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professional and foreign language literature. It is advisable that LCL improves the promotion of e-books, expands
technological limitations and builds a more diverse collection of e-books.
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1. UVOD
Splošne knjižnice morajo slediti tehnološkim spremembam v družbi, da bi lahko svojim članom
nudile dostop do kakovostnih in raznolikih informacijskih virov in s tem opravljale svoje
poslanstvo ter stremele k nenehnemu izboljšanju svojih storitev. Danes te informacijske vire
in storitve predstavljajo tudi e-knjige, ki jih svojim članom nudijo vse slovenske splošne
knjižnice. Nudenje e-knjig je v slovenskem okolju relativno nova storitev, ki poleg obogatitve
knjižnične zbirke predstavlja tudi nov izziv. Na kakšen način širiti branje e-knjig in pridobiti
nove bralce, predstavlja izziv tudi MKL. Za cilj raziskave sem si zastavila pridobiti širšo sliko o
priljubljenosti e-knjig med uporabniki MKL, torej o tem, kakšen odnos imajo do e-branja tako
bralci kot tudi nebralci e-knjig. Da bi pridobila odgovore glede zastavljenega raziskovalnega
problema, sem oblikovala tri raziskovalna vprašanja, ki sem jih raziskovala s pomočjo ankete
med uporabniki MKL: kakšne so bralne navade, povezane z e-knjigami, med uporabniki MKL;
kateri so razlogi za branje oziroma nebranje e-knjig med uporabniki MKL; Kdo so bralci in kdo
nebralci e-knjig med uporabniki MKL itd.
Tematiko raziskovalnega problema sem želela predstaviti celostno. Za voljo tega sem
teoretični del magistrskega dela pričela z osnovnimi dejstvi o raziskovalnem problemu.
Predstavila sem e-knjigo in njen razvoj v svetu in Sloveniji ter podrobneje opisala razvoj
ponudbe e-knjig v MKL. Osrednji del raziskave predstavljajo (ne)bralci in njihov odnos do
e-knjig, zaradi česar sem obsežneje predstavila dosedanje raziskave s področja bralnih navad
bralcev e-knjig ter razloge za branje in nebranje e-knjig.
Predstavila sem raziskavo, ki je bila izvedena s pomočjo dveh ločenih anketnih vprašalnikov;
eden je bil namenjen za bralce e-knjig in drugi za nebralce. Anketiranje je potekalo v prostorih
MKL in s pomočjo spletne ankete, ki je bila uporabnikom dostopna na družbenih omrežjih
MKL. Po končanem anketiranju sem zbrane podatke analizirala in jih predstavila s pomočjo
grafov, tabel in opisno v praktičnemu delu magistrskega dela.
Praktični del magistrskega dela sem začela s predstavitvijo demografskih podatkov
anketirancev. Sledi predstavitev skupine bralcev e-knjig, kjer sem predstavila njihove bralne
navade in s pomočjo demografskih podatkov, kdo sestavlja skupino bralcev. Na koncu sem
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predstavila še skupino nebralcev in njihov odnos do e-knjig ter s pomočjo demografskih
podatkov sestavo skupine nebralcev.
Sledi razprava, kjer sem s pomočjo rezultatov obeh anket odgovorila na raziskovalna vprašanja
ter svoje ugotovitve primerjala z dosedanjimi raziskavami. Izpostavila sem ključne ugotovitve
in uporabno vrednost ugotovitev, ki jih je prinesla raziskava.
Celotno delo sem povzela v zaključku s poudarkom na glavnih ugotovitvah in njihovi uporabni
vrednosti.
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2. E-KNJIGA
Osrednja tema, s katero se ukvarjam v magistrskem delu, je odnos bralcev do e-knjig. Za
celostno razumevanje raziskovalnega problema moramo najprej poznati osnovne značilnosti
e-knjige. Za voljo tega v naslednjem poglavju predstavim, kaj je e-knjiga ter katere so njene
glavne značilnosti, saj vplivajo na njeno sprejetost med bralci.

2.1 DEFINICIJA E-KNJIGE
Skozi zgodovino in razvoj elektronske knjige oziroma e-knjige se je v strokovni literaturi zvrstilo
mnogo definicij, kaj e-knjiga je, vendar do sedaj še ni bilo ene, splošno sprejete univerzalne
definicije (Vassiliou in Rowley, 2008). Iz pregledane literature sem izbrala dve definiciji, ki
e-knjigo predstavljata z različnih vidikov.
Prva definicija je iz Bibliotekarskega terminološkega slovarja in e-knjigo definira predvsem z
vidika nosilca oziroma tehnologije, s pomočjo katere je njena vsebina dostopna za branje.
Opredeli jo kot (Elektronska knjiga, 2011):
1. »monografsko publikacijo na elektronskem mediju, predvsem na optičnih diskih,
internetu;
2. monografsko publikacijo v elektronski obliki, ki se jo lahko uporablja le s temu
namenjeno posebno programsko opremo na osebnem računalniku;
3. prenosno računalniško napravo za listanje, branje elektronskih dokumentov«.
Druga izbrana definicija, ki je plod raziskave avtoric Vassiliou in Rowley (2008), pa e-knjigo
definira z njenega vizualnega in funkcionalnega vidika. Definicija je dvodelna, saj sta avtorici
želeli poudariti relativno stabilne in dinamične značilnosti e-knjig. Prvi del definicije zajema
obstojne značilnosti e-knjige, drugi del pa je dinamične narave, saj se osredotoča na
tehnologijo in z njo povezane prednosti e-knjige, zaradi česar v prihodnosti potrebuje revizije,
če se tehnologija, prednosti in karakteristike e-knjige spremenijo. Vassiliou in Rowley (2008,
str. 363) na podlagi tega predlagata naslednjo definicijo:
1. »E-knjiga je digitalni objekt z besedilno in/ali drugo vsebino, ki je rezultat združitve
koncepta knjige s funkcijami, ki jih omogoča elektronsko okolje.
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2. E-knjige imajo običajno vgrajene funkcije, kot so iskanje po vsebini in s pomočjo sklicev,
hipertekstovne povezave, zaznamki, opombe, podčrtovanje, multimedijske vsebine in
interaktivna orodja.«

2.2 FORMATI E-KNJIG IN BRALNE NAPRAVE
Vprašanje formatov in bralnih naprav je ključno, ko gre za razširjanje branja e-knjig med bralci.
Z vidika tehnologije je najbolj pomembno za branje e-knjig, ali bo format e-knjige kompatibilen
z bralčevo bralno napravo in ali bo bralna naprava, ki jo ima bralec na voljo ali pa si jo lasti,
zadovoljila bralčeva pričakovanja in omogočila pozitivno bralno izkušnjo. V nasprotnem
primeru lahko tovrstne tehnološke omejitve odvrnejo bralca od branja e-knjig.

2.2.1

Bralne naprave

E-knjige lahko beremo na veliko različnih napravah. Poznamo namenske bralne naprave
oziroma bralnike in nenamenske naprave, med katere običajno spadajo prenosni in namizni
računalniki, tablični računalniki in pametni telefoni. Vsaka od naprav ima svoje prednosti in
pomanjkljivosti, katera je za branje e-knjig najbolj primerna, pa je odvisno od preferenc in
potreb bralca.


Namenski bralnik

Bralnik je prenosna elektronska naprava, ki je oblikovana za branje e-knjig in ostalih
elektronskih publikacij. Na trgu je dostopnih veliko bralnikov različnih proizvajalcev, ki imajo
različne lastnosti in posledično nudijo bralcem različne bralne izkušnje. Med najbolj znanimi
so Kindle, Nook, Kobo itd. (Comparison of e-readers, 2018). Glavna prednost bralnika pred
drugimi napravami, ki omogočajo branje, je nesvetleč zaslon s tehnologijo elektronskega
črnila, ki omogoča podobno bralno izkušnjo kot branje tiskane knjige. Zaslon se na svetlobi ne
blešči in je prijazen očem (Gallagher, 2017). Po drugi strani je ta lastnost lahko tudi
pomanjkljivost, saj je tako oteženo branje v temi (kar pa omogočajo druge naprave, ki imajo
svetleč zaslon). Druga prednost pred ostalimi mobilnimi napravami je nizka poraba energije in
nižja cena naprave, ki pa je odvisna od modela bralnika. Različni modeli bralnikov omogočajo

FEMC, M. E-knjige kot izziv: primer Mestne knjižnice Ljubljana. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

13

različne funkcije. Nekateri imajo dostop do interneta, kar omogoča, da si e-knjige na njih
naložimo neposredno, sicer pa je treba e-knjige na bralnik naložiti s pomočjo računalnika
(Turvey, 2018b). Za razliko od drugih prenosnih naprav so bralniki, razen branja e-knjig, lahko
zelo omejeni in nimajo drugih funkcij. To je lahko prednost, saj bralca med branjem e-knjig nič
ne moti, ali pomanjkljivost, saj naprave ne moremo uporabljati za nič drugega, npr. gledanje
videovsebin, branje e-pošte ipd. Med bralniki, tako kot med drugimi napravami, je na trgu
dostopnih veliko različnih modelov, ki imajo različne lastnosti, kar bralcem omogoča, da si
izberejo tistega, ki jim najbolj ustreza. Še vedno pa velja, da je bralnik najboljša izbira za tiste
bralce, ki želijo napravo zgolj za branje e-knjig (Gallagher, 2017).


Tablični računalnik in pametni telefon

Vsi novejši tablični računalniki in pametni telefoni omogočajo branje e-knjig s pomočjo
primerne programske opreme (Štrancar, 2013; Turvey, 2018b). Tako kot pri namenskih
bralnikih je njihova prednost, da so lahko prenosljivi in omogočajo branje e-knjig kjerkoli.
Prednost tabličnih računalnikov in pametnih telefonov je, da imajo brezžično povezavo do
spleta (česar nimajo vsi bralniki). Njihova pomanjkljivost je, da porabijo več energije in imajo
običajno nekoliko višjo ceno kot bralniki. Tako pomanjkljivost kot prednost je svetleči zaslon,
ki običajno ni optimiziran za branje e-knjig in lahko povzroči utrujenost oči ter otežuje branje
na sončni svetlobi. Težavo se lahko omili z nastavitvami svetlosti in s prevlekami proti
bleščanju. Svetleči zaslon je lahko tudi prednost, saj omogoča branje v temi. Dodatna
pomanjkljivost pametnih telefonov je tudi, da imajo manjši zaslon, ki lahko nekaterim bralcem
otežuje branje (Štrancar, 2013). Na trgu je dostopnih veliko modelov tabličnih računalnikov in
pametnih telefonov, zato si bralec lahko izbere primernega zase. Splošno pa velja, da sta ti dve
mobilni napravi najbolj primerni za bralce, ki želijo poleg branja e-knjig tudi multifunkcionalno
napravo (Gallagher, 2017).


Namizni in prenosni računalnik

E-knjige lahko beremo na namiznih in prenosnih računalnikih s pomočjo primerne programske
opreme (Štrancar, 2013; Turvey, 2018b). Prednost branja na računalniku je, da ima v
primerjavi s prej omenjenimi napravami velik zaslon, zato je branje lažje in bolj sproščeno
(Turvey, 2018b). Ravno tako je velikost računalniškega zaslona lahko pomanjkljivost, saj so
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možnosti branja omejene zaradi nezmožnosti premikanja namiznega računalnika oziroma
okornosti prenosnega računalnika. Podobno kot pri tabličnem računalniku in pametnem
telefonu pomanjkljivost lahko predstavlja svetleči zaslon (ki je, kot sem že omenila, lahko tudi
prednost) (Štrancar, 2013).
Vsaka od predstavljenih naprav za branje ima svoje pomanjkljivosti in prednosti, zato je izbor
najboljše naprave odvisen od potreb in preferenc vsakega posameznega bralca.

2.2.2

Formati e-knjig

Formati e-knjig so dejavnik, ki pomembno vpliva na dostopnost e-knjig za bralce. Za e-knjižne
trge so pomembni formati, ki imajo široko podporo pri strojni in programski opremi, ki
omogoča prenosljivost in interoperabilnost. Poznamo odprte in zaprte formate. Odprti
formati so pomembni, saj omogočajo lažji vstop e-založnikov, ki nimajo lastnega formata, na
e-knjižni trg in posledično večjo dostopnost e-knjig za bralce. Ravno tako so pomembni zaprti
formati zaradi svoje razširjenosti v e-založništvu in med bralci e-knjig.
V slovenskem okolju so najbolj razširjeni naslednji formati e-knjig:


PDF

PDF (Portable Document Format) je najbolj razširjen format za splošno uporabo (Turvey,
2018a). Zaradi razširjene programske opreme, ki je omogočila ogled in tiskanje dokumentov
na različnih platformah, je postal standard za objavo dokumentov na spletu. Sprva je bil
lastniški format podjetja Adobe, leta 2008 pa je podjetje objavilo specifikacijo formata kot
odprtega standarda, za katerega od tedaj skrbi International Organization for Standardization
(Model razvoja e-založništva …, 2013). Glavna značilnost formata je, da obdrži izvirno obliko
strani. Ta lastnost je lahko prednost, saj je organizacija strani dokumenta takšna, kot jo je
oblikoval avtor. Obenem pa je lahko pomanjkljivost, saj se njegova standardna velikost papirja
(A4) ne prilagaja velikosti zaslona in je posledično težje berljiv na manjših bralnih napravah,
npr. telefonu, in je primernejši za branje na napravah z večjim zaslonom, npr. računalniku
(Clark, 2013; Turvey, 2018a). Čeprav ni najprimernejši format za e-knjige, ga zaradi njegove
razširjenosti ne kaže odpisati (Model razvoja e-založništva …, 2013).
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EPUB

Format EPUB (Electronic Publication) je odprt format, ki ga vzdržuje International Digital
Publishing Forum, in je od vseh formatov najbližje temu, da postane mednarodni standard za
e-knjige (Clark, 2013; Model razvoja e-založništva …, 2013). Je zelo razširjen format, saj ga
podpira večina bralnikov (izjema je Kindle). Je odprt standard, kar pomeni, da je njegova
uporaba brezplačna in na voljo vsem (Razlike med EPUB, MOBI, AZW in PDF formati, 2012).
Zasnovan je tako, da se vsebina prilagaja zaslonu bralne naprave, zato je primeren za branje
na katerikoli napravi, tudi manjših, npr. telefonu. (Model razvoja e-založništva …, 2013;
Turvey, 2018a). Primeren je za e-publikacije s slikami, lahko je obogaten tudi z vgrajenimi
avdio- ali videovsebinami (Turvey, 2018a).


CBZ

CBZ (Comic Book Zip) je format, ki ga v elektronskem založništvu najpogosteje uporabljajo za
stripe. Gre za pakirane datoteke, ki shranjujejo več slik, običajno datotek .PNG ali .JPEG, ki so
organizirane v strani stripa (Štrancar, 2013; CBZ File Extension, n. d.). Beremo jih lahko z
uporabo različnih pregledovalnikov stripov (npr. Calibre) (CBZ File Extension, n. d.).


AZW

Med bolj razširjene formate spada tudi AZW, ki ga je za svoj bralnik Kindle razvilo podjetje
Amazon in temelji na tehnologiji Mobipocket (.mobi) (Razlike med EPUB, MOBI, AZW in PDF
formati, 2012; Štrancar, 2013). Čeprav gre za zaprt format, ga v poglavju omenjam, saj je zelo
razširjen med bralci e-knjig. Amazon namreč ne podpira drugih formatov poleg lastnega, ki pa
ni interoperabilen. Bralniki in bralne aplikacije Kindle prikazujejo zgolj e-knjige, kupljene v
Amazonovi e-knjigarni, uporabniki pa teh tudi ne morejo prenašati iz Amazonovega
ekosistema (Model razvoja e-založništva …, 2013).
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3. RAZVOJ E-KNJIGE
Tehnične značilnosti e-knjige, ki vplivajo na njeno sprejetost med bralci, so neločljivo povezane
s potekom njenega razvoja v določenem okolju. Kako sta uporaba in branje e-knjig
uporabniško prijazna ter kako dostopne so e-knjige bralcem, vpliva na to, kako priljubljene in
sprejete so med bralci. Kako je potekal razvoj e-knjige v določenem okolju, je zato bistvenega
pomena, če želimo bolje razumeti odnos bralcev do e-knjig. V naslednjem poglavju zato
predstavim nekaj bistvenih točk v razvoju e-knjige po svetu in v Sloveniji.

3.1 RAZVOJ E-KNJIGE V SVETU
Zasnova ideje o elektronski knjigi je bila prvič predstavljena v članku Vannevarja Busha z
naslovom 'As we may think', objavljenem leta 1945, v katerem je pisal o memexu, napravi, v
kateri bi lahko posameznik shranjeval vse svoje knjige, zapise, sporočila in bi omogočala
njihovo upravljanje. Naprava ni bila nikoli izdelana, Busheva ideja o prenosni osebni knjižnici
pa je začela dobivati obliko skoraj 30 let kasneje, ko je Alan Kay v svoji doktorski disertaciji
opisal prototip majhnega osebnega računalnika, ki ga je imenoval Dynabook. Tehnologija še
ni bila dovolj razvita, da bi načrt tudi uresničil (Manley in Holley, 2012).
Za bolj splošno sprejeto rojstvo elektronske knjige velja Projekt Gutenberg. Nastanek
najstarejše in največje zbirke brezplačnih e-knjig na svetu sega v leto 1971. Vsebuje
pomembna dela s področja literature, znanosti in drugih vej človeškega ustvarjanja, ki so jim
potekle avtorske pravice (Skrt, 2004). Zbirka e-knjig še vedno raste in sedaj šteje več kot
56.000 brezplačnih e-knjig (Project Gutenberg, 2018).
Projektu Gutenberg je sledil Google, ki je v letu 2004 pričel z digitalizacijo knjig, ki so jim
potekle avtorske pravice, in svojo dejavnost kmalu razširil na digitalizacijo avtorsko zaščitenih
knjig, kar se je v letu 2005 odrazilo v prvem od mnogih sodnih postopkov, ki so bili leta 2016
razrešeni v prid Googlu (Whitney in Castell, 2017). V storitvi Google Knjige sedaj ponujajo opis
knjige, lahko pa tudi predogled določenega števila strani ali celotne knjige, ki so ji potekle
avtorske pravice ali pa so zanjo dobili dovoljenje s strani založbe ali avtorja (O storitvi Google
Iskanje knjig, 2011).
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Da bi e-knjige med bralci lahko dosegle priljubljenost tiskanih knjig, je bilo treba ponudbo
razširiti na avtorsko zaščitena dela in aktualno založniško produkcijo. Prva e-knjiga, ki ji je
uspelo doseči svetovni množični trg, je bil leta 2000 roman Stephena Kinga 'Riding the Bullet',
ki je v prvi uri od ponudbe na spletu dosegel 400.000 prenosov, kar je izjema na sicer relativno
majhnem trgu e-knjig. Roman je nakazal pot množičnemu sprejetju e-knjig komercialnih
založnikov, kljub temu pa je minilo skoraj desetletje, preden je bil njihov marketinški potencial
uresničen in je trg e-knjig bralcem ponudil zadovoljivo število naslovov (Whitney in Castell,
2017).
Založniki so imeli glede e-knjig pomisleke, saj bi knjižne uspešnice lahko postale žrtev
nezakonitega razmnoževanja (Whitney in Castell, 2017). Rešitev, ki bi preprečila kršenje
avtorskih pravic zaradi enostavnosti kopiranja elektronskih dokumentov ter omogočila
njihovo pošteno zaračunavanje, se je pokazala v obliki svojevrstne zaščite elektronskih
dokumentacij in ostalih izdelkov. Imenuje se DRM (digital rights management) in je širok
pojem, saj zajema tako problematiko avtorskega prava v digitalni dobi kot tudi fizično
varovanje in omejeno distribucijo elektronskih dokumentov. Proizvajalec ali prodajalec fizično
omeji distribucijo elektronskih izdelkov na posamezno napravo, račun, spletno stran, časovno
obdobje, programsko opremo ali na sam izdelek (Štrancar, 2013). V primeru e-knjig DRM
preprečuje uporabnikom oziroma bralcem, da bi e-knjigo kopirali, tiskali ali posojali, saj z njim
omejimo, kako, kje in kdo e-knjigo uporablja. Kupljena e-knjiga zato deluje na določenemu
številu naprav z omejenimi možnostmi prenašanja e-knjige na druge naprave ter naj je ne bi
bilo mogoče kopirati ali posojati brez dotične naprave, če ne izpolnjuje pogojev DRM (Štrancar,
2013; Ebook DRM and security: what is it and how it works, 2017).
Poleg dostopa do širokega nabora vsebin in njihove primerne zaščite pred nedovoljenim
razmnoževanjem je za širjenje e-knjig med bralci pomemben tudi razvoj primerne naprave za
branje. Prva namenska bralnika, Rocket eBook in SoftBook, sta prišla na trg leta 1998 (Whitney
in Castell, 2017). Bralnika še nista omogočala najboljše bralne izkušnje, saj sta imela kar nekaj
pomanjkljivosti, kot so neprimeren prikaz besedila na zaslonu, majhna kapaciteta in bolečine
v rokah zaradi prevelike teže bralnika. Kljub temu pa je mnogo bralcev bilo navdušenih,
predvsem nad možnostjo takojšnje uporabe slovarja med branjem in nad svetlečim zaslonom,
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ki so ga videli kot uporabnega za nočno branje in branje na potovanjih (Manley in Holley,
2012).
Po letu 2000 so bili na področju tehnologije namenskih bralnikov doseženi napredki in postalo
je jasno, da se nenaklonjenost branju z zaslona vse bolj zmanjšuje. Ključni preboj je bil razvoj
tehnologije e-ink (elektronsko črnilo) (Whitney in Castell, 2017). Izdelki, narejeni s pomočjo
tehnologije elektronskega črnila, imajo videz papirja, zelo nizko porabo energije in tanko,
lahko obliko (History, 2018). Tehnologija je bila uporabljena v vseh pomembnejših bralnikih,
ki so v tem obdobju prišli na trg: leta 2006 Sony Reader, leta 2007 Kindle, leta 2009 Nook in
leta 2010 Kobo (Whitney in Castell, 2017).
Podjetje, ki je uspelo vse omenjene zahteve uresničiti in posledično drastično spremeniti
področje e-knjig, je bilo Amazon. Leta 2007 je skupaj s svojo namensko bralno napravo Kindle
ponudil na trgu še 90.000 naslovov e-knjig po nizkih cenah. Nizke cene e-knjig med založniki
niso bile priljubljene, saj so jih občutili kot razvrednotenje knjige ter niso dopuščale
konkurence na trgu e-knjig. Amazon je imel prednost pred ostalimi tekmeci zaradi velikega
vpliva pri komercialnih založnikih, s katerim si je zagotovil knjižne vsebine kljub nizkim
prodajnim cenam e-knjig, s katerimi je dvigoval prodajo svojega bralnika. Svoje digitalno
bralno okolje pa je učinkovito obvladoval tudi skozi uporabo unikatne programske opreme.
Povečano kupovanje bralnih naprav pa se je odrazilo v povečanem povpraševanju po e-knjigah
v splošnih knjižnicah (Whitney in Castell, 2017).
Ponudba elektronskih virov v splošnih knjižnicah v mnogih državah sega v zgodnja devetdeseta
leta prejšnjega stoletja. Sprva so bili ponudniki elektronskih virov multinacionalna podjetja,
njihova ponudba pa je obsegala podatkovne baze, ki pokrivajo različne tematike, kot so na
primer umetnost, izobraževanje, pravo, književnost itd. Po letu 2000 se je ponudba razširila
na elektronske zbirke referenčnega gradiva in monografij z različnih področij (poslovanje,
tehnologija, turizem itd.). Te so za splošne knjižnice predstavljale zgodnje zbirke e-knjig, ki so
jih ponujale svojim uporabnikom na spletu prek oddaljenega dostopa ali v knjižničnih prostorih
na računalnikih. Poudarek je bil na referenčni uporabi in ne toliko na linearnem branju enega
naslova, kar je običajno pri branju leposlovja (Whitney in Castell, 2017).
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Povečano število komercialnih e-knjig na trgu in bralnih naprav med bralci je vodilo v
povpraševanje po e-knjigah s strani uporabnikov splošnih knjižnic. Splošne knjižnice morajo
ostati v koraku s časom in se prilagoditi potrebam svojih uporabnikov ter jim nuditi aktualno
knjižnično ponudbo, kamor sedaj spadajo tudi aktualne komercialne e-knjige. Da bi splošne
knjižnice lahko opravljale svoje poslanstvo, kamor spada tudi omogočanje dostopa do
informacij, so pričele sodelovati z založniki e-knjig in razvijati nove poslovne modele z
namenom prilagajanja zahtevam svojih uporabnikov. Ponudba e-knjig pa ne predstavlja le
aktualne storitve, temveč tudi nove izzive splošnim knjižnicam, kot so dobava oziroma oskrba
z e-knjigami, njihova obdelava, izposoja, zaščita avtorskih pravic, hranjenje izvodov,
oblikovanje novih sodelovanj med knjižnicami, IKT-strokovnjaki in e-založniki itd. (Zubac in
Tominac, 2014).
Izposoja e-knjig se je uveljavila skozi komercialne modele, ki so za uporabnika plačljivi, ter skozi
knjižnične modele (Zamida, 2014). Knjižnični modeli izposoje e-knjig, ki jih svojim
uporabnikom ponujajo knjižnice, vključujejo naslednje modele e-izposoje (A review of public
library e-lending models, 2014, str. 13):
-

