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Abstract: Bestsellers are books that chart on bestseller lists and their rank depends on several
different factors. In general, it is believed that because of language's universality, books originally
written in English, have more potential readers. It's also surmised that books published by big
publishing houses are more successful, and that male writers rule the bestseller lists. In the research
of the actual influence of these factors on Amazon's bestseller lists in 2014 and 2017, I used the
method of the author's impact factor and I systematically analyzed and compared the obtained data.
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bestseller lists are ruled by female authors. The master thesis gives insight into the factors that
actually influence the bestseller lists.
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1 UVOD
Za pisanje magistrske naloge na temo evropskih knjižnih uspešnic sem se odločil, ker me je
zanimalo, kolikšen vpliv imajo določeni dejavniki na njihovo uvrščanje na knjižne lestvice.
Kovač in Wischenbart (2010) pišeta o prevladujočem mnenju, da na knjižnem trgu
dominirajo knjige zvenečih pisateljskih imen in velikih založb, izvorno pisanih v danes
prevladujočem jeziku komunikacije, angleščini. Velikokrat se tudi razpravlja o povezavi
avtorjevega spola in uspešnosti napisane knjige, saj naj bi veljalo, da se dela pisateljev
pogosteje uvrščajo na knjižne lestvice kot knjige pisateljic. Cima (2017) to mišljenje
povezuje s skozi zgodovino splošnim nižjim spoštovanjem kariere pisateljice v primerjavi s
kariero pisatelja. To ponazarja s primerom pisateljice Shirley Jackson, ki so ji pri
zapisovanju osebnih podatkov ob rojstvu tretjega otroka kljub zatrjevanju, da je pisateljica,
v polje poklic zapisali kar 'gospodinja'.
V nalogi sem zato raziskoval povezave med izvornim jezikom knjižne uspešnice, založbo,
ki jo je izdala, in spolom avtorja oziroma avtorice na Amazonovi knjižni lestvici in tudi na
letni lestvici zidanih knjigarn za leti 2014 in 2017. Zanimalo me je, ali so ti dejavniki zares
ključnega pomena za uvrstitev določene knjige na knjižno lestvico.
Analizo sem opravil na Amazonovih knjižnih lestvicah za knjižne trge v državah, ki so bili
po podatkih Združenja evropskih založnikov (Federation of European Publishers – FEP) v
letu 2016 vodilni v višini prihodkov, stopnji dostopnosti knjižnih naslovov in deležu
proizvedenih novih knjižnih naslovov: to so francoski, italijanski, nemški, španski in
britanski trg (European Book Publishing Statistics 2016, 2017). Opazoval sem naslednje
trende:
-

ali so uspešnice, izvorno napisane v angleščini, uspešnejše od uspešnic v drugih
evropskih jezikih,

-

ali so prevodna dela uspešnejša od domačih del,

-

ali založbe, ki so del konglomeratov, zasedajo višje pozicije na lestvicah, kot jih
zasedajo knjige, izdane v samozaložništvu, in

-

ali se na knjižne lestvice pogosteje uvrščajo uspešnice avtorjev ali uspešnice avtoric?

Pri zbiranju podatkov sem uporabil metodo dejavnika vpliva posameznega avtorja, ki sta jo
pri svoji raziskavi razvila Kovač in Wischenbart (2010), pridobljene druge podatke pa sem
sistematično analiziral in med seboj primerjal. Osredotočil sem se na že omenjene naslednje
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podatke: izvorni jezik in založba dela ter avtorjev spol. Podatke sem pridobil z Amazonovih
spletnih strani za omenjene države, podatke o lestvicah uspešnic pa iz baze, ki je v lasti dr.
Ruedigerja Wischenbarta.

2 DEFINICIJE BESTSELERJEV
Bestseler ali knjižna uspešnica je v svoji najosnovnejši definiciji knjiga, ki se uvrsti na
knjižno lestvico, ki jo sestavljajo uredništva časopisov, revij ali knjigarne (Bestseller –
Wikipedia, b. d.). Podajanje točne definicije bestselerja ni enostavna naloga. Slovar
slovenskega knjižnega jezika gesli sicer loči, a sta definiciji dokaj podobni; uspešnica je tako
»v določenem času najbolj uspelo delo, navadno literarno« (Uspešnica, b. d.), bestseler pa
»najbolj kupovana knjiga« (Bestseller v SSKJ, b. d.). Pri prvem geslu ni povsem jasno, ali
gre za prodajno ali kritiško uspelo delo, medtem ko se drugo geslo v razlagi eksplicitno
osredotoča na prodajo. To geslo sovpada s tistim iz angleško-angleškega slovarja MerriamWebster, ki »best seller« razlaga kot »izdelek (na primer knjiga), ki se proda v največ
izvodih« (Best seller, b. d.), in tistim z Wikipedije, proste enciklopedije, ki pravi, da knjižna
uspešnica oziroma bestseller »pomeni izvirno tiste knjige, ki so po podatkih prometa v
določenem času dosegle najvišjo prodajo« (Knjižna uspešnica, b. d.). Slovar Cambridge
izraz podobno razlaga kot »izjemno popularen produkt, ki se je prodal v velikih količinah«,
med primeri rabe pa najdemo »[v]si romani o Harryju Potterju so bestsellerji« (Bestseller
meaning in the Cambridge English Dictionary, b. d.). Z izrazom v angleščini sicer lahko
označujemo tudi avtorja knjižne uspešnice (Bestseller – Wikipedia, b. d.), a je v slovenščini
taka raba neobičajna.
V svoji magistrski nalogi izraza bestseler in knjižna uspešnica uporabljam izmenjaje in kot
sinonima.
Sama beseda »bestseller« je sicer relativno nova in je že od nekdaj značilna predvsem za
knjižno področje. Izhaja iz časa povojnega obdobja Združenih držav Amerike, njeno prvo
zabeleženo uporabo pa pripisujemo časniku Kansas Times and Star v letu 1889 (Wald in
Elliott, 2014).
Številni avtorji in raziskovalci so opozorili na izmuzljivo definicijo bestselerjev in s tem
povezano problematiko. Za Motta (1947) knjiga pridobi status bestselerja, ko jo v desetletju
po izidu kupi en odstotek celotne populacije Združenih držav Amerike, kar je v tistih časih
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pomenilo približno milijon in pol prodanih izvodov, poleg tega pa razlikuje med tedenskimi,
letnimi in bestselerji vseh časov. Hart (1950, v Miller, 2000) se z njim ne strinja povsem, saj
med bestselerje prišteva predvsem knjige, ki so bile najbolj brane v samem času izida in v
letih, ki sledijo. Escarpit (1966) bestselerje loči v dve skupini – »fast-sellerje« in »steadysellerje«. Prva skupina knjižnih uspešnic v zelo kratkem času doseže visoke prodajne
številke, povrne proizvodne stroške v nekaj tednih, potem pa postopoma pade v pozabo, ne
da bi obstajala potreba po dotisih. Druga skupina knjižnih uspešnic običajno začne s prodajo
počasi in enakomerno, vrhove pa doseže predvsem sezonsko (prazniki, pričetek šolskega
leta, literarne nagrade, obdobja obdarovanja …). Take knjige povrnejo stroške v nekaj
mesecih ali celo letih, njihova trajna priljubljenost pa omogoča založniku ponovno vlaganje
kapitala brez tveganja. Po Escarpitovem mnenju bestselerji predstavljajo največji možni
uspeh, saj pričnejo kot fast-sellerji, končajo pa kot steady-sellerji.
Lauterbach (1979, v Žnideršič, 1986) bestselerje še bolj razčleni in Escarpitovim skupinam
doda nove. Za »sellerje« tako velja dobra prodaja in negotova prodajna doba, za »good
sellerje« zelo dobra prodaja in enako negotova prodajna doba, za »steady bestsellerje« pa
izjemno dobra prodaja v dveh ali več časovnih enotah, kamor prištevamo na primer roman
V vrtincu Margaret Mitchell.
Publicist Bernard Nežmah (1986) meni, da poglavitna značilnost bestselerjev ni ta, da jih
kdo bere, napiše ali prodaja, ampak ta, da se kupujejo. Cowley (v Štefančič, 1986) kritično
potegne ločnico med umetnino in bestselerjem – prvo bere malo bralcev skozi več generacij,
drugega pa veliko bralcev skozi eno samo generacijo. Bestselerji igrajo na vse ali nič, saj gre
bodisi za knjige, ki jih berejo vsi, ali pa knjige, ki jih ne bere več nihče (Sutherland, v
Štefančič, 1986).
Čeprav so bestselerji pogosto tarča kritik strokovnjakov s knjižnega področja, saj kolektivno
zanimanje za neko delo še ne pomeni nujno kakovosti, pa številni opozarjajo na pomembnost
njihovega obstoja. Miller (2000) pravi, da lahko z raziskovanjem trendov odkrivamo namige
o kulturi množic, razlogi za nastanek bestselerjev in kritiški odzivi nanje pa povedo veliko
o pomenu popularne literature za njene bralce. S tem se strinja tudi Rugelj (2016), ki dodaja
še, da dobro prodajane knjige založbam omogočajo nadaljnje delovanje in poslovanje. Take
knjige tudi aktivirajo kupce in bralce knjig različnih vsebinskih področij, saj zagotavljajo
vsaj minimalno ohranjanje pozornosti v zvezi s knjigami ter ostajanje znotraj knjižnega cikla
skozi vse leto. Posledica tega je rojstvo novih resnih bralcev. Archer in Jockers (2016)
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izpostavljata tudi pomen bestselerjev za same bralce; uspešnice namreč predstavljajo pobeg
iz realnosti in sprostitev, spodbujajo diskusijo, omogočajo vpogled v bodočnost kulture,
poglabljajo razumevanje sveta ter razvijajo bralčev okus in njegovo izražanje.
2.1 KNJIŽNE LESTVICE
Pomembno vlogo pri ustvarjanju knjižnih uspešnic imajo knjižne lestvice. V svetovnem
merilu ostajajo med najpomembnejšimi lestvicami tiste, ki so jih ustvarjali časniki, kot so
The Bookman, The Publishers' Weekly in The New York Times (Štefančič, 1986). V Evropi
obstajajo glede lestvic precejšnje razlike – na evropskem zahodu imajo razmeroma dolgo
tradicijo, na vzhodu pa je tradicija bistveno krajša, poleg tega pa nikjer ne deluje sistem, ki
bi bil primerljiv z Nielsen BookScanom (Kovač in Wischenbart, 2010). V Sloveniji
nacionalne knjižne lestvice nimamo že od leta 2015.
Prve je leta 1891 pričela objavljati literarna revija The Bookman v Londonu, štiri leta kasneje
pa tudi v New Yorku. Ameriški The Bookman je pod uredništvom svojega prvega urednika
Harryia Thurstona Pecka sprva zbiral prodajne podatke glavnih knjigarn v šestnajstih mestih,
ki jih je potem združeval v lestvice šestih najbolj prodajanih naslovov vsakega mesta.
Kasneje so raziskavo razširili na trideset mest, leta 1897 pa so pričeli izdajati tudi nacionalni
povzetek. Leta 1918 je bil The Bookman prodan, tako da je lestvice prevzela revija Books of
the Month. Podatke za svojo knjižno lestvico je iz obeh časopisov črpala tudi revija The
Publishers' Weekly, ki jo je prvič objavila leta 1912.
Morda najpomembnejšo knjižno lestvico je objavljal časnik The New York Times, pričela pa
je izhajati leta 1931. Pričetek je bil tih in skromen, z objavljeno lestvico petih najbolj
prodajanih leposlovnih in štirih neleposlovnih knjig za mesto New York City. Naslednji
mesec je lestvica ločeno zajemala že osem mest, do zgodnjih petdesetih let pa je bilo vanjo
vključenih štirinajst največjih ameriških mest. Prvi poskusi The New York Timesove
nacionalne lestvice segajo v leto 1942, ko je rubrika »Sunday Book Review« dodala lestvico
ponedeljkovim ločenim poročilom za različna mesta. Nova lestvica je vključevala
sedemnajst leposlovnih in šestnajst neleposlovnih naslovov, razvrščenih glede na število
mest, ki so o njih poročala v svojih seznamih bestselerjev. Sprva je bila transparentnost
podatkov omogočena, saj je imel bralec vpogled v uvrstitev določene knjige v posameznih
mestih, a jo je The New York Times kasneje preoblikoval zgolj v nacionalni povzetek, kjer
to ni bilo več možno. Do polovice prejšnjega stoletja je lestvica pridobila status
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najpomembnejše ameriške lestvice, na kar je nakazovala tudi priljubljenost med bralci, a
lestvica revije Publishers' Weekly kljub temu ni izgubila svoje pomembnosti (Miller, 2000).
V Sloveniji smo imeli samo en poskus uradno utemeljene nacionalne knjižne lestvice. Leta
2009 je Združenje knjigotržcev, ki je takrat delovalo znotraj Zbornice založništva,
knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev, sprejelo pravila delovanja
projekta Lestvica NAJ 10 v slovenskih knjigarnah. Namen in poslanstvo projekta sta bila
komunikacija s slovenskim knjižnim trgom, promocija najbolje prodajanih knjižnih
naslovov, pospeševanje prodaje knjižnih naslovov, spodbujanje branja, spodbujanje obiska
knjigarn in promocija knjigarn. Knjigarne in knjigotrške mreže so sodelovale s
posredovanjem seznama najbolje prodajanih naslovov in z objavljanjem aktualne lestvice v
samih knjigarnah in tiskanih ali spletnih publikacijah. Izvzete so bile vse druge prodajne
poti, sama lestvica pa je bila ločena na razdelek knjig za otroke in mladino ter razdelek za
odrasle. Lestvica je izhajala od leta 2010 do leta 2015 (Pravilnik projekta »Lestvica naj 10«
v slovenskih knjigarnah, 2012).
2.1.1 Nastajanje knjižnih lestvic
Prvih nekaj let je vodilna knjižna lestvica The New York Timesa pri zbiranju podatkov
uporabljala dokaj preprosto metodologijo; približno dvesto petdeset knjigarn je po telefonu
časnikovemu uredništvu sporočilo svoje tedenske bestselerje. Leta 1977 je bila metodologija
zaradi informatizacije posodobljena. Uredništvo je pričelo vzorcu knjigarn pošiljati
vprašalnike z navedenimi seznami določenih knjižnih naslovov, ki jih je The New York
Times spremljal in za katere so predpostavljali, da se dobro prodajajo. Miller (2000) navaja,
da so številke tedenskih predlaganih naslovov hitro rasle – leta 1990 je vprašalnik navajal
šestintrideset različnih naslovov, že devet let kasneje pa je ta številka narasla na tristo
petdeset. Naloga knjigarnarjev je bila, da na seznamu označijo število prodanih izvodov
posameznih navedenih naslovov. Vprašalnik je prav tako dopuščal možnost pripisovanja
uspešnic, ki morda niso bile navedene v izvirnem seznamu, splošno razširjeno mnenje v
knjižni industriji pa je, da v uredništvu The New York Timesa tem pripisom običajno ne
namenijo veliko pozornosti, pogosto pa ta rubrika ostaja tudi prazna (Kovač in Wischenbart,
2010).
Lestvica The New York Timesa in njena metodologija sta bili skozi leta deležni številnih
kritik na račun verodostojnosti:
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Upoštevana je zgolj tedenska prodaja, kar izvzame steady-sellerje, ki se sprva resda
prodajajo počasneje, a na koncu v številu prodanih izvodov prehitijo fast-sellerje.

-

Ni nadzora nad podvojenim štetjem določenih izvodov knjige, saj podatke o prodaji
oddajo tako knjigarnarji kot tudi distributerji. Poleg tega ni pregleda nad vrnjenim
številom neprodanih izvodov.

-

Lestvica je lahka tarča številnih manipulacij s strani avtorjev in založnikov. Med bolj
poznanimi primeri sta denimo primera avtorice Jacqueline Susann, ki je sama kupila
večje število izvodov svoje knjige Dolina lutk, in avtorskega tandema Michaela
Treacyja in Freda Wiersema, ki sta kupila več kot deset tisoč izvodov svoje knjige,
kar ju je »nagradilo« s petnajstimi tedni na lestvici. The New York Times je skušal
manipulacije zajeziti z označevanjem knjig, ki naj bi bile v knjigarnah kupljene v
večjih količinah, saj je bilo takih primerov še več, a se je strategija izkazala za
neuspešno.

-

Že omenjeno neupoštevanje dopisanih bolje prodajanih naslovov.

-

Lestvica deluje po načelu samoizpolnjujoče se prerokbe, saj so knjige, ki se jim uspe
uvrstiti na lestvico, običajno potisnjene v ospredje spletnih in zidanih knjigarn,
pridobijo akcijske cene in so prodajane tudi na mestih, ki so usmerjena samo v
bestselerje (nakupovalni centri), kar rezultira v umetno ohranitev nadaljnjega
življenja na lestvici.

-

Podatek o vzorcu zajetih knjigarn je tajen in tako morda nereprezentativen (Kovač
in Gregorin, 2016; Miller, 2000; The New York Times Best Seller List, b. d.).

