seveda je manj učinkovito delovanje knjigarniške mreže neposreden povod za to, da založniki preprosto nimajo druge izbire, kot da se sami lotevajo
prodaje knjig. In na kratki rok nadomestijo izpad prihodkov, ki bi jih sicer morali ustvariti
prek knjigarn. Toda to ima zelo hitro še dve posledici. Bralci in kupci knjig imajo težave
tako s fizično dostopnostjo knjige, saj je knjigarna edini prostor, kjer se knjige kupujejo
impulzivno in kjer ima bralec možnost, da ga nagovori kar najširša paleta knjig, med
katerimi lahko zares svobodno izbira. In v bistvu je za razvoj branja in za dobro bralno
kulturo ključna prav svoboda izbire: svoboda izbire med kar najbolj raznovrstno knjižno produkcijo, svoboda izbire med dostopnimi informacijami glede izdanih knjižnih
naslovov, svoboda izbire med raznovrstnimi prodajnimi potmi knjige. Svoboda pač ni
preprosta stvar. Spletna prodaja tega impulzivnega momenta praktično nima, enako velja za največji delež kupcev knjig, ki se obrnejo neposredno na založnika. Večino knjig
se po spletu proda kupcem, ki natanko vedo, kaj iščejo. Knjigarna torej nagovarja nove
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kupce, vzbuja njihovo radovednost in obstoječe kupce impulzivno motivira k temu, da
kupijo več knjig in posledično želijo več brati. Ob usposobljenem in motiviranem osebju v knjigarnah namreč izbira pri kupovanju knjig šele postane resnično svobodna.
Svoboda pri kupovanju knjig na spletu je pogojena s preferencami posameznika in
glede na obseg dostopnih naslovov tudi z neizbežno omejenim vêdenjem; mnoštvo
na spletu ponujanih knjižnih produktov je na voljo v obsegu, ki ga omejuje čas klika.
Omejitev je v resnici večja, kot se zdi na prvi pogled, svoboda klika ne odtehta svobode
izbire in možnosti, ki jih ponuja dobra knjigarna. Zato so fizične knjigarne za prihodnost knjižnih trgov tako pomembne. In če, parafraziranje Hegla, praksa potrjuje, da
knjigarniška mreža ne deluje učinkovito, da je na njej morda nekaj arhaičnega in da so
založniki primorani iskati druge prodajne poti, potem toliko slabše za prakso. Krog je
namreč v tem primeru sklenjen, stvari gredo lahko samo še na slabše. Kajti druga, srednjeročno nujna posledica takšnega trenda za bralca in kupca knjig je zviševanje cene
knjige: povsem upravičeno in glede na stroške produkcije in distribucije ter promocije
knjige nujno z vidika založnika, vendar ta racionalnost založniške kalkulacije kupcev
knjig ne zanima prav nič. In prav tako prav nič ne pripomore k večji prodaji knjig.
Spet k finskim založnikom in misteriju doseganja visoke ravni bralne kulture založniki krizi navkljub. Da Finci ne glede na zaskrbljujoče podatke o upadanju prometa in
števila izdanih knjig ter glede na dileme glede razmerij med akterji na knjižnem trgu
vendarle vidijo luč na koncu tunela, namreč razkriva struktura založniške produkcije.
Dva velika segmenta slednjega izkoriščata zgodovinsko močno zavezništvo šolskega
in knjižnega sistema, ki je lastno zgolj Finski. Najprej je tu že omenjeni visoki delež
otroške in mladinske literature, kar petino vseh izdanih knjig zajema, kar pomeni, da
Finci nočejo izgubiti nobene »bralne« generacije. Delež otroške in mladinske literature
je tako v strukturi knjižne produkcije precej večji, kot je delež leposlovja za odrasle.
Ustvarjanje novih bralcev ostaja za Fince prioriteta. Kratka primerjava s Slovenijo: leta
2013 so med vsemi izdanimi knjigami slovenski založniki izdali 873 knjig za otroke in
mladino, kar pomeni 17,6 % in Slovenijo postavlja zelo blizu Fincem. Drugi segment
zavezništva med šolsko in kulturno sfero na Finskem pa je učbeniška politika. Med
prvimi izdajami leta 2013 je namreč kar 2.035 novih učbenikov oziroma 29 % vseh
izdanih knjig, več kot tretjino vsega prometa pa založniki ustvarijo prav z učbeniki, kar
je tudi v tržno najmočnejši segment finske založniške produkcije. To pomeni, da finski
šolski sistem ne popušča glede vlaganja v razvoj in kakovost, kar pa daje trdno osnovo
razvoju založniške dejavnosti. In kajpada razvoju bralne kulture nasploh. Kaotična in
nedoločna učbeniška politika v Sloveniji takšnega razvojnega okolja ne vzpostavlja, še
več, število izdanih učbenikov zadnja tri leta strmo pada, leta 2013 so izdani učbeniki
zavzemali le dobrih 14 % knjižne produkcije, kar slovenske založnike postavlja v neprimerno bolj negotov položaj kot finske kolege.