»platforme, ki jih upravljajo knjižnice in na njih združujejo lastne elektronske vsebine,

-

platforme, ki jih upravljajo knjižnice in na njih združujejo različne vire licenčnih
elektronskih vsebin,

-

platforme, ki jih upravljajo drugi partnerji in nudijo eno od zgornjih dveh omenjenih
storitev,

-

licenčni dogovori pod vodstvom knjižnice z založniki, avtorji ali agregatorji (skozi
konzorcij ali individualno)«.

Knjižnice imajo možnosti, da oblikujejo svojo prihodnost e-izposoje s tem, da se učijo iz
raznolikih mednarodnih praks in izkušenj z e-izposojo, jih ovrednotijo ter ocenijo, kateri model
prinaša najboljše rezultate za uporabnike (A review of public library e-lending models, 2014).
E-knjige splošnim knjižnicam na eni strani prinašajo ponudbo novih storitev, na drugi strani pa
je to postavilo knjižnice v nenaklonjen položaj pri e-založnikih (Zubac in Tominac, 2014), saj so
se ti zbali, da jim bo upadla prodaja, če bodo knjižnice izposojale e-knjige, saj se bralci potem
morda ne bodo več odločali za njihov nakup. Izposoja tiskanih knjig, o kateri so imeli pomisleke
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založniki v 60. letih, nakazuje ravno nasprotno, saj knjižnice spodbujajo ljudi k nadaljnjemu
branju, ki pogosto vodi v nakup knjig. Pozitivnega vpliva izposoje knjige se zaveda vse več
založnikov, saj se vse več založb, ki so sprva odklonile izposojo svojih e-knjig v knjižnicah,
odloča za priključitev k izposoji (Zamida, 2016).

3.2 RAZVOJ E-KNJIGE V SLOVENIJI
V Evropi in s tem tudi v Sloveniji je razvoj e-knjižnih trgov potekal počasneje kot v Združenih
državah Amerike (v nadaljevanju ZDA). Eden od razlogov je jezikovna pestrost v Evropi, zaradi
katere ni spletnih knjigotržcev, ki bi prodajali in razpečevali vse knjige, ki izidejo v vseh
evropskih jezikih, tako kot na ameriškem trgu to počne Amazon. Oviro elektronskim
založnikom predstavljajo tudi davki na e-knjige, ki so v večini evropskih držav višji od davkov
na tiskane knjige (kar se utegne spremeniti, saj je bil sprejet dogovor o možnosti nižjih stopenj
obdavčenja (Nižje stopnje DDV za elektronske knjige, časopise in periodične publikacije,
n. d.)), in višji avtorski honorarji, ki so se uveljavili v ameriški praksi in znašajo okoli 25 % od
maloprodajne cene e-knjige. Rezultat je, da iz ekonomskega zornega kota ni možno izdati in
prodajati prevodne e-knjige in s tem večje knjižne uspešnice, razen če založnik ne pokrije
večine stroškov, ki so potrebni za nastanek, prodajo in distribucijo e-knjig, z zaslužkom od
tiskane knjige. Posledično različna poročila o knjižnih uspešnicah kažejo, da v Evropi bere v
angleščini vse več ljudi, ki jim ta jezik ni materinščina, kar bi lahko predstavljalo težave, če bi
se zaradi branja e-knjig v angleščini pričelo zmanjševati branje v slovenščini (Kovač, 2010a;
Kovač, 2010b).
V Sloveniji so nastale manjše zbirke in posamične objave e-knjig, še preden so e-knjige pričeli
izdajati založniki. Prve izdaje zbirk sežejo v leto 1995 z objavo klasičnih del v Zbirki slovenskih
leposlovnih besedil in zbirki slovenske literature Besede (Hladnik, 2009), prve izdaje
posamičnih e-knjig pa v leto 2000 s strokovnim delom Biomreže, mišljenje in zavest Mitje
Peruše in leto 2002 z romanom Drobtinice Mihe Mazzinija (Model razvoja e-založništva …,
2013). Na slovenskem e-knjižnem trgu je e-knjige prva ponudila založba Ruslica v letu 2008.
Sprva slovenske klasične in sodobne avtorje ter dela v hrvaškem in srbskem jeziku, lotevajo pa
se tudi objav prevodne literature. Sledile so ji še nekatere druge domače založbe, med njimi
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Genija, Multima, Ptica, Založba FDV, Pedagoški inštitut, Mladinska knjiga, Študentska založba
(od leta 2014 Beletrina) itd. (Elektronske knjige pri štirih domačih založbah, 2012).
V slovenskem knjigotrškem okolju je število leposlovnih e-knjig naraščalo počasi. Prvi poskusi
prodaje leposlovnih e-knjig so bili v prvi vrsti namenjeni končnim kupcem brez lastne
platforme, zato je bilo vključevanje tovrstnih e-knjig v ponudbo knjižnic težavno oziroma
skoraj nemogoče. Izbor ni vključeval veliko naslovov, saj so prevladovala klasična dela
slovenskih avtorjev, katerih avtorske pravice so že potekle. Tovrstna dela so bila vsebinsko
primerna za ponudbo v splošnih in šolskih knjižnicah, ki so jih kljub oviram želele vključiti v
svojo ponudbo, saj so do tedaj v e-formatu uporabnikom nudile predvsem strokovno
literaturo, ki pa je po vsebini primernejša in zanimivejša za uporabnike specialnih in
visokošolskih knjižnic (Klemen, 2013).
Splošne knjižnice so e-knjige svojim uporabnikom skušale približati z različnimi bralnimi
projekti, med katerimi je imel v strokovni in širši javnosti največji odmev projekt »Slovenske
avtorje berem napredno, listam e-papir«, ki ga je leta 2010 izvedla MKL (Letno poročilo MKL,
2010, 2011; Klemen, 2013) s ciljema spodbujati branje slovenskih avtorjev na novem nosilcu
in spoznavati bralnike (Klemen, 2013). Več o razvoju ponudbe e-knjig v MKL predstavim v
naslednjem poglavju.
V naslednjih letih je bilo v slovenskih splošnih knjižnicah s strani njihovih članov vse več
povpraševanjem po e-knjigah. Knjižnice njihovih želja dolgo niso mogle zadovoljiti, predvsem
na področju raznolikosti ponudbe e-knjig. Možnost izposoje e-knjig je za splošne knjižnice
predstavljala mejnik v ponudbi storitev in izboljšano uporabniško izkušnjo za člane knjižnic.
Uresničena je bila leta 2013 v obliki servisa Biblos. Velik interes slovenskih knjižnic je pri
skrbniku servisa pretehtal pri odločitvi, ali izposojo e-knjig ponudi v tržni obliki neposredno
uporabnikom in mimo knjižnic ali ustvariti javni knjižnični servis in oskrbovati obstoječo
knjižnično mrežo (Zamida, 2016).
Testno obdobje servisa Biblos se je pričelo leta 2013 in je potekalo šest mesecev, vanj pa je
bilo vključenih deset testnih knjižnic, ki so vključevale Narodno in univerzitetno knjižnico ter
vse območne knjižnice. Zaradi različnih pogledov o poslovnem modelu je potekalo veliko
razprav med knjižničarji in založniki, oblikovan pa je bil konec leta 2013. V skladu s poslovnim
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modelom vsaka vključena knjižnica prispeva letno članarino, s katero pridobi možnost
uporabe in upravljanja sistema, možnost distribucije gradiva svojim članom in omejen nabor
brezplačnih e-vsebin. Posamezne knjižnice same odločajo o naslovih, ki so zanje zanimivi in bi
jih rade ponudile svojim bralcem. E-knjige knjižnice nabavijo v obliki licenc, ki so brez časovne
omejitve, omejene pa so na 52 izposoj, število hkratnih izposoj pa določijo knjižnice same po
lastni oceni (Zamida, 2016).
Biblos je pozitivno prestal testno obdobje in bil 1. 7. 2013 lansiran v javnost kot prva slovenska
spletna platforma za distribucijo e-knjig, ki na enem mestu omogoča izposojo in nakup e-knjig.
Na platformi so e-knjige dostopne v formatu EPUB in zaščitene pred nedovoljenim kopiranjem
(Klemen, 2013). Danes so v servis Biblos vključene vse slovenske splošne knjižnice (Zamida,
2016).
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4. E-KNJIGE V MESTNI KNJIŽNICI LJUBLJANA
V prejšnjem poglavju sem predstavila razvoj e-knjige v Sloveniji. Ker moja raziskava poteka v
sodelovanju z MKL, predstavim še razvoj in osnovne značilnosti zbirke e-knjig, saj ta vpliva na
odnos članov knjižnice do branja e-knjig.

4.1 PREGLED RAZVOJA PONUDBE E-KNJIG V MESTNI KNJIŽNICI LJUBLJANA
MKL je leta 2010 pričela s testnim projektom ponudbe e-knjig na bralnikih (v prejšnjem
poglavju omenjeni odmevnejši projekt »Slovenske avtorje berem napredno, listam e-papir«).
E-knjige so bile v slovenskem okolju še novost, knjižnica pa je želela sodelovati pri začetnem
obdobju nastajanja ponudbe v slovenskih splošnih knjižnicah. V ta namen je knjižnica pridobila
50 naslovov e-knjig, ki sta ju ponudili založba Ruslica in Študentska založba, za uporabo na
petih bralnikih Kolibri (ki so bili prvi bralniki, ponujeni na slovenskem tržišču s strani podjetja
EPTS (Fidler in Ločniškar-Fidler, 2009)). Konec leta 2010 je svojo ponudbo razširila na 29
bralnikov s 50 naslovi e-knjig in z zakupom 294 licenc. Izposoja e-knjig je bila mogoča le skupaj
z bralniki, ki so last knjižnice, zaradi neustrezno zaščitenih e-knjig pred nedovoljenim
razmnoževanjem (Letno poročilo MKL 2010, 2011). Ponudba e-knjig ni napredovala v letih
2011 in 2012, uporaba e-knjig pa je bila zaradi zaščite gradiva še vedno možna zgolj na
bralnikih knjižnice (Letno poročilo MKL 2011, 2012; Letno poročilo MKL 2012, 2013).
Do bistvenega premika na področju izposoje e-knjig je prišlo leta 2013, ko se je MKL vključila
v platformo Biblos. Zaradi majhnega števila razpoložljivih e-knjig na Biblosu, ki je znašalo 500
naslovov, je bil to bolj tehnološki kot vsebinski premik, vseeno pa pomemben za ponudbo
vsebin na novem nosilcu. MKL je bila ena od desetih testnih knjižnic, ki so sodelovale pri
optimizaciji platforme. MKL je izvajala tudi projekt s ciljem uporabnikom predstaviti bralnike
in e-knjige, organizirana pa so bila tudi namenska izobraževanja o načinih izposoje in uporabe
e-knjig. Izobraževanja so bila s strani članov sprejeta zelo pozitivno (Letno poročilo MKL 2013,
2014).
V tabeli 1 je prikazan pregled ponudbe v MKL med letoma 2013 in 2017. Prva vrstica s podatki
vsebuje podatke o številu naslovov e-knjig v zbirki MKL, ki nam povedo, koliko naslovov e-knjig
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(skupaj s prirastom novih naslovov in podaljšanimi licencami) je bilo tisto leto dostopnih
članom MKL. V letu 2013 je bilo dostopnih 500 e-knjig, ki so predstavljale osnovno, začetno
ponudbo e-knjig na platformi Biblos, do katere je imela MKL dostop že v testnem obdobju.
Leta 2014 niso ponovno zakupili dostopa do vseh razpoložljivih naslovov (A. Klemen, osebna
komunikacija, marec 2018). Prikazati sem želela tudi, kakšen delež predstavlja zbirka naslovov
e-knjig v celotni knjižnični zbirki naslovov MKL, vendar sem podatke lahko pridobila le za leto
2017. Podatek o številu naslovov v knjižnični zbirki MKL je bil pridobljen v mesecu marcu 2018.
Za prejšnja leta podatka ni bilo mogoče pridobiti, ker prirast z dokupom k obstoječim naslovom
in sprotno odpisovanje gradiva ne omogočata ustrezne rekonstrukcije preteklega stanja (M.
Tržan, osebna komunikacija, marec 2018).
V drugi vrstici sem prikazala letni prirast naslovov e-knjig, ki nam pove, koliko novih naslovov
e-knjig je MKL pridobila tisto leto ter kolikšen delež ta prirast predstavlja v celotnem letnem
prirastu novih naslovov v knjižnični zbirki MKL. V letu 2013 gre za prvo, začetno ponudbo
e-knjig, zato o prirastu še ne moremo govoriti.
Tabela 1 prikazuje, da se zbirka e-knjig veča iz leta v leto in ob tem tudi izposoja e-knjig in
število članov MKL, ki si izposojajo e-knjige. Obseg te izposoje zaradi majhnega števila
razpoložljivih naslovov v elektronski obliki kljub temu še ne predstavlja velikega deleža pri
celotnem obsegu letne izposoje v MKL.

Tabela 1: Pregled ponudbe e-knjig v MKL med leti 2013 in 2017
Število
naslovov
e-knjig v
zbirki
Letni prirast
naslovov
e-knjig
Število
opravljenih
izposoj
Število
članov, ki so
si izposodili
e-knjigo

Leto 2013
500 (začetna
ponudba)

Leto 2014
482

Leto 2015
590

Leto 2016
1.010

(začetna
ponudba)

292 (1,9 %
prirasta)

358 (2,4 %
prirasta)

337 (2,2 %
prirasta)

Leto 2017
1.298 (0,39
% naslovov
knjižnične
zbirke)
308 (1,9 %
prirasta)

1.481
(0,03 % vseh
izposoj)
(ni
podatkov)

3.239
(0,07 % vseh
izposoj)
966 (1,18 %
vseh članov)

8.955
(0,18 % vseh
izposoj)
1.585
(1,94 % vseh
članov)

13.909
(0,27 % vseh
izposoj)
1.944 (2,3 %
vseh članov)

16.525
(0,35 % vseh
izposoj)
2.311 (2,7 %
vseh članov)
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Tabela 2 prikazuje izposojo v MKL med letoma 2014 in 2017 glede na tip članstva. Med člani,
ki si izposojajo e-knjige, je v omenjenih letih največ tistih, ki spadajo v segment »zaposleni in
študenti«, sledijo pa upokojenci in osnovnošolci ter srednješolci in nezaposleni. Število članov
v vseh segmentih iz leta v leto narašča in se je od leta 2014 do leta 2017 podvojilo (npr. člani
v segmentu zaposlenih, ki jih je bilo leta 2014 530 in leta 2017 1.310) ali potrojilo (npr.
upokojenci, ki jih je bilo leta 2014 59 in leta 2017 192), razen v segmentu študentov, ki sicer
predstavljajo drugo največjo skupino bralcev e-knjig. Sicer tudi njihovo število raste, vendar v
primerjavi z ostalimi segmenti zelo počasi (leta 2014 jih je bilo 196 in leta 2017 276) (MKL
statistika, 2018).

Tabela 2: Izposoja med letoma 2014 in 2017 glede na članstvo
Leto
2014

2015

2016

2017

53 (5,4 %)

104 (6,6 %)

131 (6,7 %)

178 (7,7 %)

42 (4,3 %)

89 (5,7 %)

117 (6 %)

153 (6,6 %)

Študenti

199 (20,6 %)

335 (21,5 %)

279 (14,3 %)

276 (12 %)

Zaposleni

534 (55,2 %)

791 (50,7 %)

1114 (57,3 %)

1314 (56,8 %)

Upokojenci

59 (6 %)

111 (7 %)

134 (6,8 %)

192 (8,3 %)

Nezaposleni

76 (7,8 %)

128 (8,2 %)

137 (7 %)

148 (6,4 %)

Ostali

3 (0,3 %)

0

14 (0,7 %)

50 (2 %)

Skupaj

966

1.558

1.944

2.311

Segment
Otroci
(predšolski in
osnovnošolci)
Srednješolci

4.2 IZPOSOJA E-KNJIG V MKL
E-knjige ponuja spletni portal Biblos, člani MKL pa si jih lahko izposodijo s svojimi prenosnimi
napravami (namenskimi bralniki, tabličnimi računalniki, pametnimi telefoni in računalniki) ali
si namenski bralnik (ponujajo Biblosov bralnik inkBOOK (Iskanje gradiva COBISS+, 2018))
izposodijo v knjižnicah. Bralniki so na voljo v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Prežihov Voranc,
Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Šiška. V vsaki knjižnici sta na
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voljo dva bralnika, ki si jih člani lahko izposodijo za 21 dni brez možnosti podaljšanja. Izposodijo
si lahko štiri e-knjige hkrati, ki si jih prenesejo na bralnik, teh pa ni možno prenesti še na druge
naprave, saj to preprečuje zaščita e-knjig. Na lastnih napravah imajo člani e-knjige lahko
14 dni. Zamudnina se ne obračunava, saj se po tem obdobju možnost branja izposojenih
e-knjig na napravi ustavi. Rezervacije že izposojenih e-knjig še niso možne (E-knjige Biblos,
2018).
Člani knjižnice, ki imajo lasten bralnik, si e-knjige lahko izposojajo s pomočjo programa Adobe
Digital Editions. Program namestijo na osebni računalnik, s spletne strani Biblos si izposodijo
e-knjigo, priključijo bralnik na osebni računalnik ter po avtorizaciji bralnika nanj prenesejo
e-knjigo. Novejši bralniki omogočajo izposojo e-knjig brez pomoči programa in osebnega
računalnika. Za to mora bralnik imeti internetno povezavo in brskalnik, da lahko član obišče
spletno stran Biblos, kjer si izposodi in prenese e-knjigo na bralnik (Kako deluje, 2017).
Člani, ki za branje uporabljajo tablične računalnike ali pametne telefone, si morajo naložiti
primerno aplikacijo (na primer Biblos2), ki omogoča branje e-knjig. Tisti, ki za branje
uporabljajo osebni računalnik, pa si morajo naložiti program Adobe Digital Edition Home za
prebiranje datotek EPUB (E-knjige Biblos, 2018).
MKL je za pomoč svojim članom v vseh letih od pričetka ponudbe e-knjig nudila izobraževalne
delavnice, predavanja in individualno mentorstvo, kjer so zainteresiranim predstavili Biblos,
pogoje uporabe e-knjig, dostop do njih, kako jih naložiti na naprave in uporabljati. Trenutno
članom ponujajo 'Biblos svetovanje' za pomoč pri uporabi sistema za izposojo e-knjig, na
katero se člani vnaprej prijavijo, vpišejo svoje podatke (vrsta naprave, operacijski sistem,
lokacija, termin itd.), na podlagi katerih jim knjižnica lahko nudi ustrezno pomoč (E-knjige
Biblos, 2018).

