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1

UVOD

Elementi nadnaravnega in fantastičnega segajo daleč v zgodovino, saj so prisotni že od
samega začetka pripovedništva in pisanja literature. Predstavljajo odmik od vsakdanje
realnosti, kar marsikaterega bralca pritegne in popelje na spoznavanje neresničnega,
vendar ravno zato toliko bolj mamljivega in zanimivega sveta, ki nam ga lahko ponudi
tovrstna literatura. Tudi sama spadam v krog bralcev nadnaravnega in fantastičnega, ki
me spremlja in navdušuje že od rane mladosti. Najljubša zvrst izmed mnogih pa je
fantazijska pripoved, žanr, ki me je prikrajšal za marsikatero neprespano noč, vendar
nagradil z nepredstavljivimi pravljičnimi svetovi, kjer se bijejo epske bitke med dobrim in
zlom, pletejo zahrbtne spletke in spletajo mogočne niti ljubezni in prijateljstva. V
magistrskem delu sem se zato odločila, da podrobneje predstavim žanr fantazije ter
ugotovim branost fantazijskih romanov v Sloveniji, razmerje med njihovim nakupom in
izposojo ter poznavanje domačih in tujih avtorjev fantazijskih romanov in njihovih del.

Fantazija je žanr fikcije, znotraj katere se uvršča v kategorijo nerealne fikcije, kar pomeni,
da se v resničnem svetu ne more zgoditi. Portal Goodreads, na katerem lahko knjige
iščemo in brskamo po žanru, nam na obsežnem seznamu ponuja tudi žanr Fantasy. Piše,
da je fantazija žanr, ki uporablja magijo in ostale nadnaravne oblike kot primarni element
zgodbe, teme in/ali ozadja. Fantazija se na splošno razlikuje od znanstvene fantastike in
grozljivk v pričakovanju, da se v osnovi izogiba tehnološkim in grozljivim temam, čeprav se
vsi ti trije žanri pogosto prekrivajo (skupno poznano kot spekulativna fikcija ali znanstvena
fantastika/fantazija). V širšem smislu fantazija vsebuje dela mnogih pisateljev, umetnikov,
filmskih ustvarjalcev in glasbenikov; od antičnih mitov in legend do mnogih novejših del,
ki danes navdušujejo široko občinstvo, v katerem je tudi mnogo mladostnikov. Med
sorodnimi žanri fantazije pa so našteti še: temačna fantazija, zmaji, epska fantazija,
pravljice, herojska fantazija, visoka fantazija, nizka fantazija, magija, mitologija,
paranormalno, nadnaravno, samorogi, urbana fantazija, čudna fikcija … (Goodreads,
2014).

Fantazija je torej eden izmed žanrov fantastične literature, v skupino pa spadajo tudi
znanstvena fantastika, grozljivka, utopija in distopija, apokaliptična in postapokaliptična
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fikcija in drugi podobni žanri, ki segajo od mitov in pravljic dalje. Vse skupaj je precej
zapleten in obsežen skupek žanrov, katerih ni možno razložiti in raziskati v enem
magistrskem delu. Tudi na podlagi tega sem se odločila za meni najljubši žanr fantazije.

Na kratko je treba pojasniti dilemo, ali so fantazijski romani organizirani v zbirke ali serije
oz. serijalke. V biliografskem sistemu COBISS.SI so dela uvrščena v zbirke, na spletnih
straneh pa so ista dela enkrat označena kot del zbirke, drugič pa serije. Po SSKJ je zbirka
med drugim opredeljena kot »skupek, izbor tiskanih del, sistematično urejenih po
določenih merilih« (SSKJ, zv. 2, 2014, str. 1068). Zbirka torej obsega nabor del, ki se
vsebinsko ne nadaljujejo, in ni posebej pomembno, kateri del vzamemo v roko, saj se vsak
bere kot samostojno delo. Drugače je s serijami, ki so po SSKJ opredeljene tudi kot
»skupina stvari, dogodkov s skupnimi lastnostmi, značilnostmi, ki si sledijo v določenem
časovnem zaporedju« (SSKJ, zv. 2, 2014, str. 500). Serije si torej vsebinsko sledijo v
vrstnem redu in je branje po zaporedju smiselno in priporočljivo. V magistrskem delu so
fantazijska dela enotno označena kot deli serij. Nekatera fantazijska dela, ki so tudi serije,
vendar so bolje poznana kot trilogije in sage, pa so obdržala to poimenovanje.

