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1 UVOD
Čeprav založb ni mogoče reducirati na ustanove, ki se ukvarjajo le z avtorskimi pravicami,
so avtorske pravice zagotovo eden od temeljev sodobnega založništva (Bhaskar, 2010). Med
naloge založbe tako spada tudi, »da avtorju pomaga do finančne neodvisnosti, ga predstavi
mednarodnim bralcem in zagotavlja dobavljivost njegovega dela tudi po njegovi smrti«
(Hardt, 2017). Te naloge izhajajo neposredno iz avtorske pravice in se niso spremenile že
nekaj stoletij. V magistrskem delu sem preverjala, kako resno te naloge jemljejo slovenske
založbe.
V delu sem raziskovala stanje na področju prodaje avtorskih pravic slovenskih
leposlovnih avtorjev v tujino. Opravila sem pregled nad številom do zdaj izdanih prevodov
iz slovenščine in se potem lotila različnih vprašanj, kot so, na kakšen način se založbe
lotevajo prodaje pravic, kako izbirajo avtorje in kako navezujejo stike s tujimi založbami.
Pri raziskovanju sem se osredotočila na leposlovna dela za odrasle, ne pa tudi na otroška in
mladinska dela. S pomočjo raziskave sem preverjala hipotezo, da je prodaja avtorskih pravic
slovenskih leposlovnih avtorjev v tujino še neizkoriščeno področje v začetni fazi razvoja.
Ker je pogodba o avtorskem delu prvi temelj in pomembna osnova za kakršno koli
prodajo avtorskih pravic tujim založbam, sem prvi del magistrskega dela posvetila
avtorskopravni zakonodaji s poudarkom na določilih, ki se ukvarjajo s prenosom pravic na
tretjo osebo. Posebno poglavje sem namenila instrumentom, ki se jih založniki poslužujejo
pri prodaji pravic v tujino.
V nadaljevanju sem predstavila raziskavo, v kateri je bilo udeleženih pet založb, in
njene rezultate, skupaj z ugotovitvami, do katerih sem prišla s pomočjo literature in
intervjuja s poznavalko področja. Vprašanja sem naslovila na pet založb, ki so v preteklosti
že prodale avtorske pravice tujim založnikom in na tem področju delujejo bolj ali manj
sistematično. S pomočjo intervjuja in pogovorov z drugimi poznavalci sem tudi oblikovala
nekaj idej in predlogov, ki jih vključujem v nalogo.
Pri nas podobnega pregleda nad prodajo pravic še ni bilo, izjema je le pregled števila
prevodov v tuje jezike (Dolinšek, 2011). Tudi analize založništva v Sloveniji se običajno
niso dotaknile te teme.
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2 AVTORSKA PRAVICA
Področje zaščite avtorskih pravic pri nas ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Zakon
o avtorski in sorodnih pravicah). Poleg veljavnega zakona je Slovenija podpisnica dveh
najstarejših konvencij s področja: Bernske konvencije in Svetovne konvencije o avtorski
pravici (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; Universal
Copyright Convention).

2.1 KONVENCIJE
Države, ki se v mednarodne konvencije včlanijo, se s svojim podpisom zavežejo, da bodo
načela iz konvencije prenesle v svoje pravo. Bernska konvencija na primer zahteva
avtorskopravno varstvo, ki je veljavno vsaj 50 let po smrti avtorja, svetovna pa manj, 25 let.
Svetovna konvencija zahteva označevanje avtorskopravnega varstva s simbolom © na
književnih delih, saj omogoča formalno registracijo avtorskih del. Dejstvo, da je država
podpisnica ene izmed omenjenih konvencij, pa ne zagotavlja nujno spoštovanja avtorskega
prava (Owen, 2008).
WIPO Copyright Treaty (Summary of the WIPO Copyright Treaty) je poseben
dogovor, sklenjen v okviru Bernske konvencije, ki vključuje določbe o zaščiti pravic
intelektualne lastnine v digitalnem okolju. Dogovor vključuje tudi pravico do dajanja na
voljo javnosti v digitalni obliki.
Trajanje avtorskopravnega varstva je od 1. julija 1995 enotno po celotni Evropski
uniji in obsega obdobje do 70 let po avtorjevi smrti (Owen, 2008). Enako trajanje velja tudi
v Rusiji in Združenih državah Amerike. Poenotenje na tem in drugih področjih je
pripomoglo k vzpostavljanju globalnega trga z avtorskimi pravicami (Hardt, 2017).
Večjih razlik v varstvu avtorskih pravic med državami, ki so podpisnice dveh
najpomembnejših konvencij, ni. Kjer pa se zakonodaja med državami razlikuje, velja, da bo
delo deležno takega pravnega varstva, kot ga opredeljuje avtorskopravna zakonodaja v
državi kupca pravic (Owen, 2008). To je pomembno dejstvo, ki se ga mora zavedati vsaka
založba, ki prodaja avtorske pravice svojih avtorjev v tujino. Tudi na prevodu obstaja
posebno varstvo, ki traja še 70 let po smrti prevajalca. Imetnik teh pravic je praviloma
prevajalec, razen če pogodba med prevajalcem in založnikom ne določa drugače. Če je
založnik pridobil le časovno omejeno licenco za tuje delo in bi jo pozneje želel podaljšati,
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mora potem pridobiti tudi soglasje prevajalca. Da prevajalec ne bi sklenil dogovora z drugo
založbo, na Zahodu založnik običajno zahteva, da prevajalec nanj prenese pravice na
prevodu (Owen, 2008).

2.2 ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah obsega 10 poglavij. Za potrebe magistrskega dela tu
navajam osnovne in najpomembnejše člene, ki določajo in vplivajo na pridobivanje
avtorskih pravic in trgovanje z njimi.
2.2.1 Splošne določbe
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah ureja pravico avtorjev na njihovih delih s področja
književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska pravica), pravice izvajalcev, proizvajalcev
fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih organizacij, založnikov in
izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne pravice) ter individualno in kolektivno upravljanje
in uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic. Pravice založnikov se torej po zakonu
obravnavajo kot sorodne pravice.
4. člen zakona opredeljuje razmerje med avtorsko in sorodnimi pravicami ter določa,
da se nekatere določbe zakona, ki veljajo za avtorsko pravico, smiselno uporabljajo za
sorodne pravice.
2.2.2 Avtorsko delo
Avtorsko delo je po definiciji individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti,
znanosti in umetnosti, ki je na kakršen koli način izražena.
Avtor je po definiciji fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. Avtorska pravica
pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela. Je enovita pravica na avtorskem delu, iz
katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne avtorske pravice), izključna
premoženjska upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge
pravice avtorja).
2.2.3 Moralne avtorske pravice, materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja
Zakon loči med moralnimi avtorskimi pravicami, materialnimi avtorskimi pravicami in
drugimi pravicami avtorja. Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih
duhovnih vezi do dela in mu dajejo pravico odločiti, ali, kdaj in kako bo njegovo delo prvič
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objavljeno. To pravico imenujemo pravica prve objave. Pravica priznanja avtorstva določa,
da ima avtor izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu in pravico odločiti se,
ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo in s kakšno oznako. Pravica spoštovanja
dela omogoča avtorju, da se upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu v svoje delo ali vsaki
uporabi svojega dela, če bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo osebnost. Pravica
skesanja avtorju omogoča, da prekliče prenos materialnih avtorskih pravic, vendar mora
imeti za to resne moralne razloge, hkrati pa mora pridobitelju licence povrniti primerno
odškodnino na podlagi podatkov, ki mu jih priskrbi slednji.
Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske interese avtorja, s tem da avtor
izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela in primerkov svojega dela.
Uporaba avtorskega dela je dopustna le, če je avtor ustrezno prenesel materialno avtorsko
pravico za določeno vrsto uporabe.
Zakon opredeljuje tudi druge pravice avtorja, v svojem delu pa se primarno ukvarjam
z materialnimi avtorskimi pravicami.
2.2.4 Časovne omejitve avtorske pravice
S pretekom trajanja avtorske pravice avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano in tako
postane splošno dobro. Avtorska pravica praviloma traja za čas avtorjevega življenja in 70
let po njegovi smrti (izjeme pri anonimnih delih ali delih, ki niso bila zakonito objavljena).
Če je delo ustvarilo več avtorjev, začne teči 70-letni rok ob smrti zadnjega med njimi. Roki
začnejo teči prvega januarja tistega leta, ki sledi smrti avtorja, objave ali nastanka dela.
Pravica skesanja traja, dokler avtor živi.
2.2.5 Avtorska pravica v pravnem prometu
Avtorska pravica kot celota je lahko predmet dedovanja, z izjemo pravice skesanja. Avtorska
pravica kot celota ni prenosljiva. Avtor ne more prenesti na druge osebe moralnih avtorskih
pravic, medtem ko se posamične materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja lahko
s pogodbo ali drugim pravnim poslom prenesejo na druge osebe. Avtor lahko ob prenosu
posamičnih materialnih ali drugih pravic na drugega prenos vsebinsko, prostorsko ali
časovno omeji.
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74. člen zakona določa izključni in neizključni prenos pravic. Pri avtorskih pravicah
za literarna dela se uporablja izključni, saj bi lahko v nasprotnem primeru avtor isto knjigo
teoretično prodal več založnikom, vsakemu po drugi ceni, vsi pa bi ga izdali hkrati.
Zakoniti imetnik materialnih in drugih pravic avtorja ne pridobi avtomatsko pravice
do prenosa pridobljenih pravic na tretje osebe, temveč mora za to pridobiti dovoljenje
avtorja, razen ko je bil prenos pravic posledica statusnih sprememb imetnika pravic ali
njegovega stečaja ali likvidacije. V zakonsko ali pogodbeno določenih primerih prenosa brez
dovoljenja avtorja odgovarjata prejšnji in novi imetnik za avtorjeve zahtevke solidarno. Ker
pravica prenosa na tretje osebe ni samoumevna, je to eden pomembnejših členov v
založniških pogodbah – seveda v primeru, da ima založnik interes delo promovirati naprej.
Vsako določilo, s katerim bi avtor na drugo osebo prenašal avtorsko pravico kot
celoto, moralne avtorske pravice, materialne avtorske pravice na vseh svojih prihodnjih delih
ali materialne avtorske pravice za neznane oblike uporabe svojega dela, je nično. Pravni
posli o prenosu pravic morajo biti v pisni obliki, če ni z zakonom določeno drugače. Če posel
ni sklenjen v pisni obliki, se sporne ali nejasne določbe razlagajo v korist avtorja.
Založnikova dolžnost je, da poskrbi za jasen dogovor, s kakršnim soglaša tudi avtor, in se
tako izogne morebitnim sporom v prihodnosti.
83. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah dovoljuje avtorju, da prekliče licenco
materialne avtorske pravice, če jo njen izključni imetnik izvršuje v nezadostni meri ali sploh
ne in so zato avtorjevi upravičeni interesi znatno prizadeti.
2.2.6 Založniška pogodba
Založniška pogodba med avtorjem in založnikom zagotavlja založniku pravico do
reproduciranja dela v obliki tiskanja in pravico distribuiranja primerkov dela v zameno za
plačilo honorarja avtorju ter ga zavezuje k reproduciranju in distribuciji. Založniška pogodba
lahko vsebuje tudi dogovor o prenosu pravice prevajanja (oziroma ga mora vsebovati, če se
bo založnik naprej dogovarjal tudi za prevode) in mora vsebovati zlasti vrsto prenosa pravic,
obseg in trajanje prenosa pravic, območje veljavnosti pravic, rok za izdajo dela in avtorski
honorar.
Dokler velja založniška pogodba, avtor ne more prenesti pravice reproduciranja in
pravice distribuiranja v istem jeziku drugim osebam, če ni s pogodbo določeno drugače.
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2.3 POGODBA Z AVTORJEM
Posrednik avtorskih pravic za literarno delo je lahko avtor sam, lahko ga zastopa agent, lahko
pa možnost prenosa pravic pridobi založba. Založnik mora dobro poznati veljavno
avtorskopravno zakonodajo in ravnati v skladu z njo. Pridobiti mora dovoljenje avtorja in z
njim skleniti ustrezen dogovor. Založnik torej pripravi pogodbo z avtorjem.
Založba, ki se odloči, da se bo ukvarjala s prodajo avtorskih pravic v tujino, mora to
načrtovati že vnaprej. Že pogodbe o avtorskem delu z avtorji morajo namreč vsebovati člen,
ki omogoča založbi prenos avtorskih pravic na tretjo osebo. Člen mora določati, za kakšne
vrste predelave dela gre, v pogodbi pa morajo biti navedene tudi druge podrobnosti prenosa,
kot je razmerje delitve honorarja med avtorjem in založbo. Razmerja se med posameznimi
založbami razlikujejo, najpogosteje pa si založba in avtor dobiček delita v razmerju 50 : 50,
60 : 40 ali 70 : 30 v korist avtorja ali založbe. Pri nekaterih pogodbah se honorar avtomatsko
deli v korist avtorja ali založbe, nekatere pa določajo, da večji delež dobi tisti, ki je poskrbel
za prodajo. Tudi v primeru, ko za prvi kontakt z morebitnim kupcem poskrbi avtor, pripada
zadnja beseda založbi, na katero je avtor prenesel pravice za izdajo v izvirnem jeziku. Seveda
to velja le v obdobju, za katero sta se avtor in založba dogovorila. Založba mora biti pri
prodaji vedno pozorna na to, za kakšno obdobje je avtor nanjo prenesel materialne avtorske
pravice. Dober primer pogodbe z avtorjem, ki lahko založniku služi za osnovo in zgled, je
objavljen v priročniku Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic (Hardt, 2017).
Slovenska zakonodaja ne dovoljuje prenosa pravic z avtorja na založnika za še
neznane oblike dela, zato lahko založbe v primeru, da se pojavi nov način objave, z avtorji
podpišejo anekse. Aneksi morajo vsebovati sklic na prvotno založniško pogodbo. Teoretično
lahko založba, ki pri prvem podpisu pogodbe ni predvidela možnosti prodaje dela v tujino,
to kasneje uredi z aneksom, a je tovrstno delo zamudno in bi se mu bilo dobro že vnaprej
izogniti.