Eden odmevnejših primerov poskusa spodkopavanja legitimnosti lestvice The New York
Timesa se je odvil leta 1983. Sprožil ga je William Peter Blatty, avtor knjižne uspešnice
Izganjalec hudiča, po kateri je bil posnet še uspešnejši istoimenski film. Njegov naslednji
roman Legija, ki je bil prav tako adaptiran v film kot tretje nadaljevanje Izganjalca hudiča,
se je na omenjeno lestvico uvrstil šele nekaj tednov po izidu in z nje zdrsnil že teden dni
kasneje kljub napovedanemu velikemu uspehu. To ni presenetilo le Blattyja, ki je glede na
uspeh prvega romana pričakoval novo uspešnico, ampak tudi založbo, ki je imela za dokaz
tudi zbrane prodajne podatke. Tako sta avtor in založba tožila The New York Times za
povzročanje tržne škode z netočnim prikazom stanja na lestvici. Uredništvo časopisa se je
branilo, da ni nikoli trdilo, da lestvica prikazuje natančno tržno stanje in da je lestvica v
resnici uredniški izdelek, kar jim je omogočilo sklicevanje na prvi amandma ameriške ustave
glede svobode tiska. Blattyjeva tožba je bila ovržena, lestvica je tudi uradno postala
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uredniški konstrukt, zanimivo pa je, da je tudi zanimanje javnosti za avtorja in njegova
nadaljnja dela po procesu bolj ali manj poniknilo (Kovač in Gregorin, 2016; Štefančič, 1986;
The New York Times Best Seller List, b. d.).
Pravo revolucijo pa je za knjižne lestvice povzročil sistem BookScan, ki ga od leta 1995
upravlja korporacija Nielsen. Ta se ukvarja s spremljanjem dosega različnih medijev
predvsem v anglosaških državah. Sistem deluje tako, da zabeleži vsako prodajo knjige v
knjigarnah, kakor poenostavljeno opisujeta Kovač in Wischenbart (2010). Deluje v devetih
državah – v Veliki Britaniji, Avstraliji, Novi Zelandiji, Indiji, Italiji, Španiji, Braziliji, Južni
Afriki in na Irskem – v kratkem pa bodo podatke zbirali tudi v Mehiki (What is Nielsen
BookScan?, 2017). Podatki, ki jih zbira sistem, so veliko natančnejši, za pripravo svojih
lestvic pa jih uporablja tudi britanska revija Bookseller.
Dokaz obsega sprememb, ki ga je v spremljanje prodaje vnesel Nielsen BookScan, je
avstralsko založništvo. Davis (2006) je v svojem članku prikazal, kako je sistem leta 2000
spremenil definicijo knjižne uspešnice v Avstraliji. Do tistega leta je namreč najuglednejšo
knjižno lestvico sestavljala revija Australian Book Review, kjer so za zbiranje podatkov
uporabljali podobno metodologijo kot The New York Times. Velik problem je predstavljal
vzorec knjigarn, kamor so bili vprašalniki poslani, saj je zajemal večinoma knjigarne v
univerzitetnih kampusih in mestnih središčih, pogosto pa so bile lestvice tudi prilagojene,
saj so uredniki načrtno izpuščali knjige določenih žanrov. Lestvicam so tako kraljevali
domači avtorji z zahtevnejšim leposlovjem in esejistiko, BookScan pa je pokazal, da je
resnično stanje vse prej kot tako. Izkazalo se je namreč, da so se knjige domačih avtorjev v
resnici uvrščale dosti nižje (leposlovni avtorji na petinšestdeseto, stotretje in stočetrto mesto;
esejisti na petintrideseto, štiriinsedemdeseto in stoštirinajsto mesto), da Avstralci berejo
veliko več lahkotnejših piscev, kot je na primer Dan Brown, ki je skupaj s tremi drugimi
podobnimi uvrščenimi avtorji prodal 3,5-krat več izvodov od leposlovnih avtorjev, ter da
radi kupujejo tudi kuharske knjige (na primer Donna Hay na osmem mestu).
2.2 NASTANEK KNJIŽNE USPEŠNICE
Enako kot je knjižno uspešnico težko definirati, je tudi težko razložiti njen nastanek. Sloviti
ameriški publicist Malcolm Gladwell (2004) v svojem delu Prelomna točka, ki je v izvirniku
izšlo leta 2000, ponudi zanimivo razlago, saj nastanek modnih trendov, padce (ali poraste)
kriminala, preobrazbo popolnoma neznane knjige v uspešnico, porast kajenja in druge
nenadne spremembe razume kot vrsto epidemije. Ideje, izdelki, sporočila in vedenje naj bi
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se po njegovem širili tako kot virusi. Zanje veljajo tri poglavitne skupne značilnosti –
nalezljivost, dejstvo, da imajo lahko majhni vzroki velike posledice, in to, da se spremembe
ne zgodijo počasi, ampak v enem samem drastičnem trenutku, ki ga imenuje prelomna točka.
Gladwell uporabi primer epidemije sifilisa v Baltimoru sredi devetdesetih let prejšnjega leta,
ko je v enem letu, od leta 1995 do leta 1996, število rojenih otrok s to boleznijo zraslo za kar
petsto odstotkov. Ugotavlja, da je za narast kriva le peščica zelo revnih, od mamil odvisnih
in spolno aktivnih posameznikov, ki so sifilis prinesli s seboj v večja mesta, kjer bolezen
pred tem ni veljala za večji problem.
Pri distribuciji uspešnic je jasno razvidno Paretovo načelo. Po njem 20 % vzrokov povzroči
80 % posledic (Paretovo načelo, b. d.). Gladwell (2004) pravi, da je to nesorazmerje pri
epidemijah še večje, saj naj bi večino okužb razširilo komaj nekaj odstotkov ljudi, enako naj
bi veljalo tudi za družbene epidemije. Prav tako jih namreč povzroča dejavnost peščice
izjemnih ljudi, ki jih žene njihova socialnost, energija, znanje ali vpliv v krogih, v katerih se
gibljejo. Dober primer za to je slavna voditeljica in osebnost Oprah Winfrey s svojim
knjižnim klubom, ki je s predstavljanjem knjig pripomogel k rojstvu marsikatere knjižne
uspešnice.
Kovač in Gregorin (2016) nadalje razvijeta idejo, saj se sprašujeta, kdo je bil do preloma
tisočletja prvi izpostavljen »knjižnemu virusu«. To so bili že od nekdaj posamezniki, ki so
se ukvarjali s knjižno dejavnostjo, torej knjižničarji, knjigarnarji, založniki in literarni agenti,
ki imajo seveda največ besede pri tem, katere knjige bodo sploh izšle, kakšno marketinško
podporo bodo imele in kakšno izpostavljenost bodo dobile v knjigarnah, imajo pa tudi
pomembno vlogo pri širjenju novic od ust do ust. To potrjuje Gladwellova dognanja, saj se
v tem primeru s knjižnim virusom najprej okuži peščica pomembnih posameznikov (na
primer literarni agenti), ki imajo z njim tudi prvi stik in ga potem ustrezno prenesejo na
javnost. Pri tem seveda pomaga tudi njihova lastna navdušenost nad delom in zavzetost za
ustvarjanje uspešnice. A še preden določeno delo opišemo kot »nenalezljivo« ali neustrezno
za transformacijo v uspešnico v določenem družbenem kontekstu, je potrebno preučiti tudi
dinamiko samega knjižnega trga, saj so Gladwellovi zakoni nemočni proti (ne)zmožnosti
trga, da v določenem času absorbira več kot določeno število uspešnic (Gregorin, Kovač in
Blatnik, 2013).
Stephen King, avtor globalnih uspešnic in eden najprepoznavnješih avtorskih imen, se v
svoji biografski knjigi spominja, da je bil zanj velik uspeh že to, da je na njegov poslan
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rokopis romana Carrie sploh kdo odgovoril. Ignoriranje avtorjev začetnikov je v poplavi
rokopisov, ki jih agenti dnevno prejemajo, namreč nekaj čisto običajnega, sploh v Ameriki,
zato je moral mojster grozljivk razviti prav posebno strategijo, s katero je pritegnil pozornost
za svoj rokopis. V svojem dopisu je omenjal odmevnost svojih do tedaj objavljenih kratkih
zgodb, in ko je literarnega agenta le pridobil, je ta moral storiti nekaj nepričakovanega.
Ponudbe je moral hkrati pošiljati založbam in jih ob pozitivnem odgovoru navidezno
zavrniti, ob zavedanju, da bodo založniki ob večjem predujmu pripravljeni tudi več vložiti v
samo promocijo, kar seveda poveča možnost za nastanek bestselerja. Kingov agent je
založbe uspel prepričati, da gre za odličen roman, ki kar čaka za prelitje v filmski scenarij,
in avtor je res dobil za začetnika zelo visok predujem (kar štiristo tisoč dolarjev), kar je samo
po sebi sprožilo ogromno govoric v knjižni industriji. King je torej z virusom uspešno okužil
agenta, ki ga je potem prenesel na založbo Doubleday, ki je roman izdala, vrhunec epidemije
pa se je pokazal v dejanskem uspehu končnega izdelka (Kovač in Gregorin, 2016). Trdo
vezana izdaja romana Carrie se je sprva prodala v zgolj trinajst tisoč izvodih, medtem ko se
je mehko vezana knjiga, ki je izšla leto kasneje, prodala v več kot milijon izvodih v prvem
letu. Po knjigi je zares nastalo tudi več filmskih in odrskih adaptacij, med katerimi je
najuspešnejša prva filmska iz leta 1976. Režije se je lotil sloviti Brian De Palma, Sissy
Spacek in Piper Laurie pa sta za svoji vlogi prejeli nominaciji za oskarja. Film še danes velja
za eno najboljših Kingovih filmskih adaptacij (Carrie (novel), b. d.).
Jodie Archer in Matthew L. Jockers (2016) sta želela z besedilnimi analizami ugotoviti, kaj
druži uspešnice. Njuna raziskava je trajala pet let, razvila pa sta tudi posebne besedilne
algoritme, s katerimi sta obdelala več kot dvajset tisoč knjig, mnoge od njih tudi bestselerje
The New York Timesa. Poigravala sta se z vprašanjem, ali se da uspešnice »napovedati« zgolj
na podlagi besedila, prišla pa sta do zanimivih rezultatov. Večina bestselerjev vsebuje največ
tri ali štiri osrednje teme, od katerih vsaka zaseda trideset odstotkov strani, ter nekaj dodatnih
tem, ki osrednje zgolj popestrijo. Avtorji uspešnic najpogosteje pišejo o človeški bližini,
domu, službi, šolarjih in sodobni tehnologiji. Spremljanje čustev ob branju bestselerjev je
pokazalo, da so najuspešnejši romani tisti, katerih grafi oponašajo bitje srca. Njihovi
zgodbeni loki so simetrični, lahko jih opišemo z značilnostmi dramskega trikotnika, z njimi
pa avtorji uspešno manipulirajo z bralčevimi čustvi. Jezik bestselerjev je običajno
preprostejši in bližje neformalnemu govoru kot jezik manj uspešnih knjig, izkazalo pa se je
tudi, da ima večina avtorjev uspešnejših knjig profesionalno zaledje v novinarstvu ali
oglaševanju. V uspešnejših romanih se zelo pogosto pojavita glagola »potrebovati« in
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»hoteti«, v času, ko sta pisala knjigo, pa so bili zelo uspešni tudi temačni ženski osrednji liki
(na primer Ni je več, Dekle na vlaku), ki grozote iz javne sfere premikajo v domačo. Zelo
pomemben je tudi privlačen naslov, ki v veliki večini (uspešnih) primerov vsebuje takšen ali
drugačen samostalnik.
Kovač in Wischenbart (v tisku) sicer opozarjata, da sta Archer in Jockers v svoji raziskavi
ignorirala kulturni, jezikovni in družbeni kontekst, v katerem bestseler nastane. Določen
bestseler namreč ob potencialnem prevodu postane povsem nov besedilni produkt, ki je
lahko v drugačnem družbenem kontekstu zgrešen (oziroma izdan ob napačnem kraju na
napačnem mestu). To dokazuje tudi dejstvo, da avtorja v svoji izvirni raziskavi ne navajata
podatka o letih izida v vzorec zajetih bestselerjev. Izkaže se, da ima veliko večja množica
knjig kvalitete bestselerja kot zgolj tiste, ki se dejansko uvrstijo na knjižne lestvice. Pri
vzpodbujanju teh kvalitet za slednje igrajo nebesedilne značilnosti veliko večjo vlogo kot
besedilne, med njimi tudi kakovosten prevod, če do njega pride, in učinkovita marketinška
strategija.
2.3 JEZIK IZVIRNIKA, VELIKOST ZALOŽBE IN SPOL AVTORJA
Angleščina je osnovni jezik komunikacije ne samo v znanstvenem, ampak tudi v
založniškem svetu, zaradi česar se predvideva, da evropske knjižne trge obvladujejo tako
imenovani »hollywoodski bestselerji«, za katere se pričakuje, da tudi kadar niso izvorno
napisani v angleščini, pridejo na različne evropske knjižne trge prek angleških prevodov, saj
je skupni jezik komunikacije navidezno eden od predpogojev uniformnega delovanja
založniških industrij (Kovač in Wischenbart, 2010).
Knjige v angleščini imajo že na prvi pogled največ potencialnih bralcev na svetu. To je v
veliki meri povezano s tem, da se je jezik naglo širil zaradi razvejanosti nekdanjega
britanskega imperija, pa tudi z dejstvom, da je po drugi svetovni vojni angleščina postala
osrednji in najpomembnejši jezik globalne akademske, poslovne in diplomatske
komunikacije. Na njen vzpon v knjižnem okolju so poleg tega vplivali še štirje drugi
dejavniki. Prvi: angleščina postane skupni mednarodni jezik znanosti ob hkratni visoki rasti
terciarnega izobraževanja, s čimer je omogočeno njeno nadaljnje širjenje v akademskih
krogih. Drugi: angleščina postane prvi jezik globalne popkulture, posledično pa tudi osrednji
jezik globalnih knjižnih uspešnic. Tretji: rast Amazona omogoči večjo dostopnost angleških
knjig v vseh razvitih in razvijajočih se državah, v katerih angleščina ni materni jezik. Četrti
dejavnik, ki je najverjetneje tudi najpomembnejši, pa je rast in razvoj svetovnega spleta, saj
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angleščina hkrati postane še glavni jezik računalniškega programiranja (Kovač in Gregorin,
2016). Statistični podatki britanskega knjižnega trga za leto 2016 na primer kažejo, da je več
kot polovica (54 %) tiskane in elektronske knjižne produkcije namenjene izvozu v druge
države, kjer se prodajo v izvirni, neprevedeni obliki. Poleg tega se je izvoz tudi povečal glede
na leto prej; z izvozom tiskanih knjig so zaslužili 5,3 % več kot leta 2015, z izvozom
elektronskih knjig pa 7,3 % več (UK Publishing has record year up 7% to £4.8bn, 2017).
Mednarodni trg za e-knjige je še posebej neizprosen do prevodov, saj Amazonove knjižne
lestvice kažejo, da v večji meri sprejme le e-knjige v lokalnem ali angleškem jeziku (Steiner,
2018).
Parks (2014, v Kovač in Gregorin, 2016) ugotavlja tudi, da je uspeh neangleško pišočih
avtorjev odvisen tudi od izpostavljenosti angleščini na vsebinski in jezikovni ravni. Romani,
v katerih je literarni slog zaznamovan z lokalnim jezikom in vsebino, so namreč precej težje
prevedljivi kot slogovno neintenzivni romani, ki imajo veliko univerzalnejši prizven.
Odprtost zahodnoevropskega knjižnega trga dovoljuje prodor uspešnic manjših založb in
uspešnic, ki niso izvirno pisani v angleščini. Poleg te namreč na lestvicah dominirajo prevodi
iz največjih evropskih jezikov in švedščine, pri čemer ti romani sodijo v izjemno različne
žanre. Opazna je tudi dominacija domačih avtorjev tako na vzhodnem kot tudi na zahodnem
evropskem knjižnem trgu (Kovač in Wischenbart, 2010).
Neuveljavljeni avtorji se sicer med uspešne avtorje praviloma prebijejo s pomočjo malih
založb, že uspešne avtorje pa praviloma izdajajo velike založbe, kar dokazuje tudi roman
Petdeset odtenkov sive, ki je ena največjih knjižnih uspešnic zadnjega desetletja in je bil
sprva izdan v e-obliki v samozaložništvu. Večje korporacije ne izdajajo zgolj knjig, ampak
intenzivno vlagajo tudi v njihovo promocijo, kar pripomore k rojstvu novega bestselerja.
Van der Weel (2014) govori o hibridnem vesolju pričakovanih uspešnic, saj založbe
poskrbijo, da njihov izid spremljajo tudi številni drugi prodajni izdelki (posterji, nakit,
oblačila, figure) ali pa posebne izdaje že izdanih knjig (knjiga o filmu, ki temelji na knjigi
ali pa knjiga o določenem knjižnem liku), s čimer prvotna knjiga postane pravzaprav le eden
izmed številnih produktov velikega medijskega podjetja. Steiner (2018) pravi, da so takega
tretmaja v veliki meri deležne »velike knjige«, med katere prišteva vse tiste knjige, za katere
so založniki prepričani, da bodo uspešnejše od večine ostalih izdanih knjig. Take knjige
obetajo velike dobičke in s pričakovanjem narekujejo tudi čas in denar, ki ga založnik vloži
v njihovo promocijo. Tako obravnavanje se potem prenese tudi na trgovce na debelo,
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knjigarne, veleblagovnice in tudi na kritike. Vsi ti procesi so pri manjših založbah oziroma
samozaložništvu oteženi. Velike založniške hiše še zmeraj dominirajo na knjižnem trgu
tiskanih knjig, medtem ko pri elektronskih knjigah prevladujejo predvsem trije veliki
medijski konglomerati – Amazon, Apple in Google. To je pomembno predvsem za
samozaložnike, ki so že po definiciji sicer neodvisni, a se zato pri prenosu svojih knjig do
bralcev zanašajo na večje medijske družbe. Avtorica opozarja tudi, da ni mogoče zatrdno
vedeti, kateri rokopis se bo spremenil v uspešnico, najobetavnejši pa so običajno tisti, ki
pripadajo že priznanim avtorjem.
Kadar avtor izda knjigo v samozaložništvu, sam nadzoruje celoten proces izdajanja, pri
čemer se ne zanaša na pomoč določene že uveljavljene založbe. Za razliko od
tradicionalnega založništva avtor poskrbi za vse faze procesa sam, kar vključuje oblikovanje
naslovnice in notranji izgled končnega izdelka, ceno, distribucijo ter marketing. Lahko jih
izpelje sam ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Samozaložništvo ne zajema le izdajanja
fizičnih knjig, ampak tudi izdajanje letakov in brošur ter digitalnih medijev, kot so e-knjige
in spletne strani. Pri tradicionalnem založništvu založba poskrbi za večino stroškov in ji zato
pripade tudi večinski delež dobička, pri samozaložništvu pa avtor sam pokrije stroške in
pridobi tudi večino dobička. V zadnjih dveh desetletjih je razvoj tehnologije, predvsem
spleta, pomembno vplival na samozaložništvo, ki vse pogosteje postaja prva izbira avtorjev
pri izdajanju. Posledično je knjižni trg preplavila množica številnih med seboj zelo podobnih
knjižnih naslovov, velikokrat tudi nižje kakovosti, kar otežuje diferenciacijo enega izdelka
od drugega. Večina v samozaložništvu izdanih knjig se proda v manjšem številu, a je vse
več izjem, ki se prodajo tudi v milijonih izvodov (Self-publishing, b. d.).
Cima (2017) je spremljala deleža avtorjev in avtoric na lestvici The New York Timesa od leta
1950 (72 % avtorjev in 28 % avtoric) do leta 2015 (52 % avtorjev in 48 % avtoric). Večino
časa so na lestvici prevladovali avtorji, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je stanje
začelo izenačevati. Graf deležev za leto 2001 tako kaže, da se je na lestvice uvrstilo enako
število avtorjev in avtoric. Največje nesorazmerje med spoloma je lestvicam vladalo leta
1975, ko so avtorice napisale zgolj 14 % vseh bestselerjev tistega leta.
Pri tem raziskovalka opozarja tudi na vpliv žanrske književnosti na razmerje spolov
pisateljev. Z žanrsko književnostjo običajno označujemo književnost, napisano po določeni
shemi za ljubitelje določenega žanra. Za razliko od literarne fikcije običajno ne gre za
kritiško priznane izdelke, velikokrat pa v zgodbo vključujejo tudi fantastične motive.
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Žanrska književnost se je najbolje prodajala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v
naslednjem desetletju pa je njena priljubljenost med bralci pričela postopno, a vztrajno
upadati. Avtorica se je tako osredotočila na priljubljene žanre, ki so se uvrščali na lestvico
The New York Timesa, razmerja pa je predstavila po desetletjih. Zajeti so bili politični,
pustolovski, znanstvenofantastični in fantazijski romani, trilerji, literarna fikcija, grozljivke
in paranormalni romani, kriminalke in detektivke, zgodovinski romani, t. i. »ženska
literatura« (»domestic fiction«, začetnica Catharine Sedgwick) iz sredine 19. stoletja in
ljubezenski romani. Zanimivo je, da so v večini žanrov že od petdesetih let prevladovali
avtorji in pri mnogih je stanje ostalo nespremenjeno. To so večinoma žanri, ki sovpadajo s
stereotipno moškimi interesnimi področji – znanstvenofantastični in fantazijski, politični,
pustolovski romani ter trilerji. Raziskovalka trdi, da avtorica znanstvenofantastičnega
bestselerja v današnjih časih predstavlja enako redkost, kot jo je pred sedemdesetimi leti.
Drugi žanri kažejo izboljšanje stanja. Žanr grozljivke in paranormalnega ima danes skorajda
uravnoteženo razmerje pisateljev in pisateljic, k čemur je veliko pripomogla porast številnih
paranormalnih ljubezenskih romanov. Že od nekdaj uravnotežen žanr predstavljajo tudi
kriminalke in detektivke, kar ni presenetljivo, saj je zlati dobi žanra kraljeval ženski
pisateljski kvartet Agathe Christie, Dorothy L. Sayers, Ngaio Marsh in Margery Allingham.
V petdesetih letih prejšnjega stoletja so ljubezenskim bestselerjem dominirali avtorji, v
naslednjem desetletju pa so žanr pričele prevzemati avtorice, kar se je v osemdesetih letih
pokazalo v njihovi prevladi. Cima to razlaga s prednostjo, ki jo imajo ženske pri pisanju za
pretežno žensko bralstvo o pretežno ženskem doživljanju ljubezni in spolnosti.
Najpomembnejši preobrat pa se je pokazal v literarni fikciji, saj je novo tisočletje prineslo
tudi enakopravno zastopanost obeh spolov. Kljub temu pa založniška industrija avtoric še
zmeraj ne obravnava enako kot avtorje. V letu 2015 je bilo v reviji New York Review of
Books recenziranih manj kot 20 % knjig pisateljic, v mesečniku Harper's Magazine 30 %, v
reviji The Atlantic 29 %, v dnevniku London Review of Books pa zgolj 22 %.
Pri avtoričini raziskavi se sicer pojavi statistična pomanjkljivost, ki je sama ne zazna oziroma
omenja. Lestvica The New York Timesa je sama po sebi uredniški izdelek, zatorej ni
zagotovila, da so se v preteklosti na lestvico tudi zares uvrstile vse knjige, ki bi si to po
prodajnih podatkih zaslužile, a so jih takrat morda uredniki dojemali kot nekaj obrobnega,
banalnega (na primer ljubezenski romani). Kljub vsemu pa raziskava dovolj natančno
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problematizira razmerje med spoloma avtorjev, ki se uvrščajo na knjižne lestvice, in
opozarja na spremembe, ki so se tekom desetletij odvijale.
Porast avtoric v zadnjem desetletju sta v svoji raziskavi opazila tudi Archer in Jockers (2016)
kljub dejstvu, da je bilo v njun vzorec zajeto sto knjig avtorjev več kot knjig avtoric. Pri tem
so se na lestvice uvrščale tako priznane avtorice kot tudi debitantke, katerih prvenci so
postali instantni bestselerji. Raziskovalca izpostavljata izpiljen avtorski stil kot
najpomembnejšo veščino bestselerjev, saj mora pisatelj znati pisati množicam, neodvisno od
lastnega spola.

