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Izvleček
Namen: V članku je predstavljena raziskava, s katero je bil opravljen poskus opredelitve razlogov
za pojav splošno veljavne predpostavke v slovenski knjižnični stroki, da »Slovenci ne berejo del
domačih avtorjev«.
Metodologija/pristop: Raziskava je potekala leta 2014 v Mestni knjižnici Ljubljana. Izbran je
bil majhen vzorec petdesetih odraslih uporabnikov v petih izbranih enotah Mestne knjižnice
Ljubljana. Podatki so bili zbrani s pomočjo delno strukturiranega intervjuja (vprašanja so bila
pripravljena vnaprej, vendar v okviru intervjuja prilagojena pogovoru). Uporabljen je bil tudi
vsakoletni seznam Najbolj brane knjige.
Rezultati: Odgovori, zbrani v raziskavi, so bili po vsebini razvrščeni v naslednje skupine:
(1) Problematika slovenskega romana; (2) Premalo poznani; (3) Tuje je boljše; (4) Izhaja iz šole;
ter (5) Drugo.
Izvirnost/uporabnost raziskave ter omejitve: Predstavljena raziskava je primarni poskus natančne obravnave vprašanja o branju sodobnih slovenskih romanov v osrednjeslovenski regiji.
Zaradi premajhnega vzorca intervjuvanih oseb se rezultati sicer ne morejo posplošiti na celotno
slovensko bralno populacijo, lahko pa predstavljajo osnovno referenčno točko za nadaljnje načrtovanje knjižničnih dejavnosti, ki spodbujajo branje slovenske literature v splošnih knjižnicah
osrednjeslovenske regije.
Ključne besede: bralna kultura, slovenski avtorji, odrasli uporabniki, Mestna knjižnica Ljubljana
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Abstract
Purpose: The article presents a research paper trying to identify the reasons for the assumption,
widely accepted by Slovenian library profession that Slovenians do not read novels written by
domestic authors.
Methodology/approach: The research was conducted in 2014 in the Ljubljana City Library. A
small sample of fifty adult users in five branches of Ljubljana City Library was selected. Data
were gathered by semi-structured interview (questions were prepared in advance but could
be tailored to the needs of the interview). Annual list of the most popular book titles was used.
Results: Answers were classified in the following groups: (1) Problems of Slovenian novel
(2) Insufficiently known (3) Foreign is better (4) Mandatory school reading lists (5) Other.
Originality/practical implications: The research is the first attempt to thoroughly deal with the
question of reading modern Slovenian novels in the region of Central Slovenia. Due to insufficient sample size, the results could not be generalized and applied to the entire Slovenian population. However, they could represent a starting point for the planning of future library activities
enhancing the reading of Slovenian literature in the region of Central Slovenia.
Keywords: reading culture, Slovenian authors, adult users, Ljubljana City Library

1

Uvod

Čeprav se v knjižničarski stroki in v medijih pogosto sliši trditev, da »Slovenci ne berejo del domačih avtorjev«, se je pri pregledu do sedaj opravljenih raziskav na področju branja in bralne kulture izkazalo, da razlog za formiranje tega splošno veljavnega mnenja do sedaj v Sloveniji še ni bil načrtno in sistematično raziskan. Vprašanja
o razlogih za nebranje slovenskih avtorjev so zato skozi desetletja ostajala odprta,
kljub obsežnim starejšim raziskavam na področju slovenske bralne kulture, ki so bile
opravljene v letih 1973, 1979, 1984 in 1998,1 in najnovejši raziskavi z naslovom Bralna
kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji, ki je bila javno objavljena 4. septembra 2014.
Trditev, da »Slovenci ne berejo del domačih avtorjev«, potrjuje primerjava podatkov
o številu vseh izposoj slovenskih in prevodnih romanov, ki so bili leta 2014 katalogizirani v sistemu COBISS in izposojeni prek avtomatizirane izposoje v slovenskih knjižnicah. Čeprav obstaja bistvena razlika v skupnem številu vseh izposojenih naslovov
1
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Raziskave so podale pretežno kvantitativne izsledke o tem, koliko je bralcev in koliko nebralcev glede
na starost, spol, vrsto literature idr. Rezultati pa so izšli v publikacijah Knjiga in bralci, Knjiga in bralci II,
Knjiga in bralci III, Knjiga in bralci IV.
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slovenskih avtorjev v primerjavi s tujimi avtorji, ni zanemarljivo, da je vseh zabeleženih
prevodnih romanov v vzajemnem katalogu bistveno več, kot je naslovov slovenskih
romanov. Ob primerjavi izposoj z upoštevanjem kvantitativne razlike med primerjanima skupinama romanov pa je količnik izposoje prevodnih romanov še vedno dvakrat
višji od količnika izposoje domačih romanov (Preglednica 1).
Preglednica 1: Izpis podatkov o skupnem številu izposoj romanov slovenskih avtorjev in prevodov
romanov tujih avtorjev, ki so bili leta 2014 na voljo v slovenskih knjižnicah z avtomatizirano izposojo.2
Število COBISS.SI-ID

