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time, when the largest part of the ebook market became dominated by the e-Emka and
Biblos portals. The goal of the thesis was to research how familiar are Slovenes with
ebooks in other words, where and in what languages Slovenes buy, loan and read ebooks.
On the basis of this research some controversies are described that Slovene ebook sellers
will have to face in the future.
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1 UVOD
Ključni namen te magistrske naloge je predstaviti razvoj trženja e-knjig v Sloveniji in
raziskati odnos do e-knjige med obiskovalci slovenskega knjižnega sejma in uporabniki
družbenih medijev, ki se ukvarjajo s tematiko knjige. Na podlagi teh ugotovitev želim
oceniti ustreznost trženja e-knjig, ki jih uporabljajo slovenski založniki.
Teoretični del je sestavljen iz predstavitve e-knjige in trženja e-knjig. Podrobneje sem
predstavil razvoj trženja e-knjig na slovenskem knjižnem trgu, ki sem ga primerjal s
trženjem e-knjig v sosednjih državah Slovenije. V raziskovalnem delu magistrske naloge
sem pridobil različna mnenja o e-knjigah, ki sem jih analiziral v zaključku naloge.
Vsebino za teoretični del sem črpal iz revij, knjig in spletnih vsebin na temo založništva.
Pri raziskovalnem delu sem uporabil metodo ankete in metodo spletne ankete, prvo sem
opravil na slovenskem knjižnem sejmu, druga pa je bila na voljo na spletnih straneh na
temo literature. Iz obeh raziskovalnih metod skupaj sem dobil 500 rešenih anketnih
vprašalnikov.
Namen raziskave je bil pridobiti mnenja slovenskih bralcev, izvedeti kakšen je njihov
odnos do e-knjig, spoznati načine pridobivanja, jezike v katerih berejo in dobiti ostale
odgovore na vprašanja, ki so povezana s tematiko trženja e-knjig.
Pred začetkom raziskave sem določil dve hipotezi:
Hipoteza 1: ker je trženje e-knjig na slovenskem knjižnem trgu šele v začetni fazi, večina
potencialnih bralcev obsega ponudbe še ni dovolj spoznala, zato prevladuje branje tiskanih
knjig, e-knjige bere tretjina anketiranih.
Hipoteza 2: : slovenski bralci e-knjig pogosteje berejo e-knjige v angleščini kot v
slovenščini.

ČELIG, M. Razvoj trženja e-knjig v Sloveniji. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

10

2 E-KNJIGA

Po definiciji iz Enciklopedije Britanika je e-knjiga (elektronska knjiga), digitalna datoteka
z besedilom in slikami, ki je primerna za elektronsko trženje in prikazovanje na zaslonu na
način, ki je podoben tiskani knjigi. Izdelava e-knjig je možna s pretvorbo osnovne datoteke
za tiskanje knjige v ustrezen format za preprosto nalaganje in branje na zaslonu. Besedilo
za e-knjigo pa se lahko pridobi iz baze podatkov in nizov besedilnih datotek, ki niso bile
ustvarjene izključno za tisk (Attwell, 2016).
Za e-knjige obstaja veliko definicij, nekateri navdušenci nad novimi medijskimi
tehnologijami bi utegnili trditi, da je celoten svetovni splet s svojimi spletni stranmi ena
sama e-knjiga, ter, da je ponudba e-knjig zelo obsežna. V nasprotju s tem razmišljanjem
podajata natančnejšo definicijo Lynne Anderson-Inman in Mark Horney, ki pravita, da
posamezni kos programske opreme lahko definiramo kot e-knjigo takrat, ko zadostuje
naslednjim štirim pogojem:
-

E-knjiga mora imeti besedilo v elektronski obliki, ki pa mora biti bralcu na voljo v
vidni obliki. Oblika posredovanja besedila ni pomembna. Takšen pogoj ne zajema
knjig z izključno grafično vsebino (čeprav so elektronske slikanice) in zvočnih knjig, ki
imajo zvočni posnetek prebrane knjige.

-

Programska oprema mora biti organizirana po knjižnem načelu. Zato mora vsebovati
kazalo, strani, paginacijo in zaznamke. S to metodo avtor umesti programsko opremo v
bralno zvrst, ki je primerna za bralca. Tako lahko s programom enostavno bere knjigo,
saj mu je oblike in načina navajen iz tiskanih knjig.

-

Programska oprema mora biti osredotočena in organizirana na določeno temo. Tako
povzame načelo, ki sestavlja tiskane knjige. Ta pogoj izloči omrežja tekstovnih
informacij, ki nimajo organizirane tematike, primer je svetovni splet, ki nima
osredotočene sheme in ni organiziran po knjižnem načelu. Sicer pa posamezne spletne
strani lahko izpolnijo pogoj tega načela.
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Multimedijske vsebine morajo pri e-knjigi služiti kot podpora besedilu in ne obratno. V
tem primeru je besedilo ključni del knjige. Vse več novejših knjig je opremljeno z
različnimi zvočnimi dodatki, kot so pomoč pri izgovorjavi težkih besed in deli besedila,
ki so v celoti v zvočni obliki. V teh primerih gre še zmeraj za e-knjigo, ki je s temi
dodatki samo obogatena. Enako velja za ostale grafične materiale med katere spadajo
slike, ilustracije, fotografije in filmski materiali (Skrt, 2014).

2.1 RAZVOJ E-KNJIGE

Koncept e-knjige obstoji že več kot štirideset let, točneje od leta 1971, ko je
štiriindvajsetletni študent Michael Hart pretipkal ameriško Deklaracijo o neodvisnosti v
elektronsko obliko. Sklepal je, da bo v prihodnosti imela 100 milijonov bralcev in, če bi
vsak za elektronsko izdajo plačal en dolar, bi se njegovo delo vsekakor izplačalo. Po
njegovi ideji je nastal Projekt Gutenberg, ki so se mu pridružili številni prostovoljci, ki so v
začetku ročno pretipkavali pomembna dela s področja literature, znanosti in drugih
ustvarjalnih ved, katerih avtorske pravice so že potekle. Tipkanje so nato zamenjali s
skeniranjem in optično prepoznavo znakov (OCR) in nastala je velika zbirka v kateri je so
bile knjige na voljo brezplačno (Skrt, 2014). Projekt Gutenberg uporabnikom trenutno
ponuja več kot 55.000 brezplačnih e-knjig, ki so dostopne v formatih – pdf, epub in mobi.
Vsak uporabnik lahko izbrano e-knjigo prenese na svojo bralno napravo: za prenos ni
potrebna registracija, omogočene pa so donacije, ki so namenjene nakupu in digitaliziranju
novih knjig (Project Gutenberg, 2016).
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2.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-KNJIG

Tako kot tiskane knjige imajo tudi e-knjige določene prednosti in slabosti. Pomembna
prednost pri e-knjigah je zagotovo izdelava brez tiska, ki je praviloma cenejša in hitrejša.
Posledično so lahko cene e-knjig nižje, kar ima pozitiven vpliv na nakupno odločitev
uporabnikov spletnih knjigarn. Morebitni posredniki si pri prodaji e-knjig prilastijo manjši
delež od prodaje. Pri e-knjigah odpadejo tudi težave z naklado, saj jih ni mogoče izdelati v
preveč ali premalo izvodih in zato založba ne potrebuje skladiščnih prostorov. V
primerjavi s tiskanimi knjigami je pri e-knjigah možno urediti morebitne popravke v že
prodajani e-knjigi, založniki jih lahko uporabijo kot cenovno ugodnejšo promocijo tiskane
izdaje knjige. E-knjige lažje izdelajo in tržijo tudi neprofesionalni avtorji in
(samo)založniki, v tem primeru je namreč meja med avtorstvom in založništvom zabrisana
(Štrancar, 2013).
Prednost e-knjig je zagotovo tudi praktičnost, saj lažje nosimo 500 listno e-knjigo, ki na
bralni napravi zasede 5 megabajtov, kot tiskano knjigo, ki obsega 500 strani in je težka
nekaj kilogramov. Ob tem 8 GB prostora, zadostuje za okrog 6000 e-knjig. Prednost eknjig je enostaven in hiter dostop, s spletno povezavo se povežemo na spletno knjigarno, s
klikom opravimo nakup in e-knjigo prenesemo na bralno napravo. Spletne knjigarne imajo
pogosto široko ponudbo in omogočajo lažji dostop do tujih publikacij, ki jih v knjigarnah v
lastni državi ni mogoče kupiti. Velika prednost e-knjig je tudi v tem, da so primerne za
slepe in slabovidne uporabnike ter uporabnike s posebnimi potrebami, ker bralniki
omogočajo povečavo pisave, v nekaterih pa je vgrajena sinteza govora (Kovač, 2012).
V primerjavi s tiskanimi knjigi, še posebej trdo vezanimi, imajo e-knjige zagotovo nižji
simbolični kapital, ker niso materialne dobrine (Kovač, 2012).
Med ključnimi pomanjkljivostmi e-knjig v Sloveniji je davčna stopnja ki znaša 22% na eknjige in 9,5% na tiskane knjige, kar jih pomembno podraži. Za e-knjige so dražje tudi
avtorske pravice, prav tako so e-knjige manj obstojne, ker z njimi kupimo licenco za
dostop, ne pa datoteke, zato lahko bankrot prodajalca povzroči nezmožnost uporabe
licence (Vičič, 2013).
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3 FORMATI IN METAPODATKI
V povezavi z digitalnimi vsebinami ali odprtostjo trga e-knjig za manjše založnike, se
pogosto zastavljajo vprašanja formatov in standardov zapisa, hranjenja in distribucije, ki so
najpogosteje neodvisni od zasebnih lastniških formatov. Ta vprašanja zadevajo tudi strojno
in programsko opremo, ki omogočata prenosljivost (kompatibilnost z različnimi bralnimi
sistemi). Govorimo o odprtih formatih (odprtih standardih). Pri presoji odprtih formatov, ki
jo izvedemo na podlagi splošnosti standardizacije, podpore pri strojni in programski
opremi in dejanske razširjenosti, ugotovimo, da je relevantnih formatov le peščica: daisy,
ePub, mobi, pdf in drugi formati, ki temeljijo na zapisu XML, kot sta FictionBook in tei.
Če upoštevamo, da je daisy specializiran format in da FictionBook in tei nimata široke
podpore, ostanemo pri treh odprtih formatih, ePub, mobi in pdf, ki sta pomembna za
današnje e-založnike nespecializiranih e-knjig (Model razvoj e-založništva v javnem
interesu v Sloveniji ter primerjava s stanjem in podatki iz primerljivih evropskih držav,
2013).
Najbolj razširjeni formati e-knjig so naslednji:
EPUB
Okrajšava za elektronsko izdajo (ang. Electronic Publication), je prost in odprt standard za
poenoteno izdajo e-publikacij, predvsem knjig, revij, časopisov, katalogov, pri katerih je
nujna potreba po tekočem branju besedila. Temelji na starejšem in ohlapnejšem standardu
Open eBook ali OEB, ki se je začel oblikovati konec prejšnjega stoletja, prvo uradna
različica je nastala septembra 1999. Različica EPUB 1.0 je izšla septembra 2007, naslednja
je bila različica 2.0, ki je izšla oktobra 2007, različica 2.0.1 je izšla septembra 2010, zadnja
različica, 3.0 pa je izšla oktobra 2011. Pomembna novost različice 3.0 je navezava na
HTML5 oz. na njegovi nadgradnji z XML. Prenovljen je bil nabor oznak in njihova
uporaba, semantika in navigacija. K temu je bila dodana še podpora za CSS 2.1,
neposredna uporaba grafičnih datotek SVG in matematične formule MathML. Format
EPUB se uporablja kot založniški format, datotečna oblika, vrsta e-dokumenta, ureja ga
neodvisna organizacija International Digital Publishing Forum (IDPF), ki skrbi, da je
format usklajen s sodobnimi pravili za e-založništvo (Štrancar, 2013).
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PDF
Format podjetja Adobe, ki je postal odprt leta 2008 in je velika konkurenca ePub-u.
Pomanjkljivosti tega formata so omejena možnost dodajanja in spreminjanja vsebine,
oblika se spremeni že pri enostavnih konverzijah in se ne prilagaja različnim dimenzijam
zaslonov. Večina e-knjigarn v svoji ponudbi nima e-knjig v formatu PDF. Format omogoča
nadzor nad postavitvijo elementov, pisavami, interaktivnostjo. Najpogosteje je prva izbira
pri slikovno orientiranih in interakcijsko bogatejših e-publikacijah, kot so atlasi, stripi,
delovni zvezki, ilustrirane revije in navodila za uporabo (Štrancar, 2013).
HTML
Osnovni gradnik spletnih strani, ki so po definiciji lahko spletne publikacije, je na široko
uporabljan za izdelavo e-dokumentov in je nosilec spletnega založništva. Format HTML za
izdajanje e-knjig ni najbolj primeren, ker je zastavljen preširoko in ni optimiziran za ta
namen. HTML format se uporablja za digitalizirane replike starih knjig, multimedijske
knjige in interaktivne slikanice (Štrancar, 2013).
MOBIPOCKET
Format s končnico .mobi je znan kot Kindlov format. Amazon je za Kindle res razvil
rešitev, ki temelji na tej tehnologiji in je v ta namen kupil istoimensko podjetje. Dodal je
svojo rešitev DRM-ja in preimenoval končnico v .azw in format poimenoval v Kindle.
Format obsega paket raznovrstnih datotek, ki jih e-bralniki prevedejo v razumljiv
dokument. Besedilo in oblikovanje temeljita na standardnih datotekah XHTML in CSS IN
pretvorba med njima je enostavna. Razlika med formatom .epub in .mobi je v obliki
paketa, ki je samostojna in tako zavarovana pred presnemavanjem in spreminjanjem.
Formata Mobipocket in Kindle sta zaprta formata (Štrancar, 2013).

CBZ
Format se v e-založništvu najpogosteje uporablja za stripe. Gre za stisnjene datoteke (ZIP),
ki jih lahko odpre namenski program za stiskanje datotek. Zraven formata CBZ obstajajo
še CBR (RAR), CB7 (7Z), CBA, (ACE), CBT (TAR). V datoteki so samo oštevilčene slike
(strani stripa), ki jih primeren e-bralnik prikaže v ustreznem zaporedju. Najbolj znana
aplikacija za branje stripov je Calibre (Štrancar, 2013).
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OSTALI FORMATI
Ob naštetih formatih obstajajo še namenski formati e-knjig, ki niso preveč razširjeni, ti
formati so Plucker, Tome Raider, FictionBook, Microsoft Reaer. Obstajajo tudi nenamenski
formati, ki so bili razviti za druge namene, a so primerni tudi za izdajanje e-knjig, ti formati
so PostScript, besedilna datoteka (TXT), MS Word, OO Writer in različne slikovne datoteke
(Štrancar, 2013).

3.1 DIGITALNE PRAVICE
Upravljanje z digitalnimi pravicami obsega skupek politik, tehnologij in orodij, namenjenih
nadzoru uporabe digitalnih vsebin in naprav (zaščita pred kopiranjem, nadzor nad ogledom,
kopiranjem, tiskanjem, spreminjanjem vsebin, spremljanjem plačil in njihovo skladnostjo z
uporabo vsebin).
Ker uporaba mehanizmov za zaščito digitalnih pravic e-knjig ni obvezna, so mnenja o
potrebnosti teh mehanizmov pogosto deljena (Model razvoj e-založništva v javnem interesu v
Sloveniji ter primerjava s stanjem in podatki iz primerljivih evropskih držav, 2013).

Bläsi in Rothlauf (2013) navajata štiri tipe mehanizmov, ki jih založniki in distributerji
uporabljajo za zaščito avtorskih pravic pri e-knjigah (Model razvoj e-založništva v javnem
interesu v Sloveniji ter primerjava s stanjem in podatki iz primerljivih evropskih držav,
2013).:



Sistem časti – pri tem gre za poziv imetnika avtorske pravice bralcem, da spoštujejo
zaščito vsebin. Primer tega mehanizma je pisatelj Stephen King, ki je roman The plant
izdajal po poglavji, novo poglavje je objavil pod pogojem, da je dovolj bralcev plačalo za
prejšnje poglavje
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Zaprti ekosistemi – uporabnikom ne omogočajo prenosa vsebin na druga strojna ali
programska orodja, zaprtost tega ekosistema pa uveljavljajo z uporabo lastniških
formatov – primer je format iBooks, v katerem datoteke shranjuje Applovo orodje za
izdelavo e-knjig, iBooks Author, ki je dostopen zgolj v Applovem ekosistemu preko
iBookStore in na Applovih napravah. Čeprav vsebine niso zaščitene s trdimi DRM
ukrepi, pa prenos ni možen, ker druge naprave ne morejo brati tega formata.



Digitalni vodni žig – omogoča identifikacijo uporabnikov, ki ne upoštevajo določb o
zaščiti avtorski pravic. Ob nakupu e-knjige digitalni vodni žig doda informacije, ki so
specifične kupcu ali vsebini v vidni ali nevidni del podatkovnega zapisa e-knjige.
Založnik ali distributer lahko na podlagi teh informacij ugotovita, ali ima kdo
neavtorizirano kopijo e-knjige.



Programska oprema za zaščito s šifriranjem – omejuje uporabo digitalnih vsebina na
registrirane uporabnike, ki imajo dovoljenje. Odklepanje šifriranih digitalnih vsebine je
možno samo z ustreznim ključem za dešifriranje. Med kupci in digitalnimi vsebinami
stoji posrednik za izmenjavo podatkov, ki preverja uporabnikovo identiteto, bremeni
njegov transakcijski račun, poroča o transakcijah in dostavlja ključ za dešifriranje, brez
katerega dostop do vsebin ni možen. Za preprečevanje uporabe vsebin neregistriranim
uporabnikom, ki so pridobili ključ za dešifriranje, so ti vezani na konkretno napravo (ki
ima svojo serijsko/identifikacijsko številko) ali konkretnega uporabnik, ki se identificira s
svojim uporabniškim računom.
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3.3 DRM TEHNOLOGIJA
DRM (Digital rights management) je izraz, ki se uporablja za tehnologijo ali sistem, ki ustavi
uporabo digitalne vsebine za namene, ki jih ne previdi ponudnik teh vsebin. Sistemi DRM
imajo v osnovi dva elementa (Turšek, 2011):


identificiranje vsebine z opisom dela in pogoji uporabe; v založniškem svetu najbolj
razširjeni DOI (Digital Object Identifier),



priprava vsebine na način, da bo možno, uveljaviti pogoje uporabe; najpogosteje
doseženo s tehnologijo »zaklepanja«, ki omeji ali omogoči vpogled, kopiranje in tiskanje

Razvoj tehnologij DRM vključuje right lockers (omarice digitalnih pravic), ki kupcem vsebin
omogočajo, da lahko vsebino berejo na različnih napravah in v različnih formatih (Turšek,
2011).
Namen DRM pri e-knjigah, ki jih beremo na svojih bralnih napravah, je preprečiti tiskanje,
kopiranje in izposojanje. Založniki s tehnologijo DRM najpogosteje preprečujejo kopiranje in
tiskanje e-knjig.
Sedanja ponudba e-knjig obsega veliko različnih formatov in posledično več tipov DRM.
Najpogosteje se uporabljajo naslednji tipi DRM (The eBook DRM Guide, 2010):


ADOBE DRM: najbolj razširjen tip, ki se uporablja na datotekah, ki so v formatih
PDF in ePub. Spletne knjigarne imajo v ponudbi pogosto e-knjige teh dveh formatov.