Magistrsko delo se prične s teoretičnim orisom žanra fantazije, razlogi za prevlado
ameriških avtorjev in umeščenostjo romana na slovenski knjižni trg. Razloženo je, kdaj je
branje fantazijskih romanov postalo popularno, kateri romani so začeli trend v Sloveniji,
katere založbe izdajajo fantazijske romane, ali so smiselno organizirani v posebnih serijah,
ali imamo tudi slovenske avtorje obravnavanih žanrov in kako uspešni so v primerjavi s
tujimi. Zanimalo nas bo razmerje med izposojo in nakupom knjig ter koliko fantazijskih
romanov v primerjavi z drugimi popularnimi žanri imajo na zalogi splošne knjižnice. V
empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena uporabljena raziskovalna metoda, in
sicer spletni anketni vprašalnik ter potek raziskave. Sledijo grafično predstavljeni in
obrazloženi rezultati anketnega vprašalnika, naloga pa se zaključi z razpravo.
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2

OD FANTASTIKE …

Zanimanje za fantastiko se je v zadnjih desetletjih občutno okrepilo. Čeprav ne predstavlja
samostojne veje literarne teorije, je postala bistven del kritičnega pisanja, še posebej po
pojavu Todorovove študije na to temo; mnogi so se nanjo tudi odzvali. Eni so njegove
ideje poskušali razviti ali deloma spremeniti, spet drugi so jo kritizirali in zavračali. Kljub
temu da pojem fantastika sega preko mnogih vej literarne teorije, pa ga je težko
opredeliti (Cornwell, 1990, str. 3). Kot je nekoč beseda »romantično« dobila negativni
prizvok, ga je dobila tudi beseda »fantastično«. Še več, dejansko sta bili romantika in
fantastika dolgo tesno povezani, in mnoga besedila, ki jih danes imenujemo fantastična,
izhajajo iz obdobja romantike. E. T. A. Hoffmann, na primer, je eden izmed najpogosteje
citiranih avtorjev, ko gre za področje fantastike. Dejansko je bil Hoffmann zaradi svojih
fantastičnih del pogosto predmet kritičnih člankov. Tako je Walter Scott v svojem eseju
zagovarjal uporabo nadnaravnega in fikcije, dokler je le-to redko, bežno in prikrito,
medtem ko je nasprotoval tistemu, kar je imenoval fantastični stil pisanja, ki ga je
pripisoval prav Nemcem in ga dojemal kot »škodljivega angleškemu okusu«. Kljub temu je
Scott cenil Hoffmannov talent in ga imenoval izumitelja ali vsaj prvega opaznega avtorja,
ki je prikazoval fantastiko in nadnaravno grotesknost v svojih delih (Cornwell, 1990, str.
5). Charles Nodier je 30. letih 19 stoletja pisca fantastike celo poimenoval lažnivec, češ da
je takšna fantastična zgodba lahko zanimiva, mora namreč biti tudi verjetna. Leta 1883 pa
je Guy de Maupassant, zelo podobno kot kasneje Todorov v svoji kritiki, posebej opozoril
na nadnaravne elemente v literaturi. Pravi, da dokler človek brez omahovanja verjame
napisanemu, pisci fantastike brez zadržkov vihtijo pero. Ko se pa prikaže dvom, postane
pripovedovanje bolj dvoumno in nadnaravi elementi bolj prikriti. Dalje je Wolfgang Kayser
v svoji študiji izpostavil, da je s fantastiko kot priznana oblika v umetnosti in literaturi
tesno povezana tudi grotesknost. Odraža jo izzivanje smeha, gnusa in osuplosti ter sanjam
podobno pripovedovanje in nebrzdana fantazija, ki ustvarja lastni svet. Ponekod se