2.4 LICENČNA POGODBA
Licenčno pogodbo sklene nosilec pravic s tujo založbo. Dr. Petra Hardt, agentka za prodajo
avtorskih pravic pri nemški založbi Suhrkamp, priporoča, naj založniška pogodba z avtorjem
ne vsebuje posebnih omejitev glede jezika, geografskega področja, izdaj in naklade (2017).
Takšen dogovor naj bi založbi omogočal kar najbolj učinkovito rabo nekega dela. Ravno
obratno pa naj bi običajno pogodba, ki pravice prenaša na tujo založbo, vsebovala natančne
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omejitve. Licenčna pogodba mora vsebovati določila, kot so čas trajanja pogodbe, omejen
nabor pravic, načini uporabe in izdaj, posebne določbe glede izračuna honorarja, predujem,
podeljevanje stranskih pravic, rok izdaje, zahteve glede skladiščenja in pogodba s
prevajalcem. Pogodbe o prenosu na tretjo osebo torej zelo natančno določajo pogoje prenosa.
Običajno se sklepajo za en jezik in neomejeno geografsko področje, razen v primerih
jezikov, ki so govorjeni v različnih državah, kot sta na primer angleščina in španščina. V
takih primerih je v pogodbi pametno natančno omejiti področje prodaje (ni pa nujno).
Licenčna pogodba se lahko sklene za celotno trajanje avtorskih pravic, lahko pa tudi
za veliko krajše obdobje. Literarni agenti se običajno trudijo, da bi bilo to obdobje čim krajše,
pri čemer si po preteku, v primeru založnikove želje za podaljšanje, zagotovijo novo plačilo
predujma (Hardt, 2017). Petra Hardt predlaga podpis pogodbe s trajanjem prenosa pravic za
vsaj 10 let.
Pogodba mora vsebovati pravice za vse oblike načrtovanih izdaj. Običajno gre za dve
tiskani in eno elektronsko. Med tiskani izdaji spadata trdo vezana in žepna izdaja (oziroma
mehko vezana). Če se založba z izdajo žepnih knjig ne ukvarja, lahko pri stranskih pravicah
pridobi možnost, da takšne izdaje prenese na založbo, ki ima svoj program žepnih knjig.
Založbi se dogovorita tudi o višini honorarja, ki je lahko izplačan enkratno, pogosto
pa založba, ki je kupec pravic, plačuje tudi odstotke od prodaje izvodov, ki se lahko
obračunavajo glede na maloprodajno ceno ali pa dejanski zaslužek. Tuji založnik se običajno
zaveže, da bo založbi izvirnika oddajal redna poročila o prodaji, običajno enkrat ali dvakrat
letno.
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3 INSTRUMENTI
3.1 BOOK PROPOSAL
T. i. Book proposal je, v tem primeru, dokument, s katerim poskuša založnik predstaviti neko
literarno delo potencialnemu kupcu, sicer pa gre lahko tudi za dokument, s katerim poskuša
pisatelj založnika pripraviti k nakupu in izdaji svojega dela. Ti dokumenti se pri različnih
založbah med seboj lahko zelo razlikujejo, na splošno pa vsebujejo enake elemente. Ti so:
ime avtorja, naslov dela v izvirniku in prevod, obseg dela, kontakt, predstavitev avtorja, opis
vsebine dela (lahko dva, krajši in daljši, npr. po poglavjih, če gre za roman). Lynette Owen
(2008) kot najpomembnejše podatke za predstavitveno gradivo navaja ime in naslov
založniške hiše, naslov knjige, podrobnosti o avtorju (njegov status, pretekle objave itd.),
bibliografske podatke (dimenzije, vezava, obseg in tip), število in vrsto ilustracij, kratek opis
knjige, ciljno publiko in datum objave. Založnik se lahko ravna po tem, kakšno delo prodaja
(je to roman, otroška knjiga ali morda kuharica) in komu, ter vedno vključi podatke, ki so
relevantni v določenem primeru ali okoliščinah. Med najpomembnejšimi podatki pa je vedno
navedba nosilca avtorskih pravic. V sam dokument so lahko vključene tudi ključne besede,
nagrade, ki jih je avtor (ali pa delo samo) prejel, avtorjeva bibliografija (koristna predvsem,
če je avtor svoja dela v tujini že izdal), citati pozitivnih literarnih kritik, odlomek prevoda,
možnosti subvencij, ki jih ponujata JAK in Trubarjev sklad (Društvo slovenskih pisateljev.
Trubarjev sklad) tujim založnikom, opis možnosti za trženje ipd. Zaradi dodatnih stroškov
nakupa pravic in honorarja prevajalca je izdaja prevoda načeloma dražja od izdaje izvirnika,
zato je toliko bolj pomembno, da so instrumenti, s katerimi prepričujemo kupca, narejeni
izredno kakovostno in na opaznem mestu jasno razlagajo možnosti sofinanciranja izdaje
prevoda.
Založniki se trudijo, da bi imele predstavitve tudi kar se da prijetno vizualno podobo.
Snovanje tovrstnih predstavitev knjig je težavno, saj gre za dokument, ki mora predstaviti
knjigo v kar najboljši luči, v bralcu vzbuditi zanimanje in jasno nakazati, kakšna sta slog in
vsebina predstavljenega dela. Vse to mora storiti strnjeno, brez dolgovezenja. Njihova vloga
je ključnega pomena, saj so pogosto prvi stik tujega založnika z delom. Knjiga, ki jo
predstavljajo, je lahko napisana dobro in je lahko izredno zanimiva za trg, ki ga kupec
predstavlja, pa vendar pravic zanjo ne bo odkupil, če je predstavitev napisana skopo, netočno
ali preprosto slabo. Na knjižne sejme založbe pogosto še vedno nosijo predstavitve knjig v
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tiskani obliki, ki jih drugim založnikom delijo skupaj s svojimi vizitkami, v ostalih situacijah
pa je to običajno digitalni dokument, ki ga založba z lahkoto pošlje s pomočjo elektronske
pošte. Book proposal je pridobil pomen posebno v zadnjih letih, saj se potencialni kupci vse
manj zanašajo na vzorčne prevode.

3.2 VZORČNI PREVOD
Vzorčni prevodi so odlomki literarnih del, prevedeni v tuji jezik. Običajna dolžina je ena
avtorska pola. Če gre za roman, obsega vzorčni prevod običajno poglavje ali nekaj krajših
poglavij, pri kratki prozi eno ali nekaj zgodb, pri poeziji pa nekaj izbranih pesmi. Za vzorčni
prevod se založbe odločajo, ker so stroški prevoda povezani z njegovo dolžino. Problematika
vzorčnih prevodov pa je prav v njihovem obsegu. To je tudi eden od razlogov, zakaj je
prodaja pravic otroških knjig oziroma slikanic lažja – tisto, kar imenujemo pri romanu
vzorčni prevod, je pri slikanici lahko prevod celotnega dela.
Pomembno je, da se za prevod izbere čim bolj zanimiv, reprezentativen in na sploh
primeren odlomek dela. Zadnja leta se kupci avtorskih pravic vedno manj zanašajo na
vzorčne prevode, ki so posledično vedno manj odločilni. Ker sta nakup dela in izdaja
prevoda vedno tvegana, postaja popularno, da za založnika knjigo v njenem izvirniku
prebere prevajalec ali urednik, ki mu založnik zaupa in se tako opre na mnenje svojega
bralca. Knjigo dajo založniki v branje nekomu, ki jezik obvlada. Ta potem založniku poda
svoje mnenje o tem, za kakšno delo gre in ali knjiga spada na trg, pa tudi če spada k njihovi
založbi. To predstavlja dodatno oviro za jezike z manjšim številom govorcev, med katere
spada tudi slovenščina, saj je število bralcev del v teh jezikih relativno majhno. Kljub vsemu
pa založniki vzorčne prevode še vedno dodajajo k predstavitvam knjig. Navzlic temu, da je
vzorčni prevod kratek, mora biti narejen izredno kakovostno – založniki naj bi se držali
načela, da je bolje ne imeti vzorčnega prevoda kot slab vzorčni prevod ali prevod, ki ni blizu
idealnega. Založbe običajno pripravijo vzorčne prevode v največjih svetovnih jezikih ali
jezikih, ki se uporabljajo v državah, v katere želi založba s svojimi deli prodreti. Ti jeziki so
najpogosteje angleščina, nemščina, francoščina, španščina in italijanščina. Angleščina in
nemščina še posebno pogosto nastopata v vlogah jezikov posrednikov. Delo, ki je objavljeno
v angleščini, namreč ne doseže le njenih maternih govorcev, temveč globalno bralstvo
(Allen, 2007).
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Za razliko od predstavitev knjig pa vzorčnih prevodov založniki (praviloma) ne
tiskajo. Pošiljajo jih po elektronski pošti, običajno pa se držijo pravila, da prevodov ne
pošiljajo kar vsem, temveč le založbam, ki so izrazile vsaj osnovno zanimanje za neko delo
(Owen, 2008).

3.3 KATALOG ZALOŽNIKA
Katalog je dokument, ki vsebuje seznam publikacij, ki so izšle (ali pa še bodo izšle) pri
določeni založbi v določenem časovnem obdobju. Namenjen je obveščanju o programu in
novostih založbe ter vsebuje osnovne podatke o njenih knjigah. To so predvsem opis dela in
avtorja skupaj z njegovo bibliografijo. Založbe običajno izdajo poseben katalog, namenjen
tujim založnikom. V takšen katalog vnašajo tudi podatke o morebitnih prodanih pravicah za
določene države. Katalog lahko založbe pred udeležbo na sejmu v elektronskem formatu
PDF pošljejo partnerskim založbam iz tujine oziroma tistim, s katerimi načrtujejo sestanke.

3.4 ZALOŽNIŠKI IMENIK
Založniški imeniki so pomemben vir informacij o mednarodni založniški industriji. Primera
založniških imenikov sta Literary Marketplace, v katerem so dostopni podatki ameriških in
kanadskih založnikov, in International Literary Marketplace, ki vključuje podatke
založnikov s preostalih delov sveta (Literary Marketplace, 2017). Založniški imeniki
vsebujejo sezname založnikov s kontaktnimi informacijami, kot so naslovi, telefonske
številke, elektronski naslovi in naslovi spletnih strani. Poleg kontaktnih lahko vsebujejo tudi
druge informacije, na primer leto ustanovitve ali število letno izdanih naslovov. Založbam
ponujajo tudi informacije o mednarodnih literarnih nagradah in dogodkih. Na voljo so na
spletu, kjer mora za dostop uporabnik plačati naročnino, pa tudi v tiskani obliki. Plačevanje
naročnine ali nakup takšnega imenika je pogosto previsok strošek za manjše založbe.
Tiskana izdaja imenika International Literary Marketplace za leto 2017 namreč stane 329
ameriških dolarjev.
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4 TRENUTNO STANJE – PODATKI JAK-A IN GROBE OCENE
Eno od področij, s katerimi se ukvarja Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK),
je tudi mednarodno sodelovanje. V ta namen so na agenciji začeli voditi evidenco slovenskih
leposlovnih del, prevedenih v tuje jezike (Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
Baza prevodov). Baza prevodov na spletni strani JAK-a je sicer dobro zasnovana, že nekaj
let pa ni bila posodobljena (kljub tam navedeni trditvi: »Baza prevodov je elektronska zbirka
podatkov o prevodih leposlovnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike, ki jo vseskozi
dopolnjujemo.«) in podatki so ponekod pomanjkljivi. Poleg leposlovja za odrasle vključuje
tudi otroške knjige. Za preverjanje nekaterih podatkov v bazi sem si pomagala z evidenco,
ki jo vodi Three Percent, projekt pod okriljem univerze v Rochestru, ki se ukvarja z vzroki
za pomanjkanje prevodov na ameriškem trgu in njihovo promocijo (Three percent.
Translation Database). Spletna stran zbira podatke o prevodih leposlovnih del in poezije iz
tujih jezikov v angleščino, ki so bili izdani ali pa distribuirani v ZDA. Od 30 knjig, ki jih je
od svojega začetka leta 2009 do konca leta 2016 zabeležil Three Percent, jih je v bazi JAKa zabeleženih le 13. V zadnjih letih so bili v bazi namreč zabeleženi le prevodi, izdani s
pomočjo subvencij.
Za bolj zanesljivo se je torej izkazala evidenca subvencioniranih prevodov, ki je
razvidna iz rezultatov razpisov JAK-a za sofinanciranje prevodov slovenskih del v tuje
jezike (Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Javni razpisi in pozivi: Rezultati).
Treba pa se je zavedati, da ta evidenca ne vključuje vseh prevodov (torej ne vključuje tistih,
ki niso bili subvencionirani) in zato le deloma odraža stanje na področju prevodov v tuje
jezike. Pri pregledu podprtega števila prevodov sem si pomagala tudi s podatki, ki so mi jih
posredovali z JAK-a.

URBANIJA, K. Prodaja avtorskih pravic slovenskih leposlovnih avtorjev v tujino. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

18

Tabela 1: Število s subvencijami podprtih prevodov v tuje jezike in število prevedenih
avtorjev (JAK)

Število
subvencioniranih
prevodov
slovenskih
avtorjev v tuje
jezike
Število jezikov, v
katere se prevaja
slovenske avtorje
Število prevodov
v nemščino
Število prevodov
v angleščino

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

69

65

59

33

34

59

36

39

21

21

20

18

17

19

16

17

8

7

9

1

1

3

6

6

8

7

5

5

6

4

6

5

Povprečno število subvencioniranih prevodov na leto med letoma 2009 in 2016 je
bilo 49. Rezultati razpisov kažejo, da je število subvencioniranih prevodov močno upadlo
med letoma 2012 in 2013. Posebno v letu 2012 je bilo subvencioniranju prevodov
namenjeno bistveno manj denarja kot prejšnja leta (več kot pol manj kot leta 2011), v zadnjih
letih pa višina sredstev za prevode spet počasi narašča. Z večanjem sredstev narašča tudi
število podprtih prevodov. Vsako leto se je slovenske avtorje prevajalo v povprečno 19
različnih jezikov. Zadnja leta namenja JAK tudi posebno pozornost prevodom v angleščino
in nemščino. Od leta 2009 predstavlja delež subvencioniranih prevodov v nemščino 11 %,
delež prevodov v angleščino pa 12 % vseh prevodov. V oba jezika skupaj je bila torej
prevedena skoraj četrtina vseh subvencioniranih prevodov.
Po grobih ocenah izide, poleg s subvencijami JAK-a podprtih prevodov, tudi okrog
10 prevodov brez podpore na leto. Te številke nihajo in so netočne oziroma nepreverljive,
saj pravega nadzora nad številom izdanih prevodov trenutno ne opravlja nihče.
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Pregledala sem število prevodov iz slovenščine, ki jih je na ameriškem trgu zaznal
Three Percent (Three percent. Translation Database).
Tabela 2: Število prevodov slovenskih knjig, izdanih ali distribuiranih na področju ZDA
(Three Percent)
Leto
Število
prevodov

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4

5

3

2

1

6

4

5

Od leta 2009 je bilo v ZDA izdanih ali distribuiranih 30 prevodov 20 slovenskih
leposlovnih avtorjev. Največkrat se na seznamu pojavita Drago Jančar in Tomaž Šalamun,
oba po štirikrat.
Svoje ugotovitve sem primerjala s pregledom prevodov, ki ga je leta 2011 opravila
Špela Dolinšek. Takrat je bila baza prevodov redno ažurirana, danes pa žal ni več. Tudi
napake znotraj baze v vmesnem času niso bile odpravljene. Statistika Špele Dolinšek sicer
vključuje vse prevode, torej tudi prevode otroške literature, sama pa sem pregledovala le
leposlovje za odrasle. Med prevedenimi deli so tudi promocijske izdaje, izdane v Sloveniji,
ter antologije in ne le dela slovenskih avtorjev, ki so v celoti prevedena v tuji jezik in izdana
v tujini.
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5 RAZISKAVA – METODA
V magistrskem delu preverjam hipotezo:
Prodaja avtorskih pravic slovenskih leposlovnih avtorjev v Sloveniji je še
neizkoriščeno področje v začetni fazi razvoja.
Hipoteza se nanaša na delo slovenskih založb in ne le na podatke o številu prevedenih
del slovenskih avtorjev v tuje jezike. V delu raziskujem, kako uspešne so slovenske založbe
pri prodaji pravic leposlovnih avtorjev, predvsem pa me zanima, kako aktivno se s prodajo
ukvarjajo, kakšne instrumente uporabljajo pri tem in kakšen pomen pripisujejo prodaji
avtorskih pravic v tujino.
Pri mentorju in drugih zaposlenih v založništvu sem pridobila osnovne informacije o
tem, katere slovenske založbe se načrtno ukvarjajo s področjem prodaje avtorskih pravic
slovenskih leposlovnih avtorjev in so v preteklosti že prodale avtorske pravice založbam v
tujini. Pridobila sem imena petih slovenskih založb. Vse sem kontaktirala po elektronski
pošti.
Pri raziskovanju sem uporabila predvsem kvalitativne metode raziskovanja, v
manjšem obsegu tudi kvantitativne. Po pregledu relevantne literature sem oblikovala
vprašanja, namenjena založbam in poznavalcem področja. Za pridobivanje želenih podatkov
sem sestavila dva vprašalnika. Prvega sem v obliki ankete poslala petim založbam, ki so v
preteklosti že prodale avtorske pravice v tujino in se tovrstne dejavnosti lotevajo načrtno.
Založbe, ki so sodelovale, so Beletrina, Goga, Modrijan, Sanje in Mladinska knjiga. Drugi
vprašalnik je predstavljal osnovo za polstrukturiran intervju z Renato Zamida, poznavalko
področja in zaposleno na oddelku za mednarodno sodelovanje JAK.
Vseh devet vprašanj v strukturiranem intervjuju, ki je bil namenjen založbam, je bilo
izključno odprtega tipa. Predstavniki založb, uredniki, agenti s pravicami ali pa kar direktorji
so na vprašanja odgovorili bolj ali manj obširno. Nekatere sem zato kasneje zaprosila za
dodatne razlage in pojasnila. Pri sestavljanju ankete sem se trudila, da so vprašanja dovolj
obširno pokrila področje, ki me je zanimalo, a hkrati niso bila preštevilna ali preveč
kompleksna. Nanje so namreč odgovarjali zaposleni v založbah, za katere sem predvidela,
da imajo premalo časa za izpolnjevanje dolgih vprašalnikov. Izhodiščno besedilo za analizo
je bil zapis vseh petih vprašalnikov. Izbrala sem kategorije in pojme, povezane s hipotezo,
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ter jih določila s podčrtavanjem. Same analize sem se nato lotila tako, da sem zbrala vse
zapise in nato odgovore vseh udeležencev primerjala med seboj ter si zapisala ugotovitve in
dobljene rezultate. Rezultate sem najprej predstavila po posameznih področjih, potem pa
sem pripravila tudi krajše predstavitve rezultatov posameznih založb.
Intervju je potekal na delovnem mestu intervjuvanke. Osnovna vprašanja za intervju
so bila pripravljena vnaprej, a sem po potrebi postavljala tudi podvprašanja. Intervju sem
posnela, ga kasneje prepisala in analizirala. Pridobljene podatke sem uporabila pri analizi
vprašalnikov in razpravi. Rezultate vprašalnikov in podatke, pridobljene med intervjujem,
sem uporabila za predstavitev nekaterih težav pri prodaji avtorskih pravic in predlogih.
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6 RAZISKAVA – REZULTATI VPRAŠALNIKOV
Založbe, sodelujoče v raziskavi, se s prodajo avtorskih pravic ukvarjajo različno dolgo. Pri
Beletrini so s tem začeli že ob ustanovitvi, a se s področjem sistematično ukvarjajo zadnjih
deset let. Deset let se s prodajo ukvarjajo tudi pri Modrijanu. Založba Sanje je z organizirano
prodajo avtorskih pravic začela pred šestnajstimi leti, najmanj časa pa se s tem ukvarjajo pri
založbi Goga, kjer so začeli pred tremi leti. Najdlje se s področjem ukvarjajo pri Mladinski
knjigi, kjer so s prodajo avtorskih pravic začeli že v šestdesetih letih, po letu 2000 pa so mu
začeli namenjati več pozornosti.
Založbe sem spraševala izključno po prodaji odraslega leposlovja, kljub temu pa so
se med rezultate (število prodanih avtorskih pravic, avtorjev in države, v katere so bile
pravice prodane) pri nekaterih vrinili tudi podatki o prodaji drugih knjig. Pri rezultatih
založbe Mladinska knjiga nisem mogla preverjati, ali so v podatkih zajete tudi humanistične
knjige in druge zvrsti, ki pri drugih založbah niso bile predmet raziskave.
Število prodanih naslovov med sodelujočimi založbami močno niha. Največ
naslovov so prodali pri založbi Beletrina, več kot 170. Pri založbi Sanje ocenjujejo, da je
približno število prodanih naslovov 10. Založba Modrijan je prodala pet naslovov treh
različnih avtorjev. Pri Založbi Goga, kjer se s prodajo ukvarjajo najmanj časa od sodelujočih,
so prodali štiri naslove. Založba Mladinska knjiga je prodala avtorske pravice za 155 knjig
91 avtorjev.
Tabela 3: Dolžina ukvarjanja s prodajo avtorskih pravic in število vseh prodanih naslovov
založbe