4.3 ZBIRKA E-KNJIG V MKL
Zbirka e-knjig, ki jih svojim članom ponuja MKL, se iz leta v leto veča. Za potrebe analize zbirke
e-knjig sem pridobila seznam vseh e-knjig, ki jih je MKL kupila med letoma 2014 in 2017 (skupaj
približno 1.600 e-knjig). Seznam vsebuje vse kupljene e-knjige v omenjenih štirih letih, kar
pomeni nove naslove v zbirki in podaljšane licence.
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Leposlovje in strokovna literatura

Razmerje med leposlovjem in strokovno literaturo se od leta 2014 do leta 2017 giblje okoli
80 % kupljenih izvodov leposlovja in 20 % strokovne literature. Nekoliko narašča kupovanje
leposlovja, saj je od leta 2014, ko je predstavljalo 79 % zbirke e-knjig, narastlo na 85 % v letu
2017.
Tabela 3 prikazuje zastopanost žanrov v zbirki MKL med letoma 2014 in 2017. Vsebuje najbolj
zastopane leposlovne žanre. V tabelo sem vključila tudi strokovno literaturo za prikaz, kakšen
delež predstavlja glede na žanrsko literaturo. Pri žanrski zastopanosti zbirke najbolj izstopajo
družbeni romani, ki predstavljajo 35 % kupljenih izvodov e-knjig. Sledita še strokovna literatura
(15,4 %) in kriminalni romani (8,5 %), ostali žanri pa ne presegajo deleža 5 % v zbirki e-knjig
(MKL statistika, 2018).

Tabela 3: Zastopanost žanrov v zbirki
Žanr
Družbeni roman

Delež zbirke MKL
35 %

Strokovna literatura

15,4 %

Kriminalni, vohunski, detektivski roman

8,5 %

(Znanstveno)fantastična proza

5,5 %

Kratka proza za odrasle

5%

Poezija

5%

(Avto)biografski roman

4%

Zgodovinski, vojni roman

4%

Pravljice, zgodbe

4%

Spomini, dnevnik

3,4 %

Eseji, druge in mešane literarne vrste

3%

Kratka proza za otroke

2%

Poučna literatura za otroke

1%

Drama

1%
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Tabela 4 prikazuje zastopanost področij pri strokovni literaturi v zbirki e-knjig. Med strokovno
literaturo spadajo zborniki, učbeniki, priročniki, vodiči, strokovne monografije in ostala
neleposlovna literatura. Dela so različno zahtevna in namenjena različnim končnim skupinam.
Največ e-knjig v zbirki je s področja družboslovja in humanistike (MKL statistika, 2018).

Tabela 4: Zastopanost področij pri strokovni literaturi
Strokovna literatura
Področje

Delež med strokovno literaturo

Osebnostna rast in zdravje

12 %

Religija

10 %

Poučna literatura za otroke

10 %

Zgodovina

9%

Sociologija

8%

Turistika in prosti čas

7%

Ekonomija

7%

Filozofija

7%

Pedagogika

5%

Biologija

5%

Umetnost

5%

Literarne vede in jezikoslovje

3%

Psihologija

3%

Politika

3%

4.3.2

E-knjige v zbirki glede na namembnost

Zbirka vsebuje največ e-knjig, ki so namenjene odraslim (86 %), sorazmerno majhen delež pa
mladini (nad 14 let starosti) (5 %) in otrokom (šolarji pod 14 let starosti) (9 %). V delež zbirke
e-knjig za otroke in mladino ni všteta literatura za domača branja, saj ta po namembnosti
spada pod literaturo za odrasle in je zato prišteta k literaturi za odrasle (MKL statistika, 2018).
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Domači in tuji avtorji

Delež tujih avtorjev oz. prevodnih del v zbirki iz leta v leto raste. Leta 2014 je 34 % zbirke
predstavljala prevodna literatura, leta 2017 pa je delež kupljenih izvodov prevodne literature
zrasel na 54 %. Skozi vsa štiri leta je razmerje med domačimi in tujimi avtorji v celotni zbirki
e-knjig približno 50 % – 50 % (MKL statistika, 2018).

4.4 100 NAJBOLJ IZPOSOJANIH E-KNJIG MED LETOMA 2014 IN 2017
Pregled zbirke e-knjig, ki jo svojim članom nudi MKL, je prikazal, kakšne e-knjige imajo bralci
na voljo. Z analizo seznama 100 najbolj izposojanih e-knjig pa sem želela ugotoviti, kakšne
e-knjige bralci najraje berejo. Za potrebe analize sem od MKL prejela seznam 100 najbolj
izposojanih e-knjig za leta 2014, 2015, 2016 in 2017. Analize seznama sem se lotila na enak
način kot analize seznama kupljenih e-knjig: kateri žanri prevladujejo, kam e-knjige spadajo
glede na namembnost in ali je avtor e-knjige domači ali tuji. V vsakem letu je bilo na seznamu
100 e-knjig, v vseh štirih letih torej 400. Naslovi so se lahko ponavljali skozi omenjena štiri leta.

4.4.1

Leposlovje in strokovna literatura

Tabela 5 prikazuje seznam 10 najbolj zastopanih žanrov na seznamu 100 najbolj izposojanih
e-knjig. Za vsak žanr sem s seznama preštela, koliko e-knjig je bilo v vsakem letu na seznamu
100 najbolj izposojenih e-knjig. Izkazalo se je, da so v vseh štirih letih najbolje izposojani
družbeni romani, sledijo pa jih kriminalni romani. Izposoja kriminalnih romanov se je iz 9
e-knjig v letu 2014 povišala na nad 20 izposojenih e-knjig v naslednjih letih. Njihova izposoja
narašča z naraščanjem števila tovrstnih del v celotni zbirki (MKL statistika, 2018).

Tabela 5: Število izposojenih e-knjig glede na žanr med letoma 2014 in 2017 s seznama 100
najbolj izposojanih e-knjig
Žanr

2014 2015 2016

2017

Družbeni roman

35

41

47

43

Kriminalni, vohunski,
detektivski roman

9

21

20

25
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Žanr

2014 2015 2016

30

2017

Strokovna literatura

9

8

7

7

(Znanstveno)fantastična
proza
(Avto)biografski roman

6

13

6

5

6

7

5

2

Zgodovinski, vojni
roman
Spomini, dnevnik

4

4

6

6

8

3

5

1

Pravljice

12

0

1

1

Eseji, druge in mešane
literarne vrste
Kratka proza za odrasle

2

1

1

4

3

0

1

1

Tabela 6 prikazuje, kolikšen delež predstavlja vsak izmed 10 najbolje zastopanih žanrov s
seznama 100 najbolje izposojanih e-knjig v vseh štirih letih, ki sem jih analizirala (2014, 2015,
2016 in 2017). Deleže sem dobila tako, da sem število izposojenih e-knjig v vseh letih
(predstavljene so v Tabeli 4) po žanrih seštela in izračunala, kolikšen delež predstavljajo med
celotnim število e-knjig med letoma 2014 in 2017, torej 400 e-knjigami. Izkazalo se je, da
največji delež tako v celotni zbirki e-knjig kot tudi med 100 najbolj izposojanimi e-knjigami v
letih od 2014 do 2017 predstavljajo družbeni romani. Delež izposoje je pri večini žanrov
podoben deležu, ki ga ta predstavlja v celotni zbirki e-knjig. Omenjena deleža (delež e-knjig na
seznamu 100 najbolj izposojenih in delež, ki ga žanr predstavlja v celotni zbirki e-knjig MKL) se
med seboj najbolj razlikujeta pri kriminalnih romanih, ki predstavljajo zgolj 8,5 % celotne
zbirke e-knjig, med 100 najbolj izposojanimi e-knjigami pa predstavljajo 19 % e-knjig na
seznamu. Ravno obratno pa je pri strokovni literaturi, ki predstavlja 15,4 % celotne zbirke,
vendar ima med 100 najbolj izposojanimi e-knjigami bistveno nižjo izposojo (8 % e-knjig).

Tabela 6: Žanrska zastopanost med 100 najbolj izposojanimi e-knjigami med leto 2014-2017
Žanr
Družbeni roman
Kriminalni, vohunski,
detektivski roman

Delež med 100
najbolj izposojanimi
42 %

Delež v celotni zbirki

19 %

8,5 %

35 %
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Žanr

Delež med 100
najbolj izposojanimi
8%

Delež v celotni zbirki

7,5 %

5,5 %

5%

4%

Zgodovinski, vojni
roman
Spomini, dnevnik

5%

4%

4%

3,4 %

Pravljice

3%

4%

Eseji, druge in mešane
literarne vrste
Kratka proza za odrasle

2%

3%

1%

5%

Strokovna literatura
(Znanstveno)fantastična
proza
(Avto)biografski roman

31

15,4 %

Tabela 7 predstavlja zastopanost področij v strokovni literaturi med 100 najbolj izposojanimi
e-knjigami med letoma 2014 in 2017. Predstavila sem 10 najbolj zastopanih področij s
seznama 100 najbolj izposojanih e-knjig ter izposojo primerjala z zastopanostjo tega področja
med strokovnimi e-knjigami v celotni zbirki (področja so predstavljena v Tabeli 3). Ker je na
seznamu 100 najbolj izposojanih e-knjig malo strokovne literature, e-knjig nisem predstavljala
v deležih, ampak v absolutnih številkah. S petimi izposojenimi e-knjigami med letoma 2014 in
2017 je najbolj zastopano področje na seznamu 100 najbolj izposojanih e-knjig osebnostna
rast in zdravje, ki je ravno tako najbolj zastopano področje med strokovno literaturo. Ostala
najbolje zastopana področja iz celotne zbirke (religija, poučna literatura za otroke, zgodovina)
niso med najbolj priljubljenimi področji s seznama 100 najbolj izposojanih e-knjig (MKL
statistika, 2018).

Tabela 7: Zastopanost področij med najbolj izposojanimi strokovnimi e-knjigami med leti
2014-2017
Področje

Število izposojenih naslovov
e-knjig med 100 najbolj
izposojanimi
5

Delež področja v
strokovni
literaturi
12 %

Turistika in prosti čas

4

7%

Biologija

3

5%

Osebnostna rast in zdravje
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Področje

Psihologija

Število izposojenih naslovov
e-knjig med 100 najbolj
izposojanimi
2

Delež področja v
strokovni
literaturi
3%

Pedagogika

2

5%

Ekonomija

2

7%

Sociologija

2

8%

Politika

2

3%

Medicina

1

1%

Kulinarika

1

0,5 %

4.4.2
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Domači in tuji avtorji

Leta 2014 je bilo med 100 najbolj izposojanimi e-knjigami 68 del slovenskih avtorjev, z
naslednjimi leti pa se delež obrne. Tako kot je naraščalo število kupljenih e-knjig tujih avtorjev
v zbirki, tudi med 100 najbolj izposojanimi naraste v letu 2015 na 74, v letu 2016 na 84 del in
v letu 2017 nekoliko manj, 68 del (MKL statistika, 2018).

4.4.3

E-knjige glede na namembnost

Razmerje med e-knjigami za odrasle in otroke je podobno kot v celotni zbirki. Leta 2014 je bilo
na seznamu 100 najbolj izposojanih e-knjig mladinskih e-knjig 18, kasneje pa število pade pod
10 del. Tako veliko večino najbolj izposojanih e-knjig predstavljajo dela za odrasle bralce (MKL
statistika, 2018).

4.4.4

Najbolj izposojane e-knjige

Leta 2014 je bila najbolj izposojana knjiga »Cavazza« Vesne Milek z 89 izposojami, ravno tako
leta 2016 s 116 izposojami. Leta 2015 je bila na prvem mestu knjiga »Brezskrbno«, katere avtor
je Jo Nesbo, s 117 izposojami in leta 2017 »Jezero« Tadeja Goloba z 233 izposojami. Najbolj
priljubljena avtorja v vseh štirih letih sta Goran Vojnović in Jo Nesbo z največjim številom
naslovov na seznamu, ki so vsi relativno dobro izposojani (kar je vidno tudi v Tabeli 7).
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Tabeli 8 in 9 predstavljata 10 najbolj izposojanih leposlovnih e-knjig in strokovnih e-knjig med
letoma 2014 in 2017. Število izposoj predstavlja število vseh izposoj, ki jih je e-knjiga prejela v
omenjenem štiriletnem obdobju (MKL statistika, 2018).
Tabela 8: 10 najbolj izposojanih leposlovnih e-knjig med letoma 2014 in 2017
Leposlovje
E-knjiga

Število izposoj

Milek, Vesna: Cavazza

358

Nesbo, Jo: Brezskrbno

305

Bon, Emma: Milfa

281

Vojnović, Goran: Figa

270

Nesbo, Jo: Snežak

253

Vojnović, Goran: Čefurji ravs

249

Vojnović, Goran: Jugoslavija, moja dežela

238

Golob, Tadej: Jezero

233

Pacher, Eva: Čudoviti klon

229

Nesbo, Jo: Odrešenik

215

Tabela 9: 10 najbolj izposojanih strokovnih e-knjig med letoma 2014 in 2017
Strokovna literatura
E-knjiga
Število izposoj
Miklavčič, Milena: Ogenj, rit in kače niso za 157
igrače
Šurc, Matej: Prevarana Slovenija
100
Lowndes, Leil: Umetnost pogovarjanja

73

Guzelj, Tamara: Kako do službe
Ihan, Alojz: Čas nesmrtnosti

61
59

Kang, Shimi K.: Delfinja vzgoja

46

Milivojević, Zoran: Formule ljubezni
45
Derganc in Lenasi (ur.): Kvarkadabra pri 40
zdravniku
Varoufakis, Yanis: Globalni minotaver

40

Harari, Yuval Noah: Sapiens

40
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5. E-KNJIGE IN BRALCI
V prejšnjih treh poglavjih sem predstavila osnovne točke tehnološkega razvoja in značilnosti,
ki vplivajo na sprejetost e-knjige v bralnem okolju. Poleg tehnološkega vidika je za
razumevanje sprejetosti ali nesprejetosti e-knjig treba poznati tudi njihove bralce in nebralce.
V naslednjem poglavju zato natančneje predstavim, kakšne so navade bralcev e-knjig.

5.1 BRALNE NAVADE
5.1.1

Priljubljenost branja e-knjig (v primerjavi s tiskanimi knjigami)

V slovenskem okolju je bil odnos bralcev do e-knjig zajet v raziskavi »Bralna kultura in
nakupovanje knjig«, kjer so ugotovili, da je med respondenti 20 % takšnih, ki berejo e-knjige
(Kovač in Gregorin, 2014). V raziskavi servisa Biblos so ugotovili, da si prek servisa Biblos_Lib
največ respondentov (82 %) izposodi od ene do pet e-knjig mesečno (Zamida, 2016). Po
uporabi e-knjig so spraševali tudi knjižničarje, sicer že leta 2011, ko uporaba e-knjig še ni bila
tako razširjena in med respondenti ni presegala tretjine. Velik delež jih je navajal, da se uporabi
šele privajajo in pa da jih uporabljajo, če ni druge možnosti, bil je pa tudi zaskrbljujoč delež
tistih, ki so trdili, da za uporabo nimajo možnosti (Koliko vedo slovenski knjižničarji …, 2011).
Raziskava branja v ameriškem okolju je pokazala, da bralci pogosteje sežejo po tiskani knjigi.
V letu 2016 je tiskano knjigo prebralo 65 % respondentov, medtem ko e-knjigo 28 %. V obeh
formatih bere knjige 28 %, samo tiskane 38 % in izključno e-knjige 6 %. Branje e-knjig se je od
leta 2011 s 17 % zvišalo na 28 % v letu 2014, nato pa se v roku dveh let ni spremenilo (Perrin,
2016). Na to, da tisk ostaja priljubljen kljub dostopu do e-knjig v različnih formatih, kaže tudi
mednarodna raziskava iz leta 2017, kjer so rezultati pokazali, da papir ostaja najbolj priljubljen
format za branje knjig (72 % respondentov). Tiskane knjige dnevno ali tedensko bere 54 %
respondentov, medtem ko jih 55 % trdi, da e-knjige berejo redko ali nikoli (Print and paper in
digital world, 2017). Bistveno večje navdušenje nad elektronskim formatom so ugotovili v
norveški raziskavi leta 2014 med petnajstletniki, kjer je raje e-knjigo kot tiskano izbralo 81 %
sodelujočih (v raziskavi so sodelujoči pred in po branju e-knjige podali svoje vtise, tako da ne
moremo govoriti o branju e-knjig, temveč o prvem vtisu o e-knjigah) (Tveit in Mangen, 2014).
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V ameriškem okolju je bila med letoma 2011 in 2012 izvedena nacionalno reprezentativna
raziskava o branju e-knjig med člani splošnih knjižnic. Ugotovili so, da je v zadnjem letu
e-knjigo prebralo 27 % respondentov, med njimi pa jih 88 % trdi, da knjižnice ne uporabljajo
za namen izposoje e-knjig. Med respondenti, ki so si v zadnjem letu izposodili e-knjigo, pa je
največ (6 %) takšnih, ki letno opravijo med eno in petimi izposojami e-knjig. Šest izposoj in več
opravi 2 % ali manj respondentov (Zickuhr, Rainie, Purcell, Madden in Brenner, 2012).

5.1.2

Način dostopa do e-knjig

V slovenskem okolju je raziskava »Bralna kultura in nakupovanje knjig« pokazala, da je
najpogostejši način dostopanja do e-knjig brezplačen dostop na spletu (75 %), 8 %
respondentov bere e-knjige na blogih, ravno tako jih 8 % kupi pri globalnih trgovcih. V
slovenskih knjižnicah si jih izposojajo 4 % in pri domačih ponudnikih jih kupi 2 % respondentov
(Kovač in Gregorin, 2014). Med respondenti v raziskavi servisa Biblos je od bralcev e-knjig
polovica takšnih, ki so si e-knjigo vsaj enkrat že izposodili prek servisa Biblos_Lib, medtem ko
si slovenske e-knjige še niso kupili. Respondenti so e-knjige večinoma brali že pred
predstavitvijo servisa Biblos, najpogosteje (26 %) so do njih dostopali prek Amazona (Zamida,
2016).

5.1.3

Kaj in kdaj beremo v različnih formatih

Mednarodna raziskava branja iz leta 2017 kaže, da je tisk zelo priljubljen za prostočasno
branje. Poleg branja knjig respondenti v tiskanem formatu raje berejo tudi revije in časnike,
osebne informacije (npr. od zdravnikov), malo več od polovice respondentov pa tudi kataloge
različnih proizvodov. V elektronski obliki pa imajo respondenti raje različne račune in finančna
poročila (Print and paper in digital world, 2017). Raziskava med knjižničarji v slovenskem
okolju iz leta 2011 je tudi pokazala, da respondenti v elektronskem formatu najbolj zavračajo
branje leposlovja, najpogosteje pa posegajo po elektronskih priročnikih (Koliko vedo slovenski
knjižničarji …, 2011). Mednarodna raziskava iz leta 2016 med študenti pa je pokazala, da je
branje v tiskanem formatu bolj zaželeno tako za prostočasno branje kot tudi za namene študija
(oboje okoli 67 %), predvsem pa, ko gre za branje daljšega besedila (Baron, Calixte in
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Havewala, 2016). Podobna slika je med irskimi študenti, z nekoliko več branja v elektronskem
formatu pretežno na prenosnem računalniku (49 %) in nekoliko manj (34 %) v tiskani obliki, ko
gre za študijsko branje. Pri prostočasnem branju pa je precejšen skok na tiskano obliko (67 %).
Vidno je bilo tudi, da pri branju za študijske namene bralci delujejo racionalno (vključujoč
dostopnost in strošek materiala), pri prostočasnem branju pa se narava pomembnih lastnosti
obrne proti fizičnosti in estetiki ter zadovoljstvu (O'Sullivan, 2018). Med slovenskimi gimnazijci
je poznavanje e-knjig raziskovala Brilej (2014), ki je ugotovila, da jih večina e-knjig ne bere,
tisti, ki jih, pa so na prvem mestu navedli, da jih berejo v angleškem jeziku. Velika večina bere
za svoje veselje, nekaj pa jih je navedlo tudi, da berejo v elektronskem formatu knjige za
domače branje. Na pogosto branje e-knjig v angleščini kaže tudi raziskava »Bralna kultura in
nakupovanje knjig v RS«, saj je med bralci, ki si lastijo e-knjigo, 55 % takšnih, ki e-knjige
kupujejo le v angleškem jeziku. Branje e-knjig v angleščini je najpogostejše pri starostni skupini
med 25 in 34 let, saj v angleščini bere 84 % respondentov in v slovenščini 65 %. Podobno
razmerje je tudi pri najmlajši skupini (med 15 in 24 let). Razmerje med jezikoma se nekoliko
izravna pri skupini srednjih let (med 35 in 49 let), čeprav je branje v angleščini (79 %) še vedno
višje kot branje v slovenščini (73 %), ter se popolnoma obrne pri najstarejši generaciji (nad 50
let), kjer je branje v angleščini (45 %) veliko nižje od branja v slovenščini (89 %). Raziskava je
pokazala, da respondenti v povprečju nekoliko več berejo e-knjige v angleškem (77 %) kot pa
v slovenskem jeziku (71 %) (Kovač in Gregorin, 2014).