Število izposoj

Romani slovenskih avtorjev

4.157

449.747

Romani tujih avtorjev, ki so
prevedeni v slovenščino

10.067

3.732.677

Spodbudo za raziskovanje obravnavane teme bi lahko iskali tudi v intervjuju s Slavkom
Preglom z naslovom Slovenci radi beremo, a ne slovenskih knjig.3 V njem je intervjuvanec omenil, da v Sloveniji vlada splošno prepričanje, »da je slovenska literatura v primerjavi s prevodno slabša« ter da je tudi na ramenih knjižničarjev, da odnos do te literature spremenijo z dejavnim prizadevanjem pri vzgajanju bralnih navad. Če pa želijo
knjižničarji pravilno, temeljito in konstruktivno obravnavati slovenske bralne navade,
je bistvenega pomena, da v prvi vrsti raziščejo različne vidike slovenske bralne kulture,
med katerimi so tudi razlogi za slovensko nebranje na splošno oz. za nebranje določene zvrsti literature med knjižničnimi uporabniki.
Raziskava, ki bi zaobjela vse vidike bralne kulture nekega naroda, bi morala biti
večplastna, sestavljena iz več večletnih in ciljno usmerjenih interdisciplinarnih raziskav
raziskovalnih skupin na nacionalnem nivoju, in v prihodnjih letih bi jo bilo nedvomno
koristno pripraviti za namene spodbujanja pozitivnega odnosa do slovenskega literarnega ustvarjanja. Vendar pa predlog tako obsežne raziskave presega zmogljivosti posameznega raziskovalca, zato je bilo za vzorčno primarno analizo razlogov za nebranje
v Sloveniji v okviru magistrskega dela na Oddelku za bibliotekarstvo in informacijsko
tehnologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani izbrano le ozko raziskovalno področje, ki
obravnava le (ne)branje slovenskih sodobnih romanov v primerjavi z branjem prevodnih sodobnih romanov v osrednjeslovenski regiji oz. v območju, ki ga pokriva Mestna
knjižnica Ljubljana. Ta populacija je bila izbrana zato, ker je tem uporabnikom sloven2

3

Izpis je pripravil Institut informacijskih znanosti Maribor (IZUM) na željo uredništva revije Knjižnica za
podatkovno utemeljitev raziskovalnega izhodišča pričujočega članka.
Sluga, K. Slovenci radi beremo, a ne slovenskih knjig: Intervju s Slavkom Preglom (1. del). Objavljeno
25. aprila 2008 ob 08:13 na Ljubljana - MMC RTV SLO. Dostopno na http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/
slovenci-radi-beremo-a-ne-slovenskih-knjig/154969
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sko leposlovje še vedno bližje, slovenske pisatelje in njihove romane pa bolje poznajo
kot uporabniki, ki so od glavnega mesta bolj oddaljeni, in tudi odgovori so bili zato
konkretnejši.

