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Abstract: Most of the readers read at home the most frequently. Reading habits reveal where
people read and keep their books, how reading is included in the everyday domestic life and how
it is intertwined with other media practices. Reading is an activity, which is not normally perceived
as a physical practice or a practice dependent on its physical environment, but modern studies
outline the significance of different body positions when reading, the required characteristics of
the reading place, the weather, the mood etc. In ten interviews and reading journals, I studied the
factors that are usually neglected when investigating reading (time, place, posture, circumstances,
presence of others, etc.) and examined what is their intended or unintended role in one's reading
habits. The acquired results of the study show the inclusion of reading in everyday life, individual
reading practices and habits as well as the connection between reading approaches and genre,
carrier and place. I determined that the interviewees prefer reading at home lying down and
alone in their rooms, they find comfort and peace important when reading, they use modern
tools to plan their reading (for example, Goodreads), they rarely talk about books to others and
their lifestyle is reflected in their reading habits.
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1. UVOD
Tema magistrskega dela zaobjema raziskovanje bralnih navad ljudi v domačem okolju
glede na to, kaj berejo, s kakšnim namenom in na katerem nosilcu, prav tako pa tudi z
ozirom na okolje (prostor) branja in na to, kdaj berejo, ter njihov odnos do branja in
prepletenost branja z ostalimi (medijskimi) praksami (gledanjem televizije, poslušanjem
glasbe) in vsakdanjim življenjem nasploh. Bralne navade med drugim razkrivajo, kam vse
se knjige v domovih prostorsko »vpisujejo«, kje se najde (ali ne) prostor zanje in seveda
kako se (časovno) vpletajo v domačo »rutino« oz. vsakdanje življenje nasploh. Za namene
naloge in raziskovanje individualnih bralnih navad sem opravila deset polstrukturiranih
intervjujev z rednimi bralci. Intervjuji so trajali od 30 do 70 minut. Za refleksijo
udeležencev pri bralnih navadah sem uporabila še dnevnik branja za obdobje dveh
tednov, v katerega so vpisovali svoje bralne izkušnje.
Teoretični del magistrskega dela osvetljuje temo z različnih vidikov, pri čemer bi lahko
izpostavila:
 zgodovinski vidik, ki vključuje predstavitev pojava individualnega branja in branja
doma ter koncept doma in domačnosti, pri čemer se na tem mestu pojavljajo
avtorji, kot so Alberto Manguel, Frank Furedi, Abigail Williams, Steven Roger
Fischer in David Morley;
 nevrološko-kognitivni vidik, ki opozarja na telesnost branja, na povezanost telesa
in telesnih funkcij s procesom branja in s tem tudi vpliv okolja, drže in razpoloženja
na branje ipd., o čemer pišejo npr. Thomas Mc Laughlin, Anežka Kuzmičová in
Michael Burke;
 etnografski vidik, ki se osredotoča na proučevanje individualnih bralnih ritualov
ljudi in vpletenost branja v njihov vsakdan, kar sta raziskovala npr. Mark
Rouncefield in Peter Tolmie.
V delu so najprej predstavljeni nekateri dejavniki, ki vplivajo na branje, in njihova
povezava z bralno izkušnjo, kot so npr. okolje, telesna drža in razpoloženje. Nato je
predstavljena povezava branja z vsakdanjim življenjem in razložena zgodovina branja
doma, ki vključuje tudi prehod od glasnega branja k tihemu in od ekstenzivnega k
intenzivnemu, ter posebej še razvoj branja v postelji, pojav bralnega pohištva in branje
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otrokom. Predstavljene so tudi sodobne bralne prakse v domačem okolju, sobivanje
branja in uporabe drugih medijev ter primeri raziskav na opisane teme. Pridobljene
ugotovitve iz raziskovalnega dela sem komentirala in primerjala tudi z izsledki tujih
raziskav.
Branje je dejavnost, o kateri praviloma ne razmišljamo kot o telesni in s fizičnim okoljem
zaznamovani praksi, a sodobne študije kažejo na pomen različnih položajev telesa ob
branju, na preference glede karakteristik prostora branja, vremena itd.
Prav tako obstaja nevarnost, da pri raziskovanju bralnih navad ljudi ustvarimo homogeno
podobo prevladujočih navad proučevane skupine, pri tem pa zanemarimo individualne
bralne navade in izkušnje posameznika v skupini. Razlike v vsebini, prostoru in času branja
pričajo o pomembnosti in vplivu teh dejavnikov na bralno izkušnjo posameznika. Branje bi
moralo biti razumljeno kot kulturna komponenta znotraj širšega konteksta vsakdanjega
življenja bralcev, na katero vplivajo družbeni, kulturni, prostorski in časovni dejavniki
(Nolan-Stinson, 2011).
S preizpraševanjem dejavnikov, ki so pri obravnavi branja praviloma zapostavljeni (čas,
prostor, drža, okoliščine, prisotnost ljudi itd.), sem v delu v navezavi na odgovore
vprašanih preverjala, kolikšno vlogo hote ali nereflektirano igrajo v posameznikovih
bralnih navadah.
Pridobljeni rezultati raziskave nam tako dajo vpogled v vključenost branja v naš vsakdan,
vpetost branja v zasebno sfero in družbene okoliščine. Predstavijo individualne bralne
prakse in navade, pokažejo na pomembnost individualnega branja doma, na povezave
načinov branja z vrsto literature oz. besedila, nosilcem oz. bralno napravo in fizičnim
prostorom ter na odnos med branjem in drugimi medijskimi praksami (gledanjem
televizije, poslušanjem radia, rabo računalnika itd.).
Ugotovitve nam pomagajo bolje razumeti, kako in zakaj ljudje berejo v kontekstu
domačega okolja in osvetlijo nekatere do sedaj spregledane faktorje te pomembne
prakse.
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2. IZBRANI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA BRANJE
Preden preidem na raziskovanje bralne izkušnje v domačem okolju, bom predstavila vpliv,
ki ga imajo na branje nekateri dejavniki, kot so okolje, drža in razpoloženje. Dejavniki, ki
tudi vplivajo na branje, npr. tip besedila oz. namen branja in nosilec besedila, v tem
poglavju ne bodo podrobneje opisani.

2. 1 POVEZAVA OKOLJA IN BRALNE IZKUŠNJE
Vsak človek razvije njemu lasten in zanj značilen način hoje, govorjenja, smejanja,
sedenja, spanja, prehranjevanja in tudi branja. Beremo s celim telesom, kar se kaže v
premikanju oči in usmerjanju pogleda na besedilo, v premikanju rok pri držanju in
obvladovanju fizične teže knjige ter na sploh v drži telesa med branjem (sedenje, ležanje,
stanje, vključenost branja med ostala vsakdanja opravila ...). Pri branju sodelujejo mišice
in kosti, živci in možgani ter um, ki je tudi družbeno in zgodovinsko pogojen in vključuje
razumevanje besedila, osredotočanje in zaznavanje podrobnosti, odprtost za sporočilnost
besedila, vživljanje v avtorja ali literarnega junaka, kritično presojanje in interpretiranje
besedila. Ljudje za branje ustvarimo ali poiščemo primeren prostor, včasih pa tudi
prilagodimo svoje bralne prakse glede na prostor, v katerem se nahajamo. Nekateri bralci
tako berejo tudi v restavracijah, čakalnicah, na železniških postajah, v parkih in podobno.
Pozornost od dogajanja v prostoru in hrupa takrat preusmerijo na branje. Med prostorom
in aktivnostjo branja se vzpostavi vzajemna povezava. Fizični prostor s svojimi
zakonitostmi (npr. hrupom, pohištvom, svetlobo, vonjem ...) vpliva na branje
posameznika, prav tako pa posameznik, ki v prostoru bere, s svojo aktivnostjo vpliva na
svoje dojemanje prostora in okolice ter si lahko z branjem ustvari občutek zasebnosti tudi
v natrpanih prostorih. Branje je lahko vključeno tudi v druga vsakodnevna opravila, kot
npr. branje med prehranjevanjem, pred spanjem, v kopeli, med vožnjo, sončenjem na
plaži ali na stranišču. Ponekod imajo v ta namen v kopalnicah za goste pripravljene
časopise ali pa humorne ali potopisne knjige, prav tako obstajajo tudi knjižne police,
oblikovane za uporabo v kopalnici. Branje je torej lahko vključeno v službeni čas,
družinsko življenje, potovanje, razvedrilo, prosti čas in tudi biološke funkcije (npr. branje
med prehranjevanjem). Knjiga nas lahko spremlja na poti do službe, pri jedilni mizi, v
čakalnici pri zdravniku, na železniški postaji in zvečer v postelji. Mnogim bralcem je všeč
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prav ta zgodovina uporabe knjige in bralnih navad prejšnjih bralcev, ki jo lahko začutijo v
vonju knjige (cigaretni dim, vonj po hrani ...) ali v obrabljenih straneh (McLaughlin, 2015).
Tudi branje pred spanjem ima na primer določen čas (večer), prostor (spalnica), opravo
(pižama), morebitne dodatke (kozarec vode, mleka ...), držo (leže), pohištvo (v postelji).
Zaznamujejo ga zaključena dnevna opravila in zadolžitve ter načrtovano dejanje, ki branju
sledi, to je spanje. Za otroke lahko branje pred spanjem postane rutina priprave na spanje
(Rouncefield in Tolmie, 2011).
Kuzmičová (2016) v študiji o vplivu okolja na bralno izkušnjo pravi, da je v vsako bralno
izkušnjo vpetih več dejavnikov, kot npr. osebnostne značilnosti bralca, sociokulturno
ozadje, eksistencialni položaj, telesne zmožnosti in podobno. Knjige (še vedno
prevladujoče tiskane) so prenosne stvari, zato jih ljudje berejo na različnih krajih in v
različnih prostorih. Okolje, v katerem beremo, pa s svojimi dražljaji na branje lahko deluje
moteče oz. zmanjšuje našo pozornost pri branju, lahko deluje podporno in stimulativno za
naše miselne predstave in domišljijo ali pa predstavlja izvor užitka in udobja. Bolj kot se
poglobimo v zgodbo oziroma v svet prebranega, manj pozornosti namenimo naši okolici.
Po drugi strani pa za to, da se lahko poglobimo v zgodbo, potrebujemo ustrezno okolje.
Večina bralcev si sicer za branje ne izbere popolnoma izoliranega prostora. Nekateri
navajajo, da na primer radi berejo ob fontani, ker ima šumenje vode v ozadju pomirjujoč
učinek. Spet drugi radi berejo ob mirni glasbi, v udobnem stolu, na balkonu, na soncu.
Kognitivni znanstveniki zatrjujejo, da aktivnost branja ne dopušča deljene pozornosti in da
bralci izbirajo razne lokacije branja glede na to, kaj bi radi občutili, šele ko popusti
pozornost na besedilo. Zavest se omejuje na to, kar je v središču naše pozornosti, čeprav
nekateri (npr. Searle, 1992) trdijo, da vsebuje tudi obrobne izkušnje in dražljaje, ki se
odvijajo v ozadju, kot je na primer mehkoba stola, na katerem beremo, občutek toplote
sončnih žarkov na koži, pomirjujoči zvoki vode ali glasbe v ozadju in podobno. Če so
dražljaji iz okolja relativno osnovni, kot na primer neverbalni zvoki, vonjave ali razne tipne
zaznave, ni nujno, da bodo zmotili aktivnost branja. Bolj kompleksne vzporedne
dejavnosti, na primer poslušanje novic, pa jo bodo. Prav tako je branje nekaterih,
praviloma zahtevnejših besedil bolj občutljivo na okolje in njegove dražljaje kot branje
drugih vrst besedil (Kuzmičová, 2016).
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Dražljaji iz okolja lahko tudi spodbujajo naše miselne predstave in slike ter naredijo brane
zgodbe bolj resnične oziroma intenzivirajo doživljanje (na primer žuborenje vode iz
fontane ali potoka ob branju zgodbe, ki se odvija na parniku, ki pluje po reki). Slušno,
čeprav morda le periferno zaznavanje resnične vode v ozadju se združi z našo slušno,
vizualno ali multimodalno miselno podobo reke. Med branjem smo večinoma precej
nepremični, zato so možnosti različnega tipnega zaznavanja omejene. Načeloma pa
podobne realne okoljske klimatske razmere, kot so opisane v zgodbi (na primer vroče,
vlažno podnebje), pripomorejo k lažjemu vživljanju v zgodbo, medtem ko razmere, ki se
močno razlikujejo od tistih v zgodbi (na primer arktični mraz), lahko zmedejo miselne slike
in povezave (na primer branje zgodbe, ki se odvija v zimskem, zasneženem okolju, poleti)
(Kuzmičová, 2016).
Kot glavni razlog za prostočasno branje oziroma branje iz užitka se po Kuzmičovi (2016)
velikokrat navaja občutek vstopanja v drugačno, alternativno identiteto literarnih likov in
njihovega doživljanja. Do estetskega užitka pa nam lahko pomaga tudi neposredna
izkušnja okolja. Ljudje v prijetnih okoljih bolje berejo, delajo in živijo. Užitek, ki nam ga
nudi okolje, in užitek pri branju pa sta medsebojno povezana v obeh smereh. Ne le, da
bralec v prijetnem okolju več odnese od svojega branja, temveč lahko tudi okolje postane
zaradi branja prijetnejše zanj (če je samo dejanje branja prijetno). Če na primer isto knjigo
beremo na vrtu in v dolgočasni hotelski sobi, je v primeru vrta ugodje obojestransko (tako
branje kot prijetno okolje). Medtem ko si v hotelu z branjem krajšamo čas, morda to sobo
zaradi ugodja pri branju doživimo in si jo zapomnimo prijetnejšo, kot je v resnici. Niso pa
vse knjige in zvrsti branja enako občutljive na okolje. Kompleksnejše pripovedi in zvrsti
zahtevajo nam ustreznejše okolje za branje, medtem ko se pri srednje zahtevnem branju
ugodje lahko tudi prilagaja različnim okoljem. Nezahtevno in morda tudi nezanimivo
branje pa lahko v neprijetnem in hrupnem okolju postane celo prijetno, saj se nanj še
vedno lahko osredotočimo, hkrati pa tudi odmislimo nasičeno okolico. Kompleksnejša in
bogato pripovedna dela oziroma besedila so zmožna v nas povečati občutljivost za naš
notranji svet, prebuditi čustva, pretekle izkušnje, samorefleksijo, s tem pa tudi povečati
občutljivost za okolje in njegove potencialne moteče ali spodbujajoče dražljaje. Več kot je
treba vložiti truda v branje in razumevanje besedila, manjši je notranji užitek, zato ga
skušamo nadomestiti z užitkom, ki ga nudi okolje oziroma prostor, v katerem beremo.
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Prav zato imajo mnogi med branjem radi tudi na primer zvočno spremljavo oziroma redki
zares radi berejo v popolni izolaciji in tišini (Kuzmičová, 2016).
Bralci tako marsikdaj zavestno ali podzavestno iščejo ujemanje med prostorom in vrsto
branja ter bi morali, kot meni Kuzmičová (2016), če jim neko branje ne steče, poskusiti
zamenjati tudi okolje, ne le knjige oziroma gradiva.
Po mnenju nekaterih bralcev mora knjiga predstavljati tudi določeno nasprotje prostoru,
kjer jo beremo, saj nam je morda nekoliko odveč v knjigi raziskovati podoben svet, kot nas
obdaja v trenutku branja (Manguel, 2007). Poleg knjig, ki nakazujejo nasprotje med
vsebino in okoljem, obstajajo tudi takšne, ki nakazujejo določen položaj oziroma telesno
držo pri branju in s tem tudi ustrezen prostor za branje (npr. knjige z zahtevnejšo
vsebino). Užitek pri branju je namreč velikokrat odvisen od telesnega udobja. Branje je
odvisno od časa in prostora, v katerem beremo. Nekatere knjige beremo v naslonjaču,
druge za pisalno mizo, tretje pa na podzemni železnici. Knjige za na vlak imajo morda
nekaj skupnega s tistimi za v naslonjač, saj v obeh primerih zaradi stimulativnega okolja,
udobne drže in vživljanja v zgodbo zlahka odmislimo okolico. Knjige, ki jih beremo v
knjižnici, za marsikoga nimajo enakega priokusa kot tiste, ki jih beremo na podstrešju ali v
kuhinji. Pisatelj Henry Miller je priznal, da je najboljše knjige svojega življenja prebral na
stranišču, pesnik Omar Hajam je priporočal branje poezije na prostem, pod kakšno vejo, v
nasprotju s tem pa je pisateljica Marguerite Duras le redko brala na plaži ali vrtu, saj je
menila, da se knjig ne da brati pri dvojni luči, s čimer je imela v mislih luč dneva in
metaforično rečeno, luč knjige, temveč da je treba brati pri električni svetlobi, tako da je
soba v senci, luč pa pade le na knjigo. Za pisatelja Geoffreyja Chaucerja pa je bilo branje v
postelji boljše razvedrilo kot šah in ostale družabne igre. Branje v postelji nam poleg
razvedrila nudi tudi posebno vrsto zasebnosti. Je dejanje, ki je osredotočeno nase,
negibno, osvobojeno običajnih družbenih norm in nevidno svetu. Ob branju v postelji se
svet okoli nas zapre, a hkrati tudi odpre (Manguel, 2007).
Bralci so nagnjeni k temu, da skušajo vsebino knjige povezati z okoljem, v katerem berejo.
To se lahko pojavi zavestno ali podzavestno. Ko se denimo odpravljajo na počitnice,
skušajo izbrati za branje knjige, ki se bodo ujemale z njihovim razpoloženjem in lokacijo.
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Zdi se, da je za prostočasno branje pomembno najti primeren prostor oz. okolje, ki
vključuje udobje, tišino, mirnost in primerno osvetlitev (Burke, 2011).
Mnogo let je branje potekalo le v notranjih prostorih. Do okoli 16. stoletja so bile v usnje
vezane knjige v Evropi večinoma namenjene le uporabi v knjižnici. V 18. stoletju postanejo
izdaje knjig dovolj lahke, da jih je mogoče brati tudi zunaj ali na potovanjih. Sredi
19. stoletja knjigarnar W. H. Smith odpre knjigarno na železniški postaji v Londonu, kjer je
bilo mogoče kupiti romane in kratke zgodbe. Razmah mobilnosti branja in knjig pa se
sproži ob iznajdbi žepnih izdaj knjig pri založbi Penguin leta 1935. Možnost branja na
mestih in pod pogoji, ki si jih bralec izbere ali ustvari sam, tako ni zelo stara. To zopet
nakazuje na to, da je proces branja kulturno in družbeno pogojen ter tudi biološko in
genetsko spodbujen. Je mešanica naše nevrobiološke narave in družbenega razvoja.
Dejavniki, kot so velikost, barva ali format knjige, se morda zdijo na prvi pogled
nepomembni pri branju, vendar človek v skladu s krajem branja, npr. za mizo ali na
postelji, izbira tudi obliko in vsebino. Glede na okoliščine, potrebe, lokacijo branja bomo
enkrat raje izbrali nekaj majhnega, domačega, drugič nekaj bolj obsežnega, opaznega,
pomembnega (Burke, 2011, str. 92–98).
V različnih okoljih in obdobjih pričakujemo različen videz in vsebino knjig. Knjige
ocenjujemo po njihovem videzu, naslovnicah in formatu. Poleg vidnega zaznavanja knjig
nam je pomembno tudi tipno zaznavanje, občutek držanja, upogibanja le-teh v rokah. Za
branje iščemo primerne kraje, kjer si lahko po svoje krojimo čas in dejavnosti. Kombinacija
branja in postelje ali branja in stola nas lahko navda z občutkom domačnosti ne glede na
to, kje v resnici smo. Pisatelj in akademik Stanley Elkin je npr. celo študijsko leto
1958/1959 preživel v postelji in bral knjige za doktorske izpite. Zapustil jo je le, ko je
opravljal osebno higieno in ko je poučeval študente. Postelja je zanj pomenila optimalen
kraj za branje. Kot posledica tega leta, ki ga je preživel s knjigo v postelji, se je izkazalo, da
tudi kasneje ni mogel knjig brati nikjer drugje, ne na plaži, ne v parkih, niti na letalu ali
vlaku, v čakalnicah ali v knjižnici. Slednje je za profesorja moderne književnosti verjetno
predstavljalo precejšnjo oviro (Burke, 2011, str. 96–98).
Kraj branja je povezan z občutkom telesnega ugodja in čustvenega zadovoljstva. Želja po
ugodju in čustvenem doživljanju branja nas sili k iskanju optimalnih pogojev za branje.
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Vsebina človeškega spomina, ki gradi našo identiteto, je odvisna tudi od fizičnega okolja
nahajanja. Vedno je v nas, v ozadju prisotno zavedanje položaja telesa, njegove teže,
občutij. Telesni občutki pa sestavljajo tudi pomemben vidik naših prepričanj, znanja,
zaznavanja. Kraj branja vpliva na to, katere informacije bomo priklicali iz dolgoročnega
spomina. Branje v našem najljubšem naslonjaču, v varnem, poznanem okolju bo tako
spodbudilo drugačne miselne doprinose k razumevanju in interpretiranju besedila kot
branje v sterilnem, nepoznanem okolju (Burke, 2011).
Michael Burke (2011), univerzitetni profesor retorike na Nizozemskem, v svoji knjigi
Literary reading, cognition and emotion: an exploration of the oceanic mind predstavi
svoje kvalitativne raziskave o literarnem branju in vživljanju v branje in literaturo (na
primer s pomočjo prebujanja spominov iz otroštva, z vizualiziranjem literarnih oseb,
krajev in dogodkov). Del raziskave nameni tudi proučevanju predbralnih dejavnikov, ki
vplivajo na doživljanje zgodbe, in sicer na razpoloženje bralca in bralno okolje. Raziskavo
je izvedel leta 2004 na Nizozemskem s pomočjo vprašalnika, sestavljenega iz odprtih
vprašanj med 36 dodiplomskimi študenti književnosti, kulturnih študij in informacijske
znanosti, kjer je povezavo med okoljem in bralno izkušnjo potrdilo 27 od 36 udeležencev.
Navajali so, da za leposlovno branje iščejo miren in udoben prostor ter da se v mirnem
prostoru lahko bolje osredotočijo na branje in zato ob tem tudi bolj uživajo. Nekateri
zaradi pomanjkanja tišine ne morejo brati denimo na vlaku, ker se ne morejo zatopiti v
zgodbo, ampak se lahko skoncentrirajo na branje le doma v svoji sobi in pri tem celo
zaklenejo vrata. Kot mesta branja doma navajajo kavč ali naslonjač, najraje z naravno
svetlobo, ter posteljo tudi v nočnem času, z veliko blazinami, odejami ter po možnosti s
privzdignjenimi nogami in ob napitkih. Poleg udobja in miru so udeleženci izpostavili še
zasebnost, v smislu, da jih nihče ne moti pri branju, kar je verjetnejše v prostoru brez
gneče in hrupa. Nekateri zaradi toplote, ki je prisotna pri branju v postelji ali na drugih
toplih ali sončnih mestih, postanejo utrujeni, in zato manj zbrani pri branju. Spet drugi pa
obožujejo branje v postelji ali na soncu, npr. na vrtu ali na balkonu. Kot priljubljen kraj
branja je velikokrat omenjen prav dom. Na razpolago morajo imeti vsaj toliko časa, da
preberejo prvih nekaj poglavij knjige, izrazili pa so tudi nujo po ponovnem branju delov
besedila, ki so jih površno prebrali, da ne bi s tem izpustili česa ključnega v zgodbi.
Nekateri udeleženci raziskave radi berejo tudi zunaj, npr. na plaži, vendar takrat, ko ni
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prevelike gneče, to je zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Kot kraj branja so bili omenjeni še
cerkev v študentskem kampusu, knjižnica, prostor ob fontani ter tudi vlaki in letala, kjer si
z branjem krajšajo čas potovanja. Nekateri ob branju poslušajo mirno glasbo. Iz
odgovorov je razvidno, da pri namestitvi med branjem igrajo pomembno vlogo udobje,
samota, tišina in dobra osvetlitev. Telesno udobje spodbudi pozitivna občutja, ki se
odražajo v sproščenosti in zadovoljstvu ter pozitivno vplivajo na bralno izkušnjo. Udobje
pa lahko vsak razume drugače, zato ljudje cenijo različna okolja za branje. Nekateri berejo
knjige in časopise celo med vožnjo s kolesom (Burke, 2011, str. 86–102).
Bralci se med seboj razlikujejo po količini in hitrosti branja, po številu preskočenih besed,
po hitrosti prepoznavanja besed in podobno. Nekateri bralci potrebujejo povsem miren
prostor za branje, da se lahko osredotočijo na besedilo, drugi pa raje berejo ob prisotnosti
drugih ljudi v prostoru. Pravzaprav je za mnoge bralce vsaj majhna stopnja motenj v
prostoru dobrodošla. Nekateri bralci pa celo najraje berejo v prostorih z veliko
senzoričnimi motnjami. Morda zanje dinamično, aktivno okolje poudari statičnost knjige
in branja. Branje ne poteka enako, če beremo v parku ali doma. Nekateri bralci imajo tudi
svoje priljubljene prostore branja, dele dneva, ko berejo, in poglede skozi okno med
branjem. Knjižnice so primer prostora, ki spodbuja poglobljeno, zbrano branje in hkrati
omogoča prisotnost drugih bralcev. Obenem pa je zbrano branje mogoče tudi v prostorih,
kot so železniške postaje, restavracije, parki, ki s svojimi dražljaji sicer vplivajo na naše
čute, vendar pa, ko so postopki avtomatizirani in ponavljajoči, ne zahtevajo veliko
kognitivnega napora ter se tako lahko tudi ob njih osredotočimo na branje (McLaughlin,
2015).

2.2 DRŽA PRI BRANJU
Drža pri branju se nanaša tako na »postavitev« telesa, rok in nog ter na usmerjenost
pogleda kot na držanje glave, rokovanje s knjigo in namestitev v prostoru. Vključuje tudi
osredotočanje pozornosti na bralni objekt, obračanje strani oziroma temu ustrezno
ravnanje z bralno napravo oziroma nosilcem besedila (Rouncefield in Tolmie, 2011).
Držo, v kateri beremo, redko zavestno načrtujemo, zato je ta bolj izraz naših značajskih
lastnosti, razpoloženja in danih okoliščin. Vzravnana drža za mizo sama po sebi še ne
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zagotavlja zbranega in poglobljenega branja, čeprav velikokrat k temu pripomore. Na
drugi strani pa sproščena drža telesa (npr. na kavču) po navadi nakazuje tudi bolj
sproščeno in manj zahtevno branje. Držanje knjige med branjem blizu obraza (poleg
slabovidnosti) lahko nakazuje čustven odziv na prebrano. Pri branju v stoječem položaju
(npr. med čakanjem na prihod vlaka) pa bralec z vživljanjem v zgodbo odmisli okolico in
pozornost posveti branju. Vsaka knjiga, časopis, e-knjiga predstavlja s svojo obliko, težo in
sestavo svojevrsten fizični izziv za bralca (McLaughlin, 2015).
McLaughlin (2015, str. 75) v svoji knjigi Reading and the body: the physical practice of
reading, kjer proučuje vlogo telesa pri branju oz. telesnost branja, še pravi, da je vsako
držanje knjige edinstven dogodek in da »niti dva bralca ne držita knjige na enak način in
tudi posamezen bralec v različnih trenutkih branja ne drži iste knjige povsem enako«.
Na branje tako vplivajo različne vrste knjig, bralne naprave, osvetlitev, razpoloženje,
prostori in fizične interakcije s prostorom in ljudmi v njem. Osvetlitev lahko spodbuja
koncentracijo pri branju, neustrezna osvetlitev pa lahko branje ovira, barve v prostoru
vplivajo na čustva in razpoloženje, pohištvo omogoča ali onemogoča želeno držo pri
branju, temperatura okolice pa bralca uspava ali ga ohranja pozornega oziroma ga lahko
tudi zmoti, saj je na primer v prehladnem prostoru težko brati. Branje je tudi družbeno
pogojeno. Bralec, ki zasebno bere v prisotnosti drugih ljudi, daje vtis asocialnega vedenja
in zato morda povsod ni zaželen. Razlika se pojavi pri branju s telefona, ki je v družbi
pogost pojav in zato s tega vidika bolj sprejemljiv. Prav tako je včasih spadalo med
družbeno nezaželeno branje med prehranjevanjem na javnih krajih (npr. v restavracijah)
(McLaughlin, 2015).

2.3 VPLIV RAZPOLOŽENJA NA BRANJE
Besedila ne interpretiramo le prek zaznavanja in procesiranja zapisanih besed, ampak na
nas vplivajo tudi drugi, nebesedilni dejavniki, prisotni že pred začetkom branja, kot je
poleg okolja tudi razpoloženje. Besedilo razumemo glede na naš družbeni kontekst,
dosedanja prebrana besedila, osebne izkušnje, prepričanja in zanimanja. Prav to vpliva
tudi na našo izbiro besedil, ki jih bomo brali, na način izbiranja besedil, odločitev, ali bomo
besedilo prebrali do konca, ga ponovno prebrali, ali bomo brali s prekinitvami, ali nam bo
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pomembna naslovnica, uvodne besede in podobno. Podzavestni kognitivni procesi
vplivajo na kasnejše zavestne odločitve (Burke, 2011).
V eksperimentu Benjamina Libeta o procesih v zavesti iz leta 1980 (Libet, 1981 cv: Burke,
2011, str. 88) se je izkazalo, da se namen ali želja po nekem početju pojavita po tem, ko so
možgani to dejanje že začeli izvajati ali se nanj pripravljati. Razpoloženje kot predbralni
dejavnik je povezano z željami in pričakovanji. Za mnoge je glavni razlog za branje
leposlovja želja po miselni premestitvi v nek drug svet ali življenje, prav tako pa z branjem
lahko podoživljamo čustva v varni estetski oddaljenosti. Ko denimo jočemo nad usodo
Romea in Julije, doživljamo ali predelujemo našo osebno izkušnjo izgube v luči nove, manj
boleče, literarne izkušnje. Prav tako pričakovanja vplivajo na čustveni odziv, saj
omogočajo vnaprejšnjo pripravo na odvijanje dogodkov. Če je bralec seznanjen, da bo
brano besedilo denimo pripovedka, si bo priklical osnovno znanje o pričakovanem
okvirnem poteku vsebine in zgradbe te literarne zvrsti ter v skladu s tem tudi interpretiral
besedilo. Poleg tega nas pričakovanje (npr. glede razvoja dogodkov, odločitev glavnega
lika itd.) motivira za nadaljnje branje. Bralec svoje predpostavke vključi v branje. Besedilo
tako postane nekoliko drugačno za vsakega bralca posebej in tudi glede na kulturno in
zgodovinsko ozadje skozi čas. Pri branju na razpoloženje vpliva npr. stil pisanja in vsebina,
po drugi strani pa tudi razpoloženje vpliva na razumevanje in interpretacijo besedila ter
na samo bralno izkušnjo. V raziskavi o literarnem branju (branju literarnih oz. leposlovnih
besedil) (Burke, 2011, str. 86–102) je vpliv razpoloženja na bralno izkušnjo potrdilo 29 od
36 udeležencev. Med odgovori udeleženci to povezavo razlagajo denimo z dejstvom, da
jim je lažje prepoznati in razumeti veselo oz. pozitivno plat zgodbe, ko so veseli in dobro
razpoloženi, medtem ko jim je lažje prepoznati in se osredotočiti na negativno, žalostno
plat zgodbe, ko se počutijo pobite in brez volje. Prav tako bodo hitreje postali čustveni ob
tragičnih in žalostnih dogodkih v zgodbi, če bodo takrat sami na splošno bolj občutljivi in
razdražljivi. Lažje pa se bodo smejali šalam v knjigi, če bodo prešernega razpoloženja.
Razpoloženje ima tako velik vpliv na to, kaj si bodo pri knjigi zapomnili. Če so udeleženci
pod stresom ali zaskrbljeni, se bodo pri branju težje zbrali, saj jim bodo misli uhajale k
nerešeni težavi. V dobrem razpoloženju na splošno tudi bolj cenijo prebrano. Če se
njihovo razpoloženje ne sklada z razpoloženjem literarnih likov (npr. veselo in energično
razpoloženje bralca in resno in dramatično vzdušje zgodbe), lahko tudi prenehajo z
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branjem, ker se ne morejo poistovetiti z liki. Branja se včasih zopet lotijo, kot so v tem
primeru, v resnejšem in bolj umirjenem stanju. Razpoloženje tako vpliva na izbiro knjig in
je lahko razlog za prekinitev branja. Udeleženci so izpostavili tudi, da je treba biti za
branje določenih knjig primerno razpoložen in da se ne da brati karkoli kadarkoli, sicer v
tem ne uživaš ter lahko pristransko razumeš in oceniš vsebino (Burke, 2011, str. 85–102).
V isti raziskavi je 30 od 36 udeležencev pritrdilno odgovorilo tudi na trditev, da določene
teme v zgodbi lahko vplivajo na njihovo razpoloženje. Še posebej to velja za teme,
področja, ki so jim tudi sicer blizu glede na zanimanje, izkušnje, prav tako, če se zelo
poistovetijo z literarnimi junaki. Branje pa nekatere na splošno pomirja ali jim zbuja
spomine in s tem čustva. Če je vsebina knjige smešna, bodo postali veseli, če je žalostna
(vključuje teme smrti, izgube ...), bodo občutili žalost tudi sami. Vendar pa navajajo, da ta
občutja ne trajajo nujno dolgo. Vsebina knjige lahko bralca pripravi do joka ali glasnega
smeha; če je preveč očitna ali nezanimiva, ga lahko dolgočasi, lahko pa mu tudi spremeni
pogled na stvari (Burke, 2011, str. 85–102).