AMAZON DRM: Večina e-knjig iz Amazonove ponudbe je v formatu AZW, njihovo
branje je možno samo na bralnikih Kindle.



Apple DRM: Apple z lastnim tipom DRM dovoljuje branje e-knjig iz spletne
knjigarne iBookstore samo na njihovih napravah (iPod, iPhone, iPad).



Barnes&Noble DRM: Uporabljajo Adobe ePub format in lasten tip DRM, ki
onemogoča branje e-knjig na napravah s programsko opremo Adobe DRM.
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Tehnologija DRM se deli na trdo (fizično) in mehko. E-knjigarne imajo najpogosteje vdelano
trdo zaščito, kar pomeni, da je njihova ponudba dostopna le s kombinacijo računa, določene
naprave ali aplikacije. V praksi to pomeni, da naj bi kupljena e-knjiga delovala samo na
določenem številu naprav (lahko samo na eni) in je ne bi bilo mogoče kopirati ali posojati
brez nanjo vezane naprave če ne izpolnjuje pogojev DRM-ja. Večje e-knjigarne uporabljajo
lastne rešitve (Amazon – Kindle, Apple – iOS – iBookstore), pri katerih kupljene e-knjige
pristanejo v oblačni knjižnici, do katere sta pod določenimi pogoji možna dostop in nalaganje
na različne bralne naprave. Manjše založbe uporabljajo zgolj mehke različice varovanja ali pa
namenske rešitve tretjih proizvajalcev (Adobe). Pri mehki (ali nepopolni) zaščiti DRM ne gre
za fizično varovanje, ampak za omejitev nedovoljene uporabe e-izdelka in za sledenje
zlorabam (Štrancar, 2013).

Za zaščito e-knjig obstajajo še štirje večji programski sistemi mehanizmov (Model razvoj ezaložništva v javnem interesu v Sloveniji ter primerjava s stanjem in podatki iz primerljivih
evropskih držav, 2013)


Amazonov DRM temelji na sistemu, ki ga je razvilo podjetje Mobipocket. Zato so vse
knjige, kupljene preko Amazonove Kindle Store, opremljene s to zaščito, ki zagotavlja
branje njihovih e-knjig zgolj na Amazonovoih Kindle napravah in Amazonovem
programskem bralniku. Sistem uporabniku dovolje zgolj uporabo vsebin, ki jih je sam
pridobil, pri identifikaciji uporabnika pa uporablja njegovo identifikacijsko številko. Od
leta 2011 pa Amazon dovoljuje uporabniku prenos ene e-knjige za obdobje dveh tednov k
drugemu Amazonovemu uporabniku.



Apple FairPlay je sistem DRM, vgrajen v vsebine, ki jih prodajajo preko iBookStore in v
Applovo programsko opremo za večpredstavnostne vsebine QuickTime in programski
bralnik iBooks. Sitem je kompatibilen z e-knjižnimi formati, ki jih podpira iBookStore
(ePub, iBooks, Fixed Layout ePub). Tako kot pri Amazonu je tudi pri Applu uporaba eknjig, kupljenih preko iBookStore, omejena na Applove naprave in programske bralnike.
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Za razliko od Amazon je pri Applu dovoljen uvoz ePub in pdf datotek (z drugih naprav).
FairPlay za zaščito poleg šifriranja uporablja tudi digitalni vodni žig in dovoljuje
neomejeno število kopij e-knjige na eni Applovi napravi ter istočasno uporabo e-knjige na
največ 5 avtoriziranih napravah.



Adobe Digital Experience Protection Technology (ADEPT) DRM se uporablja za zaščito
formatov ePub, pdf, in flash. Branje tako šifriranih datotek je mogoče s programsko
opremo Adobe Digital Editions. ADEPT dopušča uporabnikom, ki so prijavljeni na
Adobe ID, izmenjavo med šestimi napravami in tako kot Amazon ADEPT dovoljuje
izposojo knjige drugemu uporabniku za dva tedna.



Marlin DRM razvija in vzdržuje skupina Marlin Developer Community, ki je bila
ustanovljena leta 2008. Za razliko od ostalih treh je Marlin edini odprti format DRM,
katerega cilj je odprtost med različnimi ekosistemi, kar pomeni, da uporabniki lahko eknjige prenašajo. Omogoča tudi fleksibilno upravljanje z digitalnimi pravicami in ponuja
funkcionalnosti drugih DRM sistemov. Uporablja se za zaščito formata ePub in lastniških
formatov. Težava s tem sistemom je, da ga ne uporablja nobeden od največjih eknjigotržcev.
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4 KOMUNIKACIJSKI KROG KNJIGE
Pot knjige od avtorja do bralca ostaja enaka že vse od razvoja tiska, s svojim modelom
komunikacijskega kroga knjige je to prikazal Robert Darnton (Darnton, 1982). S pojavom eknjig pa je morda v tem komunikacijskem krogu prišlo do sprememb.
4.1 KLASIČNI KOMUNIKACIJSKI KROG (DARNTON)

Klasični komunikacijski krog predstavlja življenjski krog knjige, ki velja za večino tiskanih
knjig. Vrstni red posameznih entitet v tem krogu se začne pri avtorju, sledijo založnik, tiskar,
prevoznik, knjigotržec in bralec. Slednji vpliva na avtorja pred nastankom in po nastanku
knjige, tudi avtorji so bralci. Besedila namreč nastajajo na podlagi vplivov drugih avtorjev in
bralcev (Darnton, 1982).
Primer za Darntonovo ponazoritev komunikacijskega kroga je izdaja Voltairove knjige
Questions sur l'Encyclopédie, pri tem je analiziral naloge vseh posameznikov, ki so
sodelovali pri izdaji knjige. Za raziskovalce komunikacijskega kroga pa je predstavil
smernice in opisal sodelujoče entitete:
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Avtor

Avtorji so imeli v zgodovini različne vloge, najprej so pisali ob finančni pomoči mecenov,
pozneje so se osamosvojili. Pomembna so vprašanja o njihovih odnosih z ostalimi entitetami,
založniki, tiskarji, knjigotržci, bralci, recenzenti in med avtorji samimi.


Založniki

Naloge založnikov so sklepanje pogodb z avtorji, vzpostavljanje odnosov s knjigotržci in
politiki ter nadzor nad financami, zalogami, pošiljkami in postopki oglaševanja.



Tiskar

Ključne naloge tiskarjev so organizacija tiska, računanje stroškov dela in razvoj sprememb (v
začetku strojna izdelava papirja, sledi razvoj stavnega stroja).



Prevoznik

Naloga prevoznika je omogočiti pot knjige iz založbe do tiskarja. V velikih založniških
centrih (Pariz, London) ni preveč vplival na posel, v ruralnih krajih je bilo drugače.


Knjigotržec

Knjigotržec opravlja nalogo posrednika med povpraševanjem in ponudbo, njegova vloga se
med različnimi založniškimi kulturami razlikuje. Primerjava med njimi je težavna, saj posel
poteka preko različnih institucij. Knjige se pa vsepovsod prodajajo kot tržno blago.

Bralec


Branje se je razvijalo od glasnega do tihega branja v samoti, vedno je zahtevalo nek
bralčev odziv. Odziv bralcev je zelo različen in dotaknemo se ga lahko s pomočjo
družbenega konteksta, ki je značilen za določeno obdobje. Čtivo je postajalo vse bolj
dostopno in postalo blago, ki se ga lahko hitro zavrže (Darnton, 1982).
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4.2 SPREMEMBE V KOMUNIKACIJSKEM KROGU KNJIGE
Komunikacijski krog je ostal podoben vse do danes, z nekaj spremembami. Svoje mesto v
krogu je zamenjal knjigovez, ker je vezava postala del tiskarskega postopka in ni več opravilo
posameznih kupcev ali knjigotržcev. Druga sprememba je nastala pri stavcu, katerega vlogo
je prevzel avtor sam, ker zaradi nastajanja besedil na računalnikih avtor sam izvede
»stavljenje« besedila. Osnovni krog pa kljub tej spremembi ostane enka, saj so osnovne
entitete ostale na svojih mestih. (Kovač, 2009).

Izrazito se je skrajšal čas, ki je potreben za en obrat v komunikacijskem krogu knjige. V 18.
stoletju je knjiga od tiskarja do kupca potovala tri mesece ali še dlje in tudi tiskarski proces je
trajal več mesecev. V primerjavi s koncem 20. stoletja, so se zgodile velike spremembe v
hitrosti. Stavljenje knjig opravi avtor, ki knjigo natipka na računalniku, besedilo pa se lahko
hitro oblikuje. Rotacijski in knjigoveški tiskarki stroji lahko v nekaj dneh izdelajo sto tisoč
knjig. Hiter je tudi prevoz, ker kupec knjigo iz ZDA lahko prejme v nekaj dneh (Kovač,
2009).
4.3 KOMUNIKACIJSKI KROG IN SPREMEMBE ZARADI E-KNJIGE
Komunikacijski krog knjige pri e-knjigah poteka še hitreje, saj knjig ni potrebno fizično
dostaviti na dom. Z nakupom kupec vsebino prejme na izbrano napravo (osebni računalnik,
tablični računalnik, mobilni telefon, bralnik,…).
Pri tem nastane sprememba v komunikacijskem krogu knjige zato, ker vsebina ni več
neposredno povezana z nosilcem, kot je to veljalo v celotni zgodovini knjige. Povezava med
nosilcem in vsebino je pri e-knjigi enostavna, vsebina je v virtualnem okolju in zanjo veljajo
drugačne zakonitosti (pri tiskani knjigi sta nosilec in vsebina neločljiva, pri e-knjigi pa se
vsebina lahko množi in prestavlja z ene na drugo napravo). Ravno zato so založniki vsebino z
zaščito (DRM - digital rights management) začeli povezovati na bralno napravo in zmanjšali
njeno praktičnost (Kovač, 2009).
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Najbolj opazna sprememba pri komunikacijskem krogu knjige je tisk, ki je pri e-knjigah
nepotreben, ker pa je vsebino e-knjig možno brati le na bralnih napravah, so mesto tiskarjev v
komunikacijskem krogu knjige prevzeli proizvajalci bralnikov.
Takšna primerjava je ustrezna samo za e-knjige, ki so vezane na posamezne bralnike. Eknjige namreč obstajajo v različnih formatih, beremo jih lahko na različnih elektronskih
napravah, ki niso namenjene samo branju e-knjig (tablični računalnik, mobilni telefon, osebni
računalnik), ker proizvajalci pri razvoju posamezne naprave niso zagotovili samo branja knjig
ampak tudi druge funkcije. Zato se v komunikacijski krog knjige priključijo podjetja, ki so
pred pojavom e-knjig prodajala elektronske naprave (Sony in Apple).
Naslednja entiteta, ki izpade pri komunikacijskem krogu e-knjige je prevoz. Bralci jih lahko
kupijo preko splet in v trenutku nakupa se naložijo na bralno napravo, spletna knjigarna je pri
tem posrednik (Squires, Ray Murray, 2014).
Entitete v komunikacijskem krogu e-knjige so avtor, založba, (spletna) knjigarna in bralec.
Zidane knjigarne zamenjajo spletne knjigarne, ki jim zaradi e-knjig ni potrebno vzdrževanje
in obnavljanje zalog in jih ne omejuje fizični prostor (Squires, Ray Murray, 2014).
V primerjavi s komunikacijskim krogom knjige je le-ta pri e-knjigi drugačen, ker posamezni
elementi odpadejo, nekateri se spremenijo, to pomeni, da se s spremembo naprave spremeni
tudi komunikacijski krog. Te spremembe so najbolj vidne v ZDA, kjer je položaj e-knjige
trenutno najuspešnejši (najbolje prodajani bralniki in tablice so vezani na spletne trgovine v
ZDA). Te naprave in spletne trgovine obvladujejo tudi e-knjižni trg v Evropi. Zaradi
razširjenosti angleščine kot prvega tujega jezika v Evropi, je ameriškim založnikom in
knjigotržcem omogočeno lažje prodajanje knjig v tujini. V obdobju od leta 2004 do leta 2010
se je trg angleških romanov v Nemčiji podvojil, zato lahko predvidevamo, da se bo podobno
zgodilo tudi na trgu e-knjig v angleškem jeziku (Squires, Ray Murray, 2014).
Spremembe v komunikacijskem krogu e-knjige se še nadaljujejo, podatki revije Forbes
kažejo, da so v primeru najbolj tržno uspešnih bralnikov in tablic v ZDA (Amazon Kindle,
B&N Nook, Apple iPad) podjetja, ki jih tržijo, še knjigotržec, saj ima vsako svojo spletno
prodajalno e-knjig. Na ta način so ta podjetja skrajšala komunikacijski krog e-knjige in
nastopajo kot posrednik med avtorjem in bralcem brez ostalih entitet (Greenfield, 2013).

ČELIG, M. Razvoj trženja e-knjig v Sloveniji. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

24

5 E-ZALOŽNIŠTVO V SLOVENIJI
Konec osemdesetih let je bilo v Sloveniji okrog 20 knjižnih založb, tri velike, nekaj srednjih
in največ malih. Naslovi so izhajali v obsegu dva tisoč na leto. Kasnejša privatizacija je v
desetih do petnajstih letih povzročila propad tedanjih založb, med temi je bilo največ malih in
srednjih založb. Po letu 1990 so nastale nove založbe, ki delujejo že več kot dvajset let
(Didakta). »Nekatere založbe so dosegle zavidljivo velikost (Učila International, Rokus,
Družina) ter atraktiven in kakovosten knjižni program (Modrijan, Sanje) ali pa so uspele
povezovati različne nacionalne in parcialne interese (Študentska založba)1« (Rugelj, 2010,
str. 65).
Najpomembnejša razlika med slovenskim založništvom in založništvom na večjih evropskih
trgih je v tem, da v tujini največji del trga upravljajo »založniške multinacionalke, ki so
nastale v sedemdesetih in osemdesetih letih prek več valov združevanj in povezovanj velikih
svetovnih založb« (Rugelj, 2010, str. 66). Za slovenski založniški trg je značilno tudi, da so
večji založniki najpogosteje povezani s knjigotrštvom in imajo v lasti tudi knjigarne.
Danes ob omembi slovenskega e-knjižnega trga najpogosteje pomislimo na trenutno dve
največji slovenski spletni e-knjigarni, Biblos, založbe Beletrina in e-Emka, založbe
Mladinska knjiga. Nedvomno drži, da sta to največji slovenski e-knjigarni, ki sta s trženjem
e-knjig na lastnih platformah začeli leta 2013. Vendar pa začetki slovenskega e-knjižnega
trga segajo v leto 2000.
Poleti leta 2000 je namreč pri Založbi DZS izšla e-knjiga »Biomreže, mišljenje in zavest«
Mitje Peruša. Kljub prvotni odločitvi, da bo e-knjiga na voljo v brezplačni in samo v e-obliki,
je kasneje dobila tudi tiskano izdajo (Ločniškar- Fidler, Fidler, 2003).
Med slovenskimi pisatelji pa za pionirja e-knjige velja Miha Mazzini, ki je leta 2002 javnosti
preko svoje spletne strani (www.mihamazzini.com) ponudil roman Drobtinice (LočniškarFidler, Fidler, 2003).
Prvi zajetnejši izbor e-knjig je leta 2008 preko svoje založbe in spletne knjigarne Ruslica
ponudilo Časopisno-založniško podjetje Večer. Zagon te spletne knjigarne so pri ČZP Večer
zasnovali že leta 2006. Zbirka je obsegala več kot 100 e-knjig, katerih cene so se gibale med
2 in 10 evri.