2

Obravnava bralne kulture v slovenski knjižnični stroki

Knjižnične dejavnosti, s katerimi slovenske splošne knjižnice spodbujajo bralno kulturo, so opredeljene v prvi vrsti z Zakonom o knjižničarstvu (2001, str. 7), ki v 16. členu
določa, da splošne knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo, »organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture«. Dalje je spodbujanje bralne kulture tudi del Standardov za
splošne knjižnice (Standardi, 2005, str. 7). Ti med drugim opredeljujejo namen splošnih
knjižnic, ki služijo »informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti«. Zato naj vsaka splošna knjižnica »razvija in utrjuje bralno kulturo, sodeluje pri informacijskem opismenjevanju in
spodbuja prebivalce za uporabo knjižnice« (Standardi, 2005).
Najnovejše poročilo raziskave o branju z naslovom Bralna kultura in nakupovanje knjig
v Republiki Sloveniji je bilo javno objavljeno septembra 2014. Raziskava je nadaljevanje
raziskav Knjiga in bralci IV. Ugotavlja, da se je leta 1998 za nebralce opredelilo 39 %
anketirancev, leta 2014 pa 42 %. Leta 1998 med spoloma ni bilo bistvene razlike, med
moškimi je bilo 52 % nebralcev, med ženskami pa 48 %. Leta 2014 pa je bila razlika
med nebralci glede na spol nekoliko višja. Med moškimi je bilo 59 % nebralcev in 41 %
med ženskami. Avtorji raziskave menijo, da je razlika med številom nebralcev pri ženskah in nebralcev pri moških postala statistično pomembna ter da bi bilo zanimivo to
spremembo postaviti v kontekst najbolj izposojanih knjig v slovenskih splošnih knjižnicah, saj med njimi prevladuje tako imenovano lahko žensko branje.
Glede na starost so tako v raziskavi iz leta 1998 in 2014 izsledki pokazali, da je največ bralcev v starostni skupini 15–24, in sicer 80 %. Raziskovalci rezultat povezujejo
z dejstvom, da je v tej skupini največji delež šolajočih se oseb. Raziskava iz leta 1998
ugotavlja, da se s starostjo sorazmerno večja delež nebralcev, Izsledki raziskave iz leta
2014 pa kažejo, da delež nebralcev raste od 20 % v starostni skupini 15–24 let, 33 %
nebralcev pri skupini 25–34 let, delež nekoliko upade pri starostni skupini 35–49 let
(29 %) in se zopet poveča na 36 % pri starostni skupini nad 50 let.
Blatnik (2012) v članku Symbolic capital of Slovenian reading primerja rezultate dveh
raziskav, in sicer prve Knjiga in bralci (ta zajema vse štiri raziskave v sklopu raziskav
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pod tem naslovom) ter raziskava Kultura in razred.4 Primerjava kaže, da trditev »bere se
vedno manj« ne drži. »Nebralci«, to so ljudje, ki v enem letu niso prebrali niti ene knjige,
so leta 1973 predstavljali 48 % vprašanih, 34 % leta 1979, zopet 48 % leta 1984 ter 39 %
leta 1998. Toda v raziskavi, ki je bila izvedena leta 2011, je bilo takšnih »nebralcev« le
21 %. Podobno povečanje prisotnosti knjige v življenju vprašanih se je pokazalo pri
»nekupcih« (to so ljudje, ki v enem letu niso kupili niti ene knjige); teh je bilo 50 %
vprašanih leta 1973, 39 % leta 1979, 41 % leta 1984 in 48 % leta 1998, a le 21 % vprašanih leta 2011. Del vzrokov za takšne rezultate bi bil morda lahko posledica dejstva,
da so bile prve štiri raziskave narejene na predstavnikih splošne slovenske populacije,
medtem ko je bila zadnja raziskava narejena med ljudmi z urbanih območij Ljubljane
in Maribora.
Ob že omenjenih publikacijah Knjiga in bralci (1974), Knjiga in bralci II (1980), Knjiga
in bralci III (1985) ter Knjiga in bralci IV (1999) je bralna kultura tudi ena od osrednjih
tematik dela z naslovom Knjižna kultura (2005), v kateri več slovenskih avtorjev podaja
izsledke raziskav na področju bralne kulture v Sloveniji.
Tako Novljan (2005, str. 87) našteje nekaj predpostavk o knjižnicah in bralni kulturi iz
raziskave o slovenskem založništvu in knjižničarstvu, izvedene leta 2003, ki lahko služijo tudi kot vodilo za razumevanje knjižničnih nalog v zvezi z bralno kulturo:
• »Knjižnice so kot javni zavod dolžne razvijati bralno kulturo.
• Knjižnice aktivno posegajo v razvijanje bralne kulture.
• Knjižnice spodbujajo bralno kulturo s knjižno zbirko na področjih informiranja, izobraževanja in sprostitve.
• Uspešnost knjižnic pri spodbujanju bralne kulture je povezana z razvitostjo njihovih delovnih pogojev.«
Kocijan (2005, str. 9) pa dalje navaja, da je »najbolj priljubljeno branje manj zahtevnih
knjig, torej lahke literature, zlasti angleških in ameriških trivialnih uspešnic, medtem ko
je sodobno slovensko in zahtevnejše svetovno leposlovje neprimerno manj priljubljeno, to se pravi: sposojeno, kupovano, brano«.
O zahtevnejši literaturi v slovenskih splošnih knjižnicah govori tudi Jager (2008, str. 170)
v članku »Najbolj brane knjige« v slovenskih splošnih knjižnicah. Splošne knjižnice so v
prvi vrsti kulturne ustanove in kot take pomembno vplivajo na oblikovanje kulturnega
življenja lokalne skupnosti, zato je pomembno, da se ukvarjajo z utrjevanjem in razvijanjem bralne kulture, saj je pisana beseda še vedno konstitutivna duhovna in kulturna
4

Raziskava Kultura in razred, ki jo Andrej Blatnik omenja v članku, je bila izvedena leta 2011 na Fakulteti
za družbene vede; vodja je bila dr. Breda Luthar.
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vrednota. Naloga splošnih knjižnic je, da zagotovijo ustrezen delež zahtevnejše literature ter hkrati z različnimi dejavnostmi razvijajo kulturo branja, »še posebej v podporo
slovenski knjigi«.
Rugelj (2008, str. 127) se v članku Najbolj brane knjige kot priložnost za branje manj branih knjig zazre v prihodnost in pravi, da so »splošne knjižnice v tem trenutku namreč
moderen, izjemno dobro obiskan kulturni sistem, ki tudi v prihodnosti omogoča dvig
splošne kulturne zavesti in izobrazbe tistega dela prebivalstva, ki zahaja vanje«.