fantastika dejansko smatra kot sestavni del grotesknosti. Jasnih meja med fantazijo,
fantastiko in grotesknostjo pa Kayser ne začrta (Cornwell, 1990, str. 6−8). Todorov je
pojmoval fantastiko kot naš svet, v katerem se zgodi dogodek, ki se ne da pojasniti z
zakoni tega sveta. Da je pojmu fantastičnega zadoščeno, morajo biti izpolnjeni trije pogoji.
Najprej mora besedilo bralca spodbuditi k razumevanju sveta književnih likov kot
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dejanskega življenjskega prostora in k omahovanju med naravno in nadnaravno razlago
nekega nenavadnega dogodka. Drugo, ki pa ne rabi biti vedno izpolnjeno, lahko to
omahovanje izkuša tudi književni lik in je to uporabljeno kot tema dela. Kot tretje pa mora
bralec sprejeti določen odnos do besedila in s tem zavreči tako alegorično kot tudi
poetično interpretacijo dela. Todorov predloži zelo malo del, ki bi tem kriterijem
popolnoma zadoščala, kar pa njegovega teoretičnega modela še ne diskvalificira, in tudi
podkategorije, ki jih opredeli in ki se jih vedno znova izpopolnjuje, naredijo njegov sistem
veliko širše uporaben, kot so nekateri pripravljeni priznati. Mnogi so ostro napadli
strukturalizem Todorovove teorije fantastičnosti, češ da ne zadošča nalogi, ki jo opravlja.
(Cornwell, 1990, str. 12−13). Po drugi strani pa je Todorovova teorija imela tudi
zagovornike. Ena izmed dveh, ki v veliki večini podpirata Todorovovo teorijo, je Christine
Brooke-Rose. Pravi, da kar odraža fantastiko, je omahovanje, dvoumnost in nadnaravno.
Ne strinja pa se glede njegovega ločevanja med čisto fantastiko in čudežnim, saj je edina
značilnost, ki bi ju naj ločila, dvoumnost, ki pa jo najdemo tudi pri fikciji, ki ne spada med
fantastiko (Cornwell, 1990, str. 14). Druga Todorovova zagovornica je Rosemary Jackson,
ki je njegovo teorijo dopolnila z večjim poudarkom na psihoanalizi. Piše o fantaziji kot
literarnem načinu, ki zajema različne žanre. Razlikuje med tremi stanji razuma (običajnim,
nenavadnim in podobnim transu), katerim pripadajo trije literarni načini pisanja
(mimetično, fantastično in čudežno). Za njo se tako fantastično nahaja nekje med
resničnim in namišljenim (Cornwell, 1990, str. 15−16). Kar se tiče literarnih svetov, pa T. E.
Little, sledeč Tolkienovemu pristopu iz leta 1964, povzame, da so vsi pisci ustvarjalne
fikcije ustvarjalci sekundarnih svetov. Ko ne gre za fantastiko, je ta svet zelo blizu
primarnemu. Fantastika se pa začne, ko se te meje še bolj razmaknejo, tako da bi takšno
stvaritev lahko celo poimenovali terciarni svet. Omenjenemu v veliki večini nasprotuje
Kathryn Hume v svoji knjigi Fantasy and Mimesis (1984), čeprav se zdi, da se njena
dognanja razlikujejo le za odtenke. Medtem ko drugi kritiki poskušajo identificirati
fantazijo glede na žanr ali način pisanja, je ona niti ne poskuša na ta način izolirati. Za njo
je vsa literatura produkt dveh impulzov - mimezisa ali fantazije. Tako definira fantazijo
kot vsakršno odstopanje od splošne realnosti, ki se lahko manifestira v neštetih različicah,
od pošasti do metafore (Cornwell, 1990, str. 16−17).
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3