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Če se temu doda prej navedeno sliko vrednotenja knjige na Finskem in »obveznega«
domačega branja, ki se prenaša iz roda v rod, potem je vrednosti kapital finske knjige
izjemno čvrst in mu še takšna kriza bržkone ne bo prišla do živega. Kriza finskega založništva tako nima kriznih učinkov na bralno kulturo. Prav zaradi vsega povedanega
je finska knjiga še vedno predmet čudenja.

5

Strukturne spremembe v slovenski knjižni produkciji

Najprej dobra novica, o kateri je oktobra 2014 obširno pisal The Guardian.6 Slovensko
založništvo se v primerjavi z ostalimi svetovnimi založništvi še vedno postavlja na
Olimp glede na število izdanih knjig na leto na prebivalca: za 2.875 izdanih knjig na
milijon prebivalcev v Veliki Britaniji si namreč po izdanih knjižnih naslovih per capita
Slovenija deli mesto vicesvetovnega prvaka s Tajvanom (1.831 knjig na milijon prebivalcev). Sledi Avstralija s 1.176, medtem ko so leta 2013 založniki v ZDA denimo izdali
959 knjig na leto na milijon prebivalcev. Po podatkih Narodne in univerzitetne knjižnice7 za leto 2013 so založniki v Slovenji izdali 4.950 knjig in brošur ali skoraj 1.000 manj
kot leto poprej, od tega 715 učbenikov, 2.440 stvarne literature, 925 leposlovnih knjig,
od tega 436 del domačih avtorjev, in 873 knjig za otroke in mladino.
A leto 2013 je prvo leto, ko je število izdanih knjig in brošur v Sloveniji radikalno padlo,
še leto 2011 je bilo rekordno, saj so slovenski založniki tedaj izdali 6.623 knjižnih naslovov in brošur, leta 2012 6.209. Rez v obsegu slovenske knjižne produkcije je oster in
bo glede na specifično naravo založniške ekonomike ter utečenih razmerij na slovenskem knjižnem trgu imel dolgoročno negativen učinek. »Dolgi založniški rep« množice
izdanih in na trgu dostopnih knjig se je tako rekoč naenkrat močno skrajšal, to pa bo
prineslo tudi upadanje razpršenega vira prihodkov, ki imajo vse prej kot zanemarljivi
delež v letnih bilancah založnikov.
Ta rez bi lahko imel v produkciji konsekvenco v zmanjšanju števila založnikov, ki v zadnjih letih kolikor toliko redno izdajajo knjige. A podatki Narodne in univerzitetne knjižnice govorijo, da je bilo v bazi ISBN po podatkih leta 2013 vpisanih 3.744 založnikov,
110 več kot leto poprej. Zmotno je tudi prepričanje, da na to število odpade velikansko
število samozaložnikov, teh je namreč le 331. Se pa premiki dogajajo v strukturi založnikov, ki so leta 2013 izdali knjige. Še leta 2011 je bilo 10 založnikov, ki so izdali med
50 in 99 knjižnih naslovov, leta 2013 je takšnih le še šest. 413 založnikov je izdalo od
6
7
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dva do pet naslovov, leto poprej je bilo takšnih 100 več. In še največji premik: založnikov, ki so izdali eno knjigo, je bilo leta 2013 929, kar pomeni 232 manj kot leto poprej.
Zmanjšana knjižna produkcija se je torej najbolj dotaknila najmanjših in največjih slovenskih založnikov, »vmesne« kategorije založnikov so glede obsega produkcije nekako obdržale raven prejšnjih let. Sreča v nesreči je, da prav to jedro »vmesnikov« tvori
levji delež vitalnega slovenskega založništva. Premiki znotraj založniške panoge se
torej dogajajo intenzivneje kot prejšnja leta, prav leto 2015 in naslednja leta pa bodo
ključna za prihodnjo podobo založniških producentov na slovenskem knjižnem trgu.
Prav gotovo manj izdanih knjig pomeni okrnjeno raznovrstnost knjižne produkcije in
s tem manjšo možnost izbire za bralca. In slovenski založniki so z veliko raznovrstnostjo in obsegom knjižne produkcije slovenske bralce nedvomno močno razvajali, kako
bo ta sprememba vplivala na bralce-kupce knjig, pa je težko napovedati. Prav gotovo
bralec ne bo spregledal, da je povprečna cena leposlovne knjige glede na leto poprej
ostala domala nespremenjena, 20,63 eur, cena učbenika je denimo celo nekoliko nižja
in znaša 14,13 eur, pri čemer se trend padanja pri učbenikih nadaljuje iz prejšnjih let.