Obdobje v letih

Število naslovov
(okvirno)

Beletrina

10

170

Goga

3

4

Modrijan

10

5

Sanje

16

10

približno 50

155

Mladinska knjiga
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Daleč največ naslovov sta v tujino prodali založbi, ki imata za prodajo pravic
zaposleni osebi, ki se ukvarjata le s tem področjem. Tako Beletrina kot Mladinska knjiga
zaposlujeta agentki, ki pokrivata področje prodaje avtorskih pravic.
Pravice so sodelujoče založbe do zdaj prodale na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino,
Makedonijo, Srbijo, Albanijo, Črno goro, Bolgarijo, Romunijo, na Madžarsko, Češko,
Poljsko, v Litvo, Latvijo, Rusijo, Ukrajino, Nemčijo, Švico, Avstrijo, Belgijo, Francijo,
Italijo, Grčijo, Španijo, na Portugalsko, Nizozemsko, Dansko, Finsko, Švedsko, Norveško,
Irsko, v Veliko Britanijo, Turčijo, Izrael, Savdsko Arabijo, Mehiko, Argentino, Brazilijo,
Venezuelo, Kolumbijo, ZDA, na Kitajsko, Japonsko, Tajsko, v Korejo, Indonezijo in
Avstralijo.
Predstavnike založb sem povprašala po tem, kako izberejo dela, ki se jim zdijo
primerna za tuje trge. Pri založbi Beletrina pri izbiri del na prvo mesto postavljajo kakovost
dela in avtorja. Zavedajo se, da tuje založnike zanima, kaj je tisto, kar določeno knjigo
razlikuje od drugih avtorjev, zakaj bi bil prav ta naslov zanimiv za njihov trg in s čim bo
pritegnil bralce. V nekaterih primerih tuje založnike, s katerimi sodelujejo pri Beletrini,
zanima tudi, v čem se kaže specifika geografskega področja, s katerega prihaja avtor. V
založbi Goga za promocijo izbirajo knjige, ki bi bile lahko potencialno zanimive za
posamezna okolja. Prednost pri promociji dajejo knjigam avtorjev, ki z njimi sodelujejo
dolgoročno in s katerimi načrtujejo tudi sodelovanje v prihodnje. Goga je edina od založb,
ki je v vprašalniku izpostavila, da gre pri prodaji pravic v tujino za eno od storitev za avtorje,
s katerimi gradijo dolgoročnejši odnos. Pri založbi Modrijan se pri izbiri naslovov v prvi
vrsti zanašajo na popularnost avtorja (primer: Drago Jančar). Drug pomemben vidik se jim
zdi tematika posameznega dela. Založba Sanje za prodajo pravic izbira dela, za katera
verjame, da se bodo na tujem trgu dobro prodajala. Mladinska knjiga dela, ki so bila dobro
sprejeta na domačem trgu, avtomatično ponudi v tujino. Na njihovo odločitev vplivajo tudi
pomembne literarne nagrade in posebna priznanja za besedilo ali ilustracijo, saj z njimi lažje
prepričajo tujega založnika k nakupu pravic.
Slovenske založbe izbirajo tuje kupce oziroma tuje založbe glede na njihov program.
Agentka za pravice pri Beletrini navezuje stike z založbami, ki imajo podoben profil, torej s
tistimi, ki izdajajo sorodne avtorje ali knjige s podobno tematiko. Išče založbe, ki so bolj kot
komercialno literarno usmerjene. Pozorna je na program posamezne založbe in če se trudi
na primer prodati pravice za zbirko kratke proze, poišče založbo, ki je kratkoprozne zbirke
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v preteklosti že izdala, ne pa takšnih, ki se osredotočajo le na romane. Na splošno pa se ji
zdi, da prodajo olajša, če je ciljna založba odprta do prevodne literature, zlasti literature z
našega področja. Založba Goga poudarja, da ne vzpostavlja stika z založbami neposredno,
temveč na skupinskih dogodkih. Pri založbah Modrijan in Sanje izbirajo tuje založbe glede
na njihov program oziroma usmeritev. Založba Mladinska knjiga ima z določenimi
založbami že vzpostavljene stike, nove pa iščejo, tako kot druge založbe, glede na njihovo
usmeritev.
S tujimi založbami vzpostavljajo slovenske stik predvsem na knjižnih sejmih in
drugih mednarodnih dogodkih. Pri Beletrini verjamejo, da je osebni stik bistvenega pomena
za spoznavanje urednikov, založnikov, agentov, pa tudi za širjenje mreže poznanstev,
gojenje obstoječih, pogovore in predstavitve. Po njihovem mnenju so najboljša priložnost za
navezovanje stikov mednarodni knjižni sejmi in druga strokovna srečanja v tujini. Kljub
temu da na prvo mesto postavljajo osebni stik, pa se zavedajo, da tudi brez komunikacije
prek elektronske pošte in telefona ne gre. Pri Gogi stike s tujimi založbami vzpostavljajo
prek gostovanj, promocijskih obiskov, knjižnih sejmov, festivalov, začenjajo pa tudi
sodelovanje z eno od italijanskih agencij, ki se ukvarja samo s prodajo pravic v druge države.
Založba Modrijan sklepa stike na knjižnih sejmih, poleg tega pa iščejo kontakte tudi s
pomočjo spleta. Tako kot druge založbe tudi založbi Sanje in Mladinska knjiga ustvarjata
nova poznanstva običajno s pomočjo knjižnih sejmov, stike pa potem ohranjata s pomočjo
elektronske pošte.
Za predstavitev del, ki se založbi zdijo primerna za prodajo, uporabljajo slovenske
založbe predvsem predstavitve knjig (book proposal). Založba Beletrina pripravlja poleg
posameznih predstavitev knjig tudi predstavitve avtorjev, kataloge in splošne predstavitvene
letake založbe. Pomembno se jim zdi, da so vsi predstavitveni materiali čim bolj celoviti,
torej da vsebujejo informacije o knjigi, njeni vsebini, avtorju, izvlečke kritik, pa tudi
možnosti podpor za izdajo slovenske literature. Na založbi tudi redno pripravljajo vzorčne
prevode novih knjig in tuje založnike redno obveščajo o novostih, novih izidih doma in v
tujini, prodanih licencah, nominacijah za nagrade, pozitivnih kritikah, mednarodnih obiskih
in turnejah avtorjev. Pri založbi Goga za knjige pripravijo book proposal in kontaktirajo
prevajalce, včasih pa kar prevajalci kontaktirajo njih. Založba Modrijan pripravi za izbrana
dela predstavitev v tujem jeziku, poleg tega pripravijo tudi predstavitev avtorja. Za
promocijo naredijo prevod odlomkov ali pa kar celotnega dela. Pri založbi Sanje na sestankih
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na knjižnih sejmih tujim založbam predstavijo svoje tematske kataloge in druge predstavitve
del. Založba Mladinska knjiga pripravlja kataloga za otroško in odraslo leposlovje v
angleškem jeziku, obenem pa na začetku leta pripravijo portfelj v angleškem jeziku za vse
novosti. Za posamezne naslove in avtorje izdelajo posebne letake z vzorčnim prevodom v
angleškem in nemškem jeziku.
Predstavnike založb sem povprašala tudi po njihovem osebnem mnenju o smiselnosti
prodaje avtorskih pravic in o tem, ali nameravajo s to dejavnostjo v enakem ali drugačnem
obsegu nadaljevati tudi v prihodnje. Vsi sodelujoči se strinjajo, da je takšno delo smiselno,
čeprav založbi Goga in Modrijan istočasno poudarjata, da ne s finančnega vidika. Prav pri
Gogi so poudarili, da v tem predvsem vidijo skrb za avtorja in si s tem gradijo ugled znotraj
Slovenije ter so na ta način konkurenčnejši pri pridobivanju in zadrževanju najboljših
avtorjev. Pri Modrijanu se jim zdi delovanje na tem področju smiselno z vidika promocije
avtorja in večanja ugleda založbe. Pri Beletrini poudarjajo, da je takšno delovanje vedno
smiselno, da pa je za uspešnost slovenske literature v tujini potrebno dobro sodelovanje vseh
akterjev na področju, torej avtorjev, založnikov in JAK-a. Prav tako vidijo priložnost v luči
slovenske kandidature za častno gostjo na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Pri založbi
Mladinska knjiga verjamejo, da je prodaja pravic pomembna z vidika promocije slovenske
literature v svetu. Vse sodelujoče založbe načrtujejo delo na tem področju še v prihodnje, če
ne v večjem, pa vsaj v enakem obsegu.
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7 RAZPRAVA
7.1 IZBIRA TUJIH ZALOŽB IN VZDRŽEVANJE STIKOV
Slovenske založbe vzpostavljajo stike s tujimi običajno na skupinskih dogodkih in jih le
redko kontaktirajo individualno. Zavedajo se, da takšni individualni poskusi namreč skoraj
nikoli ne obrodijo sadov.
V tujini iščejo založbe s podobnimi programi, pogosto manjše, le redko poskušajo
navezati stike z večjimi založniškimi konglomerati. Slovenskim založnikom poleg izkušenj
in pogosto tudi denarja primanjkuje samozavesti, da bi se s svojimi knjigami približali
večjim založbam, takim, ki bi lahko knjigi v prevodu omogočile ustrezno promocijo in
zagotovile, da bi knjiga dosegla večji krog bralcev. Glede na to, da je eden glavnih razlogov
za prodajo pravic v tujino promocija avtorja in njegovega dela, je smiselno, da si založnik
prizadeva najti založbo, ki bo za promocijo tudi zares poskrbela. Kljub temu Chad Post
(2011) zagovarja napore, da se avtorske pravice proda manjšim založbam, ki se
specializirajo za prevode, saj se te običajno bolj potrudijo za knjige, ki bi jih večja založba
dojemala le kot obrobne in jim ne bi namenila posebne pozornosti, če ne bi kazale možnosti,
da utegnejo postati uspešnice. Manjše neodvisne založbe, ki izdajajo kakovostno prevodno
literaturo v ZDA, namreč skrbijo za prepoznavnost knjige in ohranjajo zvesto bralstvo s
svojim jasno ustvarjenim profilom založbe.
Vzdrževanje stikov s tujimi založbami je ključnega pomena. Večje založbe so v
prednosti, če lahko za to delo zaposlijo določeno osebo (ali morda kar cel oddelek), ki s
predstavniki tujih založb vzdržuje dober in skoraj prijateljski odnos. Prostor trgovanja z
avtorskimi pravicami je namreč relativno majhen in zaprt, vsi pomembni posamezniki pa se
med seboj že poznajo. Novinci si v tem okolju počasi in težko ustvarijo ugled in zaupanje,
zelo velikega pomena v njem pa je osebni pristop. Tako sta založbi Beletrina in Mladinska
knjiga na tem področju v določeni prednosti pred založbami, kjer je tovrstno delo razdeljeno
med več zaposlenih.
Koristno je, da je prodaja pravic v tujino za založbo dolgoročni načrt in ne enkraten
projekt. Razlogi za to so velike količine vloženega dela v ustvarjanje ugleda v tujini, kjer
traja več let ali pa celo desetletje, da založbe zares vzpostavijo mrežo koristnih kontaktov.
Tega se počasi začenjajo zavedati tudi slovenske založbe.
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7.2 IZBIRA DEL IN PRIDOBIVANJE PRAVIC
Dejstvo je, da knjiga, ki so jo domači bralci zelo dobro sprejeli, morda ne bo dobro potovala.
Založnik mora znati oceniti, katera dela so primerna za prevajanje v tuje jezike. Ni vsako
delo prevajalski potencial (Owen, 2008).
Pojavlja se vprašanje, ali znajo slovenski založniki res dobro oceniti, katera dela so
za promocijo v tujini zanimiva in katera bodo pritegnila tudi tuje bralce. To, da je knjiga
uspešnica na domačem trgu, ni nobeno zagotovilo za tujino (je pa res, da tujega založnika k
nakupu lažje pritegnemo, če delo to je). Lynette Owen (2008) trdi: »Da neka knjiga ''potuje'',
mora biti v njej neka pristna mednarodna privlačnost, ali zaradi obravnavane teme ali
zaradi talenta oziroma slave avtorja. Prodaja pravic je lahko težavna tudi za talentiranega
ustvarjalnega pisca, na primer romanov, če ta še nima uveljavljenega slovesa zunaj svoje
rodne države.« Avtorica doda še, da je prva naloga vsakega založnika, ki želi prodajati
avtorske pravice, pregledati ter objektivno in realistično oceniti obstoječ in prihodnji
program publikacij. Le tako lahko založnik poišče tista dela, ki imajo resnično mednarodni
potencial. Po mojem mnenju pa bi morali slovenski založniki stopiti še korak nazaj, k
pridobivanju pravic. Veliko teh problemov se nanaša na pomanjkanje tradicije prodaje
pravic v tujino in dejstvo, da le redke založbe v tem vidijo skrb za avtorja in posledično
lastno korist v pridobivanju avtorjev. Tudi Petra Hardt (2017) svoj priročnik začne z opisom
pridobivanja avtorskih pravic.
Na vprašanje, kako izbirajo dela, ki se jim zdijo primerna za prodajo v tujino, so
založbe pri odgovorih na prvo mesto postavile zanimivost oziroma primernost dela za
določeno področje. Nobena od založb pa ni več besed namenila temu, kako dobro posamezna
geografska področja zares pozna.
Na tem mestu si lahko zastavimo vprašanje, ali slovenski založniki dovolj dobro
poznajo dogajanje na tujih trgih, da bi ocenili, katera njihova dela so zanimiva za prevod.
Prodaja avtorskih pravic v tujino terja poznavanje ne le lokalne zakonodaje, pač pa tudi zelo
dobro poznavanje lastnosti trga, na katerega želi založnik prodreti. Praktično nemogoče je,
da bi ena sama oseba dovolj dobro poznala vse svetovne trge, zato imajo večje založbe v
tujini običajno celotne oddelke, ki se ukvarjajo s tem, in posameznike, ki se specializirajo za
določena področja. Petra Hardt v svojem priročniku svet razdeli na naslednje trgovinske
cone: Evropa, angleško govoreči trg, špansko govoreči trg, Rusija in osrednja Azija, Azija,

URBANIJA, K. Prodaja avtorskih pravic slovenskih leposlovnih avtorjev v tujino. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

28

Brazilija, arabske dežele, Izrael in Afrika (2017). Pravi: »Ključna naloga zastopnika za
prodajo pravic v interesu avtorja je, da prepozna posamezne trgovinske cone glede na
posebnosti trgovanja znotraj neke cone in v odnosu do drugih celin.« Glede na odgovore v
raziskavi so slovenske založbe pravice do zdaj prodale v pet od devetih naštetih trgovinskih
con: v Evropo, na angleško govoreči trg in špansko govoreči trg, v manjšem obsegu pa še v
Rusijo in Azijo.
Na splošno bi morale založbe, ki želijo prodajati avtorske pravice v tujino, že pri
snovanju programa misliti na potencialne tuje kupce pravic, kar je še ena točka, ki govori v
prid trditvi, da mora biti prodaja avtorskih pravic v tujino dolgoročni program in ne le
enkratni projekt. Trgovanje z avtorskimi pravicami prinaša več koristi založbam, ki
razpolagajo z večjim naborom pravic, kot tistim, ki jih imajo manj.