2.1 Spodbujanje bralne kulture v Mestni knjižnici Ljubljana (MKL)
V okviru raziskovanja (ne)branja slovenskih sodobnih romanov pri uporabnikih MKL se
je pojavilo vprašanje, kakšne projekte, delavnice, dogodke in podobno za spodbujanje
bralne kulture izvaja in organizira MKL, ter ali posamezne knjižnice v mreži MKL-ja izvajajo kakšne dodatne samostojne projekte na to temo.5
Kot vsaka slovenska splošna knjižnica tudi MKL bralno kulturo svojih uporabnikov
spodbuja na različne načine. V prvi vrsti mora skrbno načrtovati nabavo gradiva.
Kvalitetno gradivo, ki ga ponuja svojim uporabnikom, je nujen pogoj za razvijanje bralne kulture. MKL skrbno načrtuje nakup knjižničnega gradiva na podlagi potreb njenega okolja z visoko dnevno-delavsko in izobraževalno migracijo.
Glavni projekt za spodbujanje bralne kulture za odrasle, ki ga izvaja MKL, je Mesto
bere. S projektom so pričeli v letih 2011/2012. Izbor literarnih del, ki so jih na seznam
uvrstili prvo leto, so sestavljali večinoma sodobni slovenski avtorji. Naslednji projekt
Mesto bere je potekal v obdobju 2012/2013. Projekt so poimenovali Sosedi pišejo …
Mesto bere. V ta seznam so bila poleg slovenskih avtorjev zajeta dela italijanskih,
avstrijskih, madžarskih in hrvaških pisateljev. V obdobju med letoma 2013/2014 je potekal projekt, ki so ga naslovili Mesto bere … Mesto gleda. Bralci so s seznama lahko
izbirali žanrsko raznovrstno kakovostno literarno klasiko, znanstveno fantastiko, kriminalke, ljubezenske romane, biografije, zgodovinske romane, potopise in literarne
predloge, ki so bile uspešno upodobljene na filmskem platnu. Mesto bere … Evropske
zgodbe je naslov projekta, ki je potekal v obdobju 2014/2015. Na seznam so uvrstili
60 knjižnih naslovov sodobnih evropskih avtorjev in avtoric. Projekt poteka tako, da
5
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MKL organizirano spodbuja branje med odraslimi z različnimi projekti, za podrobnejše informacije
glej spletno stran projektov MKL http://www.mklj.si/o-nas/projekti, predvsem na lokalni ravni: Mesto
bere ter Znani BEREjo in priPOROČAjo. Spodbujanju bralne kulture v območju MKL-ja pa je namenjena
tudi posebna enota MKL-ja – Trubarjeva hiša literature (THL), glej spletno stran THL: http://www.
trubarjevahisaliterature.si/ Za namen tega prispevka bi se lahko posebej izpostavili še dejavnosti Povej
mi, kaj bereš, povem ti kdo si! ali Literarne čajanke.
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si bralci s seznama izberejo najmanj pet romanov, ki so jih prebrali. O teh delih delijo
mnenje na obrazcu zgibanke, ki jo potem vrnejo v knjižnico ali pošljejo po pošti.
Poleg tega projekta pa vsaka knjižnica v mreži MKL-ja za širjenje bralne kulture skrbi
še s svojimi dogodki , kot so knjižne tematske razstave, razstave novih knjig, Knjižna
doživetja (knjižničarji izberejo kvalitetne knjige, o katerih se potem pogovarjajo), literarni večeri, predstavitve knjig in avtorjev, pogovori z ustvarjalci, »V koži besede«
(predstavljajo mlade pesnike), »Maček v žaklju« (uporabnikom so na voljo knjige v zaprti neprozorni vrečki, kot presenečenje) ipd.
V mreži MKL-ja delujejo različne bralne skupine:
• Pogovor ob knjigi (Knjižnica Zalog)
• Bralni krog (Knjižnica Otona Župančiča, KOŽ)
• Berem, torej mislim (KOŽ)
• Knjižna doživetja (Knjižnica Bežigrad)
• Očarljivo skupinsko branje (Knjižnica Prežihov Voranc)
• Knjižni klub Škofljica, Grba in Brezovica (Knjižnica Brezovica, Knjižnica Grba,
Knjižnica Škofljica).6
Romane sodobnih slovenskih pisateljev se v okviru dejavnosti za spodbujanje bralne
kulture v območju MKL-ja posebej predstavlja na naslednje načine: organizirane so
razstave določenega avtorja, žanra itd.; omenjene romane uvrstijo na seznam projekta
Mesto bere; izpostavijo Kresnikovega nagrajenca; priporočajo v branje ter svetujejo kot
novosti slovenskega avtorja in povedo, da je izbrani pisatelj dobil nagrado ipd. S tem
uporabnike poskušajo pritegniti, da bi prebrali predlagani roman.
Knjižničar uporabnika najprej vpraša, kaj rad bere, kaj je nazadnje prebral, kateri žanr
najraje bere, po kakšnem leposlovju najraje posega, je to bolj lahkotno ali bolj kakovostno. Skozi pogovor se knjižničar odloči, kakšen roman bo uporabniku ponudil. Seveda
pa ni potrebe, da ob vsakem pogovoru z uporabnikom ponudi tudi slovenskega avtorja. Na tem mestu je odločitev posameznega knjižničarja, kaj bo naredil. Smiselno je, da
v primeru, če uporabnik pove, da bere samo lahkotne ljubezenske romane in ne želi
brati ničesar drugega, knjižničar potem ne ponuja zahtevnejših del. V tem primeru bi
lahko uporabnika celo odvrnil od branja. In obratno, če uporabnik želi kakovostno literaturo, mu knjižničar med drugimi prevodnimi romani lahko predlaga tudi kvaliteten
slovenski roman.