Ta izredno pomemben segment slovenskega založništva je občutljiv, saj manko pregledne politike glede izdajanja učbenikov neizogibno vodi v škodljive posledice glede
kakovosti učnega procesa, kolikor ne bo več vložka v razvoj učbenikov. Nekaj držav se
je s tem problemom zelo kruto soočilo, nazadnje Norveška, bržkone pa si ne pedagogi
ne starši ne založniki ne želijo iti po tej poti. Se je pa za en eur zvišala povprečna cena
slikanic, ki sedaj znaša 21,30 eur, za 0,53 eur pa tudi knjige za mladino. Statistično gledano je tako povprečna cena knjige na splošno v enem letu poskočila za 2,85 eur in
znaša 23,85 eur. To je lahko razložiti le tako, da so leta 2013 ob manjšem številu izdanih
knjig izhajale izdaje, ki sodijo v visok cenovni razred, precej pa je poskočila povprečna
cena zgolj v eni kategoriji knjig, tj. v kategoriji stvarnih knjig za odrasle, kar za dobrih
6 eur, in znaša leta 2013 na prvi pogled visokih 29,30.8 A vendar. Glede povprečne cene
novo izdanih knjig torej ni opaznih dramatičnih sprememb, ki bi drugače kot doslej
vplivale na odločanje kupcev knjig.
Celotno sliko je treba pogledati še skozi oči založnikov. Izdali so manj naslovov, a naklada izdanih knjig se je malenkost povišala, leta 2013 znaša 1.179 izvodov na naslov. Več
8

Tu je treba opozoriti na zadržek do tega podatka, ki ga navaja Miha Kovač v raziskavi Bralna kultura
in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji. Podatki NUK-a se namreč nanašajo na novo izdane knjige in
na ceno ob izidu knjige, ne vključujejo nobenih popustov in različnih oblik prodaje, zato je cena knjig
na trgu, vključno s starejšimi izdajami, precej nižja: »Posledično je, denimo, dejanska povprečna cena
prodane knjige v mreži MKT (cca 1,2 milijona prodanih knjig) leta 2013 znašala 14,5 evra (oziroma
skupaj z DDV 15,6 evra), v sistemu Učil pa je bila še nižja, okoli sedem evrov (ta založba je namreč po
podatkih Ajpesa ustvarila sedem milijonov prometa ob milijonu prodanih knjig).« Bralna kultura in
nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji, str. 30.
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kot razveseljivo pa je, da se je povprečna naklada leposlovne knjige dvignila na 989 na
naslov, leto poprej je namreč komajda presegla število 900. Še izrazitejši skok je opazen pri povprečni nakladi del domačih avtorjev, od 699 leta 2012 na kar 953 leta 2013.
Znotraj te številke so tudi slikanice, ki pa so doživele posebej pozitiven premik: njihova
povprečna naklada znaša 2.285 izvodov, kar je 324 več kot leto poprej, povprečna naklada izvirnih slovenskih slikanic pa se je v enem letu skoraj podvojila in znaša 1.692
izvodov na naslov. Je to znak, da so založniki v svoje programe znali vključiti tiste domače avtorje, ki pomenijo tudi večji odziv pri občinstvu, in da so v te avtorje pripravljeni v prihodnje več vlagati ter jih dolgoročno vključevati v svoje programe? Slovenija
je glede na doseženo povprečno naklado namreč še daleč od rekordnega leta 2010,
ko je bila Ljubljana Unescova Svetovna prestolnica knjige in ko je celoletna večplastna
promocija knjige in branja na koncu tudi vzbudila veliko zanimanje za knjižno kulturo pri bralcih: 1.750 leposlovnih knjig je izšlo tega leta, 1.221 izvodov pa je znašala
njihova povprečna naklada. To še kako potrjuje, da slovenski knjižni trg, prav spričo
svoje majhnosti in jezikovne pogojenosti, potrebuje zgodbe o knjigi, ki se vtiskujejo
v zavest bralcev in jih motivirajo k branju in kupovanju knjig, in kako zelo pomembna
je sistematična in dolgoročna promocija knjižne produkcije in avtorjev, ki se na koncu
kaže tudi v tržnem uspehu.

6

Koliko knjig kupijo Slovenci in kje?

Knjige torej so, še več, v Sloveniji je veliko zelo različnih knjig. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji razkriva, da 42 % Slovencev leta 2013 ni
prebralo nobene knjige. A koliko knjig kupijo? Leta 1998 je vsak odrasel prebivalec
Slovenije kupil 3,1 knjigo na leto, leta 2013 pa 2,8. To pomeni, da so tega leta Slovenci
kupili okoli 5,5 milijona knjig, kar je blizu podatku Narodne in univerzitetne knjižnice, da so založniki tega leta natisnili 5,4 milijona knjig. Slovenski založniki podatkov
o prodaji knjig praviloma žal ne objavljajo. Prevedeno v število knjig bi to na koncu
pomenilo, da je bilo leta 2013 prodanih okoli pol milijona manj knjig kot leta 1998. Od
tega so trije največji založniki prodali okoli štiri milijone knjig, kar predstavlja okrog
90 % knjižnega trga. Glede na strukturo kupcev knjig potem raziskava pokaže, da je
1 % prebivalcev kupil 21 in več knjig, 4 % 11–20 knjig, 4–10 knjig 22 %, 1–3 knjige pa
23 % prebivalstva. 49 % Slovencev ni v zadnjem letu kupilo nobene knjige. In če se po
izdanih knjigah per capita Slovenija primerja s svetovnim vrhom, če se v evropski vrh
umešča tudi z izposojenimi 11 knjigami na prebivalca samo v splošnih knjižnicah leta
2013, pa podatek o številu kupljenih knjig na prebivalca postavlja Slovenijo celo pod
povprečje držav Evropske unije in je skrb zbujajoč. In skrbi tudi založnike ter avtorje, ki
seveda živijo od prodanih knjig. Kako je torej mogoče, da slovenska knjiga v sebi nosi
takšno nasprotje ter da je vrzel med izdajanjem ter izposojo na eni ter kupovanjem
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knjig na drugi tako velika? V nadaljevanju bodo razčlenjeni ključni razlogi, ki vplivajo
na oblikovanje navad kupovanja knjig.