7.3 OBISKOVANJE KNJIŽNIH SEJMOV
Slovenski založniki se za promocijo slovenskih leposlovnih del udeležujejo več različnih
mednarodnih knjižnih sejmov. Med njimi so najpomembnejši sejmi v Frankfurtu, Bologni
in Torinu. Nekatere založbe se udeležujejo tudi drugih sejmov (sicer ne redno), na primer
sejma v Šanghaju in novega knjižnega sejma v Milanu. Mnogi sejmi organizirajo tudi
sestanke za izmenjevanje pravic, ki jih obiščejo različni založniki in agenti s celega sveta
specifično z namenom trgovanja z avtorskimi pravicami. Sejem v Londonu zdaj organizira
tudi izobraževanje na tem področju, namenjeno tistim, ki z delom na tem področju šele
začenjajo (Anderson, 2017). Prav sejem v Londonu slovenske založbe, po mnenju Renate
Zamida, po krivici zanemarjajo.
Udeležba na knjižnem sejmu predstavlja za založbo običajno zelo visok strošek.
Kljub temu obstaja nekaj možnosti, da se slovenski založnik brez večjih stroškov udeleži
programov v sklopu knjižnih sejmov. Poleg razpisov JAK-a, na katere se založniki lahko
prijavijo za vračilo potnih stroškov in financiranje vzorčnih prevodov, se lahko založniki
prijavijo na štipendije nekaterih knjižnih sejmov (Fellowship program). Pomembno je, da
založnik preverja informacije na spletu, komunicira z drugimi in se prijavi na mesečne
novice JAK-a, kjer vsak mesec opozarjajo na določene roke za prijave na sejme in možnosti
za mednarodno sodelovanje.
Štipendije knjižnih sejmov so programi, ki jih organizirajo nekateri mednarodni
knjižni sejmi. Nanje se lahko prijavijo uredniki, agenti, vodje založb ali drugi, vendar idealno
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tisti, ki se znotraj založbe ukvarjajo s področjem prodaje in kupovanja pravic. Izbrani
predstavniki založb se udeležijo sejma s kolegi s celega sveta, programi pa sprejmejo do
približno 20 udeležencev. Udeležba programa je brezplačna, udeleženci morajo pokriti le
svoje potne stroške, ostalo krije sejem. V okviru programa udeležence organizator seznani z
lokalnimi založbami in zanje pripravi oziroma jih povabi na različne dogodke. Organizatorji
sejma udeležence tudi vodijo na sestanke pri založbah, zanje pripravijo strokovni program,
ki jim pomaga priti do določenih novih specifičnih znanj, poleg tega pa so lahko prisotni
tudi na sejmu. Velika prednost je druženje in spoznavanje drugih založnikov, saj je osebni
stik izredno pomemben pri trgovanju z avtorskimi pravicami. Svoj fellowship program
organizirajo sejmi v Frankfurtu, Göteborgu, Jeruzalemu, Parizu, Guadalajari, Amsterdamu,
Torinu in New Yorku.
Fellowship program sejma v Göteborgu (Kulturradet. Göteborg Book Fair
Fellowship program) na primer pokrije delne potne stroške udeležencev (približno 260 € za
tiste iz Evrope), stroške bivanja za tri noči in vstopnico za udeležbo na vseh seminarjih v
sklopu knjižnega sejma. Program je deloma pripravljen vnaprej, preostali čas se lahko gosti
udeležijo dogodkov po lastni izbiri. Ker sejem na program vabi tudi prevajalce iz švedščine,
je zanje del dogodkov ločen od tistih za založnike. Založniki morajo za prijavo pripraviti
predstavitev profila založbe z opisom novejših publikacij, pri izboru pa imajo prednost tisti,
ki se programa še niso udeležili.
Vrednost tovrstnih programov je predvsem v spoznavanju in druženju s tujimi
založniki (tako soudeleženci kot lokalnimi založniki), s katerimi lahko potem udeleženec
vzdržuje stike. Udeleženci imajo možnost obiskati tudi družabne dogodke, organizirane v
času sejma. Nekateri knjižni sejmi na Bližnjem vzhodu pa namesto štipendij ponujajo
subvencionirano udeležbo. Med te spadata sejem v Abu Dabiju in sejem v Sharjahu. Oba
sejma krijeta stroške udeležbe, potem pa je na založniku, da sam izkoristi dane priložnosti.
Slovenske založbe se na splošno premalo udeležujejo mednarodnih knjižnih sejmov in
drugih mednarodnih dogodkov in iz raziskave izhaja, da se tega zavedajo tudi same.
Čeprav obiski sejmov predstavljajo strošek tako z vidika prijavnine in same udeležbe
kot tudi vseh priprav materialov pred njim, so sejmi ena glavnih priložnosti za sklepanje
novih poznanstev ali celo dogovorov. Tudi danes, ko večina komunikacije poteka s pomočjo
elektronskih medijev, velja, da je temelj trgovanja z avtorskimi pravicami še vedno osebni
dogovor med tistimi, ki pravice zastopajo (Hardt, 2017). Ker je osebni stik tako velikega
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pomena, je udeležba na mednarodnih dogodkih, predvsem knjižnih sejmih, za založbo, ki
želi svoje pravice prodati v tujino, nujna. Na sejmih se sklepajo poznanstva, ki jih založbe
lahko pozneje vzdržujejo s pomočjo elektronske pošte. Običajno je, da zaposleni na
založbah, ki se ukvarjajo s kupovanjem pravic, dnevno prejmejo ogromne količine pošte in
veliko bolj verjetno je, da bomo na elektronsko pošto dobili odgovor nekoga, ki nas je tudi
v resnici spoznal.

7.4 PREVODI
Za promocijo slovenskih leposlovnih del so zaradi majhnega števila govorcev (bralcev) v
slovenščini pomembni vzorčni prevodi in seveda prevodi na splošno. Vse založbe,
sodelujoče v raziskavi, za promocijo v tujini pripravljajo vzorčne prevode. Pri Beletrini
pripravljajo vzorčne prevode novih knjig, ko izidejo, druge jih pripravljajo, ko se pripravljajo
na mednarodne dogodke ali ko kontaktirajo tuje založbe v zvezi z novostmi. Vzorčne
prevode lahko založbe financirajo same ali pa prijavijo prevode na razpis za sofinanciranje
na JAK-u. Vzorčni prevodi se trenutno sofinancirajo v okviru programskih in projektnih
razpisov na področju mednarodnega sodelovanja, v preteklosti pa so bili vzorčni prevodi
vključeni v poseben razpis.
JAK aktivno sodeluje v mreži TRADUKI (Traduki. Traduki), evropski povezavi za
literaturo in knjige, ki izvaja program za podporo prevodov leposlovja, sodobne strokovne
literature ter otroških in mladinskih del iz 20. in 21. stoletja. Namenjena je različnim oblikam
izmenjav med sodelujočimi, v njej pa delujejo Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in
Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Liechtenstein, Makedonija, Nemčija, Romunija,
Slovenija, Srbija in Švica. Spletna stran mreže vključuje tudi seznam publikacij, ki so izšle
z njeno pomočjo (Traduki. Izdaje). S podporo ustanove TRADUKI je izšlo 11 prevodov
knjig slovenskih avtorjev.

7.5 VLOGA JAK-a
Založba Beletrina je v vprašalniku posebej izpostavila pomen dobrega sodelovanja z JAKom za uspešnost prodaje avtorskih pravic v tujino. Ustanovitev Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije predstavlja pomemben premik pri prodaji avtorskih pravic v tujino.
Predvsem razpisi za subvencioniranje prevodov so pripomogli k reševanju problematike, na
katero je že leta 2007 opozoril Slavko Pregl (2015). Znotraj JAK-a deluje oddelek za
mednarodno sodelovanje, ki ima dve sodelavki. S slovensko stojnico redno sodelujejo na
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sejmih v Frankfurtu, Leipzigu in Bologni, slovensko literaturo pa predstavljajo občasno tudi
na drugih sejmih. V letu 2018 se bodo na primer udeležili sejma v New Delhiju. V preteklosti
so bili s stojnico prisotni tudi v Torinu, Pragi, Moskvi in Pekingu. Slovenija svoje stojnice
nima v Londonu, kljub temu da gre za velik in pomemben sejem.
JAK je v zadnjih letih začela tudi s projekti izobraževanja založnikov na področju
prodaje pravic. V preteklosti so organizirali dve delavnici pisanja predstavitev knjig (book
proposal) in delavnico prodaje avtorskih pravic tujim založbam pod vodstvom Petre Hardt.
Petra Hardt se je udeležila tudi 15. kongresa slovenskih založnikov, kjer je predstavila kratek
uvod v prodajo avtorskih pravic.
JAK vsako leto organizira prevajalski seminar, za katerega izberejo vsakič po štiri
slovenske avtorje in eno njihovo delo (zgodbo, odlomek iz romana ...). Skupina prevajalcev,
prijavljenih na seminar, nato delo prevede v različne jezike. Ti jeziki se od leta do leta
razlikujejo, odvisni pa so od tega, kateri prevajalci se prijavijo. JAK rezultate izda v priročni
knjižici, ki je na voljo tudi v elektronski obliki, dostopna pa je brezplačno na spletni strani
JAK-a (Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Knjižice vzorčnih prevodov).
Tovrstne prevode lahko založniki ali avtorji sami uporabijo pri predstavitvah v tujini.
Vzdrževanje dobrih stikov s prevajalci je pomembno, saj za veliko količino izdaj v tujih
jezikih poskrbijo kar prevajalci sami.
JAK lahko močno pripomore k prodaji pravic v tujino, predvsem lahko pomaga
manjšim založbam, ki še nimajo dobro vzpostavljene mreže tujih kontaktov. Manjše založbe,
še posebno tiste, ki so se s tem šele začele ukvarjati, na tem področju potrebujejo pomoč. Da
bi bili vzorčni prevodi pripravljeni kakovostno, mora založba izbrati in plačati dobrega
prevajalca in s prijavo na razpise JAK-a lahko te stroške pokrije s subvencijami. JAK lahko
založnikom pomaga tudi z informacijami o tujih založbah, ki imajo soroden knjižni program
ali ki so že kupile pravice za slovenska dela v preteklosti. Omenila sem že mesečne novice,
ki obveščajo o možnostih za subvencionirane ali brezplačne obiske mednarodnih dogodkov
in rokih za prijavo.
Med projekti JAK-a so tudi prizadevanja, da bi postala Slovenija častna gostja na
katerem od pomembnejših mednarodnih knjižnih sejmov. Slovenija je tako kandidatka za
častno gostjo na knjižnem sejmu v Frankfurtu v letu 2021 (Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije. Slovenija, častna gostja v Frankfurtu). Takšna izpostavitev bi lahko
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močno vplivala na prodajo avtorskih pravic in prevode, predvsem v nemški jezik. 70 % vseh
medijskih objav, ki se dotikajo knjižnega sejma v Frankfurtu, je namreč povezanih s častno
gostjo tistega leta. Države častne gostje so po fokusu na sejmu pogosto uspele prodati pravice
v države, v katere jim to prej ni uspelo. V pripravah na sejem si želijo nekateri nemški
založniki že vnaprej zagotoviti naslove iz države, ki bo častna gostja. Ker trajajo priprave
knjižnih programov včasih tudi več let, je torej prav zdaj idealen čas za promocijo nemškim
založnikom. V raziskavi je le ena od založb, Beletrina, izpostavila dejstvo, da se za prodajo
pravic trudijo še posebno v luči slovenske kandidature za častno gostjo v Frankfurtu. Na
spletni strani JAK-a je dostopna tudi predstavitvena brošura kandidature, ki kot strateške
cilje v povezavi s projektom navaja izboljšanje trgovanja z avtorskimi pravicami, povečanje
števila prevodov slovenske literature in dvig prepoznavnosti Slovenije kot turistične
destinacije (Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Sosed na oblaku).
Kot podporni ukrep h kandidaturi je JAK leta 2016 uvedla tudi poseben prevajalski
seminar za prevajalce v nemščino (Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Prevajalski
seminar slovenske književnosti za prevajalce iz slovenščine v nemščino). Z njim želijo
okrepiti izmenjavo z nemško govorečim prostorom. V letu 2016 je bil na seminarju
obravnavan roman Mojce Kumerdej, Kronosova žetev, ki ga za nemško založbo Wallstein
že prevaja eden od udeležencev seminarja.