5.1.4

Bralne naprave

V slovenskem okolju je anketa med uporabniki servisa Biblos pokazala, da bralci e-knjig
najpogosteje berejo na mobilnih napravah, kot sta tablični računalnik in pametni telefon, na
drugem mestu pa je uporaba bralnika (Zamida, 2016). Brilej (2014) je ugotovila, da je
najpogosteje uporabljena naprava za branje e-knjig med gimnazijci računalnik, sledijo tablični
računalnik in pametni telefon ter na koncu bralnik. Najmlajši dijaki največkrat uporabljajo
pametni telefon, starejši dijaki pa tablični računalnik in osebni računalnik. Raziskava med
slovenskimi knjižničarji iz leta 2011 je pokazala, da sta bili najpogostejši napravi za branje
namizni in prenosni računalnik, medtem ko je približno 80 % respondentov trdilo, da za branje
nikoli ne uporabljajo tabličnega računalnika, bralnika in ostalih mobilnih naprav. Bralnik je
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uporabljalo 20 % respondentov, opazne pa so bile razlike med spoloma, saj sta nepoznavanje
in neuporaba bralnika precej večja pri ženskah. Lastni bralnik ima 14 % respondentov,
pogosteje jih kupujejo moški in zavračajo ženske (Koliko vedo slovenski knjižničarji …, 2011).
V ameriškem bralnem okolju e-knjig je v zadnjih letih prišlo do preobrata. Lastništvo tabličnih
računalnikov in pametnih telefonov se je drastično povišalo in rastoči delež Američanov
uporablja večnamenske naprave za branje e-knjig. Med letom 2011 in 2016 se je število
respondentov, ki berejo na tabličnih računalnikih, povišalo s 4 % na 15 %, delež bralcev na
pametnih telefonih pa s 5 % na 13 %. Nekoliko se je povišalo tudi branje na namiznih in
prenosnih računalnikih (s 7 % na 11 %), medtem ko se branje na bralnikih ni bistveno
spremenilo (s 7 % na 8 %) (Perrin, 2016). Drugačna slika se je pokazala v mednarodni raziskavi,
kjer so respondenti za branje e-knjig najraje uporabljali bralnik (9 %), sledili pa so tablični
računalniki, namizni in prenosni računalniki in na zadnjem mestu pametni telefoni (Print and
paper in digital world, 2017).

5.1.5

Vpliv poznavanja in uporabe tehnologije na branje e-knjig

V ameriški raziskavi med člani splošnih knjižnic so ugotovili, da so respondenti vešči uporabe
tehnologije, saj si jih večina lasti prenosni ali namizni računalnik in mobilni telefon. Več kot
polovica jih ima bralnik in tablični računalnik. Tisti, ki so se ocenili kot nevešči uporabe
tehnologije, pa vseeno radi uporabljajo svoj bralnik (Zickuhr idr., 2012). Ravno tako so
ugotovili v britanski raziskavi, saj pogostost uporabe tehnologije ni vplivala na uporabniško
izkušnjo bralca. Bralci niso imeli težav pri uporabi bralne naprave, čeprav z njo niso imeli
predhodnih izkušenj. Ravno tako pa bralci, ki imajo s tehnologijo največ izkušenj, niso imeli
bolj pozitivne izkušnje z e-knjigami in bralno napravo od ostalih (Landoni in Hanlon, 2006).
Respondenti v ameriški raziskavi med člani splošnih knjižnic menijo, da je izposoja e-knjig
relativno lahek postopek in zato primerna tudi za tiste, ki niso tako vešči uporabe nove
tehnologije. Všeč so jim funkcije, kot je seznam želja, predlogi e-knjig, takojšen dostop do
e-knjig, izposoja brez zamudnine, in da jim za vračanje e-knjig ni treba obiskati fizične knjižnice.
Težave, s katerimi se respondenti največkrat srečujejo, so, da knjižnica ni ponujala želene
e-knjige, da je bila za določeno e-knjigo čakalna vrsta in da e-knjiga ni bila kompatibilna z

FEMC, M. E-knjige kot izziv: primer Mestne knjižnice Ljubljana. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

38

bralno napravo respondenta. Knjižničarji splošnih knjižnic pa so ugotavljali še, da večjo težavo
predstavlja brskanje za naslovi e-knjig, saj so bralci imeli težave z najdenjem naslova in
njegovim prenosom na svojo napravo. Daljši in zapleten proces je povzročil, da je mnogo
članov med njim kmalu odnehalo. Pojavljale so se tudi težave pri uporabi lastnih naprav za
branje zaradi neizkušenosti članov pri uporabi tehnologije, kar je od knjižničarjev zahtevalo
pomoč in pojasnjevanje pri postopku izposoje (Zickuhr idr., 2012).

5.1.6

Ocena knjižnične zbirke e-knjig

Zbirke e-knjig, ki jih ponujajo ameriške splošne knjižnice, največ (32 %) respondentov ocenjuje
z oceno dobro, nekoliko manj (18 %) o oceno zelo dobro in odlično (16 %). 23 % respondentov
meni, da zbirka ni niti dobra niti slaba, najmanj (4 %) pa jih jo ocenjuje z oceno slabo. 8 %
respondentov zbirke e-knjig ne pozna (Zickuhr idr., 2012). Podobno so ocenili zbirko e-knjig,
ki jo ponujata Ebrary in OverDrive, britanski bralci, največkrat z oceno povprečno ali dobro in
nekoliko manjkrat z oceno slabo (McKnight, Dearnley in Morris, 2008).

5.2 KDO SO BRALCI E-KNJIG
V slovenskem bralnem okolju so tipičnega bralca e-knjig skušali s pomočjo anketiranja
identificirati med uporabniki servisa Biblos. Ugotovili so, da je izmed 250 respondentov bilo
67 % sodelujočih ženskega spola, starih med 26 in 45 let, in 74 % z dokončano višjo ali visoko
izobrazbo (Zamida, 2016). Razlike med spoloma so se pokazale pri poznavanju e-knjig med
anketiranjem knjižničarjev, kjer so v večini moški trdili, da e-knjige poznajo dobro ali odlično,
na drugi strani pa so večinoma ženske trdile, da o e-knjigah vedo zelo malo ali skoraj nič. Med
poznavanjem e-knjig so se pojavile razlike tudi med starostnimi skupinami, kjer je dobro
poznavanje značilno za mlajšo generacijo in slabše za starejšo, odlično poznavanje pa je
značilno za srednjo generacijo (Koliko vedo slovenski knjižničarji, 2011). V bežigrajski knjižnici
so v času projekta izposoje bralnikov izvajali anketo med uporabniki in ugotovili, da so si
največ, 34 % izvodov e-knjig izposodili uporabniki v segmentu zaposlenih in 25 % upokojenci
(Andrin, 2011). Da je med izposojevalci e-knjig največ tistih, ki spadajo v segment zaposlenih
(57 %), je pokazala tudi statistika izposoje bralnikov v MKL iz leta 2012, z razliko, da so tem
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sledili študentje (18 %), z veliko manjšim deležem pa še nezaposleni (8 %), osnovnošolci (5 %)
in upokojenci (5 %) (Ločniškar-Fidler, 2012). Starostne skupine bralcev e-knjig so bile zajete v
raziskavi »Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji«, kjer se je izkazalo, da je
največ bralcev e-knjig v starostnih skupinah med 25 in 34 let (33 %) in med 35 in 49 let (32 %),
manj bralcev pa v enaki meri (približno 18 %) v najmlajši skupini (15–24 let) in najstarejši
skupini (nad 50 let) (Kovač in Gregorin, 2014).
Raziskava z uravnoteženim vzorcem po spolu v ameriškem bralnem okolju je pokazala, da pri
branju e-knjig ni bistvenih razlik med spoloma, saj je bilo med respondenti, ki berejo e-knjige,
27 % moških in 29 % žensk (Perrin, 2016). Ravno tako so manjše razlike med spoloma ugotovili
Norvežani pri raziskavi med petnajstletniki, kjer je bilo 71 % dečkov in 64 % deklic bolj
navdušenih nad izkušnjo branja na bralniku kot pa nad tiskano knjigo. V tem primeru je bil
vzorec majhen, kljub vsemu pa uravnotežen po spolu (Tveit in Mangen, 2014). Ameriška
raziskava je pokazala, da so se manjše razlike pojavile med starostnimi skupinami, kjer je
največ bralcev e-knjig (35 %) v najmlajši starostni skupini (18–29 let), tik za njo pa je starostna
skupina med 30 in 49 let (32 %). Nekoliko manj bralcev je v skupini med 50 in 64 let (24 %) in
najmanj (19 %) v najstarejši skupini (nad 65 let). Podobno se razlike med branjem razporedijo
pri višini dosežene izobrazbe, kjer je največ bralcev e-knjig v skupini z doseženo najmanj
visokošolsko izobrazbo (41 %), najmanj bralcev pa v skupini, ki ima doseženo manj kot
srednješolsko izobrazbo (11 %). Skupine bralcev, ki so bolj verjetno kot druge bralci v zgolj
elektronski obliki, so osebe z najmanj visokošolsko izobrazbo in visokimi prihodki, medtem ko
drugih izstopajočih lastnosti niso identificirali (Perrin, 2016).

5.3 NEBRALCI E-KNJIG
Med respondenti v ameriški raziskavi med člani splošnih knjižnic, ki ne berejo e-knjig, in tistimi,
ki jih berejo, vendar si jih ne izposojajo iz knjižnic, je 63 % takšnih, ki ne vedo, ali njihova
splošna knjižnica izposoja e-knjige. Med bralci e-knjig so samo 4 %, ki so si e-knjigo poskušali
izposoditi iz knjižnice.
Respondenti niso podali dominantnega razloga, zakaj si e-knjig ne izposojajo iz knjižnic.
Najpogostejša sta bila, da zaradi priročnosti, saj je knjigo lažje pridobiti po drugih poteh
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(22 %), in da niso vedeli, da splošna knjižnica ponuja e-knjige (19 %). Razlogi z manj izbire so
še bili, da ne uporabljajo knjižnice, da za izposojo niso zainteresirani, da še niso imeli časa
poskusiti izposoje, da e-knjige šele spoznavajo in se morajo uporabe še naučiti, da imajo raje
svojo lastno e-knjigo, da je slaba ponudba e-knjig, nekompatibilen format itd. (Zickuhr idr.,
2012).
Cassidy, Martinez in Shen (2012) so v svoji raziskavi v visokošolskem okolju ugotovile, da razlog
za nebranje e-knjig ni zavračanje elektronskega formata. Glavna razloga neuporabe sta bila
pomanjkanje zavedanja o obstoju in posledično nepoznavanje knjižnične zbirke e-knjig, kar je
vodilo v to, da nebralci ne vedo, zakaj bi sploh uporabljali e-knjige. Kot pomembno potezo
knjižnice za izboljšanje uporabe e-knjig vidijo identifikacijo potencialnih bralcev e-knjig, ki bi
jim prednosti e-knjig najbolj koristile, in nato poudarjanje in promoviranje lastnosti e-knjig, ki
bi bile za te skupine uporabnikov najbolj koristne. Avtorice poudarjajo, da bi velik odstotek
nebralcev pričel uporabljati e-knjige, če bi si lastil bralno napravo in če bi bile e-knjige knjižnice
kompatibilne z različnimi napravami, ki si jih uporabniki že lastijo. Poudarjajo, da bi morala
knjižnica ugotoviti, kako najbolje promovirati možnosti dostopanja do e-knjig prek različnih
naprav in uporabnike izobraziti o njihovi uporabi ter metodah prenašanja e-knjig. Zaradi
velikega števila različnih naprav na trgu je naloga za knjižničarje lahko zahtevna, kljub vsemu
pa ni neizvedljiva.
Gray in Howard (2017) poudarjata, da je težava, če bralci knjig e-knjigo vidijo zgolj kot
elektronsko različico tiskane, saj tako ne bo dovolj privlačna. E-knjigo se jim lahko predstavi
kot možnost obogatitve bralne izkušnje skozi različne funkcije, ki jih e-knjiga ponuja. Poleg
tega ni dovolj, da uporabnikom le povemo, da zbirka e-knjig obstaja in kako do nje dostopati.
Bistvenega pomena je, da med nebralci prebudimo zavedanje, kako lahko e-knjiga izboljša
bralno izkušnjo ter podpira tiste, ki s težavo berejo tiskane knjige.
Bistvena težava, ki jo morajo knjižničarji premostiti, je, kot ugotavljajo Zickuhr idr. (2012),
pomanjkanje motivacije med nebralci e-knjig. Ugotovili so, da se respondenti, ki si ne
izposojajo e-knjig, tudi največkrat odločijo, da ne bi uporabljali storitev, ki bi jih ponudila
knjižnica, kot so delavnice ali inštrukcije uporabe bralne naprave in izposoje e-knjig, ter se
poslužili izposoje bralnih naprav.
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6 RAZLOGI ZA BRANJE IN NEBRANJE E-KNJIG
E-knjige so postale pomemben medij v življenju mnogih bralcev, kljub vsemu pa tradicionalne
tiskane knjige še vedno vzdržujejo močan položaj v založniški industriji. Medtem ko so
nekatere tehnološke inovacije skoraj v popolnosti nadomestile tradicionalne (na primer pisana
pisma z elektronskimi), so se druge zaustavile med fizičnim in virtualnim svetom. Knjige
spadajo v slednjo skupino, saj so nekateri bralci sprejeli e-knjigo in drugi ne, ker raje berejo
tiskane knjige. Veliko pa je takšnih bralcev, ki berejo oba formata (Ketron in Naletelich, 2016).
Tako tiskane kot e-knjige nudijo mnoge funkcionalne in hedonske koristi, ki so v skladu z
bralčevimi potrebami. Nekateri bralci so bolj nagnjeni k praktični uporabnosti in
funkcionalnosti, medtem ko drugi iščejo izkušnje, ki bodo zadovoljile njihove izkustvene,
simbolične in čustvene potrebe. Vsak od formatov, tako tiskani kot elektronski, nudi določene
prednosti, ki jih drugi ne more nadomestiti (Ketron in Naletelich, 2016). Edinstveni atributi
tiskanih in e-knjig lahko služijo zadovoljitvi heterogenih bralnih potreb, ki se razlikujejo zaradi
individualnih situacijskih dejavnikov. Posameznikom, ki so zavrnili branje e-knjig, se lahko to
obliko branja predstavi kot alternativo za specifične bralne situacije in ne kot nadomestilo za
tiskano knjigo (Anton, Camarero in Rodriguez, 2017).

6.1 LASTNOSTI TISKANIH IN E-KNJIG, KI VPLIVAJO NA BRANJE
Kako lastnosti obeh formatov doživljajo bralci, je pomemben dejavnik odločitve za branje ali
nebranje. Po pregledu raziskav sem izpostavljene lastnosti elektronskih in tiskanih knjig
razdelila v tri večje skupine, ki obenem predstavljajo tudi bistvene razloge za odločitev za
branje določenega formata knjige. Te so: fizične in funkcionalne, kognitivne ter čustvene in
estetske.

6.2 FIZIČNE IN FUNKCIONALNE LASTNOSTI
Posameznikova inovativnost in nagnjenost k sprejetju tehnoloških produktov imata pozitiven
vpliv pri zaznavanju koristi bralnih naprav. Poleg tega so bralne funkcije vir zadovoljstva ne
glede na uporabnikovo visoko ali nizko vpletenost v novo tehnologijo (Anton, Camarero in
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Rodriguez, 2017). Funkcionalne prednosti naj bi bile glavni vir motivacije pri odločitvi za
uporabo e-knjig. Hiter porast branja e-knjig v veliki meri pripisujejo vrsti funkcionalnih
prednosti, ki jih e-knjige nudijo bralcem (Ketron in Naletelich, 2016).

6.2.1

Manipulacija z besedilom

Dva od najpogosteje navedenih razlogov za uporabo e-knjig sta možnost iskanja po besedilu,
ki je veliko lažje in hitrejše kot pri tiskani knjigi (Li, Poe, Potter, Quingley in Wilson, 2011; Baron,
Calixte in Havewala, 2016; Ketron in Naletelich, 2016; Farinosi, Lim in Roll, 2016; Ramdarshan
Bold in Wagstaff, 2017), ter uporaba slovarja za pregled besed, ki jih bralci v besedilu niso
razumeli (Ketron in Naletelich, 2016; Ramdarshan Bold in Wagstaff, 2017).
Možnosti pisanja opomb in označevanja besedila so respondenti v raziskavah označevali kot
manj pomembne funkcije, pogosto pa tudi kot oviro pri uporabi e-knjig, saj je pisanje opomb
oteženo (Baron, Calixte in Havewala, 2016; Ramdarshan Bold in Wagstaff, 2017) ali celo
predstavlja blokado za njihovo uporabo (Li, idr., 2011). Za razliko od e-knjig sta pri tiskanih
izpostavljena pisanje opomb in označevanje strani kot dve od pomembnejših lastnosti (Baron,
Calixte in Havewala, 2016; Farinosi, Lim in Roll, 2016).
Ramdarshan Bold in Wagstaff (2017) sta ugotovili, da se pisanje v knjige uporablja veliko več
v primeru tiskanih knjig (74 %) kot pa e-knjig (35 %). Večje razlike pa se pojavljajo tudi med
branjem za študij/delo in prostočasnim branjem. Pri prostočasnem branju tiskanih knjig se
bralci največkrat poslužujejo uporabe samolepilnih lističev in prepogibanja robov strani za
označevanje, pisanja v knjige pa ni veliko, razen lastnega podpisa za označitev lastnine. Pri
branju tiskanih knjig za študij ali delo se bralci ravno tako pogosto poslužujejo uporabe
samolepljivih lističev za označevanje in dopisovanje stvari. Knjige tudi pogosto podpišejo,
poleg tega pa je zelo pogosto tudi pisanje na robove strani in označevanje (barvanje) besedila.
Pri prostočasnem branju e-knjig bralci najpogosteje uporabljajo kazalko, pri branju za delo in
študij pa več funkcij, najpogosteje označevanje besedila, kazalko in dopisovanje komentarjev.
Bralci kljub vsemu menijo, da je pisanje opomb bolj zaželeno oz. primerno pri e-knjigah, saj se
napisano ali označeno veliko lažje zbriše, v primeru tiskanih knjig pa so te lahko uničene
(Ramdarshan Bold in Wagstaff, 2017).

FEMC, M. E-knjige kot izziv: primer Mestne knjižnice Ljubljana. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

43

Možnost povečevanja črk je ena od funkcij manipulacije z besedilom, ki omogoča prilagajanje
besedila potrebam bralca (Farinosi, Lim in Roll, 2016). Ta funkcija lahko reši težavo pri branju
tiskanih knjig, ki jo bralcem predstavljajo premajhne črke in preveč besedila na eni strani (Tveit
in Mangen, 2014; Baron, Calixte in Havewala, 2016).

6.2.2

Karakteristike naprav

Bralci berejo e-knjige na najrazličnejših napravah, zato je njihovo zadovoljstvo ali
nezadovoljstvo velikokrat povezano s fizičnimi in funkcionalnimi zmožnostmi naprave, ki si jo
lastijo.
V literaturi se najpogosteje pojavlja osvetlitev zaslona kot prednost ali kot pomanjkljivost.
Mnenja bralcev so deljena. Nekateri bralci možnost osvetlitve zaslona vidijo kot eno od
najpomembnejših karakteristik naprav, na katerih berejo e-knjige (Baron, Calixte in Havewala,
2016; Ketron in Naletelich, 2016), saj omogoča branje tudi, kadar ni zunanjega vira svetlobe
(Farinosi, Lim in Roll, 2016). Tveit in Mangen (2014) ugotavljata tudi, da so bralci e-knjige
branje na zaslonu označili kot bolj udobno kot branje tiskane knjige.
Po drugi strani pa je ravno svetleč zaslon najpogosteje lastnost naprave, ki otežuje branje, saj
povzroča utrujene in boleče oči (Baron, Calixte in Havewala, 2016; Farinosi, Lim in Roll, 2016)
ter bolečino v glavi (Tveit in Mangen, 2014). Nekateri poudarjajo, da so negativne posledice
branja z zaslona odvisne od tipa in dimenzij zaslona (Farinosi, Lim in Roll, 2016).
Druga lastnost zaslona, ki bralcem ni med ljubšimi, je interakcija z besedilom, ki ne omogoča
takšnega otipa kot papir. Mnogim bralcem pri listanju na zaslonu manjkata otip in občutek
papirja. Fizični dotik tiskane knjige in papirja ter njen vonj so med bralci med
najpomembnejšimi lastnostmi tiskane knjige (Tveit in Mangen, 2014; Baron, Calixte in
Havewala, 2016; Farinosi, Lim in Roll, 2016).
Medtem ko sta papir in otip knjige pomembni lastnosti, nekateri izpostavljajo ekološke vidike
in skrb za okolje kot še eno od prednosti e-knjig, saj produkcija papirja in njegova poraba
negativno vplivata na okolje (Baron, Calixte in Havewala, 2016; Farinosi, Lim in Roll, 2016).
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Zelo pomembna opcija za bralce je tudi možnost dostopanja do interneta. Velika večina naprav
to možnost ponuja, ne pa vse, kar posledično predstavlja tudi nezadovoljstvo med bralci
(Baron, Calixte in Havewala, 2016). Predvsem bralniki, ki so namenjeni le branju, ponujajo
malo možnosti v primerjavi s tabličnim računalnikom. Po mnenju nekaterih je to lahko
problematično, saj nimajo vseh digitalnih zmožnosti niti ne omogočajo udobnosti branja
tiskane knjige (Tveit in Mangen, 2014).
Pogosto izpostavljena prednost e-knjig pred tiskanimi je njena fizična teža, saj bralec lahko v
majhni mobilni napravi s seboj prenaša veliko število e-knjig, kar pa je zaradi teže in prostora
oteženo pri tiskanih knjigah. Za razliko od tiskanih knjig veliko število e-knjig ne zaseda
fizičnega prostora, zato omogočajo njihovo lažje shranjevanje in organizacijo (Tveit in Mangen,
2014; Baron, Calixte in Havewala, 2016; Ketron in Naletelich, 2016; Farinosi, Lim in Roll, 2016).
Mobilna naprava je pogosto lahko tudi bolj udobna za držanje kot težja in debelejša tiskana
knjiga (Tveit in Mangen, 2014).
Kljub vsemu nekateri bralci vidijo tiskane knjige kot bolj priročne za uporabo, predvsem zato,
ker omogočajo fleksibilnost bralnih položajev in lokacij ter so lažje prenosljive (Farinosi, Lim in
Roll, 2016).
Malokrat izpostavljeni pomanjkljivosti naprav za branje sta njihova odvisnost od zmogljivosti
baterije ter občutljivost naprave na razne fizične poškodbe zaradi padcev, na kar tiskane knjige
niso tako občutljive (Farinosi, Lim in Roll, 2016).