3. BRANJE DOMA
Dom ne predstavlja le fizičnega prostora, temveč vključuje tudi ponavljajoče se vzorce
aktivnosti in časovne organiziranosti članov. Navadno naj bi se doma človek počutil
sprejetega, dobrodošlega in razumljenega. Največkrat se dom opisuje in povezuje z
zasebnostjo, varnostjo, družino, intimnostjo, udobjem in zmožnostjo nadzora nad stvarmi
(Morley, 2000).
Doma ima človek »vse pri roki« in tako znano razporejeno, da lahko le-to doseže »z
zaprtimi očmi« (McLaughlin, 2015). Hiša oz. dom je prostor, ki povezuje človekove misli,
spomine in sanje (Bachelard, 2001).
V srednjem veku so bile hiše polne prihajajočih in odhajajočih različnih vrst ljudi
(sorodnikov, prijateljev, znancev, sodelavcev ...), življenje je bila javna zadeva, zasebnost
praktično nepoznana, sobe pa niso imele vnaprej določenega namena. Ta proces
razlikovanja in določanja namena sob se zgodi v 17. stoletju, ko se pojavi potreba po
ločevanju in omejevanju zunanjega sveta od notranjega ter ideja o hiši kot zasebnem,
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posebnem prostoru. Svet se začne organizirati z ločevanjem ljudi in predelov hiš glede na
status in funkcije, s postavljanjem mej med delom in nedelom, notranjim in zunanjim,
zasebnim in javnim. Evropsko gospodinjstvo se tako postopoma omeji na starše in njihove
otroke. Koncepti, kot so družinsko življenje, zasebnost, udobje doma, pa se v dobi
buržoazije oziroma meščanstva še okrepijo. Dandanes se tradicionalna podoba doma (v
razvitem zahodnem svetu), povezanost družine in skupni obroki sicer nekoliko izgubljajo z
naraščajočim individualizmom, hitrim življenjskim slogom ter priljubljenostjo uporabe
osebnih računalnikov, pametnih telefonov ali televizij v sobah (Morley, 2000).
Po drugi strani pa je tudi danes včasih v večjih družinah ali majhnih stanovanjih težko
ohranjati samoto ali brati v zasebnosti in tišini. Seveda nam tudi fizičen prostor ne
zagotavlja samote in tišine sam po sebi. Prostor dojemamo kot prostoren in prijazen,
dokler zadovoljuje naše potrebe in želje, ter utesnjen, ko jih ne. Po napornem dnevu nam
npr. naslonjač ali kavč lahko nudi sproščujoč občutek ob gledanju televizije. Na splošno
dom še intenzivneje in bolj čustveno dojemamo pozimi, ko nas narava z neugodnimi
življenjskimi pogoji opozori na našo ranljivost ter ob tem prijetnost našega doma kot
zatočišča in zavetja v teh pogojih. Nasprotno pa so poleti vremenski in življenjski pogoji
ugodnejši, tako da je vloga doma kot zavetja takrat manj izrazita. Ljudem lastno je, da
dom dojemamo tudi kot prostor, kjer lahko bolni ali ranjeni okrevamo ob oskrbi bližnjih.
Pri živalih bolezen ali poškodba povzroči, da se le-ta ne more več gibati s tropom, kar
zanjo navadno pomeni pogubitev. Ljudje pa doma tudi okrevamo in smo takrat odvisni od
oskrbe drugih, kar poleg drugih intimnih občutij in doživetij še okrepi našo navezanost na
dom. Poleg samega prostora so torej za naše dojemanje pojma doma pomembni tudi
medsebojni odnosi. Dom tvorijo nam znani ljudje, predmeti in vonji, skriti kotički in
spomini, vezani nanje. Tudi knjiga v osebni knjižnici nekoga je kot opeka, ki gradi njegovo
osebnost, prinaša s seboj spomine, je delček njegove intelektualne zgodovine (Tuan,
2001).
Udobje in prijetnost doma in življenja nasploh v današnjem času zelo poudarjajo Danci, ki
menijo, da od tam izvira koncept sreče za človeka. Njihova filozofija oziroma koncept
sreče, imenovan »hygge«, je opredeljen kot občutek pripadnosti in topline, trenutek
udobja in zadovoljstva, ki ga najdemo na krajih, kjer se počutimo domače, v navadah in
obredih (pitje kave, čaja, branje knjige v naslonjaču, tople odeje ...), ob sproščeni družbi
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ljudi ter v tem, da se prepustimo trenutku. Danci veljajo tudi za dobre bralce, zato je zanje
branje eden od temeljev umetnosti uživanja, saj vzbuja občutek ugodja in sreče. Po
njihovem mnenju vsak dom potrebuje »hyggekrog« oziroma udoben kotiček, ki pri njih
velikokrat predstavlja razgledno okensko polico, obloženo z odejami in blazinami. Tam
lahko po dolgem dnevu sproščeno in udobno posedajo, berejo in ob tem srkajo toplo
pijačo (Wiking, 2017).
Dom je torej tudi okolje, bogato z besedilnimi sporočili, in zato vsakdanje življenje doma
vključuje različne vrste branja, kot je npr. branje sporočil, navodil, obvestil na hladilniku,
novic v časopisu, revij in seveda knjig. Danes je v porastu tudi branje z elektronskih
naprav, kot na primer branje sporočil in pogovorov na družabnih omrežjih prek pametnih
telefonov, prenosnih in namiznih računalnikov in tablic. Bere se za zabavo, za delo, zato
da se z nečim zamotimo ali da čas hitreje mine (Rouncefield in Tolmie, 2011, str. 133–
162).
Bralci doma berejo med oglasi na televiziji, medtem ko čakajo, da zavre voda, medtem ko
jedo zajtrk, v banji, preden zaspijo, ko so utrujeni ali bolni. Takšno branje, vključeno v
dnevna opravila in vsakdanje življenje, je lahko sicer kratkotrajno, večkrat prekinjeno,
vendar konstantno. Dom s svojo zasebnostjo in udobnostjo pa spodbuja tudi bolj
intenzivno branje, s poglobitvijo vase in samorazumevanjem prek prebranega. Zasebno,
tiho branje omogoča zasebno razmišljanje in osebno interpretiranje besedila (McLaughlin,
2015).
Sčasoma se pri rednejših bralcih v njihovem domu oblikujejo stalna mesta, kamor na
primer odlagajo knjige, ki jih trenutno berejo (nočne omarice ...); mesta oziroma knjižne
omare, kjer je shranjeno večje število knjig, ki jih posedujejo in so jih že prebrali oziroma
jih trenutno ne berejo in so na razpolago tudi ostalim članom gospodinjstva; kupi knjig, ki
jih nameravajo prebrati (v takšnem kupu so knjige velikokrat razporejene po prioriteti: na
vrhu tiste, ki jih nameravajo najprej prebrati), in pogosto ni zaželeno, da bi jih takrat bral
tudi kdo drug; mesta za knjige, ki so jih ravnokar oziroma nedolgo nazaj prebrali; mesta,
namenjena knjigam, ki jih je treba postaviti nazaj v omaro oziroma vrniti v knjižnico (na
primer na dnu stopnišča), ter mesta za na novo prinesene, izposojene oziroma kupljene
knjige (na primer na kuhinjski mizi) (Rouncefield in Tolmie, 2011, str. 133–162).
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3.1 ZGODOVINA BRANJA DOMA
Branje doma ima v anglo-ameriški kulturi bogato zgodovino. Po poznem srednjem veku je
bilo namreč branje vključeno v rituale vsakdanjega življenja ter je vplivalo na arhitekturo
domov meščanskih družin (McLaughlin, 2015).
V Angliji se je v 18. stoletju branje zaradi zadostne stopnje pismenosti, razvitega knjižnega
trga s produkcijsko in distribucijsko mrežo, fizične, cenovne in vsebinske dostopnosti
knjig, prostega časa in določene stopnje zasebnosti prebivalcev uveljavilo kot oblika
preživljanja prostega časa. Ugodne so bile tudi religiozne razmere, v katerih se je
spodbujalo individualno branje Biblije v domačem jeziku in s tem promoviranje
pismenosti. Soudeleženost ljudstva pri odločanju o državnih zadevah, ki ga je omogočil
parlamentarni sistem, pa je spodbudilo tudi javno razpravo in s tem pozitivno vplivalo na
razvoj časopisne kulture. Anglija je bila tudi prva država industrijske in potrošniške
revolucije, kar je povzročilo ločitev dela od doma (možje so delali v tovarnah, žene so
skrbele za dom), psihološko in prostorsko razmejitev javnega od zasebnega ter
prepoznavanje zasebnosti kot vrednote (Vogrinčič Čepič, 2011).
V večini družin je oče recitiral verska besedila drugim članom gospodinjstva, na javnih
krajih (npr. v gostiščih, na trgih) pa so vsebino političnih in drugih novih publikacij razširjali
tisti, ki so znali brati, predvsem učitelji in duhovniki. Zadnja leta 18. stoletja pa so si
pripadniki razsvetljenstva s poučevanjem branja prizadevali za razširitev in vključitev
branja tudi med manj izobraženo, podeželsko prebivalstvo. Branje je tako postajalo
neodvisno od družbenega razreda. Prav tako branje zaradi drugačne narave čtiva postane
tudi bolj čustveno in zbuja željo po vživljanju v literarne like in njihovo življenje ter tako na
nek način poveže avtorja in bralca. Ta individualna strast do branja izolira bralca od
okolice in ljudi, vendar ga hkrati tudi poveže v skupino podobno zavzetih bralcev.
Najpogostejši kraj branja ostaja še naprej dom, branje pa je vključeno v vsakdanje
življenje, pri čemer se je, kjer so si lahko privoščili svetilke, največ bralo zvečer in ponoči.
Dostopno postane tudi bralno pohištvo, kot je npr. stol z vgrajeno bralno mizico, pohištvo,
ki lahko služi kot kozmetična miza, jedilna miza ali pisalna miza, udobni stoli oz. naslonjači
za branje ali spanje in podobno. Spalnica oziroma kamrica pa postane predvsem za ženske
prostor branja, kamor so se lahko umaknile družbi in se prepustile čustvom. Popularno
postane branje v postelji. V šolah in knjižnicah se je seveda moralo brati v pokončni drži, z
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rokami na mizi, brez premikanja ali ustvarjanja hrupa ter skoncentrirano in z ozirom na
lepo ravnanje s knjigo (Cavallo in Chartier, 1999).
Pred dobo elektrifikacije sta bila dom in svet na splošno zvečer in ponoči zelo temačna.
Kakovostna sveča je zmogla le stotino moči 100-vatne žarnice. Danes že samo naš
hladilnik premore več osvetlitve, kot jo je v 18. stoletju celotna hiša. Jedilnica, ki je bila ob
slovesnih večerjah osvetljena z nekaj svečami na mizi in v sobi, se je zdela že razkošno
osvetljena. Družinski člani so pogosto doma ob sveči drug ob drugem šivali, brali in se
pogovarjali. Skoraj vsi priročniki o gospodinjstvu so odsvetovali branje pri sveči v postelji
zaradi nevarnosti požara, vendar je veliko ljudi kljub temu bralo v postelji. Plinske svetilke
so kasneje omogočale boljšo osvetlitev in prijetnejše branje, kartanje in podobne
aktivnosti. Ljudje so lahko zato tudi več brali in pozneje odhajali spat. Tudi zaradi tega je
sredi 19. stoletja mogoče opaziti porast časopisov, revij in knjig. V Angliji je bilo na začetku
19. stoletja manj kot 150 časopisov in ostalih periodičnih publikacij, do konca stoletja pa
je ta številka narasla že na 5000 (Bryson, 2011).
V 18. stoletju je bilo v Angliji med prebivalstvom že mogoče opaziti navdušenje nad
branjem. Prav tako pa kmalu tudi v Franciji in Nemčiji. V začetku 19. stoletja je bilo branje
že zelo razširjen način preživljanja prostega časa. Nemški zgodovinar Rolf Engelsing je
pojav popularizacije branja in krepitev vpliva literarnega občinstva v 18. stoletju označil za
bralno revolucijo. Po proučevanju navad nemških bralcev srednjega sloja je ugotovil tudi,
da so le-ti prešli od intenzivnega k ekstenzivnemu branju (Engelsing, 1974 cv: Furedi,
2017, str. 107).
Bralci, ki so se pred tem s trudom in vedno znova prebijali skozi manjše število besedil,
zlasti Svetega pisma, pozneje drvijo skozi vse mogoče gradivo v želji po zabavi in ne po
učenju (Engelsing, 1974 cv: Darnton, 2011, str. 157).
Glavni povzročitelji tega obrata so romani z zgodbami, ki omogočajo identifikacijo med
bralci in liki ter med bralci in avtorjem in jih je mogoče požirati drugo za drugo, tudi med
prelistavanjem (Vogrinčič Čepič, 2011).
Prav tako svet postane vedno bolj zasičen s tiskanim gradivom (Darnton, 2011).
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Teza o ekstenzivnem branju je bila sicer kasneje kritizirana in velja za poenostavljeno, saj
so ljudje takrat še vedno brali tudi intenzivno. Večkrat so zagnano prebirali iste tekste
knjižnih uspešnic in se jih učili na pamet. Poleg ekstenzivnega načina branja je tako še
vedno obstajalo tudi intenzivno branje (Vogrinčič Čepič, 2011, str. 81–82).
Tudi Darnton (2011) opozarja, da ekstenzivno branje ni v celoti nadomestilo intenzivnega.
Do druge polovice 18. stoletja je večina pismenih ljudi brala intenzivno, kar je vključevalo
večkratno branje manjšega števila knjig. V lasti so imeli le omejeno količino besedil, ki so
jih vedno znova prebirali. Tipična knjiga intenzivnega branja je bilo Sveto pismo, saj je
takšno branje imelo pobožen pridih in namen krepitve vere. Cenovna dosegljivost
velikega števila publikacij, med njimi tudi časopisov in druge periodike, ter pojav novih
literarnih žanrov, ki so bili napisani za enkratno branje in ne za intenzivni študij, sta
zadovoljevala potrebe bralcev, lačnih novega znanja, zabave in pobega od resničnosti.
Bralci so o isti zadevi prebrali več knjig in jih med seboj primerjali, besedila požirali in
hiteli od enega besedila k drugemu. Moralne zavore, ključne pri pobožnem branju, so
izgubile precej moči, saj se je odslej branje povezovalo tudi s čustvi in užitkom. Bralci so se
tako sami odločali, kako bodo brali, in pogosto so uporabljali različne načine branja za
različne vrste besedil (Furedi, 2017).
Dom je bil v 18. stoletju pogosto še vedno hkrati zasebni in javni prostor, prostor za
preživljanje prostega časa in za delo, prostor za umik od sveta in hkrati za pripravo na
vstop vanj, čeprav se javna in zasebna sfera pospešeno ločujeta tudi prostorsko. Tako je
tudi branje doma sestavljala mešanica dejanj in vzgibov, kot so pobožnost,
nadzorovanost, osebnostna rast, družabnost ... V krogu družine in tudi prijateljev so
glasno brali tako neleposlovna, npr. zgodovinska in verska, kot leposlovna dela. Med seboj
so si delili najljubše zbirke pesmi, glasno brali dialoge iz popularnih romanov, zabavne
odlomke iz dramskih iger, posojali so si zvezke pridig in jih komentirali. Dom so opremljali
z zofami, domačimi knjižnicami in knjižnimi omarami poleg kamina, da so omogočili
druženje ob knjigah. Pismenost se v Zahodni Evropi z 1 % pismenih žensk in 10 %
pismenih moških v letu 1500 dvigne na 40 % pismenih žensk in 60 % pismenih moških do
leta 1800. Knjige v 18. stoletju kupujejo in berejo tudi služabniki (Williams, 2017).
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Tako so že takrat obstajale sobe za tiho, zasebno branje in zasebne knjižnice. Vendar pa je
v tem obdobju branje doma pogosto vključevalo tudi družabno, družinsko prakso, pri
kateri je nekdo v salonu glasno bral ostalim članom gospodinjstva ali pa so si glasno brali
med npr. šivanjem ali vezenjem. Dolge pripovedi so v krajših odsekih v družini glasno brali
več mesecev, skupaj s še drugimi vrstami besedil, kot so pisma, časopisi in verska
literatura (McLaughlin, 2015).
Glasno branje tako v 18. stoletju praviloma ni bilo kontinuirano branje enega besedila,
temveč je vključevalo več tudi žanrsko različnih besedil, za katere so se bralci in poslušalci
glede na razpoloženje in okoliščine odločali sproti. Pogosto del niso brali v celoti, temveč
po odlomkih in z daljšimi obdobji prekinitev (Vogrinčič, 2008).
Tako so v 18. stoletju v Angliji v okviru doma poznali glasno branje družini in prijateljem v
skupnem prostoru sprejemnice oz. dnevne sobe, tiho branje ob prisotnosti ostalih članov
gospodinjstva ter individualno zasebno branje v zaprtem, ločenem prostoru, največkrat v
spalnici ali kamrici. Branje naglas v sprejemnici je pomenilo izmenično glasno branje in
poslušanje ter pogosto tudi pitje čaja. Brali so ob večerih, v krogu domačih in služinčadi,
ob obiskih sorodnikov in prijateljev pa so prirejali prave bralne krožke. Opisane prakse
veljajo sicer za pripadnike (višjega) srednjega sloja, saj revnejše prebivalstvo ni imelo
sprejemnic niti dnevnih sob; bogata aristokracija pa je pogosto celo najemala poklicne
bralce. Žanrsko so brali od sentimentalnih romanov do odlomkov iz časopisov ter tudi
religiozne vsebine, pri čemer so bile tudi pridige lahko del zabavnega, razvedrilnega
branja. Glasna branja so dobila razsežnost gledališke predstave tudi na kraljevem dvoru. V
ta namen je obstajalo več osebnih poklicnih bralcev za različne jezike in žanre. Glasna
branja v družinskem krogu pa so postala tudi vir interne kritike in sugestij za popravke
lastnih rokopisov. Pogosto so v družinah glasno brali večkrat na dan. Zjutraj so prebrali na
primer nekaj z religiozno vsebino kot napotek za preživljanje tistega dne, čez dan je bilo
branje pogosto kombinirano z delom, na primer s šivanjem, zvečer, pred spanjem, pa so
se spet vsi zbrali ob knjigi (Vogrinčič, 2008, str. 491–508).
»O pogostosti in priljubljenosti bralnih druženj pričajo tudi likovne upodobitve skupinskih
branj in mnogi priročniki na to temo ...« (Vogrinčič, 2008, str. 496). V nekaterih revijah so
prav za namene večglasnega branja objavljali prirejene odlomke iz dramskih besedil. V
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18. stoletju se je okrepila tudi navada branja otrokom kot pomemben element vzgoje in
izobraževanja ter trženje otroške literature in večji poudarek na skupnem preživljanju
prostega časa med starši in otroci. Branje na glas se je iz sprejemnic in dnevnih sob selilo
tudi v druge hišne prostore. Včasih je mož bral ženi, medtem ko je ona po hiši opravljala
različna gospodinjska dela, ali pa je žena možu brala, medtem ko je on pisal pisma ali
urejal račune. Prav tako je bilo v skromnejših domovih zaradi pomanjkanja prostora
takšno 'združeno' branje še pogostejše. Glasno branje je postalo nekakšna spremljevalna
dejavnost, vpletalo se je v potek dneva in se pripenjalo na druge delovne aktivnosti, s tem
pa privzemalo različne vloge. Od skoraj gledališke bralne prireditve pred občinstvom do
kritičnega, strokovnega branja ter od religiozne in vzgojne vloge do družinske in družabne
prakse, ki je vključevala tudi prijateljsko ali ljubezensko bližino. Zakonci so namreč včasih,
v »intimi pred spanjem, brali drug drugemu, kar je bilo že blizu strukturi tihega, zasebnega
branja« (Vogrinčič, 2008, str. 497). Seveda se je tudi v sprejemnici, ko ni bilo nikogar, ali
pa so bili vsi zaposleni z delom, bralo potihem. Prav tako so tiho brali v kočijah, pri frizerju
ali na vrtu. Premožnejše družine so si doma privoščile ureditev lastne knjižnice, ki je služila
tihemu branju in pisanju (Vogrinčič, 2008, str. 491–508).
Ob povečanem pomenu branja se je razširilo tudi zasebno zbiranje knjig. Zasebne
knjižnice so poleg knjig vsebovale tudi slike, kipe, kamine in umetelna okna. Uspešno se je
prodajalo knjižnično pohištvo, najpogosteje knjižne omare, pisalne mize in premična
knjižna stojala. Za pomoč pri ureditvi domačih knjižnic, razvrščanju knjig in izboru
dekorativnih dodatkov so se namnožili tudi svetovalni priročniki. Bogata knjižnica je
izražala ugled, izobraženost in družbeni položaj, zato takrat mnogi lastniki svojih knjig v
zbirki sploh niso brali, temveč so služile bolj zunanjemu ugledu. Kljub temu je bila večina
vseeno iskrenih bralnih navdušencev in strastnih zbiralcev. »V resnici so domače knjižnice
v prvi vrsti veljale za moški prostor branja in poslovanja, ženske pa so imele svoje
kamrice ...« (Vogrinčič, 2008, str. 500). Kamrica oziroma sobica je izum, ki je v 17. stoletju
ločil izbe služinčadi od ostalih hišnih prostorov. Do sredine 18. stoletja so se uveljavile tudi
spalnice, prostori z ločenim vstopanjem in izstopanjem, katerim so bile te kamrice lahko
priključene. Sobice pa so bile lahko tudi osamosvojene in so pripadale določeni osebi,
včasih pa so jih nadomeščala kar podstrešja ali okenske niše, ki so v skupnih prostorih v
skromnejšem domu zagotavljale približek zasebnosti (Vogrinčič, 2008, str. 491–508).
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Samota je postala pravica in izbira posameznika. Branje v kamrici je bilo drugačno od
tihega branja v domači knjižnici ali sprejemnici, saj je tu bralec imel na voljo telesno in
mentalno zasebnost. Z branjem se je tako lahko še bolj oddaljil od svoje okolice in se lažje
identificiral z literarnim junakom oziroma s prebranim. Prostor pa ni določal samo načina
branja, temveč je vplival tudi na izbiro čtiva. Časopise, pamflete, drame, otroške knjige,
zgodovinsko, religiozno in stvarno literaturo so pogosteje brali naglas v sprejemnici, v
kamrici pa so se posluževali branja romanov. Kamrica se je tako uveljavila sočasno z
romanom (Vogrinčič, 2008, str. 491–508).
Romani so takrat običajno izhajali v majhnem formatu (imenovanem duodecimo), ki je bil
prenosljiv in priročen za v žep ter tako na voljo kadarkoli in kjerkoli. Zaradi takšnega
prekinjenega branja se pojavijo knjižne kazalke v obliki svilenih trakov, všitih v hrbet knjig.
Naslovnice knjig so oglaševale vsebino s povzetkom zgodbe, vrlinami glavnih junakov in
moralnim sporočilom, ponujali pa so jih v različnih vezavah in izdajah. Roman tako hitro
postane tudi tržno blago in privablja množice, vpelje pa tudi nove načine in prakse branja.
Romani so bili namreč v osnovi pisani za individualno, zasebno branje, praviloma so jih
brali potihem in na samem in so tako ušli siceršnjemu cenzuriranju, komentiranju in
nadzoru drugih navzočih pri glasnem branju (Vogrinčič Čepič, 2011).

3.2 PREHOD OD GLASNEGA BRANJA K INDIVIDUALNEMU, TIHEMU BRANJU
Branje je predstavljalo glasno prakso že vsaj od antične Grčije, saj je le peščica ljudi takrat
brala potihem. Glasno so brali tudi Sumerci, ki so iznašli pisavo. Antični jezik niti ni
razlikoval branja od govorjenja, ampak so za ti dve dejanji uporabljali enako besedo.
Glasno branje ali šepetajoče izgovarjanje prebranih besed je prevladovalo tudi v
bizantinski dobi ter na začetku srednjega veka. Tiho branje je bilo tako izjema in se je
zgodilo le pri izkušenih bralcih. Povzročilo ga je proučevanje obsežnih tekstov ali pa velike
količine tekstov, kar lahko zasledimo pri starogrškem zgodovinarju Herodotu, ki se je za
namen svojih zgodovinskih raziskav na tak način spopadal z dolgimi in številnimi zapisi in
besedili. Tiho branje naj bi se najprej pojavilo pri klerikih, nato pa se preselilo tudi k
izobraženim aristokratom (Bikos, 2013).
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Prvi predpisi, ki zahtevajo od pisarjev v samostanskih skriptorijih tišino, izvirajo iz
9. stoletja. Do tedaj so delali bodisi po nareku bodisi tako, da so si sami glasno brali
besedilo, ki so ga prepisovali. S tihim branjem je bralec končno mogel vzpostaviti
neovirano razmerje s knjigo in besedami. Le te so obstajale v bralčevi notranjosti, povsem
razvozlane ali le napol izgovorjene, medtem ko si jih je v mislih brez naglice ogledoval, iz
njih ustvarjal nove predstave in jih primerjal z odlomki iz spomina ali iz drugih knjig, ki jih
je hkrati bral. Tiho branje je omogočilo razmislek in sanjarjenje brez zunanje razjasnitve,
vodstva, obsodbe ali cenzure (Manguel, 2007).
Tiho branje se je še okrepilo konec 13. stoletja, kar dokazuje tudi drugačna arhitektura
knjižnic, ki zdaj prvič omogoča sedenje bralcev blizu skupaj, drug poleg drugega. Še
običajnejše postane od 16. stoletja naprej, na primer v Nemčiji so tiho brali od konca
18. stoletja, hkrati pa glasnega branja še niso čisto opustili in je bilo tako običajno tudi še v
19. stoletju. Pojavljalo se je do prve polovice 20. stoletja oziroma se pri slabo pismenih
pojavlja še danes. V šolah se tiho branje kot metoda poučevanja branja pojavi v dvajsetih
letih 20. stoletja (Bikos, 2013).
Prehod od glasnega branja v tiho se tako zgodi v srednjem veku, razširi pa se v 18. stoletju
(Manke, 2013).
Tiho, zasebno branje je osebna aktivnost, ki utrjuje in izgrajuje bralčevo identiteto, hkrati
pa ga prek pogovorov, kulture branja in izmenjave mnenj o prebranem povezuje tudi z
drugimi. Bralci lahko tiho branje prakticirajo tako na javnih (vlak, kavarna, javna knjižnica,
delovno mesto ...) kot zasebnih (dom, lastna pisarna ...) krajih (Bikos, 2013).
Branje pomeni tudi neke vrste odsotnost, biti v nekem drugem svetu. Gibanje branja
znotraj telesa se kaže navzven kot nezavedne geste, godrnjanje, šumi, kroženje. Branja
brez glasne ali polglasne izgovarjave bralci skozi dolga tisočletja niso poznali. Nekdaj je
bralec besedilo s tem ponotranjil. Danes se besedilo torej ne izraža več skozi bralčev glas
in mu s tem ne vsiljuje svojega ritma. S tem se vzpostavi določena distanca do besedila in
osamosvojitev bralca. Posledica tega je tudi hitrejše branje, ki ga dosežemo z manjšim
številom ustavitev očesa in povečane hitrosti prehajanja. Pride tudi do sposobnosti bralca,
da s preskakovanjem spremeni besedilo, da se ustavlja ob določenih besedah, da hiti na
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konec ali da mu neko branje spodbudi željo po pisanju. Bralec tudi sam dopušča, kateri
njegovi strahovi, fantazije ali sanje bodo vplivali na branje in besedilo (Certeau, 2007).
Danes (v glavnem tiho) branje doma pogosto povezujemo z branjem v postelji. Skozi
zgodovine pa to ni bilo vedno tako samoumevno in praktično, ampak se je ideja
postopoma razvijala.