7.6 DELOVANJE POSAMEZNIH ZALOŽB
Založbe, sodelujoče v raziskavi, so med seboj zelo različne. Mladinska knjiga je bila
ustanovljena kmalu po drugi svetovni vojni in je edina velika slovenska založba. Po
razvrstitvi slovenskih založb dr. Sama Ruglja (2010) spadata založbi Beletrina (do leta 2014
Študentska založba) in Modrijan med srednje veliki založbi, založba Sanje pa med majhne.
Tudi založbo Goga uvrščam med majhne. Poleg števila zaposlenih in števila izdanih knjig
na leto se naštete založbe med seboj razlikujejo tudi po obsegu nabora avtorskih pravic.
Vsaka od njih se tudi različno dolgo ukvarja s področjem prodaje pravic tujim založbam.
7.6.1 Beletrina
Pri organizaciji in uspešnosti prodaje avtorskih pravic v tujino zagotovo prednjači Beletrina.
Eden od razlogov za to je tudi dejstvo, da je pri založbi za to področje zaposlena določena
oseba. Odzivi Beletrine v raziskavi kažejo na to, da jemlje založba področje prodaje izjemno
resno. Založba se deset let aktivno ukvarja s prodajo avtorskih pravic in je od svoje
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ustanovitve pred dvema desetletjema prodala pravice za več kot 170 knjig. Pravice so prodali
v več kot 20 različnih držav: na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Srbijo,
Albanijo, Bolgarijo, na Madžarsko, Češko, Poljsko, v Litvo, Latvijo, Nemčijo, Avstrijo,
Francijo, Italijo, Španijo, na Nizozemsko, Švedsko, v Veliki Britanijo, v Turčijo, Mehiko,
Argentino in Združene države Amerike. V odgovorih so opozorili na pomen osebnega stika
in rednega kontakta s tujimi založniki. Tujim založnikom redno predstavljajo novosti,
pošiljajo jim predstavitve knjig in jih obveščajo o prodanih prevodih ter nagradah, ki so jih
njihovi avtorji prejeli. Ker se zavedajo pomena osebnega stika, verjamejo, da so najboljše
priložnosti za prodajo pravic mednarodni knjižni sejmi in drugi strokovni dogodki.
Založba Beletrina je edina med sodelujočimi opozorila na pomen dobrega
sodelovanja med vsemi vpletenimi na področju prodaje pravic in izpostavila sodelovanje z
JAK-om. Sami svojo aktivnost na področju načrtujejo tudi v okviru projekta Slovenija,
častna gostja v Frankfurtu.
Spletna stran založbe Beletrina sicer ni v celoti prevedena v angleščino, pač pa lahko
tuji obiskovalec v tem jeziku prebere le opis založbe, kjer navajajo, da se na leto približno
dvajset njihovih knjig prevede v tuje jezike (Beletrina. About Us).
7.6.2 Goga
Založba Goga se od sodelujočih založb s prodajo ukvarja najmanj časa, a njihovi rezultati
so zaenkrat dobri. V obdobju treh let so prodali pravice za štiri dela, poudarjajo pa, da nikoli
ne kontaktirajo tujih založb sami od sebe, pač pa stike vzpostavljajo na različnih skupinskih
dogodkih. Avtorske pravice so prodali v Srbijo, Italijo, Makedonijo in na Hrvaško. Založba
Goga do prodaje avtorskih pravic pristopa predvsem z vidika ustvarjanja ugleda založbe
znotraj Slovenije. Pomemben vidik prodaje pravic je zanje skrb za avtorja, saj so avtorji
blagovne znamke, prodajo pravic pa vidijo kot eno od storitev za hišne avtorje. S tem si po
njihovem mnenju tudi zagotavljajo dolgoročno sodelovanje z dobrimi avtorji. Finančni vidik
se jim zdi pri prodaji pravic manj pomemben, prednosti vidijo drugje.
Spletno stran založbe Goga si je mogoče ogledati tudi v angleški različici. Stran z
opisom posameznih knjig v angleški različici vsebuje le dela slovenskih avtorjev (sicer ne
vseh), ne opozarja pa posebej na možnost nakupa avtorskih pravic za opisana dela (Goga.
Books).
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7.6.3 Modrijan
Pri založbi Modrijan sicer navajajo, da se jim zdi prodaja avtorskih pravic v tujino smiselna,
a na področju niso tako aktivni kot druge založbe, sodelujoče v raziskavi. V obdobju desetih
let so v tujino prodali pravice za pet knjig. Države, v katere so pravice prodali, so Nemčija,
Hrvaška, Poljska, Francija in Češka. Področje prodaje na založbi pokriva oseba, ki je na
splošno zadolžena za avtorske pravice. Njihova spletna stran vsebuje kratek opis založbe v
angleškem jeziku in navaja kontakt za trgovanje z avtorskimi pravicami, ne vključuje pa
kataloga ali opisa katere od knjig (Modrijan. About the Publisher). Po njihovem mnenju
nima prodaja avtorskih pravic bistvenega materialnega učinka ne na založbo ne na avtorja,
pač pa v njej vidijo predvsem način promocije avtorja in večanja ugleda založbe. Na založbi
načrtujejo, da bodo s tem delom nadaljevali v takšnem obsegu kot do sedaj.
7.6.4 Sanje
Založba Sanje se s prodajo ukvarja 16 let, v tem času pa so prodali pravice za približno deset
različnih knjig. Med državami, v katere so prodali pravice, so Rusija, Italija, ZDA, Kitajska,
Kolumbija, Nemčija, Bolgarija, Češka in Indonezija. Kljub temu da se jim zdi aktivnost pri
prodaji avtorskih pravic za založbo smiselna, priznavajo, da premalo časa posvečajo tej temi.
Razlog je tudi dejstvo, da nimajo nikogar, ki bi se posebej posvetil samo temu področju,
primanjkuje pa jim tudi časa za udeležbe na sejmih. V prihodnje želijo z delom pri prodaji
pravic nadaljevati v večjem obsegu kot zdaj.
Spletna stran založbe Sanje sicer vsebuje kataloge del, katerih avtorske pravice so
naprodaj, a vsi vključeni katalogi so iz leta 2013 (Sanje. About Sanje).
7.6.5 Mladinska knjiga
Mladinska knjiga se od vseh sodelujočih založb s prodajo avtorskih pravic ukvarja najdlje
časa. S tem delom so se na založbi začeli ukvarjati že v šestdesetih letih 20. stoletja. V
avtobiografskem delu S knjigo po svetu (2003) Slavko Pregl med drugim opisuje tudi to zelo
zgodnje obdobje prodaje avtorskih pravic, ki se je od takrat sicer spremenilo, še vedno pa je
pri mednarodnem trgovanju z avtorskimi pravicami izredno pomemben osebni stik, ki ga
Pregl v svojih pripovedih živo opiše. Intenzivneje se je Mladinska knjiga s prodajo pravic
začela ukvarjati po letu 2000, še posebno pa po letu 2015. V zadnjih 17 letih so prodali
avtorske pravice za 155 del 91 različnih avtorjev. Področje prodaje pravic pri založbi pokriva
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ena oseba. Poleg katalogov otroškega in odraslega leposlovja pripravijo ob začetku vsakega
leta portfelj v angleškem jeziku za vse novosti. Na Mladinski knjigi so samozavestni, da so
stiki s tujimi založbami povečini že navezani, zato tuje založnike običajno le redno
obveščajo o novostih. Nove stike s tujimi založbami, tako kot druge udeleženke raziskave,
sklepajo na mednarodnih knjižnih sejmih in po elektronski pošti. Na založbi razumejo
področje prodaje pravic kot izjemno pomembno za promocijo slovenske literature v tujini in
menijo, da opravlja založba s svojimi aktivnostmi bistveno širše poslanstvo kot samo prodajo
pravic. Ravno zato področje dela tudi širijo.
Prevod spletne strani Mladinske knjige je obširen, poleg tega so na spletu dostopni
tudi katalogi za tuje založnike v angleščini (Mladinska knjiga. Books). Poseben katalog je
namenjen otroški literaturi, dva pa leposlovju Mladinske knjige in Cankarjeve založbe. Poleg
katalogov vsebuje spletna stran tudi nekaj opisov posameznih knjig.
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8 KAJ OMEJUJE SLOVENSKE ZALOŽNIKE PRI PRODAJI PRAVIC
V TUJINO
8.1 NENAKLONJENOST TRGA
Kljub temu da je pregled uspešnic v posameznih evropskih državah dokazal, da splošna
predstava o tem, da se prevajajo le dela iz angleščine, ne drži, pa še vedno velja, da med
prevodi iz držav vzhodne Evrope ni uspešnic na zahodnem trgu (Kovač in Wischenbart,
2009). Sicer gre v raziskavi za pregled izključno uspešnic, pa vendar je pregled nad stanjem
merodajen tudi za druga dela, ker se založniki glede nakupov avtorskih pravic pogosto
odločajo na podlagi tega, kar se dobro prodaja.
Na ameriškem trgu na splošno velja, da prevodi predstavljajo približno tri odstotke
vseh izdanih knjig in ta odstotek se ni bistveno spremenil že zadnjih 50 let (Smerillo, 2009).
Poleg tega je le približno četrtina vseh prevodov leposlovnih del (Allen, 2007). Vse naštete
številke so sicer problematične, ker so pregledi prevodov v angleški jezik nekonsistentni,
nekateri vsebujejo tudi nove prevode starih klasikov. S problematiko prevajanja v angleški
jezik se podrobneje ukvarja v nalogi že omenjeni projekt Three Percent (Three Percent).
Spletni dnevnik, ki ga objavlja Chad Post, urednik pri založbi Open Letter, ki deluje v okviru
univerze v Rochestru, obravnava problematiko prevodov na ameriškem trgu z različnih
vidikov (nenaklonjenost večjih založb prevodom, nizki honorarji prevajalcev, finančne skrbi
neodvisnih založb ipd.)
Pomemben dokument, ki obravnava področje prevajanja leposlovnih del, je poročilo
To Be Translated or Not To Be, ki sta ga PEN in Institute Ramon Llull predstavila v
Frankfurtu leta 2007 (Allen, 2007). Prvi del poročila podrobno obravnava problematiko
globalne angleščine in razloge za njeno razširjenost, od ekonomske moči ZDA do nekaterih
jezikovnih značilnosti. Poleg tega se loteva tudi problema spremljanja statistike s področja
prevodov, ker so številke, kot že omenjeno, pogosto zelo nezanesljive. Kljub temu poročilo
obravnava številke, povezane s prevodi v angleščino, in med drugim navaja zanimive (in
predvsem zaskrbljujoče) podatke o številu prevodov iz tujih jezikov. Po podatkih (sicer
povzetih s spletne strani Center for Book Culture, ki na spletu ni več dostopna) iz poročila
sta v ZDA med letoma 2000 in 2006 izšla le dva prevoda iz slovenščine, kar je jasno
sporočilo, da pot do prevoda v angleščini nikakor ni lahka.
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Med tujimi založbami, ki v opaznem številu izdajajo prevode slovenskih del v
angleščini, so Istros Books iz Velike Britanije in Ugly Duckling Presse, Dalkey Archive
Press in Zephyr Press iz ZDA. Pri zadnji so izšle številne zbirke poezije slovenskih avtorjev.
Manjši jeziki, med katere spada tudi slovenščina, se poleg drugih težav v tujini
srečujejo tudi z dejstvom, da prevajalcev iz njih ponekod preprosto ni.

8.2 POMANJKANJE TRADICIJE PRODAJE
V Sloveniji ni razvite tradicije prodaje pravic v tujino. Slovenskim založnikom sta danes v
slovenščini na voljo dva priročnika s področja. Priročnik Odkupne in prodajne pravice za
literarna dela (Owen, 2008) je sicer bolj usmerjen v kupovanje pravic, a vsebuje nekaj
praktičnih nasvetov tudi glede prodaje. Bolj zanimiv pa je priročnik Nakup, varstvo in
prodaja avtorskih pravic (Hardt, 2017), ki se loteva trgovanja z avtorskimi pravicami prav
na začetku, pri njihovem pridobivanju. Slovenski prevod vsebuje tudi primera založniške
pogodbe v slovenščini in angleščini.
Trgovanje znotraj Jugoslavije se močno upočasni v 90. letih. Do razpada Jugoslavije
je bilo trgovanje s pravicami med državami nekaj samoumevnega. To se spremeni po letu
1991, saj število prevodov v te države upade (Javna agencija za knjigo. Baza prevodov).
Kljub temu da so države bivše Republike Jugoslavije še danes med tistimi, ki najpogosteje
kupujejo pravice za prevode slovenskih avtorjev, pa je veliko slovenskih založb postalo
indiferentnih do tega področja. Svojih kolegov ne obveščajo o novostih, zanimanje za
pravice pogosto prihaja samo od sebe in tudi cena, po kateri pravice prodajo, je postala skoraj
avtomatska vsota brez dodatnih pogajanj. Nezanimanje do držav, ki niso VB, ZDA ali »vsaj«
Nemčija, gotovo ni produktivno, saj sta, kot je na založniškem kongresu dejala Petra Hardt,
dva inteligentna bralca v Skopju pomembnejša od petih neumnih v New Yorku.

8.3 ODNOSI MED AVTORJEM IN ZALOŽBO
V Sloveniji se institut literarnega agenta zaradi značilnosti knjižnega trga ni nikoli uveljavil
in zato pri nas ne obstaja. Najpreprostejši razlog je dejstvo, da so honorarji slovenskih
avtorjev bistveno prenizki za to, da bi od njih živeli tudi agenti. Se pa določeni avtorji
obračajo po pomoč tujih agentov, ko pride do prodaje njihovih prevodov v tujino. Na tem
mestu velja ponoviti opozorilo Petre Hardt (2017), ki svetuje, naj ima končno besedo pri
promociji svojih avtorjev založba, in svari pred tujimi agenti s pomanjkanjem interesa in
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poznavanja slovenskih avtorjev. Njen nasvet je, naj se slovenski založniki aktivno lotijo
prodaje pravic, da jim tega delovanja ne prevzamejo tuji agenti. Tuji agenti morajo za
uspešnost v posamezni državi običajno zastopati po več založb, pri promociji navzven pa
izbirajo po svojem mnenju najboljše avtorje, kar lahko nekaterim drugim škodi. Dolžnost
založbe je, da za prenos pravic ne pooblasti agenta, ki bi lahko škodoval njenim avtorjem.
Mednarodne literarne agencije tudi slabijo položaj nacionalnih založb v mednarodnem
prostoru (Hardt, 2017). Tovrstne agencije namreč ne nosijo stroškov, povezanih z izdajo
posameznih del, in so praviloma osredotočene na kratkoročne uspehe. Vsaka aktivnost, ki
ima za cilj prodajo avtorskih pravic, pa je smiselna le, če gre za dolgoročen načrt. »Nastopi
na knjižnih sejmih in subvencije prevodov imajo smisel le, če za prevedena dela skrbimo tudi
pozneje in več desetletij ohranjamo dialog znotraj štirikotnika, ki ga tvorijo avtor,
prevajalec, matična in tuja založba, ob nadaljnji finančni podpori državnih in zasebnih
institucij« (Hardt, 2017).
Avtorji so v preteklosti pogosto prevzeli nalogo prodaje avtorskih pravic za svoja
dela v tujino nase. Ker se založbe niso potrudile v tej smeri, so avtorske pravice raje zadržali
zase, posledica pa je, da imamo v Sloveniji pomanjkanje t. i. »hišnih avtorjev«. Po letih
neaktivnosti slovenskih založb pri promociji avtorjev bo zdaj težko spremeniti mentaliteto
in jih prepričati, da bi svoje pravice na založbo prenesli za čas trajanja (torej 70 let po svoji
smrti). V vsakem primeru potrebuje založba za uspešno rabo dovolj dolgo obdobje. Naloga
založb je, da dokažejo, da so sposobne delovati v korist avtorjev, si s tem pridobiti njihovo
zaupanje in posledično avtorske pravice, pri katerih se vse začne in konča. Slovenska
značilnost pomanjkanja »hišnih avtorjev« torej omejuje založbe pri učinkoviti promociji v
tujino. Po drugi strani pa je ravno pomanjkanje prizadevanj za promocijo v tujini (pa tudi na
domačem trgu) razlog, da pri nas avtorji prehajajo od založbe do založbe in so pri prodaji
pravic pogosto prepuščeni sami sebi. Več slovenskih avtorjev je v preteklosti za namen
prodaje pravic v tujino sodelovalo (ali pa še vedno sodelujejo) s tujimi literarnimi agenti. Za
pregled nad tem, kako uspešno je takšno sodelovanje po mnenju slovenskih avtorjev, bi bilo
morda smiselno narediti raziskavo med slovenskimi pisatelji, ki so se v preteklosti že
poslužili uslug tujih literarnih agencij.
Nekateri slovenski avtorji so zelo aktivni pri nastopanju v tujini in imajo veliko tujih
pisateljskih kolegov. Takšne kolegialne povezave lahko občasno obrodijo tudi kakšen
prevod ali stike s tujimi založniki. Literarna scena ni zelo majhna le pri nas, ampak tudi
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povsod drugje, zato je dobro, da za prodajo pravic v tujini tudi avtor pokaže določeno
aktivnost na tem področju. Vsaka taka aktivnost je seveda odvisna od avtorjevih osebnih
interesov in sposobnosti. Posebej vidne so lahko udeležbe na različnih mednarodnih
literarnih festivalih.

8.4 LITERARNA PRODUKCIJA
Ena od težav prodaje avtorskih pravic je pomanjkanje zunajliterarne specifike slovenskih
avtorjev. Pri prodaji pravic veliko vlogo igrajo tudi zunajliterarne teme, po katerih bi
slovenski avtorji v tujini pridobili prepoznavnost. Pri založbi Beletrina so pri raziskavi edini
poudarili, da so pri izboru del za tuje založbe pozorni tudi na to, v čem se kaže specifika
geografskega področja, s katerega prihaja avtor. Tuji založniki kažejo namreč zanimanje za
nekatere teme, kot je na primer problematika izbrisanih. Tema, ki se zdi zanimiva in
pomembna slovenskim bralcem, ne bo nujno tudi tujim. Popolnoma normalno bi bilo, če bi
tuje bralce zanimale zgodbe, ki se dotikajo tematike, ki se slovenskemu bralcu zdi manj
zanimiva, ali takšna, o kakršni iz tega ali onega razloga ne bi želel brati. Naloga založbe je,
da ima posluh za zanimanje tujih založb in med svojimi (v prvi vrsti sicer kakovostnimi)
avtorji in deli izbira take, ki bodo pritegnili tuje založnike in bralce. Po mojem mnenju
dejstvo, da »/.../ se prisotnost slovenske literature v tujini ne ujema dosledno z ustaljenimi
predstavami o slovenskem literarnem kanonu« (Blatnik, 2011), ni nujno problematično,
dokler se v tuje jezike prevaja kakovostna slovenska književnost. Ne moremo pričakovati,
da bo imel ves svet enak literarni okus, kot ga imamo Slovenci.
Še en problem je pomanjkanje žanrskih del v slovenščini. O pomanjkanju žanra se
pogosto govori tudi v drugih kontekstih, ne le v povezavi s prodajo avtorskih pravic. Pri nas
je veliko bolj številna produkcija kakovostnega leposlovja, kakršnega bi tuji kupci označili
kot literary fiction ali quality fiction, kot žanrskih del. Prav literary fiction pa je tujim
založnikom najteže prodati, saj so to pogosto dela z zelo omejenim krogom bralcev, pa naj
gre za izvirno delo ali prevod.