3 RAZISKOVALNA METODA
S pomočjo zbiranja podatkov in primerjanja Amazonovih knjižnih lestvic sem opazoval, na
kakšen način vplivajo spol avtorja, velikost založbe in jezik izvirnika oziroma prevodi na
nastanek bestselerja. Sledijo primerjava in rezultati opaženih značilnosti lestvic, ki so
predstavljeni s pomočjo grafov.
V raziskovalni vzorec sem zajel prvih petindvajset romanov Amazonovih knjižnih lestvic
»Top 100« za ljubezenske, znanstvenofantastične in fantazijske ter romane za naprave
Kindle med mesecem marcem in majem v letih 2014 in 2017. Ker se Amazonove lestvice
osvežujejo vsako uro, je bilo potrebno narediti posnetke zaslona, podatke pa izpisati kasneje.
Zanimali so me predvsem podatki o avtorju (ime, priimek, poreklo) in knjigi sami
(kategorija, naslov, ISBN in/ali ASIN, format, cena in založba). Obdelal sem lestvice petih
evropskih držav – Francije, Italije, Nemčije, Španije in Velike Britanije. Zanje sem se odločil
zaradi razlogov, ki jih v svoji raziskavi navajata tudi Kovač in Wischenbart (2010): britanski
knjižni trg je razmeroma velik, z ogromnim izvoznim in uvoznim potencialom ter tudi
ogromnim realiziranim izvozom, španski in francoski trg sta podobno velika kot britanski,
pri čemer ima španski podobno velik izvozni potencial, a manjšo izvozno realizacijo,
francoski pa relativno manjši izvozni potencial od obeh. Podobno velika sta tudi italijanski
in nemški trg, a imata majhen in tudi nerealiziran izvozni potencial. Trgi sodijo tudi v
različne jezikovne skupine, delujejo v okoljih z zelo različnimi kulturnimi in političnimi
tradicijami in so si med seboj dovolj različni, da predstavljajo reprezentativen vzorec za
celoten zahodnoevropski knjižni trg.
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Poslužil sem se tudi podobne metodologije ugotavljanja dejavnikov vpliva posameznih
avtorjev, kot sta se je v isti raziskavi poslužila avtorja. Vsakemu avtorju na pridobljeni
lestvici petindvajsetih najuspešnejših sem dodelil točke; za vsak mesec na prvem mestu je
avtor pridobil 25 točk, za drugo mesto 24 in tako do zadnjega mesta (Kovač in Wischenbart,
2010). Po končanem zajemanju podatkov z lestvic sem ustvaril nove lestvice desetih
najuspešnejših avtorjev glede na seštevek zbranih točk. Upoštevani so bili vsi avtorji z
ustrezno visokim seštevkom točk, tudi če so se ti ponavljali, kar je pomenilo, da se je na
določene lestvice uvrstilo tudi več kot deset avtorjev.
Amazonove knjižne lestvice sem tudi primerjal z letnimi lestvicami zidanih knjigarn za isti
leti, ki jo redno sestavlja dr. Wischenbart.

4 REZULTATI
4.1 FRANCIJA
4.1.1 Ljubezenski romani
Leta 2014 je enajst najuspešnejših avtorjev na francoski Amazonovi lestvici ljubezenskih
romanov skupaj zbralo 596 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (122) je bila
Christina Ross, ki je zbrala petino vseh točk (20,5 %). Na zadnjem mestu lestvice je avtorica
Phoebe P. Campbell z 29 točkami (4,9 %). Na lestvici sta sicer samo dva avtorja (18,2 %),
le Christina Ross pa je izdala knjigo v samozaložništvu. Večina avtorjev je domačih (63,6
%) (Priloga 1, Preglednica 1).
Christina Ross je ameriška avtorica mednarodno uspešnih ljubezenskih romanov, ki so bili
v šestih različnih jezikih prodani v več kot dveh milijonih izvodih (Ross, b. d.). Na lestvico
uvrščeno knjigo je izdala v samozaložništvu, kot je razvidno, pa tudi sama organizira
prevode in izide svojih knjig v drugih jezikih, ki jih potem izda v samozaložbi.
E. L. James, rojena kot Erika Mitchell Leonard, je britanska avtorica, znana predvsem po
erotični trilogiji Petdeset odtenkov sive (Fifty Shades of Grey), katere prva knjiga je bila
izdana leta 2011. Trilogija je bila prodana v več kot 125 milijonih izvodih in prevedena v 52
različnih jezikov (James, 2012). V Veliki Britaniji velja prva knjiga trilogije za najbolj
prodajano mehko vezano knjigo vseh časov, po knjigah pa so bili posneti tudi filmi (Doward,
2015). Na lestvici je zbrala 106 točk (17,8 %), knjiga pa je izšla pri založbi JC Lattès.
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Emma Green je psevdonim tandema francoskih avtoric, ki sta na lestvici zbrali 65 točk (11
%), svojo knjigo pa izdali pri založbi Editions addictives. Nekatere njune knjige v izvirniku
nosijo francoske naslove (Toi + Moi: l'un contre l'autre, vol. 8), druge angleške (Call me
Bitch), vse pa so izvirno napisane v francoščini.
Leta 2017 je najuspešnejših dvanajst avtorjev na francoski Amazonovi lestvici ljubezenskih
romanov skupaj zbralo 491 točk. Avtor z največjim skupnim seštevkom točk (91) je bil
Bruno Combes, ki je zbral 18,5 % vseh točk. Na zadnjem mestu lestvice je avtorica Kimberly
Cooper, ki je zbrala 26 točk (5,3 %). Na lestvici se je znašel zgolj en avtor, večina (83,3 %)
pa je knjige izdala v samozaložništvu. Razen D. C. Odesza, ki je nemška avtorica, je večina
avtorjev domačih (91,7 %) (Priloga 1, Preglednica 2).
Bruno Combes je francoski avtor, ki je z izdajanjem knjig v samozaložništvu požel velik
uspeh, kasneje pa je pričel sodelovati z založbama Michel Lafon in J'ai Lu. Prvo knjigo (v
elektronskem formatu) je napisal leta 2013, preneslo pa si jo je več kot osemnajst tisoč ljudi
(L'auteur, b. d.). Tudi njegova knjiga, uvrščena na lestvico, je bila izdana v samozaložništvu.
Gabrielle Desabers je francoska avtorica, ki je na lestvici zbrala 68 točk (13,8 %). Tudi
Desabers je svojo knjigo izdala v samozaložništvu.
Chelsea Harrison je francoska avtorica, ki je na lestvici zbrala 58 točk (12 %). Tudi Harrison
je svojo knjigo izdala sama. O njej je dosegljivih zelo malo informacij, najverjetneje pa
uporablja psevdonim. Nekatere njene knjige v izvirniku nosijo francoski naslov (Ma
Cendrillon), druge angleške (Rock Me), vse pa so izvirno napisane v francoščini.
Primerjava: leta 2014 so najvišje uvrščeni avtorji zbrali 105 točk več kot tri leta kasneje.
Christina Ross je zbrala večji delež točk kot Bruno Combes. Razpon med številom točk
najvišje in najnižje uvrščenih avtorjev je bil leta 2014 širši (93 točk razlike) kot leta 2017
(65 točk razlike). Največkrat so se na lestvice uvrščale avtorice (Slika 1), leta 2017 pa lahko
opazimo veliko večji delež samozaložništva (Slika 2) in večji delež domačih avtorjev (Slika
3). Avtorji se med obema lestvicama sicer niso ponavljali.

Delež
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Slika 1: Spol avtorjev francoskih Amazonovih ljubezenskih romanov
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Slika 3: Izvirniki in prevodi francoskih Amazonovih ljubezenskih romanov

4.1.2 Znanstvenofantastični in fantazijski romani
Leta 2014 je petnajst najuspešnejših avtorjev na francoski Amazonovi lestvici
znanstvenofantastičnih in fantazijskih romanov (SF, fantasy et terreur) skupaj zbralo 698
točk. Avtor z največjim skupnim seštevkom točk (kar 312) je bil George R. R. Martin, ki je
zbral 44,7 % vseh točk. Na zadnjem mestu lestvice je avtorica Amheliie z dvajsetimi točkami
(2,9 %). Na lestvico se je uvrstilo pet avtorjev (33,3 %), večina vseh pa je knjige izdala pri
velikih založbah. Deleža tujih in domačih avtorjev sta približno enaka, vodili pa so prvi (53
%) (Priloga 1, Preglednica 3).
George R. R. Martin, s polnim imenom George Raymond Richard Martin, je ameriški
pisatelj in scenarist, najbolj znan po svetovno uspešni zbirki fantazijskih romanov Pesem
ledu in ognja (A Song of Ice and Fire), katere prva knjiga je izšla leta 1996. Po zbirki snemajo
tudi uspešno televizijsko serijo (Martin, b. d.). V Franciji je bila Martinova na lestvico
uvrščena knjiga izdana pri založbi J'ai lu – librio.
Stephen King, rojen kot Stephen Edwin King, je ameriški pisatelj, scenarist, producent in
režiser. Zaslovel je že s svojim prvim romanom Carrie (1974), do sedaj pa je napisal že več
kot petdeset romanov in dvesto kratkih zgodb. Najbolj znan je po grozljivkah, njegove knjige
so se prodale v več kot 350 milijonih izvodih, veliko njegovih del pa je bilo adaptiranih v
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uspešne filme, televizijske serije in tudi stripe (King, 2000). Na lestvici je King zbral 42
točk (6,1 %), knjigo pa je izdal pri založbi Albin Michel.
J. Arden je francoska avtorica, ki je na lestvici zbrala 38 točk (5,44 %), njena knjiga pa je
izšla pri založbi Rebelle Editions.
Leta 2017 je deset najuspešnejših avtorjev na francoski Amazonovi lestvici
znanstvenofantastičnih in fantazijskih romanov (SF, fantasy et terreur) skupaj zbralo 567
točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (102) je bila Luce Kohlmann, ki je
zbrala 18 % vseh točk. Na zadnjem mestu lestvice je avtorica Séverine Romanet z 38 točkami
(6,7 %). Na lestvico so se uvrstili trije avtorji (30 %), večina vseh pa je knjige izdala pri
velikih založbah. Polovica avtorjev je bila tujih, polovica pa domačih (Priloga 1, Preglednica
4).
Luce Kohlmann je francoska avtorica, ki piše predvsem fantazijske in erotične romane (Luce
Kohlmann – Livres, Biographie, Extraits et Photos, b. d.). Njena knjiga je izšla v
samozaložništvu.
Drugouvrščena, francoska avtorica Laurence Gilson, je zbrala 66 točk (11,6 %) in knjigo
prav tako izdala sama.
Na tretje mesto se je uvrstil avtor Stephen King s 63 točkami (11,1 %), knjigo pa izdal pri
Le Livre de Poche.
Primerjava: Leta 2014 so najvišje uvrščeni avtorji zbrali 131 točk več kot leta 2017. George
R. R. Martin je zbral veliko večji delež točk kot Luce Kohlmann (kar 27 % razlike), kar
pojasnimo z dejstvom, da gre v prvem primeru za mednarodno senzacijo. Razpon med
številom točk najvišje in najnižje uvrščenih avtorjev je bil leta 2014 znova veliko širši (292
točk razlike) kot leta 2017 (64 točk razlike). Na lestvice so se največkrat uvrščale avtorice
(Slika 4), leta 2017 pa opazimo večji delež samozaložništva (Slika 5) in uravnoteženost
domačih in tujih avtorjev (Slika 6). Na obe lestvici so se uvrstili Stephen King, Ray
Bradbury, René Barjavel in Cassandra O'Donnell.
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Slika 6: Velikost založb francoskih Amazonovih znanstvenofantastičnih in
fantazijskih romanov

4.1.3 Kumulativna lestvica e-knjig za napravo Kindle
Leta 2014 je najuspešnejših enajst avtorjev na francoski Amazonovi lestvici elektronskih
romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 509 točk. Avtorica z največjim skupnim
seštevkom točk (96) je bila Christina Ross, ki je zbrala 18,9 % vseh točk. Zadnje mesto
lestvice sta si s 24 točkami (4,7 %) delila avtorja Jean-Claude Barreau in Yasmina Khadra.
Na lestvico se je uvrstilo pet avtorjev (45,5 %), samo trije pa so svoje knjige izdali v
samozaložništvu. Več kot polovica (54,5 %) avtorjev je domačih (Priloga 1, Preglednica 5).
Že prej omenjena avtorica Christina Ross izhaja iz ZDA. Njena knjiga je izšla v
samozaložništvu.
Katherine Pancol je francoska novinarka in pisateljica knjižnih uspešnic, ki se je rodila v
Maroku. Njene knjige so bile prevedene v 30 jezikov in bile prodane v milijonih izvodih.
Najbolj znana je po knjigah The Yellow Eyes of Crocodiles (2013) in The Slow Waltz of
Turtles (2016) (Pancol, b. d.). Na lestvico se je uvrstila s 85 točkami (16,7 %), njena knjiga
pa je bila izdana pri založbi Albin Michel.
Guillaume Musso je francoski pisatelj, ki je zaslovel s svojim romanom In potem … (2004),
ki raziskuje obsmrtna doživetja in minljivost. Preveden je bil v 23 jezikov, samo v Franciji
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pa je bil prodan v več kot milijon izvodih (The Author, b. d.). Na lestvici je zbral 59 točk
(11,6 %), knjigo pa je izdal pri Éditions de l'épée.
Leta 2017 je enajst najuspešnejših avtorjev na francoski Amazonovi lestvici elektronskih
romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 680 točk. Avtor z največjim skupnim seštevkom
točk (109) je bil Bruno Combes, ki je zbral 16 % vseh točk. Zadnje mesto lestvice sta si
delila Nick Alexander in Virginie Paquier s 34 točkami (5 %). Na lestvico se je prav tako
kot tri leta prej uvrstilo pet avtorjev, večina pa je knjige izdala v samozaložništvu (54,5 %).
Delež domačih avtorjev je zelo velik (81,8 %) (Priloga 1, Preglednica 6).
Že omenjeni francoski avtor Bruno Combes je svojo knjigo izdal v samozaložništvu.
Elena Ferrante je psevdonim italijanske pisateljice in z izjemo založnikov nihče ne ve, kdo
točno se skriva za njim. Njena uspešna dela so bila prevedena v številne jezike, leta 2016 pa
se je avtorica uvrstila tudi na lestvico najvplivnejših ljudi, ki ga sestavlja časopis Time. Med
njenimi najbolj znanimi deli je tetralogija Neapeljske zgodbe (2011) (Elena Ferrante, b. d.).
Na Kindlovi lestvici je zbrala 96 točk (14,1 %), knjiga pa je izšla pri založbi Editions
Gallimard.
Na tretje mesto se je z 90 točkami (13,2 %) uvrstil Guillaume Musso, ki je svojo knjigo izdal
pri založbi XO.
Primerjava: Leta 2017 so uvrščeni avtorji zbrali 171 točk več kot leta 2014. Bruno Combes je zbral
več točk, a te predstavljajo manjši delež od točk Christine Ross (2,9 % razlike). Razpon med najvišje
in najnižje uvrščenimi avtorji na obeh lestvicah je približno enak, točke so razporejene homogeno.
Med uvrščenimi pisatelji je približno enako število avtorjev in avtoric (Slika 7). Leta 2017 je opazen
skokovit porast knjig, izdanih v samozaložništvu (kar dvakrat večji delež, kot kaže Slika 8), opazen
pa je tudi večji delež domačih avtorjev (Slika 9). Na obe lestvici se je uvrstil le Guillaume Musso.
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Slika 7: Spol avtorjev francoskih Amazonovih Kindlovih romanov
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Slika 8: Velikost založb francoskih Amazonovih Kindlovih romanov
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Slika 9: Izvirniki in prevodi francoskih Amazonovih Kindlovih romanov

4.2 ITALIJA
4.2.1 Ljubezenski romani
Leta 2014 je sedemnajst najuspešnejših avtoric na italijanski Amazonovi lestvici
ljubezenskih romanov skupaj zbralo 564 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk
(74) je bila Emma Chase, ki je zbrala 13,1 % vseh točk. Zadnje mesto lestvice si delijo Cecile
Bertod, Colleen Hoover, Janet MacLeod Trotter in Cassandra Rocca s 24 točkami (4,3 %).
Na lestvico se je uvrstil samo en avtor, le Bertod pa je svojo knjigo izdala v samozaložništvu.
Deleža domačih (47,1 %) in tujih avtorjev (52,9 %) sta približno enaka (Priloga 1,
Preglednica 7).
Prvouvrščena Emma Chase je ameriška pisateljica ljubezenskih romanov, ki je svoje na
lestvico uvrščeno delo izdala pri založbi Newton Compton Editori.
Amabile Giusti je italijanska pisateljica, ki se je na lestvico uvrstila z 48 točkami (8,5 %),
uvrščeno knjigo pa izdala pri založbi Mondadori.
Tretjeuvrščena Anna Premoli je bila rojena na Hrvaškem, pri sedmih letih pa se je preselila
v Milano, kjer živi še danes. Njene prve knjige je v samozaložništvu izdajal kar njen mož,
za njene knjige pa so bile že odkupljene tudi filmske pravice (Bio Anna Premoli, b. d.). Na
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lestvico se je uvrstila s 43 točkami (7,6 %), njena knjiga pa je izšla pri isti založbi kot knjiga
Emme Chase.
Leta 2017 je štirinajst najuspešnejših avtoric na italijanski Amazonovi lestvici ljubezenskih
romanov skupaj zbralo 479 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (71) je bila
Amabile Giusti, ki je zbrala 14,8 % vseh točk. Zadnje mesto lestvice so si s 25 točkami (5,2
%) delile Jenny Anastan, Elisa Gioia, Gwendolen Hope in Felicia Kingsley. Lestvici so
vladale le avtorice, devet (69,2 %) pa jih je svoje knjige izdalo v samozaložništvu. Kar
dvanajst avtoric je italijanskega rodu, če zraven štejemo še Premoli, ki je sicer Hrvatica, a
živi in ustvarja v Italiji. To pomeni, da so se na lestvico uvrstile same italijanske avtorice,
veliko pa jih piše pod angleško zvenečimi psevdonimi (Priloga 1, Preglednica 8).
Amabile Giusti je svojo knjigo izdala v samozaložništvu, drugouvrščena Anna Premoli pa
pri Newton Compton Editori. Slednja je zbrala 46 točk (9,6 %).
Valentina Ferraro je italijanska pisateljica, ki se je na lestvico uvrstila z 42 točkami (8,8 %),
na lestvico uvrščeno knjigo pa izdala pri založbi Les Flâneurs Edizioni.
Primerjava: Leta 2014 so uvrščene avtorice zbrale 85 točk več kot leta 2017. Prvouvrščeni
Emma Chase in Amabile Giusti sta sicer zbrali približno enako število točk (74 in 71), velike
razlike ni bilo niti v deležih. Razpon med najvišje uvrščenimi in najnižje uvrščenimi
avtoricami je približno enak. Opazna je prevlada ženskih avtoric, na obe lestvici skupaj se
je uvrstil le en avtor (Slika 10). To lahko pojasnimo z ugotovitvijo, da ljubezenskim
romanom dominirajo ženske. Leta 2017 je tudi več knjig, izdanih v samozaložništvu (Slika
11) in večji delež domačih avtorjev (100 % oz. 92,3 % brez upoštevanja Premoli, Slika 12).
Na obe lestvici sta se uvrstili Amabile Giusti in Anna Premoli ter obakrat dosegli uvrstitev
med tri najuspešnejše.
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Slika 12: Izvirniki in prevodi italijanskih Amazonovih ljubezenskih
romanov