3.3 BRANJE V POSTELJI
Manguel (2007, str. 185–193) predstavi začetke in razvoj branja v postelji. Grška,
dragoceno okrašena postelja z zavito, pravokotno ali živalsko obliko ni bila pretirano
praktična za branje. Na družabnih srečanjih so jo smeli uporabljati le moški in kurtizane.
Imela je nizko vzglavje, žimnico in blazine. Na njej so brali zvitke tako, da so se naslanjali
na desni komolec in držali v levici en konec, medtem ko so drugega razvijali z desnico.
Takšen položaj je kmalu postal neudoben in celo nevzdržen. Rimljani so poznali več vrst
postelj za različne potrebe, med drugim tudi za branje in pisanje. V somraku spalnice je
tako postelja postala za današnje pojmovanje ne preveč prikladen »čitalnik«, na katerem
so ob svetlobi sveče brali v sorazmernem miru. V zgodnjih letih krščanske Evrope in še
dolgo v 12. stoletje pa so bile postelje preprosto pohištvo. Umetelno izdelane postelje so
imeli tako kot knjige le bogataši. Menihi so imeli v celicah preprosta ležišča, pregrajena z
zastorom, kjer so lahko brali nekoliko udobneje kot na trdih in mrzlih klopeh in mizah. V
14. stoletju so knjige prešle iz izključne lasti plemstva in duhovščine v roke meščanov.
Posedovanje knjig in umetelno izdelanih postelj je nakazovalo družbeni položaj. Spalnica
se je iz sobe razvila v zbirališče zakladov, med njimi tudi knjig, ki so jih lahko ponoči
nadzorovali. Poleg knjig je bilo v spalnicah razstavljenih malo predmetov, saj so večino
pred molji in rjo pozaprli v skrinje in škatle. Od 15. do 17. stoletja so bile knjige in postelje
dragocene premičnine, ki so jih v nasprotju z večino drugega imetja lahko posedovali tudi
posamezni družinski člani. Tudi ženske, ki jim je bilo sicer dovoljeno le malo zasebne
lastnine, so imele v lasti knjige, ki so jih predajale naprej, pogosteje hčeram kot sinovom.
Dragi molitveniki in ilustrirane Biblije pa so ponavadi sodili v rodbinsko premoženje in
zato v dediščino najstarejšega sina. Sicer pa so bile spalnice v Evropi 16. in 17. stoletja kot
tudi druge sobe v hiši obenem tudi prehodi, tako da niso vedno zagotavljale miru in tišine
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za branje. Do 18. stoletja v spalnicah tako še ni zavladal nemoten mir, vendar se je
poležavanje s knjigo vsaj v Parizu že tako razpaslo, da so nekateri začeli svariti pred, po
njihovem mnenju, grešnimi nevarnostmi te brezdelne zabave. V Novi Angliji naj bi se sredi
18. stoletja branje v postelji množično razširilo tudi zaradi Argandove oljne svetilke
(Manguel, 2007, str. 185–193).
Za namen branja v postelji so v 18. stoletju poznali toplo, a lahko žensko oblačilo,
imenovano iz francoščine »liseuse« (Finkelstein in Mccleery, 2002, str. 133–135).
V spalnicah pa so se takrat še vedno odvijale tudi razne družbene ceremonije, kot je
sprejem gostov. V zasebnost spalnice se je v 19. stoletju zatekala tudi aristokratska
ameriška pisateljica Edith Wharton, ki je le tako lahko sproščeno brala in pisala. V postelji
je bilo njeno telo svobodno, zato je bilo svobodno tudi njeno pero, prav tako pa ji pri
branju ni bilo treba pojasnjevati obiskovalcem, zakaj je izbrala to ali ono knjigo in kaj si
misli o njej. Tudi pisateljica Sidonie Gabrielle Colette se je v zadnjih letih življenja povsem
preselila v posteljo, deloma zaradi bolezni, deloma pa iz želje po prostoru, ki bi si ga
uredila popolnoma sama. V postelji je spala, jedla, sprejemala prijatelje in znance,
telefonirala, pisala in brala. Imela je posebno mizico, ki se je natanko prilegala čez posteljo
in je služila kot pisalna miza. Od strani se je skozi okno v sobi razprostiral pogled na
vrtove, družbo pa so ji delale tudi mačke. Sloneč na blazinah, v samoti, je znova in znova
prebirala svoje stare najljubše knjige (Manguel, 2007, str. 185–193).
Branje se v našem domu odraža na bralnem pohištvu, prav dom pa je tudi kraj, kjer
beremo svojim otrokom in kjer se oblikujejo bralne navade.

3.4 BRALNO POHIŠTVO
Zapriseženemu bralcu branje kroji življenjski slog, kar se na primer kaže v domačem
izboru pohištva in branju primerne osvetlitve. Prav dom se namreč pogosto izkaže za
najudobnejši prostor za branje in zato ljudje v njem tudi najpogosteje berejo (McLaughlin,
2015).
Branje se konec 18. stoletja vključi v intimo spalnice in postane vidnejše prek bralnega
pohištva, kot so bralni pulti, zložljive bralne mizice, bralne zofe in svetilke, ki omogočajo
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udobnejše branje in kažejo na naraščajoč pomen branja v prostem času (Vogrinčič Čepič,
2011).
Prisotnost branja doma nakazujejo domače knjižnice, bralni kotički, udobni stoli z dobro
osvetlitvijo in podobno bralno pohištvo in pripomočki pri branju (bralne lučke, kazalke ...).
Vsaka zasebna domača knjižnica je unikatna, z značilnimi vonji, zvoki, barvami in svetlobo.
Knjige v njej pa so izbrane in organizirane po bralčevi lastni logiki in osebni zgodovini
branja. Redni bralci bodo za branje uporabili sicer celo hišo, tako bodo imeli knjigo ali
časopis vedno pri roki tudi v kopalnici, na stranišču, v kuhinji ali spalnici. Biti doma
ponavadi predstavlja stanje ugodja, udobja in dobrega počutja, kar se odraža tudi pri
bralnih navadah in v bralnih izkušnjah (McLaughlin, 2015).
Že v srednjem veku so ljudje brali tudi na straniščih. Zapis iz 12. stoletja opisuje stranišče
kot miren prostor, kjer je možno brati brez prekinitev. Prav tako je bila spalnica priljubljen
prostor za shranjevanje in branje knjig najprej za aristokracijo in nato za buržoazijo. V njih
so imeli umetelno izrezljane lesene postelje, knjige pa so hranili na posebnih, zanje
namenjenih policah ter jih brali tudi ponoči, če niso mogli spati. Večina ljudi je v Zahodni
Evropi med 11. in 15. stoletjem spala brez oblačil, tako da so ljudje takrat večinoma tudi
brali v postelji goli (Fischer, 2005).
Nekateri zavzeti bralci in zbiralci knjig s policami zapolnijo vse proste stene v dnevnih in
drugih sobah in nanje zložijo knjige, odlagajo jih na tla, pod mizo, na hodnike in stopnišča.
Knjige jim tako zapolnijo prostor in tudi življenje (Petroski, 1999).

3.5 BRANJE OTROKOM
Doma otroci prek staršev, ki jim že od zgodnjega otroštva berejo, pridobivajo bralne
veščine in navade ter ljubezen do branja. Branje namreč na tak način velikokrat
povezujejo s prijetnimi občutki in intimnimi trenutki druženja s starši, ki jim berejo na
primer pred spanjem. Starši so pri branju otrokom pri izboru gradiva v glavnem pozorni na
prisotnost in kakovost ilustracij, splošno priznanost in lastno poznanost avtorja iz časa
svojih otroških let ter na primernost in zanimivost vsebine (McLaughlin, 2015).
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Otroška domišljija je povezana z aktivnostjo. Otrok bo jezdil palico, kot da je pravi konj, in
branil narobe obrnjen stol, kot da je resnični grad. Tako se otroci tudi ob branju knjig ali le
gledanju ilustracij v njej zlahka vživijo v izmišljeni svet pustolovščin. Po drugi strani pa
varen občutek branja s starši in njihove fizične in čustvene prisotnosti otroku med
branjem zagotavlja prijetno počutje, četudi je lahko zgodba na trenutke ogrožajoča in
strašljiva (Tuan, 2001).

3.6 PREHRANJEVANJE MED BRANJEM
Ljudje doma med branjem pogosto jedo. Obratno pa tudi za knjige radi metaforično
rečemo, da so hrana za dušo, branje pa je neke vrste mentalno prehranjevanje.
Primerjave vidimo tudi v tem, ko moramo prebrano metaforično rečeno, prebaviti, kar
pomeni predelati, razmisliti o tem, kritično ovrednotiti. Nekatere knjige na hitro
pogoltnemo, s čimer mislimo na to, da jih na hitro preberemo, druge so že prežvečene, v
smislu, da zgodba ni izvirna, tretje pa le delno okusimo, ko preberemo oz. preletimo le del
besedila. Tako kot prebavni encimi spremenijo hrano v snovi, ki jih telo potrebuje za
delovanje, tudi branje spremeni besedilo v čustva, spomine, razmišljanje, znanje,
svobodo, zabavo. Branje med prehranjevanjem v restavraciji, na poslovnem kosilu ali med
kosilom z drugimi ljudmi je manj zaželeno, saj je takrat v ospredju socialna interakcija.
Prav zato pa nekatere introvertirane in socialno manj spretne osebe izkoristijo branje tudi
kot umik od socialnih stikov. Tudi v domačem okolju so na primer ženske, ki berejo sredi
dneva, velikokrat tarča obtoževanj zaradi navidezne odsotnosti in domnevnega
zanemarjanja družinskih obveznosti (McLaughlin, 2015).

4. BRALNE PRAKSE DANES IN PRIHOD E-BRANJA
Bralne navade se z leti spreminjajo. Sodobni bralec med branjem posluša glasbo, gleda
televizijo, si dopisuje s prijatelji, bere elektronsko pošto, brska po spletu in podobno. Ta
večopravilnost pa vpliva tudi na količino vložene pozornosti in čustvene vpletenosti v
branje. Prav tako se spreminjajo bralne navade z uporabo elektronskih knjig. Branje na
papirju ni enako branju na zaslonu, prav tako ne ročno obračanje strani ali pomikanje
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strani z miško. Pri digitalnem branju je mogoče opaziti več hitrega, selektivnega in
nelinearnega branja ter interaktivnosti. Nasploh se je razvoj branja gibal od intenzivnega k
ekstenzivnemu branju, od poglobljenega in dolgotrajnega branja enega, pogosto svetega
besedila k serijskemu, relativno kratkemu branju velikega števila besedil. Tej spremembi v
bralnih navadah je botrovala rast industrije tiska in s tem množična distribucija besedil
(McLaughlin, 2015). Danes pa govorimo že o tako imenovanem »hiperekstenzivnem
branju« (McLaughlin, 2015, str. 173–174), ki ga omogoča digitalno okolje s svojimi
interaktivnimi zmožnostmi ter ogromno razpoložljivostjo in enostavno dostopnostjo
besedil, pri čemer se število pregledovanih besedil povečuje, čas branja posameznega
besedila pa krajša. Digitalni bralci tako pri branju več brskajo, preskakujejo, pregledujejo,
iščejo le ključne besede, berejo le dele besedil, hitro izbirajo, površno berejo, redko
ponovno preberejo besedilo ter se premikajo od enega besedila k drugemu. Premikanje
oči pri digitalnih besedilih ne poteka le od leve proti desni kot pri tiskanih besedilih,
temveč se razprši v vse smeri, glede na zanimanje bralca, ko na primer išče v besedilu le
določene ključne besede. Spletne strani in uporabniški vmesniki prikazujejo informacije
bolj glede na grafične kot semantične zahteve, ki bralcu mnogokrat odvrnejo pozornost
od bistvenega. Tiskane knjige zato omogočajo bolj intenzivno in skoncentrirano branje, s
svojo materialnostjo (oblika, vonj, videz) pa branje naredijo tudi bolj intimno (McLaughlin,
2015). Pri branju tiskanih knjig pridobimo občutek za strukturo papirja, kakovost tiska,
vrsto vezave. Kot pomembna značilnost tiskanih knjig pa se je izkazal tudi njihov poseben
vonj, zato je denimo francoski spletni založnik CaféScribe skušal ta primanjkljaj pri
elektronskih knjigah nadomestiti z nalepkami za zaslon, ki oddajajo zatohel vonj po starih
knjigah (Darnton, 2011). Prav tako je veliko bralcev rado obkroženih s knjigami, ki so jih
prebrali, saj posamezne knjige povezujejo s ključnimi trenutki v svojem življenju. So pa
digitalne knjige zaradi svoje prenosljivosti (več knjig v eni napravi) zelo primerne za
priložnostna branja na avtobusih, vlakih, na potovanjih. Na digitalni napravi (tablici,
računalniku, pametnem telefonu ...) lahko hkrati beremo elektronsko knjigo, pogledamo
smešen videoposnetek, prejmemo elektronsko pošto od šefa ali sporočilo od partnerja,
kar vse postane del iste bralne izkušnje (McLaughlin, 2015).
Po izsledkih raziskave iz leta 2011, v kateri je sodelovalo 323 Fincev, starih od 16 do 35 let,
jih 60 % uporablja družbene medije (Facebook, YouTube, bloge, spletno TV ...) vsaj eno
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uro na dan. Večina ima doma več kot deset knjig, skoraj polovica pa več kot 50. Njihove
bralne navade so odvisne od njihovega vsakdanjega življenja in situacije. Študentje največ
časa namenijo študiju in delu, kar tudi določa vrsto branja in uporabo ostalih medijev.
Veliko jih navaja pomanjkanje časa za prostočasno branje. Raziskovanci z majhnimi otroki
zato izbirajo krajša besedila. Branje na spletu predstavlja hitro pregledovanje in ne
poglobljenega branja, dnevna internetna rutina pa pregledovanje elektronske pošte,
Facebooka in ostalih priljubljenih spletnih strani in objav. Raziskovanci se za branje daljših
besedil lažje osredotočijo na tiskan format, prav tako imajo pri elektronskih virih pogosto
težave z dostopom zaradi avtorskih pravic, so pa le-te na splošno hitreje dosegljive, saj so
prostorsko in časovno neomejene ter cenejše in bolj ekološke. Le nekaj študentov ima na
razpolago svoj tablični računalnik ali elektronski bralnik (Herkman in Vainikka, 2014).
Prav tako Kovač in Weel (2018) ugotavljata, da smo v zadnjih petih desetletjih priča
prehodu tiskanih medijev v avdiovizualne in rasti digitalnih medijev po letu 1990, prav
tako pa tudi prehodu iz daljših besedil v krajše – do 500 besed (npr. na spletnih straneh,
Facebooku, Twitterju ...). Daljša besedila navadno zahtevajo in povzročijo poglobljeno
branje, krajša spletna besedila pa pogosto le preletimo. Do težave pride, ko se soočimo z
branjem kompleksnih besedil iz zaslonov.
Spremenil se je torej način sprejemanja informacij, iz upadanja branja daljših leposlovnih
in neleposlovnih besedil k naraščanju branja krajših in srednje dolgih manj kompleksnih
besedil. Med letoma 1960 in 2010 je bil čas branja daljših besedil prerazporejen za branje
krajših in srednje dolgih besedil in gledanje televizije, filmov in nanizank. Prav tako tiskana
knjiga ni več glavni medij za prenos znanja, kulture in razvedrila. Bralne prakse so se
vedno prilagajale kulturnemu in družbenemu okolju in vrsti besedila. Na spletu tako
večopravilnost oz. multitasking pogosto vodi v bolj površno, hitro branje temu
prilagojenih enostavnejših, krajših besedil, ki od nas ne zahteva velikega kognitivnega
napora in posledično tudi ne gradnje novega besedišča, znanja in kritičnega razmišljanja.
Kljub temu pa zaenkrat poglobljeno branje daljših besedil še vedno temelji na tiskani
obliki (Kovač in Weel, 2018).
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5. BRANJE IN DRUGI MEDIJI TER NJIHOVA PROSTORSKA UMESTITEV
Kanadski filozof, literarni kritik, sociolog in medijski teoretik Marshall McLuhan (1911–
1980) se je kljub »nenaklonjenosti do modernosti nadejal, da bodo novi elektronski in
digitalni mediji odpravili fragmentiranost in odtujenost v tiskani dobi« (Furedi, 2017, str.
218). Tiskano besedilo naj bi bilo namreč individualiziran medij, ki ga bo nadgradil
multisenzoričen in elektronski medij. Namesto odtujene in izolirane kulture tiska naj bi
nastala elektronska medsebojna skupnost oz. globalna vas. Kasneje izbruh zaskrbljenosti
glede prihodnosti branja in možnosti, da lahko elektronski mediji (telefon, radio,
televizija) ogrozijo moralno ureditev in vrednote, ki temeljijo na pisani besedi, predstavlja
eno od oblik moralne panike (Furedi, 2017, str. 218–228).
Weel (2014) ugotavlja, da je branje na spletnem digitalnem področju postalo le del
ponudbe medijskih dejavnosti, saj si prostor deli z nakupovanjem, spremljanjem filmov in
televizije, poslušanjem radia ali vsebin na prenosnih medijskih predvajalnikih, s
pošiljanjem elektronske pošte ali pisanjem blogov. Knjiga s svojo snovno obliko podpira
zapisovanje človekovih misli in s tem določa »hierarhičen, urejen in linearni red«, ki ga
Weel (2014, str. 203) imenuje red knjige. Red knjige vpliva tudi na naš način pojmovanja
sveta in daje prednost hierarhičnemu, urejenemu in linearnemu razmišljanju. Pomen
pisane besede v komunikaciji je v zahodni družbi dosegel vrhunec okoli leta 1900, pred
razmahom avdiovizualnih medijev v 20. stoletju. Po letu 1990 pa je po dobrih petih letih
svet zavzel svetovni splet, ki omogoča bolj prožne načine shranjevanja in načina
dostopanja do informacij ter prikazovanja vsebine. Digitalni medij je torej bolj pretočen,
pa tudi nagnjen k neredu, vedno večjemu številu podatkov, povezan s številnimi
povezavami in možnostjo spletnega iskanja. Digitalni red bo morda začel nadomeščati red
knjige (Weel, 2014).
Po eni strani so bili v petdesetih letih 20. stoletja precej črnogledi glede usode branja, po
drugi strani pa je bilo tedaj branje visoke literature in branje na splošno na vrhuncu.
Medtem ko so v revijah pisali o vzrokih za nezavidljiv položaj branja, je javnost prezrla, da
je prodaja knjig naraščala in da je branje ostajalo priljubljen način preživljanja prostega
časa, kljub prihodu televizije (Furedi, 2017, str. 218–228).
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Leta 1955 je namreč v ZDA televizijo imelo 78 % družin, leta 1970 je ta odstotek narasel
na 95 % in leta 1985 na kar 98 % (Cavallo in Chartier, 1999).
Napovedi o koncu knjige krivdo pripisujejo naraščajoči uporabi elektronskih medijev, ki
naj bi ljudi odtegovala od branja knjig. Vendar je bilo ugotovljeno tudi, da mnogi
intenzivni uporabniki novih medijev, zlasti interneta, berejo več kot povprečni posameznik
(Furedi, 2017, str. 228).
Obstoj tiskane knjige kljub prihodu radia in televizije skoraj celo 20. stoletje ni bil ogrožen,
saj je njen položaj utrjeval izobraževalni sistem, ki je temeljil na branju leposlovnih in
neleposlovnih knjižnih vsebin ter pomenil pridobivanje bralnih navad in »bralne
kondicije«. Zaradi velike vključenosti prebivalstva v izobraževalni sistem po drugi svetovni
vojni in usposobljenosti za branje se je nevtraliziral tudi negativni vpliv televizije na branje
in izdajanje ter prodajanje knjig (Kovač in Gregorin, 2016, str. 29).
Med 1510 Estonci, starimi med 15 in 74 let, so ugotovili, da se glede branja in uporabe
drugih elektronskih medijev raziskovanci delijo na različne tipe, in sicer na tiste, ki veliko
in kakovostno berejo in so hkrati tudi zelo aktivni na družbenih medijih in vešči uporabe
elektronskih medijev, na ljubitelje branja, ki pa računalnik in internet izven službenega
časa redkeje uporabljajo, na povprečne bralce, ki tudi niso zelo vešči uporabe računalnika,
in nebralce, ki od medijev največ gledajo televizijo (Lauristin, 2014).
Leta 1998 je bila opravljena raziskava Knjiga in bralci IV med 1084 slovenskimi
gospodinjstvi, v kateri so med drugim proučevali tudi branje knjig in uporabo računalnika
ter gledanje televizije. Med rednimi bralci (prebranih več kot 20 knjig letno) je bilo opazno
več uporabnikov računalnika kot med nebralci in potencialnimi bralci. Takrat je redne
uporabnike knjig in računalnikov predstavljala mlajša populacija z nadpovprečnimi
dohodki in z višjo ali visoko izobrazbo. Ugotovili pa so tudi, da med gledanostjo televizije
in branjem knjig ni pomembne povezanosti in da tako gledanje televizije ne izključuje niti
ne spodbuja branja. Negativno razmerje med branjem knjig in gledanjem televizije se je
kazalo le v skupini gledalcev, ki gledajo televizijo več kot 22 ur na teden, v kateri je bil tudi
najnižji delež rednih bralcev (Žnideršič, Podmenik in Kocijan, 1999).
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Po podatkih iz raziskave Knjiga in bralci V, opravljeni leta 2014, med 1037 prebivalci
Slovenije, starimi med 15 in 75 let, pa je glede rabe medijev na prvem mestu gledanje
televizije (96 % anketirancev), sledi ji branje časopisov in/ali revij v katerikoli obliki (90 %),
brskanje po spletu (81 %), spremljanje družabnih omrežij (63 %), nato branje knjig v
tiskani ali elektronski obliki (56 %), obisk koncerta popularne glasbe, kluba ali veselice
(32 %), obisk kina (17 %) ter obisk gledališča, klasičnega koncerta ali opere (14 %) in obisk
galerije ali muzeja (14 %) (Kovač, Blatnik, Rugelj, Rupar in Gregorin, 2015, str. 77).
Vse večja uporaba spleta lahko povzroči manjšo zmožnost koncentracije in poglobljenega
branja daljših besedil, s tem pa posledično tudi manjšo rabo knjig (Kovač, Blatnik, Rugelj,
Rupar in Gregorin, 2015). K temu botruje še manjša opaznost besedilnih medijev v
primerjavi z avdiovizualnimi in večja kognitivna zahtevnost branja v primerjavi z miselno
manj zahtevnim gledanjem in poslušanjem (Weel, 2014).
Pismenost so včasih dojemali kot moralno vrednoto, danes pa velja zgolj za kognitivno
veščino. S tem se branju odvzame moralne kakovosti, zato se branje sooča z izzivi
kulturnega razvrednotenja. Kljub temu pa tudi danes arhitekti za notranjo opremo
postavljajo knjižne omare za namen razkazovanja knjig in ustvarjanje vtisa sofisticiranosti
hišnih lastnikov. Tudi scenografije televizijskih studiev vsebujejo knjižne police v ozadju z
impresivnimi knjigami, da bi s tem dajali težo oddajam. Tudi danes, v dobi interneta,
digitalne tehnologije in e-knjig, knjižna omara opominja občinstvo, da gre za resno osebo,
ki se ji splača prisluhniti (Furedi, 2017).
Dandanes ljudje beremo v najrazličnejših položajih tudi npr. iztegnjeni na tleh, naslonjeni
na zid, sedeči pod mizo, z iztegnjenimi nogami na mizi in podobno. Odnos do branja je
postal bolj direkten in intenziven in s tem tudi ravnanje s knjigo, ki mnogokrat leži kje
ukrivljena, založena, nosimo jo s seboj, odlagamo na različna mesta ter vanjo tudi pišemo
in podčrtujemo. Prav tako v domu knjige nimajo več posebnega, določenega mesta za
shranjevanje, kot so bile nekoč za to namenjene knjižne omare ali police oz. kabineti in
posebne sobe, ampak sobivajo z ostalim neknjižnim avdio-vizualnim in elektronskim
gradivom in opremo, ki zapolnjuje naše bivalne prostore in kaže na naš življenjski stil.
Zaradi velike dostopnosti knjig in posledično njihove kratke življenjske dobe je danes vse
redkejše tudi ponovno branje knjig, ki je bilo včasih vezano na dragocenost posamezne
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knjige in na skrbno proučevanje njene vsebine. Branje si vse bolj prilagajamo lastnim
željam in potrebam, tako da mnogokrat besedila le preletimo, listamo naprej in nazaj,
preskakujemo poglavja, si po svoje razlagamo prebrano, delamo zaključke, prebrano nas
osrečuje, dolgočasi, besedila pozabimo, povzemamo ali branje prekinjamo, kadarkoli se
nam zljubi (Cavallo in Chartier, 1999).
Vzrok za skakanje od enega besedila k drugemu, brskanje in prelistavanje ter pomanjkanje
premisleka o prebranem vidi tudi Furedi (2017) v množici dostopnih besedil in poplavi
informacij. Bolj kot privlačnost novih komunikacijskih sredstev je pri tem problem zadrega
o izbiri vsebine komuniciranja.

6. PRIMERI RAZISKAV BRALNIH NAVAD V DOMAČEM OKOLJU
6.1 BRANJE TISKANIH IN ELEKTRONSKIH GRADIV TER INDIVIDUALNE
BRALNE NAVADE DRUŽINSKIH ČLANOV
Rouncefield in Tolmie (2011) sta proučevala bralne navade in prakse v treh različnih
gospodinjstvih, ki so vsa vključevala starše, stare okrog štirideset let, in njihove še ne
polnoletne otroke. Raziskovanje je potekalo prek neposrednega opazovanja in
nestrukturiranega intervjuja. Posebej sta se osredotočala na bralne navade pri branju
tiskanih knjig, branju z računalnika in drugih elektronskih naprav, kot sta iPad in Kindle,
ter pri branju knjig drugim. Prav tako pa sta raziskovala tudi organizacijske značilnosti
branja doma, časovne in prostorske umestitve branja, dostopnost, vidnost branja drugim
članom družine in medsebojno usklajevanje. Kar se tiče bralnih navad doma, sta
ugotovila, da imajo nekateri ljudje na primer pri strani, ob postelji hkrati kup tiskanih
knjig, na vrhu pa še bralnik Kindle ter tako berejo izmenjaje nekaj časa tiskano knjigo,
nato pa še elektronsko. To se poleg spalnice dogaja tudi na stranišču. Spet drugi pri
zajtrku za mizo nočejo uporabljati bralnika, temveč raje tiskan časopis, ki si ga potem vsi
za mizo delijo in komentirajo prebrano. Veliko otrok, vključenih v raziskavo, bere zvečer v
postelji, en pa v postelji raje bere zjutraj. Glede branja so intervjuvanci še navajali, da
berejo le, ko nimajo ničesar drugega za početi, berejo v postelji, da lažje zaspijo, berejo
med sončenjem (raje kot rešujejo križanke), berejo, da pobegnejo od določenih stvari,
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berejo večinoma ponoči, v postelji, nekateri imajo poseben kotiček za branje ter tudi da
so pred dobo računalnikov ob prvi priložnosti prebrali vse, kar jim je prišlo pod roke.
Eden izmed raziskovancev je še navedel, da v primeru, ko bere v naslonjaču in vmes
postane žejen, pusti knjigo odprto počivati na naslonu za roke, medtem ko pri prekinitvi
branja knjige v postelji, preden gre spat, v knjigo vstavi kazalko oziroma označbo in jo
zaprto odloži na stran. Spet drugi ima navado, da si čez vikend zjutraj, ko vsi drugi še spijo,
na bralnik Kindle naloži elektronski časopis in ga ob pitju kave sede prebira v postelji. V
družinah je tudi običajno, da se otroci hitreje pripravijo na spanje, če vedo, da bo prej
sledilo še branje. Starši opažajo, da včasih tudi drugi, starejši otroci prisluhnejo branju
mlajšim otrokom, če se takrat nahajajo v istem prostoru, četudi so navidezno zaposleni s
čim drugim. Najstarejši sin v enem od proučevanih gospodinjstev ima navado, da
prebrano knjigo odloži pred vrata materine spalnice in ji s tem sporoča, da je sedaj lahko
ona na vrsti za branje te knjige (Rouncefield in Tolmie, 2011).
Eden izmed raziskovancev večino svojih knjig podari v dobrodelne namene, obdrži pa
tiste, ki jih nima še v elektronski obliki, te potem shranjuje v zgornjem nadstropju hiše.
Prav tako obdrži kuharice, čeprav tudi te občasno pregleda in iz manj uporabnih izreže
njemu uporabne recepte, ki jih potem shrani v kuhinji. V dnevni sobi hrani manjšo zbirko
strokovnih, filozofskih in naravoslovnih knjig, ki je v kratkem ne namerava širiti in mu služi
kot referenčno gradivo ter mu je zato vedno pri roki. V dnevni sobi ima taisti
intervjuvanec tudi nekaj knjižnih stojal, kamor v družini odlagajo knjige, ki jih nameravajo
prebrati oziroma so jih ravnokar prebrali, ali pa takrat, ko knjige prejmejo kot darilo
(Rouncefield in Tolmie, 2011).
Ena od intervjuvanih mater navaja, da si knjige pogosto izmenjuje z materjo sinovega
prijatelja. Izmenjujeta si knjige, ki sta jih že prebrali in sta v njih uživali ter za katere
menita, da bodo ustrezale druga drugi. Ugotovljeno je bilo še, da se ljudje precej zanašajo
na priporočila drugih, ko se na primer preizkušajo v branju novega žanra oziroma zbirke
knjig (Rouncefield in Tolmie, 2011).
Predstavljena raziskava da vpogled v bralne navade ljudi v domačem okolju, kar je tema in
predmet zanimanja tudi mojega raziskovanja. Izvemo, kje in kako raziskovanci berejo,
kako shranjujejo in kam odlagajo knjige, ter podrobneje prikaže bralne rituale nekaterih
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raziskovancev. Prav tako je uporabljena metoda intervjuja, ki sem se je poslužila tudi
sama in predstavlja primer kvalitativnega obravnavanja in raziskovanja bralnih navad.