8.5 DENAR IN USTVARJANJE SMISLA
Denar je morda najbolj očiten razlog, a sem ga z namenom uvrstila na zadnje mesto težav,
ki pestijo slovenske založnike pri prodaji avtorskih pravic. Res je, da predvsem manjše
založbe nimajo sredstev za promocijo v tujini. Nimajo zaposlene osebe za to področje, vsak
kakovosten vzorčni prevod predstavlja velik strošek, udeležbe dogodkov v tujini pa
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presegajo vsakršne zmožnosti založbe. Na tem mestu je vredno poudariti, da je ravno zaradi
akcij JAK-a, ki sem jih že prej podala, vedno manj izgovorov za neaktivnost na tem
področju. Založniki se lahko prijavijo na razpis za mobilnost (povračilo potnih stroškov),
subvencije za udeležbe na določenih dogodkih in pripravo vzorčnih prevodov. Izbirni
procesi za nekatere fellowship programe so lahko precej ostri, a ni dokazov, da so slovenske
založbe zaenkrat pri prijavah na tovrstne programe zares aktivne.
V raziskavi so vse sodelujoče založbe zatrdile, da v prodaji pravic v tujino vidijo
smisel. Če ta trditev ni le deklarativne narave, se je moralo od članka dr. Andreja Blatnika v
Pogledih (2011) v odnosu založb do prodaje pravic nekaj korenito spremeniti. Vseeno pa
založbe, z nekaj izjemami, še niso na točki, ko bi bilo sodelovanje s tujimi založniki nekaj
utečenega in samoumevnega.
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9 PREDLOGI IN IDEJE
9.1 DOGOVORI O PRENOSU AVTORSKIH PRAVIC, KI KORISTIJO
AVTORJU IN ZALOŽBI
Tako kot je to potrebno pri prodaji pravic, bom tudi v tem poglavju začela na začetku, pri
pridobivanju avtorskih pravic. Založba ne more prodajati tistega, česar nima. Petra Hardt je
na delavnici, ki jo je 9. junija 2017 organizirala JAK v Ljubljani, predlagala, naj avtor
podpiše pogodbo, ki avtorske pravice prenese na založbo za najmanj 20 let, idealno pa za
celoten čas trajanja (še 70 let po avtorjevi smrti). Če tega ne stori avtor založbe Suhrkamp,
mu ona odreče promocijo tujim založbam. Manjši slovenski založniki pogosto podpisujejo
pogodbe, ki pravice na založbo prenesejo za veliko krajše obdobje, kar takoj oteži prodajo.
Prepis za celotno trajanje v tem primeru temelji na zaupanju in ideji, da je takšen dogovor
koristen za oba udeležena. Pri (predvsem manjših) slovenskih založbah je tipično trajanje
prenosa avtorskih pravic pet do deset let. Seveda ni realno pričakovati, da se bo to obdobje
kar čez noč podaljšalo. Založbe morajo že ob podpisu pogodbe z avtorjem začeti razmišljati
o možnostih, ki jim jih dogovor ponuja.
Dolgoročni načrt slovenskih založb bi moral biti vzpostavljanje zaupanja pri avtorjih,
ustvarjanje dolgoročnega sodelovanja z avtorji in posledično podpisi pogodb, ki bi
spodbujale prodajo pravic v tujino. Dokler se takšno stanje ne vzpostavi, lahko možnost
prenosa ostane obema, tako avtorju kot založbi. Takšen dogovor ima tudi svoje pasti, saj se
morata avtor in založba natančno dogovoriti o vseh pogojih in redno komunicirati, da se
izogneta morebitni situaciji, ko bi oba ponujala delo različnima založbama na istem
geografskem področju. Tako mora vedno enemu od njiju pripadati zadnja beseda o
podrobnostih prenosa.

9.2

NEPRESTANO

IZOBRAŽEVANJE

IN

ISKANJE

PRAVIH

PARTNERJEV
Dobra priložnost za izobraževanje na področju prodaje avtorskih pravic v tujino se je
slovenskim založnikom ponudila z drugim obiskom Petre Hardt v Sloveniji. V sodelovanju
z JAK-om je avtorica tudi v slovenščino prevedene knjige Nakup, varstvo in prodaja
avtorskih pravic (JAK, 2017) vodila delavnico na to temo. V zadnjih letih je slovenskim
založnikom na voljo vedno več priložnosti za izobraževanje na tem področju tako pri nas
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kot tudi v okviru mednarodnih knjižnih sejmov. Zato, da je založnik na tekočem, mora
spremljati tudi članke različnih revij, ki so med drugim dostopni tudi prek spleta.
Že en dan pred delavnico je na 15. konferenci slovenskih založnikov Petra Hardt
svetovala udeležencem: »Poiščite novi Seagull Books!« Slovenske založnike je poskusila
pripraviti do tega, da priložnosti za izdaje v tako zelo zaželeni angleščini ne bi videli le v
britanskih in ameriških založbah, pač pa tudi v drugih angleško govorečih državah. Seagull
Books je indijska založba, ki je med drugim izdala tudi angleški prevod njenega priročnika
(2011). Slovenski založniki bi morali biti po njenem mnenju bolj iznajdljivi pri iskanju
potencialnih tujih kupcev in se za izdaje v angleščini ne bi smeli omejiti le na založbe v
Veliki Britaniji in ZDA.

9.3 SKUPINSKE PREDSTAVITVE – DVOREZEN MEČ?
Med predlogi za predstavitev v tujini se pojavlja tudi ta, da naj se Slovenija poveže z
bližnjimi ali sosednjimi državami. Slovenija je v preteklosti že nastopala na nekaj
mednarodnih dogodkih skupaj z nekaterimi državami iz nekdanje Jugoslavije, vendar takšni
nastopi po besedah Renate Zamida niso nikoli obrodili pričakovanih sadov. Predlog Petre
Hardt je vključeval združitev s sosednjimi državami, Hrvaško, Italijo in Avstrijo. Vprašanje
pa je, na kakšen način bi se sploh lahko povezala tako različna okolja in ali obstaja nevarnost,
da bi se slovenski avtorji v tako raznoliki množici izgubili. Po mnenju Renate Zamida je še
vedno najboljši recept ta, da se poišče določene avtorske glasove, določene izrazite avtorske
govorice, ki zmorejo naleteti na dobro, pozitivno, močno resonanco v tujini, gradi na njih in
potem skozi te vidne avtorske osebnosti njihova dela potegne najprej tudi druge. To ne bi
smelo biti tako zelo težko, saj imamo nekaj avtorjev, katerih dela se že zdaj dobro prevajajo
v več jezikov.

9.4 VODENJE TOČNE IN AŽURNE EVIDENCE PREVODOV NA JAK-U
IN INFORMATIVNE SPLETNE STRANI POSAMEZNIH ZALOŽB
Za pregled nad dogajanjem je nujno, da začne JAK z vodenjem natančne evidence prevodov
v tuje jezike z vsemi relevantnimi podatki (prevajalec, založba ipd.) oziroma da ponovno
začne z vodenjem takšne evidence. Koristno bi bilo tudi razlikovanje med različnimi prevodi
oziroma označevanje, če ne gre strogo za prevod nekega dela, pač pa le za objavo v antologiji
ali samopromocijsko izdajo. V trenutno bazo so namreč brez opombe vključeni tudi takšni
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prevodi. Iz podatkov s spletne strani projekta Three Percent je razvidno, katere ameriške
založbe izdajajo slovensko leposlovje, in jasno je, da gre za zelo majhno število založb
(nekatere so naštete v poglavju Nenaklonjenost trga). Za slovenske založnike so tovrstni
podatki pomembni, saj tako lahko ocenijo, za katere založbe bodo njihove knjige bolj
zanimive. Po drugi strani bi takšna evidenca založnikom omogočala tudi vpogled v to, kateri
avtorji in kakšna dela so bili v tujino že prodani. Iz tega bi si lahko ustvarili sliko, kakšna
dela tuje bralce (založbe) zanimajo in katera dela, katerih pravice ima založba, bi bila
primerna za prodajo na določenem trgu.
Spletna stran založbe, ki se trudi pravice prodati v tujino, mora biti vsaj delno
prevedena v angleški jezik. Vsebovati mora vse relevantne informacije o delih, za katere
založnik verjame, da so primerna za prevod. Še posebno pomembno je, da je na strani jasno
razviden kontakt za področje prodaje in da na morebitna sporočila tujih založb nekdo redno
odgovarja.

9.5 ZGLEDOVANJE JAK-A PO TUJIH KNJIŽNIH INŠTITUTIH
V tujini obstajajo v nekaterih državah agencije oziroma knjižni inštituti, ki se v prvi vrsti
ukvarjajo prav s promocijo nacionalne literature (ali kulture na splošno) v tujini. Primeri
takšnih agencij so:
-

Norla – Norwegian Literature Abroad (Norveška),

-

The Swedish Arts Council (Švedska; se sicer ukvarja s promocijo kulture na
splošno),

-

Fili – Finnish Literature Exchange (Finska),

-

Nederlands Letterenfonds – Dutch Foundation For Literature (Nizozemska).

Vse naštete organizacije so bile ustanovljene s strani raznih vladnih teles (ministrstev za
kulturo, izobraževanje ipd.). Tuje založbe jim kot neodvisnim organizacijam, namenjenim
promociji kakovostne literature, zaupajo bolj, kot bi posameznim založbam, zato je njihovo
delo lahko bolj uspešno. JAK sicer ima oddelek za mednarodno sodelovanje, bi pa bilo
smiselno, da bi delo na tem področju še bolj razširili po vzoru tovrstnih inštitutov. Omenjene
organizacije delujejo kot posredniki ali agenti, čeprav one ne sklepajo pogodb. Njihovo delo
je sklepanje prvih stikov. Zaposlujejo ljudi, ki posvetijo veliko časa komunikaciji s tujimi
založniki in jih obveščajo o novostih na trgu. V ospredju nimajo te ali druge založbe ali
avtorja, na mednarodnem trgu funkcionirajo kot neke vrste literarni skavti, spremljajo
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dogajanje in zares izbirajo med deli, ki so najboljša ali najprimernejša za prevod. Na JAK-u
se zato trudijo, da bi delovali podobno kot ti inštituti, da bi, po besedah Renate Zamida,
aktivno pristopali k tujim založnikom in aktivno promovirali naslove slovenskih avtorjev.

9.6 MANJŠE ZALOŽBE NAJ ZDRUŽIJO MOČI
Po ideji Renate Zamida predstavljam predlog o združevanju manjših založb pri prodaji
pravic v tujini. Majhne založbe (v resici pa tudi že srednje) si težko privoščijo strošek
zaposlenega, ki bi pokrival le področje dela s pravicami. Ena od možnosti je ena oseba, ki bi
zastopala več založb. Dejstvo je tudi, da ves program, ki ga izda neka založba, ni prodajljiv
ali zanimiv za tuje založbe in nekdo mora izbrati dela, ki sploh imajo potencial, da bi jih
lahko prodajali na tuje trge. Vsa produkcija ene založbe nikoli nima potenciala za prodajo v
tujino, zato niti ni smiselno, da bi vse založbe imele agenta za prodajo pravic. Več založb
(3–4) pa bi si strošek lahko delilo, en sam agent pa bi lahko pokril vse zanimive avtorske
pravice vseh založb. Smiselno bi bilo, da bi se ob takšnem agentu zbrale založbe s podobnim
programom, ki znotraj Slovenije morda izdajajo »konkurenčno« literaturo, saj bi bila
predstavitev navzven tako bolj enotna. Agent bi lažje obvladoval enotno področje in ustvaril
stike s sorodnimi tujimi založbami.
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10 ZAKLJUČEK
Pri raziskavi me je omejevalo dejstvo, da so udeleženci zelo zaposleni s svojim rednim
delom na založbah. Na ta problem sem sicer računala že vnaprej in primerno omejila obseg
vprašalnika. Vseeno so bili nekateri odgovori, ki so mi jih posredovale založbe, relativno
skopi. Ker je šlo za izključno vprašanja odprtega tipa, je imela vsaka od založb priložnost
izpostaviti vidik, ki se ji je pri vsakem od vprašanj zdel najbolj pomemben. To mi je dalo
določen vpogled v to, na kakšen način v določeni založbi delujejo in katerim področjem ali
instrumentom dajejo prednost. V prihodnosti bi bilo vsekakor smiselno izvesti podobno
raziskavo z bolj poglobljenimi vprašalniki ali celo polstrukturiranim intervjujem z
zaposlenimi na založbah.
Kljub temu da so v tuje jezike prevedena številna dela različnih slovenskih
leposlovnih avtorjev, zagovarjam hipotezo, da je z vidika založb to pri nas še vedno področje
v fazi razvoja, ki bi bilo lahko bolje izkoriščeno. S številom prevodov knjig slovenskih
avtorjev v tuje jezike smo sicer lahko zelo zadovoljni, problematična oziroma pomanjkljiva
pa je v tem procesu vloga založb. Od petih založb, sodelujočih v raziskavi, se lahko le
Beletrina pohvali z zares sistematičnim delom na tem področju v zadnjih desetih letih. Po
številu prodanih avtorskih pravic ji sicer res konkurira Mladinska knjiga, a glede na starost
založbe in nabor avtorskih pravic bi lahko od največje slovenske založbe pričakovali več.
Na področju prodaje pravic je obetavno tudi delo založbe Goga, ki se je s tem začela
ukvarjati šele pred kratkim. Glede na relativno kratko obdobje, v katerem se ukvarjajo s
prodajo pravic, kaže njihov uspeh na to, da področje vidijo kot pomemben del svojega
delovanja.
Eden od razlogov, zakaj je področje v začetni fazi razvoja, je dejstvo, da se slovenske
založbe s tem aktivno in sistematično ukvarjajo šele zadnjih deset let, za velik del dobrih
rezultatov pa so se do zdaj morali potruditi kar avtorji sami, nekateri tudi s pomočjo tujih
agentov. Za nezanemarljiv delež izdaj prevodov so poskrbeli tudi določeni prevajalci. Ker v
Sloveniji nimamo uveljavljenega instituta literarnega agenta, morajo skrb za avtorske
pravice prevzeti založbe, za katere pa po večini mednarodna promocija ni ena izmed
temeljnih nalog. Če so avtorji sami prisiljeni skrbeti za izdajo prevodov svojih del, je to slabo
za manj uveljavljene pisatelje, ki v tujini nimajo koristnih kontaktov. Čeprav so v raziskavi
vse sodelujoče založbe zatrdile, da v prodaji avtorskih pravic vsekakor vidijo smisel, je glede
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na druge njihove izjave jasno, da to področje ni visoko na seznamu prioritet večine založb.
Torej se jim zdi pomembno, a ne dovolj, da bi odtehtalo stroške, ki so s tem povezani. Vsaka
od sodelujočih založb sicer smiselnost vidi na drugem področju ali na drugačen način.
Morda je razlog za neodločnost in neaktivnost slovenskih založb pri prodaji v tujino
odraz splošne negotovosti znotraj založniške panoge. Založnik, ki ga resno skrbi, kaj se bo
z njegovo založbo dogajalo čez deset let, če bo sploh še obstajala, težko načrtuje prodajo
pravic za takšno obdobje v prihodnosti. Prodaja avtorskih pravic v tujino bi bila lahko ena
od priložnosti, ki bi slovenskim založbam pomagale. Slovenske založbe sicer v prodaji
pravic ne vidijo materialnega učinka, vseeno pa vsaj pri založbi Goga priznavajo, da si s
promocijo svojih avtorjev gradijo ugled doma. Finančne prednosti prodaje avtorskih pravic
tako morda niso neposredne, nikakor pa ne moremo trditi, da jih sploh ni. Založbi, ki
zaposlujeta nekoga, ki pokriva to področje, sta pri aktivnostih za promocijo bolj konsistentni,
pripravljata materiale skozi vse leto in redno komunicirata s tujimi založbami. Seveda pa je
res, da si le večje založbe z dovolj velikimi dohodki lahko privoščijo tovrsten strošek.
Če so v večini slovenskih založb glede prodaje avtorskih pravic relativno apatični,
pa se na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije vedno bolj trudijo, da bi to področje
pri nas aktivno podpirali. JAK je v zadnjem času začela z organizacijo vrste različnih
izobraževanj, delavnic gostujočih strokovnjakov in predvsem Renata Zamida poskuša
spodbuditi slovenske založnike, da bi se s tem področjem začeli aktivno ukvarjati. JAK tudi
sofinancira udeležbe na knjižnih sejmih in drugih mednarodnih dogodkih in obvešča
založnike o možnostih za prijave na razne programe. Poseben napor usmerjajo v projekt
Slovenija, častna gostja v Frankfurtu, ki bi lahko pomembno vplival na število izdanih
prevodov slovenskih del. Vseeno pa JAK ne more prevzeti dejanske promocije namesto
založb (vsaj ne ta trenutek). Slovenske založbe bi morale na splošno bolje izkoriščati
možnosti, ki jih ponuja JAK. Če založniki ne bodo prevzeli tovrstne odgovornosti nase, je
ena od rešitev tudi delovanje JAK-a po vzoru tujih knjižnih inštitutov. Vsekakor bi takšna
rešitev pripomogla k razbremenitvi manjših založb. Druga možnost za manjše založbe bi
bila združitev pod enim agentom, kar bi pomenilo manj stroškov za posamezno založbo in
strog izbor del, primernih za prodajo. Če se za prodajo pravic slovenskih avtorjev ne bo
potrudil nihče drug, lahko pričakujemo, da bodo sčasoma začeli nase prevzemati pravice tuji
literarni agenti.
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Glede na število že izdanih prevodov, vidnost nekaterih slovenskih avtorjev v tujini
in prizadevanja JAK-a pri finančni podpori in izobraževanju imajo slovenske založbe
trenutno možnosti izboljšati svojo aktivnost pri prodaji pravic v tujino. Večje vprašanje je,
ali imajo za to tudi voljo.
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11 POVZETEK
Namen magistrskega dela je bil podati pregled nad področjem prodaje avtorskih pravic
slovenskih leposlovnih avtorjev v tujino. Pregledala sem veljavno avtorskopravno
zakonodajo in druga določila, ki urejajo mednarodno trgovino z avtorskimi pravicami.
Podrobneje sem predstavila Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, s poudarkom na členih,
ki vplivajo na prenos pravic na tretjo osebo.
V drugem delu magistrskega dela sem predstavila najpomembnejše instrumente, ki
se jih založbe poslužujejo pri promociji pravic. Najpodrobneje sem opisala predstavitev
knjige, t. i. book proposal, ki je eden odločilnih dokumentov pri odločanju tujih založnikov
za nakup pravic. Gre za predstavitve, ki kar najbolj strnjeno in v najboljši luči na realen način
opišejo neko delo in njegovega avtorja. Poleg tega gre pogosto tudi za estetsko privlačen in
lepo oblikovan dokument, ki predstavlja osnovo za pogovore o posamezni knjigi. Drugi
instrumenti, ki sem jih opisala, so vzorčni prevodi, katalogi založnikov in založniški imeniki.
Pri vzorčnih prevodih sem posebej predstavila njihove prednosti in slabosti.
V delu sem se večkrat oprla na priročnik s področja avtorice Petre Hardt, agentke za
prodajo avtorskih pravic pri nemški založbi Suhrkamp. Kljub temu da gre za veliko založbo
z ogromnim naborom avtorskih pravic, sem mnenja, da so nekateri njeni predlogi in nasveti
koristni tudi za naše založbe.
Izvedla sem polstrukturiran intervju z Renato Zamida, odlično poznavalko področja,
trenutno zaposleno na oddelku za mednarodno sodelovanje na Javni agenciji za knjigo
Republike Slovenije. Pri svojem delu si prizadeva za aktivno delovanje slovenskih založb
na mednarodnem trgu z avtorskimi pravicami. Podatke, pridobljene z intervjujem, sem
uporabila predvsem pri analizi rezultatov raziskave, ki sem jo izvedla med petimi
slovenskimi založbami. Te založbe so Beletrina, Goga, Modrijan, Sanje in Mladinska knjiga.
Na vseh pet sem naslovila vprašalnike z vprašanji odprtega tipa. Založbe so na vprašanja
odgovorile različno obširno, a na dovolj podoben način, da sem njihove odgovore lahko
primerjala med seboj. Ugotovila sem, da kljub temu da se lahko slovenski pisatelji pohvalijo
z velikim številom prevodov v tuje jezike, založbe pri tem igrajo relativno majhno vlogo, ki
pa v zadnjem desetletju narašča.
S pomočjo intervjuja in analize podatkov s spletne strani sem opravila pregled
aktivnosti JAK-a za spodbujanje prodaje avtorskih pravic. JAK je v preteklosti vodila
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natančno evidenco vseh slovenskih knjig, izdanih v prevodu. Evidenca sicer ni bila popolna,
poleg tega je vključevala dela, ki, strogo gledano, niso bili izdani prevodi, pač pa promocijski
material, za katerega je pogosto poskrbel avtor sam. Na žalost danes JAK ne vodi niti takšne
evidence več, pač pa najdemo v bazi le še prevode, ki so izšli s pomočjo subvencij. Za boljšo
sliko o količini prevodov sem pregledala tudi podatke o številu prevodov iz slovenščine na
ameriškem trgu, za katere se je izkazalo, da odstopajo od podatkov JAK-a. Ugotavljam, da
bi bilo za vse, vpletene v proces prodaje, izredno koristno, če bi JAK nadaljevala z natančnim
beleženjem izdanih prevodov.
Pregledala sem težave, s katerimi se srečujejo slovenski založniki pri prodaji
avtorskih pravic v tujino, in predstavila nekaj rešitev. Problem je predvsem v dejstvu, da
slovenske založbe, z nekaj izjemami, ne dojemajo skrbi za prenos avtorjevih del v
mednarodni prostor kot eno svojih bistvenih nalog. Vseeno je spodbudno, da načrtujejo
založbe delo na tem področju tudi v prihodnje, mnoge med njimi v večjem obsegu kot do
sedaj.
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13 PRILOGI
Priloga 1: Vprašalnik za založbe