6.2.3

Dostopnost in priročnost

Med bistvene prednosti e-knjig spada hitra dostopnost. Bralci e-knjig so izpostavili, da za
njihovo izposojo in vračanje ne rabijo obiskovati fizične knjižnice ali knjigarne (Li idr., 2011;
Baron, Calixte in Havewala, 2016; Ketron in Naletelich, 2016). Poleg hitrejše dostopnosti
e-knjige omogočajo olajšan dostop nekaterim skupinam bralcev s fizičnimi ali intelektualnimi
ovirami (Gray in Howard, 2017).
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Bralci za izposojo ne rabijo več obiskovati knjižnice, kljub vsemu pa so opazili, da ponudba
e-knjig ni takšna, kot je ponudba tiskanih knjig. Pogosta težava je, da knjižnica nima na voljo
novejših naslovov e-knjig (Ketron in Naletelich, 2016).
Drug vidik dostopnosti pa bralcem nemalokrat povzroča težave. Veliko frustracij doživljajo pri
omejenem ali onemogočenem prenosu e-knjige na lastno napravo (Li idr., 2011). Podobno se
lahko zgodi zaradi tehničnih omejitev, če si bralci želijo posojati e-knjige med seboj. Po drugi
strani pa nekateri vidijo veliko prednost, saj so nekatere e-knjige dostopne v mnogo različnih
formatih in jih je možno uporabljati na različnih napravah (Ketron in Naletelich, 2016).
Virtualne skupnosti sicer nudijo veliko informacij o knjigah in možnosti iskanja knjig, kljub
temu pa ne nudijo otipljive izkušnje fizičnih knjigarn (Ketron in Naletelich, 2016) in knjižnic (na
primer brskanje po policah). Po drugi strani nekateri to lastnost e-knjig vidijo kot prednost, saj
brskanje, izposoja ali nakup e-knjige omogočajo več zasebnosti, predvsem takrat, če bralec
išče e-knjigo z občutljivo vsebino ter si je posledično ne bi želel izposoditi v fizični knjižnici ali
kupiti v knjigarni (Gray in Howard, 2017).
Zadnji izpostavljen vidik dostopnosti je cena knjige. Bralci menijo, da so e-knjige cenovno
dostopnejše kot tiskane (Ketron in Naletelich, 2016; Farinosi, Lim in Roll, 2016). Cena
predstavlja pomemben dejavnik pri izbiri med obema formatoma. Če je cena podobna, pa
imajo mnogi bralci raje tiskano knjigo, kar pojasnijo z močnejšim občutkom lastninjenja
tiskane oblike kot pa nematerialne digitalne zbirke (Martino Sehn in Fragoso, 2015).

6.3 KOGNITIVNA KOMPONENTA
Branje na papirju je pogosto povezano z branjem daljših in kompleksnejših besedil. Branje
krajših besedil je za nekatere bralce bolj udobno na zaslonu. Videti je, da tiskana in digitalna
oblika branja s strani bralcev nista zaznani kot dve popolnoma ločeni ali nasprotujoči si obliki,
ampak se dopolnjujeta, bralci pa se za eno ali drugo obliko odločajo glede na okoliščine. Če je
besedilo prijetno in krajše, imajo bralci raje digitalno obliko. Če besedilo zahteva strateško in
dolgotrajnejše branje, pa je priljubljenejša tiskana oblika (Farinosi, Lim in Roll, 2016).
Branje zahtevnejših tekstov je večini lažje na papirju tudi zato, ker ta bolje podpira poglabljanje
v vsebino. Razloga sta, kot že omenjeno, manjše naprezanje in manj utrujene oči, poleg tega
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pa boljša koncentracija in podpora učenju, saj tiskana knjiga služi zgolj enemu namenu, to je
branju, zaradi česar to poteka brez motenj in tako omogoča boljše osredotočenje (Farinosi,
Lim in Roll, 2016).
Poleg koncentracije je kot prednost tiskane knjige izpostavljena še boljša zapomnitev (Li idr.,
2011; Baron, Calixte in Havewala, 2016), ker se pri branju lažje osredotočijo ter so izpostavljeni
manj motečim dejavnikom med učenjem (pregledovanje elektronske pošte, socialnih omrežij
itd.) (Baron, Calixte in Havewala, 2016). Nekateri bralci menijo, da so tiskane knjige vizualno
bogatejše, kar naj bi pozitivno vplivalo na pomnjenje vsebine. Bolje si zapomnijo vizualen
izgled strani in postavitev odstavkov, kar jim pomaga pri priklicu vsebine, ki jo potrebujejo.
Kot je bilo že omenjeno, bralci raje označujejo in dopisujejo v tiskane knjige, kar pa pripomore
k temu, da je branje bolj reflektivno in razmišljujoče. Zaradi fizičnega papirja omogoča tudi
boljši pregled nad napredovanjem pri branju (Farinosi, Lim in Roll, 2016).
Pomanjkljivosti tiskanih knjig so bile v literaturi minimalno izpostavljene. V največji meri so
bralci doživljali branje tiskane knjige kot dolgočasno (Baron, Calixte in Havewala, 2016).
Večopravilnost, ki jo nudijo naprave, na katerih beremo e-knjige, so s strani bralcev zaznane
različno. Nekateri menijo, da je to bistvena pozitivna stvar in prednost e-knjig (Li idr., 2011;
Baron, Calixte in Havewala, 2016).
Drugi menijo, da je zato večja možnost različnih motečih dejavnikov, kot so pregledovanje
elektronske pošte in socialnih omrežij ter ostale funkcije, ki zmanjšujejo koncentracijo med
branjem in odvračajo od prave bralne izkušnje (Ketron in Naletelich, 2016; Baron, Calixte in
Havewala, 2016; Li idr., 2011; Farinosi, Lim in Roll, 2016).
V nasprotju s temi odkritji sta Tveit in Mangen (2014) ugotavljala, da bralci pri boljši zapomnitvi
in razumevanju niso opazili bistvenih razlik med tiskanimi in e-knjigami, so pa e-knjige označili
kot lažje in hitrejše za branje ter dejali, da so bili pri branju bolj pozorni (v raziskavi gre za
šolarje, ki so jim dali za branje tiskano in e-besedilo, ti pa so po branju podali svoje izkušnje).
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6.4 ČUSTVENA IN ESTETSKA KOMPONENTA
Čustvena komponenta je najpogosteje izpostavljena pri tiskanih knjigah, medtem ko je pri
e-knjigah minimalna. Bralci so jo pri tiskani knjigi izrazili kot dobro počutje, prijetne občutke
in sproščenost pri branju. Pogosta so subjektivna prepričanja in osebne sodbe, kot je na primer
prepričanje, 'da je branje tiskane knjige edino pravo branje' in 'da se ne morejo upreti tiskani
knjigi' (Baron, Calixte in Havewala, 2016).
Nekateri bralci menijo, da jim samo branje tiskane knjige omogoča popolno potopitev v
besedilo in daje občutek izpolnitve. Čeprav z zaslona berejo hitreje, imajo vseeno raje tiskano
knjigo, saj jim ta omogoča popolno izpolnjujočo bralno izkušnjo (O'Sullivan, 2018).
Tiskane knjige bralcem nudijo posebno povezanost, ki pa je ne najdejo pri e-knjigah. Bralna
naprava je pri nekaterih bralcih povzročila občutek distance med bralcem in knjigo, kar je bilo
opisano, 'kot da bi brali knjigo skozi okno' (Ketron in Naletelich, 2016).
Ketron in Naletelich (2016) sta ugotovila, da tudi bralci, ki imajo sicer raje e-knjige, kljub temu
kupijo tiskane izvode svojih najljubših knjig. Dodajanje tiskane inačice v svojo zbirko nakazuje
na čustva navezanosti, identifikacijo ali celo dragocene vezi med bralcem in njegovimi
najljubšimi knjigami.
Branje tiskane knjige nekateri občutijo tudi kot začasen umik od digitalnega sveta, pogosto
tudi kot umik od službenih/študijskih obveznosti, na katere jih branje z zaslona spominja
(O'Sullivan, 2018).
Za nekatere bralce je pomemben tudi občutek lastninjenja fizičnega objekta, saj se mnogim
zdi nekaj posebnega, da si lastijo tiskano knjigo (O'Sullivan, 2018).
Mnogi bralci so branje tiskanih knjig povezali tudi z branjem svojim otrokom, kar jim
predstavlja posebno intimno in osebno izkušnjo ter je za to bolj primerno branje tiskane knjige.
Za otroke je pomembna senzorna izkušnja, da knjigo lahko primejo in jo listajo, poleg tega pa
jih starši pri branju učijo pomembnosti tiskanih knjig in ne le skozi uporabo tehnologije.
Naklonjenost do branja tiskanih knjig otrokom lahko izhaja tudi iz prijetnih otroških spominov,
ki jih ima starš na branje otroških knjig (Ketron in Naletelich, 2017).
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Tveit in Mangen (2014) za razliko od ostalih raziskav ugotavljata, da branje tiskane knjige sicer
omogoča najbolj naraven in oseben občutek branja, kljub vsemu pa je bilo branje tiskane
knjige označeno tudi kot najbolj utrujajoče in dolgočasno za branje.
V veliko manjši meri se je čustvena komponenta kazala pri bralcih e-knjig, in sicer kot uživanje
ali zabava, kakor pri tisku osebna prepričanja, na primer, 'da je branje e-knjig bolj moderno in
sofisticirano' (Baron, Calixte in Havewala, 2016). Tveit in Mangen (2014) sta podobno
ugotovila, da je branje e-knjig bolj zabavno in sproščujoče kot branje tiskanih knjig.
Kot pomanjkljivosti e-knjig so bile izražene pomanjkanje užitka med branjem in osebne
preference, na primer nezaželeno branje na zaslonu (Baron, Calixte in Havewala, 2016).
Uporaba bralne naprave je odvisna od zadovoljstva, ki ga posameznik občuti pri njeni uporabi
za branje. Povezana je s tem, ali naprava lahko pripelje do prijetne izkušnje, podobne, kot jo
omogoča tiskana knjiga, ter je ob tem okrepljena z ostalimi prednostmi, ki jih ponuja
tehnologija. Na zadovoljstvo ob uporabi bralne naprave vplivajo zaznane prednosti, ki jih ima
pred tiskano knjigo, in kompatibilnost s prepričanji posameznika. Do zadovoljstva pripeljejo
zanimive, udobne in priročne lastnosti naprave za branje, to pa se zmanjša, ko posameznik
čuti, da bralna naprava ni v skladu z njegovimi vrednotami zaradi visoke stopnje navezanosti
na tiskano knjigo. Navezanost na tiskano knjigo negativno vpliva na učinkovito uporabo bralne
naprave ter v veliki meri izravna pozitivne lastnosti in koristi tehnologije. Branje v tiskanem
formatu je videti kot navada, ki jo je težko spremeniti. Bralci, ki so bolj navezani na tiskane
knjige, pa se upirajo spremembi navade, četudi si bralno napravo lastijo (Anton, Camarero in
Rodriguez, 2017).
Navdušeni bralci knjig, ki imajo pozitivne izkušnje z branjem tiska, so manj navdušeni nad
branjem e-knjig, saj naprava predstavlja drugačno obliko in občutek pri branju. Zato imajo ti
bralci raje branje v obliki, ki jo že dobro poznajo. Po drugi strani pa lahko branje v elektronskem
formatu pomaga gojiti pozitiven odnos do branja pri tistih, ki neradi berejo ali so slabši bralci
in jih tiskana knjiga opominja na lastne pomanjkljivosti (Tveit in Mangen, 2014).
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7 RAZISKOVALNA METODA
7.1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V teoretičnem delu naloge sem predstavila e-knjigo ter njen razvoj v svetu in Sloveniji.
Natančneje sem predstavila stanje zbirke e-knjig v MKL. Podrobneje sem se posvetila tudi
pregledu raziskav bralnih navad bralcev e-knjig in njihovih razlogov za branje in nebranje
e-knjig.
Splošne knjižnice želijo svojim uporabnikom nuditi aktualne informacijske vire in storitve ter
tako biti v koraku s časom. Nudenje e-knjig spada pod tovrstno storitev, zato se knjižnice
trudijo, da bi uporabnikom nudile zadovoljivo zbirko e-knjig ter da bi uporabniki nudene
storitve koristili. MKL svojim uporabnikom nudi zbirko e-knjig, kar knjižnici predstavlja
svojevrsten izziv, kako zbirko ponuditi, da bi k uporabi pritegnili čim več uporabnikov.
Cilj raziskave je bil ugotoviti odnos do e-knjig in e-branja med uporabniki MKL. En del raziskave
je bil usmerjen v nebralce e-knjig, njihove razloge za nebranje ter kaj bi jih pritegnilo k branju
e-knjig. Drugi del raziskave je bil usmerjen v bralce e-knjig, njihove razloge za branje in
uporabniško izkušnjo storitve MKL.
V ta namen sem oblikovala tri raziskovalna vprašanja:


Kakšne so bralne navade, povezane z e-knjigami, med uporabniki MKL?



Kakšni so razlogi za branje oziroma nebranje e-knjig med uporabniki MKL?



Kdo so bralci in kdo nebralci e-knjig med uporabniki MKL?

7.2 RAZISKOVALNA METODA
Za potrebe raziskave sem uporabila anketno metodo. Anketirala sem osebno v prostorih MKL
z natisnjenimi anketnimi vprašalniki in s pomočjo spletne ankete (narejene z aplikacijo za
spletno anketiranje 1KA), ki je bila na voljo za reševanje na družbenih omrežjih, kjer ima MKL
svoj profil/račun.
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Anketna metoda sodi med kvantitativne metode. Omogoča pisno zbiranje kvantitativnih
podatkov o stališčih in mišljenjih na, v idealnih pogojih, reprezentativnem vzorcu anketirancev
s pomočjo anketnega vprašalnika. Je ena izmed najpomembnejših in najpogostejših oblik
zbiranja podatkov v družboslovnem raziskovanju. Kot metoda je ekonomična, saj lahko v
kratkem času zberemo veliko število podatkov. Ima pa tudi slabosti, saj anketiranci odgovorijo
le na tista vprašanja, na katera želijo, težave pa se lahko pojavijo tudi pri interpretaciji
podatkov, saj nimamo globljega vpogleda v odgovore (Ambrožič, 2008).
Spletno anketiranje je razmeroma novo področje anketne metodologije in postaja vodilni
način sodobnega zbiranja podatkov (Spletno anketiranje, 2018). Uporaba spletnih anket ima
veliko prednosti za raziskovalce in respondente. Te so predvsem hitrost zbiranja podatkov in
računalniško zbiranje podatkov, ki omogoča zmanjševanje napak pri vnosu v podatkovno bazo,
kontrolo odgovorov, prilagajanje vprašalnika, preseganje geografskih ovir itd. Zavedati se
moramo tudi slabosti, ki so predvsem povezane z reprezentativnostjo vzorca (vsi člani
populacije niso imeli enake možnosti sodelovanja, odgovori tistih, ki niso sodelovali, pa so
lahko bistveno drugačni od odgovorov tistih, ki so sodelovali) in so sicer težave, ki se običajno
lahko pojavljajo pri vseh vrstah anketiranja (Anketna metodologija, 2018).

7.3 RAZISKOVALNI PRIPOMOČEK
Za potrebe raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik na podlagi raziskovalnih vprašanj.
Anketni vprašalnik sem vsebinsko razdelila na dva dela, pri čemer je en del pokrival vprašanja,
namenjena bralcem, in drugi vprašanja, namenjena nebralcem e-knjig. Pri spletni anketi sem
to naredila s pomočjo prvega vprašanja, ki je nato ločilo bralce in nebralce. Pri pisnem
anketiranju pa sem imela dva ločena anketna vprašalnika in sem prvo ločevalno vprašanje
zastavila sama in nato anketirani osebi dala primeren vprašalnik glede na to, ali je bila bralec
ali nebralec e-knjig.

7.4 VZOREC
V raziskavo so bili vključeni uporabniki MKL, ki so v času fizičnega anketiranja bili prisotni v
prostorih Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnice Bežigrad. Poleg fizičnega anketiranja v
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prostorih sem izvajala tudi spletno anketo, povezava do katere je bila dostopna na Facebook
strani MKL in na Twitter računu MKL. V raziskavo so bili tako vključeni tudi uporabniki
omenjenih družbenih omrežij, ki so sledilci MKL in spremljajo njihove objave.
Vzorčenje je bilo neverjetnostno, saj je bilo priložnostno, zato ne morem statistično sklepati iz
vzorca na populacijo oz. svojih ugotovitev ne morem posploševati iz vzorca na populacijo. Ker
sem v prostorih knjižnice anketirala le v določenih dnevih in delih dneva, tako nisem zajela
obiskovalcev, ki knjižnico obiskujejo ob drugem času, in tistih članov, ki knjižnice fizično ne
obiskujejo. Ravno tako sem s spletno anketo zajela le uporabnike omenjenih družbenih
omrežij in nisem zajela tistih, ki družbenih omrežij ne spremljajo. Posledično niso imeli vsi
uporabniki MKL enakih možnosti za sodelovanje.
V vzorec sem želela zajeti najmanj 100 uporabnikov MKL. Končni vzorec je skupaj zajemal 179
anketiranih, od tega sem 64 anket pridobila z anketiranjem v prostorih knjižnic, 115 pa je bilo
odzivov na spletno anketo.

7.5 POTEK RAZISKAVE
Spletna anketa je bila na družbenih omrežjih Facebook in Twitter ponujena v reševanje med
26. 3. 2018 in 11. 5. 2018. V tem obdobju sem zaposlene v MKL prosila, naj spletno anketo na
družbenih omrežjih nekajkrat ponovno ponudijo v reševanje, saj bi jo uporabniki omrežij
zlahka spregledali zaradi velike količine objav. Spletna anketa ni bila ponujena na spletni strani
MKL, saj je po izkušnjah zaposlenih v MKL tam zelo malo odziva.
Anketiranje v enotah MKL je potekalo v istem obdobju, saj sem tako lahko osebe, ki so fizično
anketiranje zavrnile, povabila k reševanju spletne ankete, ko bodo za to imele čas. Anketirala
sem med 28. 3. 2018 in 25. 4. 2018, običajno med 12. in 13. uro. Anketirala sem v prostorih
Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnice Bežigrad.
Anketirala sem zgolj osebno in anket nisem puščala v prostorih knjižnic na vidnem mestu, da
bi uporabniki lahko ankete sami izpolnjevali. S tem bi morda lahko pridobila več rešenih anket
in posledično večji vzorec. Prvi razlog za mojo odločitev je bil, da sem imela ločeni anketi za
bralce in nebralce, kar bi uporabnike knjižnic, ki bi se odločili za reševanje ankete, lahko
zmedlo. Drugi razlog pa je bil, da so mi puščanje anket v MKL odsvetovali zaposleni, saj se po
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njihovih izkušnjah uporabniki le redko odločijo za reševanje anket, ne da bi jih zaposleni k temu
osebno povabili.
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8 REZULTATI
V praktičnem delu naloge predstavim rezultate raziskave v treh delih. Sprva predstavim vzorec
in ga nato razdelim na dva dela. Sledi predstavitev rezultatov bralcev in nato predstavitev
rezultatov nebralcev e-knjig.

8.1 OPIS VZORCA: DEMOGRAFSKI PODATKI ANKETIRANCEV
SPOL
Končni vzorec je vseboval 179 respondentov. Od tega je 81 % žensk in 19 % moških.

STAROST

Slika 1: Starostna porazdelitev respondentov v vzorcu

Približno dve tretjini respondentov je pripadnikov mlajše generacije, saj spadajo v starostni
skupini od 24 do 35 let (39 %) in do 24 let (35 %).
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FORMALNA IZOBRAZBA

Slika 2: Najvišja dosežena formalna izobrazba respondentov vzorca
Polovica respondentov ima univerzitetno izobrazbo. Sledi srednješolska izobrazba (25 %),
kamor v 69 % primerov spadajo študenti prve stopnje. Lahko rečemo, da so respondenti
relativno dobro izobraženi.

Slika 3: Statusna porazdelitev respondentov vzorca
Največ respondentov je študentov (44 %) in zaposlenih (43 %).
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8.2 BRALCI IN NEBRALCI E-KNJIG
Prvo vprašanje ankete je respondente razdelilo v dve skupini: na bralce in nebralce e-knjig. V
vzorcu 179 respondentov je bilo 55 % nebralcev in 45 % bralcev e-knjig. V nadaljevanju ločeno
predstavim rezultate obeh skupin. Rezultati so v grobem razdeljeni na bralne navade, razloge
za branje in nebranje e-knjig ter na to, kaj bi jih pritegnilo k branju, in demografske podatke.
Predstavljeni so po vprašanjih, ki so sestavljala anketo.

8.2.1

Bralci e-knjig

1. vprašanje: Kako pogosto berete e-knjige?

Slika 4: Pogostost branja e-knjig
Polovica respondentov bere knjige dnevno ali tedensko, druga polovica pa mesečno ali letno.

FEMC, M. E-knjige kot izziv: primer Mestne knjižnice Ljubljana. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

56

2. vprašanje: Koliko e-knjig ste prebrali v zadnjem letu?

Slika 5: Število prebranih e-knjig v zadnjem letu
Približno polovica respondentov prebere letno do 5 e-knjig, ostali respondenti pa 6 ali več
e-knjig.

3. vprašanje: Koliko e-knjig ste si izposodili v MKL v zadnjem letu?

Slika 6: Število izposojenih e-knjig v MKL v zadnjem letu
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Približno dve tretjini respondentov si ni še nikoli izposodilo e-knjige v MKL ali pa si je niso
izposodili v zadnjem letu. Med respondenti, ki si izposojajo e-knjige v MKL, pa je največ
takšnih, ki so si izposodili od 1 do 5 e-knjig.

4. vprašanje: Označite, kako pogosto berete e-knjige v primerjavi s tiskanimi.

Branje e-knjig v primerjavi s tiskanimi
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28
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19
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20
15

19
13
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10

10
5

4
1

0
Berem samo e-knjige Več berem e-knjige in
manj tiskane

V podobnem
razmerju berem
tiskane in e-knjige

Leposlovje

Več berem tiskane, Berem samo tiskane
manj e-knjige
knjige

Strokovna literatura

Slika 7: Branje e-knjig v primerjavi s tiskanimi v primeru branja leposlovja in strokovne
literature

Preference glede branja tiskanih ali e-knjig so razpršene. Bralci e-knjig se ob branju leposlovja
bolj nagibajo k branju v tiskani obliki, saj 63 % respondentov bere več ali samo tiskane knjige.
Pri branju strokovne literature pa se bralci bolj nagibajo k branju e-knjig.
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5. vprašanje: Označite, kako pogosto berete e-knjige v primerjavi s tiskanimi.