Kje torej Slovenci kupujejo tiskane knjige? Največji odstotek knjižnih nakupov se zgodi v knjigarnah, in sicer 38 %, 19 % v trgovskih centrih, 15 % po spletu, 9 % v knjižnih klubih, opazen delež po 6 % zavzemajo še knjižni sejmi in nakupi v antikvariatih
(KiB V, 5.19).
Toda naslednje vprašanje postavi perspektivo slovenskih bralcev dokončno v trdne
tirnice: »Kaj bi vas spodbudilo, da bi kupovali več knjig oziroma bi jih kupovali pogosteje?« Na to vprašanje je največji delež vprašanih odgovoril, da je to cena knjig, kar
63 % vprašanih ceno navaja kot prvi in najpomembnejši razlog, ki jih odvrača od pogostejšega kupovanja knjig. Drugi razlog je subjektivno in s tem vrednostno pogojen,
nanaša se na pomanjkanje časa za branje (58 %), podobno je tudi s tistimi, ki bi želeli
biti bolj prepričani, da jim knjige res koristijo (12 %). Povsem enak delež zavzema tudi
razlog, da bi boljša informiranost o novih knjigah bralce spodbudila k intenzivnejšemu
nakupovanju knjig. Pomenljivo med razlogi zgolj 3 % zavzema razlog, da bi več knjigarn spodbudilo nakupovanje knjig, precej večji delež (8 %) je tistih, ki bi kupili več
knjig, če bi bile te bolj dostopne v trgovskih centrih.
Posebej je zanimivo, da tudi kategorija intenzivnih kupcev knjig slednjemu razlogu
daje veliko težo, kar 16,7 % bi jih kupilo več knjig, če bi bile te v večji meri dostopne v
trgovskih centrih, 7,6 % bi jih kupilo več, če bi obstajalo več knjigarn. Povedano drugače, boljši so bralci, manj jih zanima, kje kupijo knjigo, še več, prihodnost boljšega
kupovanja knjig jih več vidi v boljši ponudbi knjig v trgovskih centrih. Če se ta pogled
bralcev v iskanje motiva za intenzivnejše kupovanje križa s podatkom o najpogostejšem kraju nakupovanja knjig, pa vendarle ostaja nedvoumno, da so knjigarne ključni
prostor kupovanja knjig, tri četrtine najbolj intenzivnih kupcev knjig namreč prisega
nanje. Upoštevajoč še splošno znano dejstvo o pomenu impulzivnega kupovanja knjig
in zbujanja radovednosti do knjižne ponudbe je učinkovita knjigarniška mreža še vedno temeljna infrastruktura razvoja knjižne potrošnje.

6.1 Vloga kulturnega kapitala posameznika pri formiranju v bralca
Vpliv domačega okolja na oblikovanje bralnih navad posameznika je običajno razumljen kot nekaj samoumevnega, so pa izsledki raziskave Bralna kultura in nakupovanje
knjig v Republiki Sloveniji pokazali, kako velik in pomemben je ta vpliv v resnici. Število
knjig v domači knjižnici je po eni strani pomemben pokazatelj tako posameznikovega
vrednotenja knjige kot tudi eden od zanimivih parametrov bralno-nakupovalnih navad. Dobra tretjina populacije v Sloveniji ima doma manj kot 50 tiskanih knjig, 31 %
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populacije ima doma 50–100 knjig, 16 % 100–200 knjig in 11 % 200–500 (KiB V, 5.10.).
Tistih, ki imajo doma več kot 500 knjig, je 6 %. Povezava med domačo knjižnico in
bralno-nakupovalnimi navadami je zelo neposredna, prelomnica se začrta pri tistih, ki
imajo doma več kot 100 knjig, saj je med njimi kar tri petine takih, ki kupijo na leto več
kot šest knjig, se pravi spadajo v kategorijo intenzivnih kupcev. Krivulja obsega nakupovanja knjig se nato strmo dviguje pri tistih, ki imajo doma 200 knjig, saj ta kategorija
bralcev tvori kar četrtino vseh intenzivnih kupcev, pa čeprav jih je v skupnem obsegu
le 11%. Po Eurostatovi raziskavi iz leta 2007 se je po število knjig doma 12 članic EU
uvrstilo pred Slovenijo. Nič kaj spodbuden rezultat.