1

Od leta 2014 založba Beletrina
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V začetni fazi so digitalizirali najlažje dostopno slovensko literaturo, pretežno starejše in
novejše klasike, ki so bili pogosto na seznamu obveznega šolskega branja in jih je zaradi
velikega povpraševanja v knjižnicah hitro zmanjkalo. Kasneje so v e-obliki začeli izdajati
tudi dela sodobnih slovenskih avtorjev ter dela v hrvaškem in srbskem jeziku, ki jih na
slovenskem e-knjižnem trgu skoraj ni bilo. Spletna knjigarna Ruslica je bila s sicer skromno
ponudbo e-knjig vključena tudi v nekaj tujih sistemov kot so Amazon, Apple in Kobo
(Ruslica, prvi e-knjigarna v Sloveniji, 2008).
Kasneje, leta 2009, sta znanstvene in strokovne e-knjige začela ponujati Založba FDV in
Pedagoški inštitut. Založba FDV je prvo leto na svoji spletni strani ponudila štiri prosto
dostopne e-knjige, kasneje pa so jih ponujali prek Applovega iBookstora. Pedagoški inštitut
je je v svoji Digitalni knjižici objavil 24 e-knjig, od tega 18 znanstvenih in dve strokovni
monografiji. Njihove e-knjige so bile prosto dostopne na podlagi licence Creative Commons
2.5, potem pa so jih podobno kot Založba FDV začeli tržiti na Applovem iBookstoru
(Elektronske knjige pri štirih domačih založbah, 2012).
Med tem časom, ko so naveden založbe sledile svojim trženjskim ciljem na e-knjižnem trgu,
so v Študentski založbi in založbi Mladinska knjiga pripravljali poslovne načrte za vstop na
e-knjižni trg in začeli verjeti v uspešno prihodnost e-knjig.
Najprej je svoje e-knjige na Applovem iBookstoru ponudila Študentska založba. Od 1.
decembra 2011 je bilo na voljo 26 del slovenskih avtorjev iz zbirke Beletrina. Med njimi so
bila nekatera dela v tiskani izdaji že razprodana in zaradi velikega povpraševanja so se
odločili za e-knjižno izdajo. Cenovni razpon ponujenih e-knjig se je gibal med 4,99 evra in
9,99 evra. Od 3. januarja 2012 je v Applovi trgovini bil na voljo še drug paket njihovih knjig
z naslovi iz zbirke Beletrina, Caritas, Koda in Scripta (med drugim so bile v teh zbirkah tudi
prodajna uspešnica Gorana Vojnovića Čefurji raus!, Knjiga reči Aleša Štegra, Zrele Reči
Lojzeta Kovačiča, Temna snov Mojce Kumerdej, Pedagoški triptih Dušana Merca). Leta
2012 so svoja dela začeli ponujati še na največji spletni knjigarni Amazon, ponudbo knjižnih
naslovov v angleščini pa so objavili v spletni knjigarni Barnes & Noble. Razlog za prodajo eknjig v Applovi trgovini je bil tudi v tem, da so neznanci največje uspešnice založbe skenirali
in jih na spletu ponujali brezplačno (Elektronske knjige pri štirih domačih založbah, 2012).
Založba je imela avtorske pravice z vsemi avtorji urejene, z njimi pa so sklenili še dodatne
pogodbe in sorazmerno razdelili dobiček od prodaje e-knjig.
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Predstavnik Študentske založbe je njihovem poslovanju z e-knjigami povedal: »Naš prvi
korak je zajemal pretvorbo knjig iz starejših datotek v splošno sprejete formate, kot sta
.MOBI in .ePUB. Nato smo pričeli s plasmajem svojih knjig v Amazon in Apple. Amazon še
ne omogoča prodaje knjig v slovenskem jeziku oziroma so pogoji nejasni. Slovenske knjige
lahko ponujamo pod drugimi jeziki, denimo portugalščino, ki imajo podoben nabor znakov
kot slovenščina. V iBookstoru imamo slabih štirideset knjig pod imenom Beletrina Academic
Press. Težava pri distribuciji knjig prek tujih platform so visoki odstotki od prodaje, ki jih
lastniki zahtevajo od založnikov. Tudi proces nalaganja zahteva precej dela«. Ob izdajanju eknjig so pri Študentski založbi istočasno razvijali še prvo slovensko distribucijsko platformo
Biblos, ki je začela delovati marca 2013. (Elektronske knjige pri štirih domačih založbah,
2012).
Pri založbi Mladinska knjiga so na trg e-knjig vstopili previdneje. Oviro pri prodaji e-knjig so
videli v zanje nesprejemljivih pravilih spletne knjigarne Amazon, ki ima natančen pregled
nad prodajo e-knjig, teh podatkov pa ne deli z lokalnimi založniki. Še večja težava pa je bila
v tem, da Amazon manjšim partnerjem zaračunava od 70 do 80 odstotne rabate, kar po
plačilu davkov pomeni praktično nič denarja avtorja in založnika, saj znaša davek na e-knjige
v Sloveniji 22%. Zaradi teh ovir so leta 2011 prve naslove e-knjig ponudili na Applovem
iBookstoru. Za uspešnico se je z več kot tisoč prodanimi izvodi pokazala e-izdaja slovenske
otroške slikanice 1001 pravljica z ilustracijami Lile Prap.
V letu 2012 so zato preko Applovega iBookstora ponudili še 160 e-knjig, v ameriški
knjigotrški verigi, Barnes & Noble pa 130 e-knjižnih naslovov. Objavili so e-knjige
slovenskih in prevodnih uspešnic (E-knjige na Emka.si, 2013).
Njihova želja pa je bila ponuditi tudi elektronsko bralno napravo, ki bi podpirala slovenščino
ter bralcem omogočala nakup e-knjig v številnih evropskih jezikih. V obdobju po vstopu na
trg e-knjig in prodaji e-knjig na tujih platformah, so tudi pri Mladinski knjigi v sodelovanju s
podjetjem Impelsys, ki ima sedež v ZDA, razvojni oddelek pa v Indiji, razvijali lastno
distribucijsko platformo za e-knjigarno e-Emka, preko katere je bil prvi nakup opravljen 3.
julija 2013. Ponudba e-knjigarne je obsegala 210 e-knjig različnih zvrsti, cene pa so se gibale
v okvirih cen žepnih knjig, med 9 in 35 evri. Od teh 210 e-knjig je bilo precej prodajnih
uspešnic iz tiskanega programa založbe, žepnih knjig in dva učbenika (Bratož, Zlobec in
Plahuta Simčič, 2011).
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Skozi obdobje razvijanja lastne e-knjigarne so opazili pomembno spremembo na trgu e-knjig:
pomembnejši od bralnika (najprej so stavili na podjetje Kobo in njegov bralnik, ki pa se po
spremembi lastništva ni več širilo v Evropo) sta postali elektronska distribucijska
infrastruktura in e-bralne aplikacije, saj so uporabniki vse več brali na tablicah in pametnih
telefonih in vse manj na posebnih bralnih napravah (Bratož, Zlobec in Plahuta Simčič, 2011).
5.1 E-KNJIGE NA PORTALU BIBLOS

Branje izposojenih e-knjig je možno brati na napravah, ki omogočajo povezavo z ADOBE
ID. Portal je primarno namenjen mobilnim napravam iOS (iPad, iPod, iPhone) in mobilnim
napravam z operacijskim sistemom Android (mobilni telefoni, tablični računalniki, bralniki z
e-črnilom) (Biblos, 2014).
Knjige je možno brati tudi na osebnih računalnikih z operacijskimi sistemi Windows, Linux,
OSX in za to potrebujejo programe, ki omogočajo vpis Adobe ID. Aplikacija je na voljo tudi
na spletni trgovini Google Play in Apple App Store. Izposoja e-knjige je možna štirinajst dni,
nato se datoteka zaklne in do nje ni več možno dostopati, predčasno jo je možno vrniti v 24
urah. Trenutno si je naenkrat možno izposoditi največ štiri e-knjige, ni pa jih možno
rezervirati, podaljšati izposojo, rezervirati in uporabiti medknjižnično izposojo, zamudnina za
izposojene e-knjige pa ne obstaja (Biblos, 2014).

Slika 1: Vstopna stran portala Biblos (Biblos, pridobljeno 5. novembra 2016)
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5.2 E-KNJIGE NA PORTALU E-EMKA

Spletna knjigarna e-Emka založbe Mladinska knjiga je začela delovati julija leta 2013,
sestavljena je iz dveh ključnih delov, bralne aplikacije za naprave z operacijskim sistemom
iOS in Android in spletne trgovine, kjer je možno brskanje po naslovih. Na začetek delovanja
e-knjigarne so čakali tri leta, ko so se pojavile bralne aplikacije in podjetja, ki te aplikacije
izdelajo po želji naročnika, so se odločili za začetek prodaje e-knjig. Po besedah vodje
spletnega poslovanja Roberta Volčanška je iskalnik v e-knjigarni na nek način revolucionaren
saj poleg klasičnega brskanja po avtorjih, naslovih in ključnih beseda, omogoča tudi brskanje
po celotni vsebini knjig (Mladinska knjiga odprla e-knjigarno, »temelji so postavljeni«,
2013).
Za spodbujanje k izdajanju e-knjig je z javnim razpisom za sofinanciranje projektov na
področju elektronskega založništva leta 2014 poskrbela Javna agencija za knjigo: cilj razpisa
z vrednostjo 15.000 evrov je bila izdelava kakovostnih e-knjig v slovenskem jeziku, vsi
financirani projekti so morali biti dostopni najpozneje do 31. decembra (Bratož, 2014).
Aplikacija za branje e-knjig eknjige emka omogoča povečevanje in pomanjševanje besedila,
iskanje po celotnem besedilu, označevanje in zapisovanje opomb, na voljo je za naprave z
operacijskim sistemom iOS in operacijskim sistemom Android. Iskanje lahko poteka po
besedah v posamezni knjigi ali po celotni zbirki knjig (e-Emka, 2016)
Spletna knjigarna e-Emka podpira nakup z naslednjimi kreditnimi karticami:
1. Visa
2. MasterCard
3. American Express
4. Discover
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Branje e-knjig je možno na spletni strani e-emka.si, s prijavo in klikom na »Knjižna polica«,
izbrati je potrebno knjigo, ki jo želimo brati in klikniti na ikono za branje knjige (eEmka,2016).
Kupljene e-knjige so na voljo takoj po opravljenem nakupu. Po uspešno opravljenem nakupu
je e-knjige možno brati na bralnih napravah s pomočjo aplikacije eknjige emka. Ko je
aplikacija naloženo na napravo se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom (eEmka, 2016).

Slika 2: Prijava v aplikacijo e-knjige emka (e-Emka, pridobljeno 5. novembra 2016)
Po prijavi v aplikacijo se kupljene e-knjige pokažejo v oddelku »Moja knjižna polica« in so
označene, da jih je potrebno prenesti na bralno napravo. Prenos se opravi s klikom na
kupljeno knjigo, ki se prenese na bralno napravo (e-Emka, 2016).
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Slika 3: Knjižna polica v aplikaciji eknjige emka (e-Emka, pridobljeno 5. novembra 2016)
Aplikacijo eknjige emka je možno uporabljati na dlančnikih, tablicah, pametnih telefonih in
bralnikih, ni jih mogoče brati na napravah Kindle, ker uporabljajo drugačen zapis. Aplikacija
deluje na vseh iOS napravah z operacijskim sistemom iOS 4.3 ali navzgor, podprte naprave
so iPhone 3Gs in navzgor, iPod Touch, iPad 1 in navzgor. Aplikacija deluje na vseh Android
napravah verzije 4.0 in navzgor (e-Emka, 2016).
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5.3 SLOVENSKE E-KNJIGARNE

Ruslica
Prvo slovensko e-knjigarno je vodila urednica Helena Grandovec. Zbirka v letu 2016 zajema
166 naslovov starejših in sodobnih slovenskih avtorjev, ki so na voljo v formatih .ePUB,
.LIT, .MOBI, .LRF in .AZW. Cene e-knjig se gibljejo od 2 evra (za slovenske klasike, katerih
materialne avtorske pravice so že potekle) do največ 10 evrov za dela sodobnih avtorjev.
Zbirko e-knjig uredniki redno pretvarjajo v sodobne formate in po nakupu so kupcem na
voljo v posodobljenih formatih. Za nakup e-knjige je potrebna plačilna kartica ali naročniška
številka časnika Večer. Vse e-knjige v zbirki so zaščitene pred kopiranjem (pridobljeno 30.
avgusta 2016 na spletni strani www.ruslica.si).

Slika 4: Vstopna stran založbe Ruslica (Ruslica, pridobljeno 5. novembra 2016)
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Genija d.o.o.
Specializirana založba za mladinsko literaturo je e-knjigarno odprla aprila 2012. Sprva je bilo
v zbirki 120 naslovov klasičnih in sodobnih slovenskih avtorjev. Zbirko e-knjig so pri
založbi izdelali z lastnim znanjem in brez javnih subvencij, da bi pritegnili kupce na svojo
spletno stran za nakup programa tiskanih knjig in si posledično utrnili pot v e-založništvo. V
letu 2016 je na spletni strani www.e-knjiga.si v ponudbi 178 e-knjig, večina je brezplačnih,
cene plačljivih pa se gibljejo od 2,43 evra do 25 evrov. Na voljo so v formatih .ePUB, .PDF
in .MOBI in niso zaščitene: e-knjigo je mogoče brez omejitve shranjevati, posojati in
kopirati. Čeprav je večina e-knjig brezplačnih pa ravno iz tega razloga ne dovolijo objavo eknjig v knjižnici dLib.si.2 Tako kot Ruslica tudi založba Genija d.o.o. sprejema dela drugih
založb in avtorjev, ki bi želeli svoje delo objaviti v njihovi e-knjigarni. Rokopise zastonj
spremenijo v vse tri formate, če so imetniki avtorskih pravic pripravljeni e-knjigo ponuditi
brezplačno. S svojimi avtorji imajo dogovor, da njihove tiskane knjige ponudijo kot e-knjige
brezplačno z zamikom, če pridobijo za to soglasje avtorjev. V pogodbah urejajo pravice za
tiskane in e-izdaje, za starejše knjige pa sklepajo nove pogodbe za e-izdaje. Prenos pravic si
zagotovijo za vso trajanje, vendarle pa avtorji obdržijo pravico, da lahko tiskano knjigo
objavijo pri drugih založnikih. E-knjig tujih avtorjev še ne izdajajo, ker so po njihovih
izkušnjah pravice za e-knjige pri tujih avtorjih dražje kot za tiskane (pridobljeno 30. avgusta
2016 na spletni strani www.e-knjige.si)

Slika 5: E-knjige založbe Genija (E-knjige, pridobljeno 5. novembra 2016)

2

dLib.si: Digitalna knjižnica Slovenije
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Založba Multima d.o.o.
V začetku je založba v spletno knjigarno ponudila manjšo zbirko del, skupaj 38 e-knjig, za
brezplačno in neomejeno osebno uporabo. V letu 2016 je v zbirki 44 e-knjig, od tega je šest
brezplačnih, dve animirani slikanici, ena pesmarica, trije priročniki, štiri dela sodobnih
avtorjev in 28 e-knjig klasičnih avtorjev: Cankar, Jurčič, Prešeren, Vandot, Kersnik,
Milčinski, Trdina, Levstik, Erjavec. Cene e-knjig se gibljejo od 2,99 evra do 10,00 evrov. Eknjige so na voljo na spletni strani E-preberi.si (http://www.e-preberi.si/) v formatih .ePUB in
.MOBI. Podobno kot pri Geniji d.o.o., uporabnikom ne dovolijo objave e-knjig na drugih
spletnih straneh ali medijih, lahko pa jih brez omejitve prenesejo na lastne naprave
(Pridobljeno 1. septembra 2016 na spletni strani www.multima.si).

Slika 6: Vstopna stran založbe Multima (Multima, pridobljeno 5. novembra 2016)
E-knjigarna Ptica
Podjetje iz Mengša je svojo e-knjigarno odprlo leta 2012 in ponudilo svojo zbirko e-knjig na
spletni strani E-knjigarna Ptica: www.e-knjigarnaptica.si. Sprva je zbirka obsegala nekaj več
kot 100 e-knjig v slovenskem jeziku in malce manj e-knjig v angleškem jeziku. V letu 2016
je v zbirki čez 200 e-knjig v slovenskem jeziku in več kot 200 e-knjig v angleškem jeziku.
Zbirka e-knjig v slovenščini je sestavljena iz 14 kategorij v angleščini pa so e-knjige na voljo
v 18 kategorijah, pri obeh jezikih je največje število e-knjig v kategorijah novele in
leposlovje. Cene e-knjig v slovenskem jeziku so od 2,99 evra do 12,00 evrov, cene e-knjig v
angleščini so v ameriških dolarjih in se gibajo od 2,60 dolarjev do 8,00 dolarjev.
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Vse e-knjige so na voljo v formatih .AZW3, .ePUB, .MOBI in .PDF ter brez DRM zaščite.
(pridobljeno 1. avgusta 2016 na spletni strani www.e-knjigarnaptica.si).

Slika 7: Spletna stran e-knjigarne Ptica (E-knjigarna Ptica, pridobljeno 5. novembra 2016)
Založba Obzorja
Prva založba, ki je objavila e-knjigo Borisa Kolarja Iqball Hotel Applovi iBookstore že leta
2010. Ponudba v letu 2016 obsega več kot 20 e-knjig po ceni od 4,49 evra do 9,99 evra, ki jih
prodajajo preko iBookstore, Kobo ter preko Biblosa založbe Beletrina (pridobljeno 15.
avgusta 2016 na spletni strani http://www.zalozba-obzorja.si/).
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Slika 8: Vstopna stran založbe Obzorja (Obzorja, pridobljeno 5. novembra 2016)
Založba FDV
Pri založbi FDV so prve e-knjige izdali že leta 2008. Kasneje, novembra 2011, ko je podjetje
Apple omogočilo prodajo v iBookstore tudi za Slovenijo, pa so ponudili prve e-knjige v
formatu .ePUB, ki so bile zaščitene z DRM zaščito. Pred tem so bili v dogovorih za prodajo
e-knjig v Sloveniji s podjetjem Trafika, kasneje pa niso sprejeli njihovega poslovnega
modela. Zaradi upadanja knjižnih naklad so omogočili tisk na zahtevo, pridobljene
informacije o razvoju e-založništva pa so bile vzrok za vstop na trg e-knjig. Prodajo e-knjig
izvajajo preko posrednika v Sloveniji, ki skrbi za vpis metapodatkov in e-knjige prenese v eknjigarne iBookstore, Kobo, tiste v angleškem jeziku pa na Amazon. Založba je letu 2013
ponujala čez 100 e-knjig v formatu .ePUB2, ki so zaščitene z DRM zaščito. Izdaja e-knjig pri
založbi FDV poteka različno, izdajajo e-knjige, ki so v preteklosti izšle v tiskani obliki in
nove knjižne produkcije, ki jih istočasno objavijo v tiskani in e-obliki (razen, če avtor izrazi
željo, da njegovega ne izdajo v e-obliki). Zaradi racionalnega poslovanja pa v zadnjem času
izdajo vse več e-knjig (Model razvoja e-založništva v javnem interesu v Sloveniji ter
primerjava s stanjem in podatki iz primerljivih evropskih držav, 2013).
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Založba Družina
Na trg e-knjig se je založba vključila leta 2013, ko so na 29. slovenskem knjižnem sejmu
predstavili aplikacijo, ki bralcem omogoča nakup njihovih vsebin v e-obliki. Vse e-knjige so
predstavljene z osnovnimi podatki in opisom, v povezavi z iBooksom pa si uporabnikom
lahko ogledajo vzorčne strani in pridobijo izvod z vzorčnimi stranmi. V letu 2014 so izdali
več kot 100 e-knjig, vsako knjigo, ki izide v tiskani obliki pretvorijo v e-obliko in vse so
bralcem na voljo v aplikaciji E-knjige Družina. V letu 2016 ponudba obsega 155 e-knjig po
ceni od 0,10 evra do 49,00 evrov. Ob vsaki e-knjigi je povezava na iBookstore, kjer lahko
bralci opravijo nakup in si jo z aplikacijo E-knjige Družina naložijo na svojo bralno napravo
(pridobljeno 1. julija 2016 na spletni strani www.zalozba.si/ICD/spletnastran.nsf/zalozbadruzina/zalozba).