… DO FANTAZIJE

Konec 18. stoletja se je pošastno v literaturi pričelo pojavljati v gotski prozi, takšno
»temno« literaturo pa so poimenovali kar z imenom ghost story. Žal je takšna oznaka bila
nezadostna za množico raznovrstnih posmrtnih prikazni ter vseh ostalih stvorov, kot so
volkodlaki, vile in demoni, kljub temu pa so imeli vsi skupno točko, saj so predstavljali
nekaj nenaravnega − neravnovesje, ki ga je na določen način bilo moč odpraviti. Nastajala
je torej fantastična literatura, v kateri so se prosto mešali vesoljske ladje in duhovi,
resnično in fantazijsko, preteklost in prihodnost (Vuga, 2013, str. 184−196).

Kenda je v knjigi Fantazijska književnost raziskal pomen besede fantazija (fr. la fantasie,
nem. Die Fantasie, angl. Fantasy itd.). Pregledal je Greek-English Lexicon iz leta 1915 in
ugotovil, da beseda fantazija izhaja iz starogrškega izraza phantasia, ki označuje »moč, s
katero je objekt predstavljen zavesti«, pri čemer lahko takšna predstava »izhaja iz
sedanjosti ali spomina, je resnična ali iluzorna«. V nasprotju z navedenim širokim
pojmovanjem se sodobni jeziki v vsaj enem od pomenov pojma osredotočajo na
nestvarno. SSKJ besedo fantazija razlaga tudi kot »predstava, ki ni osnovana na
resničnosti« (211), slovar Duden Fantasie definira kot »predstav[o], ki ni ustrezna
resničnosti« (zv. 3, geslo »Fantasie«), Oxford English Dictionary pa opisuje fantasy kot
»proces ali sposobnost izoblikovanja mentalnih reprezentacij stvari, ki niso dejansko
prisotne« (OED: zv. V., geslo fantasy) (Kenda, 2009, str. 9).

Izraz fantazija se je v drugi polovici preteklega stoletja začel uporabljati tudi kot literarni
pojem. Najprej se je pojavil v angleškem govornem prostoru kot izraz fantasy, na katerega
izoblikovanje je imelo močan vpliv predavanje O pravljicah J. R. R. Tolkiena, ki je bil tudi
eden izmed najpomembnejših avtorjev fantazijske literature in obenem oxfordski lingvist.
Fantazije še ne definira kot skupine literarnih del, ampak jo označuje kot višjo obliko
Umetnosti, ki jo je najbolje prepustiti besedam, saj je izrazito pripovedniška. Kot skupino
literarnih del izraz fantazija prvič uporabi Margaery Fisher v svoji bralnopromocijski
monografiji Odločeni brati (1961). Kot poimenovanje za skupino literarnih del pa se je
izraz fantazija že v sedemdesetih močno uveljavila v literarni vedi, različnih strokah in
javnosti angleško govorečih dežel, za kar so še posebej zaslužni avtorji sami, predvsem
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Ursula K. Le Guin, ki je spisala veliko količino esejev na temo fantazije. Delo Fisherjeve so
nato nadaljevali predstavniki različnih strok, izmed vseh nastalih del pa sta najodmevnejši
Fantazija in grozljivka (1999) avtorja Neila Barrona ter Enciklopedija fantazije (1997)
urednikov Johna Cluta in Johna Granta. Slednja je še vedno najboljši priročnik o fantaziji,
saj svoje zapise naslanja na zelo dobro poznavanje teorije na tem področju (Kenda, 2009,
str. 10−12).

Kenda navaja, da se je v drugi polovici osemdesetih pojem fantazija začel pojavljati tudi
pri literarnih razpravljalcih iz drugih dežel, kjer je opaziti neposreden prenos angleškega
izraza predvsem v pogovorni rabi, izstopajo pa izrazi fantazijska književnost, fantazijska
literatura in fantazijska zgodba, krajše fantazija. V literarni vedi pa je glede pojmov
fantazije precej zmede. Že konec sedemdesetih se je v anglosaških spisih o fantastiki začel
termin fantasy pojavljati kot njena sopomenka. V razpravah se termina napačno
uporabljata kot enakovredna in istopomenska, marsikje pa fantazija skoraj povsem izrine
fantastiko, katera pogosto postane zgolj njena obrobna varianta (Kenda, 2009, str.
13−14).

3.1 TEORIJA FANTAZIJE
Vidnejši anglosaški prispevki k teoriji fantazije so se ukvarjali predvsem z opredeljevanjem
fantazije preko njenega nadrejenega pojma fantastike. Najti je možno samo eno jasno
izoblikovano določilo, na podlagi katerega anglosaški razpravljalci fantazijo oddvojujejo od
drugih kategorij fantastike in katero pravi, da bi naj fantazija izhajala iz pravljične tradicije.
Skoraj povsem ločeno od anglosaških pa so razpravo o fantaziji razvijali celinskoevropski
raziskovalci od petdesetih do konca osemdesetih let. Pri določanju fantazijske književnosti
so imeli obraten pristop, saj so se omejili na specifična določila fantazije in ne na lastnosti
njenega višjega pojavnega rodu, pri čemer prinašajo drugačne opredelitve fantazije. Kljub
temu se z anglosaškimi raziskovalci vzajemno potrjujejo v edini skupini, ki pravi, da
fantazija izhaja iz pravljice. Posledica ločenega razvoja teorije in omejevanje
celoinskoevropskih raziskovalcev na specifična določila fantazije pa je neustrezno
poimenovanje obravnavanega pojma v fantastično pripoved. Takšno poimenovanje je
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neprimerno, ker fantazijo enači s širšim pojmom fantastike, za katero pa ne veljajo
specifična določila fantazije (Kenda, 2009, str. 30−31).