6.2 TIHO BRANJE ŠTUDENTOV IN POMEN PRISOTNOSTI DRUGIH LJUDI MED
BRANJEM
Kvalitativna študija bralnih navad med študenti, izvedena s pomočjo fokusnih skupin, je
odkrila tudi pomen prisotnosti in sočasnih aktivnosti drugih ljudi v prostoru, kjer nekdo
tiho bere, ter vzroke za izbiranje kraja in časa branja. V raziskavo je bilo vključenih 36
študentov s povprečno starostjo 21,58 leta, ki so prihajali iz šestih evropskih držav (Češke,
Hrvaške, Portugalske, Slovenije, Španije in Švedske). Raziskovali so njihov namen branja
(branje za prosti čas ali za študij), zvrst (leposlovje, strokovno gradivo), nosilec (tiskana
knjiga, prenosni računalnik, bralnik, pametni telefon ...) in kako sta s tem povezana oz.
soodvisna kraj in čas branja. Redko kdo za branje želi popolno samoto in tišino, izjema je
branje v študijske namene. Okolja, kjer študentje berejo, se delijo na dom, na branju
namenjene prostore zunaj doma (na primer knjižnica ali šola) in druga javna okolja (na
primer parki) (Kuzmičová, Dias, Vogrinčič Čepič, Albrechtslund, Casado, Kotrla Topić, ... in
Teixeira-Botelho, 2017).
Raziskovanci so kot najbolj priljubljeno in najpogostejše bralno okolje označili prav dom.
Znotraj doma večinoma berejo na postelji ali na kavču oziroma v spalnici ali v dnevni sobi.
Drža pri branju pa se tako povezuje z ležanjem ali slonjenjem ter s sproščenostjo in
udobjem. Navajajo na primer, da se pri branju za prosti čas najraje uležejo, ker jim to
omogoča lažje vživljanje v zgodbo, nekateri berejo s prekrižanimi nogami na zofi, drugi
napol sede na postelji. Nekdo je navedel, da se pozimi med branjem s hrbtom nasloni na
radiator in pokrije z odejo, poleti pa se namesti na kavč in se obda z blazinami. Večinoma
berejo tiskano, čeprav nekateri omenjajo prednost majhnih in lahkih pametnih telefonov
ali elektronskih bralnikov, medtem ko berejo v postelji. Doma berejo tudi med večerjo,
med pitjem kave in na stranišču. Pri branju za študij pa to največkrat počnejo za mizo, s
pisalom v roki. Kljub temu da doma pregovorno vsak najde svoj mir, jih veliko meni, da
radi berejo doma, tudi če ni tišine. Pravzaprav ugotavljajo, da je doma, ob prisotnosti
bratov in sester, redkokdaj tišina ter da se ostali družinski člani pogosto pogovarjajo ali
gledajo televizijo, medtem ko sami berejo. Spet drugi pa menijo, da je doma preveč
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motečih dejavnikov in obveznosti, ki jih je treba postoriti, zato raje berejo zunaj doma
oziroma imajo svojo sobo, rezervirano za branje v študijske namene, za prostočasno
branje pa raje izberejo živahnejše javne prostore in okolja. Nekateri v svojih stanovanjih
prakticirajo tudi skupinsko glasno branje, ki jim predstavlja intimni dogodek
medsebojnega povezovanja. Veliko pa jih doma uživa tudi v sočasnem branju z drugimi
družinskimi člani, na primer v dnevni sobi, pri čemer vsak tiho bere svojo knjigo in si poleg
prostora in časa branja z drugimi deli tudi občasne komentarje o prebranem, kar prispeva
k dinamičnemu vzdušju in druženju. Navajajo, da jim prisotnost drugih ljudi v prostoru,
kjer berejo, daje občutek pripadnosti in da nekateri celo niso zmožni do konca prebrati
knjige, če je v prostoru prevelika tišina. Radi berejo tudi na primer za mizo v kuhinji, pri
čemer so sicer zatopljeni v knjigo, vendar v ozadju slišijo zvoke, kot je prižgana televizija,
klepet matere in podobno. Menijo, da se pri branju v samoti človeka hitro polasti
osamljenost in da je tako bolje, če je v prostoru prisoten še kdo drug, tudi če počne nekaj
popolnoma drugega (Kuzmičová et al., 2017).
Kar se tiče formata in nosilca, so študentje izkazali preferenco po tiskanem gradivu
oziroma si študijska elektronska gradiva natisnejo, tako da besedilo lahko podčrtujejo in si
zraven zapisujejo. Prav tako imajo občutek, da si natisnjena besedila bolje zapomnijo kot
elektronska. Na splošno pa tudi menijo, da za bolj zahtevno, študijsko branje dom ni
najboljša izbira in da raje študirajo v knjižnici ali na fakulteti. Nekateri izbirajo knjižnice, v
katerih se bodo učili, glede na razpoloženje. Večina torej doma prakticira prostočasno
branje, v knjižnicah pa študijsko, saj menijo, da ni drugačen le prostor branja, ampak tudi
atmosfera v njem. Prav tako povezujejo vzravnano, pokončno držo za mizo s študijskim
branjem, bolj sproščeno, ležečo pa s prostočasnim. Čeprav je tudi tu možno opaziti
odstopanja, saj je nekdo na primer izpostavil, da ga branje pomembnega gradiva za študij
dela nervoznega, branje takšne literature v postelji pa sprošča to napetost, tako da se
lažje posveti vsebini in branju. Sicer pa študentje knjižnice kot prostor za branje cenijo
zaradi primernih miz, stolov, osvetlitve, sorazmerne tišine oziroma odsotnosti motečih
dejavnikov, ki se pojavljajo doma in utegnejo zmanjšati zbranost pri branju. Poleg tega se
je izkazalo tudi, da na njihovo motiviranost za branje ugodno vpliva prisotnost drugih ljudi
v knjižnični čitalnici, ki prav tako berejo oziroma študirajo, saj jim to na nek način utrjuje
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pripadnost in socialno identiteto, ki jo imajo kot skupina študentov in bralcev (Kuzmičová
et al., 2017).
Glede branja na drugih javnih krajih so pri študentih zelo prišli do izraza pametni telefoni,
saj so s svojo vsestranskostjo, prenosljivostjo in enostavno uporabo vključeni v vsakdanja
opravila ter jih tako tudi kot bralno napravo lahko uporabljajo kjerkoli in kadarkoli (na
avtobusu, med predavanji, v parku, kavarni ...). Kot njihovo slabost navajajo sicer
majhnost zaslona in precejšnjo možnost zmanjšane zbranosti pri branju zaradi
večopravilnosti. Takšno branje je pogosto prekinjeno in nekontinuirano in zato velikokrat
predstavlja branje krajših prispevkov, dnevnih novic ali objav na družbenih medijih. Pri
branju s telefona se tudi lažje zlijejo z okolico oziroma je njihovo dejanje branja manj
očitno kot pri branju fizične knjige. Prav tako je branje s telefona sprejemljivejše v družbi,
saj bralca ne izolira toliko od drugih članov, kot ga lahko branje fizične knjige. Bralci tako
držo (ležeča, sedeča ...) in nosilec branja (tiskan, elektronski) povezujejo z vsebino
(prostočasna, za študijske namene) in okoljem (dom, določeni prostori izven doma, javni
kraji ...) (Kuzmičová et al., 2017).
Raziskava predstavlja eno izmed izhodišč za mojo nalogo, saj se je v njej izkazalo, da
udeleženci označujejo dom kot najpogostejše bralno okolje. Prav tako se raziskava dotika
vprašanj vpliva prisotnosti drugih ljudi v prostoru med branjem, povezave drže in nosilca
branja z vsebino in okoljem ipd.

6.3 POVEZAVA ŽIVLJENJSKEGA OBDOBJA IN BRALNIH NAVAD
Nolan-Stinson (2011) ugotavlja, da je branje treba proučevati znotraj vsakdanjega življenja
bralcev in ne kot ločeno aktivnost. Upoštevati je treba družbene, kulturne, prostorske in
časovne dejavnike, ki vplivajo na branje. Avtorica za raziskovanje uporabi etnografsko
metodo »žive zgodovine« (»life history research«), ki navadno temelji na intervjuvanju
raziskovancev, pri čemer so v središču proučevanja kulturnih praks osebne izkušnje
posameznikov. Nolan-Stinsonovo (2011) je pri raziskovanju bralnih navad zanimalo, kdo je
posamezen bralec, kako njihova osebna zgodovina oblikuje bralno izkušnjo, kako so se
spreminjale njihove bralne izkušnje in navade skozi čas ipd. Osredotočala se je na razlike
med bralci in na to, kaj naredi njihovo bralno izkušnjo edinstveno. V raziskavo je vključila
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ljudi, ki sami sebe smatrajo za navdušene bralce in jim branje predstavlja pomemben del
življenja. Z vsakim je opravila polstrukturiran intervju, ki je trajal od ene do dve uri v času
šest mesečnega obdobja zbiranja podatkov. Intervjuji so bili z dovoljenjem intervjuvancev
posneti in transkribirani. Intervjuvanje je potekalo v restavraciji in na domovih
intervjuvancev. V času začetnega intervjuvanja so intervjuvanci izpolnjevali tudi dnevnike
branja. Čez pet let je avtorica ponovila obsežnejše intervjuvanje na domu z vsemi tistimi
raziskovanci, ki so na to pristali. V začetnem intervjuvanju je ugotovila, da bralci dajo velik
poudarek na posedovanje lastnih knjig, zato je v nadaljnjo raziskavo vključila tudi
raziskovanje shranjevanja knjig in organiziranost prostorov za branje v domovih
intervjuvancev. V članku predstavljen intervjuvanec bere med zajtrkom, na vlaku, pred
spanjem, večinoma fragmentirano, največ dve uri na dan, kolikor mu dopušča sedanja
služba. Bralne prakse so povezane s časom in prostorom, ki ga imajo intervjuvanci na
razpolago za branje, npr. med vožnjo iz službe domov, na vlaku. Za razliko od tega pa je
imel v prejšnji službi, kjer je delal pri vladni agenciji Peace Corps (gradnja šol), v Afriki od
zgodnjega jutra do poldneva (kasneje je bilo namreč prevroče), v popoldnevih veliko več
časa za branje. Takrat je bral tudi bolj raznovrstno in zahtevnejšo literaturo, saj je lahko
bral skoncentrirano in mu ni bilo treba branja prekinjati z drugimi obveznostmi. Knjige so
si prostovoljci na delu tudi delili med seboj. Pri obravnavanem intervjuvancu je branje
zelo odvisno od kraja in časa, ki mu ga narekuje služba. Pravi, da ko ima na razpolago
manj časa, raje bere revije in časopise, ko ga ima več, pa knjige. Intervjuvanec povezuje
svoje delo z branjem, saj meni, da se je pri njem treba zanimati za svet, zgodovino, jezike,
kulturo, tekoče dogajanje, politiko, antropologijo itd., le-to pa spoznavaš z branjem. Doma
ima v sobi, kjer največ bere v naslonjaču, na policah knjige, ki jih je nedavno prebral, in
zgodovinske knjige o Afriki, na policah na hodniku in v sobi pa so poleg knjig postavljeni
tudi artefakti iz Afrike (Nolan-Stinson, 2011).
V raziskavi sta uporabljeni metodi polstrukturiranega intervjuja in dnevnika branja, ki sem
ju uporabila tudi sama. Prav tako avtorica raziskuje področje osebnih bralnih navad,
vpetih v vsakdanje življenje, kar je področje tudi moje raziskave.
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6.4 BRANJE PRED SPANJEM
V telefonski raziskavi med 1001 naključnim odraslim Norvežanom s povprečno starostjo
47,5 leta so raziskovali različne navade v spalnici, med katere spada tudi branje v postelji.
Glede slednjega so ugotovili, da je uporaba elektronskih medijev v postelji po času za
spanje značilnejša za mlajše raziskovance in to ne glede na spol. Dnevno uporabo teh so
opazili pri 61,8 % vprašanih, starih od 18 do 29 let, medtem ko je raba med starejšimi od
60 let le 3,7-odstotna. Branje v postelji po času za spanje pa narašča z leti in je pogostejše
pri ženskah. Vsako noč v postelji bere 15,1 % intervjuvanih ljudi, mlajših od 30 let, 20,3 %
ljudi, starih med 30 in 44 let, 20,6 % starih med 45 in 59 let, in 26,7 % ljudi, starih nad 60
let. Sicer pa skoraj polovica vprašanih v nočnem času v postelji ne bere (Bjorvatn, Mrdalj,
Saxvig, Aasnæs, Pallesen in Waage, 2017).
Omenjena raziskava je za nalogo zanimiva, saj poda ugotovitve, ki se dotikajo časa branja
in uporabe preostalih medijev, ki je tudi eden izmed vidikov mojega raziskovanja.

6.5 BRALNE NAVADE STAREJŠIH NA PODEŽELJU
Načini branja in bralne prakse ter domače zbirke gradiva so bili predmet raziskave, ki jo je
Manke (2013) izvedla s šestimi rednimi bralci, rojenimi med letoma 1916 in 1936, ki so
prihajali s podeželskega okolja Brazilije. Uporabljeni so bili poglobljeni intervjuji, pa tudi
razni popisi, pisma, slike in besedila, ki so jih raziskovanci napisali o svojem branju. Precej
knjig v domačih knjižnicah so raziskovanci prejeli kot darilo od družinskih članov in
prijateljev ali so jih kupili, nahajajo pa se večinoma v spalnicah, v predalnikih in omarah.
Razpon števila knjig v zasebnih zbirkah raziskovancev se giblje med osem in 131, glede na
tematiko pa so večinoma zgodovinske, leposlovne, verske in didaktične. Intervjuvanci
doma hranijo tudi precej časopisov. Eden izmed njih navaja, da večinoma bere čez dan,
poleti najraje sede v senci dreves, za razliko od takrat, ko je bil še zaposlen in je večinoma
zaradi drugih obveznosti čez dan bral le ponoči, za mizo, pri svetilki. Spet druga
intervjuvanka rada bere na kavču in ima pri tem noge pokrite z odejo, tako kot jih je ob
koncu dneva pri branju imel že njen oče, kar kaže na to, da se bralne navade tudi
prenašajo. Večina intervjuvancev je pred upokojitvijo imela čas in navado brati zvečer ali
ponoči in nekateri to tudi po upokojitvi še ohranjajo, kljub temu da sedaj čez dan nimajo
več toliko opravkov. To se kaže tudi pri tretji upokojeni intervjuvanki, ki čez dan plete,
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kvačka in posluša radio, zvečer, ponoči in ob nedeljskih popoldnevih pa bere, sede na
postelji. Prav tako je bila omejenega časa za branje pri ženskah vajena tudi četrta
intervjuvanka, ki navaja, da je lahko brala le ob nedeljah in ob deževnih dneh, popoln čas
za branje pa je imela le, ko je bila bolna. Tudi po upokojitvi še vedno opravlja dela na
polju, tako da branje še vedno prakticira v nočnem času ali ob nedeljah, sede na stolu za
na plažo, z Biblijo v naročju, v kuhinji. Razlika med moškimi in ženskami se pri bralnih
navadah pokaže tudi po upokojitvi, saj moški intervjuvanci navajajo, da imajo sedaj več
časa in jim branje predstavlja prostočasno prakso, ki jo lahko izvajajo kadarkoli, medtem
ko ženske menijo, da imajo čez dan še vedno veliko zadolžitev v gospodinjstvu in tako
branje še vedno prakticirajo bolj v večernih in nočnih urah.
Povzeti izsledki so primer raziskovanja prisotnosti in obsega domačih knjižnic
udeležencev, odnosa do branja, najpogostejšega časa branja in bralnih navad nasploh, kar
služi tudi kot izhodišče moji raziskavi.

6.6 PRILJUBLJENA MESTA BRANJA V HIŠI
Na spletni strani Bookreporter.com (https://www.bookreporter.com), ki je namenjena
ljubiteljem knjig in vsebuje intervjuje s pisatelji, knjižne recenzije, forume, bloge in
mnenja uporabnikov o knjigah in pisateljih, je bilo leta 2009 zastavljeno tudi vprašanje o
priljubljenih mestih branja v hiši. Dobili so čez 300 odzivov. Bralci so kot taka mesta
največkrat označili spalnico in dnevno sobo oziroma posteljo, kavč ali naslonjač, čeprav je
tudi znotraj istih prostorov mogoče opaziti priljubljene specifike med bralci, kot so na
primer dodajanje odej in blazin, gretje ob kaminu, sončna svetloba, prisotnost živali ob
branju (mačke in psi na kavču/postelji, pri/na nogah, v naročju, petje ptic), napitki (kava,
čaj, vino), glasba v ozadju in podobno. Opazne so tudi razlike med branjem pozimi (pri
kaminu, z odejami ...) in poleti (na terasi, ob bazenu ...), podnevi ali ponoči ter zjutraj,
popoldan ali zvečer. Precejšen poudarek dajo bralci pri branju tudi na osvetlitev (naravna
pri oknu ali zadostna umetna s svetilkami) in pogled iznad knjige (na primer na sončni
zahod, vodo, ptice, drevesa ...). Med drugimi prostori in pohištvom v hiši so bili velikokrat
omenjeni tudi zastekljen zimski vrt (angl. sunroom), terasa, veranda oziroma balkon,
viseča mreža in gugalnik, kuhinja (sončna lega, bližina prigrizkov, lepe vonjave in branje
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med pripravljanjem hrane), ob oknu, domača knjižnica ter kopalnica in kopalna kad. V
manjšem obsegu pa še soba za goste, delovni kabinet in lokacija ob bazenu. Prav tako so
bile omenjene tudi svetilke za branje ter mizice za odlaganje na primer skodelic, pisal,
knjig ... Držo med branjem največkrat označuje sproščena, ležeča ali polsedeča drža ter
variacije, kot so privzdignjene noge, vgnezdenost med odeje in blazine in podobno.
Priljubljene lastnosti prostora za branje pa so mir oz. tišina, primerna toplota in svetloba
ter udobje. Redkejše, individualne navade pri branju se odražajo v denimo navedenem
prižganem ventilatorju med branjem za namen preglasitve morebitnega hrupa v hiši ali v
uporabi masažnega stroja za hrbet med branjem (Where is your favorite place to read in
your house?, 2009).
Predmet spletne poizvedbe so specifično mesta v hiši oz. domu, kjer ljudje največ berejo,
ter njihovi bralni rituali, kar da vpogled v življenje ljudi doma in vključenost branja v
domači vsakdan, na kar sem se pri raziskovanju tudi sama osredotočala.

7. METODOLOGIJA
V raziskavi je bila uporabljena kvalitativna analiza, katere namen je razumevanje, kako
določena skupina ljudi oz. posamezne osebe osmišljajo, razumejo, doživljajo in izvajajo
določen dogodek, pojav ali družbene procese (Ule, Kamin in Švab, 2018), v tem primeru
branje in bralne navade, ki jih imajo.
Uporabljena raziskovalna metoda je bil polstrukturiran intervju in dvotedenski dnevnik
branja.

7.1 INTERVJU
Vprašanja v intervjuju so se delila na sedem večjih sklopov z možnimi podvprašanji.
Vprašanja so se najprej nanašala na uvodna vprašanja, kot sta priljubljenost in namen
branja, nato na pogostost, vrsto, vzroke in načine branja ter nadalje posebej še na
prostor, način in čas branja doma. V intervjujih sem spraševala tudi po ostalih bralnih
ritualih in posebnostih intervjuvancev pri branju (kot je npr. prisotnost drugih ljudi v
prostoru, pogovor o prebranem, preference glede svetlobe pri branju, razporeditve
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besedila, vezave ipd.), po načinu izbire gradiva, bralni drži, odnosu do branja in
prepletanju medijskih praks. Na koncu pa so sledila zaključna vprašanja, ki so zajemala
dodatna mnenja in pripombe intervjuvancev ter njihove demografske podatke.
Intervjuje sem po predhodnem dovoljenju intervjuvancev snemala z aplikacijo na
mobilnem telefonu ter jih nato dobesedno prepisala in izvedla opisno analizo vsebine s
kodiranjem podatkov (Flick, 2006). Uporabila sem deduktiven pristop oz. zaprto kodiranje
(Patton, 2002), pri čemer sem že pred pričetkom analize podatkov pripravila seznam kod
in nato v analizi preverjala, ali se v odgovorih pojavljajo. Vsebinsko podobne kode sem
združila v kategorije, iz katerih je nastala tematska mreža nadrednih in podrednih tem
(Stirling, 2001). Izvajanje intervjujev je potekalo od konca aprila 2018 do začetka junija
2018. Povprečno sta bila izvedena po dva intervjuja na teden, večinoma v drugi polovici
tedna. Intervjuji so trajali približno od 30 do 70 minut, v povprečju pa okoli 50 minut.
Intervjuji so potekali v javnih pa tudi zasebnih prostorih, in sicer v kavarnah, v menzi, v
večnamenski dvorani knjižnice in v stanovanju intervjuvanke. Intervjuvanci so zaradi
anonimnosti poimenovani intervjuvanec/-ka 1, intervjuvanec/-ka 2 ...

7.2 DNEVNIK BRANJA
Dnevnik branja je služil kot refleksija bralnih navad raziskovancev po opravljenem
intervjuju in s tem dodatek k vsebini intervjujev. Vseboval je razpredelnico za vpisovanje
bralnih aktivnosti za okvirno obdobje dveh tednov. Vanj so raziskovalci vpisovali naslov,
avtorja in zvrst prebranega, vrsto, kraj in čas branja, držo pri branju, prisotnost
prehranjevanja med branjem, uporabo drugih medijev, prisotnost drugih ljudi, hrupnost
oz. mirnost okolice, oblačila za branje, svetlobo pri branju, oceno bralne izkušnje in druge
posebnosti in opažanja pri branju. Dnevnike sem raziskovancem razdelila ob koncu
intervjuja v tiskani obliki, tistim z elektronsko pošto pa sem jih poslala tudi v elektronski
obliki. Pridobljene popise bralnih praks sem primerjala in vključila k že dobljenim
podatkom iz intervjujev.
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7.3 UDELEŽENCI RAZISKAVE
V kvalitativni raziskavi o bralnih navadah doma je sodelovalo deset raziskovancev, ki so
bili izbrani z namenskim vzorčenjem. Kriterij za izbor je bil tudi to, da so raziskovanci redni
bralci in imajo predvidoma zaradi tega tudi bolj izoblikovane bralne navade ter bolj
ozaveščene svoje bralne rituale in jasnejše preference glede branja. Nabor raziskovancev
se je izvajal med potencialno ugodnimi skupinami ljudi, kot so člani in voditelji bralnih
skupin, zaposleni in obiskovalci v knjižnici ter študentje bibliotekarstva in sorodnih smeri.
Vzorec so na koncu sestavljali dve članici (hkrati tudi študentki bibliotekarstva in
komunikologije) in voditeljica (hkrati tudi zaposlena v medicini) bralne skupine v Knjižnici
Otona Župančiča, trije zaposleni (dve bibliotekarki in en knjižničar) v Knjižnici Otona
Župančiča, dve redni obiskovalki Knjižnice Otona Župančiča (upokojenka in zaposlena v
bančništvu) in dve študentki bibliotekarstva druge stopnje na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Glede na status so v raziskavi sodelovale štiri študentke, pet zaposlenih in ena
upokojenka. Starostno se je vzorec raziskovancev gibal od 23 do 74 let. Glede na
izobrazbo so raziskovanci dosegali od srednje strokovne, gimnazijske, univerzitetne
diplomirane prve stopnje, univerzitetne diplomirane druge stopnje do znanstvenega
magisterija. Sodelovalo je devet žensk in en moški.
Glede na klasifikacijo bralcev v raziskavi Knjiga in bralci IV in V se v obeh raziskavah največ
bralcev uvršča v skupino, ki je prebrala v zadnjih 12 mesecih (Knjiga in bralci V) oz. v
tekočem letu (Knjiga in bralci IV) štiri do deset knjig. Sledijo bralci, ki so v tem obdobju
prebrali eno do tri knjige, nato pa še tisti, ki so prebrali 11 do 20 knjig ter več kot 20. Pri
raziskavi Knjiga in bralci V slaba tretjina bralcev prebere vsaj eno knjigo na mesec, pri
raziskavi Knjiga in bralci IV pa je takih skoraj četrtina bralcev, s tem da je bilo v tej
raziskavi zajeto manjše časovno obdobje tekočega leta (Kovač, Blatnik, Rugelj, Rupar in
Gregorin, 2015). Intervjuvanci v lastni raziskavi preberejo povprečno tri knjige na mesec,
kar jih po tej klasifikaciji uvršča v skupino bralcev, ki preberejo več kot 20 knjig letno.
Večina intervjuvancev je namreč redno povezana z branjem, saj so med njimi knjižničarji
in bibliotekarji, študentje bibliotekarstva, člani oz. voditelji bralnih skupin ali pa redni
obiskovalci knjižnic. Namenoma so bili v raziskavi izbrani intervjuvanci, ki so tudi redni in
navdušeni bralci, s predpostavko, da so pri njih tudi izraziteje oblikovane bralne navade in
rituali, ki jih proučujem v nalogi.
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Slabi dve tretjini anketirancev v raziskavi Knjiga in bralci IV in V hrani v domačih knjižnicah
do 100 knjig, približno ena tretjina pa sto knjig in več (Kovač, Blatnik, Rugelj, Rupar in
Gregorin, 2015). Tu se intervjuvanci v lastni raziskavi ne razlikujejo bistveno, saj večinoma
hranijo doma prav tako do 100 knjig, le ena intervjuvanka navaja, da jih ima doma okoli
300. Glede na slovensko bralno populacijo, proučevano v raziskavah Knjiga in bralci IV in
V, torej intervjuvanci v lastni raziskavi letno preberejo več knjig, vendar za domače
knjižnice knjige kupujejo in hranijo približno v enakem obsegu.

8. REZULTATI
Rezultati individualnih intervjujev z desetimi raziskovanci so predstavljeni kot združeni
odgovori glede na posamezne sklope vprašanj iz intervjuja, s tem pa so prikazane tudi
razlike in podobnosti med intervjuvanci in njihovimi bralnimi navadami.
Intervjuvanka 1 je študentka tretjega letnika bibliotekarstva na prvi stopnji, stara 23 let.
Intervjuvanka 2 je študentka komunikologije na prvi stopnji, stara 24 let.
Intervjuvanka 3 je diplomirana bibliotekarka in informatičarka ter študentka
bibliotekarstva na drugi stopnji, stara 25 let.
Intervjuvanka 4 je diplomirana bibliotekarka in informatičarka ter študentka
bibliotekarstva na drugi stopnji, stara 26 let.
Intervjuvanka 5 je voditeljica bralnih skupin, zaposlena v medicini, stara 41 let.
Intervjuvanec 6 je knjižničar, star 37 let.
Intervjuvanka 7 je univerzitetna diplomirana literarna komparativistka, zaposlena v
knjižnici, stara 30 let.
Intervjuvanka 8 je univerzitetna diplomirana filozofinja in komparativistka, zaposlena v
knjižnici kot informatorka, stara 28 let.
Intervjuvanka 9 je upokojenka, stara 74 let.
Intervjuvanka 10 je magistra ekonomije, zaposlena v banki, stara 34 let.
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8.1 UVODNA VPRAŠANJA
V prvem sklopu vprašanj sem v intervjuju ugotavljala, kako radi in koliko intervjuvanci
berejo ter kaj berejo. Vsi intervjuvanci izjavljajo, da radi berejo, razlikujejo se po
pogostosti in zvrsteh branja.
Intervjuvanci preberejo povprečno tri knjige na mesec, študentje več berejo čez poletje.
Izmed leposlovja največ berejo družbene romane, kriminalke, zgodovinske romane,
fantazijske romane, biografske romane, ljubezenske romane, kratko prozo, poezijo,
potopise in srhljivke. Od strokovnega gradiva pa družboslovne knjige, knjige za
samopomoč, knjige s področja prehrane, fitnesa, zdravja, duhovne in osebne rasti,
bibliotekarstva, psihologije, sociologije, filozofije, literarne zgodovine in teorije,
pedagoško-andragoške knjige, biografije in kuharske knjige.
Intervjuvanka 1 o svojem branju še pravi: »Ne berem sicer toliko, kot bi rada brala. Je pa
to relativno od človeka do človeka. Ne berem vsak mesec oziroma kakšen mesec ali nekaj
mesecev ne preberem nobene knjige, potem pa kakšen mesec preberem po več knjig.
Poleti več berem, ker je čas, med študijskim letom pa manj, sploh med izpitnim obdobjem
dam knjige raje stran, ker bi sicer le brala.«
Intervjuvanka 2 zase pravi, da je »tako imenovani knjižni molj. Večinoma berem vsak dan.
Vsak dan, vsaj eno uro na dan. Na mesec preberem približno pet do šest knjig. Odvisno od
letnega časa. Poleti preberem več, sicer pa približno pet knjig na mesec. Berem
kriminalke, psihološke srhljivke, zgodovinske romane, tudi kakšne družboslovne knjige, pa
tudi knjige za samopomoč«.
Intervjuvanka 7 pravi: »Rada berem. Berem vsak dan, če se le da. Uro ali dve, če je le čas,
med vikendom pa več. Med vikendom več berem, ker imam več časa, med službo ne
morem in berem le potem doma, kar ostane časa. Berem romane, poezijo, pa tudi
literarno zgodovino in teorijo. S strokovnega oddelka sem brala psihološke in kuharske
knjige ter zdravstvene priročnike o zdravi prehrani in telovadbi.«
Intervjuvanka 8 pa razlaga: »Rada berem. Berem vsak dan, čeprav ne striktno vedno. Sem
skoraj vsak dan s kakšno knjigo v roki. Na mesec preberem približno štiri do pet knjig.
Največ berem družbene romane, kratko prozo, vmes pa še kriminalke in zgodovinske
romane.«
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8.2 NAMEN BRANJA
Glede namena branja intervjuvanci berejo za prosti čas, za študij, ker jih branje pomirja,
omogoča jim odmik od realnega sveta, iz užitka in strasti do branja, za razvedrilo in
sprostitev, iz zanimanja, za razširitev znanja in splošne razgledanosti, za pridobitev veščin
pisanja, zase, za življenje, ker jih knjige privlačijo, za spoznavanje krajev in ljudi iz
zapisanega, za bogatenje besednega zaklada in kot hobi.
Intervjuvanka 2 npr. pravi, da bere, ker »/.../ me to pomirja, ker grem v nek drug svet in
se vanj tako vživim, da pozabim na realni svet, se čisto prepustim in odplavam stran«.

8.3 NOSILCI BRANJA IN E-BRANJE
Drugi sklop vprašanj se je nanašal na nosilce branja in razlikovanje med njimi glede na
namen branja.
Intervjuvanci v veliki meri berejo tiskano in se tega načina zavzeto oklepajo, redki pa
berejo nekoliko več tudi elektronsko. Tudi pri študentih je mogoče opaziti večinsko branje
tiskanih gradiv, pri čemer si tudi elektronske članke za študij v veliki meri natisnejo, sploh
daljše članke in tiste pomembnejše, za potrebe poglobljenega branja. Nekateri
elektronsko berejo knjige, ki niso dostopne v tiskani obliki. Intervjuvanci imajo do
elektronskih knjig in branja večinoma precej negativen odnos, čeprav nekateri menijo, da
je prav, da elektronske knjige obstajajo, vendar jih sami nimajo želje in namena brati.
Nekaterim je npr. vseeno, ali je knjiga mehko ali trdo vezana, moti pa jih, če je
elektronska.
Predvsem pri elektronski knjigi pogrešajo fizični stik in občutek knjige v rokah ter vonj
knjige, težko berejo iz zaslona, računalniške zaslone uporabljajo že v službi in imajo od
tega utrujene oči, tiskane knjige jih spremljajo že od otroštva. Z možnostjo elektronskega
branja so sicer seznanjeni vsi intervjuvanci, tudi najstarejša upokojena intervjuvanka 9
pozna postopek, saj ga vidi pri kolegici, ki bere elektronsko.
Intervjuvanka 7 pa poleg pomanjkanja občutka knjige v rokah elektronsko ne bere tudi
zaradi negativne izkušnje s prenosom elektronske knjige z Biblosa, pri čemer se ji je
prenos datoteke najprej dvakrat prekinil, tretjič pa ji je na bralnik preneslo le naslovnico in
uvod knjige. Prav tako se je kasneje zatikalo tudi pri obračanju oz. menjavi strani. Za
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razliko od tega pa intervjuvanca 6 in 8 bereta tudi elektronsko. Intervjuvancu 6 je povod
za branje elektronskih knjig predstavljal prijatelj, ki je napisal dve knjigi samo v elektronski
obliki in ga s tem na nek način prisilil oz. spodbudil k elektronskemu branju. Prej o
elektronskem branju ni razmišljal, potem pa se je nanj navadil in zdaj se mu tak način
branja zdi v redu. Na prenosnem telefonu za branje uporablja aplikaciji Biblos in Kindle.
Intervjuvanec 6 pravi: »Vedno bolj mi je všeč elektronska oblika. Lahko berem na telefonu,

ni mi treba knjig nositi s seboj. Majhnost zaslona me ne moti, ker lahko besedilo povečam.
Tudi navadil sem se. Na začetku mi je bilo čudno. Prednost je tudi, da si lahko označim
stvari, po tiskani knjigi sicer ne morem pisati, tu pa lahko počnem karkoli. Ne moti me
odsotnost tipa ali vonja knjige.«
Prek Biblosa si intervjuvanec 6 najraje izposoja leposlovje, strokovne knjige (o glasbi itd.)
pa bere v tiskani obliki, nekatere pa tudi kupi prek Kindla, v elektronski obliki, da jih ima
lahko trajno doma. Prav tako elektronsko bere tudi intervjuvanka 8, ki pa priznava, da
elektronsko bere počasneje kot tiskano. Elektronske knjige si z Biblosa naloži na prenosni
telefon in jih bere, ko ima čas, npr. na avtobusu. Nekoliko ob tem sicer pogreša
materialnost tiskane knjige, pa tudi enostavnost listanja po knjigi. Med branjem rada
skače in pregleduje strani naprej in nazaj, ko išče npr. določene omembe, datume,
podrobnosti, ki so se v knjigi kronološko že prej pojavile, in jih preverja, povezuje. Z
listanjem pa jih veliko prej najde v tiskani knjigi kot v elektronski, v kateri nima toliko
pregleda nad celotno knjigo. Prednost elektronskih knjig vidi v prenosljivosti in
priročnosti, npr. pri branju na avtobusu ali med jedjo. Na prenosnem telefonu bere
večinoma lahkotnejše knjige, ki jih prebere naenkrat, npr. kriminalke. Zahtevnejša dela pa
bere v tiskani obliki, saj tako lažje sledi vsebini.
Zvočnih knjig intervjuvanci večinoma ne poslušajo, saj imajo radi lasten ritem in glas
branja. Kot majhni so nekateri poslušali pravljice na kasetah. Intervjuvanka 5 razmišlja, da
bi zvočne knjige poskusila poslušati med daljšimi pohodi in tako počela dve prijetni stvari
hkrati. Intervjuvanec 6 zvočne knjige (večinoma kratke zgodbe) včasih posluša prek
YouTube kanala, sploh če jih bere sam avtor. Na tak način spozna, kako si avtor
predstavlja zgodbo, katere besede poudarja ipd., kot bralec si namreč ustvari svoje
predstave. V tem smislu se mu zdi zanimivo tudi, ko različni bralci berejo isto zgodbo, vsak
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na svoj način. Omenjene stvari ga zanimajo predvsem, odkar je tudi sam začel pisati
zgodbe.