Slika 9: Vstopna stran založbe Družina (Družina, pridobljeno 5. novembra 2016)
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5.4 IZDAJA KNJIG V SLOVENIJI OD LETA 2013 DO 2015

Podatki v tabeli 1 kažejo, da je bilo v letu 2014 izdanih manj izvirnih del in prevodov kot v
letu 2013. V letu 2013 je bilo izdanih 4056 izvirnih del, kar je za 377 več kot leta 2014, izdan
je bil tudi 1901 prevod, kar je za 26 več kot leta 2014. V letu 2014 je bilo izdanih tudi manj
prvih izdaj in sicer jih je bilo 4759, kar je za 418 manj kot v letu 2013, leta 2014 pa je bilo
izdanih samo več ponatisov, kar je za 15 več kot leta 2013 (Center za razvoj knjižnic, 2016).
Leta 2015 je bilo skupaj izdanih manj knjig kot leta 2013 in 2014. Izdanih je bilo 3552
izvirnih del, kar je za 504 manj kot leta 2013 in 127 manj kot leta 2014, izdanih je bilo 1859
prevodov kar je za 42 manj kot leta 2013 in 16 manj kot leta 2015. Po vrsti izdaje je bilo v
letu 2015 prvih izdaj 4590, kar je za 587 manj kot leta 2013 in 169 manj kot leta 2014.
Izdanih je bilo več ponatisov in sicer 821, kar je za 41 več kot leta 2014 in 26 več kot leta
2015 (Center za razvoj knjižnic, 2016).
Med izdanimi leposlovnimi deli je bilo v omenjenem obdobju največ romanov, več romanov
je bilo iz tuje, manj pa iz slovenske književnosti, sledila je kratka proza za otroke in mladino,
vsako leto pa je bilo izdanih najmanj dram. (Center za razvoj knjižnic, 2016).
Za izdajo knjig v obdobju od leta 2013 do 2015 obstajajo samo podatkih o tiskanih knjigah,
zato ni mogoča primerjava z izdanimi knjigami v elektronskem formatu.
Tabela 1: Izdaja knjig v Sloveniji od leta 2013 do 2015
2013

2014

2015

5957

5554

5411

Izvirna dela

4056

3679

3552

Prevodi

1901

1875

1859

Prve izdaje

5177

4759

4590

Ponatisi

780

795

821

Skupaj
Po izvoru

Po vrsti izdaje

Vir: Center za razvoj knjižnic, pridobljeno 19. 10. 2016
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V prvih devetih mesecih leta 2013 se je prodaja slovenskih e-knjig zvišala za več kot tristo
odstotkov, število dostopnih naslovov pa se je podvojilo. Kljub temu je prodaja e-knjig
obsegala manj kot odstotek celotnega knjižnega trga (Bratož, 2014).
5.5 E-KNJIGE V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH

Projekt izposoje e-knjig na bralnikih se je začel leta 2010 v Mestni knjižnici Ljubljana in je
bil poimenovan »Slovenske avtorje berem napredno, listam e-papir«. Čas izposoje bralnika z
izbranimi e-knjigami je bil tri tedne brez možnosti podaljšanja. Knjižnica je leta 2010 iz
ponudbe založbe Ruslica izbrala 49-naslovov e-knjig in se odločila za 236 licenc, to so bila
dela starejših in sodobnih slovenskih avtorjev. Konec leta 2011 pa je od Študentske založbe
(danes Beletrina) kupila 26 naslovov e-knjig, skupno 42 licenc oz. izvodov. Knjižnica je z
založbami sklenila dogovor o uporabi e-knjig iz njihove založniške ponudbe, omogočena sta
ji bila nakup in izposoja e-knjig njenim uporabnikom. Založbe so naročene e-knjige knjižnici
posredovali z datotekami v preverjenem formatu, ki je ustrezal uporabi na bralnikih. Z
dogovorom se je knjižnica zavezala, da bo z datotekami ravnala skrbno, na način, ki bo
preprečil nedovoljeno uporabo ali razmnoževanje e-knjig (Ločniškar-Fidler, 2012).
Postopek izposoje je potekal na način, da je naročeno ali več naročenih e-knjig knjižničar
prenesel na bralnik do naslednjega delovnika. Takrat je lahko član knjižnice prevzel bralnik z
naloženimi izbranimi e-knjigami. E-knjige je bilo možno naročiti osebno ali po telefonu. Pred
izposojo je moral knjižničar preveriti ali so proste želene e-knjige in ali je prost kakšen od 29
bralnikov. Bralniki so bili dostopni v vseh peti osrednjih knjižnicah MKL in Slovanski
knjižnici (Ločniškar-Fidler, 2012).
Dva bralnika sta bila z ustreznim izborom e-knjig stalno izposojena v Domu starejših
občanov Bežigrad, pozitivne lastnostni bralnikov so uporabniki videli v preprosti uporabi,
lahkostjo bralnika in možnosti povečave črk (Ločniškar-Fidler, 2012).
V obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2011 je bilo iz ponudbe 49 naslovov in 236 licenc založbe
(izvodov) založbe Ruslica, izposojenih 662 izvodov e-leposlovja. Največja izposoja je bila
julija, v času počitnic in dopustov, predvsem zaradi praktičnosti na potovanjih in počitnicah,
e-papir namreč omogoča branje na soncu (Ločniškar-Fidler, 2012).
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Največkrat (43-krat) so bili izposojeni Butalci F. Milčinskega, Petelinji zajtrk cveti F.
Lainščka, Pod svobodnim Soncem F. S. Finžgarja, Namesto koga roža cveti F. Lainščka, na
petem mestu so bile Slovenske ljudske pripovedke. Med desetimi najbolje izposojanimi eknjigami je šest del za mladostnike, ta dela so bila večinoma na seznamih za bralno značko in
obvezno domače branje.
Naslednji razlogi za izposojo e-leposlovja za mladostnike so bili veliko zanimanje za branje
e-knjig na bralniku ali pa so bili izvodi tiskanih del izposojeni (Ločniškar-Fidler, 2012).
Statistika izposoje bralnikov po kategorijah članov je pokazala, da so si bralnike največkrat
izposodili zaposleni (57,4%), sledili so študenti (17,6%), nezaposleni (7,6%), osnovnošolci
(5,4%), upokojenci (4,9%) in srednješolci (3,6%). V omenjenem obdobju so bili bralniki
izposojeni 291-krat (Ločniškar-Fidler, 2012).
5.5.1 Testno obdobje izposoje e-knjig
Testno obdobje izposoje e-knjig na portalu Biblos se je začelo 21. marca 2013, ko so si člani
desetih slovenskih splošnih knjižnic lahko izposodili e-knjige. V testni fazi so sodelovale
Mestna knjižnica Kranj, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja loka, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Tržič, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Občinska knjižnica Jesenice, Knjižnica Domžale,
Mestna knjižnica Ljubljana, Mariborska knjižnica, Goriška knjižnica Franceta Bevka in
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Za ostale knjižnice je bila izposoja na voljo po 1.
juliju. Ob koncu testnega obdobja izposoje je začela delovati tudi e-knjigarna (V knjižnice
prihajajo elektronske knjige, 2013).
Bralcem je bilo na voljo okrog tisoč e-knjig. Šlo je za knjige slovenskih založb, od leposlovja
do priročnikov in otroške literature, ki jih je možno prebirati na bralnikih, tablicah, pametnih
telefonih. V portal Biblos je bilo mogoče vstopiti s člansko številko knjižnične izkaznice in
geslom za storitev Moja knjižnica (V knjižnice prihajajo elektronske knjige, 2013).
Študentska založba (danes Beletrina), ki je pobudnik, skrbnik in programer portala Biblos, je
pri vzpostavitvi portala sodelovala z Inštitutom informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora
ter lastnikom spletnega sistema COBISS. Sodelovanje v izposoji e-knjig so potrdili založba
Mladinska knjiga, založba ZRC SAZU, Umco in Studia Humanitatis (V knjižnice prihajajo
elektronske knjige, 2013).
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5.6 STANJE NA E-KNJIŽNEM TRGU V LETU 2015
Kot je pokazala raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji se je v
Sloveniji izoblikoval krog bralcev, ki e-knjige nakupuje v tujih spletnih knjigarnah in bere
izključno v angleščini. Po besedah Mihe Kovača so to bralci, ki na leto preberejo po 20 knjig,
v angleščini pa berejo tudi zato, ker lahko do njih dostopajo brezplačno (E-knjige, prihodnost
branja?, 2015).
E-knjige so v Sloveniji in Evropi dražje zaradi višjih davkov in dražjih avtorskih pravic. Z
večjo ponudbo e-knjig pa se spreminja vloga knjigarn in knjižnic (E-knjige, prihodnost
branja?, 2015).
Od začetka delovanja je Biblos pridobil več kot 8000 stalnih uporabnikov, ki dostopajo in si
izposojajo e-knjige iz več kot 60 držav. Z rednim pritokom gradiva se število izposoj še
povečuje, število izposoj se je tako od leta 2013, ko je bilo 8000 izposoj, do leta 2015
povečalo na 50.000 izposoj na leto. Bralci lahko v letu 2016 izbirajo med 1600 naslovi
domačih in tujih avtorjev iz 50 slovenskih založb. Pri založbi napovedujejo, da bo nabor
naslovov e-knjig do leta 2016 presegel 2000 enot (Pfeiffer, 2016).
Število izposoj je krepko višje od nakupov e-knjig, ki jih je bilo leta 2014 le tisoč. Prvi
meseci leta 2015 pa so napovedali tudi rast v segmentu nakupov e-knjig (E-knjige, prihodnost
branja?, 2015).
Od maja 2015 so na portalu na voljo tudi e-knjige v hrvaščini, ki jih je pripravila založba
Fraktura. Najprej so pri založbi Beletrina v format .epub pretvarjali svoje starejše izdaje, zdaj
pa hkrati s produkcijo tiskane izdaje opravijo še pretvorbo v elektronski format (E-knjige,
prihodnost branja?, 2015).
E-knjige so zanimive tudi za samozaložnike, ki imajo v njih enak položaj kot avtorji, katerih
dela izhajajo pri založbah in lahko dosežejo večjo vidnost kot doslej. Na svetovnih lestvicah
prodaj e-knjig se na prvih desetih mestih povprečno znajde en samozaložnik in podobna
situacija je tudi v Sloveniji (E-knjige, prihodnost branja?, 2015).
Tudi v založbi Mladinska knjiga menijo, da je prihod e-knjige povzročil spremembe v svetu
založništva in knjigotrštva, s knjigarno e-emka so nakazali, da bodo naredili opazne korake v
razvoju e-knjige na slovenskem knjižnem trgu (E-knjige, prihodnost branja?, 2015).
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Čeprav e-knjige nudijo veliko priložnosti se nekateri slovenski založniki niso odločili za
njihovo izdajo, pri založbi Učila namreč menijo, da se velike spremembe dogajajo na
anglosaksonskih trgih, za Slovenijo pa to ne velja (E-knjige, prihodnost branja?, 2015).
Tudi v knjižnem naboru založbe Modrijan ni e-knjig saj menijo, da je pri e-knjigah uspešna le
žanrska literatura, pretežno lahkotni ljubezenski romani, ki jih pri njih ne izdajajo (E-knjige,
prihodnost branja?, 2015).
Samo Rugelj, eden izmed avtorjev raziskave Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki
Sloveniji meni, da bo z izdajanjem e-knjig potrebno nadaljevati. V nasprotnem primeru bo
nabor knjižnih naslovov v elektronskem formatu majhen in posledično se bodo bralci navadili
na kupovanje in branje e-knjig v tujih jezikih (E-knjige, prihodnost branja?, 2015).

6 RAZISKAVA
V raziskovalnem delu je opredeljen raziskovalni problem, predstavljene so raziskovalne
hipoteze, način zbiranja podatkov in analiza rezultatov obeh raziskovalnih metod ter
preverjanje hipotez in povzetek ugotovitev.
6.1 RAZISKOVALNI PROBLEM

V prvem delu sem predstavil elektronsko knjigo, način trženja elektronskih knjig, podrobneje
sem opisal razvoj njihovega trženja v Sloveniji in predstavil stanje elektronskih knjig na
nekaterih tujih trgih.
Na slovenskem knjižnem trgu obstajajo e-knjige že od leta 2008, v večjem obsegu so se
pojavile leta 2013, zato so do novembra 2014, ko sem na 30. slovenskem knjižnem sejmu
anketiral obiskovalce, bralci ponudbo na portalu Biblos in spletni knjigarni e-Emka do
določene mere že spoznali.
Cilj opravljene raziskave je z odgovori pridobiti mnenje o razširjenosti e-knjig med
obiskovalci knjižnega sejma in uporabniki spletnih strani na temo literature. Namen raziskave
je bil ugotoviti ali anketiranci berejo e-knjige, pri katerih spletnih knjigarnah kupujejo eknjige, v katerem jeziku najpogosteje berejo e-knjige in izvedeti po kateri vrsti literature
posegajo v največji meri.
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Pri analizi odgovorov sem želel ugotoviti v kakšni meri so e-knjige prisotne med slovenskimi
bralci in ugotoviti njihov odnos do e-knjig. Z anketo in spletno anketo sem želel odgovoriti
na dve raziskovalni hipotezi:
6.1.1 Hipoteze
Hipoteza 1: ker je trženje e-knjig na slovenskem knjižnem trgu šele v začetni fazi,
večina potencialnih bralcev obsega ponudbe še ni dovolj spoznala, zato prevladuje
branje tiskanih knjig, e-knjige bere tretjina anketiranih.
Na portalu Biblos in v spletni knjigarni e-Emka poteka trženje e-knjig od leta 2013. Ker so eknjige predstavljale leta 2013 manj kot 1% vseh prodanih knjig, je za povečanje njihove
prodaje potreben čas (Bratož, 2014). Založbe morajo z ustreznimi trženjskimi postopki bralce
seznaniti s ponudbo, jim predstaviti načine pridobivanja (nakupa) e-knjig in jih na ta način
spodbuditi k branju, izposojanju in kupovanju e-knjig slovenskih založb.
Hipoteza 2: slovenski bralci e-knjig pogosteje berejo e-knjige v angleščini kot v
slovenščini
Cene e-knjig v slovenščini so enake ali višje od cen tiskanih knjig, razlog je v zakonodaji, ki
e-knjige enači s programskimi izdelki in jim pripisuje 22% DDV (Šavc, 2016). Bralci se zato
raje odločajo za nakup cenovno ugodnejših e-knjig v angleščini pri tujih spletnih knjigarnah.
Bralci e-knjig v angleščini se za nakup v tujih spletnih knjigarnah odločajo tudi zaradi
neprimerljivo večje ponudbe e-knjig v primerjavi s slovensko ponudbo.

6.1.3 Raziskovalna metoda
V raziskovalnem delu sem uporabil anketno metodo in metodo spletne ankete pri dveh
vzorcih uporabnikov. Najprej sem želel pridobiti mnenje, ki ga imajo o e-knjigah obiskovalci
knjižnega sejma, z metodo spletne ankete pa sem želel ugotoviti kakšen pogled imajo na eknjige uporabniki na spletnih straneh, ki so povezane z literaturo in so zainteresirani za branje
e-knjig.
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Za prvo raziskavo je bila uporabljena anketna metoda, ki je znanstvena metoda za zbiranje
podatkov v raziskovalnem procesu, omogoča pridobivanje kvantitativnih podatkov in spada
med kvantitativne metode. Z anketno metodo poteka zbiranje podatkov o stališčih in
mišljenjih reprezentativnega vzorca anketirancev (Ambrožič, 2005). Vzorec je obsegal 100
obiskovalcev stojnice e-Emka in je reprezentativen, ker obiskovalci že berejo e-knjige, ali pa
so za e-branje izrazito zainteresirani in so želeli pridobiti dodatne informacije.
Druga uporabljena raziskovalna metoda je bila metoda spletnega anketiranja, ki je
računalniško podprta in najpogostejša raziskovalna metoda za raziskave na svetovnem spletu.
Anketiranci izpolnjujejo anketo na spletnem mestu, ki je zasnovano za ta namen. Prednosti
spletnega anketiranja so ciljno anketiranje izbrane ciljne skupine, veliko število anketirancev
v izbrani ciljni skupini, neposredno zapisovanje podatkov, kjer anketiranci izpolnjujejo sami
in niso vezani na odgovore drugih anketirancev. Primerno je za daljše in vsebinsko
zahtevnejše

raziskave

in

omogoča

takojšnjo

razpoložljivost

podatkov

(Metode

kvantitativnega raziskovanja, 2009). Spletna anketa je bila objavljena na dveh knjižnih
forumih, Bralnica in Knjižni molji ter na Facebook skupini Knjigobežnice, dostopna je bila v
času od 2. 12. 2014 do 2. 2. 2015, vzorec je obsegal 400 uporabnikov omenjenih spletnih
strani.
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6.2 RAZISKAVA NA KNJIŽNEM SEJMU