Branje e-knjig v primerjavi s tiskanimi
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manj tiskane
Prostočasno branje

V podobnem
Več berem tiskane in Berem samo tiskane
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manj e-knjig
knjige
tiskane in e-knjige
Branje za študijske/službene namene

Slika 8: Branje e-knjig v primerjavi s tiskanimi v primeru prostočasnega branja in branja za
študij/delo

Tako kot pri branju leposlovja in strokovne literature so tudi pri prostočasnem branju in branju
za študijske/službene namene preference razpršene. Pri prostočasnem branju je rahel nagib k
tiskanim knjigam in pri branju za študijske/službene namene k e-knjigam.
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6. vprašanje: Označite, ali uporabljate spodnje naprave za branje e-knjig.

Uporaba naprav za branje
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uporabljam za branje

Namenski bralnik

2

Nimam te naprave

Osebni ali prenosni računalnik

Slika 9: Uporaba naprav za branje e-knjig
Za branje največ respondentov uporablja namenski bralnik (43 %) in računalnik (40 %); hkrati
pa podobno število respondentov računalnika nikoli ne uporablja za branje (35 %) ter nima
namenskega bralnika (49 %). Za branje se najmanj uporablja tablični računalnik (16 %), hkrati
pa te naprave največje število respondentov nima (53 %). Pametni telefon si lasti največje
število respondentov, saj je nima le eden, vendar njegova uporaba pri branju e-knjig ni
pogosta.
7. vprašanje: Označite stopnjo pomembnosti navedenih lastnosti e-knjig.

Tabela 10: Stopnja pomembnosti lastnosti e-knjig za bralce

Lahek in
takojšen
dostop do knjig
Ni potreben
obisk fizične
knjižnice za
izposojo in
vračanje
gradiva

Zelo
pomembno

Pomembno

Niti
pomembno niti
nepomembno

Nepomembno

Zelo
nepomembno

50

27

3

0

0

31

24

16

9

0
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Zelo
pomembno

Pomembno

Niti
pomembno niti
nepomembno

Nepomembno

Zelo
nepomembno

45

26

7

2

0

25

28

23

3

1

40

24

8

8

0

31

16

17

12

4

20

23

26

10

1

22

19

23

14

2

Raznolika
ponudba
e-knjig
Funkcije
prilagajanja in
iskanja po
besedilu …
Na napravi
imam lahko
zelo veliko
knjig vedno s
seboj
Knjige mi ne
zasedejo
fizičnega
prostora
Cenovna
ugodnost
e-knjig
Prijaznost do
okolja

Respondenti so za najbolj pomembne lastnosti in prednosti e-knjig izbrali lahek in takojšen
dostop do njih (63 %), raznolikost ponudbe e-knjig (56 %) in veliko količino e-knjig, ki jih imajo
lahko vedno s seboj na napravi (50 %). Lastnosti, ki so jih respondenti označili za manj
pomembne, so cenovna ugodnost e-knjig in njihova prijaznost do okolja ter to, da e-knjige ne
zasedejo fizičnega prostora.
8. vprašanje: Kako najpogosteje dostopate do e-knjig?

Kako najpogosteje dostopate do e-knjig?
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Slika 10: Najpogostejši načini dostopanja do e-knjig

Brezplačen dostop preko spleta
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Respondenti najpogosteje dostopajo do e-knjig brezplačno prek spleta (68 %), najmanj
pogosto pa si jih izposojajo prek knjižnic (51 %).

9. vprašanje: Kako bi ocenili ponudbo e-knjig v MKL?

Slika 11: Ocena ponudbe e-knjig

Več kot polovica respondentov ponudbe e-knjig MKL ne pozna. Tisti, ki ponudbo poznajo, pa
jo v večini ocenjujejo kot dobro ali niti dobro niti slabo.

10. vrašanje: Če si e-knjig ne izposojate v MKL, kaj bi vas v to prepričalo? Če si e-knjige
izposojate v MKL in vam storitev ne ustreza popolnoma, kaj bi jo izboljšalo?


Možnost branja e-knjig na vseh napravah, ki so na trgu. (49 %)



Večja ponudba slovenskih prevodov tujega leposlovja. (37 %)



Ponudba tujejezične literature. (36 %)



Večja ponudba strokovne literature. (33 %)



Širši nabor manj znane literature. (25 %)



Možnost podaljševanja izposoje e-knjig. (25 %)



Večja ponudba slovenskega leposlovja. (20 %)
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Do e-knjig dostopam le brezplačno, zato me ne bi nič prepričalo v izposojo. (17 %)



Možnost rezerviranja e-knjig. (12 %)



E-knjige si raje kupujem, zato me ne bi nič prepričalo v izposojo. (1 %)



Drugo. (8 %)
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Na vprašanje je odgovorilo 75 respondentov. Respondente bi v izposojo e-knjig v MKL v
največji meri prepričala možnost branja e-knjig na vseh napravah, ki so na trgu (49 %), in večja
ponudba slovenskih prevodov tujega leposlovja (37 %), sledita še ponudba tujejezične
literature (36 %) in večji nabor strokovne literature (33 %).
Pod možnost 'drugo' je bila poudarjena pomembnost možnosti branja na vseh napravah
(izpostavljen je Kindle) in večjega nabora strokovne literature (v tem primeru s področja
humanistike in družboslovja). Izpostavljen je bil tudi uporabniku neprijazen postopek izposoje.
Trije respondenti pa so izpostavili večje obveščanje o možnosti izposoje.
KDO SO BRALCI E-KNJIG?
11. vprašanje: Spol
Med respondenti je bilo 24 % moških in 76 % žensk. V mojem celotnem vzorcu to predstavlja
56 % moških in 42 % žensk.
12. vprašanje: V katero starostno skupino spadate?

Slika 12: Starostna porazdelitev bralcev e-knjig
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Največ respondentov spada v starostno skupino med 25 in 35 let (39 %). Sledijo respondenti,
ki spadajo v starostno skupino do 24 let (29 %). Lahko rečemo, da dve tretjini respondentov
spada v mlajšo generacijo do 35 let. V mojem celotnem vzorcu bralci predstavljajo 44 %
respondentov iz starostne skupine med 25 in 35 let in 37 % respondentov iz starostne skupine
do 24 let.

13. vprašanje: Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?

Slika 13: Najvišja dosežena formalna izobrazba bralcev e-knjig
Polovica respondentov ima najvišjo doseženo univerzitetno izobrazbo. V drugi polovici pa ima
večina respondentov dosežen magisterij, specializacijo ali doktorat (22 %) ter srednješolsko
izobrazbo (20 %). Respondente s srednješolsko izobrazbo v 62 % predstavljajo študenti prve
stopnje. Rečemo lahko, da so respondenti relativno dobro izobraženi. V mojem celotnem
vzorcu bralci predstavljajo 45 % respondentov z univerzitetno izobrazbo, 67 % respondentov
z magisterijem, specializacijo ali doktoratom in 35 % respondentov s srednješolsko izobrazbo.
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14. vprašanje: Kakšen je vaš trenutni status?

Slika 14: Statusna porazdelitev bralcev e-knjig

Največ respondentov (50 %) je zaposlenih, sledijo študenti (36 %). V celotnem vzorcu
predstavljajo bralci 52 % respondentov s statusom zaposlenega in 37 % respondentov s
statusom študenta.

15. vprašanje: Če bi želeli podati še dodaten komentar, ga zapišite tu.
Dodaten komentar je zapisalo 9 respondentov. Komentarje respondentov sem vsebinsko
analizirala in predstavila jih bom glede na vidik obravnave e-knjig, na katerega se nanašajo.
Trije respondenti so zapisali, da želijo omogočeno branje in izposojo e-knjig na vseh napravah.
S strani dveh je bil izpostavljen Kindle.
Dva respondenta sta izpostavila tehnološke težave pri izposoji e-knjig, in sicer da je izposoja
uporabniku neprijazna ter da pri njej pride do zapletov pri nalaganju e-knjig na Kobo.
Dva respondenta sta izpostavila, da bi bilo storitev MKL treba bolje promovirati, saj niso bili
seznanjeni z možnostjo izposoje e-knjig.
En respondent je dejal, da raje bere e-knjige v originalnem jeziku zaradi slabih prevodov.
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Ostali komentarji se nanašajo na splošne prednosti ali slabosti e-knjig:


Prednosti e-knjig so, da niso umazane, strgane in omogočajo spreminjanje velikosti
pisave.



E-knjige imajo tako prednosti kot slabosti. Povzročajo, da postajamo vedno manj
zbrani, stalni dostop do interneta pa nam daje lažen občutek varnosti.



E-knjige niso nujno okolju prijazne, saj je tehnologija uničujoča tako za okolje kot za
ljudi.

8.2.2

Nebralci e-knjig

1. vprašanje: Ali poznate e-knjige?
Prvo vprašanje je nebralce razdelilo na tiste, ki poznajo e-knjige, in tiste, ki jih ne. Izmed 99
nebralcev e-knjig je 93 % takšnih, ki poznajo e-knjige, in 7 % takšnih, ki jih ne.

2. vprašanje: V kolikšni meri za vas držijo naslednje trditve o e-knjigah?
Na to vprašanje je odgovarjalo 92 nebralcev, torej tisti, ki poznajo e-knjige.

Tabela 11: Razlogi za nebranje e-knjig med nebralci

Nimam
interesa za
branje
e-knjig
Manjka mi
občutek
fizične
knjige v
rokah …
Nimam
ustrezne
naprave za
branje
e-knjig

Popolnoma Delno drži Niti drži
drži
niti ne
drži
32
27
20

Delno ne
drži

Popolnoma Ne vem
ne drži

9

4

0

63

24

2

2

2

0

43

11

10

7

20

0
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Popolnoma Delno drži Niti drži
drži
niti ne
drži
7
11
11

Nimam
dovolj
znanja za
uporabo
e-knjig
Nisem vešč
3
uporabe
nove
tehnologije
Ponudba
0
e-knjig v
MKL je
pomanjkljiva
Veliko raje
74
berem
tiskane
knjige

Delno ne
drži

Popolnoma Ne vem
ne drži

12

51

0

8

4

17

60

0

10

17

2

8

55

13

4

0

1

0
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Vzrok za nebranje e-knjig je med respondenti najpogosteje ta, da enostavno veliko raje berejo
tiskane knjige in da jim manjka občutek fizične knjige v rokah, občutek listanja ipd. Za razlog
nebranja e-knjig so najbolj enotno zavračali trditev, da nimajo dovolj znanja za uporabo e-knjig
in neveščost uporabe nove tehnologije. Ponudbe e-knjig v MKL pa večinoma ne poznajo.

3. vprašanje: Ali ste seznanjeni z možnostjo izposoje e-knjig v MKL?
Na to vprašanje je odgovarjalo vseh 99 respondentov. Od teh se jih 46 % zaveda možnosti
izposoje e-knjig, 54 % pa jih za to možnost ni vedelo.

4. vprašanje: Ali ste seznanjeni z možnostjo izposoje bralne naprave v MKL?
Za možnost izposoje bralne naprave v MKL kar 80 % respondentov ni vedelo, 20 %
respondentov pa pozna to možnost.

FEMC, M. E-knjige kot izziv: primer Mestne knjižnice Ljubljana. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

67

5. vprašanje: Ali ste seznanjeni z možnostjo prijave na individualno svetovanje in
pomoč pri uporabi e-knjig in naprav za branje, ki jo ponuja MKL?
Za možnost svetovanja v MKL kar 88 % respondentov ni vedelo, 12 % respondentov pa je
vedelo za to možnost.

6. vprašanje: Kaj bi vas pritegnilo k branju e-knjig?


Nič me ne bi pritegnilo k branju e-knjig. (39 %)



Izboljšana ponudba slovenskih prevodov tujega leposlovja. (30 %)



Izboljšana ponudba strokovne literature. (30 %)



Širši nabor manj znane literature. (23 %)



Ponudba tujejezične literature. (19 %)



Več možnosti izposoje bralnih naprav. (16 %)



Izboljšana ponudba slovenskega leposlovja. (14 %)



Več organiziranih tečajev pomoči pri uporabi e-knjig in bralnih naprav. (3 %)



Drugo. (10 %)

Največ respondentov trdi, da jih k branju e-knjig ne bi pritegnilo nič. Tisti, ki se za branje
e-knjig zanimajo, pa so največkrat izbrali izboljšano ponudbo prevodov tujega leposlovja in
strokovne literature.
Pod možnost 'drugo' pa so štirje respondenti napisali, da bi e-knjige brali, če bi imeli lastno
napravo za branje. Trije respondenti so izpostavili enostavno pomanjkanje interesa za branje
e-knjig. Dva respondenta sta izpostavila ponudbo e-knjig; brala bi jih, če bi bila premajhna
ponudba tiskanih knjig in večja ponudba tujejezične strokovne literature (ki jih zanima). En
respondent je izpostavil, da v elektronskem formatu bere le strokovne članke.

KDO SO NEBRALCI E-KNJIG?

7. vprašanje: Spol
Izmed 99 respondentov je 15 % moških in 85 % žensk. V mojem celotnem vzorcu to predstavlja
44 % moških in 58 % žensk.
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8. vprašanje: V katero starostno skupino spadate?

Slika 15: Starostna porazdelitev nebralcev

Največ respondentov spada v starostno skupino do 24 let (41 %), sledijo respondenti v
starostni skupini med 25 in 35 let (39 %). V mojem celotnem vzorcu nebralci predstavljajo
63 % respondentov v starostni skupini do 24 let in 56 % respondentov v starostni skupini med
25 in 35 let.
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9. Vprašanje: Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?

Slika 16: Najvišja dosežena formalna izobrazba nebralcev

Polovica respondentov ima najvišjo doseženo univerzitetno izobrazbo, sledijo pa jim
respondenti s srednješolsko izobrazbo (30 %). Respondenti s srednješolsko izobrazbo so v
73 % študenti prve stopnje. Rečemo lahko, da so respondenti relativno dobro izobraženi. V
mojem celotnem vzorcu nebralci predstavljajo 55 % respondentov z univerzitetno izobrazbo
in 65 % respondentov s srednješolsko izobrazbo.
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10. Vprašanje: Kakšen je vaš trenutni status?

Slika 17: Statusna porazdelitev nebralcev

Največ respondentov (50 %) je študentov, sledijo zaposleni (37 %). V celotnem vzorcu nebralci
predstavljajo 63 % respondentov s statusom študenta in 48 % respondentov s statusom
zaposlenega.
11. Vprašanje: Če bi želeli podati še dodaten komentar, ga zapišite tu.

Dodaten komentar je zapisalo 15 respondentov. Komentarje respondentov sem vsebinsko
analizirala in predstavila jih bom glede na vidik obravnave e-knjig, na katerega se nanašajo.
Pet respondentov je zapisalo komentarje, ki so bili povezani s čustvenim vidikom branja.
Respondenti navajajo, da na branje e-knjig niso navajeni, raje berejo tiskane knjige, tiskana
knjiga jih sprošča, do nje imajo poseben odnos in jo lažje berejo, e-knjiga jih ne pritegne.
En respondent je dejal, da mu ob branju e-knjige pade koncentracija, preveč pa je tudi motečih
dejavnikov, če beremo na računalniku ali na pametnem telefonu.
Devet respondentov je zapisalo komentarje, ki so bili povezani s tehnologijo. Trije respondenti
so izpostavili, da predolgo gledanje v ekran utruja oči, dva pa sta izpostavila, da sta preveč za
računalnikom (in tiskana knjiga predstavlja pobeg od tehnologije). En respondent je imel
težave z nalaganjem in odpiranjem e-knjige (kar ga je očitno odvrnilo od nadaljnjega
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poskušanja branja). En respondent pa je dejal, da nima lastne bralne naprave, zato ne bere
e-knjig, vendar je tudi nima interesa kupiti. Dva respondenta bi e-knjigo podprla le v
ekološkem smislu.
En respondent je dejal, da ga zanima branje angleške literature (ki pa je MKL ne ponuja). S
strani enega respondenta je bila poudarjena večja promocija storitve, ki jo ponuja MKL. Trije
respondenti pa so dejali, da po e-knjigi posežejo, če nimajo druge izbire, sicer pa raje berejo
tiskano knjigo.
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9 RAZPRAVA
9.1 KDO SO BRALCI IN KDO NEBRALCI E-KNJIG MED UPORABNIKI MKL
Končni vzorec raziskave je zajemal 179 respondentov, med katerimi je bilo 99 nebralcev
(55 %) in 80 bralcev (45 %) e-knjig. Delež bralcev in nebralcev je bolj izenačen in delež bralcev
višji, kot bi pričakovali glede na ugotovitve preteklih pregledanih raziskav o pogostosti branja
e-knjig. Nižji odstotek bralcev (20 %) je pokazala slovenska raziskava Kovača in Gregorina
(2014) »Bralna kultura in nakupovanje knjig«. V omenjeni raziskavi bi lahko nizek odstotek
bralcev e-knjig povezali z dejstvom, da je raziskava iz leta 2014 in v tistem obdobju e-knjige
med slovenskimi bralci še niso bile tako razširjene, njihova ponudba na slovenskem trgu pa je
bila bolj skromna, kot je sedaj v letu 2018. Nižje deleže bralcev ravno tako kažejo tuje
raziskave. Ameriška raziskava iz leta 2016 je pokazala, da e-knjige bere 28 % respondentov
(Perrin, 2016), ravno tako ameriška, vendar nekoliko starejša raziskava, izvedena med letoma
2011 in 2012 med uporabniki splošnih knjižnic, pa je pokazala, da e-knjige bere 27 %
respondentov (Zickuhr idr., 2012). Podoben delež bralcev e-knjig je pokazala mednarodna
raziskava iz leta 2017, in sicer da je branje v elektronskem formatu ljubši način branja za 28 %
respondentov (Print and paper in digital world, 2017). Omenjene raziskave, tako novejšega
kot starejšega datuma, prikazujejo podoben delež bralcev e-knjig. V primeru moje raziskave
pa sta deleža bralcev in nebralcev skoraj izenačena. To lahko deloma pripišem tematiki
raziskave, ki je bližja bralcem e-knjig, saj e-knjige poznajo in lahko predvidevam, da jih tema
do neke mere zanima. Upoštevati je treba, da moj vzorec ni reprezentativen in uravnotežen,
zato ugotovitev ne morem posploševati, izpostavila pa bom nekaj glavnih ugotovitev o skupini,
ki sem jo zajela.
Končni vzorec so v veliki večini sestavljale ženske, saj so predstavljale kar 81 % respondentov,
moški pa zgolj 19 %. Razmerje med bralci in nebralci je bilo, tako kot v celotnem vzorcu, tudi
po spolu relativno uravnovešeno. Med ženskami je bilo 42 % bralk in 58 % nebralk ter med
moškimi 56 % bralcev in 44 % nebralcev. Rezultati razmerja med bralci in nebralci med
spoloma so primerljivi z rezultati ameriške raziskave med bralci e-knjig iz leta 2016, kjer so
ugotovili, da pri branju e-knjig med spoloma ni bistvenih razlik (27 % moških in 29 % žensk je
bilo bralcev e-knjig) (Perrin, 2016).
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Glede na starostno porazdelitev je v vzorcu največ pripadnikov mlajše generacije, saj spadajo
v starostni skupini od 25 do 35 let (39 %) in do 24 let (35 %). Največja razlika med bralci in
nebralci se je pokazala pri najmlajši starostni skupini (do 24 let), kjer je 63 % nebralcev. V
starostni skupini od 25 do 35 let je razmerje med bralci in nebralci e-knjig približno izenačeno
(44 % bralcev in 56 % nebralcev). Največje število bralcev e-knjig v starostni skupini med 25 in
34 let (33 %) sta v raziskavi ugotovila tudi Kovač in Gregorin (2014), v ameriški raziskavi iz leta
2016 pa je bilo največ bralcev v najmlajši starostni skupini od 18 do 29 let (35 %) (Perrin, 2016).
Polovico vzorca predstavljajo respondenti z najvišjo doseženo univerzitetno izobrazbo, sledijo
jim respondenti s srednješolsko izobrazbo (25 %) in respondenti z magisterijem, specializacijo
ali doktoratom (15 %). Respondenti so relativno dobro izobraženi. Ravno tako kot pri
starostnih skupinah se je tudi tu pokazala večja razlika med bralci in nebralci pri skupini s
srednješolsko izobrazbo (ki jo sestavlja 69 % študentov prve stopnje in 10 % dijakov), kjer je
65 % nebralcev. Pri respondentih z univerzitetno izobrazbo je razmerje med bralci in nebralci
približno izenačeno (45 % bralcev in 55 % nebralcev), pri sicer številčnejši manjši skupini
respondentov z magisterijem, specializacijo in doktoratom pa je delež bralcev najvišji (67 %).
Primerljive rezultate so dobili v ameriški raziskavi, kjer so ugotovili, da je delež bralcev e-knjig
najvišji med tistimi, ki imajo relativno visoko izobrazbo (največ, 41 % bralcev ima več kot
visokošolsko izobrazbo) (Perrin, 2016).
Med respondenti je največ študentov (44 %) in zaposlenih (43 %). V skupini zaposlenih je
vzorec bralcev in nebralcev relativno uravnovešen (52 % bralcev in 48 % nebralcev), medtem
ko je v skupini študentov več nebralcev (63 %) kot bralcev (37 %) e-knjig. Deleži bralcev so
primerljivi z deležem članov, ki si izposojajo e-knjige v MKL, saj največji delež izposojevalcev
e-knjig predstavljajo člani s statusom zaposleni (57 %), sledijo člani s statusom študenti (12 %).
Profila bralca in nebralca e-knjig v MKL mi zaradi neuravnoteženega in nereprezentativnega
vzorca ni uspelo oblikovati, lahko pa zaključim, da sta skupini bralcev in nebralcev približno
izenačeni po številu in po strukturi. Med bralci e-knjig je največ respondentov, ki spadajo v
starostno skupino med 25 in 35 let, imajo univerzitetno izobrazbo in so zaposleni. Med
nebralci e-knjig je največ respondentov, ki spadajo v najmlajšo starostno skupino do 24 let
(tesno za njimi sledi starostna skupina med 25 in 35 let), z univerzitetno izobrazbo in imajo
status študenta. Tipičnega bralca e-knjig so se lotili oblikovati v raziskavi servisa Biblos (z
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vzorcem 250 respondentov), kjer so rezultati primerljivi z mojimi, saj je bilo največ sodelujočih
ženskega spola (67 %), starih med 26 in 40 let z višjo ali visoko izobrazbo (Zamida, 2016).