6

Za podrobnejše informacije glej promocijska poročila MKL-ja za posamezna leta (2014, 2013, 2012,
2011, 2010) in letna poročila o delu MKL-ja (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008).
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3

Seznam Najbolj brane knjige

Nekaj o bralni kulturi slovenskih uporabnikov splošnih knjižnic lahko pove tudi seznam Najbolj brane knjige,7 ki je izpis najbolj izposojanih knjig v slovenskih splošnih
knjižnicah in ga od leta 2002 v okviru skupnega informacijskega knjižničnega sistema
COBISS evidentira Inštitut informacijskih znanosti (IZUM) (Jager, 2008).
Seznam, ki se ga lahko za posamezna leta in mesece izpiše na spletni strani IZUM-a,
kaže, da uporabniki slovenskih knjižnic največ posegajo po prevodnih romanih, veliko
izposoj pa beležijo tudi dela za otroke in mladino.
Na seznamu je malo del sodobnih slovenskih avtorjev, ki pišejo romane za odrasle.
Med njimi so le najbolj prepoznavni avtorji, katerih dela so bila medijsko dobro pokrita
ali so bili nominiranci ter nagrajenci nagrade Kresnik. Dober primer takega priljubljenega slovenskega romana je delo Čefurji, raus! Gorana Vojnovića, ki je bil medijsko zelo
odmeven in je prejel vrsto pohval in nagrad. Leta 2010 je dobil Kresnikovo nagrado za
najboljši slovenski roman preteklega leta. Na seznamu Najbolj brane knjige je bil leta
2009 na enajstem (11.) mestu, leta 2010 na devetem (9.) mestu, leta 2011 na 37. mestu,
leta 2012 na 54. mestu, leta 2013 na 67. mestu, leta 2014 pa ga med stotimi najbolj
branimi ne zasledimo več.8
Primerjava seznamov Najbolj brane knjige za leto 2013 ali 2014 z izsledki članka
Jagrove (2008) razkriva, da se dela slovenskih avtorjev že skoraj desetletje na seznam
slabo uvrščajo. Na njem prevladujejo dela prevodnega žanrskega leposlovja. Na samem vrhu lestvice so dela, za katera se lahko sklepa, da sodijo med obvezo branje v
srednji šoli.9 Med najbolj branimi se pojavlja nekaj slovenskih avtorjev otroških in mladinskih del.10 Le tu pa tam je zaslediti tudi sodobna dela domačih avtorjev, za katera se
lahko sklepa, da niso namenjena mladini in otrokom. Visoko na seznam se npr. uvršča
delo Cavazza : biografski roman, katerega avtorica je Vesna Milek – leta 2013 na drugem (2.) mestu in leta 2014 na 15. mestu.
Ob natančnejšemu pregledu seznama za leto 2013 je opaziti, da pri leposlovju za odrasle bralce prevladujejo predvsem avtorji, ki veljajo za manj zahtevne in so njihova dela
7
8