Domača knjižnica je vrednota, ki jo posameznik posvoji ali »deduje« po zgledu svojih
staršev. In vpliv slednjih je na razvoj dobrih bralcev odločilen. 42 % odstotkov vprašanih namreč navaja, da je za formiranje bralcev odločilen zgled staršev. 47 % tistih, ki so
kupili od tri do pet knjig in sodijo v kategorijo rednih kupcev, in 53 % intenzivnih kupcev
knjig namreč potrjuje odločilnost vpliva staršev in sorodnikov na oblikovanje njihovih
bralnih navad. Drugi prevladujoči dejavnik oblikovanja bralnih navad je vpliv šolskega
sistema, 35 % populacije poudarja šolo kot najpomembnejše okolje za oblikovanje
njihovih bralnih navad. Vendar pa prav ta podatek razkriva kar precejšnja odstopanja.
Najintenzivnejši kupci knjig namreč zgolj v 27 % navajajo šolo kot glavnega motivatorja za branje. Najslabši bralci, torej tisti, ki niso v zadnjem letu kupili nobene knjige, šolo
navajajo kot najpomembnejši zgled za branje, in to kar v 40,6 %. Paradoks je v tem, da
najslabši bralci oziroma nekupci knjig navajajo šolo kot zgled, ki pa prav pri njih glede
na rezultate očitno ni zgled, ki bi pustil trajnejše učinke na njihove bralne navade. Po
drugi strani pa prav ta kategorija anketirancev vpliv staršev in domačega okolja navaja
šele na drugem mestu. Povedano drugače, pri dobrih bralcih je največji motivator za
branje domače okolje in šele nato šola, pri nebralcih je ravno obratno. Se je pa treba zavedati, da domače okolje in šola predstavljata skupaj štiri petine vsega vpliva na razvoj
bralnih navad. Prav zato je pri oblikovanju knjižnih politik še kako pomembno razvojne
ukrepe graditi vzporedno na obeh ravneh. To je tudi točka, kjer branje in knjiga nista
več v domeni zgolj kulturne politike, temveč sta povsem odvisna od izobraževalne
politike. In prav šolski sistem ima v tem primeru še kar veliko rezerv, kar poudarijo tudi
avtorji raziskave z izredno ostro ugotovitvijo: »Šola se – kljub obsežnim programom
spoznavanja z jeziki in književnostjo – ne kaže nujno kot pospeševalec dolgoročne
navezanosti populacije na knjige in njihovo nakupovanje.« (KiB V, 5.11.) Pa bi se seveda
morala in v tem smislu velja razmišljati o ukrepih, ki bi to dolgoročno spremenili. O tem
več nekoliko kasneje.
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6.2 Knjižnice in nakupovanje knjig ter informacije o novih knjigah
Z vidika institucionalne ureditve je vloga splošnih knjižnic pri zagotavljanju dostopnosti knjige in branja v Sloveniji izjemna. Kaj bi namreč bilo s slovensko bralno kulturo,
če bi ne imeli tako močne mreže splošnih knjižnic? To potrjuje tudi odgovor na vprašanje glede načina pridobitve zadnje leposlovne knjige. 44 % si je knjigo izposodilo v
knjižnici, 19 % pri znancih, 15 % jo je našlo v domači knjižnici, 5 % jo je kupilo v knjigarni, po 2 % v trgovskih centrih in knjižnih klubih itd. Toda ali izposoja v knjižnicah
posameznika odvrača od nakupa knjig? Vse kategorije kupcev knjig so obenem tudi
kategorije, ki najpogosteje zahajajo v knjižnice: 18 % najboljših bralcev, ki kupijo več
kot šest knjig na leto,obišče knjižnico vsak teden, 26,2 % dvakrat na mesec. Po drugi
strani 3,6 % nekupcev knjig obišče knjižnico vsak teden, 12,7 % dvakrat na mesec. 18 %
vprašanih pa se je izjasnilo, da ne bere in tudi ne hodi v knjižnico. Nekupci in nebralci so
torej problem in izziv tako za knjižnice kot za knjigarne. Korelacija med obiskovanjem
knjižnic in kupovanjem knjig torej ostaja, čeprav je treba upoštevati, da se kljub dolgemu repu založniške produkcije vendarle pretežno kupuje »novejše« knjige, medtem
ko se v knjižnicah poleg novih izposoja tudi starejše, ki prodajno niso zanimive in na
trgu niso več dosegljive. Vsekakor pa so splošne knjižnice tisti javni prostor, ki zajema
največji bazen bralcev–kupcev knjig, pri čemer ostaja večno vprašanje, kako dobro delujočo mrežo splošnih knjižnic bolje izkoristiti tudi glede spodbujanja kupovanja knjig,
in ne le njihove izposoje. Da je tako, govori tudi podatek, kje bralci dobijo informacije
o knjigah. Kar 42 % informacije o knjigah najpogosteje dobiva v knjižnici, blizu temu
je odgovor pri znancih (38 %), precej manj v časopisih in revijah. V knjigarnah pogosto
išče informacije o knjigah 16 % vprašanih. Z upoštevanjem, da so poleg knjižničarjev
knjigarnarji edini usposobljeni glede podajanja informacij o obči knjižni produkciji, in
z zavedanjem, da je ta izjemno obsežna, pa je razmerje glede pogostosti pridobivanja
informacij o knjigah med knjižnicami in knjigarnami 2,6-kratnik v korist knjižnic.