9.2 BRALCI E-KNJIG MED UPORABNIKI MKL
9.2.1

Kakšne so bralne navade, povezane z e-knjigami, med uporabniki MKL

V končnemu vzorcu raziskave je bilo 45 % respondentov bralcev e-knjig. Rezultati kažejo, da
je med bralci polovica intenzivnejših bralcev, ki e-knjige berejo dnevno ali tedensko, druga
polovica pa jih bere mesečno ali letno. Ravno tako se bralci razdelijo glede na število prebranih
e-knjig, saj polovica bralcev prebere letno najmanj 6 e-knjig, druga polovica bralcev pa do 5
e-knjig letno.
Rezultati so pokazali, da si bralci e-knjig ne izposojajo pogosto iz knjižnice. Več kot polovica
respondentov (57 %) si e-knjige še nikoli ni izposodila iz knjižnice. Med tistimi bralci, ki si
e-knjige izposojajo iz knjižnice, pa je največ takšnih, ki so si v zadnjem letu izposodili od 1 do 5
e-knjig. Moje ugotovitve so primerljive z ugotovitvami ameriške raziskave med uporabniki
splošnih knjižnic, kjer so ugotovili, da si kar 88 % uporabnikov splošnih knjižnic, ki so bralci
e-knjig, e-knjig ne izposoja iz knjižnice, med tistimi, ki si jih, pa je največ takšnih, ki letno
opravijo med 1 in 5 izposojami (Zickuhr idr., 2012). Nekoliko večje število izposoj pa so
ugotovili v raziskavi servisa Biblos, saj si največ (82 %) respondentov mesečno izposodi do 5
e-knjig (Zamida, 2016).
Najpogostejši način dostopanja do e-knjig, ki se ga poslužujejo bralci v moji raziskavi, je
brezplačen dostop prek spleta (67 %). Delež bralcev, ki do e-knjig najpogosteje dostopajo prek
knjižnice, je precej nižji (20 %), kljub temu pa višji kot v raziskavi Kovača in Gregorina (2014) s
4 %. Razliko lahko v veliki meri pripišemo dejstvu, da moj vzorec vsebuje uporabnike knjižnice
MKL. Ravno tako kot izposoja iz knjižnice med manj pogosto dostopanje do e-knjig spada tudi
njihovo kupovanje. To sta ugotovila tudi Kovač in Gregorina (2014), saj se v njuni raziskavi tega
načina poslužuje zgolj 8 % respondentov. Rezultati moje raziskave pa kažejo, da je nakup
najpogostejši način dostopanja do e-knjig za 15 % respondentov.
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Več kot polovica respondentov, ki so bralci e-knjig, ne dostopa do e-knjig prek knjižnice in
ravno tako več kot polovica respondentov zbirke e-knjig, ki jo ponuja MKL, ne pozna (53,7 %).
To predstavlja velik delež tudi v primerjavi z ameriško raziskavo med uporabniki splošnih
knjižnic, kjer med bralci e-knjig knjižnične zbirke e-knjig ne pozna zgolj 8 % uporabnikov
(Zickuhr idr., 2012). Nepoznavanje zbirke MKL se je izkazalo pri ocenjevanju zbirke e-knjig, ki
jo ponuja MKL. Respondenti, ki zbirko e-knjig poznajo, pa so jo največkrat ocenili kot dobro ali
niti dobro niti slabo (oboje približno 18 %). Podobno respondenti ocenjujejo zbirke e-knjig v
ameriški raziskavi med uporabniki splošnih knjižnic, kjer so jih najpogosteje ocenili kot dobre
ali niti dobre niti slabe (Zickuhr idr., 2012), in v raziskavi med britanskimi bralci, kjer so
respondenti zbirke Ebrary in OverDrive največkrat ocenili kot povprečni in dobri (McKnight,
Dearnley in Morris, 2008).
Zanimanje za zbirko e-knjig in njena izposoja sta odvisni od tega, kakšne e-knjige knjižnica
ponuja svojim uporabnikom. Potrebe in želje uporabnikov so različne, zato je težko izbrati
primerne e-knjige za v zbirko. Da bi zbirko lažje načrtovali, je dobro vedeti, kakšne vsebine in
za katere priložnosti uporabniki najpogosteje posegajo po elektronskem formatu. Rezultati
moje raziskave so pokazali, da med uporabniki ni očitnega nagnjenja k favoriziranju
določenega formata (tiskanega ali elektronskega), saj so preference zelo razpršene, tako za
branje leposlovja ali strokovne literature kot tudi branja za prosti čas in branja za študij/delo.
Rahel, vendar ne bistven nagib k branju e-knjig je moč opaziti pri branju strokovne literature
in branju za študij/delo in ravno tako rahel nagib k tiskani knjigi pri branju leposlovja in
prostočasnem branju. Večje razlike so se pokazale pri respondentih v starostni skupini do 24
let (študenti), pri katerih pa več kot dve tretjini bralcev raje bere e-knjige za potrebe
študija/dela in strokovno literaturo, medtem ko je za branje leposlovja in prostočasno branje
ta nagib usmerjen k tiskanemu formatu. Pri ostalih starostnih skupinah teh nagibov ni bilo.
Moje ugotovitve se skladajo z ugotovitvami ostalih raziskav glede nagiba k tiskanemu formatu,
ko gre za branje leposlovja in branje za prosti čas, ter nagiba k e-formatu, ko gre za branje za
študij/delo in branje strokovne literature. Od ostalih raziskav pa se rezultati razlikujejo glede
priljubljenosti e-formata, saj se je ta v moji raziskavi izkazal za bolj priljubljenega, kot kažejo
tuje raziskave, v katerih je tisk, splošno gledano, veliko bolj priljubljen za branje leposlovja kot
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tudi za branje strokovne literature (Print and paper in the digital world, 2017; Baron, Calixte
in Hvewala, 2016; O,Sullivan, 2017).
Poleg nudenja primerne zbirke e-knjig je dobro, če knjižnica za spodbujanje branja e-knjig tudi
nudi primerne storitve, kar se tiče uporabe različnih bralnih naprav (izposoja bralnikov, pomoč
pri uporabi in nalaganju e-knjig na različne bralne naprave itd.). Dobro je, če vemo, katere
naprave člani za branje e-knjig najraje uporabljajo, in storitve posledično lahko prilagodimo
njihovim potrebam. V raziskavi sem ugotovila, da respondenti za branje e-knjig najpogosteje
(približno 30 %) uporabljajo namenski bralnik in računalnik, hkrati pa podoben delež
respondentov nima bralnika in računalnika ne uporablja za branje. Uporaba mobilnih naprav,
kot sta tablični računalnik in pametni telefon, je nižja. Tabličnega računalnika veliko
respondentov nima, pametni telefon pa imajo, vendar ga za branje ne uporabljajo pogosto.
Rezultat raziskave je primerljiv z rezultatom mednarodne raziskave, ki je pokazala, da bralci
e-knjig za branje najpogosteje uporabljajo namenski bralnik, najmanj pogosto pa pametni
telefon (Print and paper in digital world, 2017). Moji rezultati pa se razlikujejo od nekaterih
ostalih raziskav. Slovenska raziskava servisa Biblos je pokazala, da bralci e-knjig za branje
najpogosteje uporabljajo večnamenske mobilne naprave, kot sta tablični računalnik in
pametni telefon, sledila pa je uporaba namenskega bralnika (Zamida, 2016). Večjo uporabo
mobilnih naprav so ugotovili tudi v ameriški raziskavi med uporabniki splošnih knjižnic (Perrin,
2016). Razlika med starostnimi skupinami se je v moji raziskavi pokazala pri najmlajši skupini
respondentov (do 24 let), ki za branje največ uporabljajo računalnik (60 %), na drugem mestu
je s polovico manj izbire bralnik, večnamenske mobilne naprave pa za branje uporabljajo zelo
malo. Pri ostalih starostnih skupinah je uporaba naprav bolj razpršena oziroma ni vidnega
nagiba k uporabi ene naprave. Nagib mlajših bralcev k uporabi računalnika za branje e-knjig je
ugotovila tudi Brilej (2014) v raziskavi med gimnazijci.

9.2.2

Razlogi za branje e-knjig med uporabniki MKL

Tako tiskane kot elektronske knjige imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti. Kako lastnosti
obeh formatov doživljajo bralci, je pomemben dejavnik, ki vpliva na branje in nebranje knjig v
določenem formatu. Bralci e-knjig v moji raziskavi so za zelo pomembne ali pomembne
označili lastnosti e-knjig, predstavljene v nadaljevanju.
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Največ, 96 % respondentov je za najpomembnejšo lastnost e-knjig označilo lahek in takojšen
dostop do knjig. Ta lastnost e-knjig je tudi v tujih raziskavah izpostavljena kot bistvena
prednost e-knjig pred tiskanimi (Li idr., 2011; Baron, Calixte in Havewala, 2016; Ketron in
Naletelich, 2016).
Druga lastnost, ki jo je za zelo pomembno ali pomembno izbralo 89 %, je raznolika ponudba
e-knjig. Z zagotavljanjem raznolike in bogate ponudbe e-knjig imajo knjižnice nemalo težav.
Čeprav izposoja e-knjig iz knjižnice prinaša prednosti, saj si lahko e-knjigo izposodimo kjerkoli
in kadarkoli in za to ne rabimo obiskati knjižnice, težavo predstavlja dejstvo, da ponudba
e-knjig ni tako bogata kot ponudba tiskanih. To predstavlja težavo tudi v MKL, saj zbirka
naslovov e-knjig ne predstavlja niti odstotka naslovov celotne knjižnične zbirke MKL. Čeprav
je zbirka relativno majhna, pa so rezultati pokazali tudi, da jo uporabniki, ki zbirko e-knjig
poznajo, ocenjujejo kot dobro ali niti dobro niti slabo. S težavami, ki jih predstavlja majhnost
zbirke e-knjig, se srečujejo tudi tuje knjižnice, saj so uporabniki splošnih knjižnic izpostavili, da
je najpogostejša težava, s katero se srečujejo pri izposoji e-knjig, da knjižnica nima želene
e-knjige (Zickuhr idr., 2012).
Tretja lastnost, ki jo je za zelo pomembno ali pomembno izbralo 80 % respondentov, je
možnost, da imajo bralci lahko na napravi vedno s seboj zelo veliko knjig. Ta lastnost je pogosto
izpostavljena tudi v tujih raziskavah, predvsem zaradi fizične teže tiskanih knjig (Tveit in
Mangen, 2014; Baron, Calixte in Havewala, 2016; Ketron in Naletelich; 2016; Farinosi, Lim in
Roll, 2016).
Četrta pomembna lastnost, ki jo je za zelo pomembno ali pomembno izbralo 69 %
respondentov, je dejstvo, da člani za izposojo in vračanje knjig ne rabijo več obiskovati fizične
knjižnice. V tujih raziskavah je med respondenti ta lastnost najbolj cenjena, saj jo uporabniki
enačijo z lastnostjo lahkega in takojšnjega dostopa (Li idr., 2011; Baron, Calixte in Havewala,
2016; Ketron in Naletelich, 2016). Tudi rezultat v moji raziskavi ni zanemarljiv, kljub vsemu pa
ni najbolj izpostavljen.
Na petem mestu je za 66 % respondentov zelo pomembna ali pomembna funkcija prilagajanja
in iskanja po besedilu, torej manipulacija z besedilom, ki ga e-knjige svojim bralcem
omogočajo. V tujih raziskavah je bila manipulacija z besedilom obravnavana zelo različno, saj
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je bilo odvisno, za katere funkcije gre. Nekatere so bile med najpomembnejšimi lastnostmi
e-knjig, predvsem iskanje po besedilu (Li, Poe, Potter, Quingley in Wilson, 2011; Baron, Calixte
in Havewala, 2016; Ketron in Naletelich, 2016; Farinosi, Lim in Roll, 2016; Ramdarshan Bold in
Wagstaff, 2017) in uporaba slovarja (Ketron in Naletelich, 2016; Ramdarshan Bold in Wagstaff,
2017), medtem ko so druge funkcije, kot je možnost pisanja opomb in označevanja besedila,
veljale za manj pomembne (Baron, Calixte in Havewala, 2016; Ramdarshan Bold in Wagstaff,
2017).
Nekoliko manjši delež respondentov (59 %) je za zelo pomembno ali pomembno lastnost
izbral, da e-knjige ne zasedajo fizičnega prostora. V tujih raziskavah je ta lastnost med bolj
izpostavljenimi, saj omogoča lažje shranjevanje in organizacijo velikega števila knjig (Tveit in
Mangen, 2014; Baron, Calixte in Hvaewala, 2016; Ketron in Naletelich, 2016; Farinosi, Lim in
Roll, 2016).
Najmanjkrat so respondenti za zelo pomembno ali pomembno lastnost izbrali cenovno
ugodnost e-knjig (53 %) in prijaznost do okolja (51 %). Tuje raziskave kažejo, da bralci menijo,
da so e-knjige cenovno dostopnejše od tiskanih knjig (Ketron in Nletelich, 2016; Farinosi, Lim
in Roll, 2016) ter da cena predstavlja pomemben dejavnik pri izbiri med obema formatoma
(Martino Sehn in Fragoso, 2015). Da cena v moji raziskavi ni med najpomembnejšimi
lastnostmi e-knjig, pa lahko deloma pripišemo dejstvu, da so respondenti kupovanje e-knjig
označili za najmanj pogost način dostopanja do e-knjig.

9.3 NEBRALCI E-KNJIG MED UPORABNIKI MKL
Med nebralce e-knjig spada malo več kot polovica (55 %) respondentov v celotnem vzorcu.
Nebralci v glavnem vedo, kaj so e-knjige, saj jih je med njimi le 7 trdilo, da e-knjig ne poznajo.
Poznavanje storitve izposoje e-knjig v MKL je slabše, saj zanjo ve približno polovica
respondentov (46 %). Podoben rezultat so dobili v ameriški raziskavi med uporabniki splošnih
knjižnic, saj je med respondenti, ki ne berejo e-knjig, in tistimi, ki e-knjige berejo, vendar si jih
ne izposojajo iz knjižnice, 63 % takšnih, ki niso vedeli, da njihova splošna knjižnica ponuja
izposojo e-knjig (Zickuhr idr., 2012).
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Nepoznavanje storitev, ki jih nudi MKL, se je še v večji meri pokazalo pri možnosti izposoje
bralne naprave in možnosti prijave na individualno svetovanje ter pomoči pri uporabi e-knjig
in naprav za branje. Izkazalo se je, da zgolj 20 % respondentov pozna možnost izposoje bralne
naprave in zgolj 12 % respondentov pozna možnost prijave na svetovanje in pomoč, ki jo
ponuja MKL.

9.3.1

Razlogi za nebranje e-knjig med uporabniki MKL

Med nebralci, ki v raziskavi predstavljajo 55 % vzorca, so tisti, ki e-knjige poznajo, podali
razloge, zakaj ne berejo e-knjig.
Kot najpogostejša (94 %) sta bila med nebralci izbrana dva razloga, in sicer pomanjkanje
občutka fizične knjige v rokah, občutka listanja ipd. in dejstvo, da respondenti veliko raje
berejo tiskane knjige. Fizični dotik tiskane knjige in papirja ter njen vonj so kot pomembnejše
lastnosti tiskane knjige ter njene prednosti pred elektronsko ugotovili tudi v tujih raziskavah
(Tveit in Mangen, 2014; Baron, Calixte in Havewala, 2016; Farinosi, Lim in Roll, 2016). Ravno
tako mnoge tuje raziskave kot razlog za zavračanje branja e-knjig navajajo čustveno
navezanost na tiskano knjigo. Kaže se predvsem kot posebna navezanost na tiskano knjigo
(Ketron in Naletelich, 2016; Anton, Camarero in Rodriguez, 2017) ter navada branja v tiskanem
formatu, ki jo je težko spremeniti (Anton, Camarero in Rodriguez, 2017). To posebej velja za
navdušene bralce, ki imajo z branjem tiskanih knjig pozitivne izkušnje, saj branje na napravi
predstavlja drugačno obliko branja knjige in občutek pri branju (Tveit in Mangen, 2014).
Tretji najpogosteje izbran razlog za nebranje e-knjig med respondenti je pomanjkanje
zanimanja za branje e-knjig (64 %). Pomanjkanje zanimanja za e-knjige med nebralci
ugotavljajo tudi v ameriški raziskavi med uporabniki splošnih knjižnic, saj je to eden od
razlogov, zakaj si uporabniki e-knjig ne izposojajo v knjižnici (Zickuhr idr., 2012).
Na četrtem mestu je za nebranje e-knjig izbran razlog, da respondenti nimajo primerne
naprave za branje e-knjig (58 %). Glede primernosti naprav za branje so v literaturi deljena
mnenja, saj bralci berejo e-knjige na najrazličnejših napravah, izkušnja branja e-knjige pa je
povezana s primernostjo naprave za branje. Četudi imajo bralci tablični računalnik ali pametni
telefon, ni nujno, da te naprave za njih predstavljajo primerno bralno napravo. Cassidy,
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Martinez in Shen (2012) poudarjajo, da bi velik delež nebralcev e-knjig pričel brati e-knjige, če
bi si lastili primerno bralno napravo.
Manj ovir kot ustreznost bralne naprave nebralcem predstavlja poznavanje tehnologije, saj za
68 % respondentov popolnoma ali delno ne drži, da ne bi imeli za uporabo e-knjig dovolj
znanja. Za še nekoliko več (83 %) respondentov pa popolnoma ali delno ne drži, da niso vešči
uporabe nove tehnologije. Veliko respondentov torej trdi, da jim uporaba tehnologije ne
predstavlja ovire za branje e-knjig. Tako je pokazala tudi ameriška raziskava med uporabniki
splošnih knjižnic, saj so respondenti vešči uporabe tehnologij, poleg tega pa tudi tisti, ki so se
ocenili kot nevešče uporabe novih tehnologij, niso imeli težav z branjem e-knjig (Zickuhr idr.,
2012).
Zadnji od potencialnih podanih razlogov za nebranje je zadovoljstvo z zbirko e-knjig, ki jih
ponuja MKL. 60 % respondentov ne ve, kakšna je ponudba e-knjig. Respondenti, ki zbirko
e-knjig poznajo, pa imajo o njej deljeno mnenje. Za največ (46 %) respondentov (med tistimi
respondenti, ki so zbirko ocenili) niti drži niti ne drži, da je zbirka e-knjig MKL pomanjkljiva.
Ameriška raziskava med uporabniki splošnih knjižnic kaže, da je slaba ponudba e-knjig eden
od razlogov za nebranje e-knjig (Zickuhr idr., 2012).