4.2.2 Znanstvenofantastični in fantazijski romani
Leta 2014 je enajst najuspešnejših avtorjev na italijanski Amazonovi lestvici fantazijskih
romanov skupaj zbralo 850 točk. Avtor z največjim skupnim seštevkom točk (kar 300) je bil
George R. R. Martin, ki je zbral 35,3 % vseh točk. Zadnje mesto lestvice si delita Hugh
Howey in Andrezej Sapowski z 21 točkami (2,5 %). Na lestvici je bilo več avtoric (54,5 %),
samo Walt Popester pa je svojo knjigo izdal v samozaložništvu. Delež domačih avtorjev je
nizek (27,3 %) (Priloga 1, Preglednica 9).
Prvouvrščeni ameriški pisatelj George R. R. Martin se je na lestvico uvrstil s knjigo, izdano
pri založbi Mondadori.
Cassandra Clare je psevdonim pisateljice Judith Lewis, rojene ameriškima staršema v Iranu
in najbolj znane po svoji uspešni mladinski fantazijski seriji Kronike podzemlja, ki obsega
kar štiri tematsko ločene trilogije ter dve medsebojno povezani zbirki kratkih zgodb. Leta
2013 so po prvi knjigi posneli tudi film (My Bio, 2016). Na lestvico se je uvrstila s 130
točkami (15,3 %) in tudi njena knjiga je bila izdana pri založbi Mondadori.
Suzanne Collins je ameriška avtorica, najbolj znana po uspešni mladinski distopični trilogiji
Igre lakote. Samo v ZDA je bila serija prodana v več kot 65 milijonih izvodih, prevedena pa
je bila v več kot 51 jezikov. Velja za eno najuspešnejših mladinskih serij ob Harryju Potterju
J. K. Rowling. Po Igrah lakote so bili posneti tudi štirje filmi (Biography: Suzanne Collins,
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b. d.). Na lestvico se je uvrstila s 120 točkami (14,2 %) in tudi njena knjiga je, tako kot
prejšnji dve, bila izdana pri založbi Mondadori. Na lestvico so se uvrstili tako angleški
izvirniki kot tudi italijanski prevodi.
Leta 2017 je deset najuspešnejših avtorjev na italijanski Amazonovi lestvici fantazijskih
romanov skupaj zbralo 1168 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (611) je
bila J. K. Rowling, ki je zbrala več kot polovico vseh točk (52,9 %). Na zadnje mesto lestvice
se je s 17 točkami (1,5 %) uvrstila italijanska avtorica S. Marty. Na lestvici so prevladovale
avtorice (80 %), polovica avtorjev pa je svoje knjige izdala v samozaložništvu. Enak delež
avtorjev prihaja iz Italije (Priloga 1, Preglednica 10).
J. K. Rowling, rojena kot Joanne Rowling, je angleška avtorica, ki je zaslovela z mladinsko
serijo knjig o pustolovščinah mladega čarovnika Harryja Potterja. Serija je bila večkrat
nagrajena, bila prodana v več kot 400 milijonih izvodih, velja za najbolj prodajano knjižno
serijo vseh časov in je bila predelana v osem uspešnih fantazijskih filmov (About J. K.
Rowling, b. d.). Na lestivico uvrščena knjiga je bila izdana pri založbi Pottermore from J. K.
Rowling.
Drugouvrščeni John R. R. Tolkien, rojen kot John Ronald Reuel Tolkien, je angleški pisatelj,
poet, filolog in univerzitetni profesor, ki se je rodil v Južni Afriki. Najbolj znan je po svojih
fantazijskih vrhuncih Hobit (1937) in trilogiji Gospodar prstanov (1954), s katerimi je
fantazijski literaturi znova povrnil življenje. Danes velja za očeta sodobne fantazijske
literature, leta 2008 pa ga je časopis The Times označil za šestega največjega britanskega
pisatelja po letu 1945 (J. R. R. Tolkien, b. d.). Na lestvico se je uvrstil s 187 točkami (16 %),
uvrščena knjiga pa je bila izdana pri založbi Libri Oro RCS.
Na tretje mesto se je z 99 točkami (8,5 %) uvrstila ameriška pisateljica Jennifer L.
Armentrout, rojena kot Jennifer Lynn Armentrout. Piše predvsem mladinske romane, za prvi
roman Obsidian iz knjižne serije Lux (2011) pa so bile odkupljene tudi filmske pravice.
Armentrout velja za »pisateljskega hibrida«, saj je hkrati izdajala uspešne romane v
samozaložništvu in ohranjala aktivne pogodbe z manjšimi in večjimi tradicionalnimi
založbami (Author, b. d.). Na lestvico uvrščena knjiga je izšla pri založbi Giunti.
Primerjava: Leta 2017 so uvrščeni avtorji zbrali 318 točk več kot leta 2014. J. K. Rowling
je zbrala dvakrat več točk kot George R. R. Martin in skoraj 18 % razlike v deležih. Razpon
med najvišje in najnižje uvrščenimi avtorji je bil v obeh letih širok – leta 2014 279 točk, tri
leta kasneje pa 594 točk. Na obeh lestvicah so prevladovale avtorice (Slika 13). Leta 2017
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lahko na lestvici opazimo tudi petkrat večji delež samozaložništva (Slika 14) in skoraj
dvakrat večji delež domačih avtorjev (Slika 15). Lestvici si nista delili nobenega istega
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Slika 13: Spol avtorjev italijanskih Amazonovih znanstvenofantastičnih in
fantazijskih romanov
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4.2.3 Kumulativna lestvica e-knjig za napravo Kindle
Leta 2014 je dvajset najuspešnejših avtorjev na italijanski Amazonovi lestvici elektronskih
romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 513 točk. Avtor z največjim skupnim seštevkom
točk (58) je bil Stefano Benni, ki je zbral 11,3 % vseh točk. Na zadnje mesto lestvice se je z
19 točkami uvrstil angleški pisatelj Robert Penn (3,7 %). Na lestvici so prevladovali avtorji
(65 %), čisto vsi pa so svoje knjige izdali pri večjih založbah. Polovico knjig so napisali
domači avtorji (Priloga 1, Preglednica 11).
Prvouvrščeni italijanski pisatelj Stefano Benni je tudi pesnik in novinar. Njegova dela so bila
prevedena v več kot 20 jezikov, samo v Italiji pa je bilo prodanih več kot 2,5 milijona
njegovih knjig (Biografia, 2017). Njegova na lestvico uvrščena knjiga je izšla pri založbi
Feltrinelli Editore.
Sledi Eugenio Scalfari, ki je bil italijanski pisatelj, novinar, urednik časopisa L'espresso,
nekdanji poslanec v italijanski poslanski zbornici in soustanovitelj ter urednik časopisa La
Repubblica (Eugenio Scalfari, b. d.). Na lestvico se je uvrstil s 45 točkami (8,8 %), knjiga
pa je bila izdana pri založbi Einaudi.
Na tretje mesto se je z 28 točkami (5,5 %) uvrstila ameriška pisateljica Emma Chase, ki je
svojo knjigo izdala pri založbi Newton Compton Editori.
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Leta 2017 je devetnajst najuspešnejših avtorjev na italijanski Amazonovi lestvici
elektronskih romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 822 točk. Avtorica z največjim
skupnim seštevkom točk (kar 236) je bila J. K. Rowling, ki je zbrala 28,7 % vseh točk.
Zadnje mesto lestvice so si s 23 točkami (2,8 %) delili Jenny Anastan, Frederik Backman,
Annie Ernaux, Roberta Gately in Davide Vinci. Prevladovale so avtorice (73,7 %), knjige
pa so bile večinoma izdane pri večjih založbah (68,4 %). Domačih avtorjev je bilo več kot
tujih (63,2 %) (Priloga 1, Preglednica 12).
Na prvo mesto se je uvrstila angleška pisateljica J. K. Rowling, ki je svojo knjigo izdala pri
založbi Pottermore from J. K. Rowling.
Na drugo mesto se je s 77 točkami (9,4 %) uvrstila italijanska pisateljica Amabile Giusti, ki
je svojo knjigo izdala v samozaložništvu.
Na tretjem mestu s 56 točkami (6,8 %) najdemo italijanskega pisatelja Sergia Grea, ki je
svojo knjigo izdal pri AmazonEncore.
Primerjava: Leta 2017 so uvrščeni avtorji (kljub primerljivemu številu uvrščenih) zbrali 318
točk več kot leta 2014. J. K. Rowling je zbrala štirikrat več točk kot Stefano Benni in več
kot 17 % razlike v deležih. Razpon med najvišje in najnižje uvrščenimi avtorji je bil leta
2014 ozek – samo 39 točk razlike, kar pomeni, da so bile točke razdeljene homogeno. Tri
leta kasneje se je razpon znatno razširil – razlika med Rowling in zadnjeuvrščenimi je
znašala kar 213 točk. Leta 2014 so prevladovali avtorji, leta 2017 pa avtorice (Slika 16).
Zanimivo je, da leta 2014 ni bila niti ena uvrščena knjiga izdana v samozaložništvu, medtem
ko leta 2017 ta delež naraste na 31,6 % (Slika 17). Istega leta se je tudi delež domačih
avtorjev zvišal na 63,2 % (Slika 18). Na obeh lestvicah se je pojavila le J. K. Rowling.
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Slika 7: Izvirniki in prevodi italijanskih Amazonovih Kindlovih romanov

4.3 NEMČIJA
4.3.1 Ljubezenski romani
Leta 2014 je dvanajst najuspešnejših avtoric na nemški Amazonovi lestvici ljubezenskih
romanov skupaj zbralo 507 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (114) je bila
Poppy J. Anderson, ki je zbrala 22,5 % vseh točk. Na zadnje mesto lestvice se je s 24 točkami
(4,7 %) uvrstila nemška avtorica Hannah Kaiser. Na lestvico so se uvrstile samo avtorice.
Kar tri četrtine avtoric je bilo domačih, prevladovale pa so večje založbe (58,3 %) (Priloga
1, Preglednica 13).
Poppy J. Anderson je psevdonim nemške avtorice in zgodovinarke Carolin Bendel. Napisala
je štiri knjižne uspešnice, prodala pa več kot milijon e-knjig. Velja za založniški fenomen na
nemško govorečem področju, saj je ena najuspešnejših avtoric, ki izdajajo knjige v
samozaložništvu, prijel pa se je je tudi vzdevek »kraljice Amazonovih e-knjig« (Anderson,
b. d.). Tudi njena na lestvico uvrščena knjiga je bila izdana v samozaložništvu.
Na drugo mesto se je s 74 točkami (14,6 %) uvrstila nemška pisateljica Hanni Münzer. Leta
2003 je pričela z izdajanjem e-romanov v samozaložništvu, enajst let kasneje pa je zaradi
velikega uspeha s knjigo Musica per un amore proibito pričela sodelovati s prestižno založbo
Piper, ki je isto knjigo izdala tudi v tiskani obliki. Knjiga je bila prodana v več kot pol
milijona izvodih in bila prevedena v več kot 14 jezikov (Hanni Münzer, b. d.). Tudi njena
knjiga na lestvici je bila izdana pri založbi Piper ebooks.
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Tretjeuvrščena Jojo Moyes je britanska novinarka, od leta 2002 pa tudi pisateljica in
scenaristka. Je ena redkih dvakratnih nagrajenk ljubezenskega romana leta (Romantic
Novelist’s Award, več na https://romanticnovelistsassociation.org/awards/), ki ga podeljuje
Zveza pisateljev ljubezenskih romanov (Romantic Novelists' Association), njene knjige pa
so bile prevedene v več kot 28 jezikov. Po knjigi Ob tebi je bila leta 2016 posneta tudi
filmska uspešnica, za katerega je Moyes napisala tudi scenarij (About Jojo, b. d.). Na lestvico
se je uvrstila s 45 točkami (8,9 %), uvrščena knjiga pa je izšla pri Rowohlt Taschenbuch
Verlag.
Leta 2017 je petnajst najuspešnejših avtoric na nemški Amazonovi lestvici ljubezenskih
romanov skupaj zbralo 554 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (76) je bila
Samantha J. Green, ki je zbrala 13,7 % vseh točk. Zadnje mesto lestvice so si s 24 točkami
(4,3 %) delile Poppy J. Anderson, Hannah Kaiser in Lilly Wilde. Tudi na to lestvico so se
uvrstile le avtorice, devet (60 %) pa jih je izdalo knjigo v samozaložništvu. Tudi leta 2017
je skoraj tri četrtine (73,3 %) avtoric domačih (Priloga 1, Preglednica 14).
Samantha J. Green je nemška avtorica, ki piše predvsem ljubezenske romane. Njeno ime je
najverjetneje psevdonim, naslovi njenih knjig pa so tako v nemščini kot tudi v angleščini
(primer: Beat it up: Sammelband). Na lestvico uvrščena knjiga je bila izdana v
samozaložništvu.
Na drugo mesto se je s 63 točkami (11,4 %) uvrstila nemška avtorica Michelle Schrenk, ki
je pričela s pisanjem otroških knjig, sedaj pa piše predvsem ljubezenske romane, ki so se
prodali v več kot sto tisoč izvodih in se redno pojavljajo na Amazonovih lestvicah (Michelle,
2017). Njena knjiga je izšla pri založbi Canim Verlag.
Tretjeuvrščena nemška avtorica Philippa L. Anderson je zbrala 41 točk (7,4 %), njena knjiga
pa je izšla v samozaložništvu.
Primerjava: Leta 2017 so uvrščene avtorice zbrale 47 točk več kot leta 2014, kar pomeni, da
sta si bila končna skupna seštevka točk podobna. Poppy J. Anderson je zbrala večji delež
točk kot Samantha J. Green. Leta 2014 je bil razpon med točkami najvišje in najnižje
uvrščenih avtoric skoraj dvakrat večji (90 točk) kot tri leta kasneje (52). Leta 2017 so bile
točke med vse avtorice razdeljene bolj homogeno. Na lestvicah se ni niti enkrat pojavil avtor
moškega spola, kar zopet dokazuje splošni večji delež avtoric ljubezenskih romanov (Slika
19). Leta 2017 je bil delež knjig, izdanih v samozaložništvu večji za 18,3 %, sicer pa je bil
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obe leti dokaj visok (Slika 20). V obeh letih prevladujejo domače avtorice, obakrat skoraj tri

Delež

četrtine (Slika 21).
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Slika 8: Spol avtorjev nemških Amazonovih ljubezenskih romanov
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Slika 20: Velikost založb nemških Amazonovih ljubezenskih romanov
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Slika 21: Izvirniki in prevodi nemških Amazonovih ljubezenskih romanov

4.3.2 Znanstvenofantastični in fantazijski romani
Leta 2014 je štirinajstih najuspešnejših avtorjev na nemški Amazonovi lestvici
znanstvenofantastičnih in fantazijskih romanov skupaj zbralo 654 točk. Avtorica z največjim
skupnim seštevkom točk (112) je bila Marah Woolf, ki je zbrala 17,1 % vseh točk. Zadnje
mesto lestvice si s 25 točkami (3,8 %) delijo Marc A. Herren, Fabian Berger in Marcus
Sakey. Na lestvici so z 71,4 % prevladovale avtorice, največ knjig pa je bilo izdanih pri
večjih založbah (85,7 %). Domačih avtorjev je skoraj polovica (42,9 %) (Priloga 1,
Preglednica 15).
Marah Woolf je psevdonim uspešne nemške avtorice Ine Körner, ki piše fantazijske
mladinske romane (Marah Woolf, b. d.). Svojo knjigo je izdala v samozaložništvu.
Na drugo mesto se je s 86 točkami (13,1 %) uvrstil ameriški avtor George R. R. Martin, ki
je svojo knjigo izdal pri založbi Blanvalet.
Na tretje mesto se je s 75 točkami (11,5 %) uvrstila nemška avtorica Kira Gembri, katere
knjiga je izšla pri založbi CreateSpace Independent Publishing Platform, ki je Amazonova
založniška platforma.
Leta

2017

je

deset

najuspešnejših

avtorjev

na

nemški

Amazonovi

lestvici

znanstvenofantastičnih in fantazijskih romanov skupaj zbralo 817 točk. Avtorica z največjim
skupnim seštevkom točk (157) je bila Mella Dumont, ki je zbrala 19,2 % vseh točk. Na
zadnje mesto lestvice se je s 37 točkami (4,5 %) uvrstil nemški pisatelj Thariot. Na lestvici
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so prevladovale avtorice (60 %), knjige, izdane v samozaložništvu (60 %) in domači avtorji
(80 %) (Priloga 1, Preglednica 16).
Prvouvrščena nemška avtorica Mella Dumont piše predvsem fantazijske ljubezenske
romane. Njen prvenec Herzensrache (2014) je zasedel prva mesta na Amazonovih lestvicah
najbolj priljubljenih 20 Kindle romanov. Himbeermond (2014) je na prvem mestu lestvice
Kindle vztrajal kar nekaj tednov, prodal pa se je v več kot sto tisoč izvodih. Leta 2015 je bil
njen roman Als die Zeit vom Himmel fiel eden od petih finalistov za nagrado Kindle
Storyteller Award (več na https://www.amazon.co.uk/b?ie=UTF8&node=12061299031)
(Über mich, 2014). Njena uvrščena knjiga je izšla pri založbi Tienna.
Na drugo mesto se je s 153 točkami (18,7 %) uvrstila angleška pisateljica J. K. Rowling, ki
je svojo knjigo izdala pri Pottermore from J. K. Rowling.
Na tretje mesto se je s 116 točkami (14,2 %) uvrstil nemški pisateljski tandem Rose Snow.
Gre za psevdonim Carmen in Ulli, ki za pisanje svojih fantazijskih ljubezenskih in otroških
knjig uporabljata tudi psevdonim Anna Pfeffer (Rose Snow, b. d.). Svojo knjigo sta izdali v
samozaložništvu.
Primerjava: Leta 2017 so uvrščeni avtorji zbrali 163 točk več kot leta 2014. Mella Dumont
je zbrala večji delež točk kot Marah Woolf. Leta 2017 je bil razpon med točkami najvišje in
najnižje uvrščenih avtorjev večji kot leta 2014 (33 točk razlike). Leta 2017 se je tudi povečal
delež knjig, izdanih v samozaložništvu (Slika 23) in delež domačih avtorjev (Slika 24). Na
obeh lestvicah so prevladovale avtorice (Slika 22). Zanimivo je, da imajo vse prve tri
najuspešnejše avtorice leta 2017 zelo velik delež vseh točk in vsaka posebej več točk kot
prva avtorica tri leta prej.
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Slika 22: Spol avtorjev nemških Amazonovih znanstvenofantastičnih in
fantazijskih romanov

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Založbe

Samozaložbe

Leto 2014

Leto 2017
Leto

Slika 9: Velikost založb nemških Amazonovih znanstvenofantastičnih in
fantazijskih romanov

45

Delež

KALABIĆ, D. Avtorji evropskih knjižnih uspešnic: jezik, založba in spol. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

46

Domači avtorji
Tuji avtorji

Leto 2014

Leto 2017
Leto

Slika 10: Izvirniki in prevodi nemških Amazonovih znanstvenofantastičnih
in fantazijskih romanov

4.3.3 Kumulativna lestvica e-knjig za napravo Kindle
Leta 2014 je najuspešnejših dvanajst avtorjev na nemški Amazonovi lestvici elektronskih
romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 488 točk. Avtorica z največjim skupnim
seštevkom točk (84) je bila Hanni Münzer, ki je zbrala 17,2 % vseh točk. Zadnje mesto
lestvice si z 22 točkami (4,5 %) delita May B. Aweley in Tracy Brogan. Prevladovale so
avtorice (91,7 %) in domači avtorji (83,3 %). Polovica knjig je bila izdanih v
samozaložništvu (Priloga 1, Preglednica 17).
Prvouvrščena nemška pisateljica Hanni Münzer je svojo knjigo izdala pri založbi Piper
ebooks.
Na drugo mesto se je s 57 točkami (11,7 %) uvrstila nemška pisateljica Poppy J. Anderson.
Njena knjiga je izšla v samozaložništvu.
Na tretje mesto se je s štirimi točkami manj (10,9 %) uvrstila pisateljica Roxann Hill, kar je
najverjetneje njen psevdonim. Rodila se je v Brnu na Češkem. Med obdobjem praške
pomladi je s staršema pobegnila v Nemčijo, kjer je tudi odrasla. Leta 2012 se je prvič
preizkusila kot pisateljica, njene knjige pa se redno uvrščajo na Kindlove lestvice. Piše
fantazijske in ljubezenske romane ter trilerje (Roxann Hill, b. d.). Njena na lestvico uvrščena
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knjiga je izšla pri Amazonovi založniški platformi CreateSpace Independent Publishing
Platform.
Leta 2017 je dvanajst najuspešnejših avtorjev na nemški Amazonovi lestvici elektronskih
romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 433 točk. Avtorica z največjim skupnim
seštevkom točk (69) je bila Catherine Shepherd, ki je zbrala 15,9 % vseh točk. Na zadnje
mesto sta se s 25 točkami (5,8 %) uvrstili Ariana Morrigan in J. K. Rowling. Zopet so
prevladovale avtorice (83,3 %), knjige, izdane pri večjih založbah (58,3 %) in domači avtorji
(66,7 %) (Priloga 1, Preglednica 18).
Na prvo mesto se je uvrstila nemška pisateljica s psevdonimom Catherine Shepherd, ki piše
predvsem trilerje. Že njena prva knjiga, Der Puzzlemörder von Zons, ki je bila izdana leta
2012, se je uvrstila na sam vrh nemške Amazonove Kindle lestvice (Autorin, b. d.).
Uvrščena knjiga je bila izdana pri založbi Kafel Verlag.
Na drugo mesto se je s 50 točkami (11,5 %) uvrstila nemška pisateljica Michelle Schrenk,
na lestvico uvrščena knjiga pa je bila izdana pri Canim Verlag.
Na tretje mesto se je z 42 točkami (9,7 %) uvrstil nemški pisatelj Wilhelm J. Krefting.
Krefting je nekaj časa preživel v Avstraliji, kjer je pisal za različne nemške in avstralske
časopise. Njegova pisateljska kariera se je pričela leta 2013, leta 2016 pa je napisal svojo
prvo veliko uspešnico Aschekinder (W. J. Krefting, b. d.). Uvrščeno knjigo je izdal v
samozaložništvu.
Primerjava: Leta 2014 je bilo (pri istem številu avtorjev) zbranih 55 točk več kot tri leta kasneje.
Hanni Münzer je zbrala večji delež točk od Catherine Shepherd. Razpon med točkami najvišje in
najnižje uvrščenih avtorjev je bil leta 2014 večji (62 točk razlike) kot leta 2017 (44 točk). Točke so
bile sicer v obeh primerih razdeljene homogeno. Obakrat so prevladovale pisateljice (Slika 25), knjig,
izdanih pri samozaložništvu je bilo več leta 2014 (Slika 26), domači avtorji pa so z zelo visokim
deležem vladali obema lestvicama (Slika 27). Na obeh lestvicah se pojavi pisateljica Catherine
Shepherd.
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Slika 25: Spol avtorjev nemških Amazonovih Kindlovih romanov
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Slika 11: Velikost založb nemških Amazonovih Kindlovih romanov

48

Delež

KALABIĆ, D. Avtorji evropskih knjižnih uspešnic: jezik, založba in spol. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