9

10
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Dostopno na spletni strani: http://home.izum.si/cobiss/top_gradivo/
Glej tudi analizo A. Radetič (2010), ki je pregledala seznam najbolj izposojanih knjig v vseh slovenskih
splošnih knjižnicah v mesecih: junij, julij in avgust leta 2010.
Na primer tragedija Antigona avtorja Sofoklesa, Zločin in kazen Dostojevskega, Shakespearova Romeo in
Julija, Visoška kronika Ivana Tavčarja, Prešernov Krst pri Savici, Vorančeve Solzice itd.
Tako so zastopani avtorji Tone Pavček, Ela Peroci, Niko Grafenauer, Vid Pečjak, Kajetan Kovič, Svetlana
Makarovič, Tone Seliškar, Frane Milčinski idr.
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lahkotnejša. Največkrat so na seznamu avtorji prevodnih del, svetovnih knjižnih uspešnic (»bestsellerjev«), konkretneje iz žanra ljubezenskega romana. Med tovrstne avtorje sodijo na primer avtorica E. L. James; njena trilogija Petdeset odtenkov je med prvimi
petnajstimi najbolj branimi. Pisateljica Julie Garwood se na seznamu pojavlja večkrat,
in sicer dvanajstkrat. Temu sledi še deset naslovov avtorice Susan Elizabeth Phillips, pa
devet del avtorja Nicholasa Sparksa, čigar romani so priljubljena snov filmskih ekranizacij; trije romani avtorice ljubezenskih romanov Sandre Brown ter še veliko drugih.
Podobne izsledke kaže tudi priporočilni seznam knjig, ki so ga predhodno enote MKLja sestavljale za posamezna leta, sedaj pa je dostopen na spletni strani MKL-ja za različne vrste gradiva.11 Sestavljajo ga dela, ki so tudi sicer uvrščena na seznam Najbolj
branih knjig. Na lestvici stotih najbolj branih knjig prevladuje lahkotnejše prevodno
leposlovje. Razlika je morda opazna v večjem številu prevodnega leposlovja, zaradi česar je na njem nekoliko manj slovenskih avtorjev, ki pišejo za otroke in mladino. Nanj so
uvrščeni le trije naslovi slovenskih romanov za odrasle, in sicer že zgoraj omenjeni deli
V. Milek in G. Vojnovića ter še roman G. Vojnovića z naslovom Jugoslavija, moja dežela.

4

Raziskava

Raziskava je poskušala ugotoviti, kakšen odnos in kakšno mnenje imajo slovenski bralci oziroma uporabniki MKL-ja do sodobnih slovenskih romanov. Glavni cilj je bil dobiti
nekaj konkretnih razlogov, zakaj so romani sodobnih slovenskih pisateljev brani manj
kot tuji pisatelji, torej prevodni romani.
Namen raziskave je bil torej ugotoviti, ali imajo uporabniki objektivne razloge, zakaj ne
berejo slovenskih romanov. Vprašani bi razjasnili nekaj razlogov za (ne)izbor sodobnega slovenskega romana pri izposojanju gradiva v knjižnici MKL.

4.1 Metodologija
Raziskava je potekala v času od 6. do 21. marca 2014. Populacija, zajeta v raziskavo,
so bili odrasli uporabniki, ki so bralci leposlovja, iz osrednje Slovenije, natančneje iz
MKL-ja. V vzorec je bilo zajetih pet večjih knjižnic, in sicer Knjižnica Bežigrad, Knjižnica
Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Prežihov Voranc ter Knjižnica
Šiška.
11

Vsi ti priporočeni naslovi so objavljeni in dostopni prek namenske aplikacije »Priporočamo« na spletni
strani MKL. Glej MKL – Priporočamo na http://www.mklj.si/priporocamo ter MKL – Priporočamo – Knjige
na http://www.mklj.si/priporocamo/knjige.
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V vzorcu je bilo zajetih petdeset naključno izbranih uporabnikov, in sicer po deset iz
vsake knjižnice. V enem dnevu je bilo v določeni knjižnici opravljenih deset intervjujev
z uporabniki. V vzorcu naj bi bili različni knjižnični uporabniki, so intervjuji potekali
dopoldan in popoldan.
Za metodo zbiranja podatkov je bil izbran delno strukturirani intervju. Pogovor je bil
voden po vnaprej izdelanem vprašalniku, odgovore pa so intervjuvanci podajali sami
brez predlogov spraševalca. Delno strukturiran intervju je bil izbran, saj dopušča več
možnosti odgovorov ter odprt pogovor med intervjuvancem in spraševalcem, ki lahko
pomeni dodatno spodbudo, da intervjuvanci povedo svoja stališča o temi intervjuja.
Pred intervjujem sta bila uporabnikom predstavljena tudi tema in namen raziskovanja.

4.2 Rezultati in razprava
Prvi vprašanji sta bili namenjeni ugotavljanju, ali intervjuvanci poznajo predpostavko,
ki je tudi spodbuda za pričujočo raziskavo, da »Slovenci ne berejo del domačih avtorjev«. Pri samem spraševanju pa je bila osnovna trditev dopolnjena še z dodatkom:
»oziroma jih berejo manj kot prevodna dela«.
Preglednica 2: Trditev »Slovenci ne berejo del domačih avtorjev« (n=50)
Ste že slišali za trditev