Raziskavo z raziskovalno metodo anketa, sem opravil na 30. slovenskem knjižnem sejmu, ki
je trajal od 26. do 30. novembra 2014. Ker sem v tem času opravljal delovno prakso na
stojnici spletne knjigarne e-Emka, sem ankete razdelil med posameznike, ki sem jim
predhodno predstavil e-knjige in delovanje spletne knjigarne e-Emka.
6.2.1 Opis vzorca: demografski podatki o anketirancih
V raziskavo so bili vključeni obiskovalci slovenskega knjižnega sejma, ki so se razlikovali
glede na spol, starost, status zaposlitve in regijo stalnega prebivališča. Anketiranje sem
izvajal na osnovi predpostavke, da na knjižni sejem prihajajo obiskovalci, ki so redni bralci
knjig ter poznajo tudi e-knjige in, da bo takšen vzorec anketirancev bolj reprezentativen kot v
spletni anketi, ki jo lahko reši kdorkoli. Prejel sem 100 rešenih anketnih vprašalnikov, ki sem
jih tudi analiziral.
Spol anketirancev: V vzorcu 100 oseb je bilo 65% žensk (65 anketirancev) in 35% moških
(35 anketirancev).
Starost anketirancev: Največji del anketirancev – 84, je spadal v starostno skupino (21 – 40
let), sledi ji starostna skupina (41 – 60 let) v kateri je bilo 9 anketirancev, naslednja starostna
skupina je (do 20 let) v njo so spadali 4 anketiranci in zadnja starostna skupina (61 let ali več)
v katero so spadali 3 anketiranci.
Zaposlitveni status: Med vsemi anketiranci je bilo 58 študentov, sledilo jim je 25
zaposlenih, 7 brezposelnih, 5 dijakov, 4 upokojenci in 1 osnovnošolec.
Regija stalnega prebivališča: Največ anketirancev ima stalno prebivališče v Osrednji
Sloveniji – 45, iz Podravske regije prihaja 15 anketirancev, sledi jim 7 anketirancev iz
Goriške regije ter 7 anketirancev iz Gorenjske regije, 6 anketirancev je iz Jugovzhodne
Slovenije in 6 iz Notranjsko – kraške regije, 5 anketirancev je iz Pomurske regije, po 3
anketiranci so iz Koroške regije in 3 iz Savinjske regije, 2 anketiranca sta iz Obalno – kraške
regije in 1 anketiranec je iz Spodnjeposavske regije.
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6.2.2 Anketna metoda
Anketa je obsegala 27 vprašanj (Priloga 1), 2 vprašanji sta bili odprti, 9 vprašanj je bilo
polodprtih in 16 vprašanj je bilo zaprtih. S prvimi tremi vprašanji sem želel raziskati bralne
navade anketirancev. Naslednjih 11 vprašanj (vprašanja od 4 do 14) je bilo povezano z
branjem in pridobivanjem e-knjig. Z bralnimi navadami pri tiskanih knjigah so bila povezana
naslednja tri vprašanja (od 15 do 18), zadnji sklop vprašanj (od 19 do 23) pa je bil povezan s
spletno knjigarno e-Emka in aplikacijo eKnjige emka, anketiranci so namreč ocenjevali njun
videz in funkcionalnost. Naslednje vprašanje (vprašanje 23) iz tega sklopa je bilo odprto in
anketiranci so lahko napisali predloge za izboljšavo spletne knjigarne ali bralne aplikacije. Z
zadnjimi štirimi vprašanji ( od 24 do 27) sem pridobil demografske podatke.
6.2.3 Predstavitev rezultatov ankete
Obiskovalci knjižnega sejma in stojnice e-Emka so ob 4 demografskih vprašanjih odgovarjali
še na 23 vprašanj, ki so skupaj z odgovori predstavljena v enakem vrstnem redu kot je to v
anketnem vprašalniku (Priloga 1).
Anketirancem sem že z uvodnim vprašanjem nakazal, da so tematika ankete knjige. Na voljo
so imeli izbiro enega od treh odgovorov, ki jih prikazuje grafikon 1. Po pričakovanjih, iz
vzorca 100 anketirancev tiskane knjige bere 65% (65 anketirancev), sledijo jim anketiranci,
ki berejo tiskane in elektronske knjige, teh je 33% (33 anketirancev) in še 2% (2 anketiranca),
ki bereta izključno samo elektronske knjige. Anketni vprašalnik je bil zastavljen tako, da so
anketiranci v nadaljevanju odgovarjali na vprašanja, ki so se nanašala na odgovor izbran v
prvem vprašanju.
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Grafikon 1: Katere knjige radi berete? (Vprašanje 1)
Pri naslednjem vprašanju iz tabele 2 me je zanimalo v katerem delu dneva anketiranci
najpogosteje berejo, kar je povezano z nakupom oz. pridobitvijo elektronskih knjig, ki jih je v
primerjavi s tiskano knjigo na bralno napravo možno naložiti vsak dan in v vsakem delu
dneva. Največji del anketirancev, torej 93 anketirancev, najpogosteje bere zvečer, sledi jim
16 anketirancev, ki najpogosteje berejo zjutraj, popoldne najpogosteje bere 6 anketirancev,
dopoldne najpogosteje berejo 3 anketiranci, 2 anketiranca najpogosteje bereta dopoldne in
ponoči ne bere nihče od anketiranih. Iz odgovorov je razvidno, da anketiranci najpogosteje
berejo zvečer, kar pomeni, da v tem času berejo tako tiskane kot tudi elektronske knjige, ki
jih lahko na enostaven in hiter način pridobijo.
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Tabela 2: V katerem delu dneva najpogosteje berete? (Možnih je več odgovorov) (Vprašanje
2)
Odgovor

Število

Vzorec

Odstotki

Zjutraj

16

100

16%

Dopoldne

3

100

3%

Opoldne

2

100

2%

Popoldne

6

100

6%

Zvečer

93

100

93%

Ponoči

0

100

0%

SKUPAJ

120

100

V tabeli 3 so prikazani odgovori na vprašanje o priložnostih ob katerih anketiranci
najpogosteje berejo. Največ, 63% anketirancev (63 anketirancev) bere ob vikendih in prostih
dnevih, sledi jim 35 anketirancev, ki berejo po šoli oz. faksu, po službi bere 9 anketirancev, 8
anketirancev bere na poti in 4 na dopustu.
Tabela 3: Ob katerih priložnostih najpogosteje berete? (Možnih je več odgovorov)
(Vprašanje 3)
Odgovor

Število

Vzorec

Odstotki

Po šoli oz. faksu

35

100

35%

Po službi

9

100

9%

Ob vikendih in prostih 63
dnevih
Na dopustu
4

100

63%

100

4%

Na poti

8

100

8%

SKUPAJ

119

100
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V naslednjem odprtem vprašanju iz tabele 4 me je zanimalo kdaj je 35 anketirancev, ki berejo
tiskane in elektronske in samo elektronske knjige, začelo z branjem elektronskih knjig. Med
temi 35 anketiranci je 22 študentov in 13 zaposlenih, 6 jih je v starostni skupini do 20 let, 26
jih je v starostni skupini od 21 do 40 let in 3 v skupini od 41 do 60 let. Odgovori kažejo, da je
10 anketirancev začelo z branjem elektronskih knjig, ko niso dobili želenih knjig v tiskani
obliki, po nakupu tabličnega računalnika je začelo elektronske knjige brati 8 anketirancev, za
potrebe študija je elektronske knjige bralo 7 anketirancev, 6 anketirancev je začelo brati
elektronske knjige po nakupu bralnika in 4 anketiranci so začeli z branjem v srednji šoli.
Tabela 4: Kdaj ste začeli z branjem elektronskih knjig? (Vprašanje 4)
Odgovori

Število odgovorov

Po nakupu tabličnega računalnika

8

Po nakupu bralnika

6

V srednji šoli

4

Ko nisem dobil želenih knjig v tiskani obliki 10
Na faksu za potrebe študija

7

SKUPAJ

35

V tabeli 5 so odgovori na vprašanje o tem za kakšen namen so anketiranci začeli z branjem
elektronskih knjig. Za prostočasno branje je od 35 anketirancev, elektronske knjige začelo
brati 80% anketirancev (28 anketirancev), za izobraževalne namene je elektronske začelo
brati 7 anketirancev in za službene namene 3 anketiranci.
Tabela 5: Za kakšen namen ste začeli z branjem elektronskih knjig? (Možnih je več
odgovorov) (Vprašanje 5)
Za kakšne namene
ste začeli z branjem
elektronskih knjig?

Število

Vzorec

Odstotki

Izobraževalne namene

7

35

20%

Službene namene

3

35

9%

Prostočasno branje

28

35

80%

SKUPAJ

38

35
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Odgovori 35 anketirancev, ki berejo knjige v tiskanem in elektronskem in samo elektronskem
formatu, v tabeli 5 kažejo, da jih 63% (22 anketirancev) bere elektronske knjige na tabličnih
računalnikih, sledi jim 21 anketirancev, ki berejo elektronske knjige na pametnih telefonih,
14 jih bere na elektronskih bralnikih in 1 anketiranec bere elektronske knjige na prenosnem
računalniku.
Tabela 6: Na katerih napravah berete elektronske knjige? (Možnih je več odgovorov)
Prosim vas, da izberete vse ustrezne in obkrožite oz. dopišete ime naprave. (Vprašanje 6)
Naprave
Število

Vzorec

Odstotki

Pametni telefon (primer iOS,
Android, Windows Phone)
Elektronski bralnik (primer
Kindle, Kobo, Sony Reader)
Tablični računalnik (primer iOS,
Android, Windows tablica)
Prenosni računalnik

21

35

60%

14

35

40%

22

35

63%

1

35

3%

Namizni računalnik

0

35

0%

SKUPAJ

58

35

Od 21 anketirancev, ki za branje elektronskih knjig uporabljajo pametne telefone jih 67% (14
anketirancev) bere na pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android, 6 anketirancev
bere na pametnih telefonih z operacijskim sistemom iOS in 1 anketiranec bere na pametnem
telefonu z operacijskim sistemom Windows.

Tabela 7: Ime pametnega telefona
Pametni telefon

Število

Vzorec

Odstotek

iOS

6

21

29%

Android

14

21

66%

Windows Phone

1

21

5%

SKUPAJ

21

21
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Od 14 anketirancev, ki uporabljajo elektronske bralnike jih 11 uporablja Kindle, 2 uporabljata
elektronski bralnik Kobo in 1 anketiranec uporablja elektronski bralnik Sony Reader.
Tabela 8: Ime elektronskega bralnika
Elektronski bralnik

Število

Vzorec

Odstotek

Kindle

11

14

79%

Kobo

2

14

14%

Sony Reader

1

14

7%

SKUPAJ

14

14

22 anketirancev uporablja za branje elektronskih knjig tablične računalnike, od tega jih 12
uporablja tablični računalnik z operacijskim sistemom iOS, 10 jih uporablja Android tablični
računalnik, nihče pa ne uporablja Windows tabličnega računalnika.
Tabela 9: Ime tabličnega računalnika
Tablični računalnik

Število

Vzorec

Odstotek

iOS

12

22

55%

Android

10

22

45%

Windows tablica

0

22

0%

SKUPAJ

22

22

V naslednjem vprašanju me je zanimalo katere programe uporabljajo anketiranci za branje in
urejanje elektronskih knjig. Odgovori v grafikonu 2 kažejo, da jih od 35 vprašanih program
Kindle uporablja 31% (11 anketirancev), 26% (9 anketirancev), 17% (6 anketirancev)
uporablja program Adobe Digital Editions in prav tako jih 17% (6 anketirancev) uporablja
drug program, 9% anketiranih (3 anketiranci) pa ne uporablja nobenega programa, kar je
najverjetneje povezano s tem, da uporabljajo bralno napravo katere osnovna funkcija je
možnost branja e-knjig in zato ne uporabljajo drugih programov.
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Kateri program uporabljate za branje in
urejanje elektronskih knjig?

Drugo:
[]

Adobe
[]

Nobenega
programa
[]

Kindle
[]

Calibre
[]

Grafikon 2: Kateri program uporabljate za branje in urejanje elektronskih knjig? (Možnih
je več odgovorov) (Vprašanje 7)
Med 6 anketiranci, ki uporabljajo druge programe pa 3 uporabljajo Aldiko, po 1 anketiranec
uporablja program Pocketbook, Kobo in iBooks.
Tabela 10: Ime drugega programa
Drugi programi
Pocketbook

Število
1

Vzorec
6

Odstotek
17%

Kobo

1

6

17%

Aldiko

3

6

50%

iBooks

1

6

17%

SKUPAJ

6

6
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Naslednji grafikon 3 prikazuje izbiro ocen od 1 do 5 pri odgovorih na vprašanje o glavnih
ovirah za branje elektronskih knjig v slovenščini. Ocena 5 pomeni, da se anketiranci
popolnoma strinjajo s predlagano oviro, ocena 4 pomeni, da se strinjajo, pri oceni 3 se
deloma strinjajo s predlagano oviro, pri oceni 2 se ne strinjajo s predlagano oviro in pri oceni
1 se z oviro sploh ne strinjajo. Med 35 anketiranimi je premajhno ponudbo kot oviro za
branje elektronskih knjig z oceno 5 ocenilo 37% anketirancev, z oceno 4 premajhno ponudbo
ocenjuje 17% anketirancev in 17% je dodelilo oceno 3, z oceno 2 je premajhno ponudbo
ocenilo 23% anketirancev in z oceno 1 je premajhno ponudbo ocenilo 6% anketirancev. Pri
nerazpoznavnosti knjigarn je oceno 5 izbralo 0% vprašanih, oceno 4 je izbralo 11%
vprašanih, oceno 3 je izbralo 43% vprašanih, oceno 2 je izbralo 20% vprašanih in oceno 1 je
izbralo 26% vprašanih. Pri tehničnih omejitvah kot oviri za večje branje elektronskih knjig se
z oceno 5 strinja 6% anketirancev, z oceno 4 se strinja 17% anketirancev, z oceno 3 se strinja
37% anketirancev, z oceno 2 se strinja 14% vprašanih in oceno 1 je izbralo 26%
anketirancev. Pri omejenih načinih plačevanja (samo kreditne kartice), je oceno 5 izbralo
20% anketirancev, oceno 4 je izbralo 17% anketirancev, oceno 3 je izbralo 9% anketirancev,
oceno 2 je izbralo 14% anketirancev, da so omejeni načini plačevanja ovira pa se popolnoma
ne strinja 40% anketirancev. Previsoke cene elektronskih knjig, glede na ceno tiskanih knjig
je kot oviro z oceno 5 izbralo 23% anketirancev, oceno 4 je izbralo 14% anketirancev, oceno
3 je izbralo 23% anketirancev, oceno 2 je izbralo 26% anketirancev, da pa cene elektronskih
knjig glede na ceno tiskanih knjig niso ovira pa z oceno 1 meni 14% anketirancev.
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,

Grafikon 3: Kaj so glavne ovire za večje branje elektronskih knjig v slovenščini? Označite
kako se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri tem velja 1 – se sploh ne strinjam, 5 – se
popolnoma strinjam. (Vprašanje 8)
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Tabela 11 prikazuje izbrane odgovore na vprašanje, ali anketiranci kupujejo elektronske
knjige in pri katerih spletnih knjigarnah. Pričakovano jih največji delež, 51%, torej 18
anketirancev, kupuje elektronske knjige pri Amazonu, sledi e-Emka pri kateri elektronske
knjige kupuje 6 anketirancev, enako število jih elektronske knjige kupuje pri Biblosu, pri
spletni knjigarni iBooks kupujeta 2 anketiranca, pri spletni knjigarni Kobo 1 anketiranec, 11
anketirancev pa ne kupuje elektronskih knjig.
Tabela 11: Ali kupujete elektronske knjige? Če da, pri katerih spletnih knjigarnah? (Možnih
je več odgovorov) (Vprašanje 9)
Spletna knjigarna

Število

Vzorec

Odstotek

Amazon

18

35

51%

e-Emka

6

35

17%

Biblos

6

35

17%

iBooks

2

35

6%

Kobo

1

35

3%

Drugo:

0

35

0%

Ne kupujem
elektronskih knjig

11

35

31%

SKUPAJ

44

35
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Naslednji grafikon 4 kaže odgovor na vprašanje, ali so anketiranci že kdaj prenesli kakšno
brezplačno elektronsko knjigo. Od 35 vprašanih bralcev elektronskih knjig, jih je 91% že
preneslo elektronsko knjigo, 9% vprašanih pa elektronske knjige ni preneslo.

Grafikon 4: Ste že kdaj prenesli kakšno brezplačno elektronsko knjigo? (Vprašanje 10)
Tabela 12 prikazuje izbrane odgovore na vprašanje v katerih jezikih anketirani berejo
elektronske knjige. Od 35 anketiranih jih 94% (33 anketirancev) bere elektronske knjige v
angleščini, 20 jih bere v slovenščini, 3 anketiranci berejo v drugih jezikih in 1 anketiranec
bere v nemščini.

Tabela 12: V katerem jeziku berete elektronske knjige? (Vprašanje 11)
Jeziki

Število

Vzorec

Odstotek

Slovenščina

20

35

57%

Angleščina

33

35

94%

Nemščina

1

35

3%

Drugo:

3

35

9%

SKUPAJ

44

35

Po 1 od 3 anketirancev, ki so izbrali odgovor drugo, bere elektronske knjige v japonščini,
italijanščini in španščini.
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Tabela 13: Drugi jeziki
Drugi jeziki
Japonščina

Število
1

Vzorec
3

Odstotek
33%

Italijanščina

1

3

33%

Španščina

1

3

33%

SKUPAJ

3

3

V grafikonu 5 so odgovori na vprašanje o vrsti literature, ki jo anketiranci berejo v
elektronskem formatu. Od 35 anketiranih bralcev elektronskih knjig jih je 48% odgovorilo,
da berejo žanrsko in strokovno literaturo, 46% jih bere žanrsko literaturo in 6% jih bere samo
strokovno literaturo.

Grafikon 5: Katero vrsto literature berete na elektronskih knjigah? (Vprašanje 12)

Naslednja tabela 14 prikazuje žanre med katerimi je izbiralo 33 anketirancev, ki v
elektronskem formatu berejo samo žanrsko literaturo. Največ jih elektronsko bere fantazijske
in ZF romane, teh je 17, sledijo zgodovinski romani, ki jih bere 15 anketirancev, naslednje so
kriminalke in trilerji, ki jih bere 13 anketirancev, po 9 anketirancev bere ljubezenske romane
in priročnike, 5 anketirancev bere biografije in 4 anketiranci berejo erotične romane, 3
anketiranci pa na elektronskih knjigah berejo poezijo.
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Tabela 14: Katere žanre berete na elektronskih knjigah? (Možnih je več odgovorov)
(Vprašanje 13)
Žanr

Število

Vzorec

Odstotek

Biografija

5

33

15%

Dramatika

0

33

0%

Erotični romani

4

33

12%

Fantazijski in ZF
romani

17

33

52%

Humor, misli, aforizmi

0

33

0%

Kriminalke in trilerji

13

33

39%

Ljubezenski romani

9

33

27%

Zgodovinski romani

15

33

45%

Priročniki

9

33

27%

Potopisi

0

33

0%

Poezija

3

33

9%

Mladinsko leposlovje

0

33

0%

Otroško leposlovje

0

33

0%

Kratke zgodbe

0

33

0%

Moderni romani

0

33

0%

Monografija

0

33

0%

Drugo:

0

33

0%

SKUPAJ

75

33

Iz tabele 15 je razvidno, da strokovno literaturo iz humanistike in družboslovja elektronsko
bere 16 anketirancev, 7 anketirancev bere na elektronskih knjigah leksikone, enciklopedije in
slovarje, 6 jih bere elektronske knjige iz področja managementa, 3 berejo elektronske knjige
iz področja naravoslovja, tehnike in matematike. Strokovno literaturo iz umetnosti,
arhitekture in mode bereta 2 anketiranca, prav tako bereta 2 anketiranca elektronske knjige s
področja športa, prostega časa in družabnih iger.
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Tabela 15: Katero strokovno literaturo najraje berete na elektronskih knjigah? (Možnih je
več odgovorov) (Vprašanje 14)
Strokovna literatura
Humanistika in
družboslovje

Število
16

Vzorec
19

Odstotek
84%

Naravoslovje, tehnika in
matematika

3

19

16%

Umetnost, arhitektura in
moda

2

19

11%

Leksikoni, enciklopedije,
slovarji

7

19

37%

Management

6

19

32%

Šport, prosti čas, družabne
igre

2

19

11%

Drugo:

0

19

0%

SKUPAJ

36

35

Naslednje vprašanje je bilo povezano s tiskanimi knjigami in sicer me je zanimal jezik v
katerem anketiranci berejo tiskane knjige. Tabela 16 kaže, da od 98 anketiranih tiskane knjige
v slovenščini bere 81 vprašanih, 71 jih bere v angleščini, 13 jih bere v drugih jezikih, 6 pa jih
bere v nemščini.
Tabela 16: V katerem jeziku berete tiskane knjige? (Možnih je več odgovorov) (Vprašanje
15)
Jeziki

Število

Vzorec

Odstotek

Slovenščina

81

98

83%

Angleščina

71

98

72%

Nemščina

6

98

6%

Drugo:

13

98

13%

SKUPAJ

171

98
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Od 13 anketirancev, ki so izbrali odgovor drugo jih 7 bere tiskane knjige v hrvaščini, 3 berejo
tiskane knjige v italijanščini, 1 bere v poljščini, 1 v nizozemščini in 1 anketiranec bere v
španščini.
Tabela 17: Drugi jeziki
Drugi jeziki

Število

Vzorec

Odstotek

Italijanščina

3

13

23%

Hrvaščina

7

13

54%

Poljščina

1

13

33%

Nizozemščina

1

13

8%

Španščina

1

13

8%

SKUPAJ

13

13

V grafikonu 6 je prikazano katero vrsto literature berejo anketiranci v tiskanem formatu. Od
98 vprašanih jih največ bere žanrsko literaturo, teh je 55%, sledi jim 38% tistih, ki berejo
žanrsko in strokovno literaturo in 7% anketirancev, ki berejo samo strokovno literaturo.

