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Koliko knjig? 
Toliko knjig! (Gabriel Zaid, 2001) 
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Število izdanih leposlovnih knjig na milijon 
prebivalcev v 1999 

► # 1      Islandija: 1620    
► # 2      Estonija: 786   
► # 3      Danska: 633   
► # 4      Norveška: 477   
► # 5      Slovenija: 467 (v 2012 toliko že novih domačih romanov in poezije!) 

► # 6      Španija: 454   
► # 7      Finska: 415   
► # 8      Velika Britanija: 377 
► # 9      Češka: 360 
► # 10    Švedska: 335   
► # 15    Macao: 207 
► # 19    Nemčija: 156 
► # 20    Srbija: 152 
► # 45    ZDA: 49 

 
► Svetovno povprečje: 119 

http://www.nationmaster.com/time.php?stat=med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_lit_percap-decimal-classification-literature-per-capita&country=ic-iceland
http://www.nationmaster.com/time.php?stat=med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_lit_percap-decimal-classification-literature-per-capita&country=en-estonia
http://www.nationmaster.com/time.php?stat=med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_lit_percap-decimal-classification-literature-per-capita&country=da-denmark
http://www.nationmaster.com/time.php?stat=med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_lit_percap-decimal-classification-literature-per-capita&country=no-norway
http://www.nationmaster.com/time.php?stat=med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_lit_percap-decimal-classification-literature-per-capita&country=sp-spain
http://www.nationmaster.com/time.php?stat=med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_lit_percap-decimal-classification-literature-per-capita&country=fi-finland
http://www.nationmaster.com/time.php?stat=med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_lit_percap-decimal-classification-literature-per-capita&country=sw-sweden


Slovenija 1991 : 2011/2013 

►1991 ~ 20 založb 

►2011-2013 na knjižnem sejmu ~ 120 

založb (v 2012 je 56 založnikov izdalo več kot 10 novih naslovov) 

►1991 objavljenih ~ 2000 naslovov 

►2010-2013 ~ 6000 naslovov (3-4000 jih pride v 

knjigarniško prodajo) 

►1991 prodanih ~ 6 milijonov knjig (ocena) 

►2011 prodanih ~ 6 milijonov knjig (ocena) 

►2013 prodanih ~ 4-5 milijonov knjig (ocena) 

► Zlasti narašča izdajanje leposlovja. Zlasti padajo naklade leposlovja. 

 



Izbira od začetka 

► Prve knjige (kodeksi)– prve izbire 

► Recepcija teksta odvisna od oddajnika in od sprejemnika  

   (Roman Ingarden, Literarna umetnina) 
 

► Pisec preteklega časa pogrešal lastno sobo – zdaj mu 
manjka javna soba. 

► Enako velja za bralca – ~6000 naslovov letno? Dve do tri 
kupljene, dvanajst izposojenih, >10 prebranih knjig? 

► Pierre Bourdieu: kulturni posredniki – kdo so? 

► NOVO PRI IZBIRI: 

► Včasih se je knjige izbiralo pred objavo ... 

► ... zdaj vse bolj po njej. 

► Sodoben založniški poslovni model: 

► “Knjižnice bodo kupile.” 
 



Dobro in slabo pri e-objavah 

►Dobro: 

Vsak lahko objavlja. 

►Slabo: 

Vsak lahko objavlja. 

 

Uporabniško proizvedene vsebine   

 pojem zanesljivosti se spreminja. 



“Knjižnice bodo kupile.” 
 

► Slovenska založba vampirskih romanc v 2011 in 2012 
objavila 38 del ene ali dveh avtoric – knjižnice 
odkupovale od 52 (s tujim imenom/psevdonimom) oz. 
34 (s slovenskim imenom) do 15 izvodov (15 – kratka 
proza ;-).  

► Ko je ta avtorica roman objavila pri 'vanity publisherju' 
Katr, je njegova uveljavljena blagovna znamka prodala 
70 izvodov.  

► Z Rožančevo nagrado 2011 nagrajena knjiga Nujnost 
poezije Miklavža Komelja (nagrada Preš. sklada, 
Župančičeva nagrada, Jenkova nagrada), je (z izjemo 
MKL) v 50 slovenskih knjižnicah na voljo v enem ali dveh 
(v petih primerih) izvodih. 

► Silva Novljan analizirala prisotnost javno financiranih 
knjig, morda bi bilo treba analizirati tudi prisotnost knjig, 
ki ne dosegajo minimalnih standardov? (Primer Zlate 
hruške.) 



Kaj je ... kultura? 

► Založba Modrijan je leta 2008 izdala knjigo znamenite Tove Jansson Nevidni 
otrok in druge zgodbe v nakladi 1500 izvodov. Odlična knjiga, izvrsten prevod 
Nade Grošelj. Naša edina otroška knjiga v tem letu. In je dobila "zlato hruško". 

► Tri leta po objavi je kljub promociji, znižanjem, rednim obiskom naših 
zastopnikov v šolskih knjižnicah ostalo neprodanih 1020 izvodov. 
 
 Bronislava Aubelj, O resničnih travmah slovenskega knjižnega trga, 

Dnevnik, 4. 6. 2011 
 

 Naj torej knjižnice kupujejo metre intelektualcem všečnega gradiva, ki se bo le 
prašilo na policah, ali pa metre Zimskih vrtnic in podobnega čtiva, ki ga 
prebirajo (požirajo) slovenske bralke pred spanjem in na počitnicah? (Ja, tiste 
bralke, ki utrujene od slabo plačanega dela v službi in brezplačnega doma 
prispevajo svoj delež v kulturno malho tudi za ta drobni užitek.)  

► Bralke Zimske vrtnice prav gotovo ne bodo čez noč spremenile bralnih navad 
ali se preprosto odločile za Žižka, ker v njihovi knjižnici lahkotnejših romanov 
ne bo več.  
 Komentar na Dnevnikovi spletni strani, sreda, 20.07.2011 ob 00:27  



Se da? 

►“Bralna navada je nujna. Ko se začne, pa je 
splošno znano, da bralec prehaja iz slabega 
v boljše čtivo.” 

 
► Frances Perkins: Special Report on Public Libraries in the 

United States, 1876 



Teorija petnajstih metrov 

►“Potrebujemo tudi popularno branje.” 

►“Kako naj se znajdem med vsemi temi 
naslovi?” 

►Kako začeti maraton? 

►Maraton lahko tečejo tudi odrasli. 

►Primer iz Amerike ... 

►... Kako pa v Sloveniji? 

 