49

Domači avtorji
Tuji avtorji

Leto 2014

Leto 2017
Leto

Slika 12: Izvirniki in prevodi nemških Amazonovih Kindlovih romanov

4.4 ŠPANIJA
4.4.1 Ljubezenski romani
Leta 2014 je sedemnajst najuspešneješih avtorjev na španski Amazonovi lestvici
ljubezenskih romanov skupaj zbralo 578 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk
(121) je bila María Jeunet, ki je zbrala 20,9 % vseh točk. Zadnje mesto lestvice sta si z 21
točkami (3,6 %) delili Raine Miller in Alexia Seris. Na lestvico se je uvrstil le en avtor,
prevladovale so knjige, izdane pri večjih založbah (58,8 %) in knjige domačih avtorjev (88,2
%) (Priloga 1, Preglednica 19).
Na prvo mesto se je uvrstila španska pisateljica s psevdonimom María Jeunet. Uporablja ga,
da loči svoje profesionalno delo od pisanja. Svojo prvo knjigo Las hojas de Julia je napisala
leta 2013 in jo v elektronski obliki objavila na Amazonu. Manj kot mesec dni kasneje se je
knjiga uvrstila na sam vrh španske Amazonove lestvice, kjer se je obdržala pet tednov.
Uspeh prvenca ji je omogočilo sodelovanje z založbo Suma de Letras (Jeunet, 2015). Tudi
na lestvico uvrščena knjiga je bila izdana pri tej založbi.
Na drugo mesto se je s polovico točkami manj (9,3 %) uvrstila španska pisateljica Lola Rey,
njena uvrščena knjiga pa je bila izdana pri založbi B de Books.
Na tretje mesto se je z 38 točkami (6,6 %) uvrstila španska pisateljica Virginia Gasull. Pred
pisateljevanjem se je poklicno ukvarjala z arhitekturo in s spletnimi projekti, ob tem pa je
končala tudi študij seksologije. Zaradi ljubezni do vinske kulture se je udeležila številnih
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tečajev vinogradništva in degustacij vina ter obiskala vinske kleti glavnih evropskih vinskih
regij. Ko je obiskovala francoske kleti, se je poučila o zgodovini francoskih vinogradnikov
v obdobju nemške okupacije med drugo svetovno vojno. Po pisanju mnogih kratkih zgodb
na to temo se je leta 2013 odločila napisati svoj prvenec In Vino Veritas. Prvenec je na
Amazonu izdala v samozaložništvu in doživel je velik uspeh, kar nekaj tednov se je obdržal
na samem vrhu lestvice. Uspeh je tudi njej omogočil sodelovanje z založbo Suma de Letras,
ki je knjigo ponatisnila še v tiskani obliki, leta 2015 pa je producentska hiša Orreaga Filmak
odkupila pravice za snemanje filma (Biografía de Virginia Gasull, b. d.). Na lestvico
uvrščena knjiga je izšla pri založbi SUMA.
Leta 2017 je trinajst najuspešnejših avtoric na španski Amazonovi lestvici ljubezenskih
romanov skupaj zbralo 604 točke. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (124) je
bila španska pisateljica Sophie Saint Rose, ki je zbrala 20,5 % vseh točk. Na zadnje mesto
lestvice se je z 28 točkami (4,6 %) uvrstila španska pisateljica Marta Lobo. Na lestvico so se
uvrstile samo avtorice, večina knjig je bila izdanih v samozaložništvu (69,2 %), čisto vse pa
so napisale domače avtorice (Priloga 1, Preglednica 20).
Sophie Saint Rose piše predvsem ljubezenske romane. Na lestvico uvrščena knjiga je bila
izdana v samozaložništvu.
Na drugo mesto se je s pol manj točkami (10,9 %) uvrstila španska pisateljica Antonia J.
Corrales. Preden je začela pisati, je sodelovala pri upravljanju in vodenju podjetij, vodenju
časopisov (popravljanje člankov, obdelava oglaševanja) ter računovodstvu javne uprave.
Svojo prvo knjigo je napisala leta 2005. Njena dela so bila prevedena v angleščino, grščino
in italijanščino, uvrstila pa so se tudi na vrhove lestvic v Španiji in ZDA (Antonia J. Corrales:
libros y biografía autora, b. d.). Na lestvico uvrščena knjiga je bila izdana pri založbi B de
Books.
Na tretje mesto se je z 52 točkami (8,6 %) uvrstila španska pisateljica Judith Galán, njena na
lestvico uvrščena knjiga pa je izšla v samozaložništvu.
Primerjava: Leta 2014 in leta 2017 sta si bili lestvici zelo podobni. Uvrščeni avtorji so zbrali
primerljivo število točk, le da je bilo teh avtorjev leta 2014 zaradi ponavljanja točk več.
María Jeunet in Sophie Saint Rose sta zbrali podoben delež točk, primerljiva pa sta tudi
razpona med točkami najvišje in najnižje uvrščenih avtorjev (100 točk in 96 točk). Prvi dve
avtorici sta pridobili veliko več točk kot večina ostalih; v obeh primerih sta že drugouvrščeni
avtorici zbrali pol točk manj. Prevladovale so pisateljice (Slika 28), delež knjig, izdanih v
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samozaložništvu, se je leta 2017 povečal za 28 % (Slika 29), delež domačih avtorjev pa za

Delež

11,8 % (Slika 30).
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Slika 13: Spol avtorjev španskih Amazonovih ljubezenskih romanov
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Slika 30: Izvirniki in prevodi španskih Amazonovih ljubezenskih romanov

4.4.2 Kumulativna lestvica e-knjig za napravo Kindle
Leta 2014 je najuspešnejših petnajst avtorjev na španski Amazonovi lestvici elektronskih
romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 509 točk. Avtorica z največjim skupnim
seštevkom točk (79) je bila María Jeunet, ki je zbrala 15,5 % vseh točk. Na zadnje mesto se
je s 23 točkami (4,5 %) uvrstila španska pisateljica Toñi Membrives. Prevladovale so
avtorice (53,3 %), knjige, izdane pri velikih založbah (80 %) in knjige domačih avtorjev
(66,7 %) (Priloga 1, Preglednica 21).
Na prvo mesto se je uvrstila španska pisateljica María Jeunet, ki je svojo knjigo izdala pri
založbi Suma.
Na drugo mesto se je z 48 točkami (9,4 %) uvrstil španski pisatelj J. L. Rod, s polnim imenom
José Luís Rodríguez. Svoje profesionalno življenje je posvetil televizijskemu svetu in
pisanju scenarijev. Preden se je začel ukvarjati s pisanjem, je tudi poučeval ustvarjalnost in
razvoj avdiovizualnih projektov v najprestižnejših mednarodnih centrih za usposabljanje
(Biografía de J. L. Rod, b. d.). Uvrščena knjiga je bila izdana pri založbi B de Books, ki je
del imperija Penguin Random House.
Tretjeuvrščeni španski pisatelj José Vicente Alfaro je zbral štiri točke manj od Rodrígueza
(8,6 %). Študiral je pravo na Univerzi v Sevilli, leta 2013 pa je napisal svojo prvo knjigo La
esperanza del Tíbet, ki velja za prodajni fenomen. Na Amazonovih lestvicah je vztrajala več
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kot petsto dni, prodala pa se je v več tisoč izvodih. Alfaro velja za enega najbolj branih
neodvisnih španskih pisateljev, njegova dela pa so bila prevedena v številne druge jezike,
med njimi tudi v angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino in portugalščino. Izdaja
tudi avdio različice svojih knjig (Biografía de José Vicente Alfaro, b. d.). Na lestvico
uvrščena knjiga je izšla v samozaložništvu.
Leta 2017 je enajst najuspešnejših avtorjev na španski Amazonovi lestvici elektronskih
romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 577 točk. Avtor z največjim skupnim seštevkom
točk (96) je bil Fernando Aramburu, ki je zbral 16,6 % vseh točk. Na zadnje mesto se je s
35 točkami (6,1 %) uvrstil španski pisatelj Marcos Chicot. Prevladovale so avtorice, knjige,
izdane pri velikih založbah in knjige domačih avtorjev (vse po 81,8 %) (Priloga 1,
Preglednica 22).
Prvouvrščeni španski pisatelj Fernando Aramburu je diplomiral iz španske filologije. Od leta
1985 živi in poučuje španski jezik v Nemčiji. Njegov roman Años lentos je bil leta 2011
nagrajen

z

nagrado

Premio

Tusquets

de

Novela

(več

na

https://www.planetadelibros.com/editorial/tusquets-editores/59) (Fernando Aramburu, b.
d.). Na lestvico uvrščena knjiga je izšla pri založbi Tusquets Editores S. A.
Na drugo mesto se je s 87 točkami (15,1 %) uvrstila španska pisateljica Dolores Redondo.
Študirala je pravo in kulinarično umetnost in bila nekaj let na tem področju tudi zaposlena.
Pisati je začela pri štirinajstih letih, najbolj znana pa je po napeti kriminalni trilogiji The
Baztan Trilogy, ki se odvija v baskovskih Pirenejih. Samo v Španiji je bila trilogija prodana
v več kot milijon izvodih, bila prevedena v več kot trideset jezikov in velja za eno
najuspešnejših španskih knjižnih serij zadnjih let. Leta 2016 je bil njen roman z naslovom
Todo esto te daré nagrajen z nagrado Premio Planeta (več na http://www.premioplaneta.es/)
(Biography: Dolores Redondo, 2016). Na lestvico uvrščena knjiga je izšla pri založbi
Editorial Planeta.
Na tretje mesto se je z 69 točkami (12 %) uvrstila španska pisateljica Antonia J. Corrales, na
lestvico uvrščena knjiga pa je izšla pri založbi B de Books.
Primerjava: Leta 2017 so uvrščeni avtorji zbrali 68 točk več kot tri leta pred tem. Fernando Aramburu
je zbral večji delež točk kot María Jeunet. Razpona med točkami najvišje in najnižje uvrščenih
avtorjev sta si podobna (leta 2014 56 točk, leta 2017 61 točk). Leta 2017 je upadel delež pisateljev
(28,5 % razlike) (Slika 31) in delež knjig, izdanih v samozaložništvu (1,8 % razlike) (Slika 32),
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povečal pa se je delež domačih avtorjev (15,1 % razlike) (Slika 33). Avtorji se na lestvicah niso

Delež

ponavljali.
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Slika 31: Spol avtorjev španskih Amazonovih Kindlovih romanov
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Slika 15: Velikost založb španskih Amazonovih Kindlovih romanov
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Slika 16: Izvirniki in prevodi španskih Amazonovih Kindlovih romanov

4.5 ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE
Pri sledečih lestvicah sem zaradi specifičnosti jezika in razširjenosti angleščine k izvirnikom
prišteval vse anglosaške pisatelje in pisateljice, k prevodom pa vse neangleške knjige.
4.5.1 Ljubezenski romani
Leta 2014 je enajst najuspešnejših avtorjev na britanski Amazonovi lestvici ljubezenskih
romanov skupaj zbralo 591 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (164) je bila
E. L. James, ki je zbrala 27,7 % vseh točk. Na zadnje mesto lestvice se je z 22 točkami (3,7
%) uvrstil britanski avtor Nick Alexander. Na lestvici so prevladovale pisateljice (90,9 %),
knjige, izdane v večjih založbah (81,8 %) in tuji avtorji (72,7 %) (Priloga 1, Preglednica 23).
Knjiga prvouvrščene britanske avtorice E. L. James je izšla pri založbi Cornerstone Digital.
Na drugo mesto se je s 105 točkami (17,8 %) uvrstila ameriška pisateljica Sylvia Day. S
svojimi knjigami je zasedla prva mesta knjižnih lestvic v 28 državah, med drugim tudi
lestvici The New York Times in USA Today. Njena dela so bila večkrat nagrajena, prevedena
v 41 različnih jezikov in veljajo za najbolj prodajana v obdobju zadnjih petih let. Day je bila
imenovana tudi za dvaindvajseto predsednico Združenja ameriških pisateljev ljubezenskih
romanov (Romance Writers of America), piše pa tudi pod psevdonimi S. J. Day in Livia
Dare (Meet Sylvia, b. d.). Uvrščena knjiga je izšla pri založbi Penguin.
Na tretje mesto se je s 63 točkami (10,7 %) uvrstila avstralska pisateljica Kylie Scott, katere
dela so zasedla vrhove svetovnih knjižnih lestvic, tudi lestvici The New York Times in USA
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Today. Leta 2013 in 2014 jo je Združenje avstralskih pisateljev ljubezenskih romanov
(Australian Romance Writer's Association) izbralo za najboljšo avstralsko pisateljico
ljubezenskih romanov, njene knjige pa so prevedene v enajst različnih jezikov. Obožuje
ljubezenske romane, rock glasbo in drugorazredne grozljivke (Me, b. d.). Na lestvico
uvrščena knjiga je izšla pri založbi Pan.
Leta 2017 je dvanajst najuspešnejših avtorjev na britanski Amazonovi lestvici ljubezenskih
romanov skupaj zbralo 629 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (83) je bila
Joy Ellis, ki je zbrala 13,2 % vseh točk. Zadnje mesto si z 32 točkami (5,1 %) delita britanski
pisateljici Victoria Connelly in Emma Curtis. Prevladovale so pisateljice in knjige, izdane
pri večjih založbah (po 91,7 %), čisto vsi uvrščeni avtorji pa so iz Velike Britanije (Priloga
1, Preglednica 24).
Joy Ellis je britanska pisateljica, ki se je iz rodnega Kenta preselila v London, ko je postala
tudi vajenka v prestižni cvetličarni Mayfair. Leta kasneje, ko je že vodila lastno cvetličarno
v Weybridgu, se je udeležila pisateljske delavnice v Grčiji. Sue Townsend, ki je bila njena
mentorica, jo je spodbudila k resnemu pisanju (Joy Ellis, b. d.). Na lestvico uvrščena knjiga
je izšla pri založbi Joffe Books Mystery, Crime Thriller, Suspense Fiction.
Na drugo mesto se je z devetimi točkami manj (11,8 %) uvrstila britanska pisateljica L. J.
Ross, ki je psevdonim avtorice Louise Ross. Piše predvsem ljubezenske trilerje, znana pa je
po svoji seriji knjig DCI Ryan. Leta 2015 je izšel njen prvi roman Holy Island, ki je v manj
kot pol leta dosegel vrh britanske Amazonove lestvice, enako uspešna pa so bila tudi vsa
naslednja nadaljevanja. Do danes je prodala že več kot milijon izvodov svojih knjig (Bio LJ
Ross, b. d.). Na lestvico uvrščena knjiga je bila izdana v samozaložništvu.
Na tretje mesto se je z 69 točkami (11 %) uvrstila britanska pisateljica Cathy Hopkins.
Zamisel za pisanje knjig se ji je porodila že leta 1987, ko je sodelovala s karikaturistom
Grayjem Jolliffeom pri seriji knjig. Napisala je že več kot šestdeset knjig, mnoge od njih pa
so izšle v kar 33 državah. Ustvarila je mnogo mladinskih knjižnih zbirk, štiri samostojne
romane, leta 2017 pa je začela tudi s pisanjem za odrasle. Leta 2010 se je uvrstila v ožji
seznam

za

nagrado

najstniške

kraljice

(Queen

of

Teen

award,

več

na

http://www.queenofteen.co.uk/), ki jo podeljujejo najboljšim pisateljem za najstnike
(Hopkins, 2012). Na lestvico uvrščena knjiga je izšla pri založbi Harper.
Primerjava: Leta 2017 so uvrščeni avtorji zbrali 38 točk več kot leta 2014, kljub temu pa je E. L.
James zbrala dvakrat večji delež točk kot Joy Ellis. Točke so bile leta 2017 bolj enakomerno
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razporejene med vse avtorje, na lestvicah pa so prevladovale pisateljice (Slika 34). Delež
samozaložništva je leta 2017 v primerjavi s tremi leti prej upadel (Slika 35), znatno pa se je povečal

Delež

delež domačih avtorjev (Slika 36). Na obe lestvici se je uvrstila pisateljica Suzy K. Quinn.
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Slika 17: Spol avtorjev britanskih Amazonovih ljubezenskih romanov

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Založbe

Samozaložbe

Leto 2014

Leto 2017
Leto

Slika 18: Velikost založb britanskih Amazonovih ljubezenskih romanov
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Slika 19: Izvirniki in prevodi britanskih Amazonovih ljubezenskih romanov

4.5.2 Znanstvenofantastični in fantazijski romani
Leta 2014 je deset najuspešnejših avtorjev na britanski Amazonovi lestvici fantazijskih
romanov skupaj zbralo 860 točk. Avtor z največjim skupnim seštevkom točk (344) je bil
George R. R. Martin, ki je zbral 40 % vseh točk. Na zadnje mesto lestvice se je z 19 točkami
(2,2 %) uvrstil britanski pisatelj Neil Gaiman. Prevladovale so pisateljice (60 %), knjige,
izdane pri večjih založbah (70 %) in tuji avtorji (90 %) (Priloga 1, Preglednica 25).
Knjiga prvouvrščenega avtorja Georgea R. R. Martina je izšla pri založbi HarperVoyager.
Na drugo mesto se je s 129 točkami (15 %) uvrstila ameriška pisateljica Veronica Roth.
Njeno polno ime je Veronica Anne Roth, že njena debitantska trilogija Razcepljeni
(Divergent, 2011) pa se je uvrstila na sam vrh lestvice The New York Times. Knjige so bile
svetovne uspešnice, po njih pa so posneti tudi filmi. Roth je zanjo prejela Goodreadsovo
nagrado

za

najljubšo

knjigo

leta

2011

(Goodreads

Favorite

Book,

več

na

https://www.goodreads.com/choiceawards/best-books-2011#56593-Favorite-Book-of2011) in najboljši mladinski fantazijski oziroma znanstvenofantastični roman leta 2012 (Best
Young

Adult

Fantasy

&

Science

Fiction,

več

na

https://www.goodreads.com/choiceawards/best-young-adult-fantasy-books-2012#74593Best-Young-Adult-Fantasy-&-Science-Fiction) (Veronica Roth, b. d.). Na lestvico uvrščena
knjiga je izšla pri založbi HarperCollinsChildren'sBooks.
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Na tretje mesto se je z eno točko manj (14,9 %) uvrstil ameriški pisatelj Robert J. Crane. Kot
pravi sam, je samotar, ki se izogiba družbenih stikov, svetovnega spleta in namigovanj, da
spodnji del pižame ni sprejemljivo oblačilo za javne dogodke. Leto dni je bil zaposlen kot
nadomestni učitelj, sedem let pa na področju finančnih storitev. Pisanja se je lotil v svojem
prostem času (About the Author, b. d.). Njegova na lestvico uvrščena knjiga je izšla pri
založbi Ostiagard Press.
Leta 2017 je najuspešnejših štirinajst avtorjev na britanski Amazonovi lestvici fantazijskih
romanov skupaj zbralo 1055 točk. Avtorica z največjim skupnim seštevkom točk (380) je
bila J. K. Rowling, ki je zbrala 36 % vseh točk. Zadnje mesto lestvice so si s 25 točkami (2,4
%) delili Stephanie Garber, Tracy Rees in Kenneth Johnson. Prevladovale so pisateljice
(57,1 %), knjige, izdane pri večjih založbah (78,6 %) in domači avtorji (71,4 %) (Priloga 1,
Preglednica 26).
Knjiga prvouvrščene avtorice J. K. Rowling je bila izdana pri založbi Pottermore from J. K.
Rowling.
Na drugo mesto se je z 220 točkami (20,9 %) uvrstila avtorica Bella Forrest. Osebnih
podatkov o avtorici je kljub priljubljenosti zelo malo. Je ljubiteljica fantazijskih,
ljubezenskih, akcijskih in skrivnostnih zgodb z nepričakovanimi zapleti. Od leta 2012, ko je
izdala svoj prvi roman, je prodala več kot sedem milijonov izvodov svojih knjig. Najbolj
znana je po svoji vampirski knjižni seriji A Shade of Vampire (2012—), ki se še ni zaključila,
trenutno pa obsega kar 56 nadaljevanj (Bella Forrest, b. d.). Knjiga je bila izdana v
samozaložništvu.
Na tretje mesto se je z 69 točkami (6,5 %) uvrstila britanska pisateljica Terry Bolryder. Je
avtorica več kot štiridesetih ljubezenskih romanov (About Terry Bolryder, b. d.).
Primerjava: Leta 2017 so uvrščeni avtorji zbrali 195 točk več kot leta 2014. George R. R. Martin je
zbral večji delež točk kot J. K. Rowling. Točke so bile na obeh lestvicah zelo neenakomerno
razdeljene, v obeh primerih je bil tudi razpon med najvišje in najnižje uvrščenimi avtorji zelo širok
(325 točk razlike leta 2014 in 355 točk razlike leta 2017). Na obeh lestvicah so prevladovale
pisateljice (Slika 37), delež knjig, izdanih v samozaložništvu pa se je leta 2017 celo še znižal (Slika
38). Velika razlika je v deležu domačih avtorjev, saj je ta leta 2017 zrasel za več kot 60 % (Slika 39).
Na obe lestvici sta se uvrstila Bella Forrest in Neil Gaiman.
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Slika 20: Spol avtorjev britanskih Amazonovih znanstvenofantastičnih in
fantazijskih romanov
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Slika 21: Velikost založb britanskih Amazonovih znanstvenofantastičnih in
fantazijskih romanov
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Slika 22: Izvirniki in prevodi britanskih Amazonovih znanstvenofantastičnih
in fantazijskih romanov