Tako kot vpliv domačega okolja, šolskega sistema ter obstoj lokalne knjižnice in knjigarne tvorijo »kulturni kapital«, ki je podlaga za oblikovanje bralnih navad posameznika, spada sem tudi javna knjižnična mreža, ki zagotavlja dostopnost knjige in prevladujoč delež informacij o knjigah. Brez informacij pa ne more biti kupovanja knjig.
Zakaj je to tako zelo pomembno zlasti v specifični situaciji slovenskega knjižnega trga?
Predvsem zato, ker je produkcija knjig izjemno obsežna in posledično nepregledna,
vloga dnevnega časopisja in medijev pa glede podajanja relevantnih informacij o
knjigah prešibka in v stalnem upadanju tako glede odmerjenega prostora kot glede
kakovosti podanih informacij o knjigah. Ob redkih izjemah (Ciciban, Mladina, Gea,
Reporter, Demokracija) je pravzaprav presenetljivo, da uredniške politike dnevnih časopisov in preostalih medijev ne uvidijo priložnosti, kako svojo ciljno občinstvo dodatno nagovarjati tudi z vsebinsko konkretno odmerjenim in konsistentnim podajanjem
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kvalitetnih informacij o knjigah, povezanih z lastno uredniško usmeritvijo in ciljnim
občinstvom. Pikro rečeno, pretežno žensko obarvana populacija slovenskega bralnega
telesa bi bila lahko naravni zaveznik ženskim tabloidom glede širjenja ljubezenskih
romanov, ki poleg kriminalk in zgodovinskih romanov zavzemajo kar četrtino najbolj
priljubljenih knjig (KiB V; 5.18).
Dvanajst odstotkov populacije namreč meni, da nima dovolj informacij o novih knjigah
in se zato redkeje odloča za nakup. Kategorija občasnih kupcev, tistih, ki kupijo eno do
dve knjigi na leto, je tu najmočnejša, kar pomeni, da je to tudi kategorija, ki zahteva
pozornost, saj bi se prav pri njej lahko v kratkem času doseglo znatne uspehe in na njen
račun povečalo število rednih in intenzivnih kupcev knjig. Informacije o novih knjigah
so na slovenskem knjižnem trgu problem na dveh ravneh: Slovenija je država z izjemno obsežno založniško produkcijo in potemtakem z izjemno količino informacij na
tem področju; in je edina izmed držav daleč naokoli, ki nima informacijskega sistema
»knjige na trgu«, se pravi informacijskega portala, na katerem so dostopni celoviti in
aktualni podatki o vseh izdanih knjigah, ki pridejo na slovenski knjižni trg: je knjiga že
ali še na knjižnih policah v knjigarnah, kolikšna je njena cena, kje jo je mogoče kupiti itd.
Nekaj korakov v to smer se je zgodilo prav leta 2014 in obravnavana raziskava jih še
ni mogla zaznati, učinke na knjižnem trgu pa bodo imeli v prihodnjih letih. Eden od
vzporednih učinkov uvedbe Zakona o enotni ceni knjige leta 2014 je tudi informacijska baza o prvem prodajnem dnevu knjige, ki odgovarja natanko na ta vprašanja in
vključuje tudi podatek o prodajni ceni knjige.9 Prvič je na voljo pregled nad tem, kdaj
knjige izidejo, kdaj se jih lahko pričakuje na knjižnih policah in kolikšna je njihova cena,
ki velja odslej za vse prodajne poti. Z bazo upravlja Javna agencija RS za knjigo in je
torej naravna podlaga za to, da se čim prej pride do portala »knjige na trgu«, ki bo ob
ustreznem upravljanju in promociji odpravil to strukturno pomanjkljivost delovanja
slovenskega knjižnega trga in bralcem ter knjižnim profesionalcem zagotovil polnokrvne informacije o novih knjigah. Vzporedno s tem pa je treba bralcem zagotavljati
tudi kakovostne in kritične informacije o knjižni produkciji, iz katere zaradi mnoštva
vsako leto izdanih knjig številne odlične in izstopajoče knjige velikokrat ne najdejo
mesta, ki bi jim pripadalo, in obratno. Revija Bukla to nalogo opravlja izvrstno. Drug uspešen projekt je Priročnik za branje kakovostih mladinskih knjig, ki ga vsako leto izdata
Mestna knjižnica Ljubljana in Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. V številkah to pomeni, da se je kritično ocenilo 970 knjižnih naslovov otroškega in
mladinskega leposlovja, ki so izšli leta 2013, in da imajo starši, knjižničarji in pedagogi
na voljo celovit pregled nad izdanimi knjigami in njihovo kakovostjo. Leta 2014 je na
pobudo goriške in koprske knjižnice ter nato ob sodelovanju vseh splošnih knjižnic
9
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zaživel portal Dobre knjige.10 Ta bralcem priporoča kakovostno literaturo za odrasle, ki
se v poplavi izdanih knjig kaj hitro lahko izgubi. To, da je »priporočilnost« dobre knjige
v rokah javnih knjižnic in strokovno usposobljenega osebja, je garancija za ustvarjanje
čvrste blagovne znamke »dobra knjiga«. Še veliko napora pa bo treba vlagati v promocijo teh projektov, ki so v izjemno pomoč bralcu in ki »filtrirajo« tudi po kakovosti
raznovrstno produkcijo.