8.4 NAČIN BRANJA
V tretjem sklopu so intervjuvanci opisovali način branja glede na zahtevnost besedila in
možne prilagoditve prostora ali položaja branja.
V večini intervjuvanci zahtevnejša besedila berejo počasneje, bolj poglobljeno, določene
dele besedila večkrat preberejo, si jih izpišejo, podčrtajo, določene pa izpustijo, saj ni
vedno prisotno linearno branje. Ob tem tudi več in intenzivneje razmišljajo ter morajo biti
za takšno branje zato tudi bolj spočiti in zbrani.
Intervjuvanka 5 med branjem npr. zgodovinskih in drugih strokovnih knjig išče in preverja
dejstva na internetu, uporablja slovar, se poduči o strokovnih izrazih in podobno.
Intervjuvanka 8 pri zahtevnejšem oz. kakovostnejšem besedilu pogosto med branjem
postane pri določenem stavku in proučuje in občuduje rabo besed in način, na katerega je
avtor nekaj povedal in zapisal, ter v mislih primerja in ustvarja določene vzporednice med
besedili. Pri manj kakovostni literaturi pa je pozorna le na zgodbo in zato tudi hitreje bere.
Včasih pa intervjuvanci zahtevnejšo oz. študijsko literaturo preberejo zaradi obveznosti in
ne toliko zaradi zanimive vsebine ter tako preberejo tudi kaj, kar sicer po svojem izboru
ne bi. Lahkotnejšo literaturo, ki je mnogokrat tudi literatura za prosti čas, pa berejo
hitreje, bolj površno, ob njej se manj ustavljajo, manj si zapomnijo, lahko je prisotnega več
užitka pri branju, saj je izbrana glede na zanimanje in privlačnost, njen namen pa je
velikokrat sprostitev in zabava. Pri tem intervjuvanec 6 izpostavi, da ni nujno, da bere
zahtevnejšo literaturo počasneje, saj ga npr. zahtevnejše, bolj kompleksno leposlovje bolj
pritegne, zanima in povleče v branje, zato hitreje bere takšno vsebino:
»Ni nujno, da gre zahtevnejše branje počasneje, ker če je na primer leposlovje
zahtevnejše, te bolj povleče vase, te bolj intrigira, zanima in osebno hitreje berem takšno
vsebino. Več stvari je, toliko bolj kompleksno, da me bolj vleče, pritegne …«
Razlike pri branju zahtevnejše in lahkotnejše literature se odražajo tudi v drži in prostoru
branja. Intervjuvanci največkrat zahtevnejšo literaturo berejo v mirnem, tihem prostoru, v
vzravnanem, sedečem položaju za mizo, medtem ko lahkotnejšo literaturo in literaturo za
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prosti čas berejo leže ali polsede na postelji. Pri tem med intervjuvanci izstopa
intervjuvanka 2, ki tudi zahtevnejšo, strokovno literaturo bere sede, s prekrižanimi
nogami po turško, na postelji, saj sede za mizo na splošno težko bere. Prav tako tudi
intervjuvanka 5 vedno bere vse zvrsti v postelji.
V primeru, da intervjuvancem branje ne steče oz. se jim na neki točki ustavi, zamenjajo
prostor branja. Večinoma gredo v bolj tih, miren prostor, kot je denimo soba, ali pa si
razmere prilagodijo npr. tako, da utišajo zvok na radiu ali televiziji. Za boljšo koncentracijo
si intervjuvanci med branjem spremenijo položaj branja, gredo na sprehod, si bolje
osvetlijo prostor in vzamejo odmor. Nekateri zamenjajo knjigo, če berejo več knjig hkrati,
in z branjem nadaljujejo naslednjič, nekateri pa knjigo preprosto nehajo brati, če jih
branje ne pritegne še po nekaj prebranih straneh. Intervjuvanka 4 pravi, da pri branju
zahtevnejše literature pogosto menja položaj in držo, saj nekaj časa bere za mizo, nato na
postelji, na kavču in podobno ter da ji to pomaga ohranjati koncentracijo, medtem ko
literaturo za prosti čas navadno bere le na enem mestu:
»Zelo pogosto menjam položaj, držo, predvsem pri branju za izobraževanje, ali sem za
mizo, potem grem na posteljo, nato na sedežno garnituro. V bistvu zamenjam položaj, ko
mi pade koncentracija, morda tudi zato, da se nekoliko sprehodim. Ko berem za
sprostitev, sem pa običajno na enem mestu, ker je branje in vzdušje bolj sproščeno, tako
da je tu bistvena razlika.«
Intervjuvanki 10 pri padcu koncentracije pri učenju pomaga, če spremeni vrstni red
predelovanja snovi in si s tem popestri branje oz. učenje.

8.5 PROSTOR BRANJA
Četrti sklop vprašanj se je nanašal na prostor branja, morebiten poseben izbor gradiva
glede na prostor in na razlike v bralni izkušnji glede na prostor oz. okolje branja.
Intervjuvanci daleč največ berejo doma, v svojih sobah, na postelji ali za mizo in na kavču
v dnevni sobi. Veliko jih rado bere tudi na avtobusu in vlaku, v parku, na balkonu ali terasi,
v kuhinji, na plaži, v lokalu, na stopnicah ali med čakanjem in imajo knjigo v ta namen tudi
s seboj. V knjižnico večinoma ne hodijo namensko brat, morda občasno le študijsko
literaturo.
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Glede na prostor oziroma okolje branja se najpogosteje pojavlja razlika v tem, da
strokovno, študijsko oz. zahtevnejšo literaturo berejo doma, lahkotnejšo oz. leposlovje pa
tudi drugje, npr. na morju, potovanju ... V knjižnici pri branju nekatere motita
pomanjkanje naravne svetlobe in svežega zraku ter hrup. Doma pa imajo intervjuvanci
med branjem na razpolago tišino, mir in zasebnost ter sproščenost in udobje. Razmere
med branjem si doma lažje prilagajajo po svojem okusu in potrebah ter zato tu tudi radi
berejo. Po drugi strani pa intervjuvanka 2 izpostavi, da je tudi branje v naravi, na svežem
zraku lahko zelo sproščujoče, pomirjujoče in nudi užitek in zadovoljstvo. Intervjuvanka 2
za potovanja in počitnice izbira gradiva najljubših zvrsti (npr. kriminalke in psihološke
srhljivke), da ob njih zagotovljeno uživa:
»Gradiva ne izbiram glede na to, ali berem zunaj ali znotraj, izberem pa določen tip
gradiva, ko grem na morje, ali na kakšen izlet, potovanje. Takrat skoraj vedno vzamem s
seboj takšno zvrst knjige, ki mi je najbolj všeč, to so ali kriminalke ali psihološke srhljivke,
zato da pač res uživam.«
Strokovno, zahtevnejšo literaturo intervjuvanka 2 bere doma, kjer ima tišino, čez dan, ko
je spočita in zbrana, ali pa v knjižnici. Intervjuvanec 6 se po kraju branja nekoliko razlikuje
od ostalih, saj je zaposlen v knjižnici in tam tudi največ bere sede, za mizo, pri oknu.
Včasih pa je veliko bral tudi zunaj. Meni, da kraj in okolje branja vplivata na bralčev način
in snov razmišljanja med branjem, npr. na način predstavljanja literarnih likov, zgodbe
ipd., saj je branje ustvarjalna dejavnost, pri kateri se ustvarjajo določene predstave, misli,
sodeluje domišljija. Doma namreč navadno razmišlja o drugih stvareh kot v knjižnici ali kje
drugje, kar vpliva tudi na branje. Lepo mu je brati tudi ponoči, ko se vse umiri in spi, ne
potrebuje pa prav posebnega prostora in pogojev, da bi začel brati. V knjižnici (poleg
doma) veliko bere tudi intervjuvanka 9, ki ji je všeč brati med drugimi v čitalnici ali na
stolu, v mirnem kotičku med policami. Bere pred predavanji in dogodki, ki se jih v knjižnici
pogosto udeležuje. Včasih je brala tudi na morju, sedaj pa jo vročina preveč utrudi za
branje:
»V knjižnico prihajam že nekaj časa, preden se začnejo predavanja, ki jih redno obiskujem,
in si tam kaj preberem ali pa si prinesem čtivo s seboj od doma. Všeč mi je sedeti med
študenti v čitalnici in brati, če vidim, da je prosto. Sicer pa navadno berem na strokovnem
oddelku, pri policah z gradivom o slikarstvu, kjer je med stebri stol. To mi predstavlja
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miren kotiček. Sicer pa doma tudi veliko berem. Na morju pa ne morem več brati, ker me
utruja vročina.«

8.6 BRANJE DOMA
V petem sklopu vprašanj so intervjuvanci opisovali bralne navade, ki jih imajo v svojem
domu. Natančneje so obravnavani nekateri vidiki bralnih navad, kot npr. prostor in drža
pri branju doma, prehranjevanje med branjem, bralni rituali in oprava za branje,
shranjevanje knjig doma ipd.

8.6.1 Prostor in drža pri branju doma

Intervjuvanci doma največ berejo v svojih sobah leže (na hrbtu, na trebuhu, na boku),
polsede na postelji, podprti z vzglavniki, sede na postelji, s prekrižanimi nogami po turško
in občasno za mizo. Prav tako pa pogosto berejo tudi v dnevni sobi na kavču, v kuhinji,
sede za mizo in v lepem vremenu na balkonu oz. terasi, na stolu ali ležalniku.
Intervjuvanka 1 je včasih veliko brala tudi na stranišču, ker je bilo tam mirno, vendar se ji
je zdelo, da je to čudna navada in da drugi tega ne počnejo, zato o tem navadno ni
govorila. Prav zato je to navado tudi zavestno opustila. Menila je, da knjiga in stranišče v
resnici ne sodita skupaj. V svoji sobi poleg na postelji rada bere tudi na vreči za sedenje.
Strokovno literaturo intervjuvanka 1 pogosto raje bere v manj udobnih položajih (za
mizo), da lažje ohranja zbranost:
»Pri branju ne izberem udobne pozicije, vsaj ne vedno. Včasih si zavestno rečem, da se
bom najprej udobno namestila, da me ne bo nič bolelo, potem pa začela brati, ampak
običajno berem v takšnih, zelo neudobnih pozicijah, ne vem, zakaj, ampak tako je.
Strokovno literaturo berem za mizo, če bi bilo udobneje, ne vem, kako bi brala.«
Intervjuvanka 8 rada bere polsede v postelji, študijsko literaturo pa sede za mizo. Slišala je
že za to, da si človek drugače zapomni knjigo glede na okolje, v kateri jo je bral. Včasih si
tudi sama zapomni, kje je določeno knjigo brala, oz. vidi knjigo in se spomni lokacije
branja. Meni, da prostor branja lahko vpliva na branje s tem, da je bralec pri branju
pozoren na različne stvari v različnih okoljih in ima drugačen ritem branja zaradi okolijskih
dejavnikov.
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8.6.2 Prehranjevanje med branjem

Intervjuvanci večinoma med branjem nimajo navade jesti, saj menijo, da tako niso dovolj
skoncentrirani na samo branje, ampak na npr. prijemanje in nošenje hrane v usta. Ko se
prehranjujejo, se radi posvečajo le temu. Intervjuvanka 1 celo pravi, da jo sicer začne
boleti želodec. Intervjuvanko 4 moti tudi možnost, da bi med prehranjevanjem umazala
knjigo, in tako raje je le med odmori med branjem, tudi zato, da preseka monotonost in
zviša zbranost. Intervjuvanci med branjem sicer pijejo vodo, nekateri tudi kavo, čaj, sok,
limonado ali cedevito, občasno pa jedo tudi prigrizke ali sadje. Intervjuvanka 3 izpostavi,
da so jo včasih opisi hrane in obrokov literarnih likov v knjigi tako navdušili, da je potem
takrat zraven tudi sama jedla. Pogosto med obroki bereta knjige intervjuvanki 7 in 8.
Intervjuvanka 8 opisuje: »Med branjem tudi jem, čeprav vem, da je bolje, če se
osredotočiš na hrano in v miru poješ. To sicer poskušam tudi jaz, vendar me potem
zamika, da potegnem knjigo na plan in berem. Ne morem pa vedno jesti zraven, če je
knjiga takšna, da jo je treba zelo upogibati in držati. Takrat berem s telefona. Če nimam
knjige s seboj, prebiram pa letake ali Buklo ... Berem med obroki, ko grem na primer na
malico ali kosilo. Tudi doma to počnem, če sama jem. Prav tako jem med gledanjem
serij.«

8.6.3 Bralni rituali in oprava za branje

Intervjuvanci za branje nimajo posebne oprave. Doma največ berejo čez dan v trenirki ali
v ohlapnih majicah, pajkicah in kratkih hlačah, nekatere intervjuvanke tudi brez nedrčka,
zvečer in pred spanjem pa v pižami, da jim je kar najbolj udobno in da se počutijo
sproščene. Radi berejo v tišini, brez glasbe v ozadju, zraven pa pogosto pijejo tople
napitke ali vodo. Občasno imata med branjem v ozadju glasbo le intervjuvanec 6 in
intervjuvanka 7. Intervjuvancem je v veliki meri všeč prisotnost hišnih ljubljenčkov (psov,
mačk) zraven njih, medtem ko berejo. Ležeče in speče živali namreč nanje delujejo
pomirjujoče, vmes pa jih lahko tudi božajo in čohljajo. Intervjuvanka 8 pojasnjuje
prisotnost mačka v naročju med branjem, poleg ugodja tudi kot dodaten motivator, saj si
tako takrat na nek način prisiljen nepremično brati vsaj naslednje pol ure, dokler se maček
ne predrami in premakne. Poleg ostalih bralnih ritualov intervjuvanka 2 izpostavi, da rada
v lepem vremenu med branjem na stežaj odpre okna v sobi, da ima občutek branja zunaj.
Pozimi pa si ob oknu prižge svečko ali božične lučke, da si ustvari prijetno vzdušje.
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Intervjuvanka 5 pa je med branjem na postelji vedno poleti in pozimi pokrita z določeno,
njej ljubo mehko odejo, saj ji je všeč občutek, da je pokrita:
»Pri branju imam odejo, veliko dva metra krat dva metra, ki je zelo mehka in meni ljuba.
Za hrbtom imam dva ali tri vzglavnike, z odejo pa sem pokrita poleti in pozimi, ker mi je
všeč njen občutek na meni. Na in pri postelji imam še dodatne knjige, tako da se le
stegnem ponje, če je treba zamenjati knjigo.«

8.6.4 Povezava zvrsti in časa branja

Nekateri intervjuvanci opažajo, da ne berejo vseh zvrsti kadarkoli.
Intervjuvanka 2 razlaga: »Če gre za res takšno, že malo grozljivo psihološko kriminalko, jo
jaz zvečer ponavadi ne berem, ker potem o tem sanjam. Prav tako čez dan berem
strokovne družboslovne knjige, ker sem bolj skoncentrirana. Pred spanjem berem
izključno žanre, kot so kriminalke ali zgodovinski romani.«
Ravno tako intervjuvanec 6 meni, da je tragične zgodbe bolje brati čez dan, da se vtisi
nekoliko porazgubijo med opravki. Po njegovem določene stvari lahko bereš le, če se za to
počutiš dovolj varnega, sicer si preveč pod stresom. Če ga neka vsebina preveč prevzame,
zamenja knjigo, da se vmes nekoliko distancira od občutij, in se nato drugič spet vrne k
branju. Intervjuvanka 3 zvečer navadno bere literaturo za sprostitev, po drugi strani pa
včasih ravno študijsko gradivo pride na vrsto šele ponoči. Intervjuvanki 7 zvečer ustreza
branje kratkih zgodb in poezije, saj jo to popelje v stanje prijetnega razmišljanja in
pomiritve. Intervjuvanka 8 se loti branja zahtevnejših stvari, ko ima na voljo več časa.

8.6.5 Shranjevanje knjig doma

Intervjuvanci imajo doma knjige v knjižnih omarah, ki so v njihovih sobah in tudi v dnevnih
sobah, na policah, v knjižnih regalih, na nočnih omaricah, na mizah ter v kupčkih ob in na
posteljah. Navadno imajo ločene lastne knjige od izposojenih iz knjižnice, nekateri tudi
prebrane knjige od neprebranih.
Intervjuvanka 2 pri tem navaja, da ji je všeč videti, katere knjige je že prebrala ter koliko in
katere ima še za prebrati. Na nočni omarici ima knjige zložene po preferenci, glede na to,
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katero bo najprej prebrala. Intervjuvanka 7 pa ima, nasprotno, vse knjige shranjene
skupaj, tako izposojene iz knjižnice kot lastne, prav tako pa tudi že prebrane in
neprebrane. Odlomke v knjigah, ki so ji všeč, si označuje z listki in s tem zaznamuje knjige.
Izposojene knjige loči šele, preden jih vrne v knjižnico. Še najbolj natančno ureditev knjig
ima doma intervjuvanka 8, ki ima v knjižni omari ločeno postavljeno strokovno gradivo in
leposlovje. Znotraj strokovnega gradiva pa ima knjige postavljene skupaj še glede na
področja, npr. filozofija in primerjalna književnost. Pri leposlovnem gradivu ima skupaj
postavljene knjige glede na avtorja, npr. knjige nemških avtorjev skupaj, knjige slovenskih
avtorjev skupaj. Nima pa gradiva urejenega po žanrih ali skupinah UDK kot v knjižnici.
Včasih, ko bere več stvari naenkrat, opaža tudi, da ima knjige razvrščene po kupih, med
katerimi obstajajo določene povezave. Bere npr. knjigo škotske pisateljice Janice Galloway
in nato poišče še intervju z avtorico, ki je bil objavljen v npr. reviji Literatura, nato pa bere
gradivo še na splošno o škotski literaturi in še kakšno knjigo škotskega avtorja.
Intervjuvanec 6 in intervjuvanka 9 sta omenila, da doma nimata veliko knjig zaradi
pomanjkanja prostora v stanovanju, pa tudi ker je knjige težko seliti.
Intervjuvanci imajo knjige redko urejene po določenem vrstnem redu, si pa nekateri
določijo vrstni red npr. izposojenih knjig iz knjižnice glede na to, katere bodo najprej
prebrali, katere kasneje, in si jih tako tudi zložijo v kupu. Intervjuvanka 2 knjige v knjižni
omari uredi tudi glede na velikost. Na sredinski polici, ki je v višini oči, postavi knjige, ki ji
največ pomenijo in so ji najbolj zanimive. Tudi pri intervjuvanki 4 knjige z lepšimi, trdo
vezanimi platnicami postavijo v knjižni omari na vidnejše mesto. Prav tako ima
intervjuvanka 10 nekaj knjig v omari v dnevni sobi bolj kot ne za okras prostora. Knjige, ki
jih intervjuvanci trenutno berejo, se ponavadi nahajajo na vrhu kupov knjig, na mizah in
kavčih, da so na dosegu roke. Intervjuvanka 5 posebno pozornost in prostor nameni
zbiranju različnih izvodov knjige Mali princ z vsega sveta. Intervjuvanci na posebnih
mestih hranijo tudi knjige, ki so tik pred iztekom roka izposoje oz. jih morajo vrniti v
knjižnico. Intervjuvanka 5 prebrane knjige iz knjižnice in knjige, ki ji niso všeč in jih ne
namerava več brati, tako odlaga v posebno košaro pod klubsko mizico. Ko se v njej
naberejo tri ali štiri knjige, jih postavi v vrečko in odnese v knjižnico. Intervjuvanka 10
prestavi knjige, ki jih mora v kratkem vrniti v knjižnico, na omarico na hodniku, da so bližje
vratom in na vidnem mestu, tako da jih ne pozabi vzeti s seboj:
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»Ko dobim iz knjižnice elektronsko pošto tri dni pred potekom roka izposoje, prestavim
knjige na omarico na hodniku, bližje vratom, da me opomni, da jih moram naslednji dan
vrniti v knjižnico. Ker če knjig zjutraj ne vidim, pozabim nanje. Morajo biti takoj pri roki in
na očeh, na vidnem mestu.«

8.6.6 Odnos do knjig

Intervjuvanci v veliki meri s knjigami ravnajo pazljivo, saj za označevanje strani uporabljajo
kazalke, ne vihajo strani knjige, ne pišejo in podčrtujejo po knjigah, večinoma tudi po
lastnih ne. Mnogi intervjuvanci imajo doma manjše zbirke kazalk, ki so jih pridobili iz
knjižnic in knjigarn, pa tudi kot darove iz različnih krajev.
Intervjuvanka 5 posebnih kazalk iz krzna, pletenih, lesenih in iz kavčuka ne uporablja za
označevanje, ampak jih ima razstavljene v omari. Veliko pa uporablja preprostejše,
klasične kazalke iz knjižnic in knjigarn, saj ima v eni knjigi tudi po tri ali štiri kazalke, na
katere si zapiše določene opombe, odlomke in teme, o katerih bodo govorili na bralni
skupini, če je knjiga namenjena obravnavanju na bralni skupini. Intervjuvanka knjige tudi
nerada posoja drugim (lastnih strokovnih knjig sploh ne posoja), saj meni, da nikoli ne
dobi nazaj enako ohranjene knjige, kot je bila prej. Nekateri intervjuvanci imajo najljubšo
kazalko, intervjuvanka 4 pa si jo je v srednji šoli celo sama izdelala. Sedaj so ji všeč kazalke,
ki jih prilaga spletna knjigarna Book Depository ob nakupu knjig, saj jih oblikujejo bralci in
imajo črno bele motive. Intervjuvanka 9 omeni, da je imela včasih kazalk toliko, da si je iz
nekaterih naredila pahljačo. Za označevanje strani sicer intervjuvanci uporabljajo tudi
samolepilne listke, izpiske izposojenega gradiva iz knjižnice, koščke časopisa in reklam, ne
pa tudi, kot omeni intervjuvanka 8, svinčnikov ali škarij, da ne poškodujejo knjig.
Knjig prav tako večinoma ne odlagajo na odprte strani, da jim ne uničujejo knjižnega
hrbta. Intervjuvanka 4 je izpostavila, da je sploh pri mehkih vezavah lahko to velika
težava, saj jim zato začnejo odpadati strani. Za razliko od nje pa ravno njena mama knjige
odlaga na tak način, na kar je intervjuvanka zelo občutljiva. Knjige na odprte strani
občasno, za krajši čas odlagata le intervjuvanka 3 in intervjuvanka 10. Kljub pazljivemu
ravnanju s knjigami pa intervjuvanci lastnih knjig ne ovijajo, razen intervjuvanke 7, ki ovije
določene kuharske knjige in lastne dragocenejše knjige. Intervjuvanki 8 so ravno zato, ker
so ovite, zelo všeč knjige iz knjižnice. Včasih si želi, da bi tudi njej kdo ovil lastne knjige.
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Sama meni, da tega znanja nima. Intervjuvanci si knjige večinoma izposojajo iz knjižnic, v
manjši meri pa jih kupujejo. Kupijo večinoma le knjige najljubših avtorjev in knjige, ki so
jih navdušile. Nekatere knjige pa kupijo tudi na knjižnem sejmu, v antikvariatih in kot
akcijske ponudbe v knjigarnah.
Intervjuvanka 7 pravi: »Knjige kupujem po antikvariatih, knjigarnah. Študirala sem
književnost, tako da gre to z roko v roki. Rada kupujem strokovne knjige, nazadnje sem
kupila od Borisa A. Novaka Oblike duha, veliko kupujem tudi poezije, simbolizma:
Verlaine, Rimbaud, Bukowski, od dramatike imam Ibsena, seveda Cankarja, Strnišo, od
romanov pa tiste avtorje, ki so mi všeč, ali pa če mi je zgodba všeč.«

8.6.7 Razlika med branjem doma in drugje

Intervjuvanci navajajo, da imajo doma možnost brati v tišini in miru ter se tako bolj
osredotočiti na branje. Prav zato navadno doma berejo tudi zahtevnejše, strokovno in
študijsko gradivo, ki terja več zbranosti. Intervjuvanci ne navajajo knjižnice kot kraja, kjer
bi pogosto brali, čeprav velja za miren prostor. Leposlovna in manj zahtevna dela pa
berejo tudi v drugih okoljih, npr. na avtobusu, vlaku, v parku, kjer jim moteči dejavniki,
npr. hrup, pogovori drugih ljudi … sicer večinoma upočasnijo hitrost branja in znižajo
koncentracijo, vendar jih ne odvrnejo od branja.
Pri branju drugje gre velikokrat tudi za združevanje prijetnega s koristnim, npr. branje
med čakanjem, med vožnjo … Domače okolje pa intervjuvancem med branjem nudi
udobje, občutek domačnosti, sprostitve in časa zase. Okolje in vzdušje v njem si lahko
prilagajajo (osvetlitev, namestitev, toplota, napitki …) in si s tem zagotovijo več užitka pri
branju. Branje doma je torej po mnenju intervjuvancev udobnejše in lagodnejše, hkrati pa
tudi bolj zbrano. Prav tako dom zagotavlja tudi zasebnost pri branju. Veliko intervjuvancev
namreč rado bere na samem. Intervjuvanka 4 in intervjuvanka 2 med branjem v svoji sobi
tudi zapreta vrata. Za razliko od tega intervjuvanka 3 navaja, da se ne obremenjuje z
okolico v smislu, da bi drugi videli, kaj bere, vendar ji je vseeno prijetneje brati doma.
Doma je zelo všeč brati tudi intervjuvanki 5, ki meni, da je to tipična dejavnost za domače
okolje:
»Všeč mi je, da imam za branje svoj prostor. Kdaj pa kdaj grem brat tudi v park oziroma
grem na sprehod in imam tudi knjigo s seboj. Vendar v parku raje poslušam ptičje petje in
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opazujem ljudi. Branje je za doma. Ne vem, če je branje doma drugačno od branja drugje,
je pa tako prijetno brati doma. Še posebej strokovne knjige, ker imaš mir, ni drugih
motečih dejavnikov. V parku so na primer ptice, otroci, ljudje ... Zelo mi je všeč brati
doma.«
Včasih je intervjuvanka 5 sicer brala tudi v avtu na službenih potovanjih, prav tako bi
brala, če bi se v službo vozila z vlakom ali avtobusom. Intervjuvanec 6 meni, da doma
razmišljaš o drugih stvareh kot kje drugje in da to vpliva tudi na dojemanje zgodbe, hkrati
pa poudarja, da tudi dom ni vedno mirno okolje za branje, saj ima majhne otroke, ki
terjajo pozornost in ostale opravke. Tudi intervjuvanka 7 opaža, da so bralne izkušnje
drugačne glede na okolje branja, saj se bralec drugače počuti zaradi okolja in bere zato
tudi drugačno literaturo, npr. na morju ji bolj prija brati romane ali poezijo, doma za mizo
študijsko literaturo, v kuhinji kuharske knjige in podobno. Intervjuvanka 8 se pri nekaterih
knjigah spomni kraja branja in meni, da okolje vpliva na to, v kolikšni meri ji branje steče.
Intervjuvanka 9 pa kljub temu da ji je doma udobneje, rada bere tudi v knjižnici. Pogosto
bere pred dogodki in prireditvami, ki se jih udeležuje v knjižnici. Všeč ji je tudi, ker je
knjižnica svetla in zato prijetna za branje.

8.6.8 Čas branja

V tem sklopu vprašanj so intervjuvanci opisovali, v katerem delu dneva, letnem času,
vremenu ali dnevu v tednu največ berejo.
Intervjuvanci največ berejo zvečer, ko opravijo večino opravkov in zadolžitev in se zato
počutijo bolj umirjene in sproščene. Najpogosteje berejo po osmi uri zvečer, do spanja. Če
jih knjiga zelo pritegne, žrtvujejo tudi del spanja in berejo ponoči, vendar tega večinoma
ne počnejo pogosto. V času dopustov in počitnic nekateri intervjuvanci radi berejo tudi
čez ves dan. Nasploh navajajo, da ima čas pomembno vlogo pri tem, kdaj in kako dolgo
lahko berejo. Pri študentih čas za branje omejujejo študijske obveznosti (predavanja,
izdelava seminarskih nalog, opravljanje izpitov …), pri zaposlenih pa delovni čas v službi.
Izmensko delo vpliva na to, kdaj zaposleni lahko berejo, to je pred službo ali po njej oz.
dopoldan v primeru popoldanske izmene in popoldan v primeru dopoldanske.
Kljub temu pa nekateri ne opažajo večje razlike med količino branja med tednom in med
vikendom. Spet drugi pa več berejo ravno čez vikend, saj so, kot navajajo, takrat bolj
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spočiti in imajo več časa. Intervjuvanci pogosteje berejo še popoldan, po kosilu, pa tudi
čez dan med raznimi opravili, kot je kuhanje. Glede letnega časa nekateri intervjuvanci
izpostavijo, da največ berejo poleti, ko imajo manj obveznosti, po drugi strani pa nekateri
navajajo, da največ berejo pozimi, v času praznikov in zaradi mrzlega vremena zunaj.
Slednje poveča prijeten občutek branja na toplem, v zavetju doma, ob toplem napitku in
mehkih odejah. Kar se tiče vremena, intervjuvanci pogosto radi berejo v deževnem
vremenu. Menijo, da v slabem vremenu več berejo, ker so tudi več v hiši. V sončnem
vremenu pa bolj težijo k branju zunaj oz. pogosto vsaj na balkonu ali ob oknu.
Intervjuvanki 5 in 8 pri sebi ne opažata večjih razlik v branju glede na letni čas ali vreme,
saj precej konstantno bereta. Intervjuvanka 9 si poleg večera velikokrat za branje izbere
tudi popoldan pred predavanji, v knjižnici. Intervjuvanka 10 pa je izpostavila razliko med
branjem čez vikend, saj takrat, ko je za vikend na obisku pri starših, ne bere.
Intervjuvanka 2 glede časa branja pravi: »Največ berem poleti in spomladi pa tudi pozimi,
ker si notri in ti je prijetno biti notri. Pozimi in poleti mi je lepo brati. Vreme tudi vpliva.
Jaz imam zelo rada dež in ko dežuje, takrat najraje berem. Takrat lahko berem cel dan in
res uživam. Med vikendi več berem kot druge dni, ker imam čas zase, ker nimam
študijskih obveznosti in tudi bolj brez slabe vesti posežem po knjigi, ker vem, da imam cel
dan pred sabo.«

8.7 SPECIFIKE BRANJA
V šestem sklopu vprašanj so intervjuvanci podrobneje opisovali svoje bralne navade in
pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na njihovo branje, kot so npr. prisotnost in aktivnost
drugih ljudi v prostoru, v katerem berejo, ter njihov pozitivni ali negativni vpliv na
intervjuvance, pogovor z drugimi o branju, prakticiranje glasnega branja, pozornost na
določene stvari pri branju, kot so npr. tiskarske napake v besedilu, način izbiranja gradiva
za branje, predstavljanje sestavin njihove najpogostejše bralne situacije itd.