4.4.3 Kumulativna lestvica e-knjig za napravo Kindle
Leta 2014 je enajst najuspešnejših avtorjev na britanski Amazonovi lestvici elektronskih
romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 471 točk. Avtor z največjim skupnim seštevkom
točk (68) je bil Solomon Northup, ki je zbral 14,4 % vseh točk. Na zadnje mesto se je s 23
točkami (4,9 %) uvrstila britanska pisateljica Nadine Dorries. Prevladovale so pisateljice
(72,7 %), knjige, izdane pri velikih založbah (90,9 %) in tuji avtorji (54,5 %) (Priloga 1,
Preglednica 27).
Prvouvrščeni afroameriški pisatelj Solomon Northup se je rodil leta 1808 v New Yorku
očetu, ki je bil osvobojen suženj. V poletnih mesecih se je Solomon preživljal kot goslač v
hotelih in si pridobil precejšen sloves. Pri njegovih triintridesetih letih so ga trgovci s sužnji
zvabili v Washington, kjer je bilo suženjstvo zakonito, ga ugrabili in prodali plantažniku v
Louisiano. Tam je dvanajst let kot suženj delal na različnih plantažah, v prvem letu vrnitve
k družini pa je objavil spomine v knjigi Dvanajst let suženj (1853). Preostanek življenja je
posvetil gibanju za odpravo suženjstva (Nolda, 2014). Knjiga je izšla pri založbi Open Road
Media.
Na drugo mesto se je s štirimi točkami manj (13,6 %) uvrstila britanska pisateljica Dani
Atkins, ki je odraščala v londonskem predmestju Cockfosters. Pri osemnajstih letih je bila
zaposlena kot tajnica pri različnih podjetjih, kot sta avtohiša BMW in televizijska hiša BBC.
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Na poti v službo je rada brala in sanjarila o tem, da bi tudi sama postala pisateljica. Njeni
prvi dve knjigi, Fractured in The Story of Us sta izšli leta 2014 (Dani Atkins, b. d.). Njena
na lestvico uvrščena knjiga je izšla pri založbi Head of Zeus.
Na tretje mesto se je s 55 točkami (11,7 %) uvrstila italijanska pisateljica Daniela Sacerdoti.
Rodila se je v Neaplju, sedaj pa živi v Glasgowu. Po poklicu je osnovnošolska učiteljica, a
se je odločila ostati doma s svojimi sinovi, piše pa v prostem času (Daniela Sacerdoti, b. d.).
Uvrščena knjiga je izšla pri založbi Black & White Publishing.
Leta 2017 je štirinajst najuspešnejših avtorjev na britanski Amazonovi lestvici elektronskih
romanov za napravo Kindle skupaj zbralo 559 točk. Avtor z največjim skupnim seštevkom
točk (76) je bil T. M. Logan, ki je zbral 13,6 % vseh točk. Na zadnje mesto so se s 25 točkami
(4,5 %) uvrstile Michelle Frances, Sheila O'Flanagan in Amanda Prowse. Prevladovale so
pisateljice (64,3 %) in domači avtorji (71,4 %). Vse knjige so bile izdane pri večjih založbah
(Priloga 1, Preglednica 28).
Prvouvrščeni britanski pisatelj T. M. Logan, kar je psevdonim Tima Uttona, je študiral na
londonski univerzi Queen Mary in na univerzi v Cardiffu, preden se je zaposlil kot novinar
pri časopisu Nottingham Post in kasneje pri Daily Mail. Trenutno se ukvarja samo s
pisanjem, svoj prvi roman, Lies, pa je izdal lani. Kmalu bo izšel tudi njegov naslednji triler,
imenovan 29 Seconds (T. M. Logan, b. d.). Na lestvico uvrščena knjiga je izšla pri založbi
Twenty7.
Na drugo mesto se je s petimi točkami manj (12,7 %) uvrstila britanska pisateljica Ruth
Hogan. Na Univerzi v Londonu je študirala angleščino in dramske študije, po koncu šolanja
pa je bila deset let zaposlena na višjem položaju v lokalni upravi. V zgodnjih tridesetih je
doživela prometno nesrečo, zaradi katere ni bila več sposobna opravljati dela za poln delovni
čas. Tako se je za polovični delovni čas zaposlila kot receptorka pri osteopatu, prosti čas pa
je namenila pisanju. Leta 2012 je zbolela za rakom, kar je zavleklo izid knjige vse do leta
2017, ko je končno izšel njen prvenec The Keeper of Lost Things (About Ruth Hogan, b. d.).
Na lestvico uvrščena knjiga je izšla pri založbi Two Roads.
Na tretje mesto se je z 62 točkami (11,1 %) uvrstila irska avtorica Patricia Gibney. Pisanje
je doživljala kot terapijo po smrti svojega moža pred sedmimi leti, s katerim je bila poročena
od leta 1982. Tako je nastala otroška slikanica Spring Sprong Sally, ki jo je izdala v
samozaložništvu. Leta 2016 pa se je pisanja lotila resneje – najela si je agentko, se včlanila
v združenje irskih pisateljev (The Irish Writers Centre) in se udeležila številnih tečajev.
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Njene najljubše knjige so kriminalke in trilerji, zato je v tem žanru pisala tudi sama. Leta
2017 je tako izdala tri knjige – The Missing Ones, The Stolen Girls in The Lost Child. Prva
je bila uspešnica v Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike, Kanadi in Avstraliji in bila
prodana v več kot pol milijona izvodih (Gibney, b. d.). Na lestvico uvrščena knjiga je izšla
pri založbi Bookouture.
Primerjava: Leta 2017 so uvrščeni avtorji zbrali 88 točk več kot leta 2014. Solomon Northup je zbral
večji delež točk kot T. M. Logan. Točke so bile na obeh lestvicah razdeljene zelo enakomerno, ozek
je bil tudi razpon med najvišje in najnižje uvrščenimi avtorji (45 točk razlike leta 2014 in 51 točk
razlike leta 2017). Delež pisateljic je leta 2017 upadel, a so kljub temu prevladovale (Slika 40), delež
samozaložništva je bil v obeh primerih zelo nizek (Slika 41), delež domačih avtorjev pa se je leta
2017 v primerjavi s tremi leti prej povečal za 25,9 % (Slika 42). Avtorji se na lestvicah niso
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Slika 40: Spol avtorjev britanskih Amazonovih Kindlovih romanov
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Slika 41: Velikost založb britanskih Amazonovih Kindlovih romanov
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Slika 42: Izvirniki in prevodi britanskih Amazonovih Kindlovih romanov

4.6 NAJUSPEŠNEJŠI AVTORJI LETA 2014 V ZIDANIH KNJIGARNAH
Dr. Rüdiger Wischenbart ustvarja lestvico petindvajsetih najuspešnejših avtorjev na
lestvicah evropskih zidanih knjigarn za Nemčijo, Nizozemsko, Španijo, Švedsko, Italijo,
Francijo in Veliko Britanijo, za katere uporablja naslednje vire: Buchreport in Spiegel
Bestsellerliste, CPNB De Bestseller, El Cultural, Svensk Bokhandel, Informazioni
Editoriali, Livres Hebdo in The Bookseller. Na prvih deset mest so se uvrstili naslednji
avtorji: s skupno 1154 točkami je bil zmagovalec švedski pisatelj Jonas Jonasson, sledili so
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mu John Green (1092 točk, ZDA), Donna Tartt (839 točk, ZDA), Ken Follett (831 točk,
ZDA), Joël Dicker (672 točk, Švica), Katherine Pancol (595 točk, Francija), Stephen King
(546 točk, ZDA), Jo Nesbø (544 točk, Norveška), Paulo Coelho (542 točk, Brazilija) in
Camilla Läckberg (541 točk, Švedska). Na lestvico se je uvrstilo 56 % avtorjev, 48 % vseh
uvrščenih romanov pa je bilo izvirno napisanih v angleščini (R. Wischenbart, osebna
komunikacija, marec 2018). Samo en avtor se pojavi tako na Amazonovih lestvicah kot tudi
na lestvicah zidanih knjigarn, in sicer Stephen King. Mojster pisane grozljivke se pojavi na
francoski lestvici.
Leta 2017 se je na prvo mesto z 2049 točkami uvrstila Elena Ferrante (Italija), za njo pa še
Dan Brown (1371 točk, ZDA), Ken Follett (1102 točki, ZDA), Paula Hawkins (871 točk,
Zimbabve), Fernando Aramburu (641 točk, Španija), Kazuo Ishiguro (602 točki, Japonska),
David Lagercrantz (565 točk, Švedska), Camilla Läckberg (541 točk, Švedska), Maja Lunde
(513 točk, Norveška) in Jussi Adler-Olsen (504 točke, Danska). Na lestvico se je tudi to leto
uvrstilo 56 % avtorjev, samo 24 % vseh uvrščenih romanov pa je bilo izvirno napisanih v
angleščini (R. Wischenbart, osebna komunikacija, maj 2018). Z Amazonovimi lestvicami si
deli dva avtorja, Eleno Ferrante in Fernanda Aramburua.
Opazimo lahko, da se na lestvico uvrščajo prepoznavna pisateljska imena, kar je morda
povezano tudi z običajno višjo ceno tiskanih knjig, ki jih kupimo v knjigarnah; kupci
verjetno raje vložijo več denarja za priljubljene, znane avtorje, ki zagotavljajo določeno
mero konsistentnega kakovostnega branja, tudi pri novostih. Knjige v Amazonovi trgovini,
sploh elektronske verzije, so cenejše, bralci lažje investirajo svoj denar v novosti in zato
opazimo tudi veliko novih avtorskih imen.

5 RAZPRAVA
V raziskavi se je potrdila teza glede zaprtosti mednarodnega trga e-knjig za prevode (Steiner,
2018). Leta 2014 se je na lestvice uvrstilo zgolj 61 prevodnih del (32,6 %), od tega je bilo
83,6 % prevodov iz angleščine. Večino preostalih prevedenih jezikov so po pričakovanjih
predstavljali večji evropski jeziki, kot so francoščina, nemščina, španščina in italijanščina.
Pojavljajo se sicer tudi drugi jeziki, a zgolj za vzorec. Tri leta kasneje se je delež prevodov
še znižal na 27 knjig (15,3 % vseh uvrščenih knjig), od tega je bilo kar 81,5 % prevodov iz
angleščine. Tega leta se pojavi tudi švedščina, a v zanemarljivo majhnem odstotku. Izvzeti
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moramo seveda trg Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ki je za
tujejezične prevode skorajda neprepusten. V večini so se na lestvice uvrščali domači avtorji
in avtorji iz drugih angleško govorečih držav (Združene države Amerike, Kanada, Avstralija,
Nova Zelandija …).
Zanimivo sliko za leto 2014 pa kaže lestvica prvih 25 romanov za zidane knjigarne. Ta kaže
uravnoteženost med romani, izvirno pisanimi v angleščini (48 % vseh uvrščenih romanov)
in romani, izvirno pisanimi v drugih jezikih (52 % vseh uvrščenih romanov), delež prvih pa
se tri leta kasneje prepolovi (24 %).
Leta 2014 je 150 knjig (80,2 %) z lestvice ljubezenskih, znanstvenofantastičnih in
fantazijskih ter Kindlovih romanov izšlo pri založbah, 37 pa v samozaložništvu (19,8 %).
Tri leta kasneje so pri založbah izšle 103 knjige (58,2 %), v samozaložništvu pa 74 (41,8
%). Najvišji delež knjig je pri založbah izšel v znanstvenofantastičnem in fantazijskem žanru
leta 2014, največ v samozaložništvu izdanih knjig pa je pri ljubezenskem žanru leta 2017.
Opazovane lestvice so pokazale pričakovan rezultat, velika večina knjig je namreč izšla pri
založbah, kot sta opazila tudi Wischenbart in Fleischhacker (2017). Omeniti pa je potrebno,
da se je delež samozaložniško izdanih knjig leta 2017 povečal.
Preverjanje lastniških statusov založb knjig prvih treh avtorjev z najvišjimi dejavniki vpliva
na vsaki lestvici v vsaki kategoriji pokaže, da so leta 2014 na lestvicah s 47,6 % prevladovale
manjše in/ali neodvisne založbe, sledile so založbe v lasti koncernov z 38,1 % in
samozaložbe s 14,3 %. Tri leta kasneje so prevladovale samozaložbe s 40,5 %, sledile so
manjše in/ali neodvisne založbe s 33,3 % in založbe v lasti koncernov s 26,2 %. Na odprtost
trga za prodor manjših založb sta opozorila že Kovač in Wischenbart (2010).
Vsi opazovani žanri so kazali podobno sliko, v večini so prevladovale založbe, pri vseh pa
se je v letu 2017 delež samozaložništva povečal. Ljubezenski romani so pokazali največ
razgibanosti v deležih, saj so leta 2014 s 76,5 % vodile knjige, izdane pri založbah, tri leta
kasneje pa s 57,6 % knjige, izdane v samozaložništvu. Pri znanstvenofantastičnih in
fantazijskih romanih so v obeh letih prevladovale založbe; leta 2014 s 84 %, tri leta kasneje
pa z 61,4 %. Enako sliko kažejo tudi lestvice romanov za naprave Kindle. Leta 2014 je bilo
81,2 % knjig izdanih pri založbah, leta 2017 pa je takih knjig bilo 71,6 %.
Leta 2014 so domači avtorji napisali 100 knjig (53,5 %) v žanru ljubezenskih,
znanstvenofantastičnih in fantazijskih ter Kindlovih romanov, tuji pa so jih napisali 87 (46,5
%). Tri leta kasneje so domači avtorji s 136 napisanimi knjigami (76,8 % vseh knjig) prav
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tako močno prevladovali, tuji avtorji pa so bili z 41 (23,2 %) v manjšini. Zanimiv je primer
ameriške pisateljice Christine Ross, ki v samozaložništvu organizira tudi prevode v tuje
jezike; na Amazonu lahko najdemo njene knjige v izvirni angleščini, francoščini,
italijanščini, nemščini, portugalščini in španščini.
Gledano tudi po žanrih je bilo razmerje med domačimi in tujimi avtorji podobno. Večino
ljubezenskih romanov (61,8 %) so leta 2014 napisale domače avtorice, tri leta kasneje pa se
je ta delež še močno povečal (90,9 %). Zelo indikativna je nemška lestvica ljubezenskih
romanov, za katero je v obeh letih knjige prispevalo skoraj tri četrtine domačih avtoric.
Italijanski lestvici ljubezenskih romanov v obeh letih pa sta zanimivi, saj je v drugem letu
delež domačih avtorjev skoraj dvakrat višji; to je dobra ponazoritev za splošno stanje porekla
avtorjev, saj so se deleži pri vseh žanrih za domače avtorje zgolj poviševali.
Žanr znanstvene fantastike in fantazije je sicer pokazal manjši odklon leta 2014, ko so s 66
% prevladovali tuji avtorji, a se je ta delež tri leta kasneje pričakovano razpolovil (36,4 %).
Lestvice romanov za naprave Kindle niso pokazale drugačnih rezultatov, saj so tako v letu
2014 (z 59,4 %) kot tudi v letu 2017 (z 71,6 %) prevladovali domači avtorji.
Leta 2014 se je med prvih deset najuspešnejših avtorjev Amazonove lestvice ljubezenskih,
znanstvenofantastičnih in fantazijskih ter Kindlovih romanov uvrstilo 187 avtorjev, od tega
jih je bilo 52 pisateljev (27,8 %) in 135 pisateljic (72,2 %). Tri leta kasneje se je na iste
lestvice uvrstilo 177 avtorjev, od tega je bilo 37 pisateljev (20,9 %) in 140 pisateljic (79,1
%). Pisatelji so bili v najvišjem deležu prisotni pri Kindlovih romanih leta 2014, avtorice pa
pri ljubezenskih leta 2017. V splošnem se je izkazalo, da na lestvicah prevladujejo
pisateljice, kar se sklada z dognanji Cima (2017) in Archer ter Jockersa (2016), razen pri
zidanih knjigarnah, v katerih še zmeraj prevladujejo pisatelji.
Pisateljice držijo tudi monopol v žanru ljubezenskih romanov. Leta 2014 je bilo med prvimi
desetimi najuspešnejšimi avtorji kar 92,6 % pisateljic, leta 2017 pa celo 97 %. Lestvice za
ta žanr so pokazale tudi največje ekstreme; avtorice so zbrale visoke deleže točk v vseh
državah, nemška Amazonova lestvica ljubezenskih romanov pa izstopa z dejstvom, da se
nanjo ni uvrstil niti en pisatelj.
Podobno razmerje je zaznavno tudi v žanru znanstvene fantastike in fantazije, ki sicer
stereotipno velja za domeno avtorjev. Med deset najuspešnejših avtorjev se je leta 2014
uvrstilo 64 % pisateljic, leta 2017 pa 63,6 %. Tudi na posameznih lestvicah so ženske
zavzemale najvišja mesta in večino točk. Tri najuspešnejše pisateljice nemške lestvice
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znanstvenofantastičnih in fantazijskih romanov leta 2017, Mella Dumont, J. K. Rowling in
Rose Snow, so zbrale 157, 153 in 116 točk, kar je skupno več kot polovica vseh točk prvih
desetih najuspešnejših avtorjev. Ta primer, ki ni izoliran, dokazuje tudi, da se je pisateljicam
uspelo uspešno prebiti tudi v znanstvenofantastični žanr predvsem s fantazijskimi
romancami, na kar opozarja že Cima (2017).
Tudi lestvice romanov za naprave Kindle so pokazale podobno sliko, čeprav je opazno več
spolne raznovrstnosti. Leta 2014 so avtorice prevladovale z 58 %, leta 2017 pa z 71,6 %.

6 ZAKLJUČEK
Izkazalo se je, da so na lestvicah največkrat prevladovali domači avtorji, torej knjige pisane
v evropskih jezikih. Prevodi so bili v manjšini, večina jih je bila iz angleščine, preostali so
prišli iz drugih večjih evropskih jezikov, kot so francoščina, nemščina, španščina in
italijanščina. Velika Britanija je pri tem specifičen primer zaradi neprepustnosti za prevode.
Zidane knjigarne sicer kažejo drugačno sliko, saj je v letu 2014 opazna uravnoteženost med
prevodi iz angleščine in prevodi iz drugih jezikov, leta 2017 pa je opazen trend upadanja
prevodov iz angleščine.
Večina na lestvice uvrščenih knjig je po pričakovanjih izšla pri večjih založbah in založbah
v lasti konglomeratov, se pa v letu 2017 kaže trend višanja števila knjig, izdanih v
samozaložništvu.
Ovržena je tudi predpostavka, da se na lestvice najpogosteje uvrščajo pisatelji. Izkazalo se
je namreč, da so na lestvicah prevladovale pisateljice, ki imajo po pričakovanjih monopol v
žanru ljubezenskih romanov. Poleg tega so uspešnejše tudi v (nekoč) stereotipno moških
žanrih, kot so znanstvenofantastični in fantazijski romani. Na lestvicah zidanih knjigarn je
slika drugačna, saj dobro polovico knjig zanje še zmeraj prispevajo pisatelji.
Med pregledovanjem lestvic sem opazil, da lestvice romanov za naprave Kindle v nobeni od
navedenih držav ne producirajo velikih uspešnic. Avtorji teh se, podobno kot v žanru
ljubezenskih romanov, pogosto menjajo in na lestvicah zdržijo manj kot mesec dni. Dober
primer je na primer italijanska lestvica romanov za naprave Kindle v letu 2014, ko je dvajset
uvrščenih knjig skupaj zbralo zgolj 513 točk (v povprečju torej malo manj kot 26 točk na
knjigo). Te lestvice dajejo priložnost novim pisateljskim imenom, kar je verjetno pogojeno
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z neprimerljivo nižjo ceno, ki jo mora kupec plačati za elektronsko knjigo v primerjavi s
tiskano. Bralec tudi lažje investira manj denarja v knjigo svežega pisateljskega imena, tudi
če mu ob tem bralni užitek ni zagotovljen, kar je legitimen pomislek ob nakupu enake knjige
v tiskani obliki, ki je veliko dražja. Povsem različna situacija pa se pokaže pri žanru
znanstvene fantastike in fantazije, kjer so se na lestvice vsakič znova uvrščala ista zveneča
pisateljska imena, ki so s svojo slavo prerasla v popkulturne osebnosti. To so denimo
Stephen King, J. K. Rowling, George R. R. Martin, J. R. R. Tolkien in drugi. Ti avtorji so
tudi na posameznih žanrskih lestvicah običajno zbrali največ točk in druga imena pustili
daleč za seboj, pogosto pa so se pojavljali tako v letu 2014 kot 2017. Njihova dela so na
lestvicah konstanta, kljub temu da so mnoga izmed njih napisana tudi pred več desetletji (na
primer Kingova uspešnica Tisto iz leta 1986 in knjižni seriji Rowlingove Harry Potter med
leti 1997 in 2007 ter Tolkiena Gospodar prstanov iz petdesetih let prejšnjega stoletja).
Tudi raziskovanje ozadja avtorjev bestselerjev pokaže na številne zanimive ponavljajoče se
vzorce, na kar sta opozorila že Archer in Jockers (2016). Številni avtorji so se pred začetkom
svoje pisateljske kariere udeležili takšnih ali drugačnih pisateljskih delavnic ali tečajev (na
primer Patricia Gibney in Joy Ellis), mnogi so se pred ali ob pisateljevanju ukvarjali tudi z
novinarstvom (Katherine Pancol, Stefano Benni, Eugenio Scalfari, Jojo Moyes, T. M.
Logan), zanimiva pa sta tudi trenda uporabe angleško zvenečih psevdonimov, ki je najbolj
razviden na nemških lestvicah (Poppy J. Anderson, Marah Woolf, Megan Maxwell,
Samantha J. Green, Rose Snow in Catherine Shepherd), in uporabe spolno nevtralnih oblik
imen ali psevdonimov pisateljic (Erika Leonard James je E. L. James, Susan Kaye Quinn je
S. K. Quinn, Louise Ross je LJ Ross, Jessica Rowley Pell Bird Blakemore pa J. R. Ward).
To bi bilo smiselno tudi bolj poglobljeno raziskati, a so številna pisateljska imena zelo sveža
in o marsikaterem težko najdemo kakšen podatek več kot zgolj golo osnovo. S tem povezan
pa je zanimiv tudi trend uporabe izvirnih angleških knjižnih naslovov, kljub temu da gre za
knjige, izvorno pisane v neangleškem jeziku (že omenjen primer francoske pisateljice
Chelsee Harrison in Emme Green).
Rezultati prinašajo vpogled v stanje na nekaterih najpomembnejših Amazonovih knjižnih
lestvicah in pokažejo, kateri dejavniki so zares pomembni pri ustvarjanju uspešnice. Za
nadaljnje raziskovanje bi bilo potrebno raziskavo razširiti še na več držav in opazovati več
mest na knjižnih lestvicah (še najbolje kar vseh sto), da bi lahko predpostavke še trdneje
potrdili ali ovrgli. Kot že omenjeno, bi se bilo zanimivo poglobiti tudi v ozadja neangleških
avtorjev in raziskati, kakšen je njihov stik z angleščino in kako je ta vplival na samo knjigo,
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ki se je uvrstila na lestvico. Za to bi bilo potrebno pridobiti veliko več natančnejših podatkov
o avtorjih, v tem trenutku pa je bilo to pri večini zaradi pomanjkljivih informacij praktično
nemogoče. Glede na moja opažanja o pogostosti uporabe angleško zvenečih oziroma
nevtralnih psevdonimov bi bilo smiselno tudi raziskati, ali so knjige avtorjev s takimi
psevdonimi uspešnejše od knjig avtorjev, ki uporabljajo svoja prava imena.