Se s trditvijo strinjate
Število uporabnikov

Da

Ne

Število uporabnikov

31 Da

22

Ne

4

Delno

5

19 Da

12

Ne

5

Delno

2

Skupaj DA

34

V Preglednici 2 sta združeni dve vprašanji. In sicer, ali so uporabniki za trditev že slišali
ter ali se z njo strinjajo. Enaintrideset vprašanih je odgovorilo, da so za trditev že slišali.
Od tega se jih je s trditvijo strinjalo dvaindvajset. Od devetnajstih uporabnikov, ki za to
trditev še niso slišali, se je z njo strinjalo dvanajst intervjuvancev, pet jih je bilo mnenja,
da trditev ne drži. S trditvijo se je torej strinjalo štiriintrideset uporabnikov, kar predstavlja slabih 70 odstotkov (68 %) vseh intervjuvanih. Devet se jih s trditvijo ni strinjalo
(18 %) in delno se je s trditvijo strinjalo sedem intervjuvancev (14 %).
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Dva intervjuvanca sta odgovor dopolnila še z razlago:
• prevodnega leposlovja je več, večja je tudi promocija tujih avtorjev in del, kljub
vsemu pa se slovenski avtorji še vedno znajdejo na seznamu »sto najbolj branih«;
• če so kritike dobre, potem so dela zagotovo bolje brana.
Odgovori na prvi vprašanji so pokazali, da se tudi uporabniki zavedajo problema (ne)
branja sodobnih slovenskih romanov, kar je bilo pomembno izhodišče za nadaljevanje
raziskave, pa tudi za razmislek intervjuvanih pri podajanju, po njihovem prepričanju,
bistvenih razlogov za (ne)branje domačih del.
Drugi sklop vprašanj je bil namenjen ugotavljanju, zakaj je sodobni slovenski roman
manj bran. Ne glede na to, ali intervjuvanci berejo slovenske avtorje ali ne, je bilo
za raziskavo zanimivo, kakšno je njihovo mnenje o sodobnem slovenskem romanu.
Romane slovenskih avtorjev so lahko opisali s pridevnikom. Pri tem je bila pomembna
predpostavka, da ima vsak izmed intervjuvanih o tem izdelano mnenje. To mnenje izhaja iz njihovih lastnih izkušenj pri branju ali pa posredno, iz drugih virov, in je bodisi
pozitivno ali negativno.
Najprej so uporabniki odgovarjali, zakaj po njihovem mnenju Slovenci na splošno, ali
pa tudi oni sami, ne berejo del slovenskih pisateljev (oziroma jih berejo manj kot tuje
avtorje, kot je bilo dodano pri samem intervju z uporabniki) ter od kod to izvira.
Glede na raziskovalno metodo je vsak uporabnik podal svoj odgovor. Odgovori so bili
zaradi lažje interpretacije razvrščeni v vsebinsko smiselne skupine. Oblikovane so bile
naslednje skupine:
1. Problematika slovenskega romana (16)
2. Premalo poznani (13)
3. Tuje je boljše (7)
4. Izhaja iz šole (3)
5. Drugo (10)
V skupino »problematika slovenskega romana« so bili uvrščeni odgovori šestnajstih
uporabnikov, ki so govorili o tem, da to, kako in kaj pišejo slovenski avtorji, domačim
bralcem ni blizu, na primer:
• Ker se širijo govorice, da so težki, »zateženi«, težko razumljivi in niso za sprostitev;
• Ker se mi zdijo »morasti«;
• Ne privlačijo me tematike, to so podeželske, vojne tematike;
• Imajo zelo ozek krog črpanja za zgodbo;
• Slab marketing novih del pisateljev …
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V skupino »premalo poznani« so bili uvrščeni odgovori trinajstih uporabnikov. Ta skupina je zajemala odgovore, ki so se navezovali na razmerje med slovenskimi avtorji in
tujimi – tujih del je več, zato jih tudi več poznajo, in na drugi strani slovenski avtorji
uporabnikom niso dovolj poznani, saj za slovenske avtorje ne slišijo in tako ne poznajo
njihovih del. Odgovori iz te skupine so bili na primer:
• Niso toliko oglaševani, o tujih se več govori;
• Problem oglaševanja, čredni nagon za tujo literaturo,
• Tisto se prvo sliši in takoj pograbimo, slovenski avtorji »nikoli slišani, nikoli
brani« …
Odgovori, ki so se nanašali na razmišljanje, da so tuja dela boljša ter da slovenski avtorji
niso cenjeni, so bili uvrščeni v skupino »tuje je boljše«. Takšne odgovore je podalo sedem intervjuvancev. V to skupino so bili uvrščeni odgovori, kot so:
• Zaradi slovenske mentalitete, tuje je boljše, bolj zanimivo;
• Ker mislimo, da ne znajo tako dobro pisati kot tujci, ne cenimo svoje kulture;
• Tuj svet, tuje države so bolj zanimive, ker naše poznamo …
V skupino »izhaja iz šole« smo uvrstili odgovore treh intervjuvancev, ki pa so nebranje