8.7.1 Prisotnost drugih ljudi v prostoru

Intervjuvanci najraje berejo v tišini in miru, na samem, največkrat doma v svoji sobi. Drugi
ljudje so v prostoru prisotni, ko intervjuvanci berejo na avtobusu, vlaku, v parku ipd. To jih
ne odvrne od branja, jim pa pogovori ljudi v bližini zmanjšujejo zbranost, delijo pozornost
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in upočasnijo branje ter znižajo kakovost branja, saj jim bralci nehote prisluhnejo.
Intervjuvanec 6 ima med branjem sicer rad v ozadju glasno glasbo, ki pa je, če jo lahko
izbere sam po svojem okusu, ne dojema kot hrup in moteč dejavnik. Intervjuvanke 7
pogovori ali kričanje ljudi v bližini ne zmotijo pri branju, vse dokler jo vsebina knjige
pritegne. Prav tako ljudje v prostoru med branjem ne motijo intervjuvanke 8, če ne razloči
pogovora. Šum nerazločnega pogovarjanja ali oddaljene glasbe v ozadju ji je celo všeč, ko
npr. bere v lokalu. Intervjuvanka 9 pa ima pri branju raje tišino in zasebnost, saj sicer ni
osredotočena na branje in ne mara, da ljudje vidijo, kaj bere, npr. na avtobusu, vendar pa
ji za razliko od tega ugaja brati v čitalnici knjižnice z drugimi za mizo. Prav tako doma
družno bereta z možem, s tem da imata vsak svoj kavč in vsak svoje čtivo:
»Doma berem v dnevni sobi, na kavču. Z možem imava vsak svoj kavč in on svoje gradivo
bere, jaz svoje. Berem zvečer, ko je tišina in mir in se lahko najbolj osredotočim na
branje.«

8.7.2 Glasno branje

Intervjuvanci redko berejo glasno, večinoma le ob ponavljanju učne snovi za večjo
zbranost in lažje pomnjenje. Intervjuvanka 2 glasno prebere kakšno poglavje iz angleških
knjig, da s tem vadi izgovarjavo angleških besed in ker ji angleščina lepo zveni, ne pa
zaradi samega razumevanja besed. Po mnenju drugih zna lepo naglaševati in poudarjati
besede. Veliko intervjuvancev meni, da so bolj vizualni tipi bralcev in si besedilo raje
podčrtujejo in označujejo, ne pa glasno berejo.
Intervjuvanci glasno berejo pravljice in slikanice svojim otrokom oz. otrokom prijateljev.
Intervjuvanka 7 občasno doma ostalim družinskim članom glasno prebere določene
zanimive ali smešne odlomke iz knjig, vendar ni nujno, da jih enako dojamejo.
Intervjuvanka 5 glasno bere določene odlomke iz knjig, ki jih obravnavajo na bralni skupini
in okrog katerih se razvije razprava. Intervjuvanka 9, če je sama doma, prebere na glas
kakšno stran iz knjige, saj je zasledila, da glasno branje stimulativno deluje na spomin in
upočasnjuje pojav demence. Intervjuvanka 8 sicer ne bere glasno, vendar pa si ob branju
poezije v mislih počasneje izgovarja cele besede, saj meni, da ob branju proze
preskakujemo besede in ne beremo natančno. Sama si takrat, če pozna pesnika,
predstavlja, kako bi besedilo sam prebral oz. si na svoj način v mislih bere. Največ glasno
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bere intervjuvanec 6, ki meni, da to pozitivno vpliva na njegovo pisanje zgodb. Prav tako
posluša tudi zvočne knjige, kjer proučuje pisateljev način pripovedovanja lastnih zgodb in
nato poizkuša brati tudi sam sebi. O glasnem branju pravi:
»Glasno berem tudi slikanice svojim otrokom. Ugotovil sem, da se je zaradi tega precej
spremenil moj način branja. Bolj sem pozoren na stavke, na zgradbo. Glasno branje je
vplivalo na moj način govora, tudi v čisto vsakdanjem življenju in povratno tudi na način
branja. Prej me je bilo sram glasno brati, ker nikoli nisem. Zdaj pa vem, kako brati, da je
zanimivo otrokom in tudi tebi.«

8.7.3 Dolžina in količina branja

Intervjuvanci naenkrat, neprekinjeno, povprečno berejo od ene do štiri urE, če jih knjiga
pritegne. Najpogosteje pa skupaj berejo od ure do ure in pol. Med branjem si nato
privoščijo krajše odmore za malico, opravke, cigareto, stranišče, pitje in podobno.
Intervjuvanka 1 razlaga: »Velikokrat med branjem preverjam, koliko strani je še do konca
poglavja ali pa do konca knjige. Zanima me, koliko časa bom še brala neko poglavje, malo
tudi zaradi tega, da si lahko rečem: sedaj se bom pa ustavila brati in šla na primer na
stranišče ali pa šla pomalicat. Če nisem časovno omejena, raje vidim, da dokončam
poglavje, ni mi všeč končevati branja sredi poglavja. Če sem pa vezana na določen čas,
potem pa zaključim, kjer zaključim. Tudi zvečer, če me premaga spanec, zaključim branje,
ne glede na poglavje. Strani ne preskakujem, prav tako nikoli ne preberem predčasno
konca knjig.«
Intervjuvanka 8 ima med branjem veliko manjših prekinitev, saj npr. vmes brska po spletu
za podatki o avtorju knjige, ki jo trenutno bere, preverja razpoložljivost knjig na Cobissu
ipd. Nerada pa preneha z branjem, tudi če ji knjiga ni všeč, saj si želi o knjigi ustvariti
celoten vtis in tudi znati utemeljiti, kaj ji ni bilo všeč. Ocenjuje, da v zadnjih letih ni do
konca prebrala le kakšnih treh knjig.
Intervjuvanci knjige ponovno preberejo v primeru, ko so jih le-te zelo nagovorile. Nekateri
si želijo prebrati več knjig večkrat, vendar jim za to zmanjkuje časa, saj se pojavljajo vedno
nove knjige, ki jih še niso prebrali, pa bi jih radi. Pri tem so nekateri izpostavili, da
kriminalk ne berejo večkrat, saj jim je razplet zgodbe že znan. Intervjuvanka 4 pred izidom
nove knjige iz določene zbirke ponovno prebere tudi prejšnje knjige za osvežitev
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dogajanja v zgodbi. Intervjuvanka 7 pa večkrat bere poezijo, saj meni, da jo vsakič znova
lahko drugače nagovori.
Intervjuvanci si ustvarjajo tudi sezname prebranih knjig in knjig, ki bi jih še želeli prebrati.
Včasih so si bralne sezname pisali v zvezek, najpogosteje z navedbo naslova knjige in
datuma branja. Sedaj pa kar šest od desetih intervjuvancev navaja, da imajo ustvarjen
profil na spletnem portalu Goodreads, ki omogoča beleženje prebranih knjig, knjig, ki jih
trenutno berejo in ki jih še želijo prebrati, komentiranje in ocenjevanje knjig ter
razvrščanje prebranih knjig v kategorije (npr. po narodnosti avtorja, glede na žanr ipd.).
Intervjuvanec 6 in intervjuvanka 8 ravno na tem portalu tako opažata, da se bere največ
angleških in ameriških avtorjev, zato se sama trudita, da bereta čim bolj raznolike avtorje,
npr. tudi japonske, italijanske, slovenske. Intervjuvanki 5 in 8 sta dejavni tudi na
slovenskem spletnem portalu Dobre knjige. si, kjer dodajata opise in komentarje knjig.
Intervjuvanka 8 si s portalom Goodreads, kjer ima po kategorijah razvrščene in zabeležene
prebrane knjige in njihove vsebine, pomaga tudi pri svetovanju bralcem.
Bralnih seznamov se nekateri intervjuvanci precej strogo držijo, kot npr. intervjuvanka 2,
ki ima poleg profila na portalu Goodreads knjige zapisane tudi v zvezku, kjer nato vsako
prebrano knjigo obkljuka in oceni z zvezdico od ena do pet, glede na to, kako ji je bila
knjiga všeč. Spet drugi pa bralne sezname prilagajajo glede na želje in trenutno ponudbo.
Neredko intervjuvanci naslovnice prebranih knjig tudi slikajo in jih objavijo na socialnih
omrežjih, npr. na Facebooku. Odlomke in misli iz knjig, ki so intervjuvance posebej
nagovorili, si nekateri izpisujejo v zvezke ali na liste, drugi jih slikajo in v kontekstu objavijo
na spletu, tretji pa si jih le skušajo zapomniti in o njih razmišljajo. Veliko izpiskov ustvarja
intervjuvanka 9, ki skuša iz knjig izpisati bistvo, razne življenjske modrosti, ki ji pridejo
prav v različnih situacijah. Meni tudi, da to pozitivno vpliva na spomin in delovanje
možganov. Prav tako ji pridejo prav, ko določene knjige svetuje prijateljem v branje.
Zapiše si avtorja knjige, naslov in izvlečke. Velikokrat te zapiske tudi ponovno prebira.

8.7.4 Pogovor o branju

Intervjuvanci se o prebranem precej redko pogovarjajo z domačimi ali prijatelji, saj kot
navajajo, le-ti malo berejo ali pa imajo drugačen bralni okus. Nekateri se sicer včasih
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pogovarjajo o prebranih knjigah (o vtisih o prebrani knjigi, mnenju in nadaljnjih
priporočilih za branje) s prijatelji, kolegi na fakulteti, sodelavci ali domačimi (največkrat je
to mama ali sestra), ki več berejo.
Intervjuvanka 3 pravi: »O prebranih knjigah se pogovarjam s tistimi, ki berejo, na primer s
kolegicami iz fakultete. Prav v detajle sicer ne gremo zadnje čase, vendar če me kaj
pritegne ali če vem, da je kdo prebral isto knjigo, me potem zanima, kaj si drugi mislijo. Z
domačimi se ne pogovarjam, saj ne beremo istih stvari. Doma sicer berejo, vendar izmed
njih jaz največ berem.«
Intervjuvanki 1 in 2 sta se ravno zaradi želje po pogovoru o knjigah začeli udeleževati
študentske bralne skupine, kjer jima je všeč slišati razmišljanja in dojemanje knjige s strani
drugih. Nasprotno pa intervjuvanka 4 pravi, da kljub temu da nima pravega sogovornika
za pogovor o knjigah, ne čuti potrebe po tem. Pravi, da je srečna, ko prebere dobro knjigo
in o njej nato razmišlja. Izjema so intervjuvanci 6, 7 in 8, ki so zaposleni v knjižnici, saj ti
velikokrat izmenjujejo vtise o prebranih knjigah s sodelavci, pa tudi kaj jim je bilo pri knjigi
všeč, kaj se jim je zdelo pretirano, odveč, kako so razumeli določene dele, obnovijo si
zanimivejše odlomke in podobno. Intervjuvanka 5 pa pravi, da tudi če ne bi vodila bralnih
skupin, na katerih razpravljajo o knjigah, bi se ravno tako pogovarjala o prebranem z
drugimi. Opaža celo, da zadnja leta tudi sodelavci v službi, kjer dela, več berejo, odkar jim
ona pripoveduje o knjigah in njihovih vsebinah. Pogosto jo tudi vprašajo za mnenje in
priporočila za branje.

8.7.5 Pozornost pri branju

Intervjuvanci so pred branjem pozorni na naslovnice knjig, ki jim vzbudijo zanimanje in ki
pripomorejo k temu, da knjigo prej opazijo, ter na naslove in povzetke vsebin. Naslovnice
in naslovi so intervjuvancem še posebej pomembni pri leposlovju, saj razkrivajo tudi del
vsebine. Intervjuvanec 6 raje kot zgrešeno naslovnico vidi monotono, nevpadljivo
naslovnico, saj ga zgrešena odvrne od branja. Izpostavi, da pri elektronskih knjigah
naslovnica ni tako pomembna. Po njegovem imajo knjige, izdane v tujini, bolj domiselne
naslovnice, ki so tudi bolj povezane s samo zgodbo. Tudi intervjuvanko 8 moti, če se
knjigam dodaja splošne, generične naslovnice, ki se ne ujemajo z vsebino in stilom
pisanja. Intervjuvanko 5 je naslovnica, ki ji ni bila všeč, celo tako odvrnila od branja knjige
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(ki so jo sicer zelo priporočali), da si jo je večkrat že izposodila v knjižnici, vendar jo je nato
spet vrnila neprebrano. Potem ko jo je le prebrala, se ji je zdela vsebina celo
nadpovprečno dobra. Intervjuvanki 7 pa naslovnica ni zelo pomembna, saj npr. pri poeziji,
ki jo bere, tako in tako dela navadno nimajo izrazitih naslovnic. Prav tako se ne ozira na
naslovnico niti pri romanih. Izpostavi pa, da so naslovnice pomembne pri npr. kuharskih
knjigah ali slikanicah. Intervjuvanka 9 opaža, da včasih naslovnice knjig niso privlačne oz.
so preveč nerazumljive, vsebina pa je dobra, zato knjig ne sodi le po naslovnici, ampak ji je
važnejša vsebina.
Intervjuvanci med branjem opazijo tiskarske in pravopisne napake, ki jih praviloma
zmotijo, čeprav ne vedno v enaki meri. Intervjuvanka 7 je napake v besedilu opazila
predvsem pri lahkotnejši literaturi, kjer je niso toliko zmotile, kot bi jo sicer pri strokovni
literaturi kakšne ugledne založbe. Branje sicer navadno prekine zaradi slabega sloga ali
puhle zgodbe in ne toliko zaradi napak. Intervjuvance pravopisne napake bolj zmotijo kot
tiskarske, pa tudi napake, ki se pojavljajo čez celotno besedilo. Najbolj motijo napake v
besedilu intervjuvanko 5, ki opazi med branjem tudi npr. nepravilne spregatve glagolov,
napačno postavljene vejice, slovnične napake, saj bi po njenem to morali lektorji
popraviti. Zgodilo se je tudi že, da je intervjuvanka pisno opozorila lektorico o njenem
površnem delu.
Prav tako je intervjuvanka 5 pozorna na dolžino stavkov, saj ima osebno raje krajše in
vsebinsko močne stavke. Pri branju jo motijo še slabo in nerodno oblikovani stavki. Na
zgradbo besedila je pozoren tudi intervjuvanec 6, ki med branjem opazuje npr. izbiro
besed, tvorbo stavkov, poglavij, členitev besedila, vpeljavo misli, začetne in končne
stavke, slog pisanja, uporabo slenga, dialektov, količino dialogov, prostih stavkov,
premega govora, vrsto in količino pridevnikov in njihov vpliv na besedilo. Tudi sam se je
namreč začel ukvarjati s pisanjem kratkih zgodb.
Intervjuvanci so med samim branjem zelo pozorni na kakovost prevoda besedila.
Intervjuvanka 4 opisuje: »Zadnja leta sem zelo občutljiva na prevode. Zelo me moti, če
berem slabo prevedeno knjigo. Morda je sicer knjiga že v izvirniku slabše napisana.
Vendar včasih opazim res okoren prevod, da zanj prav slutim, katera fraza je bila
uporabljena izvirno v angleščini. Zato včasih določene knjige raje berem v angleščini.
Obstajajo zbirke, ki mi v slovenščini niso bile zelo všeč, ko sem jih prebrala v angleščini, so
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mi bile pa veliko bolj. Pri dobrem prevodu ne občutiš, da bi bil prevod slabši od izvirnika
oziroma da bi s prevodom angleško izvirno besedilo kaj izgubilo.«
Intervjuvance večinoma zmotijo popackane, popisane in poškodovane knjige in si, če je
mogoče, raje pridobijo izvod, ki je v boljšem fizičnem stanju, čeprav se pri izposojenih
knjigah iz knjižnice zavedajo, da gre za javno uporabo, ki prinese s seboj tudi obrabljenost
gradiva. Nekatere posebej zmotijo knjige, ki so že nove popackane ali razmočene, saj se
sami trudijo lepo ravnati z njimi. Vendar pa intervjuvanka 7 izpostavi, da si je sama med
študijem celo raje izposojala že podčrtane študijske knjige, saj je tako lažje razločila
bistvene poudarke v besedilu. Prav tako so intervjuvanki 8 poleg novih knjig všeč tudi
tiste, ki so že nekoliko uležane in razprte, da jih ni težko držati med branjem, ker bi se
strani zapirale.
Glede vezave knjig se intervjuvanci strinjajo, da je mehka vezava bolj priročna za nošenje
knjig s seboj ali na potovanja ter tudi cenejša ob nakupu, trda pa je kakovostnejša, lepša,
pa tudi težja in bolj nerodna za držanje. Večinoma intervjuvanci niso pretirano pozorni na
vezavo knjig. Intervjuvanka 10 izpostavi, da je pri trdi vezavi lažje obračati strani kot pri
mehki, kjer se knjiga rada sama zapira. Intervjuvanka 8 pa ima najraje mehko vezane
knjige z nekoliko kakovostnejšim papirjem, saj se ne upogibajo pretirano in težje uničijo
kot navadne mehko vezane knjige.
Intervjuvanci glede pisave in razporeditve besedila ne marajo preveč natlačenega besedila
in majhne velikosti pisave, saj jim je tako besedilo težje brati, hkrati pa se jim branje
posamezne strani tudi bolj vleče. Takšno besedilo opažajo pogosto pri starejših in
angleških mehko vezanih knjigah. Po drugi strani pa so intervjuvanki 10 odbijajoče tudi
prevelike črke, ki povzročijo, da je knjiga obsežna in je treba med branjem prepogosto
obračati strani. Ravno tako ji ni všeč prevelik format knjige, ker je neroden za držanje v
rokah.
Nekateri intervjuvanci so med oz. pred branjem pozorni na priljubljene avtorje ali založbe.
Prej opazijo npr. knjige založbe Mladinska knjiga, ki so bolj promovirane in izpostavljene.
Nudijo pa tudi pester izbor knjig. Intervjuvanka 2 rada bere srhljivke pisateljice Gillian
Flynn ter družboslovne knjige založbe Umco. Intervjuvanki 8 se zdi izbor knjig kakovosten
npr. pri založbi Goga, Lud Literaturi in Beletrini. Meni, da npr. založbi Sanje in Mladinska
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knjiga izdajata preveč preverjene in oglaševane knjige, ki so po vsebini podobne že prej
izdanim. Všeč ji je, da knjige z vsebino presenečajo bralca in da založbe izdajajo knjige, ki
sicer do nas ne bi prišle.
Glede leta izida večinoma intervjuvanci berejo novejše knjige, čeprav nekaterim to niti ni
pomembno. Intervjuvanka bere novejše knjige, ker so tudi bolj oglaševane in znane.
Starejše knjige bere le v okviru bralnih projektov, kot je npr. Mesto bere Mestne knjižnice
Ljubljana. Če je intervjuvanki 2 na voljo starejši ali novejši izvod, bo raje izbrala novejšega,
ponavadi pa na to ni toliko pozorna. Sicer pa ima pri starejših knjigah občutek, da imajo
nekoliko večjo vrednost, saj jih je prebralo že veliko ljudi. Intervjuvanka 5 bi rada prebrala
več starejših knjig, vendar ji ob veliki količini novo izdanih knjig to navadno ne uspe. Na
bralnih skupinah vključuje tudi 10 ali 15 let stare kakovostne knjige. Opazi pa, da če je
knjiga izšla npr. v osemdesetih letih, je že ne pritegne več toliko k branju. Intervjuvanca 6
in 7 se ne ozirata na leto izida knjige. Intervjuvanka 8 meni, da novejše knjige lažje pridejo
do nje, saj so bolj izpostavljene in reklamirane. Izpostavi, da imajo starejše izdaje knjig,
npr. okoli petdesetega leta, ali pa knjižna zbirka Sto romanov, tanek papir in natlačeno
besedilo, kar zna otežiti branje. Intervjuvanka 10 raje bere novejše knjige, saj meni, da so
starejše že na pogled manj privlačne in imajo nepregledno razporejeno besedilo.

8.7.6 Izbor gradiva

Intervjuvanci najpogosteje izbirajo knjige glede na priporočila drugih, glede na prejete
nagrade ali prepoznavnost knjige in z naključnim brskanjem in pregledovanjem knjig v
knjižnici. V knjižnici preverjajo še novosti in priporočila, ideje za branje pa iščejo tudi v
reviji Bukla, na spletnem portalu Goodreads ali Dobre knjige.si. Mnenja in recenzije o
knjigi in zapise o avtorjih poiščejo tudi na spletu.
Za knjigo se odločijo na podlagi povzetka vsebine, recenzij, zanimivega naslova ali
naslovnice, glede na svoja zanimanja, priljubljene zvrsti in avtorje ali glede na način
pisanja in podajanja zgodbe. O vplivu razpoloženja na izbor gradiva nekateri niso zavestno
razmišljali, nekateri menijo, da imajo dokaj konstanten način izbiranja in da to ne vpliva,
nekateri pa menijo, da razpoloženje vpliva na izbor gradiva in tudi na doživljanje
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prebranega. Veliko intervjuvancev ne začne in konča brati le ene knjige, ampak bere po
več knjig naenkrat, ki pa so različnih zvrsti.
Intervjuvanka 1 knjige izbira glede na priporočila drugih, glede na prejete nagrade,
večinoma pa čisto naključno, zaradi zanimivega naslova in ne nujno zaradi povzetka
vsebine. Večinoma izbira med družbenimi romani, pa tudi med mladinskimi
resničnostnimi romani, npr. pisatelja Johna Greena. Zavestno o vplivu razpoloženja na
izbor gradiva še ni razmišljala, verjame pa, da obstaja povezava. Meni, da tako kot pride
obdobje, ko ji določen mesec ni do branja, tako morda razpoloženje vpliva tudi na to, kaj
bo brala. Ustreza ji, da bere po eno knjigo naenkrat.
Intervjuvanka 2 obiskuje spletno stran Dobre knjige.si predvsem, ko potrebuje navdih za
branje ali ko išče mnenje o določeni knjigi. Pri izboru knjig pregleda tudi ostale spletne
strani o knjigi, veliko idej za branje najde v reviji Bukla ali prek priporočil prijateljev. Včasih
je knjige naključno izbirala tudi v knjižnici, vendar jih je bilo veliko že izposojenih ali jih
kako drugače ni našla, zato sedaj večinoma knjige vnaprej rezervira in jih v knjižnici le
prevzame. Meni, da na izbor gradiva vpliva tudi razpoloženje, kar opazi predvsem pri
knjigah za samopomoč, ki jih izbira, glede na to, v kakšni situaciji se nahaja. Če se ji zgodi
npr. nekaj slabega, poseže po knjigah, za katere ve, da ji bodo pomagale točno na tem
področju, ter knjige iz njenih najljubših žanrov, da se ob njih razvedri. Ko je dobro
razpoložena, pa bo poleg romanov več posegala tudi po družboslovnih knjigah, ki jih bere
iz lastnega zanimanja in ne le zaradi študija, npr. Črna knjiga kapitalizma, Moč navade ...
Bere po dve knjigi naenkrat, in sicer tako, da je ena npr. z družboslovno tematiko, druga
pa roman in vsebine ne more zamenjati. Nikoli pa ne bere hkrati npr. dveh romanov.
Intervjuvanka 3 občuti, da včasih pridejo knjige do bralca z nekim namenom, da v
določenem trenutku oz. obdobju bere ravno določeno knjigo. Ima sicer precej stanovitno
izbiro gradiva in meni, da razpoloženje nanjo ne vpliva. Okvirno ve, kaj pričakovati od
določene knjige. Pravi, da bere iz veselja, iz razvedrilnih vzgibov, ne v smislu reševanja
določene problematike. Tudi strokovno gradivo izbira v okviru določenih tem in področij.
Redko bere več knjig naenkrat. To stori, ko ji branje pri neki knjigi takoj ne steče in potem
začne brati drugo. Ali pa takrat, ko bere nekaj za študij in nekaj za med prostim časom.
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Intervjuvanka 4 preveri v reviji Bukla, v knjižnici ali knjigarni, kaj je novega izšlo. Pregleda
tudi starejše knjige, če je kaj zanimivega spregledala. Spremlja izdajanje priljubljenih
avtorjev. Včasih tudi poišče po spletu avtorje, ki pišejo podobne knjige kot avtorji, ki so ji
všeč. Z brskanjem naleti na sezname, ki so jih ustvarili bralci in vsebujejo po načinu ali
zvrsti pisanja podobne avtorje. Na spletnem portalu Goodreads pogleda tudi seznam
najbolj branih avtorjev določenega žanra. Meni, da razpoloženje ne vpliva na izbor knjig za
branje. Bere precej raznolike zvrsti. Fantazijsko knjigo preseka z npr. družbenim
romanom, pa tudi z zgodovinskimi, ljubezensko-družbenimi in avtobiografskimi romani.
Bere tudi dve do tri žanrsko različni knjigi naenkrat. Eno npr. bere zvečer (ne glede na
žanr) in eno na vlaku.
Intervjuvanka 5 vedno bere več knjig naenkrat, navadno od dve do štiri. Kombinira npr.
strokovno gradivo in leposlovje ali pa žanrsko različno leposlovje. Misli, da njen izbor
gradiva za branje ni odvisen od razpoloženja, saj bi potem, po njenem, brala le strokovno
gradivo s področja medicine, psihologije in psihiatrije, povezano s službo. Knjige izbira po
navdihu, spremlja pa tudi tuje medije in spletne strani o knjigah, revijo Buklo, spletni
portal Dobre knjige.si, Facebook, izdajanje novih knjig določenih pisateljev ipd. Če pozna
pisatelja, brez pomišljanja vzame novo izdano knjigo, sicer pa prej o njem kaj prebere, da
presodi, ali bo zanjo. Knjige izbira glede na vsebino, recenzije, poznanost avtorja ipd.
Zaveda se, da se lahko včasih o določeni knjigi tudi moti, ker ji ni takoj všeč naslovnica ali
vsebina. Včasih pa v knjižnici tudi naključno izbere knjigo, ne da bi o njej karkoli prebrala
ali izvedela. To pomeni, da občasno ne pogleda niti naslova, ampak knjigo le izvleče s
police in da v vrečko oz. košaro.
Intervjuvanec 6 bere več knjig naenkrat. Bere različne zvrsti, npr. biografije, eseje,
filozofske knjige. Rad bere o raznovrstnih zgodbah, prostorih, krajih ter knjige z različnimi
načini pisanja in različnih avtorjev. Odbija ga, če bere preveč knjig le enega avtorja in si
potem želi od njega nekoliko odpočiti. Če mu branje neke knjige ne steče, nadaljuje z njo
naslednjič. Doma ima trenutno okoli 20 knjig, ki jih prebira, primerja avtorje, načine
pisanja ipd., tudi zaradi svojega pisanja zgodb. Knjige izbira glede na priporočila in mnenje
prijateljev in sodelavcev, tako da jih najde na spletu, z brskanjem v knjižnici ali pa glede na
podobnost z že prebranimi. Včasih je pri strokovnem gradivu s področja filozofije ali
psihologije imel bolj dodelan načrt tem, ki bi jih rad predelal. Zdaj pa knjige izbira bolj

SABOTIČ, K. Branje doma: raziskovanje bralnih navad po metodi individualnih intervjujev. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

72

impulzivno in manj sistematično. Meni, da razpoloženje in stvari, o katerih razmišlja
oziroma dela na njih, tudi vplivajo na izbor knjig. Tudi če misli, da je zavestno in neodvisno
izbral določeno knjigo, čez čas opazi, da so o izbiri odločale malenkosti iz njegovega
življenja.
Intervjuvanka 7 pregleda novosti, knjigo vzame v roke in jo prelista, včasih pogleda
povzetek vsebine, včasih pa jo naključno odpre in prebere del besedila ter tako oceni, če ji
je všeč slog pisanja. Izbere tudi določene knjige, ki so priporočene v knjižnici, ali le brska
med policami, sploh pri poeziji. Občasno pregleda tudi revijo Bukla ali izbere knjigo
avtorja, o katerem je kaj brala, slišala. Intervjuvanka ima različne knjige za različna
razpoloženja. Opazi, da ko je brezvoljna, bere raje kaj lahkotnejšega in smešnega, če pa je
razpoložena za razmišljanje o eksistencialnih problemih ipd., pa raje bere npr. poezijo.
Meni, da glede na razpoloženje med branjem tudi drugače dojema prebrano. Vedno bere
več knjig naenkrat, to je od tri do pet. Če jo knjiga zelo pritegne, jo sicer prebere v enem
kosu, sicer pa vmes menja knjige. Kombinira različne romane, poezijo, eseje ipd.
Intervjuvanko 8 pritegne veliko knjig, pregleda novosti, ima avtorje, ki so ji všeč,
pomembna pa so ji tudi priporočila drugih. Kot informatorka v knjižnici dobi nove knjige
na vpogled. Meni, da razpoloženje ne vpliva na njeno izbiro knjig in tudi, da ji knjiga ne
spremeni razpoloženja. Knjigo razume objektivno, čeprav se vživi in skuša razumeti
doživljanje literarnih likov, osebno pa se ne obremenjuje npr. s težkimi vsebinami, ki jih
prebere. Vpliv na spremembo razpoloženja opazi bolj pri poslušanju glasbe oz. glasbo
izbira glede na počutje. Pri knjigah pa nima knjig za vesela ali žalostna obdobja.
Intervjuvanka 9 se po nasvet za branje včasih obrne na informatorje v knjižnici, ceni tudi
priporočila prijateljic. Meni, da se o dobrih knjigah hitro razve. Rada bere knjige, ki jih je
že nekdo prej prebral in so tako že preizkušene, vredne branja. Za knjige izve tudi prek
revije Bukla, v kateri prebere okvirno vsebino knjig. Gradivo pa izbira tudi s
pregledovanjem knjižnih polic v knjižnici. Izposodi si tri ali štiri knjige, ki pa jih bere eno za
drugo in ne hkrati. Zanimive knjige želi namreč čimprej prebrati do konca.
Intervjuvanka 10 knjige v knjižnici izbira z brskanjem po policah za določen žanr, tako da
gleda knjižne hrbte. Knjiga jo mora na nek način pritegniti. Avtomatsko gre mimo
nekaterih puhlih ljubezenskih knjig, nato pa pregleduje knjižne hrbte glede na njihov
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videz, naslov ipd. Zanimivejše vzame v roke in pregleda povzetek vsebine na zadnji strani,
prebere odlomek iz knjige ipd. Opaža, da večinoma izbira knjige z višjih polic in da se k
nižjim redkeje sklanja ter si jih manj pozorno ogleduje. Nekaj časa je brala precej knjig
določene založbe in je bila na knjigah pozorna na znak te založbe. Tudi v knjigah spremlja
seznam knjig, ki so še izšle pri založbi. V knjižnici si ogleda izpostavljene in priporočene
knjige. Intervjuvanka 10 je mnenja, da razpoloženje lahko vpliva na izbor knjig, saj opaža,
da ji, ko je utrujena in nejevoljna, ne ustreza nobena knjiga in le hitro vrne že prebrane
knjige ter odide iz knjižnice. Če pa je dobre volje v knjižnici, bo v njej več časa in bo z večjo
voljo in navdušenjem pregledovala in izbirala knjige. Na samo vsebino izbranih knjig pa
meni, da razpoloženje ne vpliva, saj ima vsak bralec določene interese, zanimanja in
predstave, kaj bi rad bral, ki se ne spreminjajo drastično. Hkrati bere le po eno knjigo.