7 POVZETEK
Bestseler oziroma knjižno uspešnico je zelo težko definirati. Poznamo več definicij,
najosnovnejša pa ga definira kot knjigo, ki se uvrsti na knjižno lestvico (Bestseller Wikipedia, b. d.). Izraz je bil že od nekdaj omejen na knjižno področje, prvič pa je bil
uporabljen konec 19. stoletja v časniku Kansas Times and Star (Wald in Elliott, 2014). Glede
na številne avtorje in raziskovalce je tudi samo določanje, kdaj določena knjiga doseže status
bestselerja, težavno. Mott (1947) je mnenja, da je bestseler vsaka knjiga, ki jo v desetletju
po izidu kupi odstotek celotne populacije Združenih držav Amerike, kar Hart (1950, v
Miller, 2000) popravlja s trditvijo, da je bestseler knjiga, ki je najbolj brana tudi v času
samega izida. Escarpit (1966) je uspešnice razčlenil na fast-sellerje, ki v zelo kratkem času
dosežejo visoke prodajne številke, potem pa hitro zatonejo v pozabo, in steady-sellerje, ki
začnejo z enakomerno prodajo, njihova priljubljenost pa je dolgotrajnejša. Lauterbach (1979,
v Žnideršič, 1986) tema skupinama dodaja še sellerje, za katere velja dobra prodaja in
negotova prodajna doba, good sellerje, pri katerih je prodaja boljša in z enako negotovo
prodajno dobo, in steady bestsellerje, za katere velja izjemno dobra prodaja v dveh ali več
časovnih enotah.
Knjižne lestvice so ključnega pomena že pri samem definiranju bestselerjev; med
najpomembnejše v svetovnem merilu uvrščamo lestvice časnikov The Bookman, The
Publishers' Weekly in The New York Times (Štefančič, 1986). Poznamo jih že od konca 19.
stoletja, ko so prvič začele izhajati v literarni reviji The Bookman v Londonu, štiri leta
kasneje pa tudi v New Yorku. Verjetno najpomembnejšo lestvico pa je leta 1931 pričel
objavljati časnik The New York Times.
V pričetku je ta lestvica uporabljala precej preprosto metodologijo zbiranja podatkov;
približno dvesto petdeset knjigarn je po telefonu njihovemu uredništvu sporočilo svoje
tedenske bestselerje. S posodobitvijo je uredništvo pričelo knjigarnam pošiljati vprašalnike
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z navedenimi naslovi predvidevanih bestselerjev, njihova naloga pa je bila, da označijo
število prodanih izvodov za vsak naslov in pripišejo nenavedene uspešnice (Miller, 2000).
Tako metodologija kot tudi lestvica sta bili deležni mnogih kritik na račun verodostojnosti,
številni primeri so bili tudi medijsko zelo odmevni (Kovač in Gregorin, 2016; Miller, 2000;
Štefančič, 1986; The New York Times Best Seller List, b. d.). Pravo revolucijo za knjižne
lestvice je zato povzročil ravno razvoj sistema BookScan.
V Sloveniji beležimo samo en poskus uradno utemeljene nacionalne knjižne lestvice, ko je
leta 2009 Združenje knjigotržcev sprejelo pravila delovanja projekta Lestvica NAJ 10 v
slovenskih knjigarnah. Knjigarne in knjigotrške mreže so sodelovale s posredovanjem
seznama najbolje prodajanih naslovov in z objavljanjem aktualne lestvice. Lestvica je
prenehala izhajati šest let kasneje (Pravilnik projekta »Lestvica naj 10« v slovenskih
knjigarnah, 2012).
Tudi pri nastanku bestselerja gre za kompleksen proces. Publicist Malcolm Gladwell (2004)
ponuja zanimivo primerjavo z epidemijo, saj naj bi se uspešnice širile podobno kot virusi,
za katere veljajo tri glavne skupne značilnosti. Te so nalezljivost, dejstvo, da imajo lahko
majhni vzroki velike posledice, in to, da se spremembe ne zgodijo počasi, ampak v enem
samem drastičnem trenutku, ki ga poimenuje prelomna točka. Uspešnice naj bi po
Gladwellovem mnenju v skladu s Paretovim načelom širila peščica izjemnih ljudi s svojo
socialnostjo, energijo, znanjem ali vplivom v družbenih krogih. Kovač in Gregorin (2016) k
teoriji dodajata, da so bili knjižnemu virusu prvi izpostavljeni posamezniki, ki se ukvarjajo
s knjižno dejavnostjo, torej knjižničarji, knjigarnarji, založniki in literarni agenti.
Obsežne raziskave skupnih točk knjižnih uspešnic sta se lotila tudi Archer in Jockers (2016),
ki sta s pomočjo besedilnih analiz ugotovila, da večina uspešnic vsebuje največ tri ali štiri
osrednje teme, da uspešni avtorji največkrat pišejo o človeški bližini, domu, službi, šolarjih
in tehnologiji, najuspešnejši romani pa imajo simetrične zgodbene loke, ki spominjajo na
zasnovo dramskega trikotnika. Jezik je običajno preprost in blizu neformalnemu govoru,
večina uspešnih avtorjev pa ima profesionalno zaledje v novinarstvu ali oglaševanju. Kot
opozarjata Kovač in Wischenbart (v tisku), pa sta raziskovalca pozabila na družbeni
kontekst, v katerem bestseler nastane, saj ta ob potencialnem prevodu postane nov besedilni
produkt, ki je lahko v drugačnem družbenem kontekstu zgrešen.
Angleščina je zaradi razvejanosti nekdanjega britanskega imperija in dejstva, da je po drugi
svetovni vojni postala najpomembnejši jezik globalne akademske, poslovne in diplomatske
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komunikacije, posledično tudi osnovni jezik komunikacije založniškega sveta. Na njen
vzpon v knjižnem okolju so vplivali številni dejavniki: angleščina postane skupni
mednarodni jezik znanosti in globalne popkulture, rast Amazona omogoči večjo dostopnost
angleških knjig v državah, v katerih angleščina ni materni jezik, z razvojem spleta pa postane
tudi glavni jezik računalniškega programiranja (Kovač in Gregorin, 2016). Stanje na
evropskih knjižnih trgih dobro ponazarjajo statistični podatki britanskega knjižnega trga za
leto 2016, ko se je pokazalo, da je več kot polovica tiskane in elektronske knjižne produkcije
namenjene izvozu v druge države, kjer se prodajo v neprevedeni obliki, delež izvoženih knjig
pa se z leti še veča (UK Publishing has record year up 7% to £4.8bn, b. d).
Neuveljavljeni avtorji se med uspešne praviloma prebijejo s pomočjo malih založb, že
uspešne pa praviloma izdajajo velike založbe. Van der Weel (2014) govori o hibridnem
vesolju pričakovanih uspešnic, ki jih ustvarjajo korporacije s spremljevalnimi izdelki ob
izidu nove knjige (posterji, nakit, oblačila, figure), ali pa izdajo posebne izdaje že izdanih
knjig (na primer knjige o filmih, ki temeljijo na knjigah), s čimer prvotna knjiga postane le
eden izmed številnih produktov velikega medijskega podjetja. V samozaložništvu je avtor
hkrati tudi založnik, zato je sam odgovoren za vse običajne založniške funkcije. Posamezne
faze lahko izpelje sam ali pa v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Avtor pokrije vse stroške,
pridobi pa večino dobička za razliko od tradicionalnega založništva, pri katerem založba
poskrbi za večino stroškov in ji zato pripade tudi večina dobička. Razvoj tehnologije je v
zadnjih desetletjih pomembno vplival na samozaložništvo, saj se takega načina izdajanja
knjig poslužuje vse več avtorjev. Posledica tega je knjižni trg, preplavljen z množico
številnih med seboj zelo podobnih knjižnih naslovov, ki so pogosto nižje kakovosti (Selfpublishing, b. d.).
Cima (2017) je v svoji raziskavi spremljala deleže pisateljev in pisateljic na lestvici The New
York Times med letoma 1950 in 2015. Pričakovano so na lestvici sprva večinoma
prevladovali pisatelji, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je razmerje med spoloma
izenačilo. Avtorica izenačenje razlaga s posledicami žanrske književnosti. Pisatelji že od
petdesetih let dalje prevladujejo v žanrih, ki sovpadajo s stereotipno moškimi interesnimi
področji – znanstvenofantastični in fantazijski, politični, pustolovski romani ter trilerji.
Paranormalni ljubezenski romani so veliko pripomogli k uravnoteženosti razmerja spolov v
žanru grozljivke in paranormalnega, nepresenetljivo pa se enaka uravnoteženost že od
nekdaj kaže tudi v kriminalkah in detektivkah. Preobrat so pokazali tudi ljubezenski
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bestselerji, ki so jim sprva dominirali pisatelji, v osemdesetih letih pa so žanru že kraljevale
ženske.
V svoji magistrski nalogi sem želel raziskovati vpliv določenih dejavnikov na uvrščanje
knjižnih uspešnic na Amazonove knjižne lestvice. Po pregledu literature sem se osredotočil
na izvorni jezik, v katerem je knjiga napisana, na založbo, pri kateri je knjiga izdana, in
avtorjev spol. Analiza je bila opravljena na Amazonovih knjižnih lestvicah petih evropskih
vodilnih knjižnih trgov (Francija, Italija, Nemčija, Španija in Velika Britanija) med mesecem
marcem in junijem v letih 2014 in 2017 ter na letnih lestvicah uspešnic v zidanih knjigarnah
za isti leti.
V raziskovalni vzorec sem zajel prvih petindvajset romanov Amazonovih knjižnih lestvic
»Top 100« za ljubezenske, znanstvenofantastične in fantazijske ter romane za naprave
Kindle med mesecem marcem in majem v letih 2014 in 2017. Zanimali so me predvsem
podatki o avtorju (ime, priimek, poreklo) in knjigi sami (kategorija, naslov, ISBN in/ali
ASIN, format, cena in založba). Obdelal sem lestvice petih evropskih držav – Francije,
Italije, Nemčije, Španije in Velike Britanije. Pri zbiranju podatkov sem se poslužil podobne
metodologije določanja dejavnikov vpliva posameznih avtorjev, kot sta se je v raziskavi
poslužila Kovač in Wischenbart (2010): vsakemu avtorju na pridobljeni lestvici 25
najuspešnejših sem dodelil točke. Za vsak mesec na prvem mestu je avtor pridobil 25 točk,
za drugo mesto 24 in tako dalje. S pridobljenimi podatki sem lahko ustvaril nove lestvice
desetih najuspešnejših avtorjev glede na seštevek zbranih točk. Te lestvice sem potem
primerjal tudi z letnima lestvicama za leti 2014 in 2017, ki jih redno zbira dr. Wischenbart.
Rezultati so pokazali, da je mednarodni trg za e-knjige zares neizprosen do prevodov, kot je
ugotavljala že Steiner (2018). Leta 2014 se je na lestvice namreč uvrstilo zgolj 32,6 %
prevodnih del, veliko večino (83,6 %) pa so predstavljali prevodi iz angleščine. Ostali
prevodi so pričakovano povečini prihajali iz večjih evropskih jezikov, kot so francoščina,
nemščina, španščina in italijanščina, drugih jezikov je zanemarljivo malo. Leta 2017 se je
trend upadanja še potrdil z razpolovitvijo deleža prevodov (15,3 % vseh uvrščenih knjig), še
zmeraj so v podobnem odstotku predstavljali prevodi iz angleščine (81,5 %). Na lestvicah
so v večini prevladovali domači avtorji in avtorice ter avtorji in avtorice iz drugih angleško
govorečih držav. Lestvica prvih 25 romanov za zidane knjigarne v letu 2014 sicer pokaže
zanimivejšo sliko, saj je razmerje med romani, izvirno pisanimi v angleščini in romani,
pisanimi v drugih jezikih bolj uravnoteženo, a se tri leta kasneje delež prvih prepolovi.
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Obe leti so na lestvicah prevladovale knjige, izdane pri založbah, delež samozaložb pa se je
podvojil. Žanr znanstvene fantastike in fantazije je najbolj naklonjen knjigam, izdanim pri
založbah, žanr ljubezenskih romanov pa samozaložništvu. Prvi trije avtorji z najvišjimi
dejavniki vpliva na vsaki lestvici v vsaki kategoriji so leta 2014 največkrat izdajali knjige
pri manjših in/ali neodvisnih založbah, najmanjkrat pa pri samozaložbah, medtem ko so leta
2017 prevladovale samozaložbe, na zadnjem mestu pa so bile založbe v lasti koncernov. To
se sklada z ugotovitvijo Kovača in Wischenbarta (2010) glede odprtosti trga za prodor
manjših založb. Prevlada založb in večanje samozaložniškega deleža sta se pokazala tudi v
vsakem opazovanem žanru posebej.
V obeh letih so prevladovali domači avtorji in takšno je bilo tudi stanje na posameznih
lestvicah. Kot zanimivost je tu izstopala ameriška pisateljica Christina Ross, ki v
samozaložništvu sama organizira tudi prevode v tuje jezike, kot so francoščina, italijanščina,
nemščina, portugalščina in španščina. Trend pri vseh državah je bil v povečevanju deleža
domačih avtorjev. Pri italijanski lestvici ljubezenskih romanov se je ta delež na primer zvišal
za skoraj dvakrat.
Raziskovanje razmerja med spoloma je pokazalo, da so na lestvicah res vse bolj prisotne
pisateljice, kakor opažajo tudi Cima (2017) in Archer ter Jockers (2016), kar izpodbija
stereotip moške prevlade v knjižnih uspešnicah. Le-to verjetno vzdržuje stanje na lestvicah
v zidanih knjigarnah, kjer pisatelji še zmeraj prevladujejo, saj so te lestvice običajno
medijsko odmevnejše in bolj znane, kot so Amazonove lestvice. V obeh letih so v vseh
žanrih vodile pisateljice, avtorji so imeli še najvišji delež pri Kindlovih romanih leta 2014.
Kindlove lestvice tudi v splošnem kažejo največ raznovrstnosti, saj pisateljice držijo tudi
monopol v žanru ljubezenskih romanov, vse uspešnejše pa so tudi v žanru znanstvene
fantastike in fantazije, ki je bil dolgo v domeni pisateljev.
Med pregledovanjem sem še opazil, da lestvice romanov za naprave Kindle v splošnem ne
producirajo trajnejših uspešnic; avtorice se tako kot v žanru ljubezenskih romanov pogosto
menjajo in na lestvicah vztrajajo le krajši čas. Najverjetneje gre za posledico nižje cene
Kindlovih romanov, to pa daje tudi več možnosti novim pisateljem.
Tudi opazka Archer in Jockersa (2016) glede ozadja avtorjev bestselerjev se je izkazala za
resnično. Številni avtorji, ki so se uvrščali na Amazonove lestvice, so se pred ali ob
pisateljevanju udeležili pisateljskih delavnic ali tečajev ali pa so se ukvarjali z novinarstvom.
Mnogi si izbirajo angleško zveneče psevdonime, kar najbolj izstopa na nemških lestvicah,
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številne pisateljice pa se zakrivajo za spolno nevtralnimi psevdonimi. Raziskavo bi bilo
potrebno še poglobiti in ugotoviti, ali so knjige avtorjev s takimi psevdonimi zares
uspešnejše.
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9 PRILOGE
Priloga 1: Preglednice z dejavniki vpliva avtorjev
Preglednica 1: Dejavniki vpliva avtorjev francoskih ljubezenskih romanov v letu 2014
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ZDA
Velika Britanija
Francija

Točke
122
106
65

Francija
Francija

47
43

ZDA
Francija
ZDA
Francija

41
38
36
36

Francija
Francija

33
29

Preglednica 2: Dejavniki vpliva avtorjev francoskih ljubezenskih romanov v letu 2017
Avtor

Založba

Bruno Combes
Gabrielle Desabers
Chelsea Harrison
Maddie D.
Jana Rouze
Laure Manel
Amheliie & Maryrhage
Charlotte Roucel
Virginie Paquier
Jenny Louise
D. C. Odesza
Kimberly Cooper

Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Editions addictives
Samozaložba
Amheliie
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba

Država
izvirnika
Francija
Francija
Francija
Francija
Francija
Francija
Francija
Francija
Francija
Francija
Nemčija
Francija

Točke
91
68
58
38
36
34
29
29
28
27
27
26
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Preglednica 3: Dejavniki vpliva avtorjev francoskih znanstvenofantastičnih in fantazijskih
romanov v letu 2014
Avtor

Založba

George R. R. Martin
Stephen King
J. Arden
Gena Showalter
J R Ward
Ray Bradbury
H. Collins
Sophie Jomain
Laurell K. Hamilton
Kresley Cole
Nathalie Salvi
Rene Barjavel
Chloe Neill
Cassandra O'Donnell
Amheliie

J'AI LU - LIBRIO
Albin Michel
Rebelle Editions
Harlequin
Milady
Gallimard
Samozaložba
Rebelle Editions
Milady
J'ai Lu
Griffe d Encre
Pocket
Milady
J'ai Lu
Samozaložba

Država
izvirnika
ZDA
ZDA
Francija
ZDA
ZDA
ZDA
Francija
Francija
ZDA
ZDA
Francija
Francija
ZDA
Francija
Francija

Točke
312
42
38
34
34
28
25
25
25
24
24
23
22
22
20

Preglednica 4: Dejavniki vpliva avtorjev francoskih znanstvenofantastičnih in fantazijskih
romanov v letu 2017
Avtor
Luce Kohlmann
Laurence Gilson
Stephen King
René Barjavel
Bella Forrest
Daniel Keyes
Laura Thalassa
Ray Bradbury
Cassandra O'Donnell
Séverine Romanet

Založba
Samozaložba
Samozaložba
Le Livre de Poche
Pocket
Samozaložba
J'ai lu
AmazonCrossing
Gallimard
J'ai lu
Publishroom

Država izvirnika
Francija
Francija
ZDA
Francija
?
ZDA
ZDA
ZDA
Francija
Francija

Točke
102
66
63
57
51
50
48
47
45
38
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Preglednica 5: Dejavniki vpliva avtorjev francoskih Kindlovih romanov v letu 2014
Avtor
Christina Ross
Katherine Pancol
Guillaume Musso
Emma Green
Harlan Coben
Wendall Utroi
Patrick Porizi
Veronica Roth
Angélique Barbérat
Jean-Claude Barreau
Yasmina Khadra

Založba
Samozaložba
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Éditions de l'épée
Editions addictives
Belfond
Samozaložba
Samozaložba
Nathan
Éditions de l'épée
Editions Toucan
Julliard

Država izvirnika
ZDA
Maroko
Francija
Francija
ZDA
Francija
Francija
ZDA
Francija
Francija
Alžirija

Točke
96
85
59
42
40
37
35
34
33
24
24

Preglednica 6: Dejavniki vpliva avtorjev francoskih Kindlovih romanov v letu 2017
Avtor