9.4 KAJ BI UPORABNIKE MKL PREPRIČALO V BRANJE E-KNJIG
Respondenti, ki so bralci e-knjig, vendar si e-knjig ne izposojajo v MKL ali pa si e-knjige
izposojajo in bi želeli podati mnenje, kaj bi storitev lahko izboljšalo, so največkrat izbrali (49 %)
možnost branja e-knjig na vseh napravah, ki so na trgu. Na podlagi rezultata lahko sklepamo,
da si respondenti lastijo bralno napravo, na kateri ne morejo brati vseh formatov e-knjig. Tudi
v raziskavi servisa Biblos so ugotovili, da so respondenti večinoma e-knjige brali že pred
predstavitvijo servisa Biblos, najpogosteje (26 %) pa so do njih dostopali prek Amazona
(Zamida, 2016). Nekompatibilnost e-knjig z bralno napravo bralca je ravno tako ena od
najpogostejših težav, s katerimi se srečujejo bralci e-knjig v ameriških splošnih knjižnicah
(Zickuhr idr., 2012).
Naslednji najpogostejši predlogi respondentov so povečanje ponudbe literature: povečanje
ponudbe prevodov tujega leposlovja (37 %), ponudba tujejezične literature (36 %) in
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povečanje ponudbe strokovne literature (33 %). Majhna ponudba e-knjig MKL predstavlja
težavo, saj kakor kažejo rezultati raziskave, raznolika ponudba e-knjig za respondente
predstavlja enega od najpomembnejših razlogov za branje e-knjig. Zbirka e-knjig se v MKL pri
ponudbi prevodnega leposlovja in strokovne literature ne more primerjati s ponudbo tiskanih
knjig, tujejezičnih e-knjig pa nimajo v ponudbi. Povpraševanje po tujejezični literaturi je
pričakovano glede na to, koliko respondentov do e-knjig najpogosteje dostopa brezplačno
prek spleta. Na pogostost branja e-knjig v angleškem jeziku sta opozorila tudi Kovač in
Gregorin (2014), predvsem v mlajših starostnih skupinah.
Manjši, vendar nezanemarljiv delež respondentov (18 %) trdi, da jih v izposojo e-knjig v MKL
ne bi prepričalo nič, saj do e-knjig dostopajo le brezplačno. V ameriški raziskavi med uporabniki
splošnih knjižnic so ugotovili, da je eden od pomembnejših razlogov neizposoje med bralci
e-knjig to, da do njih dostopajo po drugih poteh (Zickuhr idr., 2012).
Podobno kot pri respondentih, ki so bralci e-knjig, je ena od najpomembnejših stvari, ki bi k
branju e-knjig MKL pritegnila nebralce, izboljšana ponudba zbirke e-knjig. Največ (30 %)
respondentov si želi izboljšanja ponudbe slovenskih prevodov tujega leposlovja in izboljšanje
ponudbe strokovne literature, približno 20 % respondentov pa širši nabor manj znane
literature in ponudbo tujejezične literature. 16 % respondentov si želi več možnosti izposoje
bralne naprave. Glede na rezultate moje raziskave je med nebralci eden od razlogov za
nebranje e-knjig to, da nimajo primerne bralne naprave, zato bi bilo smiselno uporabnike MKL
čim bolj aktivno obveščati o možnostih izposoje bralnih naprav. Aktivnejša promocija bralnih
naprav je smiselna tudi zato, ker so rezultati pokazali, da je s to možnostjo seznanjenih zgolj
20 % respondentov, ki so nebralci e-knjig.
Organizirani tečaji uporabe e-knjig in naprav za branje niso bili med pogosteje izbranimi (3 %).
To lahko povežemo z rezultati raziskave, ki kažejo, da so respondenti vešči uporabe
tehnologije in menijo, da jim uporaba e-knjig ne bi predstavljala težav. Nezanimanje za
organizirane tečaje pomoči uporabnikom so ugotovili tudi v ameriški raziskavi med uporabniki
splošnih knjižnic, saj so se nebralci največkrat odločili, da ne bi uporabljali storitev, ki jih nudi
knjižnica, kot so delavnice in inštrukcije uporabe e-knjig in bralnih naprav (Zickuhr idr., 2012).
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Tako kot pri bralcih se je tudi pri nebralcih pojavil delež respondentov, ki trdijo, da jih v
izposojo ne bi prepričalo nič. Pri nebralcih je delež relativno velik, saj predstavlja 39 %
respondentov. Da glavne ovire za nebranje e-knjig med nebralci ne predstavlja pomanjkljiva
zbirka ali tehnološke ovire, so ugotovili tudi v ameriški raziskavi med uporabniki splošnih
knjižnic, saj raziskava kaže, da bistveno težavo predstavlja pomanjkanje motivacije in interesa
med nebralci za branje e-knjig (Zickuhr idr., 2012).
V obeh skupinah, tako med bralci kot nebralci e-knjig, lahko potegnemo nekaj vzporednic. K
branju e-knjig v MKL bi obe skupini pritegnila večja in bolj raznovrstna ponudba e-knjig,
predvsem prevodnega leposlovja in strokovnih knjig, ter razrešitev tehnoloških ovir, ki jih
bralcem predstavlja nemožnost branja e-knjig na vseh napravah, med nebralci pa, da nimajo
lastne bralne naprave, ki bi si jo lahko izposodili v knjižnici. Pri obeh skupinah se je izkazalo
tudi slabše poznavanje storitev, ki jih ponuja MKL, tako poznavanje zbirke e-knjig kot tudi
poznavanje ostalih storitev, povezanih z e-knjigami. Glede na to, da veliko bralcev in nebralcev
e-knjig zbirke MKL ne pozna (ponudbe e-knjig MKL ne pozna 53 % bralcev in 60 % nebralcev;
53 % nebralcev se ne zaveda, da MKL ponuja e-knjige), tudi ne morejo vedeti, če MKL ponuja
e-knjige, ki bi jih potencialno zanimale. Respondenti so v raziskavi imeli možnost zapisati tudi
svoje komentarje, kamor je 5 bralcev e-knjig zapisalo, da z izposojo e-knjig niso bili seznanjeni.
Predlagali so, da bi storitev morali bolje oglaševati. Večja promocija storitev, povezanih z
e-knjigami, bi morala biti eden od pomembnejših korakov k širjenju branja v elektronskem
formatu.
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10 ZAKLJUČEK
Nudenje elektronskih knjig oziroma e-knjig spada med nabor storitev, ki jih morajo splošne
knjižnice nuditi svojim uporabnikom, če želijo biti v koraku s časom. Če želijo, da je njihova
ponudba v skladu s potrebami uporabnikov, morajo te poznati. Ker je nudenje e-knjig v
splošnih knjižnicah v slovenskem okolju nova storitev, ni bilo o njej izvedenih veliko raziskav
med uporabniki splošnih knjižnic, ki bi nam razkrile, kaj pričakujejo in potrebujejo v zvezi s
storitvijo. Nove izzive storitev nudenja e-knjig svojim uporabnikom predstavlja tudi MKL. V ta
namen sem med uporabniki MKL izvedla anketo, v katero sem zajela tako bralce kot nebralce
e-knjig. S pomočjo ankete sem želela ugotoviti naslednje: kakšne so bralne navade, povezane
z e-knjigami, med uporabniki MKL; kakšni so razlogi za branje oziroma nebranje e-knjig med
uporabniki MKL; kdo so bralci in kdo nebralci e-knjig med uporabniki MKL.
Za voljo pridobitve čim večjega in čim bolj raznolikega vzorca sem se odločila za anketiranje v
prostorih MKL in spletno anketiranje na družbenih omrežjih MKL. Raziskava bi bila z večjim
vzorcem verodostojnejša in bi iz rezultatov lahko razbrala točnejše ugotovitve, vendar bi za
anketiranje potrebovala veliko več časa. Ker je tema raziskave aktualna za splošne knjižnice in
so njeni rezultati praktično uporabni za izboljšanje relativno nove storitve, bi ob ponovni
izvedbi raziskave morala pridobiti večji vzorec. Glede na omejene okoliščine in dano situacijo
pa je bila raziskava izvedena uspešno, saj sem pridobila širšo sliko odnosa uporabnikov MKL
do branja e-knjig. V nadaljevanju poglavja se bom osredotočila na nekaj za MKL ključnih
ugotovitev.
Raziskava je pokazala relativno velik delež bralcev e-knjig (skoraj polovica vzorca) v primerjavi
z rezultati raziskav v svetu in Sloveniji (kjer se delež giblje med 20 in 30 %), pri tem pa moramo
upoštevati nereprezentativnost vzorca. Rezultat lahko razumemo kot logičen izid odziva na
anketo o e-knjigah, saj so jo verjetno reševali uporabniki, ki jih tematika vsaj nekoliko zanima;
lahko pa tudi predvidevamo, da je med uporabniki očitno kar nekaj bralcev e-knjig in da se
njihova skupina veča, kar predstavlja za MKL potencialne bralce e-knjig. S pomočjo
demografskih podatkov sem pridobila sliko bralcev e-knjig, ki predstavljajo največji delež med
respondenti, ki spadajo v segment zaposleni, sledijo pa študentje. Študentje predstavljajo tudi
največji delež nebralcev. Na tej točki lahko potegnem vzporednice s podatki o članih MKL, kjer
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največji delež bralcev e-knjig predstavlja segment zaposlenih, sledijo pa študentje, katerih
delež med bralci e-knjig narašča najbolj počasi (v primerjavi z drugimi segmenti).
Skupina študentov je izstopala tudi pri preferencah branja v različnih formatih, saj je bil le pri
njej viden večji nagib k favoriziranju tiskanega formata za branje leposlovja in branju za prosti
čas, ter favoriziranju e-formata za branje strokovne literature in branju za študij/delo. V drugih
skupinah so bile preference relativno enakomerno razporejene. Na tej točki se lahko
vprašamo, kako dobro bi lahko MKL podpirala potrebe študentov po strokovni literaturi in v
kolikšni meri je to smiselno, saj gre tu za storitev, ki je v domeni visokošolskih knjižnic in ni
poslanstvo splošne knjižnice. Menim, da bi bilo smiselno, da MKL raziskuje v smeri odkrivanja
potreb po e-knjigah med ostalimi segmenti, ki relativno hitro rastejo v številu (zaposleni,
upokojenci, otroci), in tu utrjuje ter povečuje število bralcev.
Poleg poznavanja svojih uporabnikov in slike o tem, kdo ti so, je za načrtovanje zbirke e-knjig
in njeno promocijo pomembno tudi, da imamo sliko o bralnih navadah članov. Izpostavila bom
nekaj glavnih ugotovitev in k čemu se MKL lahko usmeri pri nadaljnjih korakih razvoja in
promocije e-knjižne zbirke. Kot sem predhodno že omenila, polovico respondentov sestavljajo
bralci e-knjig, pri katerih pa se je izkazalo, da si e-knjig za branje najpogosteje ne izposojajo iz
knjižnice. Več kot polovica si jih e-knjig iz MKL še ni izposodilo, najpogosteje pa do njih
dostopajo brezplačno prek spleta. Približno polovica bralcev zbirke e-knjig ne pozna. Ravno
tako se je nepoznavanje storitev in zbirke e-knjig pokazalo v skupini nebralcev, saj možnost
izposoje e-knjig pozna približno polovica respondentov. Še večji delež nepoznavanja se je
pokazal pri storitvah nudenja pomoči in svetovanja v zvezi z e-knjigami in možnostjo izposoje
bralnika. Težava nepoznavanja storitev in ponudbe je ena od prvih ovir, ki bi jo MKL morala
premostiti. Potrebno bi bilo več obveščanja o storitvah, ki jih knjižnica ponuja, saj za to
dandanes obstaja veliko možnosti; tako v prostorih MKL kot na družbenih omrežjih, na katerih
je MKL aktivna. Relativno nizko izposojo in uporabo storitev, povezanih z e-knjigami, lahko v
določeni meri pripišemo tudi premajhni promociji in obveščanju uporabnikov.
Ko knjižnice pričnejo nuditi novo storitev, je treba razmisliti, zakaj bi se je uporabniki
posluževali. V raziskavi sem zato bralce e-knjig spraševala, kaj so razlogi za branje e-knjig. Kot
najpogostejši razlog za branje e-knjig so bralci navedli takojšnji dostop, ki je običajno kjerkoli
in kadarkoli. Sledil je razlog raznolike ponudbe e-knjig in možnost, da imajo na napravi s seboj
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vedno lahko veliko število knjig. Vsi ti razlogi so potencialne možnosti promoviranja e-knjig
potencialnim bralcem in ravno tako osveščanja nebralcev, kaj jim e-knjige nudijo.
Poleg razlogov za branje so me zanimali tudi razlogi za nebranje, ki pa so se izkazali za
predvsem emocionalne. Med najpogostejšimi razlogi za nebranje so člani navedli to, da veliko
raje berejo tiskane knjige ter za branje e-knjig nimajo interesa. Pogost razlog je bil tudi, da jim
manjka občutek fizične knjige v rokah. Za nebranje pa se kot glavni razlog ni izkazalo
nepoznavanje novih tehnologij, saj respondenti menijo, da so vešči njihove uporabe. Ravno
tako povezan s tehnologijo pa je razlog, da nimajo primerne naprave za branje (lahko
predpostavljam, da bralnika). Na tej točki bi veljalo razmisliti o večji promociji možnosti
izposoje bralnih naprav, saj bi MKL s tem lahko pridobila nekaj bralcev, saj se je med nebralci
izkazalo slabo poznavanje storitev, povezanih z e-knjigami.
Za konec sem uporabnike MKL povprašala tudi, kaj bi jih v primeru, da si e-knjig ne izposojajo
v MKL, prepričalo v izposojo. Tu lahko potegnemo vzporednico med bralci in nebralci, saj so
pri obeh skupinah izražene želje po povečani zbirki e-knjig in razrešitvi tehnoloških ovir. Bralci
želijo omogočeno branje e-knjig na vseh napravah, ki so na trgu; nebralci pa želijo več
možnosti izposoje bralnih naprav. Na tej točki je vredno razmisliti, kaj bi MKL lahko storila v
zvezi možnostjo branja njihove zbirke e-knjig na vseh napravah, ki so na trgu, ter, kot sem že
omenila, obveščala svoje uporabnike o možnostih izposoje bralnikov iz knjižnice.
Glede razširitve ponudbe pa pri obeh skupinah izstopajo povečana ponudba prevodnega
leposlovja, strokovne literature ter ponudba tujejezične literature. Širjenje zbirke in čim bolj
raznolika ponudba e-knjig sta zagotovo v interesu knjižnice, vendar pa omejena s sredstvi. Da
bi bila zbirka čim bolj v skladu z željami in potrebami uporabnikov, se jih mora v gradnjo zbirke
vključiti. Bolj poglobljena raziskava potreb in želja branja v e-formatu bi lahko vsebovala še
izbiro žanrov in področij, s katerih bi uporabniki najraje brali in si izposojali e-knjige.
V obeh skupinah se pojavi tudi delež respondentov, ki trdijo, da jih v branje e-knjig oziroma v
izposojo ne bi prepričalo nič, kar pa velja za vsako storitev, saj se nobene ne bodo posluževali
vsi člani.
Raziskava je pokazala nekaj smernic, ki bi jim veljalo nameniti pozornost: gradnja čim bolj
raznolike zbirke, premostitev tehnoloških ovir in večja promocija storitev, tako v prostorih
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knjižnice kot na družbenih omrežjih, četudi je storitev odlična, se je člani ne bodo posluževali,
če se ne zavedajo njenega obstoja.
Branje v e-formatu je postalo z uporabo novih tehnologij del vsakdana tako v profesionalnem
okolju kot tudi v zasebnem življenju. Splošne knjižnice, med njimi tudi MKL, nudijo storitev
izposoje e-knjig in bralnih naprav ter s tem zagotavljajo aktualne storitve in podporo
uporabnikom pri branju e-knjig za delo, študij ali razvedrilo. MKL iz leta v leto širi svojo zbirko
e-knjig, nudi izposojo bralnikov in svetovanje uporabnikom v zvezi z e-knjigami. Širi pa se tudi
skupina bralcev e-knjig, kar potrjuje raziskava, saj sta skupini bralcev in nebralcev podobno
veliki.
Storitev nudenja e-knjig je relativno mlada storitev, zaradi česar s časom lahko pričakujemo
njeno večjo uporabo, poleg tega pa tudi izboljšave, za katere je še veliko prostora. Tako kot v
vse ostale aktivnosti bo tudi tu treba aktivno vključiti uporabnike, da bo storitev v skladu z
njihovimi potrebami in pričakovanji. Trenutno pa je na prvem mestu promocija storitve, da
bodo uporabniki o njenem obstoju čim bolj ozaveščeni ter posledično tudi podajali svoja
mnenja in ideje o stanju storitve.
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PRILOGA 1

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA BRALCE
RAZLOGI ZA BRANJE IN NEBRANJE E-KNJIG: BRALCI
Spoštovani! Sem Maja Femc, študentka Bibliotekarstva na Filozofski fakulteti. V svojem magistrskem
delu raziskujem bralne navade in razloge za branje in nebranje e-knjig med člani Mestne knjižnice
Ljubljana. Z izpolnitvijo anonimne ankete soglašate s sodelovanjem v raziskavi in dovoljujete uporabo
vaših odgovorov za študijske namene. Za sodelovanje se vam zahvaljujem.
a)
b)
c)
d)

1. Kako pogosto berete e-knjige?
Dnevno.
Tedensko.
Mesečno.
Letno.

a)
b)
c)
d)
e)

2. Koliko e-knjig se prebrali v zadnjem letu?
Od 1 do 2 e-knjigi.
Od 3 do 5 e-knjig.
Od 6 do 10 e-knjig.
Od 11 do 15 e-knjig.
Več kot 15 e-knjig.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3. Koliko e-knjig ste si izposodili v MKL v zadnjem letu?
Od 1 do 2 e-knjigi.
Od 3 do 5 e-knjig.
Od 6 do 10 e-knjig.
Od 11 do 15 e-knjig.
Več kot 15 e-knjig.
V zadnjem letu si nisem izposodil še nobene.
Nikoli si še nisem izposodil e-knjige v MKL.
4. Označite, kako pogosto berete e-knjige v primerjavi s tiskanimi.
Berem
Več berem
V podobnem Več berem
samo
e-knjige,
razmerju
tiskane in
e-knjige
manj berem
berem
manj e-knjige
tiskane
tiskane in
e-knjige

Leposlovje
Strokovna literatura
Prostočasno branje
Branje za
študijske/službene
potrebe

Berem samo
tiskane
knjige
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5. Označite, ali uporabljate spodnje naprave za branje e-knjig:
Imam in pogosto
Imam in redko Imam, vendar ne
uporabljam za
uporabljam za uporabljam za
branje
branje
branje
Pametni
telefon
Tablični
računalnik
Namenski
bralnik
Osebni ali
prenosni
računalnik

94

Nimam te naprave

6. Označite stopnjo pomembnosti navedenih lastnosti e-knjig:
Zelo
pomembno

Pomembno

Niti pomembno
niti
nepomembno

Nepomembno

Zelo
nepomembno

Lahek in takojšen
dostop do knjig
Ni potreben obisk
fizične knjižnice za
izposojo in vračanje
knjig
Raznolika ponudba
e-knjig
Funkcije prilagajanja in
iskanja po besedilu,
delanja zaznamkov ipd.
Na napravi imam lahko
zelo veliko knjig vedno
s seboj
Knjige mi ne zasedejo
fizičnega prostora
Cenovna ugodnost
e-knjig
Prijaznost do okolja
7. Kako najpogosteje dostopate do e-knjig? Načine, na katere dostopate, številčno označite od
1 do 3, pri čimer je 1 najpogosteje.
Izposoja prek knjižnice ___
Nakup prek spletnih knjigarn ____
Brezplačen dostop prek spleta ____
8. Kako bi ocenili ponudbo e-knjig v knjižnici MKL?
a) Zelo dobro.
b) Dobro.
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c)
d)
e)
f)

Niti dobro niti slabo.
Slabo.
Zelo slabo.
Ne poznam ponudbe e-knjig MKL.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

9. Če si e-knjige ne izposojate v MKL, kaj bi vas v to prepričalo? Če si e-knjige izposojate v MKL in
vam storitev ne ustreza popolnoma, kaj bi jo izboljšalo? Če vam storitev popolnoma ustreza,
preskočite vprašanje. Možnih je več odgovorov.
Večja ponudba slovenskih prevodov tujega leposlovja.
Večja ponudba slovenskega leposlovja.
Širši nabor manj znane literature.
Večja ponudba strokovne literature.
Ponudba tujejezične literature.
Možnost branja e-knjig na vseh napravah, ki so na trgu.
Možnost rezerviranja e-knjig.
Možnost podaljševanja izposoje e-knjig.
E-knjige si raje kupujem, zato me ne bi nič prepričalo v izposojo.
Do e-knjig dostopam le brezplačno, zato me ne bi nič prepričalo v izposojo.
Drugo: _______________________________________________
10. Spol: M Ž

a)
b)
c)
d)
e)
f)

11. V katero starostno skupino spadate?
Do 24.
Od 25 do 35.
Od 36 do 45.
Od 46 do 55.
Od 56 do 65.
Nad 65.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

12. Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?
Osnovnošolska izobrazba.
Poklicna izobrazba.
Srednješolska izobrazba.
Višje ali visokošolska izobrazba.
Univerzitetna izobrazba.
Magisterij, specializacija, doktorat.

a)
b)
c)
d)
e)

13. Kakšen je vaš trenutni status?
Dijak.
Študent.
Zaposlen.
Brezposeln.
Upokojenec.
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14. Če bi želeli podati še dodaten komentar, ga zapišite tu.

Hvala za sodelovanje.
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PRILOGA 2

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA NEBRALCE
RAZLOGI ZA BRANJE IN NEBRANJE E-KNJIG: NEBRALCI
Spoštovani! Sem Maja Femc, študentka Bibliotekarstva na Filozofski fakulteti. V svojem magistrskem delu
raziskujem bralne navade in razloge za branje in nebranje e-knjig med člani Mestne knjižnice Ljubljana. Z
izpolnitvijo anonimne ankete soglašate s sodelovanjem v raziskavi in dovoljujete uporabo vaših odgovorov za
študijske namene. Za sodelovanje se vam zahvaljujem.

1. Ali poznate e-knjige?
a) Da.
b) Ne (v tem primeru nadaljujte s 3. vprašanjem).
2. V kolikšni meri za vas držijo naslednje trditve o e-knjigah?
Popolnoma Delno
Niti drži
Delno ne Popolnoma
drži
drži
niti ne
drži
ne drži
drži
Nimam interesa za
branje e-knjig
Manjka mi občutek
fizične knjige v rokah,
občutek listanja ipd.
Nimam ustrezne
naprave na branje
e-knjig
Nimam dovolj znanja za
uporabo e-knjig
Nisem vešč uporabe
nove tehnologije
Ponudba e-knjig v MKL
je pomanjkljiva
Veliko raje berem
tiskane knjige

3. Ali ste seznanjeni z možnostjo izposoje e-knjig v MKL?
a) Da.
b) Ne.
4. Ali ste seznanjeni z možnostjo izposoje bralne naprave v MKL?
a) Da.
b) Ne.

Ne vem
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5. Ali ste seznanjeni z možnostjo prijave na individualno svetovanje in pomoč pri uporabi e-knjig
in naprav za branje, ki jo ponuja MKL?
a) Da.
b) Ne.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

6. Kaj bi vas pritegnilo k branju e-knjig? Možnih je več odgovorov.
Izboljšana ponudba prevodov tujega leposlovja.
Izboljšana ponudba slovenskega leposlovja.
Širši nabor manj znane literature.
Ponudba tujejezičnega leposlovja.
Izboljšana ponudba strokovne literature.
Več organiziranih tečajev pomoči pri uporabi e-knjig in bralnih naprav.
Več možnosti izposoje bralnih naprav.
Nič me ne bi pritegnilo k branju e-knjig.
Drugo:__________________________
7. Spol: M Ž

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8. V katero starostno skupino spadate?
Do 24.
Od 25 do 35 let.
Od 36 do 45 let.
Od 46 do 55 let.
Od 56 do 65 let.
Nad 65 let.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9. Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?
Osnovnošolska izobrazba.
Poklicna izobrazba.
Srednješolska izobrazba.
Višje ali visokošolska izobrazba.
Univerzitetna izobrazba.
Magisterij, specializacija, doktorat.

a)
b)
c)
d)
e)

10. Kakšen je vaš trenutni status?
Dijak.
Študent.
Zaposlen.
Brezposeln.
Upokojenec.
11. Če bi želeli podati še dodaten komentar, ga zapišite tu.
Hvala za sodelovanje.

FEMC, M. E-knjige kot izziv: primer Mestne knjižnice Ljubljana. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

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.

Maja Femc

V Ljubljani, 2018

99