8.7.7 Najpogostejša bralna situacija

Intervjuvanci radi berejo v sobi, na toplem, ko zunaj pada dež ali je mrzlo, pokriti z odejo
in toplim napitkom. Prav tako pa tudi na morju, na plaži. Radi berejo še v postelji ali na
kavču oz. nekje, kjer je udobno in mirno, in takrat, ko imajo čas. Nekateri imajo pri branju
radi naravno svetlobo in zato najraje berejo pri oknu, čeprav je lahko tudi ta včasih
premočna in povzroči bleščanje papirja, npr. v sončnem vremenu. Intervjuvanka 8
izpostavi, da se zaslon na mobilnem telefonu pri branju e-knjig sam prilagaja zunanji
osvetlitvi. Intervjuvanka 1 pa včasih bere tiskane knjige le ob svetlobi mobilnega telefona.
Intervjuvanki 5 in 10 nimata v prostoru med branjem nikoli prižgane glavne, najsvetlejše
luči, ampak raje manjše svetilke na mizici oz. za kavčem, da svetloba pada od zadaj na
knjigo. Intervjuvanka 5 ima tudi čez dan zatemnjene prostore v stanovanju, tako da tam ni
nikoli čisto svetlo. Na splošno pa je intervjuvancem primerna osvetlitev med branjem
precej pomembna. Na pogled izza knjige se intervjuvanci ne ozirajo izrazito, saj velikokrat
doma gledajo v steno. Le-ta jim je pomembnejši, ko berejo v naravi, pri npr. jezeru ali na
morju. Intervjuvanec 6 pa izpostavi, da se med branjem rad zazre v horizont, saj tako lažje
razmišlja. Intervjuvanka 8 veliko bolj uživa pri branju, če se nahaja ob morju ali pri oknu z
lepim razgledom, vendar ji hkrati to lahko predstavlja tudi moteči element, saj se
pogosteje ozira po okolici. V domačem okolju, ki je sicer lahko tudi lepo, npr. na vrtu, pa
bo oziranja manj, saj je okolje že znano in konstantno. Intervjuvanci raje berejo v
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urejenem okolju, prav tako raje pred branjem postorijo nujne opravke, vendar večinoma
dopuščajo tudi izjeme in branje kdaj postavijo pred pospravljanje ali opravke.
Intervjuvanka 2 sicer ne more brati na nepostlani postelji, prav tako ima tudi
intervjuvanka 4 rada urejene prostore. Med branjem imajo intervjuvanci najraje
konstantno temperaturo, ki ni ne premrzla ne pretopla. Če jih zebe, se dodatno pokrijejo
in oblečejo. V prevročem prostoru se jim začne spati in jim koncentracija pri branju pade.

8.8 ODNOS DO BRANJA
Vprašanja v sedmem sklopu so se nanašala na odnos intervjuvancev do branja, ki zajema
način dojemanja branja, odnos do kupovanja, izposojanja, podarjanja knjig, pa tudi
usklajevanje branja in opravkov, vpliv družinskega branja ipd.
Intervjuvanci berejo, da zapolnijo prosti čas, za svojo dušo, zase, za užitek, za osebno
zadovoljstvo, notranji mir in razgledanost. Z branjem bogatijo besedni zaklad, pridobivajo
nove poglede na življenje, slednje sploh iz knjig, napisanih po resničnih dogodkih. Na tem
mestu se v odgovorih večkrat pojavi literatura o izkušnjah beguncev oz. preganjanih ljudi,
ob katerih se zamislijo. Branje po mnenju intervjuvancev pripomore tudi k boljšemu
ustnemu in pisnemu izražanju, bogatejši domišljiji in ustvarjalnosti, večji zmožnosti
vživljanja in empatije, pridobivanju vpogleda v izkušnje in vzorce delovanja v različnih
situacijah, v drugačne kulture in običaje ter k pridobivanju znanja. Prav tako pa branje
omogoča tudi sprostitev, razvedrilo in pobeg iz realnega sveta. Branje dojemajo kot hobi
pa tudi kot vrednoto in izobraževanje (npr. učenje jezika iz tujejezične literature,
izpopolnjevanje in pridobivanje znanja za študij, službo in vsakdanje življenje). Branje
intervjuvance spodbudi k razmišljanju, včasih pa tudi pisanju. Dojemajo ga kot
samoumeven del življenja. Intervjuvanci so večinoma ponosni na to, da berejo. Nekateri
tudi na to, da veliko in hitro berejo, da so v življenju že veliko prebrali in pridobili iz knjig
in da na podlagi tega lahko podajajo tudi utemeljena mnenja. Intervjuvanka 7 se sprašuje,
kaj bi počela brez branja. Intervjuvanka 3 meni, da bi lahko brala več in bolj raznolike
knjige. Ceni projekte za spodbujanje branja, ki so organizirani v knjižnicah. Intervjuvanka 5
je na svoje branje in izkušnje ponosna. Meni pa, da bi bila lahko še bolj ponosna na to, če
bi prej vzljubila branje, saj kot otrok ni preveč rada brala. Intervjuvanec 6 je sicer vesel in
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ponosen, da njegovo branje pozitivno deluje nanj in na okolico ter na njegovo
ustvarjalnost, razmišlja pa, da lahko z branjem tudi kaj izgubiš. Opaža namreč, da lahko
tako izgubiš stik z ljudmi, ki ne berejo toliko in se več ukvarjajo z drugimi stvarmi. Meni, da
so morda ti sposobnejši pri npr. praktičnih stvareh, kot je popravilo avta, obnova
stanovanja ipd. Sebe v tej luči doživlja kot bolj pasivnega in bolj prisotnega v svetu branja
kot v resničnem svetu. Z branjem si lahko tudi na nek način odsoten. Meni pa, da je še
vedno več pozitivnih učinkov branja kot negativnih in da sam brez branja ne bi zmogel.
Intervjuvanka 8 je na svoje branje ponosna, žal pa ji je, da jo med branjem lahko hitro
zmoti npr. mobilni telefon. Ponosna je na vsako prebrano knjigo in se jo spominja z
veseljem, podobno kot učinkuje spomin na prijetno potovanje. Občuti zadovoljstvo, ko
avtorju uspe dobro opisati stvari in pritegniti bralca v svet zgodbe. Intervjuvanka 9 si želi,
da bi bila na stara leta čim dlje sposobna brati, saj se ob branju dobro počuti.
Glede usklajevanja branja in opravkov intervjuvanci berejo tudi sredi dneva in ob tem
nimajo slabe vesti, saj jemljejo branje kot intelektualno delo in aktivnost v njihovem
prostem času, ki jih izpolnjuje. Vseeno pa lažje berejo, če prej kaj postorijo, npr.
gospodinjske, službene ali študijske opravke in obveznosti. Prav tako je opazna razlika v
prisotnosti ali odsotnosti ostalih družinskih članov, saj si takrat, ko so doma sami, brez
težav vzamejo čas za branje in po svoje razporejajo opravke. Ob prisotnosti npr. staršev
pa nekateri navajajo, da čez dan berejo manj, saj se od njih pričakuje sodelovanje pri
opravilih, ali pa dajejo prednost druženju z njimi, če so na obisku. Intervjuvanka 5 na tem
mestu izpostavi vpliv okoliščin na branje, kot so npr. majhni otroci, zahteven partner,
vodenje kmetije ipd., ki otežijo branje, sploh čez dan. Intervjuvanec 6 nima slabe vesti, če
bere sredi dneva ali ves dan, ampak postane nemiren, če ne bere, enako kot če ne bi igral
kitare. Intervjuvanka 8 pravi, da se sama pred seboj ne zagovarja zaradi branja, če se že,
se pred drugimi. Intervjuvanka 9 se po opravkih rada prepusti branju. Slabe vesti ob tem,
sploh v pokoju, nima.
Večini intervjuvancev so v otroštvu brali in kupovali otroške knjige starši ali stari starši,
prav tako so imeli knjige doma, najpogosteje v dnevnih sobah. Intervjuvanci menijo, da
branje otroku in obkroženost s knjigami pozitivno vplivata na kasnejši razvoj bralnih
navad, izpostavijo pa, da sta pri tem pomembni tudi osebna volja in zavzetost vsakega
posameznika. Nekateri menijo, da poleg branja otroku na njegov razvoj bralnih navad
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pomembno vpliva tudi obkroženost z bralci oz. zgled staršev. Pogosto tudi mame
intervjuvancev veliko berejo, obiskujejo knjižnico ali celo bralno skupino. Očetje pogosteje
berejo literaturo v povezavi s hobiji ali pa revije in časopise. Intervjuvanci pravijo, da
berejo oz. bodo brali tudi svojim otrokom. Intervjuvanka 3 meni, da je že kot otrok
pokazala precej samoiniciativnosti, saj je v bližnjo domačo knjižnico odhajala tudi sama, se
tam družila in izbirala in izposojala knjige. Intervjuvanka 4 opaža, da kljub temu da sta bila
z bratom deležna podobne vzgoje, se bralne navade niso enako razvile pri obeh, saj brat
veliko manj bere kot ona. Intervjuvanka 5 kot otrok ni marala brati, kljub temu da so ji
starši brali in jo spodbujali k branju. Oba starša, še posebej pa oče, sta tudi sama brala.
Oče ji je bral in tudi pripovedoval o zgodbah iz knjig, vendar intervjuvanke to vseeno ni
pritegnilo. Tudi v srednji šoli je v sklopu obveznih branj prebirala le obnove književnih del.
Po maturi je nekoč nekoga spremljala v knjižnico in ob tem obisku tamkajšnjemu
knjižničarju omenila, da bi tudi sama rada prebrala kakšno dobro, resnično zgodbo. Izbor
knjige je bil očitno uspešen, saj je od takrat naprej postala redna in zavzeta bralka in
kasneje tudi voditeljica bralnih skupin. Podobno se je godilo z njeno sestro, ki je tudi šele
kasneje začela več brati. Intervjuvancu 6 kot otroku niso brali. Njegov oče je sicer rad bral,
vendar je pripovedoval, da ga je oče kaznoval, če ga je videl brati, namesto delati. V času
srednje šole in študija si je intervjuvanec vedno bolj želel brati o stvareh, ki so ga
zanimale. Danes pri svojih otrocih, ki jim bere, opaža, kako branje pozitivno učinkuje na
njih na področju izražanja in razmišljanja, sploh v primerjavi z otroki, ki jim starši ne
berejo toliko. Intervjuvanka 8 meni, da branje otroku precej vpliva na razvoj kasnejših
bralnih navad, saj so njej v otroštvu veliko brali in še danes rada bere, s sestro pa so se na
področju branja manj ukvarjali in tudi danes veliko manj bere, le v času dopustov. Sestra
bere, ko ima čas, intervjuvanka pa lovi čas, da lahko bere.
Intervjuvanci si na splošno knjige veliko več izposojajo v knjižnicah kot kupujejo, čeprav
imajo doma nekateri tudi precej obsežne domače knjižnice. Knjige kupujejo na knjižnih
sejmih, v knjigarnah (tudi akcijske ponudbe, npr. tri za dve ipd.), dobijo jih prek podarjanja
odpisanih knjig iz knjižnice, kot darilo za rojstni dan ipd. Kupujejo knjige, ki jim veliko
pomenijo ali koristijo (za študij, službo, vsakdanje življenje) ali so jim bile všeč in jih
večkrat preberejo. Prav tako kupujejo knjige najljubših avtorjev ali najljubše zbirke knjig.
Nekaj intervjuvancev ali njihovih družinskih članov je bilo včlanjenih v bralni klub Svet
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knjige pri založbi Mladinska knjiga in je v njem kupovalo knjige, nekaj težav pa so sicer
imeli z izstopom iz njega. Pri intervjuvanki 4 doma knjige že od nekdaj kupujejo, saj si
intervjuvankina mama nerada izposoja knjige iz knjižnice, ker so zanjo že preveč
obrabljene in umazane. Tudi intervjuvanka 4 si kupi precej leposlovnih del, strokovne
knjige za študij pa si v glavnem izposoja iz knjižnic. Intervjuvanka 2 pa si ravno obratno
kupi več kakovostnejših družboslovnih knjig za študij, novih izdaj romanov pa ne kupuje.
Intervjuvanka 9 se zadnja leta ravna po načelu, da je manj več in v stanovanju ohranja le
stvari – obleke, posode, knjige itd., ki jih res uporablja in potrebuje, ostale pa počasi
podarja drugim. Intervjuvanci knjige podarjajo kot darila za npr. rojstne dni ali kot
praznična darila, vendar večinoma le ljudem, za katere vedo, da radi berejo in okvirno kaj
berejo, med njimi so tudi družinski člani in sorodniki. Intervjuvanec 6 knjige sicer podarja,
vendar ima občutek, da to niso najboljša darila, saj po njegovih izkušnjah izpade, da ljudi z
njimi sili k branju. Za razliko od njega pa intervjuvanka 8 najprej pomisli, katero knjigo bo
podarila, in ne, kaj bo podarila. Intervjuvanka 5 knjige podarja prijateljem, za katere ve, da
veliko berejo, pa tudi ljudem, ki niso najbolj zavzeti bralci, z namenom da jih spodbudi k
branju. Včasih tudi naključno podari komu knjigo. Veliko knjig namreč prejme od založb, s
katerimi ima sklenjeno pogodbo, in jih veliko da tudi naprej. Intervjuvanka 10 navede
primer, ko je prijateljici za rojstni dan v juniju podarila knjigo o oranžnem mačku
(Potepuški maček Bob avtorja Jamesa Bowena), ker ima le-ta rada mačke. Za božič je
opazila, da obstaja nadaljevanje te knjige, ki je še na temo božiča (Bobovo darilo – kako
me je maček naučil pomena božiča), in ji jo kupila. Ob neki drugi priložnosti pa ji je
podarila še tretjo knjigo Bobov svet, ker ji je ta še manjkala. Ob poroki je drugi prijateljici
podarila knjigo o medsebojnih odnosih. Intervjuvanci imajo doma različno velike domače
knjižnice. Intervjuvanka 2 ima v svoji sobi približno 50 lastnih knjig, intervjuvanka 8 pa več
kot 100. Intervjuvanka 5 zbira izvode knjige Mali princ (Antoine de Saint-Exupéry) iz
celega sveta. Trenutno jih ima 150, poleg tega pa še 10 starodavnih, dragocenih Biblij. Ko
se je selila, je imela okoli 550 knjig, ki jih je nekaj podarila knjižnici, nekaj ljudem, najboljše
pa je obdržala. Tako sedaj doma hrani okoli 250 ali 300 knjig, poleg izvodov Malega
princa. Nekaj teh knjig je podedovala, nekaj dobila v dar, nekaj pa kupila. Nekoč si želi
imeti v stanovanju sobo, namenjeno le knjigam, z usnjenim, rdečim foteljem za branje.
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8.9 PREPLETANJE MEDIJSKIH PRAKS
V osmem sklopu vprašanj so intervjuvanci opisovali odnos med branjem in uporabo
drugih medijev in morebitno prepletanje teh praks.
Intervjuvanci v prostem času poleg branja gledajo tudi televizijo, uporabljajo računalnik in
pametne telefone. Nekateri več berejo, drugi gledajo nekoliko več filmov. Veliko
intervjuvancev med branjem obiskuje spletne strani, mnogokrat kot dopolnitev
prebranemu in v zvezi s knjigami in pisatelji.
Intervjuvanka 1 meni, da na splošno več posega po filmih kot po knjigah, s čimer ni najbolj
zadovoljna. Razlog vidi v tem, da je za ogled filma potrebnega manj časa kot za branje
knjige. V primeru, da je film posnet po knjigi, raje najprej prebere knjigo, da si lahko
ustvari svojo sliko zgodbe v domišljiji. Medijske prakse se pri njej ne prekrivajo, saj med
branjem ne brska po spletu ali posluša glasbe.
Intervjuvanka 2 televizije sploh ne gleda, saj filme pogleda na prenosnem računalniku. Več
bere, kot gleda medijske vsebine. Socialna omrežja (Facebook ...) uporablja precej
pogosto, vendar bi to težko primerjala s količino branja. Na Facebook gre večkrat na dan,
po nekaj minut. Med branjem ima mobilni telefon pri sebi in včasih na njem aktiviran
internet, tako da če vmes prejme sporočilo, odpiše. Istočasno pa ne bere knjige in
pregleduje spletnih strani na internetu. Tudi glasbe v ozadju med branjem nikoli ne
posluša.
Intervjuvanka 3 nekoliko več gleda televizijske serije kot bere. Vendar še vedno branje,
poleg serij in druge rekreacije zavzema večji del njenih prostočasnih dejavnosti. Je del
vsakdana. Branje je pri intervjuvanki ves čas prisotno, je pa različno intenzivno v različnih
obdobjih. Medijske prakse se ne prepletajo, saj ko bere, le bere, sploh če jo knjiga zelo
pritegne. Če je brana vsebina učno gradivo, včasih vmes skoči na Facebook. Med branjem
tudi prebere morebitne prejete SMS-e ali odgovori na klic in se ne izolira popolnoma od
dogajanja.
Pri intervjuvanki 4 si branje deli prvo mesto z uporabo interneta in se z njim tudi prepleta.
Pogosto bere na internetu stvari, ki jih potrebuje za študij. Prav tako na spletu bere tudi
japonske stripe – mange, saj so sicer težko dostopni. V povezavi z branjem obiskuje tudi
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spletna portala Goodreads in Myanimelist, kjer označuje prebrane knjige in mange.
Televizije skorajda ne gleda, le določene informativne oddaje in dirke MotoGP. Filme in
japonske animirane serije – animeje gleda prek spleta na računalniku. Facebooka ne
uporablja zelo pogosto. Za službo in študij potrebuje še elektronsko pošto. Pri branju
tiskanih knjig za boljšo koncentracijo ne uporablja drugih medijev. Pri branju elektronskih
člankov na računalniku pa pogosto vmes še brska po spletu, preverja elektronsko pošto in
Facebook ipd. Vendar se ji zdi to prej moteč dejavnik kot kaj pozitivnega. Tudi zato raje
bere v tiskani obliki, da lahko bere bolj zbrano. Prav tako si raje ustvarja zapiske na papir
kot na računalnik in lažje piše kot tipka.
Intervjuvanka 5 na televiziji gleda poročila, internet pa uporablja precej pogosto tudi
zaradi knjig. Prek njega namreč išče knjige, spremlja in odkriva nove pisatelje, prevajalce,
datume izidov knjig, gleda oddaje o knjigah, posluša radijsko oddajo Sobotno branje,
gleda oddajo Pisave, pa tudi druge tuje oddaje o knjigah in branju. Na internetu bere
članke in recenzije o knjigah, prispevke o pisateljih in njihovem delu, npr. kje so napisali
določeno knjigo, zakaj so jo napisali, kje je zanjo našel idejo ipd. Pri branju tiskanih
strokovnih knjig, npr. o shizofreniji ali manični depresiji, uporablja zraven internet za
dodatne razlage. To počne vzporedno. Pri branju romana pa zraven nima računalnika in
interneta. Če jo pri branju zmoti sms ali klic, se glede na pomembnost le-tega in voljo
odloči, ali branje prekine ali ne. Pri primerjavi med knjigo in filmom, posnetim po njej, se ji
zdijo knjige vedno boljše, razen morda pri delu Boter. Pri branju knjige si lahko v mislih
ustvari svoj film in predstavo o dogajanju. Doma ima tudi bralnik in na njem nastavljen
zvok obračanja listov, vendar ji še vedno ni všeč brati elektronsko.
Intervjuvanec 6 je včasih veliko gledal televizijo, sedaj pa je sploh ne želi več imeti oz. le
občasno pogleda kakšen film ali risanko s hčerko. V primerjavi z branjem je to razmerje
okoli 1 : 10. Na družbenih omrežjih je prisoten. Tudi na Facebooku opazuje, kako ljudje
pišejo, se izražajo. Na Twitterju mu je zanimivo to, da je zaradi omejitve treba pisati
zgoščeno. Na Facebooku se trudi, da ne objavlja le povezav, ampak da tudi kaj koristnega
in smiselnega napiše. Ko bere, najraje zraven ne počne nič drugega.
Intervjuvanka 7 meni, da na splošno v svetu branje knjig zaostaja za uporabo televizije in
interneta. Sama pogleda novice ali serije, vendar televizije ne gleda veliko. Veliko raje

SABOTIČ, K. Branje doma: raziskovanje bralnih navad po metodi individualnih intervjujev. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

80

bere knjige ali preleti časopis. Bolj kot z gledanjem televizije ali poslušanjem radija
sprejema informacije prek branja. Na družabnih omrežjih spremlja tudi različne založbe,
literarne dogodke, Knjigobežnice – izmenjave knjige, naleti na zanimive bralne sezname in
priporočila avtorjev ali prevajalcev za branje. V času študija je med branjem literature
poslušala v ozadju glasbo, pa tudi preverjala in iskala dodatne podatke na internetu, npr.
v spletnem slovarju.
Intervjuvanka 8 največ bere knjige, računalnika pa, odkar ima pametni telefon, skorajda
ne uporablja, telefon pa precej. Televizije nima, gleda pa na računalniku precej serij,
povprečno pol ure na dan čez cel teden. Knjigam in branju pa še vedno nameni največ
časa. Med branjem preverja telefon, elektronsko pošto, Facebook, na spletu pregleduje
novice, poišče prispevke na določeno temo. Meni, da če med branjem tiskane knjige ne bi
imela zraven tudi telefona, bi jo to še bolj motilo in bi vstajala, sedaj pa hitreje zaključi, saj
pogleda telefon in bere knjigo dalje. V času študija je med učenjem dajala računalnik
stran, da se je bolj zbrala.
Intervjuvanka 9 med branjem ne uporablja nobenega drugega medija, ampak stiša glasbo,
televizije nima in si je tudi ne želi, ima pa radio. Revije pregleda v knjižnici.
Intervjuvanka 10 je imela obdobje, ko je veliko gledala televizijo in se je nato zavestno
raje preusmerjala na branje, ki je koristnejše. Na splošno pa intervjuvanka meni, da se čas,
namenjen branju, skrajšuje in da ljudje več časa posvetijo televiziji ali računalniku. Po
drugi strani pa se ji zdi, da je rednih bralcev veliko več, kot si misli. Televizije sama zadnje
čase skoraj ne gleda, uporablja pa precej računalnik za obiskovanje Facebooka,
elektronske pošte ipd. Med opravki rada posluša glasbo, med branjem pa ima raje tišino.
Med branjem tudi ne pregleduje elektronske pošte ali kaj podobnega. To bolj prakticira
med pavzami, ki si jih vzame med branjem, nima pa istočasno v roki knjige in telefona.

8.10 ZAKLJUČNA VPRAŠANJA, PRIPOMBE
Nekateri intervjuvanci so prek intervjuja spoznali, da imajo določene bralne navade, ki se
jih prej niso tako intenzivno zavedali. Prav tako jim je bilo zanimivo prek pogovora
samoreflektirati bralne navade. Nekateri so bili presenečeni, da lahko toliko povedo na to
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temo. Drugi so izpostavili, da določenih vprašanj niso pričakovali in jih nimajo toliko
ozaveščenih ter da bi morda lahko o njih več povedali, če bi se vnaprej pripravili.
Intervjuvanci pod pojmom branje najprej pomislijo na branje tiskanih knjig, velikokrat za
prosti čas. Študentje mnogokrat sem uvrščajo tudi učenje oziroma branje učnih gradiv.
Pod pojmom dom pa razumejo prostor oziroma bivališče, kjer prebivajo skupaj s starši,
sami ali s partnerjem in družino in predstavlja stanovanje ali hišo. Znotraj doma velikokrat
pomislijo najprej na lastno sobo oziroma spalnico. Nekateri intervjuvanci izpostavijo
razliko med domom, kjer so bili rojeni in odraščali, in domom, kjer bivajo sedaj na svojem.
Omenjeno je bilo še, da so bila vprašanja temeljita in izčrpna. Ena intervjuvanka je glede
svojega branja dodala še, da bere podobno količino slovenskih in angleških besedil, saj je
študijska literatura pogosto v angleščini, pa tudi leposlovje, ki še ni prevedeno, prebere
kar v angleščini.