Odgovori bodo uporabljeni pri pisanju magistrske naloge na temo prodaje avtorskih pravic
slovenskih leposlovnih avtorjev v tujino na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo Filozofske Fakultete v Ljubljani pod mentorstvom dr. Andreja
Blatnika.
Hvala za vaše sodelovanje.
1. Kdaj se je vaša založba začela ukvarjati s prodajo avtorskih pravic leposlovnih
avtorjev v tujino?
2. Pravice za koliko del ste uspeli prodati? Za koliko avtorjev gre?
3. V koliko držav in katere?
4. Kako navezujete stike s tujimi založbami?
5. Katerih instrumentov se poslužujete (katalogi, portfolii ...) in kako pripravljate
materiale za promocijo?
6. Kako izbirate založbe, s katerimi vzpostavljate stik?
7. Kako med svojimi izdanimi deli izbirate tista, ki jih ponujate tujim založbam?
8. Kako je za komunikacijo s tujino poskrbljeno znotraj založbe? Je to nekaj, s čimer
se ukvarjate redno ali projektno (udeležba na sejmu), je za to delo zadolžena
določena oseba ...?
9. Ste vam zdi prizadevanje na tem področju za založbo smiselno? Ali nameravate z
njim nadaljevati v enakem, manjšem ali večjem obsegu?
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Priloga 2: Intervju z Renato Zamida, JAK (prepis avdioposnetka)
Pripravljam magistrsko delo na temo prodaje avtorskih pravic slovenskih
leposlovnih avtorjev v tujino. Kakšna je na tem področju vloga JAK-a?
Od svoje ustanovitve ima Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK) tudi oddelek
za področje mednarodnega sodelovanja, ki mu ne moremo reči ravno sektor, zato ker je za
celotno področje, dokler nisem prišla jaz, skrbela samo ena kolegica (Katja Stergar). Delo je
bolj ali manj obsegalo servisiranje razpisov in pa pripravo stojnic za sejme, več pa en sam
človek težko naredi. Zagotovo bi bilo smiselno, da bi imela JAK cel sektor za mednarodno
sodelovanje, ki bi se potem aktivneje ukvarjal s promocijo in posredovanjem literature v
tujino- podobno kot se s tem ukvarjajo Letterenfonds, Fili ali Norla. To so pa res t. i. knjižni
inštituti, ki se prvenstveno ukvarjajo ravno s promocijo literature v tujino. Na nek način
delujejo tudi kot posredniki ali agenti, čeprav oni sami potem ne sklepajo pogodb, ustvarjajo
pa prve stike. Tam imajo ljudi, ki se ogromno pogovarjajo s tujimi založniki in jih obveščajo,
kaj je novega na trgu. Na nek način delujejo kot literarni skavti za svojo literaturo. Tuji
založniki, pa tudi tuji agenti, jim zaupajo zato, ker so neodvisna institucija, ki nima v
ospredju te ali druge založbe in avtorjev te ali druge založbe, ampak res pobere to, kar je
novega in najboljšega na trgu.
Ali so to organizacije, ki jih financirajo ministrstva?
Tako je. Vse organizacije, ki sem jih naštela, so bile ustanovljene s strani nacionalnih
krovnih teles, torej bodisi ministrstva za kulturo bodisi ministrstva za izobraževanje itn. Tudi
švedski Arts Council, ki sicer pokriva vsa kulturna področja, ampak se specializira tudi za
knjižno, deluje na ta način in je ustanovljen s strani švedskega ministrstva za kulturo. Tako
da smo se začeli truditi, da bi JAK delovala v tej smeri, da bi aktivno pristopala tudi k tujim
založnikom in začela aktivno promovirati naslove slovenskih avtorjev.
Kako je urejeno sofinanciranje vzorčnih prevodov?
Vzorčni prevodi se sofinancirajo v okviru programskih in projektnih razpisov na področju
mednarodnega sodelovanja. Skratka, ni več čisto ločenega razpisa za vzorčne prevode, lahko
pa prijavitelji, ko prijavljajo program ali pa projekt na mednarodne razpise, dodajo vzorčne
prevode kot upravičene stroške. Tako se vzorčni prevodi še vedno sofinancirajo. Problem z
vzorčnimi prevodi je, da so včasih delovali. Od krize, ki je zajela tudi založništvo, okrog leta
2008, je pa zelo malo založnikov, ki bi se na podlagi vzorčnega prevoda odločili za prevod
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nekega dela. Praktično vsi hočejo videti celoten prevod ali pa dajejo velikokrat delati tudi t.
i. gutachtne. Delo dajo v branje nekomu, ki jezik obvlada. Lahko je to prevajalec, urednik
ali kdo drug. Potem si dajo narediti oceno dela, ki naj bi se prevajalo. V njej je zapisano, ali
spada na trg, ali spada k njihovi založbi in za kakšno knjigo gre. Ravno zato postajajo toliko
bolj pomembni »jeziki mostovi«, ki so lahko jeziki posredniki na različne trge. To so v
glavnem angleščina, nemščina, španščina in tudi francoščina. Predvsem v nemškem prostoru
veliko urednikov bere tudi francosko. Torej vsi veliki jeziki, ampak angleščina in nemščina
sta tu najbolj ključni in zato je za vsakega avtorja seveda najbolj pomembno, da ima prevod
v enega od teh velikih jezikov. Na ta način se potem njegovo delo veliko lažje posreduje tudi
naprej. Če imaš ti enkrat na voljo celoten prevod v angleščini, potem je to najbolj merodajno
pri vsakem posredovanju na katerikoli drug knjižni trg. Drugi si potem lahko celoto
preberejo in gredo stvari bistveno lažje. Vzorčni prevodi niso več tako pomembni, kot so
nekdaj bili, nikakor niso več merodajni pri odločitvi založnikov oziroma so merodajni vedno
manj. Sploh ti kratki vzorčni prevodi, do deset strani. To je ravno dovolj, da malo ujameš
slog, drugače pa ...
V tem je potem ta prednost slikanic?
Tako. Tisti, ki se ukvarjajo aktivno s trženjem slikanic, poleg tega, da naredijo prevod teksta,
potem že kar v ciljnem jeziku postavijo celo slikanico. Tako jo vsak lahko takoj prelista in
pogleda. Problem pri posredovanju otroške knjige pri nas je ta, da je naša tradicija taka, da
te knjige vsebujejo precej teksta in to je za marsikateri tuji trg moteče, ker so trendi drugačni.
Trendi drugje so čim manj teksta in več ilustracij. Tudi nemški trg se je zelo odmaknil od te
nemške tradicije otroških slikanic, kjer je bilo značilno, da imajo veliko teksta. Zdaj je tega
zelo malo.
Vzorčni prevodi so torej manj pomembni kot v preteklosti?
Da. So pa zato postale zelo pomembne bolj podrobno razdelane in kakovostno pripravljene
predstavitve knjig (book proposal), zato smo na JAK-u zdaj izvedli tudi že dve delavnici na
to temo in seveda je običajno, da se tem predstavitvam doda nek osnovni vzorčni prevod. Še
vedno se mi zdi, da premalo založnikov pazi na to, da so ti vzorčni prevodi res narejeni kar
se da kakovostno. To, da je vzorčni prevod narejen površno, da je jezikovno ali pa slogovno
pomanjkljiv, naredi knjigi večjo škodo kot korist pri posredovanju. Če vzorčni prevod ni
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narejen blizu idealnega, je boljše, da ga nimaš. Tega se založniki mogoče še vedno premalo
zavedajo.
Kje je mogoče priti do statistike prevodov slovenskih knjig v tuje jezike? V
preteklosti so bile informacije na voljo na spletni strani JAK-a, danes so bolj
nezanesljive.
Na spletni strani JAK-a so samo prevodi, ki so bili sofinancirani, vemo pa, da obstaja
bistveno več od tega, kar je bilo sofinancirano. Rezultati razpisov so vsi dostopni na spletni
strani.
Kaj slovenske založbe omejuje pri prodaji? Je to neznanje, nepoznavanje
samega procesa ali je to samo denar ... ?
Ne, to ni samo denar. Seveda, za to, da imaš človeka, ki se s tem ukvarja, morajo biti tudi
rezultati dovolj dobri, da ga v nekem doglednem času pokrijejo. To je jasno. Ampak dejstvo
je, da pri nas enostavno ni razvita ta tradicija. Pri nas recimo nimamo instituta literarnega
agenta. To se v tem delu Evrope sploh ni razvilo. Poleg tega se od osamosvojitve Slovenije,
razen Mladinske knjige, ki se je že prej precej ukvarjala z licencami, pa potem Beletrine, ki
je bila ustanovljena leta 1996, te nove založbe enostavno niso niti začele ukvarjati s tem.
Malo je to zato, ker je bil v času Jugoslavije to vseeno en skupen prostor, znotraj katerega
so se določene licence prelivale, prenašale, prodajale. To se je potem tudi nekoliko
zaustavilo v 90. letih 20. stoletja in enostavno založbe niso imele ne tega specifičnega znanja
ne neke potrebe po tem, da bi za svoje avtorje poskušale sploh priti do teh prevodov.
Ali nam manjka mogoče ta kultura hišnih avtorjev?
Zagotovo. Zagotovo je to pri nas malo značilno. Zelo malo je avtorjev, ki bi svoj celotni
opus izdali pri eni založbi ali pa, ki bi vztrajali pri eni založbi. To se vidi tudi pri nekaterih
najbolj prodajanih, vidnejših ali pa bolj nagrajevanih avtorjih. Ravno zaradi tega, ker pri nas
založbe niso razvile te skrbi, niso razvile tega področja, da bi skrbele tudi za pravice svojih
avtorjev za tujino, so se bili avtorji primorani s tem začeti sami aktivneje ukvarjati. Sploh
tisti, ki so imeli neko aspiracijo ali ambicijo za prevode.
Zagotovo je tudi ena, ne vem, ali naj rečem slabost, ampak zagotovo ni prednost, to,
da je Slovenija izrazito majhen trg in da slovenska literatura ne izkazuje v nobenem
zgodovinskem obdobju posebne specifike. Ni neke specifike, s katero bi se lahko plasirali.
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Recimo Hrvati in Bosanci so v 90. letih 20. stoletja uspeli ravno skozi temo vojn na Balkanu,
skozi »bum« teh romanov in kratkih zgodb ter avtorjev, ki so skozi to vzniknili. Veliko je
tudi avtorjev, ki so se dejansko preselili, večinoma na Zahod, in so uspeli. Zdaj imamo že
drugo, tretjo generacijo. To je bilo nekaj časa tisto, Balkan, vojne na Balkanu, po čemer so
bili zelo razpoznavni. Mi bi težko rekli, da imamo karkoli takega, s čimer bi lahko v tem
smislu kaj pokazali. In seveda te izvenliterarne teme vedno igrajo določeno vlogo v prevodih
v tuje jezike. Tako kot se je zdaj začelo literarno obravnavati temo izbrisanih, saj glede tega
imamo dejansko zdaj šele tri romane, s tem, da je samo eden tak, ki ima to kot osrednjo, res
rdečo nit, torej Mazzinijeva Izbrisana. In recimo ta zgodba izbrisanih, to je nekaj, kar na
tujem trgu intrigira. Tudi v nemškem prostoru se vidi, da jih to zanima. Skratka, te
zunajliterarne teme igrajo veliko vlogo in tudi tu Slovenija pravzaprav nima trenutno kaj
prida za pokazati, kar se tiče teh zunajliterarnih specifik, tako da je tudi to problem. In seveda
problem, ki ga imajo vse te majhne literature, majhne ne v smislu kakovosti, ampak majhnost
v smislu trga, držav, jezika in še ta oznaka »jugovzhodna Evropa«. Kljub temu da obstajajo
založbe v tujini, ki se delno celo specializirajo za izdajanje avtorjev iz tega geografskega
prostora, se jasno vidi, da imajo prednost zagotovo ukrajinski avtorji, potem določeni
balkanski avtorji, da pa skoraj popolnoma izostajajo slovaški, češki in tudi slovenski.
Ali bi se potem morali povezati s kakšno drugo državo v skupni promociji?
To je zelo dvorezen meč. Bile so predstavitve, kjer smo se bolj ali manj povezovali z našimi
južnimi sosedi pod temo Balkana. Še vedno je v okviru teh promocij, ki jih izvaja mreža
Traduki, kjer sodeluje tudi Slovenija, vedno tema Balkana v ospredju. Ampak spet, to je zelo
dvorezen meč. Nikoli se tudi nismo, ne le na področju kulture, ampak tudi družbeno,
politično ali kako drugače, povezovali z višegrajsko skupino, tako da bi pravzaprav verjetno
našli bolj malo povezav in niti ne vem, če bi ravno naleteli na plodna tla. Meni se zdi, da je
še vedno najboljši recept ta, da se poišče določene avtorske glasove, določene izrazite
avtorske govorice, ki zmorejo, so ali pa menimo, da še bodo naletele na dobro, pozitivno,
močno resonanco v tujini, gradimo na njih in potem skozi te vidne avtorske osebnosti in
njihova dela potegnemo najprej tudi druge.
Tako kot Skandinavci?
Recimo. Skandinavci so imeli precej sreče z vzponom žanra nordic noir. Saj tudi to je ena
slovenska specifika, da žanra nismo nikoli razvijali. Ampak to je specifika ne samo v
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literaturi, tudi v filmu. To je nekaj, kar se prebuja res šele zadnja leta. In seveda zdaj z
vzponom predvsem tega kriminalnega žanra drugje je težko, da bi Slovenci razvili neko
inovativno obliko kriminalke v tem smislu.
Po drugi strani imamo močno stripovsko tradicijo, vseeno pa tudi zdaj ne moremo
reči, da se slovenski stripi v nekih vidnejših količinah prevajajo v tujino. Imamo tudi
tradicionalno navezavo med slovenskimi stripovskimi avtorji in tradicijo belgijskih in
francoskih avtorjev, ampak vseeno tudi tu vidimo, da slovenski striparji ne izhajajo ravno
pogosto pri belgijskih ali pa francoskih striparskih založbah, kjer je ta tradicija zelo močna.
Kljub temu da obstajajo neke povezave.
Literarna scena je zelo majhna. Ne samo pri nas, ampak dejansko povsod. To je zelo
omejeno število ljudi in tudi vsakdo, ki se začne ukvarjati s prodajo avtorskih pravic in ki se
začne enkrat gibati v tem krogu, potrebuje nekaj let, potem pa bolj ali manj to omrežje pozna