slovenskih romanov povezali s knjigami, ki so bile za branje obvezne v osnovni in srednji šoli. Ker deset odgovorov vsebinsko ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno izmed skupin,
zato so bili uvrščeni v skupino »drugo«.
Največ razlogov, zakaj je slovensko leposlovje manj brano, je bilo povezanih s samim
slovenskim romanom. Ali so oznake, kot so »zateženi«, »morasti«, »težki«, »nezanimivi«,
»niso lahkotni«, upravičeni razlogi, da teh romanov ne berejo najraje, ni predmet pričujočega članka, se pa zdi smiselno, da razlog, zakaj slovenskih romanov ne berejo,
izhaja prav iz predmeta samega. Glavni razlog za nebranje je torej v tem, da domačim
bralcem slovenski sodobni romani niso všeč in jim niso blizu. Da pa so romani slovenskih pisateljev premalo poznani, je tudi zelo utemeljen in prav tako smiseln razlog. V
zadnjem delu intervjuja so bili intervjuvani uporabniki zaprošeni, da s svojimi besedami, s kakšnim pridevnikom, opišejo sodobne romane slovenskih pisateljev. Opisi so bili
razvrščeni v štiri skupine:
1. Pretežno negativni opisi (20)
2. Pretežno pozitivni opisi (12)
3. Tako pozitivni kot negativni opisi ali nevtralen opis (14)
4. Ne vem (4)
Opisi, ki so jih podali intervjuvanci, so bili zelo različni. Pri pozitivnih opisih je bilo kar
nekaj uporabnikov mnenja, da so slovenski romani sodobni, modernistični, modernejši kot včasih, »trendovski«, bolj sodobni po vsebini. Pozitivni opisi so bili še, da so
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berljivi, zanimivi in imajo dobre zgodbe, niso težko »cankarjevski«. Nekaj oznak se je
nanašalo tudi na to, da so kvalitetni.
Negativnih opisov je bilo največ, na primer »kot slovenski filmi; težki, negativni, tragični, zamorjeni«; »socialno kritični, morbidni, malo pozitivnih zgodb, tematika zajema
samomor, alkoholizem, družinsko nasilje, neprivlačne platnice …«; »teme, ki jih obravnavajo, so depresivne. Takšni so tudi zaključki zgodb, nekdo umre od žalosti«; »zahtevni, dotikajo se bolj globokih tem, zamorjene teme, takšne, ki nam jih v tem času ni
za brat«; »zateženi«; »vedno vlečejo vojne v zgodbe, izčrpani, manjka izvirnosti, ene in
iste teme«; »naporen slog, duhomorni teksti, niso privlačni (slog pisanja)«. Pojavljale so
se še posamezne oznake, kot so »pesimistični«, »težko berljivi«, »dolgočasni«, »težki«,
»brez globine«.
Opisi, ki so bili pozitivni in negativni hkrati oziroma so bili nevtralnejši, pa so največkrat
temeljili na pozitivni primerjavi slovenskih del s tujimi v smislu:
• Zelo na nivoju, nič slabši kot kakšni tuji;
• So berljivi, posebna tipologija, ki je »slovenska«, ne znam pa razložiti, kaj to pomeni, po načinu izražanja bi prepoznal, da je pisatelj slovenski;
• Poglejmo širše, kakšni so čisto luštni, slovenski narod je bolj tih, preprost, angleščina je razgibana, ima več pomenov ene besede, pri tem so verjetno malo slabši ipd.
Na tem mestu je pomembno poudariti še mnenje intervjuvanca, ki je povedal: »Mi ne
znamo slovenskih avtorjev promovirat. Več se bi bralo, če bi znali ponuditi, predlagati,
predstaviti.«
Knjižnica ima pri promociji slovenskih avtorjev zelo veliko vlogo. Svojim uporabnikom
bi morala poskušati na različne načine čim bolje približati romane sodobnih slovenskih
pisateljev. Kot je poudarila ena izmed intervjuvanih, le redko stopi do polic, kjer so
slovenski romani postavljeni posebej: »Vem, da so tam postavljeni, ampak grem mimo.
Ne vem, zakaj. Res ne znam povedati, ampak tja enostavno ne grem.«
Projekt Mesto bere je knjižnica MKL pričela prav zaradi opažanja, da tudi odrasli bralci
radi posegajo po romanih, ki jih predlagajo knjižničarji. Vendar ni dovolj uporabniku
zgolj omeniti roman slovenskega pisatelja in mu ga ponuditi v branje. Knjižnice bi morale razvijati še bolj domiselne načine, kako svojim bralcem približati sodobni slovenski roman. Vsekakor je eden od zanimivejših načinov za promocijo branja med uporabniki MKL-ja npr. projekt Maček v žaklju, ki ga knjižnica leta 2015 izvaja že četrto leto.
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Zahvala
Avtorici se zahvaljujeta zaposlenim v Mestni knjižnici Ljubljana, ki so s svojim sodelovanjem omogočili raziskavo. Zahvala gre tudi uporabnikom, ki so bili pripravljeni
sodelovati.
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