Grafikon 6: Katero vrsto literature berete na tiskanih knjigah? (Vprašanje 16)
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91 anketirancev, ki v tiskanem formatu berejo žanrsko literaturo je odgovorilo, da jih 41 bere
zgodovinske romane, 41 anketirancev bere kriminalke in trilerje, sledi jim 35 anketirancev, ki
berejo fantazijske in ZF romane, ljubezenske romane bere 32 anketirancev, priročnike jih
bere 28, biografije bere 26 anketirancev, 20 jih bere poezijo, po 2 anketiranca bereta potopise,
mladinsko leposlovje ter druge romane, po 1 anketiranec bere dramatiko, humor, misli in
aforizme, otroško leposlovje, kratke zgodbe, moderne romane in monografije.
Tabela 18: Katere žanre berete na tiskanih knjigah? (Možnih je več odgovorov) (Vprašanje
17)
Žanr

Število

Vzorec

Odstotek

Biografija

26

91

29%

Dramatika

1

91

1%

Erotični romani

9

91

10%

Fantazijski in ZF romani

35

91

38%

Humor, misli, aforizmi

1

91

1%

Kriminalke in trilerji

41

91

45%

Ljubezenski romani

32

91

35%

Zgodovinski romani

41

91

45%

Priročniki

28

91

31%

Potopisi

2

91

2%

Poezija

20

91

22%

Mladinsko leposlovje

2

91

2%

Otroško leposlovje

1

91

1%

Kratke zgodbe

1

91

1%

Moderni romani

1

91

1%

Monografija

1

91

1%

Drugo:

2

91

2%

SKUPAJ

244

91
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V tabeli 19 so odgovori, ki so jih pri 17. vprašanju dodali anketiranci in sicer 1 anketiranec
bere duhovne romane in 1 družbene in življenjske romane.
Tabela 19: Drugi žanri
Drugi žanr

Število

Vzorec

Odstotek

Duhovni romani

1

2

50%

Družbeni, življenjski
romani

1

2

50%

SKUPAJ

2

2

Tabela 20 kaže odgovore anketirancev o tem katero strokovno literaturo berejo v tiskanem
formatu. Od 45 jih 33 bere strokovno literaturo s področja humanistike in družboslovja, sledi
jim 14 anketirancev, ki berejo leksikone, enciklopedije in slovarje, 12 jih bere strokovno
literaturo s področja športa, prostega časa in družabnih iger in 7 jih na tiskanih knjigah bere
strokovno literaturo iz področja managementa.
Tabela 20: Katero strokovno literaturo berete na tiskanih knjigah? (Možnih je več
odgovorov) (Vprašanje 18)
Strokovna literatura
Humanistika in
družboslovje

Število

Vzorec

Odstotek

33

45

73%

Naravoslovje, tehnika in
matematika

9

45

20%

Umetnost, arhitektura in
moda

11

45

24%

Leksikoni, enciklopedije,
slovarji

14

45

31%

Management

7

45

16%

Šport, prosti čas, družabne
igre

12

45

27%

Drugo:

0

45

0%

SKUPAJ

86

45
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Grafikon 7 prikazuje kako anketiranci, ki berejo elektronske knjige, poznajo slovensko
spletno knjigarno e-Emka. Od 35 jih je 83% odgovorilo, da knjigarno e-Emka poznajo, 17%
pa knjigarne e-Emka ne pozna.

Grafikon 7: Ali poznate slovensko spletno knjigarno e-Emka? (Vprašanje 19)

Od 29 anketirancev, ki spletno knjigarno poznajo, jih je 31% njen videz ocenilo z oceno 5, z
oceno 4 je videz spletne knjigarne ocenilo 66% anketirancev, z oceno 3 so videz ocenili 3%
anketirancev.
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Grafikon 8: Prosimo vas, da z oceno od 1-5 ocenite videz in funkcionalnost spletne
knjigarne e-Emka? (Vprašanje 20)
Za funkcionalnost je oceno 5 izbralo 24% anketirancev, oceno 4 je izbralo 59% anketirancev
in oceno 3 je izbralo 17% anketirancev.

Grafikon 9: Prosimo vas, da z oceno od 1-5 ocenite videz in funkcionalnost spletne
knjigarne e-Emka? (Vprašanje 20)
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V naslednjem vprašanju me je zanimalo ali anketiranci za branje elektronskih knjig
uporabljajo aplikacijo eKnjige emka. Grafikon 10 kaže, da od 35 bralcev elektronskih knjig
aplikacijo uporablja 59% anketirancev in 41% jih aplikacije eKnjige emka ne uporablja.

Grafikon 10: Ali za branje elektronskih knjig uporabljate aplikacijo eKnjige emka?
(Vprašanje 21)
Anketiranci so z oceno od 1-5 ocenjevali tudi aplikacijo eKnjige emka. Grafikon 11 kaže, da
je od 21 anketirancev z oceno 5 videz ocenilo 12% anketirancev, z oceno 4 je videz ocenilo
53% anketirancev in z oceno 3 je videz ocenilo 35% anketirancev.
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Grafikon 11: Prosim vas, da z oceno od 1-5 ocenite videz in funkcionalnost aplikacije
eKnjige emka? (Vprašanje 22)
Anketiranci so ocenjevali tudi funkcionalnost. Z oceno 5 je funkcionalnost ocenilo 6%
anketirancev, z oceno 4 je funkcionalnost ocenilo 76% anketirancev in z oceno 3 je
funkcionalnost ocenilo 18% anketirancev.

Grafikon 12: Prosim vas, da z oceno od 1-5 ocenite videz in funkcionalnost aplikacije
eKnjige emka? (Vprašanje 22)
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Zadnje odprto vprašanje v tabeli 18 je bil predlog za izboljšavo spletne knjigarne e-Emka ali
aplikacije eKnjige emka. Od 17 napisanih predlogov je 6 anketirancev predlagalo več
plačilnih možnosti, sledila je želja po drugačnih barvah na spletni strani knjigarne, ta predlog
je napisalo 5 anketirancev, večjo ponudbo elektronskih knjig so predlagali 4 anketiranci in
nižje cene elektronskih knjig sta predlagala 2 anketiranca.
Tabela 21: Predlog za izboljšavo spletne knjigarne e-Emka in aplikacije eKnjige emka?
(Vprašanje 23)
Odgovori
Nižje cene
Večja ponudba elektronskih knjig
Več plačilnih možnosti
Pogrešam toplejše barve na spletni strani
SKUPAJ

Število
2
4
6
5
17

6.3 PRIMERJAVA Z REZULTATI RAZISKAVE KNJIGA IN BRALCI V

Velikost vzorca v raziskavi je obsegal 1037 anketirancev, starih od 15 do 75 let. Rezultati so
pokazali, da je največ bralcev v starostni skupini od 15-24 let (80%), ker ta skupina zajema
največji delež šolajočih se oseb, ki pogosto berejo za potrebe izobraževanja. Pri starostni
skupini od 25-34 let je delež bralcev 67%, pri starostni skupini 35-49 let je delež bralcev
71%, pri starostni skupini nad 50 let pa spet naraste na 64%. Iz rezultatov za izobrazbeno
skupino je razvidno, da je 36% bralcev v osnovni šoli in enak delež bralcev je v strokovni oz.
poklicni šoli. V srednji šoli je 61% bralcev, delež bralcev v višji oz. visoki šoli pa znaša 70%
(Poročilo raziskave z naslovom »Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji«,
2014).
Med vsemi anketiranimi jih ima 20% e-knjige doma, 55% izmed njih kupuje e-knjige samo v
angleščini, 16% pa največ e-knjig kupi v angleščini. 75% bralcev je odgovorilo, da e-knjige
brezplačno pridobi na spletu, 8% bere e-knjige na blogih, enak delež pa jih kupi pri globalnih
trgovcih. V slovenskih knjižnicah si e-knjige izposodijo 4% bralcev, 2% pa jih kupuje v
slovenskih spletnih knjigarnah.
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Seštevek rezultatov kaže, da je več kot 90% branja in nakupa e-knjig opravljen mimo
slovenskih knjigotržcev in knjižničarjev, več kot dve tretjini prebranih, kupljenih ali
prenesenih e-knjig pa je v angleščini (Poročilo raziskave z naslovom »Bralna kultura in
nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji«, 2014).
V starostni skupini od 15 do 24 let je 34 anketirancev, 84% jih bere v angleščini, 65% jih
bere v slovenščini, 15% jih bere v nemščini in 7% jih bere v hrvaščini. V drugi starostni
skupini od 25 do 34 let je 62 anketirancev, 88% jih bere v angleščini, 64% jih bere v
slovenščini, 11% jih bere v hrvaščini in 10% jih bere v nemščini. Naslednja starostna skupina
je od 35 do 49 let in obsega 60 anketirancev, 79% jih bere v angleščini, 73% jih bere v
slovenščini, 31% bere e-knjige v hrvaščini in 14% jih bere v nemščini. Največji delež e-knjig
v slovenščini bere 89% od 33 anketirancev v starostni skupini 50+, 45% jih bere v angleščini,
25% jih bere v hrvaščini in 4% berejo v nemščini. Od skupno 189 vprašanih jih največ bere v
angleščini (77%), sledijo e-knjige v slovenščini, ki jih bere 71% vprašanih, naslednje so eknjige v hrvaščini, bere jih 19% vprašanih in e-knjige v nemščini, ki jih bere 11%
anketirancev (Poročilo raziskave z naslovom »Bralna kultura in nakupovanje knjig v
Republiki Sloveniji«, 2014).

6.4 SPLETNA ANKETA
Za raziskavo sem uporabil tudi metodo spletne ankete, ki sem jo objavil na knjižnih forumih
Knjižni molji in Bralnica ter na Facebook skupini Knjigobežnice, saj so na omenjenih
spletnih mestih glavna tematika knjige. Do konca objave je na spletno anketo odgovorilo 400
anketirancev.
6.4.1 Opis vzorca: demografski podatki o anketirancih
V raziskavo so bili vključeni uporabniki foruma Knjižni molji, Bralnica in Facebook skupine
Knjigobežnice, ki so se tako kot anketiranci s knjižnega sejma razlikovali glede na spol,
starost, status zaposlitve in regijo stalnega prebivališča. Spletno anketo v raziskavi sem
izvedel z namenom, da pridobim mnenje uporabnikov o e-knjigah in izvem v kolikšni meri
kupujejo e-knjige v slovenskih spletnih knjigarnah. Zavedam se, da vzorec 400 anketirancev
ni tako reprezentativen kot vzorec anketiranih na knjižnem sejmu, saj je povsem možno, da je
med njimi manj takih, ki so zainteresirani za branje e-knjig.
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Spletne strani na katerih je bil na voljo anketni vprašalnik so prosto dostopne, zato je možno,
čeprav manj verjetno, da so ga rešili tudi uporabniki, ki jih knjige ne zanimajo, ampak so
samo pregledali spletno stran in zraven izpolnili še spletno anketo.
Spol anketirancev: V vzorcu vseh anketirancev – 400, je bilo 338 anketirancev ženskega
spola in 62 anketirancev moškega spola.
Starost anketirancev: Največji del anketirancev – 283, je spadal v starostno skupino (21 –
40 let), sledi ji starostna skupina (do 20 let) v kateri je bilo 34 anketirancev, naslednja
starostna skupina je (41 – 60 let) v njo je spadalo 75 anketirancev in zadnja starostna skupina
(61 let ali več) v katero je spadalo 8 anketirancev.
Status anketirancev: Med vsemi anketiranci je bilo 172 zaposlenih, sledilo jim je 162
študentov, 42 brezposelnih, 19 dijakov, 4 upokojenci in 1 osnovnošolec.
Regija prebivališča: Največ anketirancev prihaja iz Osrednjeslovenske regije in sicer 168, iz
Podravske regije prihaja 54 anketirancev, sledi jim 42 anketirancev iz Goriške regije ter 32
anketirancev iz Gorenjske regije, 30 anketirancev je iz Savinjske regije in 17 iz Jugovzhodne
Slovenije, 13 anketirancev je iz Pomurske regije, 11 anketirancev je iz Notranjsko – kraške
regije, po 9 anketirancev je iz Koroške regije, 9 iz Spodnjeposavske regije in 9 iz Obalno –
kraške regije in 6 anketirancev je iz Zasavske regije.

6.4.2 Rezultati spletne ankete
Tudi spletni anketiranci so ob 4 demografskih vprašanjih odgovarjali na 23 vprašanj, ki bodo
skupaj z odgovori predstavljena v istem vrstnem redu kot so si sledila v spletni anketi.
Grafikon 13 kaže, da spletni anketiranci raje berejo tiskane kot elektronske knjige. Teh, ki
berejo tiskane knjige je 60% (240 anketirancev), bralcev tiskanih in elektronskih knjig je 37%
(148 anketirancev), 3% (12 anketirancev) pa so bralci elektronskih knjig.

ČELIG, M. Razvoj trženja e-knjig v Sloveniji. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

69

Grafikon 13: Katere knjige radi berete? (Vprašanje 1)
Tabela 22 kaže odgovore na vprašanje o tem v katerem delu dneva spletni anketiranci
najpogosteje berejo. 327 jih najpogosteje bere popoldne, sledi jim 166 anketirancev, ki
najpogosteje berejo zvečer, ponoči berejo 104 anketiranci, 53 jih najpogosteje bere dopoldne,
39 zjutraj in 19 opoldne.
Tabela 22: V katerem delu dneva najpogosteje berete? (Možnih je več odgovorov)
(Vprašanje 2)
Odgovor

Število

Vzorec

Odstotki

Zjutraj

39

400

10%

Dopoldne

53

400

13%

Opoldne

19

400

5%

Popoldne

327

400

82%

Zvečer

166

400

41%

Ponoči

104

400

26%

SKUPAJ

708

400
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Tabela 23 kaže odgovore na vprašanje, ob katerih priložnostih anketiranci najpogosteje
berejo. Največ jih bere ob vikendih in prostih dnevih in teh je 282, sledi jim 271
anketirancev, ki najpogosteje berejo na dopustu, 114 jih najpogosteje bere na poti, 102
anketiranca najpogosteje bere po šoli oz. faksu in 97 jih najpogosteje bere po službi.
Tabela 23: Ob katerih priložnostih najpogosteje berete? (Možnih je več odgovorov)
(Vprašanje 3)
Odgovor

Število

Vzorec

Odstotki

Po šoli oz. faksu

102

400

25%

Po službi

97

400

24%

Ob vikendih in prostih 282
dnevih
Na dopustu
271

400

70%

400

68%

Na poti

114

400

28%

SKUPAJ

866

400

Tabela 24 kaže odgovore na odprto vprašanje o tem kdaj so anketiranci začeli brati
elektronske knjige- Izmed 160 anketirancev jih je 48 začelo elektronske knjige brati po
nakupu pametnega telefona, 30 po nakupu bralnika in 30, ko niso dobili želenih knjig v
tiskani obliki, 25 po nakupu tabličnega računalnika, 15 jih je elektronske knjige začelo brati v
srednji šoli in 12 za potrebe študija.
Tabela 24: Kdaj ste začeli z branjem elektronskih knjig? (Vprašanje 4)
Odgovori

Število odgovorov

Po nakupu tabličnega računalnika

25

Po nakupu pametnega telefona

48

Po nakupu bralnika

30

V srednji šoli

15

Ko nisem dobil želenih knjig v tiskani obliki 30
Na faksu za potrebe študija

12

SKUPAJ

160
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V tabeli 25 so odgovori na vprašanje kdaj so spletni anketiranci začeli z branjem elektronskih
knjig. Od 160 bralcev elektronskih knjig jih je 134 začelo elektronske knjige kot prostočasno
branje, 59 za izobraževalne namene in 26 za službene potrebe.
Tabela 25: Za kakšen namen ste začeli z branjem elektronskih knjig? (Vprašanje 5)
Za kakšen namen ste
začeli z branjem
elektronskih knjig?