in je noter. Hkrati pa področje deluje tako, da zelo težko uspeš brez nekih vsaj približno
osebnih stikov. Skratka, osebni stiki so ključni pri tem poslu. Tega ne morem dovolj
poudariti.
Torej se udeleženci sejmov med seboj že od prej poznajo?
Seveda. Ni potrebno, da so to neka globoka prijateljstva. Gre za to, da se enkrat, dvakrat ali
trikrat na leto udeležiš sejma ali pa kakega drugega mreženja, kjer se enostavno rokuješ in
ljudi poznaš vsaj na videz. Naslednjič je potem bistveno lažje. Ti ljudje potem zagotovo
preberejo tvoje elektronsko sporočilo, ko ga dobijo. Zato sem jaz začela tudi slovenske
založnike zelo nagovarjati k temu, da se udeležujejo teh štipendij knjižnih sejmov
(fellowship program), ki jih imajo različni sejmi. To so zelo kakovostni programi mreženja
oziroma izjemne priložnosti, da te stike najdeš, navežeš in jih potem, če ostajaš v tem poslu,
se s tem ukvarjaš, tudi zlahka vzdržuješ. Ker dejansko je to, kot sem že rekla, omejen nabor
ljudi, s katerimi lahko ti vzdržuješ, vsaj približno, nekajkrat na leto stike. Saj vsi tisti, ki se
s tem ukvarjamo, točno vemo, kako to gre. Če dobiš sporočilo od nekoga, ki ga poznaš, če
dobiš sporočilo od založbe, ki jo poznaš, od agenta, ki ga poznaš, pogledaš tudi, kaj je
vsebina tega sporočila. Ti programi so odlična stvar.
Kako pa je to videti?
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Mislim, da je bil prvi sejem, ki je začel s tem, prav sejem v Frankfurtu. To so strokovni
programi, ki so jih zagnali sejmi v tem smislu, da povabijo do dvajset založnikov z vsega
sveta. Po navadi si je treba pokriti samo potne stroške, vse ostalo pa krije sejem, ki je ta
program razvil. In naredijo potem za udeležence strokovni program v času sejma, pa še na
sejmu so lahko. To pomeni, da poleg tega, da imaš izjemno priložnost, da se pet do sedem
dni družiš z 20 kolegi z vsega sveta in jih spoznaš, si izmenjaš vizitke in potem te stike
vzdržuješ, so to programi, ki te potem organizirano peljejo na sestanke po založbah v državi,
kjer se ta sejem dogaja. Predstavijo ti, torej z obrazom in imenom, založnike iz te države, te
peljejo na družabne dogodke teh sejmov ali določene zabave, kamor, če nikogar ne poznaš,
sploh nimaš vstopa, ker nimaš pojma, kje in kdaj se dogajajo, ti dajo neka specifična znanja
z različnimi okroglimi mizami, debatami, izveš na ta način tudi, kje se kaj dogaja, kakšni so
kje trendi, kaj kdo dela. To je tudi zelo koristno za urednike, ki kupujejo pravice, ne samo
za tiste, ki prodajajo. Je pa najbolj smiselno, da se teh mreženj udeležujejo ali prodajniki ali
nakupniki ali pa nekdo, ki je vse to skupaj v eni osebi, kar je pri nas sicer redko. Zagotovo
je v tem smislu daleč najboljši fellowship program sejma v Frankfurtu, potem knjižni sejem
v Jeruzalemu, Parizu, Göteborgu. Tudi sejem v Guadalajari v Mehiki ima izjemno dober
fellowship program in omogoča dober vpogled v latinskoameriški trg književnosti, ker je to
tamkajšnji največji knjižni sejem.
Potem pa so tukaj še določeni azijski sejmi, ki so vzniknili v zadnjem času. Predvsem
mislim tukaj na knjižna sejma v Abu Dhabiju in Sharjahu. Ti pa nimajo štipendij, ampak
subvencionirajo tvoj obisk sejma v tem smislu, da ti plačajo udeležbo, potem je pa odvisno
od tebe, kaj tam narediš. Ampak Sharjah je imel prvi dve ali pa celo tri leta tako, da so za
pogodbe, sklenjene na sejmu, oni plačali avanse.
Kako pa pridejo založbe do teh štipendij?
Treba se je prijaviti. To imajo vsi sejmi objavljeno na spletni strani.
Glede na to, da sprejmejo do približno 20 založb, ali to pomeni, da imajo zelo
strog izbirni proces?
Ja. Izjemno velika selekcija je v Frankfurtu, Jeruzalemu, zdaj tudi že v Guadalajari. Lažje je
v Göteborgu ali Parizu. Tudi evropskim založnikom je lažje, ker so bližji, Göteborg pa tudi
pokrije letalsko karto do nekega zneska, ki pa je običajno dovolj, če se potuje iz Slovenije.
Mi smo zdaj na JAK-u začeli z letošnjim letom založnikom pošiljati novice po elektronski
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pošti, v katerih jih opozarjamo tudi na te sejme. Vsakdo si arhiv novic lahko ogleda na spletni
strani JAK-a.
Katerih sejmov pa se udeležujejo slovenske založbe?
Mogoče lahko ločiva. JAK se s slovensko nacionalno stojnico udeležuje sejma v Frankfurtu
in sejma v Leipzigu na nemškem govornem področju ter sejma v Bologni. Ostalo pa malo
variira. Nekaj časa je bila stojnica prisotna tudi v Pragi, nekaj časa v Moskvi, lani recimo v
Pekingu, ampak to so odločitve, ki so v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in
ministrstvom za zunanje zadeve. Drugo leto bo v New Delhiju. Slovenija nima svoje stojnice
v Londonu in tudi slovenski založniki sejem v Londonu zanemarjajo. Po krivici, ker je
pomemben sejem. Drugače pa, založniki se seveda največ udeležujejo sejma v Frankfurtu in
sejma v Bologni, ostalo pa precej sporadično. Lani smo bili v Torinu trije, letos ni bilo
nikogar. Premalo, veliko premalo hodijo slovenski založniki na sejme. Že na sejme v naši
bližnji okolici, v Budimpešti, Beogradu, Pulju. V Beogradu in Pulju sta zagotovo dva sejma,
kjer se da s kolegi z bivšega skupnega področja odlično govoriti o izdajah. Še vedno so to
tudi pravice, ki se najlažje plasirajo.
Založbe, sodelujoče v moji raziskavi, prodajajo veliko pravic v države nekdanje
Jugoslavije.
Seveda. To gre velikokrat samo po sebi. Nekateri se za to niti ne trudijo prav aktivno, saj kar
pride povpraševanje. Bolj oni nas spremljajo kot mi njih.
Kako kandidatura za državo, častno gostjo v Frankfurtu, vpliva na področje
prodaje avtorskih pravic?
Ideja za ta nastop Slovenije kot častne gostje v Frankfurtu je bila razvita na podlagi določenih
argumentov, predvsem izkušenj drugih držav, ki so nastopile kot častne gostje. Recimo, če
vzamemo vsaj nekaj držav, ki so z nami primerljive. Katalonci, ki so bili v 90. letih, so šele
po Frankfurtu začeli res globalno prodajati pravice. In to pravi tudi večina malih držav, ki
so se predstavljale tam, Finci in Islandci v zadnjih letih. Vsi pravijo, da so šele po Frankfurtu
začeli pravice prodajati tudi na Japonsko, tudi v Korejo, ker to so strašna odstopanja, recimo
Islandija ali pa Finska nista tako daleč od nemškega trga, pa recimo v Korejo sploh niso
prodajali, medtem ko je za Nemčijo Južna Koreja največji kupec pravic. Nemčija največ
prevodnih pravic proda v Južno Korejo.
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A bi bilo smiselno, da bi založniki že zdaj igrali na to noto: »Bomo častna gostja
v Frankfurtu, splača se vam imeti kakšno naše delo ...«?
Ja, jaz izrazito igram na to noto, zato ker se založbe, kot sva prej govorili, težko odločajo na
podlagi vzorčnega prevoda, ker so se stvari po letu 2008 spremenile. Še ena nova specifika
je, da se založbe bistveno počasneje odločajo, bistveno bolj preudarno. In nemalokrat traja
tudi do dve leti, da se dokončno odločijo, da bodo neko delo izdale. Ali pa se obrnejo tri leta,
da določeno knjigo uvrstijo v založniški program, ker so se po količini nekoliko skrčili.
Seveda je to povezano tudi z delom prevajalca, ampak večinoma se obrne kar nekaj časa in
logično je, da je treba zdaj aktivno delati na tem, če želimo imeti čez pet let vidno število
prevodov. In absolutno je izpostavljanje tega, da smo kandidatka za častno gostjo in da se
bo to tudi zagotovo zgodilo, po možnosti leta 2021, ena velika prednost zato, ker nemalo
založb v nemškem prostoru zagotovo izda vsaj eno delo, vezano na državo častno gostjo.
Veliko je takih, ki izdajo do tri, ker je to dogodek, ki je medijsko izjemno podprt. 70 %
medijskih objav v zvezi s sejmom v Frankfurtu je v zvezi s častno gostjo, torej 70 % vseh
medijskih objav, ki se dotikajo knjižnega sejma v Frankfurtu, je povezanih s častno gostjo
tistega leta. To je takšen medijski odziv, da so potem seveda dosti bolj vidne tudi založbe,
ki izdajajo avtorje častne gostje, vidnejša je ta literatura in učinek je izrazit tudi na okoliške
države in globalno. Predvsem na azijski trg zna imeti to dober učinek.
Že zdavnaj bi se moral zgoditi glede na to, kako se na veliko pri nas piše otroška
knjiga in slikanice in kako na veliko ustvarjajo slovenski ilustratorji, fokus v Bologni.
Seveda ti fokusi obstajajo tudi drugje. Letos bomo izpeljali nek manjši fokus na knjižnem
sejmu na Dunaju, ampak to so potem vsi knjižni sejmi, ki imajo bolj ali manj regionalni
doseg. London ima čisto drugače zasnovan ta fokus. Mogoče ni tako zanimiv za Slovenijo,
zato ker odmeva skozi druge kanale. Če ti delaš fokus v Londonu, je to hkrati zelo drago, po
drugi strani pa se ne obrestuje v številu novih angleških prevodov v istem smislu, kot se
fokus v Frankfurtu obrestuje v številu novih nemških prevodov. Oziroma dobiš skozi fokus
v Frankfurtu več novih angleških prevodov kot skozi fokus v Londonu. In se tudi zadnje
čase vidi, logično je, da se v Londonu predstavlja Poljska kot dežela v fokusu ali pa Indija ...
Države, ki so kulturno povezane z Veliko Britanijo?
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Ja. Tudi drugače zasnovan je ta fokus. Tako da poleg Frankfurta in Bologne je Pariz
zagotovo tudi zanimiv, ampak spet drugače deluje. Je pa zanimiv tudi zato, ker se v
francoščino še zdaleč ne prevaja toliko, kot bi se lahko.
Čeprav imamo nekaj bolj znanih avtorjev, ki se prevajajo tudi v francoščino.
Imamo, ja, ampak ne moreš pa zdaj reči, da bi francoski založniki spremljali, kaj pri nas
novega izide ali pa kdo so novi avtorji. Ker tudi to je, da je vsaj vsakih pet let viden en
generacijski premik pri literarnih ustvarjalcih, ko pride toliko in toliko novih avtorjev na
sceno. Zato obstajajo države, ki te fokuse vedno znova ponavljajo. Izrazito lahko tu
izpostavim Nizozemce, seveda je za njih lažje, ker vedno sodelujejo tudi s flamskim delom
Belgije in gre za bistveno večji prostor. Oni se vedno predstavljajo skupaj in imajo skoraj
vsakih nekaj let nekje fokus, imeli so ga že praktično povsod, od Book Expo America do
Pariza in Guadalajare, imeli pa so fokus tudi v Londonu. Skratka, na kar veliko svetovnih
sejmih so imeli že svoje fokuse, tudi v Aziji, v Seulu. Tako da ima to nek smisel, če hočeš,
da tudi vsaka nova generacija literarnih ustvarjalcev v mednarodnem prostoru pridobi vsaj
malo pozornosti, da ljudje spremljajo novosti.
Drugače pa pred sejmom v Frankfurtu iščemo kakovostne nemške založbe tudi zato,
ker so bile naravni most za slovenske avtorje tradicionalno avstrijske založbe, predvsem
založbe na avstrijskem Koroškem. Ampak te založbe nimajo pravega dosega.
Torej moramo biti malo bolj odločni.
Ja. Da pa ti prideš do take založbe, do kakovostne vidne založbe z dobro distribucijo, so pa
ključni osebni kontakti. Do tega se ne pride kar tako. Pa določeni posredniki v tujini recimo.
Izjemno dragocen je bil v tem smislu, veliko avtorjev je bilo ravno zaradi njega prevedenih
in plasiranih, tudi pri Suhrkampu, Fabjan Hafner, ki smo ga pa žal izgubili lani. Tako da sem
zelo vesela, da nam je uspelo prepričati Goethe-Institut, ki bo začel letos podeljevati
nagrado, prevajalsko nagrado Fabjana Hafnerja, in sicer se bo podeljevala bienalno. Letos
novembra bo podeljena najprej za prevod iz nemščine v slovenščino, naslednje leto v
Leipzigu pa iz slovenščine v nemščino. Tudi to bo podelilo neko novo vidnost in dvignilo
tudi status prevajalcev iz slovenščine v nemščino. Tudi to je vedno problem, imeti dovolj
kakovosten nabor prevajalcev za določene jezike. Pri majhnem jeziku je to vedno problem.
Zato so tudi zelo pomembni ti prevajalski seminarji, ki jih JAK organizira že vrsto let, in od
lani ta specializiran seminar prav za prevajalce iz slovenščine v nemščino.
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Kako pa je na splošno s prevajalci?
Za veliko jezikov imamo prevajalce. Za arabščino imamo, nimamo pa recimo za turščino, tu
so v veliki prednosti Hrvati, Bosanci in Srbi, ki pa imajo precej prevajalcev v turščino in to
se tudi vidi po številu izidov. In pri turščini je pač obvezen jezikovni most prek angleščine
ali pa nemščine. Obstaja nekaj jezikov, za katere nimamo prevajalcev. Ampak imamo recimo
za japonščino, kitajščino, ne vem, kako je s korejščino, za islandščino recimo nimamo.
Imamo prevajalce iz norveščine, ne vem pa, če imamo za v norveščino. Za švedščino imamo
dve dobri prevajalki. To so ti problemi malih jezikov in prevajanja med malimi jeziki.
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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.

Katja Urbanija

V Ljubljani, 1. septembra 2017