8.11 IZSLEDKI IZ DNEVNIKOV BRANJA
Dnevniki branja so služili kot pripomoček za samorefleksijo raziskovancev po premisleku
in samoopazovanju svojih bralnih navad in tako kot obogatitev intervjujev. Po prejetih
izpolnjenih dnevnikih se je izkazalo, da raziskovanci v dnevnike niso vpisovali nič bistveno
novega od že povedanega pri intervjujih, kar lahko kaže na točno predstavljene bralne
navade že pri intervjuvanju, morda pa tudi na manj natančno izpolnjevanje dnevnikov in
samoopazovanje pri branju. Zapise iz dnevnikov posameznih intervjuvancev kot so vrsta
prebrane literature, kraj in čas branja, drža pri branju, bralna situacija in opombe pri
branju sem primerjala z zapisom bralnih navad iz intervjuja ter vključila morebitne
podrobnosti v izsledke iz intervjujev.
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9. RAZPRAVA
Intervjuvanci berejo zaradi užitka pri branju in za prosti čas, pa tudi za pridobitev novega
znanja. Berejo različne zvrsti. V veliki meri berejo tiskano gradivo, le dva intervjuvanca
nekoliko več bereta tudi elektronsko. Intervjuvanci pri elektronskih knjigah pogrešajo
materialnost knjige (otip, vonj, videz, oblika), kar po McLaughlinu (2015) naredi branje
tudi bolj intimno. Študentje si še posebej daljše in pomembnejše študijske elektronske
članke natisnejo, da lažje poglobljeno berejo. Preferenco po tiskanju elektronskih gradiv
pri študentih so ugotovili tudi Kuzmičová et al. (2017).
Tudi odgovori intervjuvancev v tukajšnji raziskavi so pokazali, še zlasti pri intervjuvanih
študentkah, da si pomembnejša, daljša besedila za potrebe študija natisnejo, če so
dostopna le v elektronski obliki, saj jih tako lažje poglobljeno berejo in si iz njih več
zapomnijo.
Zahtevnejša besedila intervjuvanci berejo počasneje in natančneje, navadno z manj
užitka, saj jim to velikokrat predstavlja obvezno študijsko literaturo in ne gradivo, izbrano
po lastni želji. Zahtevnejšo literaturo berejo v mirnem, tihem prostoru, v vzravnanem,
sedečem položaju za mizo, ki ne omogoča toliko udobja, ampak večjo koncentracijo.
Medtem ko lahkotnejšo literaturo in literaturo za prosti čas berejo leže ali polsede na
postelji, lahko tudi na avtobusu, vlaku, na plaži ... Obstajajo pa izjeme, ki berejo vse vrste
literature v postelji. Tudi Kuzmičová et al. (2017) in McLaughlin (2015) menijo, da
sproščena, npr. ležeča drža telesa ponavadi nakazuje na prostočasno in manj zahtevno
branje. Vzravnano, pokončno držo za mizo pa povezujemo s študijskim branjem, ki
pripomore k zbranemu in poglobljenemu branju, čeprav ga po drugi strani ne zagotavlja.
Ko intervjuvancem branje ne steče oz. se jim na neki točki ustavi, si vzamejo odmor,
spremenijo držo, zamenjajo knjigo, prenehajo brati, zamenjajo pa tudi prostor. Večinoma
gredo takrat v bolj tih, miren prostor, kot je denimo spalnica, ali pa si razmere (npr. hrup)
v prostoru skušajo prilagoditi. To kaže na velik pomen vpliva prostora na kakovost branja
in pomen doma kot prostora branja, ki navadno nudi optimalne pogoje branja. Zato
intervjuvanci daleč največ berejo prav doma. Kot navajajo, imajo doma med branjem na
razpolago tišino, mir in zasebnost ter sproščenost in udobje. To pa so zaželeni elementi
prostora za branje, ki pozitivno vplivajo na bralno izkušnjo in jih našteva tudi Burke (2011)
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ter jim dodaja še ustrezno osvetlitev. Kot najbolj priljubljeno in najpogostejše bralno
okolje so raziskovanci označili dom tudi v raziskavi Kuzmičove et al. (2017). Prav tako
McLaughlin (2015) pravi, da se dom pogosto izkaže za najudobnejši bralni prostor, zaradi
česar v njem ljudje tudi najpogosteje berejo. Tudi udeleženci raziskave o bralnih navadah,
ki jo je podal v Burke (2011), radi berejo doma, nekateri se lahko dovolj zberejo za branje
le v svoji sobi. Za razliko od tega pa je pri Kuzmičovi et al. (2017) za nekatere raziskovance
tudi doma preveč motečih dejavnikov in obveznosti za mirno branje, zato raje berejo
zunaj doma. Nekateri doma, v svoji sobi berejo le študijska gradiva, prostočasno branje pa
na javnih, živahnejših prostorih. Spet drugi pa zahtevnejša, študijska gradiva raje berejo v
knjižnici ali na fakulteti. Intervjuvanci v moji raziskavi pa gredo redko namensko brat v
knjižnico. Tam pogosteje berejo le intervjuvanci, ki so hkrati tudi zaposleni v knjižnicah.
Intervjuvanci doma največ berejo v svojih sobah, na postelji, v dnevni sobi, na kavču ali za
mizo. To so tudi najpogostejša navedena mesta branja v raziskavah, ki so jih podali Burke
(2011), Kuzmičová et al. (2017), in v raziskavi Where is your favorite place to read in your
house? (2009). Na stranišču je včasih brala le ena intervjuvanka, saj sta ji bila všeč mir in
zasebnost tega prostora, vendar je sčasoma opustila to navado, ker se ji je zdela
neprimerna. Pojav branja na stranišču pa ni tako redek pojav, saj je v literaturi večkrat
omenjen v npr. Manguel (2007), McLaughlin (2015) in Fischer (2005), prav zato ker je
miren prostor. Izven doma pa jih veliko rado bere tudi na avtobusu in vlaku, v parku, na
plaži, v lokalu ali med čakanjem. Strokovno, študijsko oz. zahtevnejšo literaturo pogosteje
berejo doma, kjer se najlažje zberejo, lahkotnejšo oz. leposlovje pa tudi drugje, npr. na
morju ali potovanju.
Intervjuvanci, za razliko od ugotovitve McLaughlina (2015), da ljudje doma pogosto med
branjem jedo, večinoma med branjem nimajo navade jesti, saj menijo, da tako niso dovolj
skoncentrirani na branje. Ko se prehranjujejo, se radi posvečajo le temu in ko berejo, le
branju. Po drugi strani pa obstaja intervjuvanka, ki skoraj vedno med obroki zraven tudi
bere.
Glede na to, da intervjuvanci največ berejo doma, so med branjem tudi oblečeni v
oblačila, ki jih navadno nosijo doma. To so predvsem trenirke, ohlapnejša, prostočasna
oblačila in pižame, saj veliko berejo v postelji, zvečer. Pri tem jim je posebej pomembno,
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da se počutijo sproščene, na kar vpliva tudi obleka. Izrazitih bralnih ritualov intervjuvanci
ne izpostavijo, radi pa zraven pijejo tople napitke, kot sta čaj in kava. V ozadju večinoma
ne poslušajo glasbe. V veliki meri pa jim je ob branju všeč prisotnost hišnih ljubljenčkov,
predvsem mačk in psov, saj speče živali v bližini nanje delujejo pomirjujoče. Živali kot
spremljevalci ob branju so omenjene tudi v poizvedbi Where is your favorite place to read
in your house? (2009) in v Manguel (2007). Izpostavljeni bralni rituali posameznih
intervjuvancev so še pokrivanje z odejo, branje ob odprtem oknu in prižiganje svečk ob
branju.
Glede časa branja se intervjuvanci navadno zahtevnejšega branja lotijo čez dan, ko so
spočiti, zvečer pa bolj sproščujočega in prostočasnega. Nekateri zvečer ne berejo
temačnih in zamorjenih vsebin, saj vplivajo na njihov spanec. Tudi Burke (2011) ugotavlja,
da ni vsako branje za kadarkoli, sicer v njem ne uživaš.
Knjige intervjuvanci doma hranijo v knjižnih omarah in regalih in na nočnih omaricah, pa
tudi v kupčkih ob postelji. Nekateri intervjuvanci si knjige v kupu razvrstijo po prioriteti.
Knjige, ki jih trenutno berejo, so navadno nekje pri roki (na mizi, ob postelji ...). Knjige, ki
jih morajo vrniti v knjižnico, pa položijo npr. blizu vhodnih vrat, pod mizo ... Tudi
Rouncefield in Tolmie (2011) ugotavljata, da se pri rednejših bralcih doma izoblikujejo
določena mesta, kamor odlagajo knjige glede na njihov namen. Nekateri intervjuvanci pa
doma nimajo veliko knjig zaradi pomanjkanja prostora ali najemniškega stanovanja. V
knjižnih omarah imajo mnogokrat na pogled lepše knjige vidnejše mesto in služijo tudi kot
okras prostoru. Intervjuvanci tja postavijo knjige z lepšimi platnicami, pa tudi
dragocenejše knjige. Že v 18. stoletju in prej so domače knjižnice izražale ugled in krasile
prostor (Vogrinčič, 2008, str. 491–508).
Ker so intervjuvanci ljubitelji branja in knjig, imajo do njih tudi dober odnos. V veliki meri s
knjigami pazljivo ravnajo, saj za označevanje strani uporabljajo kazalke, ne vihajo strani,
ne pišejo in podčrtujejo po njih. Niso pa največji kupci knjig. Veliko knjig si izposodijo v
knjižnici. Kupijo večinoma le knjige najljubših avtorjev in knjige, ki so jih navdušile.
Nekatere knjige pa kupijo tudi na knjižnem sejmu, v antikvariatih in kot akcijske ponudbe
v knjigarnah. Neradi posojajo lastne knjige drugim, prav tako se večina ne pogovarja prav
veliko o knjigah z drugimi, saj mnogokrat niso razumljeni oz. nimajo pravih sogovorcev.
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Kot darila knjige sicer podarjajo, vendar večinoma le ljudem, za katere vedo, da veliko
berejo.
Intervjuvanci največ berejo zvečer, ko imajo tudi največ časa. Najpogosteje berejo po
osmi uri zvečer, do spanja. Če jih knjiga zelo pritegne, žrtvujejo tudi del spanja in berejo
ponoči, vendar tega večinoma ne počnejo pogosto. Bjorvatn, Mrdalj, Saxvig, Aasnæs,
Pallesen in Waage (2017) v raziskavi ugotavljajo, da skoraj polovica vprašanih v nočnem
času v postelji ne bere.
V času dopustov in počitnic nekateri intervjuvanci radi berejo tudi čez ves dan. Obveznosti
intervjuvancev, kar sta največkrat študij in služba, velikokrat določajo, kdaj in kako dolgo
lahko intervjuvanci berejo. Kljub temu pa nekateri ne opažajo večje razlike med količino
branja med tednom in med vikendom. Spet drugi več berejo ravno čez vikend, saj so, kot
navajajo, takrat bolj spočiti in imajo več časa.
Tudi Herkman in Vainikka (2014) ugotavljata, da so bralne navade raziskovancev odvisne
od njihovega vsakdanjega življenja in opravkov, kot sta študij in delo. Veliko raziskovancev
navaja pomanjkanje časa za prostočasno branje. Prav tako pravita, da pri študentih
zadolžitve, prosti čas in opravki marsikdaj niso strogo ločeni in zato tudi razlike v branju
med vikendom in med tednom niso tako izrazite.
Pri predstavljenem intervjuvancu pri Nolan-Stinson (2011) in njegovih bralnih praksah, ki
jih je raziskovalka spoznala skozi poglobljen intervju, je vidna povezava med branjem in
življenjskim obdobjem ter krajem, ki ga ima intervjuvanec na voljo. Tudi v lastni raziskavi
sem med pogovori z intervjuvanci zaznala ravno to povezavo, saj so intervjuvanci
velikokrat povedali, da berejo, ko imajo čas, torej ko niso v službi, ko nimajo študijskih in
drugih obveznosti, in da berejo fragmentirano, po delih, med obveznostmi, na poti ali
zvečer pred spanjem ter da bi radi več brali.
Nekateri intervjuvanci največ berejo poleti, ko imajo manj obveznosti, nekateri pa največ
pozimi, v času praznikov in zaradi mrzlega vremena zunaj, ko jim je prijetneje brati na
toplem. Intervjuvanci radi pogosto berejo v deževnem vremenu. Menijo, da v slabem
vremenu več berejo, ker so tudi več v hiši. V sončnem vremenu pa bolj težijo k branju
zunaj oz. pogosto vsaj na balkonu ali ob oknu. Tuan (2001) pravi, da dom intenzivneje in
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bolj čustveno dojemamo pozimi, ker nas varuje pred neugodnimi zunanjimi življenjskimi
razmerami, kot je mraz. Poleti pa je vloga doma kot zatočišča manj izrazita.
Intervjuvanci najraje berejo v tišini in miru, na samem. Ko berejo na javnih krajih, kot so
avtobus, vlak, park ipd., jim pogovori ljudi v bližini zmanjšujejo zbranost, vendar jih ne
odvrnejo od branja, sploh manj zahtevne literature. Nekatere intervjuvance pogovori
drugih prisotnih ljudi med njihovim branjem ne motijo, dokler jih ne razločijo. Nekaterim
ni všeč, ker ob drugih nimajo zasebnosti, po drugi strani pa ena intervjuvanka izpostavi
tudi moč skupinskega branja v čitalnici knjižnice, kjer vsi prisotni berejo. Tudi doma
družno bere z možem, vendar pri tem bereta vsak svoje čtivo. Prav to ugotavljajo tudi
Kuzmičová et al. (2017), ki pravijo, da nekateri uživajo v sočasnem branju z drugimi
družinskimi člani, pri čemer vsak bere svojo knjigo in si občasno izmenjujejo komentarje.
Nekateri celo ne morejo brati v preveliki tišini in izolaciji. Za razliko od tega pa
intervjuvanci v moji raziskavi najraje berejo v tišini in sami, v svojih sobah.
Intervjuvanci berejo glasno le otrokom in ko se učijo. Občasno drugim preberejo glasno
zanimiv ali smešen odlomek. Starejša intervjuvanka si glasno bere za urjenje spomina. En
intervjuvanec pa meni, da se zaradi glasnega branja tudi lepše izraža in bolj poglobljeno
razume besedilo.
Intervjuvanci naenkrat povprečno berejo od ene do štiri ure, če jih knjiga pritegne.
Najpogosteje pa skupaj berejo od ure do ure in pol. Med branjem si nato privoščijo krajše
odmore za malico, opravke, cigareto, stranišče, pitje in podobno. Nekateri intervjuvanci
želijo prebrati knjigo do konca, tudi če jim ni všeč. Intervjuvanci knjige ponovno preberejo
v primeru, ko so jih le-te zelo nagovorile ali ko gre za določene priročnike. Nekateri si
želijo prebrati več knjig večkrat, vendar jim za to zmanjkuje časa, saj se pojavljajo vedno
nove knjige, ki jih še niso prebrali, pa bi jih radi.
Intervjuvanci si ustvarjajo sezname prebranih knjig in knjig, ki bi jih še želeli prebrati.
Včasih so si bralne sezname pisali v zvezek, najpogosteje z navedbo naslova knjige in
datuma branja. Sedaj pa kar šest od desetih intervjuvancev navaja, da imajo ustvarjen
profil na spletnem portalu Goodreads, ki omogoča beleženje prebranih knjig, knjig, ki jih
trenutno berejo in ki jih še želijo prebrati, komentiranje in ocenjevanje knjig ter
razvrščanje prebranih knjig v kategorije (npr. po narodnosti avtorja, glede na žanr ipd.).
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Neredko intervjuvanci naslovnice prebranih knjig tudi slikajo in jih objavijo na socialnih
omrežjih, npr. na Facebooku. Odlomke in misli iz knjig, ki so jih posebej nagovorili, si
nekateri izpisujejo v zvezke ali na liste, drugi jih slikajo in v kontekstu objavijo na spletu,
tretji pa si jih le skušajo zapomniti in o njih razmišljajo.
Intervjuvanci se o prebranem precej redko pogovarjajo z domačimi ali prijatelji, saj kot
navajajo, ti ali malo berejo ali pa imajo drugačen bralni okus. Nekateri se sicer včasih
pogovarjajo o prebranih knjigah s prijatelji, kolegi na fakulteti, sodelavci ali domačimi
(največkrat je to mama ali sestra), ki več berejo, o vtisih o prebrani knjigi, mnenju in
nadaljnjih priporočilih za branje.
Glede na to, da po Burku (2011) knjige ocenjujemo po videzu, naslovnicah in formatu,
tudi intervjuvanci navajajo, da so pred ali med branjem pozorni na naslovnice knjig,
povzetke vsebine, naslove. Večinoma opazijo tiskarske in pravopisne napake, nekateri
tudi tvorbo besed, stavkov, poglavij, členitev besedila, vpeljavo misli, začetne in končne
stavke, slog pisanja, uporabo slenga, dialektov, količino dialogov, prostih stavkov,
premega govora, vrsto in količino pridevnikov in njihov vpliv na besedilo, kar kaže na to,
da so izkušeni in natančni bralci. Intervjuvanci so med samim branjem zelo pozorni na
kakovost prevoda besedila. Knjige pa berejo tudi v izvirnem, angleškem jeziku.
Intervjuvance večinoma zmotijo popackane, popisane in poškodovane knjige, vendar ne
toliko, da bi jih to odvrnilo od branja. Nekateri imajo za študij celo raje že podčrtane
knjige ali pa že nekoliko upognjene platnice mehko vezanih knjig. McLaughlin (2015)
pravi, da je veliko bralcem všeč zmerna obrabljenost knjig, saj jim priča o njihovi
predhodni uporabi in delčku življenja bralcev pred njimi.
Ne marajo preveč natlačenega besedila in majhne velikosti pisave, saj jim je tako besedilo
težje brati, hkrati pa se jim branje posamezne strani tudi bolj vleče. Nekateri intervjuvanci
so med oz. pred branjem pozorni na priljubljene avtorje ali založbe. Glede leta izida
večinoma intervjuvanci berejo novejše knjige, čeprav nekaterim to niti ni pomembno.
Intervjuvanci najpogosteje izbirajo knjige glede na priporočila drugih, glede na
nagrajenost ali prepoznavnost knjige in z naključnim brskanjem in pregledovanjem knjig v
knjižnici. V knjižnici preverjajo še novosti in priporočila, ideje za branje pa iščejo tudi v
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reviji Bukla, na spletnem portalu Goodreads ali Dobre knjige.si. Mnenja in recenzije o
knjigi in zapise o avtorjih poiščejo tudi na spletu. Za knjigo se odločijo na podlagi povzetka
vsebine, recenzij, zanimivega naslova ali naslovnice, v okviru zanimanj, priljubljenih zvrsti
in avtorjev in njim ali načinu pisanja podobnih knjig.
O vplivu razpoloženja na izbor gradiva nekateri niso zavestno razmišljali, nekateri menijo,
da imajo dokaj konstanten način izbiranja in da to ne vpliva, nekateri pa menijo, da
razpoloženje vpliva na izbor gradiva in tudi na doživljanje prebranega na način, da ko so
utrujeni in slabe volje, jim nobena knjiga ne ustreza. Ko so dobre volje, pa branju
namenijo več časa in bolj navdušeno berejo. Nekateri v stiski poiščejo knjige, ki jim
pomagajo rešiti težave ali pa jih razvedrijo. Ko so brezvoljni, raje berejo lahkotnejše in bolj
sproščujoče knjige, zahtevnejše knjige pa berejo, ko so bolj polni entuziazma. Udeleženci
raziskave po Burku (2011) razlagajo povezavo razpoloženja in branja s tem, da se jim je
lažje vživeti v pozitivno plat zgodbe, ko so dobro razpoloženi, in da so bolj dojemljivi za
negativno, žalostno vsebino, ko so tudi sami slabo razpoloženi.
Veliko intervjuvancev ne začne in konča le ene knjige, ampak bere po več knjig naenkrat
(pogosto od dve do štiri), ki pa so različnih zvrsti.
Intervjuvanci raje berejo v urejenem okolju, prav tako raje pred branjem postorijo nujne
opravke, vendar večinoma dopuščajo tudi izjeme in branje kdaj postavijo pred
pospravljanje ali opravke.
Med branjem imajo intervjuvanci najraje konstantno temperaturo, ki ni ne premrzla ne
pretopla. Če jih zebe, se dodatno pokrijejo in oblečejo. V prevročem prostoru postanejo
zaspani in jim koncentracija pri branju pade. Tudi McLaughlin (2015) pravi, da lahko
temperatura bralca uspava ali pa ga ohranja pozornega.
Glede usklajevanja branja in opravkov intervjuvanci berejo tudi sredi dneva in ob tem
nimajo slabe vesti, saj jemljejo branje kot intelektualno delo in aktivnost v svojem
prostem času, ki jih izpolnjuje. Vseeno pa lažje berejo, če prej kaj postorijo, npr.
gospodinjske, službene ali študijske opravke in obveznosti. Prav tako je opazna razlika v
prisotnosti ali odsotnosti ostalih družinskih članov, saj si takrat, ko so doma sami, brez
težav vzamejo čas za branje in po svoje razporejajo opravke. Ob prisotnosti npr. staršev
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pa nekateri navajajo, da čez dan berejo manj, saj se od njih pričakuje sodelovanje pri
opravilih ali pa dajejo prednost za druženje z njimi, če so na obisku.
McLaughlin (2015) ugotavlja, da so v domačem okolju lahko sploh ženske, ki berejo sredi
dneva, velikokrat tarča obtoževanj zaradi navidezne odsotnosti in domnevnega
zanemarjanja družinskih obveznosti. Manke (2013) je pri upokojenih raziskovanih moških
opazil, da jim branje predstavlja prostočasno prakso, ki jo izvajajo kadarkoli, medtem ko
upokojene ženske še vedno berejo pretežno v večernih in nočnih urah, saj so čez dan
zaposlene z gospodinjskimi opravki.
Večini intervjuvancev so v otroštvu brali in kupovali otroške knjige starši ali stari starši,
prav tako so imeli knjige doma, najpogosteje v dnevnih sobah. Intervjuvanci menijo, da
branje otroku in obkroženost s knjigami pozitivno vplivata na kasnejši razvoj bralnih
navad, izpostavijo pa, da sta pri tem pomembni tudi osebna volja in zavzetost vsakega
posameznika. Nekateri menijo, da poleg branja na otrokov razvoj bralnih navad
pomembno vpliva tudi obkroženost z bralci oz. zgled staršev. McLaughlin (2015) pravi, da
doma otroci prek staršev, ki jim od zgodnjega otroštva berejo, pridobivajo ljubezen do
branja in razvijajo bralne navade tudi zato, ker tako branje velikokrat povezujejo s
prijetnimi občutki, ki so jih takrat občutili ob druženju s starši.
Intervjuvanci v prostem času poleg branja gledajo tudi televizijo, uporabljajo računalnik in
pametne telefone. Nekateri več berejo, drugi gledajo nekoliko več filmov, na kar niso
najbolj ponosni, morda tudi zaradi teme pogovora, ki ima poudarek na branju. Težko pa
ocenijo, koliko časa dnevno namenijo posameznemu mediju. Veliko intervjuvancev med
branjem obiskuje spletne strani, mnogokrat tudi kot dopolnitev k prebranemu in tudi za
iskanje podatkov v zvezi s knjigami in pisatelji. Izmed 323 Fincev, starih med 16 in 35 let,
jih 60 % uporablja družabne medije vsaj eno uro na dan (Herkman in Vainikka, 2014).
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10. ZAKLJUČEK
Proučevanje bralnih navad je pomembno za razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na
bralno izkušnjo posameznika. Skozi poglobljene intervjuje z desetimi udeleženci sem
ugotovila, da intervjuvanci o nekaterih svojih navadah ne razmišljajo zavestno, npr. o
vplivu razpoloženja na izbor literature za branje ali o bralni drži in morebitnem
spreminjanju le-te. Najbolj razdelano mnenje imajo intervjuvanci o tem, zakaj je branje
pomembno in dobro, zakaj sploh berejo, o tem, zakaj v veliki meri raje berejo tiskane
knjige in ne elektronskih, zakaj najraje berejo doma, o spoštljivem odnosu do knjig in
vplivu branja že v otroštvu. Najmanj razdelano mnenje pa imajo intervjuvanci o svojih
bralnih ritualih, če sploh obstajajo in kakšni so, nekateri skozi pogovor in razmišljanje
ugotovijo, da jih imajo in se jih prej niso zavedali. Težko se opredelijo npr. glede vpliva
vremena na njihovo branje, prav tako nimajo posebnih zamisli glede idealne bralne
situacije, saj si v zvezi s tem želijo stvari, ki jih tudi že sedaj večinoma prakticirajo. Težko
primerjajo razmerje med količino uporabe ostalih medijev in med branjem, lažje pa
prepletanje teh praks.
Življenjski slog udeležencev se odraža tudi v njihovih bralnih navadah, npr. splošno
ozaveščanje o zdravem prehranjevanju in osredotočenosti na sedanji trenutek je morda
vzrok, da večina intervjuvancev med branjem raje ne je. Nekateri so namreč pojasnili, da
se med prehranjevanjem radi posvečajo le temu in pri branju le branju. To se kaže tudi na
področju urejenosti, saj nekateri lahko berejo le v urejenem okolju ali pa med branjem ne
jedo, da ne bi umazali knjig. Tisti, ki imajo tudi sicer radi sončno vreme, bodo takrat radi
brali zunaj ali vsaj pri odprtem oknu, druge pa bo bleščanje sonca prej odvrnilo od branja.
Intervjuvanci izrazito radi in največ berejo v tišini in zasebnosti svoje sobe doma. Na
intervjuvance in njihove bralne navade zelo vplivajo tudi vsakodnevne obveznosti (študij,
služba) v smislu, da ne morejo toliko brati, kot bi si želeli, zato je branje marsikdaj vpeto
med različne opravke ali med vmesno čakanje. Prav tako menijo, da je njihovo branje zelo
odvisno od odgovornosti za druge družinske člane, saj si čas lažje razporejajo in branje
lažje vključijo med opravke, če so doma sami. Intervjuvanci tudi niso zelo navdušeni nad
branjem elektronskih knjig in večinoma berejo tiskana gradiva. Tudi tisti, ki berejo
elektronske knjige, v tem formatu berejo lahkotnejša dela, zahtevnejša pa si natisnejo oz.
jih berejo v tiskani obliki. Zahtevnejšo in strokovno literaturo berejo večinoma vzravnani
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za mizo, lahkotnejšo pa največkrat leže ali polsede na postelji ali kavču. Intervjuvanci
nimajo zelo izraženih in izoblikovanih nenavadnih bralnih ritualov ali krajev branja.
Mogoče je opaziti veliko uporabo in sodelovanje večine intervjuvancev na spletnem
portalu Goodreads.com, ki omogoča ustvarjanje seznamov prebranih knjig, bralnih
izzivov, ocenjevanje knjig in deljenje mnenj o knjigah, kar kaže tudi na povezanost branja z
ostalimi elektronskimi mediji. S knjigami intervjuvanci pazljivo ravnajo, morda je tu sicer
lahko zaznati vpliv zaželenih odgovorov. Kljub temu da se opredeljujejo za ljubitelje
branja, pa knjige redkeje kupujejo, kot si jih izposojajo v knjižnici. Posamezni intervjuvanci
imajo sicer doma tudi od 50 do 300 knjig. Po izsledkih raziskave Knjiga in bralci V imata
slabi dve tretjini anketirancev doma do sto knjig (Kovač, Blatnik, Rugelj, Rupar in Gregorin,
2015). Knjig sami zase ne berejo glasno, čeprav en intervjuvanec izpostavi pozitivne
učinke tega. Intervjuvanci, z izjemo nekaterih knjižničarjev v knjižnici ne berejo pogosto,
ampak si knjige le izposojajo. Tudi intervjuvane študentke berejo in se učijo doma. Kot
kaže, razlog tiči v tem, da imajo doma zadostno količino miru in časa ter da jim je doma
prijetneje in bolj domače brati. Kljub nekaterim ugotovitvam (Kuzmičová, 2016), da redki
bralci želijo brati v popolni tišini in izolaciji, intervjuvanci v moji raziskavi označujejo to kot
zaželene pogoje branja. Mir in tišina sovpadata tudi z najpogostejšim časom branja
intervjuvancev, ki je večer, ko imajo opravljene dnevne zadolžitve.
Bralne navade intervjuvancev kažejo na morebitne bralne profile, ki se izražajo v
nekaterih skupinah intervjuvancev. Pri intervjuvanih bralcih, ki so hkrati tudi študentje, se
kažejo večje potrebe po miru in tišini med branjem in učenjem strokovne literature, zato
radi berejo doma, večinoma v svojih sobah. V okviru študija berejo tudi elektronska
gradiva in članke, ki si jih po potrebi natisnejo. Intervjuvani bralci, ki so hkrati knjižničarji,
več berejo v knjižnici kot ostali intervjuvanci, ki večinoma berejo v svojih domovih. Trudijo
se brati bolj raznoliko literaturo. Upokojena intervjuvanka ne bere elektronsko, rada pa
zahaja v knjižnico, ki ji predstavlja tudi socialno okolje, kjer obiskuje prireditve, bere v
čitalnici z drugimi, se pogovarja s knjižničarji. V okviru doma v istem dnevnem prostoru
bere tudi skupaj z možem (vsak svoje čtivo), kar pri ostalih intervjuvancih, ki raje berejo
sami v svojih sobah, ni toliko izrazito. Intervjuvana voditeljica bralne skupine količinsko
veliko bere in ima doma izmed intervjuvancev največjo zbirko knjig. Glede na starost
intervjuvancev je pri mlajših intervjuvancih (20+) zaznati, da med branjem in nasploh v
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življenju pogosteje uporabljajo pametne telefone in se te medijske prakse pri njih
izraziteje prepletajo z branjem kot pri starejših intervjuvancih (40+).
V času opravljanja raziskave sem pridobila izkušnjo obsežnejšega intervjuvanja, vodenja in
usmerjanja pogovora ter obdelave podatkov, zbranih z intervjuvanjem. Spoznavala sem
bralne navade drugih ljudi in jih primerjala s svojimi ter tistimi, ugotovljenimi v domačih in
tujih raziskavah. Zanimivo je bilo dobiti vpogled v podrobnosti branja intervjuvanih
posameznikov, saj so le-te pomembne za bralno izkušnjo kot celoto. Prav tako je bilo
možno opaziti, da so intervjuvanci začeli bolj zavestno in bolj sistematično razmišljati o
svojih bralnih navadah. Pri analiziranju bralnih navad me je presenetilo, da intervjuvani
bralci najraje berejo sami v svoji sobi in v manjši meri oziroma neradi v družbi ostalih
domačih v skupnih prostorih doma. Pričakovano pa sta se dom in natančneje postelja ali
kavč izkazala kot najbolj priljubljena kraja in mesti branja. Od intervjuvancev, ki so tudi
redni bralci, sem si nadejala več nenavadnih krajev branja ali bralnih ritualov in navad.
Glede na ugotovljeno manjšo uporabnost izsledkov iz dnevnikov branja bi bilo morda
bolje uporabiti na primer metodo opazovanja, ki pa je težje izvedljiva v domovih
intervjuvancev in na daljše časovno obdobje. Po drugi strani pa se je metoda
polstrukturiranega intervjuja izkazala za koristno, saj sem z njo od intervjuvancev lahko
pridobila podrobnejše odgovore in opise bralnih navad ter jih lahko spodbudila k
dodatnim razlagam, če so bile potrebne. Morda bi za raziskavo zadostoval tudi manj
obsežen intervju z manjšim številom obravnavanih tem.
Z raziskavo sem predvsem ugotovila in potrdila, kot predstavljajo tudi tuje raziskave, da
dom oz. domače okolje (stanovanje, hiša) ostaja priljubljen kraj branja zaradi udobja in
miru, ki ga nudi. Primeren je tako za poglobljeno in zahtevnejše kot tudi za sprostitveno
branje. Čas za branje se v vsakdanjem življenju bralcev deli z drugimi opravili in uporabo
drugih medijev, kot sta računalnik, televizija ipd., zato je branje pogosto fragmentirano in
prepleteno z ostalimi aktivnostmi. Z raziskavo sem skušala predstaviti individualne bralne
navade ljudi, podobnosti in razlike med intervjuvanci ter branje kot telesno aktivnost, na
katero vpliva okolje. Bralne navade proučevanih intervjuvancev so glede na tuje raziskave
podobne bralnim navadam v tujini, z ozirom na to, da intervjuvanci radi berejo doma, leže
ali sede, v postelji ali na kavču, da največ tiho berejo, med opravili ali zvečer in da berejo
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večinoma tiskano gradivo. Razlikujejo se morda v tem, da intervjuvanci redkeje jedo med
branjem, kot je to predstavljeno v drugih virih, ter da radi berejo sami v sobi, precej
izolirani od drugih ljudi, česar naj bi se sicer bralci izogibali. Seveda pa gre tu za
kvalitativno raziskavo, katere namen je poglobljeno predstaviti možne primere
individualnih bralnih navad, telesnosti branja in vključenosti branja v vsakdanje življenje
ter domače okolje in ne toliko primerjave in posploševanja.
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13. PRILOGE
Priloga 1: Vprašanja za intervju

1. Uvodna vprašanja

-Ali radi berete?
-Kako pogosto berete? /Vsak dan, vsak teden, vsak mesec?
-Približno koliko (knjig) preberete na mesec?
-Kaj berete? (zvrsti)
-Zakaj berete?

2. Nosilci
-Ali berete tiskano ali elektronsko (tudi zvočne knjige?)?
- Kaj za kakšen namen?

3. Način branja
-Se branje razlikuje glede na to ali je zahtevno ali ne, ali je študijsko, "obvezno", ali
prostočasno...?
-Zamenjate prostor, položaj, če vam določeno branje ne steče?

4. Prostor branja
-Kje berete?
-Kje vse-tudi park, podstrešje, stranišče, v knjižnici,...?
-V čem so te bralne izkušnje drugačne – ali berete drugače glede na to, kje berete (in temu
primerno tudi izbirate čtivo)?
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5. Branje doma
-Kje in kako doma berete?
-prostori, drža, definicija doma?
-prehranjevanje med branjem?
-posebno oprava za branje?
-rituali pri branju (napitki, glasba v ozadju, prisotnost živali,...)?
-obstaja določen žanr za določen prostor, čas?

-Kje hranite knjige doma (imate različna mesta za že prebrane in tiste, ki na to še čakajo)?
- Kako ravnate s knjigami: jih ovijate, uporabljate kazalke itd.

-Ali se branje doma razlikuje od branja drugod?

-Kdaj berete (del dneva, letni čas, vreme, dan v tednu...)?

6. Specifike branja
6.1 Prisotnost drugih ljudi
-Potrebujete za branje tišino in mir, ali ste raje v družbi drugih ljudi in dogodkov?

6.2 Glasno branje
-Prakticirate glasno branje?

6.3 Dolžina in količina branja
-Povprečno koliko dolgo berete naenkrat, brez prekinitev?
-Ali večkrat preberete isto besedilo, knjigo?
-Si izpisujete, podčrtujete dele besedil, misli, naslove prebranih knjig,...?
-Vihate strani, imate priljubljene kazalke?
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6.4 Pogovor o branju
-Se o prebranem pogovarjate z drugimi?

6.5 Pozornost pri branju
-Ali ste na kaj pri branju posebej pozorni?
- napake, obrabljenost gradiva, naslovnica, vezava, založba, avtor, leto izida, font pisave,
razporeditev besedila,...?

6.6. Izbor gradiva
-Na kakšen način izbirate gradivo za branje?
-vpliv razpoloženja, situacije, priporočil?
-različna gradiva za različna razpoloženja?
-hkratno branje več knjig?

6.7 Idealna bralna situacija
-Kakšna je vaša idealna bralna lokacija, drža?
-Nosite knjige s seboj?
-pomembnost svetlobe, pogleda iznad knjige, razmere v prostoru, vremena, temperature...?

6.8 Odnos do branja
-Kako gledate na svoje branje?
-kot na prostočasno aktivnost, izobraževanje, "polnjenje časa",...?
-Imate občutek, da morate pred branjem kaj koristnega narediti, vam je/ni prijetno brati sredi
dneva, cel dan-imate v zvezi s tem slabo vest,...?
-Ali so vam kot otrokom brali; ali vi berete svojim otrokom?
-Kakšni so bralni rituali ostalih družinskih članov?
-Ali kupujete, podarjate knjige, si jih izposojate?
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6.9 Prepletanje medijskih praks
-Kam uvrščate branje glede na uporabo drugih medijev?
-gledanje televizije, filmov, sodelovanje na družbenih omrežjih, pregledovanje internetnih
strani,...?
-se te prakse prekrivajo (poslušanje glasbe, gledanje tv, preverjanje e-pošte,...ob branju)?

7. Zaključna vprašanja
-Ste kaj pozabili povedati v zvezi s to temo; bi še kaj dodali?
-Spol, starost, izobrazba, status?
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Priloga 2: Dnevnik branja
Spoštovani,
sem Klara Sabotič, študentka 2. stopnje študijskega programa Bibliotekarstvo, na Filozofski
fakulteti in za svojo magistrsko nalogo raziskujem individualne bralne navade ljudi, natančneje
načine branja doma. Pred vami je dnevnik branja, ki služi kot refleksija bralnih navad in v katerega
vpisujete vaše branje, s čim več podrobnostmi, tekom obdobja dveh tednov. Podatki bodo
uporabljeni anonimno.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
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Datum in dan v
tednu
Naslov, avtor in zvrst
prebranega (npr.
članek, kriminalka,
strokovna
literatura,...)

Vrsta branjatiskano/
elektronsko
(naprava?), izposojeno
ali 'domače', trde
platnice, mehke,
natisnjeni listi?

Čas in trajanje branja
(od-do)

Kraj, prostor branja
(npr. kavč v dnevni
sobi, park,...)

Pohištvo in Drža pri
branju (stol, postelja;
sedeče, ležeče,
stoje,...)
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Prehranjevanje/pitje
med branjem
(da/ne)

Gledanje televizije,
poslušanje glasbe,
pisanje sms-ov, epošte,...med branjem
(da/ne)

Prisotnost drugih ljudi
v prostoru med
branjem
(da/ne)

Pogovor o prebranem
z drugimi
(da/ne, če da s kom)

Opombe,
opažanja,
posebnosti med
branjem
(podčrtovanje,
izpisovanje,...)

Vpliv vremena na
izbor gradiva

(da/ne, če da na
kakšen način)
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Oblačila za branje
(npr. pižama,
trenirka,...)
Okolica – urejenost,
hrupnost prostora

Svetloba –
naravna, umetna;
močna, šibka,...

Večopravilnostibranje in obedovanje;
branje na wcju, branje
med kuhanjem,
branje in pisanje,...

Ocena bralne
izkušnjeZadovoljiva,
prijetna/Nezadovo
ljiva-moteči
dejavniki-npr.
hrup,...

Drugo (druge
posebnosti,
opažanja,...)
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Priloga 3: 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.

Klara Sabotič

V Ljubljani, 13. januar 2020