Število

Vzorec

Odstotki

Izobraževalne namene

59

160

37%

Službene namene

26

160

16%

Prostočasno branje

134

160

84%

SKUPAJ

219

160

Tabela 26 prikazuje odgovore na vprašanje o vrsti naprave na kateri anketiranci berejo
elektronske knjige. Od 160 jih 90 bere elektronske knjige na elektronskih bralnikih, 50 jih
bere na tabličnih računalnikih, 49 jih bere na prenosnih računalnikih, na namiznih
računalnikih elektronske knjige bere 38 spletnih anketirancev in na namiznih računalnikih 27
anketirancev.
Tabela 26: Na katerih napravah berete elektronske knjige? Možnih je več odgovorov.
Prosim vas, da izberete vse ustrezne in obkrožite oz. dopišete ime naprave. (Vprašanje 6)
Naprave
Število

Vzorec

Odstotki

Pametni telefon (primer iOS,
Android, Windows Phone)
Elektronski bralnik (primer
Kindle, Kobo, Sony Reader)
Tablični računalnik (primer iOS,
Android, Windows tablica)
Prenosni računalnik

38

160

24%

90

160

56%

50

160

31%

49

160

24%

Namizni računalnik

27

160

17%

SKUPAJ

254

160
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Med 38 spletnimi anketiranci, ki berejo na pametnih telefonih jih 23 uporablja pametne
telefone z operacijskim sistemom Android, 14 jih elektronske knjige bere na pametnih
telefonih z operacijskim sistemom iOS in 1 anketiranec bere na pametnem telefonu z
operacijskim sistemom Windows.
Tabela 27: Ime pametnega telefona
Pametni telefon

Število

Vzorec

Odstotek

iOS

14

38

37%

Android

23

38

60%

Windows Phone

1

38

3%

SKUPAJ

38

38

Od 90 anketirancev, ki elektronske knjige berejo na elektronskih bralnikih jih 60 uporablja
Kindle, 22 jih bere na bralniku Kobo, 5 jih uporablja bralnik Nook in 3 uporabljajo bralnik
Sony.
Tabela 28: Ime elektronskega bralnika
Elektronski bralnik

Število

Vzorec

Odstotek

Kindle

60

90

67%

Kobo

22

90

24%

Sony Reader

3

90

3%

Nook

5

90

6%

SKUPAJ

90

90

Med 50 anketiranci, ki elektronske knjige berejo na tabličnih računalnikih, jih 32 uporablja
tablični računalnik z operacijskim sistemom Android, 17 jih uporablja tablične računalnike z
operacijskim sistemom iOS in 1 anketiranec uporablja Windows tablico.
Tabela 29: Ime tabličnega računalnika
Tablični računalnik

Število

Vzorec

Odstotek

iOS

17

50

34%

Android

32

50

64%

Windows tablica

1

50

2%

SKUPAJ

50

50
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V tabeli 30 so odgovori na vprašanje o programih, ki jih anketiranci uporabljajo za branje in
urejanje e-knjig. 60 jih uporablja program Kindle, program Calibre uporablja 40
anketirancev, sledi jim 30 uporabnikov programa Adobe Digital Editions, druge programe
uporablja 36 anketirancev, nobenega programa pa ne uporablja 25 anketirancev
Tabela 30: Kateri program uporabljate za branje in urejanje elektronskih knjig? (Vprašanje
7)
Program

Število

Vzorec

Odstotek

Kindle

60

160

37

Calibre

40

160

25%

Adobe Digital Editions

30

160

19%

Drugo:

36

160

22%

Ne uporabljam nobenega 25
programa

160

16%

SKUPAJ

160

191

Med 31 anketiranci, ki uporabljajo druge programe jih 23 uporablja program Kobo in 7 jih
uporablja program Aldiko in 6 anketirancev uporablja program iBooks.
Tabela 31: Drugi programi
Drugi programi
Kobo

Število
23

Vzorec
36

Odstotek
64%

Aldiko

7

36

19%

iBooks

6

36

17%

SKUPAJ

36

36

Grafikon 14 prikazuje posamezne ocene pri ovirah za večje branje elektronskih knjig v
slovenščini. Od 160 anketirancev se jih 56% popolnoma strinja, da je premajhna ponudba
ovira, 25% je premajhno ponudbi dodelilo oceno 4, 11% anketirancev je premajhno ponudbo
ocenilo z oceno 3, 6% je premajhno ponudbo ocenilo z oceno 2 in 2% anketirancev sta
premajhno ponudbo ocenila z oceno 1. Pri nerazpoznavnosti knjigarn je 24% anketirancev
dodelilo oceno 5, oceno 4 je dodelilo 23% anketirancev, sledi jim 30% anketirancev z oceno
3, oceno 2 je dodelilo 13% anketirancev, da nerazpoznavnost knjigarn sploh ni ovira pa
ocenjuje 10% anketirancev.
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V tehničnih omejitvah vidi z oceno 5 oviro 9% anketirancev, z oceno 4 jo ocenjuje 15%
anketirancev, oceno 3 je dodelilo 31% anketirancev, oceno 2 je tehničnim omejitvam dalo
20% anketirancev, da pa tehnične omejitve sploh niso ovira pa pravi 25% anketirancev.
Omejene načine plačevanja (samo s kreditnimi karticami) z oceno 5 ocenjuje 12%
anketirancev, sledi jim 13% anketirancev, ki načine plačevanja ocenjujejo z oceno 4, 20%
anketirancev je dodelilo oceno 3, enak delež je dodelil oceno 2, da omejeni načini plačevanja
sploh niso ovira pa ocenjuje 35% anketirancev. Da so previsoke cene elektronskih knjig v
slovenščini glede na ceno tiskanih knjig ovira z oceno 5 meni 26% anketirancev, oceno 4 je
dodelilo 22% anketirancev, oceno 3 je izbralo 30% anketirancev in oceno 2 je izbralo 13%
anketirancev, 9% anketirancev pa ocenjuje, da cene sploh niso ovira za večje branje
elektronskih knjig.
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Grafikon 14: Kaj so glavne ovire za večje branje elektronskih knjig v slovenščini? Označite
kako se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri tem velja 1 – se sploh ne strinjam, 5 – se
popolnoma strinjam. (Vprašanje 8)
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Tabela 32 kaže, da največ spletnih anketirancev kupuje elektronske knjige v spletni knjigarni
Amazon, teh je kar 95, pri spletni knjigarni e-Emka kupuje elektronske knjige 21
anketirancev, pri Biblosu 12 anketirancev, pri spletni knjigarni Kobo kupuje elektronske
knjige 7 anketirancev in pri spletni knjigarni iBooks kupuje elektronske knjige 6
anketirancev, 48 pa elektronskih knjig ne kupuje.
Tabela 32: Ali kupujete elektronske knjige? Če da, pri katerih spletnih knjigarnah? (Možnih
je več odgovorov) (Vprašanje 9)
Spletna knjigarna

Število

Vzorec

Odstotek

Amazon

95

160

59%

e-Emka

21

160

13%

Biblos

12

160

7%

iBooks

6

160

4%

Kobo

7

160

4%

Drugo:

0

160

0%

Ne kupujem
elektronskih knjig

48

160

30%

SKUPAJ

189

160

Grafikon 15 kaže, da je od 160 spletnih anketirancev 96% takšnih, ki so že prenesli
brezplačno elektronsko knjigo, 4% pa elektronske knjige še niso prenesli.

Grafikon 15: Ste že kdaj prenesli kakšno brezplačno elektronsko knjigo? (Vprašanje 10)

ČELIG, M. Razvoj trženja e-knjig v Sloveniji. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

77

V tabeli 33 so prikazani odgovori na vprašanje v katerih jezikih spletni anketiranci berejo
elektronske knjige. Od 160 vprašanih jih 144 bere elektronske knjige v angleščini, v
slovenščini jih bere 87 v drugih jezikih bere elektronske knjige 28 spletnih anketirancev in v
nemščini bere elektronske knjige 20 anketirancev.
Tabela 33: V katerem jeziku berete elektronske knjige? (Vprašanje 11)
Jeziki

Število

Vzorec

Odstotek

Slovenščina

87

160

54%

Angleščina

144

160

90%

Nemščina

20

160

12%

Drugo:

28

160

17%

SKUPAJ

279

160

Med drugimi jeziki v katerem spletni anketiranci berejo elektronske knjige je na prvem mestu
francoščina v kateri bere elektronske knjige 12 anketirancev, sledi španščina v kateri bere
elektronske knjige 7 anketirancev in v hrvaščini bere elektronske knjige 6 anketirancev,
sledijo jim 4 anketiranci, ki berejo v italijanščini in 4 v ruščini, 3 spletni anketiranci pa berejo
elektronske knjige v češčini.
Tabela 34: Drugi jeziki
Drugi jeziki

Število

Vzorec

Odstotek

Hrvaščina

6

28

21%

Francoščina

12

28

43%

Španščina

7

28

25%

Italijanščina

4

28

14%

Ruščina

4

28

14%

Češčina

3

28

11%

SKUPAJ

36

28
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V grafikonu 16 je prikazan delež iz vzorca 160 spletnih anketirancev, ki so odgovorili na
vprašanje o vrstah literature, ki jo berejo na elektronskih knjigah. Žanrsko in strokovno
literaturo bere 57% anketirancev, samo žanrsko literaturo bere 36% spletnih anketirancev in
7% spletnih anketirancev bere na elektronskih knjigah samo strokovno literaturo.

Grafikon 16: Katero vrsto literature berete na elektronskih knjigah? (Vprašanje 12)
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Tabela 35 kaže odgovore 149 spletnih anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje katere
žanre berejo na elektronskih knjigah. V ospredju so moderni romani, ki jih bere 82
anketirancev, sledijo fantazijski in ZF romani, ki jih bere 78 anketirancev, prav tako 78
anketirancev bere kriminalke in trilerje, ljubezenske romane bere 66 anketirancev,
zgodovinske romane bere 60 anketirancev, 59 anketirancev bere kratke zgodbe, priročnike
bere 52 anketirancev, biografije bere 50 anketirancev, sledi mladinsko leposlovje, ki ga na
elektronskem formatu bere 39 anketirancev, 37 anketirancev bere na elektronskih knjigah
dramatiko, 36 jih bere erotične romane. Naslednji so potopisi, ki jih bere 30 anketirancev,
poezijo bere 28 anketirancev, 24 jih bere humor, misli in aforizme, monografije bere 17
anketirancev, druge žanre, ki bodo predstavljeni v naslednji tabeli bere 11 anketirancev in
otroško leposlovje bere 10 anketirancev.
Tabela 35: Katere žanre berete na elektronskih knjigah? (Možnih je več odgovorov)
(Vprašanje 13)
Žanr
Biografija

Število
50

Vzorec
149

Odstotek
34%

Dramatika

37

149

25%

Erotični romani

36

149

24%

Fantazijski in ZF romani

78

149

52%

Humor, misli, aforizmi

24

149

16%

Kriminalke in trilerji

78

149

52%

Ljubezenski romani

66

149

44%

Zgodovinski romani

60

149

40%

Priročniki

52

149

35%

Potopisi

30

149

20%

Poezija

28

149

19%

Mladinsko leposlovje

39

149

26%

Otroško leposlovje

10

149

7%

Kratke zgodbe

59

149

40%

Moderni romani

82

149

55%

Monografija

17

149

11%

Drugo:

11

149

7%

SKUPAJ

757

149
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Odgovor drugo je v 13. vprašanju izbralo 11 anketirancev, ki berejo klasične romane.
Tabela 36: Drugi žanri
Drugi žanri

Število

Vzorec

Odstotek

Klasični romani

11

11

100%

SKUPAJ

11

11

Tabela 37 prikazuje odgovore na vprašanje o strokovni literaturi, ki jo na elektronskih
knjigah

berejo spletni anketiranci. Strokovno literaturo s področja humanistike in

družboslovja bere 76 anketirancev, 39 anketirancev bere leksikone, enciklopedije in slovarje,
37 spletnih anketirancev bere strokovno literaturo s področja naravoslovja, tehnike in
matematike, 32 anketirancev bere literaturo s področja umetnosti, arhitekture in mode, 20
anketirancev bere strokovno literaturo o managementu in 18 spletnih anketirancev bere
strokovno literaturo o športu, prostem času in družabnih igrah.
Tabela 37: Katero strokovno literaturo najraje berete na elektronskih knjigah? (Možnih je
več odgovorov) (Vprašanje 14)
Strokovna literatura

Število

Vzorec

Odstotek

Humanistika in
družboslovje

76

102

74%

Naravoslovje, tehnika in
matematika

37

102

36%

Umetnost, arhitektura in
moda

32

102

31%

Leksikoni, enciklopedije,
slovarji

39

102

38%

Management

20

102

20%

Šport, prosti čas, družabne
igre

18

102

18%

Drugo:

0

102

0%

SKUPAJ

215

102
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V tabeli 38 so odgovori na vprašanje o jezikih v katerih spletni anketiranci berejo tiskane
knjige. Od 388 bralcev tiskanih knjig jih 366 bere knjige v slovenščini, v angleščini jih bere
246, 56 spletnih anketirancev je izbralo drugi jezik, v nemščini pa tiskane knjige bere 27
anketirancev.
Tabela 38: V katerem jeziku berete tiskane knjige? (Možnih je več odgovorov) (Vprašanje
15)
Jeziki

Število

Vzorec

Odstotek

Slovenščina

366

388

94%

Angleščina

246

388

63%

Nemščina

27

388

7%

Drugo:

56

388

14%

SKUPAJ

695

388

Tabela 39 kaže odgovore anketirancev, ki so v 15. vprašanju izbrali odgovor drugo. Od 56
anketirancev jih 16 bere tiskane knjige v hrvaščini, 10 jih bere tiskane knjige v francoščini,
sledi italijanski jezik v katerem bere tiskane knjige 8 anketirancev, po 4 anketiranci berejo
tiskane knjige v srbščini in španščini. Tiskane knjige v ruščini, švedščini, češčini in slovaščini
berejo po 3 anketiranci, v makedonščini pa tiskane knjige bereta 2 anketiranca.
Tabela 39: Drugi jeziki
Drugi jeziki

Število

Vzorec

Odstotek

Hrvaščina

16

56

29%

Srbščina

4

56

7%

Francoščina

10

56

18%

Ruščina

3

56

5%

Italijanščina

8

56

14%

Španščina

4

56

7%

Švedščina

3

56

5%

Makedonščina

2

56

4%

Češčina

3

56

5%

Slovaščina

3

56

5%

SKUPAJ

56

56
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Grafikon 17 prikazuje delež anketirancev, ki na tiskanih knjigah berejo žanrsko in strokovno
literaturo ter samo žanrsko in samo strokovno literaturo. Od 388 anketirancev jih 58% bere
strokovno in žanrsko literaturo, 37% jih bere samo žanrsko literaturo in 5% spletnih
anketirancev bere samo strokovno literaturo.

Grafikon 17: Katero vrsto literature berete na tiskanih knjigah? (Vprašanje 16)

Tabela 40 kaže odgovore 369 anketirancev, ki v tiskanem formatu berejo žanrsko literaturo.
Največ jih bere moderne romane, ta odgovor je izbralo 199 anketirancev, sledijo kriminalke
in trilerji, ki jih bere 181 anketirancev, sledijo zgodovinski romani, ki jih bere 171
anketirancev, ljubezenske romane bere 169 anketirancev, 159 anketirancev bere fantazijske in
ZF romane. Priročnike bere 140 anketirancev, biografije bere 129 anketirancev, mladinsko
leposlovje bere 115 anketirancev, 104 anketiranci berejo poezijo, 103 anketiranci berejo
dramatiko. Naslednji so potopisi, ki jih bere 101 anketiranec, humor, misli in aforizme bere
81 anketirancev, 73 jih bere erotične romane, 50 jih v tiskanem formatu bere monografije, 45
anketirancev bere otroško leposlovje, 9 anketirancev pa je izbralo odgovor drugo.
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Tabela 40: Katere žanre berete na tiskanih knjigah? (Možnih je več odgovorov) (Vprašanje
17)
Žanr
Biografija

Število
129

Vzorec
369

Odstotek
35%

Dramatika

103

369

28%

Erotični romani

73

369

20%

Fantazijski in ZF romani

159

369

43%

Humor, misli, aforizmi

81

369

22%

Kriminalke in trilerji

181

369

49%

Ljubezenski romani

169

369

46%

Zgodovinski romani

171

369

46%

Priročniki

140

369

38%

Potopisi

101

369

27%

Poezija

104

369

28%

Mladinsko leposlovje

125

369

34%

Otroško leposlovje

45

369

12%

Kratke zgodbe

115

369

31%

Moderni romani

199

369

54%

Monografija

50

369

14%

Drugo:

9

369

2%

SKUPAJ

1954

369

Vseh 9 anketirancev, ki so v 17. vprašanju izbrali odgovor drugo, bere klasično literaturo.
Tabela 41: Drugi žanri
Drugi žanr

Število

Vzorec

Odstotek

Klasična literatura

9

9

100%

SKUPAJ

9

9

ČELIG, M. Razvoj trženja e-knjig v Sloveniji. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

84

V tabeli 42 so podani odgovori na vprašanje o strokovni literaturi, ki jo anketiranci berejo v
tiskanem formatu. Humanistiko in družboslovje jih bere 190, sledijo leksikoni, enciklopedije
in slovarji, ki jih bere 97 anketirancev, 70 anketirancev bere strokovno literaturo s področja
naravoslovja, tehnike in matematike, naslednja strokovna literatura je s področja športa,
prostega časa in družabnih iger, 24 anketirancev pa bere strokovno literaturo s področja
managementa, 10 anketirancev bere drugo vrsto strokovne literature.
Tabela 42: Katero strokovno literaturo berete na tiskanih knjigah? (Možnih je več
odgovorov) (Vprašanje 18)
Strokovna literatura
Humanistika in
družboslovje

Število

Vzorec

Odstotek

190

244

78%

Naravoslovje, tehnika in
matematika

70

244

29%

Umetnost, arhitektura in
moda

93

244

38%

Leksikoni, enciklopedije,
slovarji

97

244

40%

Management

24

244

10%

Šport, prosti čas, družabne
igre

63

244

26%

Drugo:

10

244

4%

SKUPAJ

547

244

V tabeli 43 so odgovori 10 anketirancev, ki so v 18. vprašanju izbrali odgovor drugo. Med
temi anketiranci 4 berejo strokovno literaturo s področja medicine, 4 anketiranci berejo
strokovno literaturo s področja prava in 2 anketiranca bereta strokovno literaturo s področja
psihologije.
Tabela 43: Druga strokovna literatura
Druga strokovna
literatura
Medicina

Število

Vzorec

Odstotek

4

10

40%

Pravo

4

10

40%

Psihologija

2

10

20%

SKUPAJ

10

10
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Grafikon 18 prikazuje, da od 160 anketirancev, ki berejo elektronske knjige, 79%
anketirancev pozna slovensko spletno knjigarno e-Emka, 21% anketirancev pa spletne
knjigarne ne pozna.

Grafikon 18: Ali poznate slovensko spletno knjigarno e-Emka? (Vprašanje 19)

V naslednjem vprašanju je 160 bralcev elektronskih knjig ocenjevalo videz spletne knjigarne
e-Emka. Z oceno 5 so videz ocenili 3% anketirancev, z oceno 4 je videz ocenilo 30%
anketirancev, z oceno 3 je videz ocenilo 54% anketirancev, z oceno 2 je videz ocenilo 10%
anketirancev in z oceno 1 samo 3% anketirancev.
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Grafikon 19: Prosim vas, da z oceno od 1 – 5 ocenite videz in funkcionalnost spletne
knjigarne e-Emka. (Vprašanje 20)
Tudi v spletni anketi so anketiranci ocenjevali funkcionalnost spletne knjigarne e-Emka. Z
najvišjo oceno 5 je spletno knjigarno ocenilo 8% anketirancev, z oceno 4 je spletno knjigarno
ocenilo 33% anketirancev, z oceno 3 je spletno knjigarno ocenilo 44% anketirancev, z oceno
2 je funkcionalnost ocenilo 13% anketirancev in z oceno 1 samo 2% anketirancev.