7

Kaj storiti, da se bo Slovenija uvrstila med knjižno uspešne
države, ne da bi zato morali vsakokrat uporabiti »ampak«?

Oba izstopajoča razloga za slabše nakupovanje knjig, cena knjig in pomanjkanje časa
za branje, je treba razumeti vzporedno, saj sta ključna za prihodnost slovenskega založništva: medtem ko je cena knjige rezultat kompleksne ekonomije knjige in delovanja knjižnega trga, je »pomanjkanje časa za branje« pravzaprav vrednostna kategorija,
ki govori o drugih prioritetah posameznika zlasti glede preživljanja prostega časa. In
oboje je treba vzeti v obzir, če se želi to stanje spremeniti na bolje. Boljša cenovna
dostopnost knjige na eni strani ter okrepljena zavest o pomenu branja za razvoj vsakega posameznika sta tista faktorja, ki bosta Slovenijo postavila višje na lestvici števila
kupljenih knjig per capita in naposled višje na lestvici doseganja bralne pismenosti. Če
posameznik knjige in branja ne dojema kot vrednote, potem tudi cena knjige ne more
biti odločilna. Knjiga kot nenadomestljiva vrednota, pomembna za razvoj posameznika v vseh obdobjih njegovega življenja, je podstat dojemanja (tudi cenovne) vrednosti
knjige. Zato je treba k segmentu nebralcev in nekupcev knjig pristopiti aktivno, dejstva
so namreč depresivna: 42 % Slovencev ni v zadnjem letu prebralo nobene knjige, 49 %
jih ni kupilo nobene knjige.
Prav na tej točki se kaže, kako kompleksen in večplasten problem sta bralna kultura in kultura kupovanja knjig in kako raznovrstni dejavniki bistveno vplivajo nanju.
Raziskovanje branja in knjige namreč bistveno presega raziskovanje zgolj enega področja, čeravno knjigo običajno najprej povezujemo s kulturo in izobraževanjem, sega
še vsaj na področje ekonomije in informacijske družbe, naposled pa trči ob temeljno
socialno tkivo vsake družbe. Knjiga je simptom družbe, odnos do knjige razgalja nekatere sistemske anomalije slovenske družbe. Bržkone so Slovenci v odnosu do knjige
v preteklosti pogrešili prav na točki spregleda družbeno in kulturno pogojenega položaja knjige in posledično premalo celovito pristopili k oblikovanju posameznikovega odnosa do knjige. Kje so sive lise položaja knjige v družbi, je sedaj tudi po zaslugi
raziskave Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji precej bolje znano.
10
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Obarvati te lise ne bo lahka naloga. A za prihodnost slovenske knjige in družbe zato
nič manj nujna. Sledi nekaj ključnih ukrepov, ki lahko opisane negativne smernice srednjeročno obrnejo.
Prvi se nanaša na sprejetje in izvajanje vladne strategije razvoja pismenosti, ki bo skozi
izrazito medresorski pristop dala podlago za sistematično razvijanje vseh dejavnikov,
ki vplivajo na funkcionalno pismenost. Pomenljivo je, da je osnutek takšne strategije
pod okriljem Andragoškega centra Slovenije in v širokem krogu ekspertov nastal že
leta 2008, a odtlej ni uspel pokukati iz predalov vsakokratnega šolskega ministra. Da
bi večina teh ukrepov morala postati del kurikulumov in učnih načrtov ter postati integralni del koncepta vseživljenjskega učenja, ni treba posebej poudarjati.
Drugi ukrep se nanaša na slednje sodobnim konceptom bralne kulture, sistematično
spodbujanje družinskega branja in branja naglas, kar bi v praksi pomenilo tudi to, da bi
v letnem programu Javne agencije za knjigo RS temu segmentu nameniti vsaj četrtino
vseh sredstev. Dosedanji obseg in struktura teh programov in projektov kratko malo
ne omogoča ustreznih rezultatov, kar sporočajo zgoraj navedena dejstva iz raziskave
Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji. Predvsem pa ugotovitev, da
imata knjiga in branje kot vrednoti izreden pomen za oblikovanje bralnih navad posameznika in da se te prenašajo iz roda v rod, od knjižne politike terja odločen premik
od pretirane pozornosti in podpore izdajanju novih knjig k občutno močnejši podpori
razvoju bralne kulture.
Tretji in kompleksni ukrep, ki bi nedvomno imel dolgoročne pozitivne posledice na
dvig bralne kulture, se nanaša na ureditev statusa šolskih knjižnic ter njihovo sistemsko povezljivost z odlično delujočo mrežo splošnih knjižnic. V 212 slovenskih občinah
deluje 162 krajevnih knjižnic, od tega 58 samostojnih knjižnic, in 966 šolskih knjižnic.