Založba

Bruno Combes
Elena Ferrante
Guillaume Musso
Marc Levy
Laure Manel
Maddie D.
Elisabeth Nihous
Agnes Martin-Iugand
Cédric Charles Antoine
Nick Alexander
Virginie Paquier

Samozaložba
Editions Gallimard
XO
Versilio
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Michel Lafon
Samozaložba
AmazonCrossing
Samozaložba

Država
Točke
izvirnika
Francija
109
Italija
96
Francija
90
Francija
83
Francija
53
Francija
52
Francija
48
Francija
44
Francija
37
Velika Britanija
34
Francija
34

KALABIĆ, D. Avtorji evropskih knjižnih uspešnic: jezik, založba in spol. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

86

Preglednica 7: Dejavniki vpliva avtorjev italijanskih ljubezenskih romanov v letu 2014
Avtor
Emma Chase
Amabile Giusti
Anna Premoli
Giulia Beyman
Sveva Casati Modignani
Rebecca Donovan
Jodie Ellen Malpas
Christina Lauren
Abbi Glines
Lora Leigh
Alain de Botton
J. A. Redmerski
Maria Venturi
Cecile Bertod
Colleen Hoover
Janet MacLeod Trotter
Cassandra Rocca

Založba
Newton Compton Editori
Mondadori
Newton Compton Editori
iEffe
Sperling & Kupfer
Newton Compton Editori
Newton Compton Editori
Leggereditore
MONDADORI
Leggereditore
Guanda
BUR
BUR
Samozaložba
Leggereditore
Newton Compton Editori
Newton Compton Editori

Država izvirnika
ZDA
Italija
Hrvaška
Italija
Italija
Italija
Velika Britanija
ZDA
Italija
ZDA
Švica
ZDA
Italija
Italija
ZDA
Velika Britanija
Italija

Točke
74
48
43
36
35
33
33
31
30
30
25
25
25
24
24
24
24

Preglednica 8: Dejavniki vpliva avtorjev italijanskih ljubezenskih romanov v letu 2017
Avtor
Amabile Giusti
Anna Premoli
Valentina Ferraro
Dora L. Anne
Antonella Maggio
Marta Rei
Anisa Gjikdhima
Cinzia La Commare
Virginia Dellamore
Margherita Fray
Jenny Anastan
Elisa Gioia
Gwendolen Hope
Felicia Kingsley

Založba
Samozaložba
Newton Compton Editori
Les Flâneurs Edizioni
Samozaložba
Samozaložba
Delrai Edizioni
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Delrai Edizioni
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Newton Compton Editori

Država izvirnika
Italija
Hrvaška
Italija
Italija
Italija
Italija
Italija
Italija
Italija
Italija
Italija
Italija
Italija
Italija

Točke
71
46
42
39
38
33
31
27
26
26
25
25
25
25
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Preglednica 9: Dejavniki vpliva avtorjev italijanskih znanstvenofantastičnih in fantazijskih
romanov v letu 2014
Avtor
George R. R. Martin
Cassandra Clare
Suzanne Collins
Veronica Roth
Glenn Cooper
M. J. Heron
Liliana Marchesi
Walt Popester
Simon Rowd
Hugh Howey
Andrezej Sapowski

Založba
MONDADORI
MONDADORI
MONDADORI
De Agostini
Casa Editrice Nord
De Agostini
Createspace Independent Pub
Samozaložba
MONDADORI ELECTA
BUR
Casa Editrice Nord

Država izvirnika
ZDA
Iran
ZDA
ZDA
ZDA
Italija
Italija
ZDA
Italija
ZDA
Poljska

Točke
300
130
120
106
41
39
25
24
23
21
21

Preglednica 10: Dejavniki vpliva avtorjev italijanskih znanstvenofantastičnih in
fantazijskih romanov v letu 2017
Avtor
J. K. Rowling
John R. R. Tolkien
Jennifer L. Armentrout
Lois Lowry
Luca Rossi
Stephenie Meyer
Chiara Mineo
Belinda Laj
Helen J. Evans
S. Marty

Založba
Pottermore from J.K. Rowling
Libri Oro RCS
Giunti
Giunti
Samozaložba
Fazi Editore
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba

Država izvirnika
Velika Britanija
Južna Afrika
ZDA
ZDA
Italija
ZDA
Italija
Italija
Italija
Italija

Točke
611
187
99
60
53
42
38
35
26
17
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Preglednica 11: Dejavniki vpliva avtorjev italijanskih Kindlovih romanov v letu 2014
Avtor
Stefano Benni
Eugenio Scalfari
Emma Chase
Giacomo Besenghi
J.K. Rowling
Luca Stanchieri
Luciana Castellina
Sabina Ciminari
Michael Cunningham
Catena Fiorello
Brian McGilloway
Luis Sepúlveda
Vito Bruschini
Gianfranco Cordara
Fernando Pessoa
Barbara Ronchi della Rocca
Emmanuel Carrère
Michael Crichton
Rebecca Donovan
Robert Penn

Založba
Feltrinelli Editore
EINAUDI
Newton Compton Editori
Newton Compton Editori
Salani Editore
Newton Compton Editori
Nottetempo
Newton Compton Editori
Bompiani
BUR
Newton Compton Editori
Guanda
Newton Compton Editori
Newton Compton Editori
Guanda
Vallardi
Adelphi
Garzanti
Newton Compton Editori
Ponte alle Grazie

Država izvirnika
Italija
Italija
ZDA
Italija
Velika Britanija
Italija
Italija
Italija
ZDA
Italija
Irska
Čile
Italija
Italija
Portugalska
Italija
Francija
ZDA
ZDA
Velika Britanija

Točke
58
45
28
25
25
25
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
20
20
20
19
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Preglednica 12: Dejavniki vpliva avtorjev italijanskih Kindlovih romanov v letu 2017
Avtor
J. K. Rowling
Amabile Giusti
Sergio Grea
Anna Premoli
Andrea Camilleri
Oriana Fallaci
Helen Bryan
Margherita Fray
Elisa Gioia
Cristian Mannu
Marta Rei
Italo Calvino
Jenna Jeancy
Althea S. Reynolds
Jenny Anastan
Frederik Backman
Annie Ernaux
Roberta Gately
Davide Vinci

Založba
Pottermore from J.K. Rowling
Samozaložba
AmazonEncore
Newton Compton Editori
Sellerio Editore Palermo
BUR
AmazonCrossing
Delrai Edizioni
Samozaložba
Giunti
Delrai Edizioni
MONDADORI
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
MONDADORI
L'orma editore
Newton Compton Editori
Samozaložba

Država izvirnika
Velika Britanija
Italija
Italija
Hrvaška
Italija
Italija
ZDA
Italija
Italija
Italija
Italija
Kuba
Italija
Italija
Italija
Švedska
Francija
ZDA
Italija

Točke
236
77
56
52
39
39
31
30
25
25
25
24
24
24
23
23
23
23
23

Preglednica 13: Dejavniki vpliva avtorjev nemških ljubezenskih romanov v letu 2014
Avtor

Založba

Poppy J.
Anderson
Hanni Münzer
Jojo Moyes

Samozaložba

Sophie Cole
Allie Kinsley
Stephanie Bond
A.J. Blue
Catherine Bybee
Elena MacKenzie
Hellen May
Annie Stone
Hannah Kaiser

Piper ebooks
Rowohlt Taschenbuch
Verlag
Books on Demand
Samozaložba
AmazonCrossing
Samozaložba
AmazonCrossing
Piper Gefühlvoll
Montlake Romance
Samozaložba
Samozaložba

Država
izvirnika
Nemčija

Točke
114

Nemčija
Velika Britanija

74
45

Nemčija
Nemčija
ZDA
Nemčija
ZDA
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija

42
37
35
34
26
26
25
25
24
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Preglednica 14: Dejavniki vpliva avtorjev nemških ljubezenskih romanov v letu 2017
Avtor
Samantha J. Green
Michelle Schrenk
Philippa L. Andersson
E L James
D.C. Odesza
Catherine Bybee
Laura Winter
Mella Dumont
Margot S. Baumann
Joss Brown
Jessica Koch
Sara Rivers & Sarah Stankewitz
Poppy J. Anderson
Hannah Kaiser
Lilly Wilde

Založba
Samozaložba
Canim Verlag
Samozaložba
Goldmann Verlag
Samozaložba
AmazonCrossing
Samozaložba
tienna
Tinte & Feder
Samozaložba
FeuerWerke Verlag
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba

Država izvirnika
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Velika Britanija
Nemčija
ZDA
Nemčija
Nemčija
Švica
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
ZDA

Točke
76
63
41
40
40
38
38
36
32
28
25
25
24
24
24

Preglednica 15: Dejavniki vpliva avtorjev nemških znanstvenofantastičnih in fantazijskih
romanov v letu 2014
Avtor

Založba

Marah Woolf
George R. R. Martin
Kira Gembri

Samozaložba
Blanvalet
CreateSpace Independent Publishing
Platform
Oetinger Taschenbuch
Goldmann Verlag
LYX
Heyne Verlag
LYX
CreateSpace Independent Publishing
Platform
Eisermann Verlag (Nova MD)
Drachenmond Verlag
Perry Rhodan digital
Samozaložba
Edition M

Suzanne Collins
Veronica Roth
Nalini Singh
J. R. Ward
Lara Adrian
Amy Cherubim
Lara Greystone
Christine Millman
Marc A. Herren
Fabian Berger
Marcus Sakey

Država
izvirnika
Nemčija
ZDA
Nemčija

Točke
112
86
75

ZDA
ZDA
Fidži
ZDA
ZDA
Nemčija

61
44
44
36
34
34

Nemčija
Nemčija
Švica
Nemčija
ZDA

27
26
25
25
25
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Preglednica 16: Dejavniki vpliva avtorjev nemških znanstvenofantastičnih in fantazijskih
romanov v letu 2017
Avtor
Mella Dumont
J. K. Rowling
Rose Snow
Marah Woolf
Brandon Q. Morris
Markus Heitz
Bella Forrest
Christine Millman
Phillip P. Peterson
Thariot

Založba
tienna
Pottermore from J.K. Rowling
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Audible GmbH
Samozaložba
Samozaložba
Audible GmbH
Samozaložba

Država izvirnika
Nemčija
Velika Britanija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
?
Nemčija
Nemčija
Nemčija

Točke
157
153
116
99
66
55
50
44
40
37

Preglednica 17: Dejavniki vpliva avtorjev nemških Kindlovih romanov v letu 2014
Avtor
Hanni Münzer
Poppy J.
Anderson
Roxann Hill
Catherine
Shepherd
Mark Franley
Sophie Cole
Elke Bergsma
Miranda J. Fox
Hannah Kaiser
Elena MacKenzie
May B. Aweley
Tracy Brogan

Založba
Piper ebooks
Samozaložba

Država izvirnika
Nemčija
Nemčija

Točke
84
57

CreateSpace Independent
Publishing Platform
Kafel Verlag

Češka

53

Nemčija

51

Samozaložba
Books on Demand
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
Piper Gefühlvoll
Samozaložba
Montlake Romance

Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
ZDA

41
39
36
35
24
24
22
22

KALABIĆ, D. Avtorji evropskih knjižnih uspešnic: jezik, založba in spol. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

92

Preglednica 18: Dejavniki vpliva avtorjev nemških Kindlovih romanov v letu 2017
Avtor
Catherine Shepherd
Michelle Schrenk
W.J. Krefting
Philippa L. Andersson
Noah Fitz
Catherine Ryan Hyde
Laura Winter
Ellin Carsta
B. C. Schiller
Kristen Harnisch
Ariana Morrigan
J.K. Rowling

Založba
Kafel Verlag
Canim Verlag
Samozaložba
Samozaložba
Samozaložba
AmazonCrossing
Samozaložba
Tinte & Feder
Samozaložba
AmazonCrossing
A.P.P. Verlag
Pottermore from J.K. Rowling

Država izvirnika
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
ZDA
Nemčija
Nemčija
Avstrija
ZDA
Nemčija
Velika Britanija

Točke
69
50
42
38
38
33
32
28
27
26
25
25

Preglednica 19: Dejavniki vpliva avtorjev španskih ljubezenskih romanov v letu 2014
Avtor
María Jeunet
Lola Rey
Virginia Gasull
Noe Casado
Nieves García Bautista
Isabel Keats
Kris L. Jordan
Chloe Santana
Ana F. Malory
Toñi Membrives
Raquel Campos
Megan Maxwell
Judith Priay
Cristina Prada
Cecilia Bellizzi
Raine Miller
Alexia Seris

Založba
SUMA
B DE BOOKS
SUMA
Terciopelo
Samozaložba
Harlequin
Samozaložba
Samozaložba
B DE BOOKS
Samozaložba
Samozaložba
Bestseller
Samozaložba
Zafiro eBooks
B DE BOOKS
SUMA INTERNACIONAL
Samozaložba

Država izvirnika
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Nemčija
Španija
Španija
Španija
ZDA
Španija

Točke
121
54
38
33
33
30
30
30
25
25
24
24
24
23
22
21
21
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Preglednica 20: Dejavniki vpliva avtorjev španskih ljubezenskih romanov v letu 2017
Avtor
Sophie Saint Rose
Antonia J. Corrales
Judith Galán
Chloe Santana
Norah Carter & Monia Hoff
Anna Garcia
Olivia Kiss
Fanny Ramírez
Lorraine Cocó
Margotte Channing
Mercedes Pinto Maldonado
Brenda Simmons
Marta Lobo

Založba
Samozaložba
B de Books
Samozaložba
Samozaložba
Dolce Books S.L.
Samozaložba
Samozaložba
Dolce Books S.L.
Samozaložba
Samozaložba
Amazon Publishing
Samozaložba
Samozaložba

Država izvirnika
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija

Točke
124
66
52
52
42
39
37
37
36
31
30
30
28

Preglednica 21: Dejavniki vpliva avtorjev španskih Kindlovih romanov v letu 2014
Avtor
María Jeunet
J. L. Rod
José Vicente Alfaro
Almudena Grandes
Isabel Allende
Lola Rey
Mercedes Gallego
Angel Gil Cheza
Jordi Sierra i Fabra
Bernardo Stamateas
Ramon Campayo
Michael Connelly
Veronica Roth
Corinne Hoffman
Toñi Membrives

Založba
SUMA
B DE BOOKS
Samozaložba
Tusquets Editores S.A.
PLAZA & JANES
B DE BOOKS
Samozaložba
SUMA
PLAZA & JANES
B DE BOOKS
Editorial EDAF
Roca Editorial
Molino
B DE BOOKS
Samozaložba

Država izvirnika
Španija
Španija
Španija
Španija
ZDA
Španija
Španija
Španija
Španija
ZDA
Španija
ZDA
ZDA
Švica
Španija

Točke
79
48
44
42
41
34
27
25
25
25
24
24
24
24
23
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Preglednica 22: Dejavniki vpliva avtorjev španskih Kindlovih romanov v letu 2017
Avtor
Fernando Aramburu
Dolores Redondo
Antonia J. Corrales
Mercedes Pinto Maldonado
J. K. Rowling
Margotte Channing
Paula Hawkins
Eva García Sáenz de Urturi
Carma Chaparro
Cristina Prada (in Tiaré Pearl)
Marcos Chicot

Založba
Tusquets Editores
S.A.
Editorial Planeta
B de Books
Amazon Publishing
Pottermore from
J.K. Rowling
Samozaložba
Editorial Planeta
Samozaložba
Espasa
Zafiro eBooks
Editorial Planeta

Država izvirnika
Španija

Točke
96

Španija
Španija
Španija
Velika Britanija

87
69
48
45

Španija
Zimbabve
Španija
Španija
Španija
Španija

43
41
39
37
37
35

Preglednica 23: Dejavniki vpliva avtorjev britanskih ljubezenskih romanov v letu 2014
Avtor
E. L. James
Sylvia Day
Kylie Scott
J. Kenner
Eden Bradley idr.
Kristen Proby
Laurelin Paige
J. M. Darhower
Rebecca Winters idr.
S. K. Quinn
Nick Alexander

Založba
Cornerstone Digital
Penguin
Pan
Headline Eternal
BookBoyfriends Publishing LLC
Ampersand Publishing, Inc.
Samozaložba
Samozaložba
Mills & Boon
Boss Romance
Black & White Publishing

Država izvirnika
Velika Britanija
ZDA
Avstralija
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
Velika Britanija
Velika Britanija

Točke
164
105
63
43
41
40
39
25
25
24
22
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Preglednica 24: Dejavniki vpliva avtorjev britanskih ljubezenskih romanov v letu 2017
Avtor
Joy Ellis

LJ Ross
Cathy Hopkins
Patricia Wilson
Keith Stuart
Kerry Fisher
Suzy K Quinn
Tracy Rees
Sue Fortin
Freda Lightfoot
Victoria Connelly
Emma Curtis

Založba
Joffe Books Mystery,
Crime Thriller,
Suspense Fiction
Samozaložba
Harper
Zaffre
Sphere
Bookouture
www.devotedebooks.com
Quercus
HarperImpulse
Lake Union
Publishing
Lake Union
Publishing
Transworld Digital

Država izvirnika
Velika Britanija

Točke
83

Velika Britanija
Velika Britanija
Velika Britanija
Velika Britanija
Velika Britanija
Velika Britanija

74
69
63
61
56
44

Velika Britanija
Velika Britanija
Velika Britanija

43
36
36

Velika Britanija

32

Velika Britanija

32

Preglednica 25: Dejavniki vpliva avtorjev britanskih znanstvenofantastičnih in fantazijskih
romanov v letu 2014
Avtor
George R. R. Martin
Veronica Roth
Robert J. Crane
Bella Forrest
Brandon Sanderson
K. F. Breene
Denise Grover Swank
J. R. Ward
Susan Bliler
Neil Gaiman

Založba
HarperVoyager
HarperCollinsChildren'sBooks
Ostiagard Press
Samozaložba
Gollancz
Samozaložba
47North
Piatkus
Samozaložba
Headline

Država izvirnika
ZDA
ZDA
ZDA
?
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
Velika Britanija

Točke
344
129
128
68
57
38
34
23
20
19
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Preglednica 26: Dejavniki vpliva avtorjev britanskih znanstvenofantastičnih in fantazijskih
romanov v letu 2017
Avtor
J. K. Rowling
Bella Forrest
Terry Bolryder
Neil Gaiman
Naomi Alderman
Ian W. Sainsbury
Margaret Atwood
James Maxwell
T. S. Joyce
RR Haywood
LVelika Britanijae
Smitherd
Stephanie Garber
Tracy Rees
Kenneth Johnson

Založba
Pottermore from
J.K. Rowling
Samozaložba
Samozaložba
Audible Studios
Penguin
Samozaložba
Vintage
47North
Wicked Willow
Press
47North
Flying Body Press

Država izvirnika
Velika Britanija

Hodder &
Stoughton
Quercus
47North

Točke
380

?
Velika Britanija
Velika Britanija
Velika Britanija
Velika Britanija
Kanada
Nova Zelandija
Velika Britanija

220
69
66
45
45
39
33
29

Velika Britanija
Velika Britanija

27
27

ZDA

25

Velika Britanija
Velika Britanija

25
25

Preglednica 27: Dejavniki vpliva avtorjev britanskih Kindlovih romanov v letu 2014
Avtor
Solomon Northup
Dani Atkins
Daniela Sacerdoti
Veronica Roth
Markus Zusak
James Carol
Rosanna Ley
Jojo Moyes
Laurelin Page
Diane Chamberlaine
Nadine Dorries

Založba
Open Road Media
Head of Zeus
Black & White Publishing
HarperCollinsChildren'sBooks
Transworld Digital
Faber & Faber
Quercus
Penguin
Samozaložba
MIRA
Head of Zeus

Država izvirnika
ZDA
Velika Britanija
Italija
ZDA
Avstralija
Velika Britanija
Velika Britanija
Velika Britanija
ZDA
ZDA
Velika Britanija

Točke
68
64
55
53
44
39
35
35
30
25
23

KALABIĆ, D. Avtorji evropskih knjižnih uspešnic: jezik, založba in spol. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

97

Preglednica 28: Dejavniki vpliva avtorjev britanskih Kindlovih romanov v letu 2017
Avtor
T.M. Logan
Ruth Hogan
Patricia Gibney
Kerry Fisher
Joy Ellis

Ed James
John Grisham
Angela Marsons
Ian Rankin
Rachel Abbott
Mark Edwards
Michelle Frances
Sheila O'Flanagan
Amanda Prowse

Založba
twenty7
Two Roads
Bookouture
Bookouture
Joffe Books
Mystery, Crime
Thriller, Suspense
Fiction
Thomas & Mercer
Hodder & Stoughton
Bookouture
Orion
Black Dot Publishing
Ltd
Thomas & Mercer
Pan
Review
Lake Union
Publishing

Država izvirnika
Velika Britanija
Velika Britanija
Irska
Velika Britanija
Velika Britanija

Točke
76
71
62
41
39

Velika Britanija
ZDA
Velika Britanija
Škotska
Velika Britanija

39
35
33
32
28

ZDA
ZDA
Irska
Velika Britanija

28
25
25
25
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Priloga 2: Izjava o avtorstvu

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.

Dejan Kalabić

V Ljubljani, 1. avgusta 2018