Grafikon 20: Prosim vas, da z oceno od 1 – 5 ocenite videz in funkcionalnost spletne
knjigarne e-Emka. (Vprašanje 21)
Od 160 bralcev elektronskih knjig jih 84% uporablja aplikacijo eKnjige emka, 16%
anketirancev pa aplikacije ne uporablja.
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Grafikon 21: Ali za branje elektronskih knjig uporabljate aplikacijo eKnjige emka?
(Vprašanje 22)

V odprtem vprašanju o predlogih za spletno knjigarno e-Emka in aplikacijo eKnjige emka so
spletni anketiranci predlagali naslednje (tabela 44): od 140 predlogov je 32 anketirancev
predlagalo nižje cene e-knjig, 29 anketirancev želi večjo ponudbo elektronskih knjig, 25
anketirancev želi več plačilnih možnosti, 20 anketirancev je predlagalo lepši videz spletne
strani knjigarne, 19 jih je predlagalo večjo ponudbo elektronskih knjig, ki imajo omogočeno
listanje po posameznih straneh vsebine, 15 anketirancev pa želi, da bi bilo bralcem
omogočeno večje sodelovanje pri ocenjevanju prebranih elektronskih knjig ter bi jim pri
posameznem naslovu bila omogočena tudi možnost komentiranja vsebine.
Tabela 44: Predlog za izboljšavo spletne knjigarne e-Emka in aplikacije eKnjige emka?
(Vprašanje 23)
Odgovori
Nižje cene
Večja ponudba elektronskih knjig
Lepši videz spletne strani
Več primerov elektronskih knjig za listanje
Več plačilnih možnosti
Boljša komunikacija z bralci
SKUPAJ

Število odgovorov
32
29
20
19
25
15
140
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7 RAZPRAVA
Analiza odgovorov iz 500 anketnih vprašalnikov pridobljenih z dvema raziskovalnima
metodama kaže, da vprašani raje berejo knjige v tiskanem formatu, zraven tiskanih knjig pa
tretjina iz obeh skupin vprašanih bere v tiskane in elektronskem formatu, skupno pa le 5%
anketirancev bere samo v elektronskem formatu.
Hipoteza 1: ker je trženje e-knjig na slovenskem knjižnem trgu šele v začetni fazi,
prevladuje branje tiskanih knjig, e-knjige bere tretjina anketiranih.
Zastavljeno hipotezo potrjuje že prvo vprašanje »Katere knjige radi berete?«, ker je delež
bralcev tiskanih knjig pri obeh skupinah več kot 50%. Bralci iz obeh skupin vprašanih berejo
tiskane knjige najpogosteje v slovenščini (83% v anketi in 94% v spletni anketi). Vrsta
literature, ki jo bralci berejo v tiskanem formatu je žanrska in strokovna literatura, sledi
branje žanrske literature, zelo nizek delež vprašanih pa v tiskanem formatu bere samo
strokovno literaturo. Najpogostejši žanri, ki so brani na tiskanih knjigah so moderni romani,
kriminalke in trilerji, zgodovinski romani, fantazijski in ZF romani in ljubezenski romani. Pri
strokovni literaturi pa bralci tiskanih knjig najpogosteje berejo gradivo s področja
humanistike in družboslovja. Hipoteza je potrjena tudi v drugem delu, ker v obeh anketah
skupen delež bralcev kombinacije tiskanih in e-knjig in samo e-knjig ne presega polovice
vseh anketirancev (v anketni metodi 35% vprašanih, v spletnih anketi 40% vprašanih).
Podobno kot pri tiskanih knjigah je tudi med bralci e-knjig največji delež takšnih, ki berejo
kombinacijo žanrske in strokovne literature ali samo žanrsko literaturo, delež bralcev
strokovne literature pri e-knjigah je nizek in sicer v anketi 6% in spletni anketi 7%
anketirancev.
Hipoteza 2: slovenski bralci e-knjig pogosteje berejo e-knjige v angleščini kot v
slovenščini
Hipotezo potrjuje delež izbranih odgovorov pri vprašanju o jezikih v katerih vprašani berejo
e-knjige. Tako v anketi kot v spletni anketi so bralci e-knjig najpogosteje izbrali angleščino,
ki predstavlja 90% izbire, sledijo e-knjige v slovenščini, ki predstavljajo več kot 50% delež
izbire. Visok delež branja e-knjig v angleščini je povezan tudi s spletno knjigarno Amazon v
kateri e-knjige kupuje več kot 50% vprašanih bralcev e-knjig. Razloga za pogostejši nakup v
spletni knjigarni Amazon, sta zagotovo večja ponudba in nižja cena glede na slovenske eknjige, ki so dražje zaradi višjega davka na e-knjige in zaradi višjih cen avtorskih pravic, saj
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najpogosteje nastajajo skupaj s tiskanimi knjigami. Med bralnimi napravami so bili v obeh
ciljnih skupinah vprašanih najpogosteje označeni elektronski bralniki in tablični računalniki.
Med elektronskimi bralniki je najpogostejši Amazonov Kindle, ki ga uporablja več kot 60%
uporabnikov v anketi in spletni anketi, kar je povezano z že omenjenimi e-knjigami v
angleščini, ki so najbolj brane. Razlika pri Amazonovih e-knjigah in e-knjigah v slovenščini
je tudi format ePub v katerem so knjige obeh ponudnikov e-Emke in Biblosa in lastniki
Kindla ne morejo brati tega formata, zato za branje uporabijo tablične računalnike, pametne
telefoni ali prenosne računalnike. Pri slovenskih ponudnikih e-Emki in Biblosu kupuje eknjige 10% vprašanih, kar je precej nižji delež od nakupov pri spletni knjigarni Amazon. Med
dejavniki, ki so bili v anketnem vprašalniku izpostavljeni kot ovira za večje branje e-knjig v
slovenščini, se vprašani najbolj strinjajo z premajhno ponudbo e-knjig. Druga ovira s katero
se vprašani v največji meri strinjajo je nerazpoznavnost knjigarn oz. spletnih platform, ki
ponujata e-knjige. Tudi na tem področju je še veliko odprtih možnosti, med katerimi so večja
izbira, več prodajnih akcij in privlačnejša podoba distribucijskih portalov. Vprašani so za
tretjo oviro z povprečno 3 ocenili tudi previsoke cene e-knjig glede na ceno tiskanih knjig.

8 ZAKLJUČEK
Trženje e-knjig v Sloveniji temelji na dveh založbah, Beletrina in Mladinska knjiga, ki sta s
svojima prodajnima portaloma začeli prodajni vzpon e-knjig na domačem knjižnem trgu.
Čeprav rezultati raziskave kažejo, da prevladuje branje tiskanih knjig, se bodo zaradi pojava
e-knjig na trgu tudi bralne navade slovenskih bralcev začele spreminjati.
Rešitev za nadaljevanje branja e-knjig v Sloveniji pa ni samo v obsežnejši ponudbi, ampak
bodo morali najpomembnejšo vlogo odigrati založniki z ustreznimi načini trženja. Odgovori
kažejo, da prevladuje branje e-knjig v angleščini, kar pomeni, da se bralci odločajo za nakup
tujih e-knjig zaradi cenovno ugodne in obsežnejše e-knjižne ponudbe. Večji kot pol vprašanih
ima tudi elektronski bralnik Kindle, s katerim so vezani na spletno knjigarno Amazon in se
praviloma ne odločajo za nakupe pri ostalih ponudnikih e-knjig. Čeprav je ponudba e-knjig
pri tujih spletnih knjigarnah ugodnejša pa vprašani v cenah slovenskih e-knjig ne vidijo
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glavne ovire za njihovo večje branje. Zato je ključnega pomena, da bi slovenski založniki
znali obstoječe in nove potencialne bralce seznaniti z vsemi prednostmi, ki jih prinaša nov
knjižni format katerega razvoj se bo samo še nadaljeval na način, da bo bolj prijazen bralcem.
Ob številnih promocijskih dejavnostih za tiskane knjige, bi jih bilo potrebno izvajati tudi na
področju e-knjig. Med temi možnostmi so zagotovo promocije e-knjig v knjigarnah in
knjižnicah, ki bi se izvajale s pomočjo plakatov, letakov ali QR promocijskih kod. Veliko
odprtih možnosti za promocijo e-knjig ostaja na področju družabnih omrežij, ki jih uporablja
veliko število bralcev in na ta način bi jih založniki lahko ažurno seznanjali z novostmi na
njihovih e-knjižnih platformah.
S portalom e-Emka in portalom Biblos se na spletu in s pomočjo knjižnic povečuje uporaba
e-knjig v Sloveniji. Založbi svoja portala nenehno posodabljata, da bi zaživela med
uporabniki. Vendar pa bo ključnega pomena promocija, ki jo bosta morali založbi na
področju e-knjig nadaljevati, če želita, da bi e-knjige uporabljalo več bralcev.
Na dolgi rok pa založbi kljub razvijanju načinov trženja ne bosta uspešni sami, ampak bo
pomembno veliko sodelovanja med založbami. Pri tem načinu pa bo potrebna tudi pomoč
države, ki bo majhnim in srednjim založbam ponudila različne modele dostopa in jim
omogočila izdajo e-knjig ter povezavo s portaloma Biblos oz. e-Emka. Portali za promocijo
so namreč vzpostavljeni, a številne založbe niso seznanjene z možnostjo subvencioniranja pri
izdaji e-knjig in se zato posvečajo samo izdaji tiskanih knjig, z večjo stopnjo sodelovanja
med državo in založniki je lahko ta praksa pripomore k razvitejšemu sistemu trženja e-knjig.
Založnikom so se s pojavom e-knjig odprle številne možnosti za sodelovanje pri osrednjih
trženjskih portalih, njihova skupna priložnost pa je, da s sodelovanjem zmanjšajo nakup
bralcev pri tujih spletnih knjigarnah in jih pritegnejo k povpraševanju po e-izdajah knjig iz
slovenskega knjižnega trga.
Raziskavo na področju e-knjig sem opravil zato, ker me to področje zelo zanima in sem ob že
znanih podatkih o trženju na tujih trgih želel izvedeti kakšno je stanje na slovenskem
knjižnem trgu po začetkih trženja tega novega knjižnega formata. Zadovoljen sem, da sem
imel v raziskavi možnost pridobiti toliko različnih mnenj, ki so mi dala nova znanja in bodo
koristna tudi za založnike pri njihovem nadaljnjem razvoju in trženju slovenskih e-knjig.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni!
Sem Martin Čelig, študent 2. letnika smeri Založniški študiji na Oddelku za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V svoji
magistrski nalogi raziskujem stanje na področju trženja, branja in nakupa elektronskih knjig v
Sloveniji. Ker želim za ta raziskovalni problem pridobiti natančne in objektivne podatke, vas
prosim, da odgovarjate resno. Anketa je anonimna. Prosim, če si vzamete približno 10 minut
časa in pričnete z izpolnjevanjem ankete. Pridobljeni odgovori bodo uporabljeni izključno za
namen magistrske naloge.
Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje.
Martin Čelig

1. Katere knjige radi berete?
a) Tiskane3
b) Elektronske4
c) Kombinacija obojega

2. V katerem delu dneva najpogosteje berete? (Možnih je več odgovorov)
a) Zjutraj
b) Dopoldne
c) Opoldne
d) Popoldne
e) Zvečer
f) Ponoči

3

Če ste izbrali ta odgovor, vas prosim, da odgovarjate samo na vprašanja v povezavi s tiskanimi knjigami.

4

Če ste izbrali ta odgovor, vas prosim, da odgovarjate samo na vprašanja v povezavi z elektronskimi knjigami.
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3. Ob katerih priložnostih najpogosteje berete? (Možnih je več odgovorov)
a) Po šoli oz. faksu
b) Po službi
c) Ob vikendih in prostih dnevih
d) Na dopustu
e) Na poti

4. Kdaj ste začeli z branjem elektronskih knjig?

_________________________________________

5. Za kakšen namen ste začeli z branjem elektronskih knjig? (Možnih je več
odgovorov)
a) Izobraževalne namene
b) Službene namene
c) Prostočasno branje

6. Na katerih napravah berete elektronske knjige? (Možnih je več odgovorov) Prosim
vas, da izberete vse ustrezne in obkrožite oz. dopišete ime naprave.
a) Pametni telefon (primer iOS, Android, Windows Phone)
b) Elektronski bralnik (primer Kindle, Kobo, Sony Reader)
c) Tablični računalnik (primer iOS, Android, Windows tablični računalnik)
d) Prenosni računalnik
e) Namizni računalnik
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7. Kateri program uporabljate za branje in urejanje elektronskih knjig? (Možnih je
več odgovorov)
a) Kindle
b) Calibre
c) Adobe Digital Editions
d) Drugo: __________________

8. Kaj so glavne ovire za večje branje elektronskih knjig v slovenščini? Označite kako se
strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri tem velja 1 – se sploh ne strinjam, 5 – se
popolnoma strinjam.
a) Premajhna ponudba _
b) Nerazpoznavnost knjigarn _
c) Tehnične omejitve _
d) Omejeni načini plačevanja (samo kreditne kartice) _
e) Elektronske knjige v slovenščini so predrage glede na ceno tiskanih knjig v
slovenščini _

9. Ali kupujete elektronske knjige? Če da, pri katerih spletnih knjigarnah. (Možnih je
več odgovorov)
a) Amazon
b) e-Emka
c) Biblos
d) iBooks
e) Kobo
f) Drugo: ___________________________
g) Ne kupujem elektronskih knjig
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10. Ste že kdaj prenesli kakšno brezplačno elektronsko knjigo?
a) Da
b) Ne

11. V katerem jeziku berete elektronske knjige? (Možnih je več odgovorov)
a) Slovenščina
b) Angleščina
c) Nemščina
d) Drugo: ________________________

12. Katero vrsto literature berete na elektronskih knjigah?
a) Žanrska literatura5
b) Strokovna literatura 6
c) Kombinacija obojega

5
6

Če ste izbrali ta odgovor, vas prosim, da odgovarjate samo na vprašanje o žanrski literaturi.
Če ste izbrali ta odgovor, vas prosim, da odgovarjate samo na vprašanje o strokovni literaturi.
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13. Katere žanre berete na elektronskih knjigah? (Možnih je več odgovorov)
a) Biografija
b) Dramatika
c) Erotični romani
d) Fantazijski in ZF romani
e) Humor, misli, aforizmi
f) Kriminalke in trilerji
g) Ljubezenski romani
h) Zgodovinski romani
i) Priročniki
j) Potopisi
k) Poezija
l) Mladinsko leposlovje
m) Otroško leposlovje
n) Kratke zgodbe
o) Moderni romani
p) Monografija
q) Drugo: _____________________

14. Katero strokovno literaturo najraje berete na elektronskih knjigah? (Možnih je več
odgovorov)
a) Humanistika in družboslovje
b) Naravoslovje, tehnika in matematika
c) Umetnost, arhitektura in moda
d) Leksikoni, enciklopedije, slovarji
e) Management
f) Šport, prosti čas in družabne igre
g) Drugo: ___________________________
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15. V katerem jeziku berete tiskane knjige? (Možnih je več odgovorov)
a) Slovenščina
b) Angleščina
c) Nemščina
d) Drugo: _________________________

16. Katero vrsto literature berete na tiskanih knjigah?
a) Žanrska literatura7
b) Strokovna literatura8
c) Kombinacija obojega

7

Če ste izbrali ta odgovor, vas prosim, da ne odgovarjate na vprašanje o žanrski literaturi.

8

Če ste izbrali ta odgovor, vas prosim, da ne odgovarjate na vprašanje o žanrski literaturi.
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17. Katere žanre berete na tiskanih knjigah? (Možnih je več odgovorov)
a) Biografija
b) Dramatika
c) Erotični romani
d) Fantazijski in ZF romani
e) Humor, misli, aforizmi
f) Kriminalke in trilerji
g) Ljubezenski romani
h) Zgodovinski romani
i) Priročniki
j) Potopisi
k) Poezija
l) Mladinsko leposlovje
m) Otroško leposlovje
n) Kratke zgodbe
o) Moderni romani
p) Monografija
q) Drugo: ______________________

18. Katero strokovno literaturo berete na tiskanih knjigah? (Več možnih odgovorov)
a) Humanistika in družboslovje
b) Naravoslovje, tehnika in matematika
c) Umetnost, arhitektura in moda
d) Leksikoni, enciklopedije, slovarji
e) Management
f) Šport, prosti čas, družabne igre
g) Drugo: _________________________

ČELIG, M. Razvoj trženja e-knjig v Sloveniji. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

103

19. Ali poznate slovensko spletno knjigarno e-Emka?
a) Da
b) Ne 9

20. Prosim vas, da z oceno od 1 – 5 ocenite videz in funkcionalnost spletne knjigarne
e-Emka.
a) Videz: _
b) Funkcionalnost: _

21. Ali za branje elektronskih knjig uporabljate aplikacijo eKnjige emka?
a) Da
b) Ne10

22. Prosim vas, da z oceno od 1 – 5 ocenite videz in funkcionalnost aplikacije
eKnjige emka.
a) Videz: _
b) Funkcionalnost: _

23. V zaključnem delu anketnega vprašalnika vas prosim, da napišete vaš predlog za
izboljšavo spletne knjigarne e-Emka ali aplikacije eKnjige emka?

___________________________________________________

9
10

Če ste izbrali ta odgovor, vas prosim, da ne odgovarjate na 24. vprašanje.
Če ste izbrali ta odgovor, vas prosim, da ne odgovarjate na 26. vprašanje.
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24. Spol: M

Ž

(Obkrožite)

25. V katero starostno skupino spadate?
a) do 20 let
b) 21 – 40 let
c) 41 – 60 let
d) 61 let ali več

26. Kakšen je vaš trenutni status:
a) Dijak
b) Študent
c) Zaposlen
d) Upokojenec
e) Drugo: _____________________

27. V kateri regiji prebivate?
a) Pomurska
b) Podravska
c) Koroška
d) Savinjska
e) Spodnjeposavska
f) Zasavska
g) Gorenjska
h) Osrednjeslovenska
i) Jugovzhodna Slovenija
j) Goriška
k) Notranjsko - kraška
l) Obalno – kraška
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IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter, da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Martin Čelig

V Ljubljani, 30. novembra 2016