Kljub neprimernemu poimenovanju fantazije prinaša razprava celinskoevropskih
raziskovalcev niz njenih specifičnih določil. Podobno kot pri anglosaških se začetki raziskav
pričnejo v bralnopromocijskem priročniku Anne Krüger Knjiga – spremljevalka vaših otrok,
kjer v poglavju Fantastična zgodba zajeta dela definira v primerjavi s pravljico in izpostavi
dve določili fantastičnih pustolovskih zgodb. Prvo pravi, da se pripoved teh del odvija v
dveh svetovih, čudežnem in realističnem, medtem ko se pravljica odvija v samo enem
svetu, svetu čudežev. Drugo določilo pa pravi, da se v pravljici nihče ne čudi čudežu, ker
vse osebe svet doživljajo pravljično, medtem ko se v fantastični zgodbi čudež običajno
pripeti samo enemu človeku in je nad tem posebnim doživetjem zelo osupel. Ta določila
so od Krügerjeve prevzemali in dodelali kasnejši literarni raziskovalci, vendar je do konca
šestdesetih let obveljal neprimerni termin fantastična pripoved (Kenda, 2009, str. 32−33).

Konec šestdesetih je dosedanja določila in opredelitve žanra poskušal v doslednejšo
teoretično definicijo preliti vplivni švedski pedagog Göte Klinberg. Od žanra je ločil dela, v
katerih ni bilo zaznati določila o soobstoju realne in irealne plati v fantaziji (primer Hobit),
od fantazije pa je ločil tudi literaturo nonsensa, ki kot pravi nima nobene, vsaj ne običajne
logike. Tako je dela, ki so jih drugi razpravljalci imeli celo za prve prave fantazije ali vsaj
njene najbolj značilne predstavnike, ločil od žanra. Vse to je v sedemdesetih letih sprožilo
kritične pomisleke, zato je v podatkovno preciznem priročniku Leksikon otroške in
mladinske literature (1979) Helmut Müller sestavil relativno obsežno geslo Fantastična
pripoved, v katerem predlaga sprejemljivejši obseg fantazije in se obenem zgleduje po
Klinbergu tako, da v žanru vidi tri različice. V prvi različici stvarni in fantazijski svet
obstajata v pripovedi drug ob drugem, v drugi različici se pripoved v celoti dogaja v
stvarnem svetu, v katerem se pojavljajo fantazijske osebe, v tretji različici pa se zgodba od
začetka odvija v fantazijskem svetu. Ta zapis v enciklopediji je v razpravljanju o fantaziji
dosegel status konsenza vsega dotedanjega raziskovanja v celinski Evropi, kasnejši
razpravljalci pa so ta določila razvijali dalje ter povzemali in aplicirali na svojo nacionalno
literaturo (Kenda, 2009, str. 35−37).
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Müler nadalje žanr fantazije najpomembneje opredeli v razmerju do ljudske pravljice, na
kar naveže pet točk določil fantazije, povzetih po različnih raziskovalcih od Krügerjeve
dalje:
1. V fantaziji sta stvarni in fantazijski svet ločena ter stojita drug nasproti drugega,
vsak na svoji ravni, v ljudski pravljici pa sta na isti. Junaki fantazije se zavedajo
posebnosti fantazijskih pojavov in dogodkov, liki ljudske pravljice pa se jih ne.
2. Čas in kraj dogajanja v fantaziji sta skoraj vedno natančno navedena, pri čemer je
kraj dogajanja pogosto opisan še posebej podrobno, v ljudski pravljici pa sta
nedoločena.
3. V fantaziji imajo liki izrazitejše karakterne lastnosti, v ljudski pravljici pa so vedno
tipi.
4. Fantazija je obsežnejše besedilo, ljudska pravljica pa krajša prozna oblika.
5. Avtor ljudske pravljice je za razliko od avtorja fantazije neznan, fantazije pa se tudi
razlikujejo po individualnem slogu avtorjev, medtem ko so si ljudske pravljice po
formulaičnosti svojega sloga podobne (Kenda, 2009, str. 38).