Stanje v šolskih knjižnicah je povsem nejasno, podatkov je malo in so nezanesljivi, posledično ni jasne analize stanja in tudi nobene strategije razvoja šolskega knjižničarstva. Namesto njegovega usklajenega razvoja gre bolj ali manj za nekakšen »pomožni
podsistem« delovanja šolskega sistema, ki je pravzaprav v celoti odvisen od naklonjenosti in vizije posameznih vodstev šol. Po drugi strani slaba četrtina občin slabo in s težavo uresničuje svoje zakonske obveznosti glede zagotavljanja knjižnične dejavnosti.
Krepitev mreže splošnih knjižnic je v tem primeru priložnost za učinkovitejšo knjižnično mrežo, ki lahko reši problematično delovanje prenekatere šolske knjižnice in nedoločnega sistema šolskih knjižnic. Seveda pa je jasno, da bi o tem morala najprej povedati svoje stroka in podati vizijo razvoja, saj so to zapletena vprašanja ustanoviteljstva
in financiranja. To tudi pomeni, da takšen korak terja resen premislek in čas, predvsem
pa iskanje najbolj optimalne rešitve za vsako posamično lokacijo in specifično situacijo
vsake knjižnice, splošne ali šolske. Morebiti pa bi bilo treba ob tem razmisliti tudi o
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 erilu, da brez samostojne splošne knjižnice občina nima razloga za obstoj, kot je
m
bila to prvotna namera tako Zakona o lokalni samoupravi kot Zakona o knjižničarstvu,
dokler parlamentarna sita niso tega določila močno omehčala v dikcijo »zagotavljanja
knjižnične javne službe«. Mimogrede povedano, pogled na krajino slovenske lokalne
samouprave z vidika obstoja javnih knjižnic podaja bistveno bolj realno sliko vzdržnega števila občin od trenutne nemogoče situacije.
In četrti ukrep, oblikovanje učbeniške politike, ki bi stimulirala posedovanje učbenikov,
in ne le njihovo izposojo v učbeniških skladih, kar bo izredno pomemben temeljni kamen za zagotavljanje visoke ravni kakovosti slovenskega šolstva in obenem način, da
se učencem na vseh starostnih stopnjah privzgoji drugačen odnos do knjige. Pred tem
pa je kajpada nujna učbeniška politika, ki se drži lastnih pravil glede potrjevanja novih
učbenikov in s tem njihove usklajenosti z učnimi načrti, posledično pa tudi podlago, ki
bo omogočala konstantni razvoj učbenikov. Slednji je namreč garancija za kakovosten
pedagoški proces, ki upošteva sodobna dognanja in metode stroke. Padanje izdajanja
novih učbenikov, ki se dogaja v Sloveniji, je najslabše, kar se lahko dogaja, v prvi vrsti
najslabše za učečo se populacijo, posledično tudi za stanje funkcionalne pismenosti.
Dokaz je Finska: kljub zmanjševanju števila novo izdanih knjig na Finskem in padanju
prodaje knjig za segment učbenikov to ne velja, zato je finska šola še vedno v vrhu po
uspešnosti, enako velja tudi za doseganje rezultatov bralne pismenosti in občega stanja bralne kulture. Prav šolski sistem namreč zagotavlja, da je v nacionalni zavesti in v
zavesti posameznika trdno zasidran tudi odnos do knjige, ki se ga prenaša z generacijo
na generacijo. Zato je ključnega pomena, da šola takšen odnos do knjige zavestno in
sistematično spodbuja in razvija. Učbeniki kot naložba v znanje in omiko torej, šolski
sistem kot nepogrešljiv kulturni kapital, dostopen vsakemu posamezniku – finski recept za rast bralne kulture tudi v času krize.
Brez strukturnih ukrepov, ki bodo presegli utečene in udobne ločenosti med kulturo
in šolstvom na eni ter državo in občinami na drugi strani, se bo še naprej zgolj blažilo
simptome z zdravjem načete slovenske bralne kulture. Trd oreh za kulturno in šolsko
politiko ter za novo določitev razmerja med nacionalnim in lokalno samoupravo, nedvomno s številnimi pastmi prepredena naloga, a bržkone na dolgi rok truda vredna
tudi z vidika optimiranja delovanja javnega sektorja v smeri njegove večje učinkovitosti, in ne le brezglavega krčenja, ki se prej ali slej pokaže na kakovosti javnih storitev.
Ali to, ali pa postopno in vztrajno izčrpavanje avtorjev, založnikov, knjižnic, knjigarn
ter upadanje branja. V nasprotju s Finsko in Francijo se zdi, da se Slovenija še ni jasno
odločila, po kateri poti bo krenila: po poti bralnih držav ali po poti nebralnih držav. Dlje
ko se odlaša z resno in poglobljeno refleksijo tega, kaj je treba spremeniti in kako, več
generacij bralcev se izgublja. Izgublja se tudi več kritičnih in izobraženih državljanov.
In ne nazadnje, če peša bralna kultura neke države, potem peša njen razvoj vobče.
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