Z Mülerjem je skupina starejših celinskoevropskih razpravljalcev dosegla svoj vrh, njihovi
napori so bili usmerjeni v nacionalne raziskave in tukaj pomembnejšega prispevka ni
zaslediti vse do razprave Marie Nikolajeve, ki se fantaziji posveča od svoje doktorske
disertacije z naslovom Čarobni kod: uporaba vzorcev čarobnega v fantaziji za otroke
(1988). Nikolajeva je prva, ki je v disertaciji prevzela angleški izraz fantazija in ne v
njihovem prostoru uveljavljenega izraza fantastična pripoved, prav tako pa je od začetkov
svojih misli o fantaziji v zadnjih dveh desetletjih močno napredovala, marsikatero
vzpostavljeno določitev fantazije pa je tudi pomembno prenovila in razširila. Po Mülerju
sledi v določitvi o treh različicah fantazije in jih prenovi z bolj dosledno ubeseditvijo:
»fantazija je generičen naslov vrste različnih tipov pripovedi; nekateri se odvijajo v
pravljični deželi, drugi opisujejo potovanje med različnimi svetovi, nekateri prinašajo
čarovnijo v vsakdan« (Nikolajeva, 2003 v Kenda, 2009, str. 41). Prav tako razširja
Mülerjevo definicijo fantazije v zvezi s pravljico. Postavljeno izhodišče, ki pravi, da je
fantazija v rodovnem sorodstvu s pravljico, saj raste iz nje, nadgrajuje z novim določilom,
ki govori o značilnih motivih fantazije. Novo določilo pravi, da fantazijo in pravljico družijo
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različni motivi, kot so zmaj, govoreča žival, čaranje itd., saj fantazija takšne motive črpa iz
pravljice, vendar jih svobodno prenavlja, variira ali subvertira (Kenda, 2009, str. 39−42).

Kenda dalje kot najbolj zanimivo in hkrati problematično navaja Nikolajevo nadgrajevanje
izsledkov celinskoevropskih raziskovalcev, domnevno Proppa, v smeri dogajalne strukture,
katero bi naj po njenem mnenju fantazija prav tako prevzemala od pravljice. Proppove
izsledke o pravljici je izrazito poenostavila in kot osnovno varianto dogajalne strukture
fantazije zapisala: junak odide od doma, sreča pomočnike in nasprotnike, prestane
preizkuse, izvede nalogo in se vrne domov, pri čemer je dobil bogastvo v takšni ali
drugačni obliki. Tukaj po mnenju Kende nastane problem, saj je Vladimir Propp prišel do
spoznanja, da v okviru pravljice ob sedmih tipih likov obstaja enaintrideset njihovih
funkcij, ki pa jih je Nikolajeva poenostavila in združila v precej manj številne člene svoje
dogajalne strukture. Je pa dogajalna struktura Nikolajeve izjemno blizu temeljni strukturi
mita, ki jo je pol stoletja prej izdelal Joseph Campbell. Bližina obeh dogajalnih struktur je
nadalje ponudila hipotezo, da je rodovno linijo od ljudske pravljice do fantazije možno
poglobiti vse do mita, in sicer vsaj na področju dogajalne strukture. Takšno razširitev
razvojnega niza v »mit – ljudska pravljica – fantazija« predvideva tudi Nikolajeva, vendar
pa ne utemelji, katere lastnosti si od mita izposoja fantazija, ampak le opisuje točke, v
katerih se ta dva razlikujeta. Nastalo je mnogo raziskav, ki se ukvarjajo s sledmi mita v
fantaziji. Večino najpomembnejših izsledkov raziskav lahko združimo v dva vidika, kjer se
mit ohranja v fantaziji, to sta dogajalna struktura in tipični motivi mita. Kot primer lahko
izpostavimo Gospodarja prstanov, v katerem zasledimo fantazijska orožja, ki imajo svoje
korenine v anglosaškem mitu (orožje vodje prstanovih besov) in keltskem mitu
(starodavni vilinski meči Froda, Gandalfa in Aragorna). Glavni izsledek glede motivov
mitov v fantaziji pa je, da fantazija podobno kot v razmerju do ljudske pravljice tudi v
razmerju do mita iz njega povzema tipične motive, vendar pa jih svobodno variira,
prenavlja in subvertira (Kenda, 2009, str. 42-48).

Kenda nadalje povzema, da je na podlagi napisanega o fantazijski književnosti le-to
smotrno umestiti v fantastično literaturo, s čimer za fantazijo in ostale dele fantastike
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velja temeljno določilo – vse predstavljajo odmik od dogovorne resničnosti. Na podlagi
povedanega pa je specifična določila fantazije moč združiti v sedem delovnih točk:

1. slog: iz razlike v avtorstvu med ljudsko pravljico in fantazijo izhaja formulaični v prvi in
individualni v drugi;
2. zavedanje nestvarnosti: liki fantazije se zavedajo posebnosti fantazijskih pojavov in
dogodkov, medtem ko se jih liki ljudske pravljice ne;
3. karakter: liki v ljudski pravljici so preprosti tipi, fantazijski pa so karakterji;
4. obseg: ljudska pravljica je krajša prozna oblika, fantazija pa obsežnejše besedilo;
5. odmik motivov od zgledov v ljudski pravljici in mitu: fantazija svoje številne motive črpa
iz mita in ljudske pravljice, vendar jih svobodno variira, prenavlja in subvertira;
6. dogajalna struktura: fantazija in ljudska pravljica prevzemata temeljno dogajalno
strukturo od mita (junak odide od doma, sreča pomočnike in nasprotnike, prestane
preizkuse, izvede nalogo in se vrne domov, pri čemer je pridobil bogastvo v takšni ali
drugačni obliki);
7. čas in kraj dogajanja: v ljudski pravljici sta nedoločna, v fantaziji pa skoraj vedno
natančno navedena. Na kraju dogajanja pa sloni tudi najbolj razširjena tipologija fantazije
(odvija se ali v enem fantazijskem svetu ali v več svetovih, ali pa v svetu dogovorne
resničnosti, v katerega vdirajo fantazijske prvine) (Kenda, 2009, str. 50−52).

3.2 SODOBNA FANTAZIJA
Pred J. R. R. Tolkienom je obstajala »fantastična« literatura, v kateri so se prosto mešali
vesoljske ladje, duhovi, resnično in fantazijsko, preteklost in prihodnost. S Tolkienom pa
se je žanr fantazijske literature izkristaliziral in postala je nekaj strogo ločenega od
znanstvene fantastike (oziroma spekulativne literature) (Vuga, 2013, str. 196).

Kenda se je posvetil tudi opredelitvi pojma sodobna fantazija, kot glavno izhodišče za
definicijo razlike med klasično in sodobno fantazijo pa je postavil obsežni Tolkienov roman
Gospodar prstanov. Tolkien velja za začetnika tiste smeri v fantaziji ali celo na širšem
področju fantastike, ki dela črpajo iz mitologije. Literarne stvaritve, ki so nastale po
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zgledovanju iz mitoloških besedil, je poimenoval mitopoeia ali mitopoesis, s čimer je želel
Angležem priskrbeti pravo, novo mitologijo. Kot cilj, s katerim bi dosegel najvišji cilj
mitopoesis, si je zastavil delo Silmarillion, ki zaradi spletna nesrečnih okoliščin žal ni uspel
dokončati, zato Gospodar prstanov zgolj orisuje globlji kontekst takšne nove mitologije.
Slednji pa velja tudi za zadnjo stopnjo v razvoju fantazije ali širše fantastike, s katero naj bi
se področje še močneje osvobodilo zavezanosti stvarnosti. V romanu je Tolkien ustvaril
avtonomni sekundarni svet, ki ima poteze sveta vsakdanje stvarnosti, vendar pa v njem
stvaritve ni treba opravičevati ali utemeljevati v resničnosti, kot je bilo v navadi pred
Tolkienom. Prav tako Tolkien ni bil prvi, ki je svojo znotrajliterarno resničnost uveljavil v
sekundarnem svetu, je pa prvi takšno načelo izvedel programsko in v mnogo bolj uspešni
in vplivni obliki kot njegovi predhodniki. Pojem sekundarnega sveta je bil tako še bolj
vpliven od mitopoesis, saj je s takšnim načelom pomembno pomagal utemeljiti tip
fantazije, da je fantazija sekundarnega sveta oz. visoka fantazija ekvivalent tistega tipa, ki
se odvija zgolj v enem fantazijskem svetu. Po drugi strani pa ostaja takšen tip od
Tolkienovega časa do danes le ena izmed variant, saj so drugi izstopajoči avtorji po
Tolkienu izrabili tudi druge tipe fantazije (Kenda, 2009, str. 55−59).

Kenda dalje utemeljuje, da je Tolkienov roman Gospodar prstanov za razliko od prejšnjih
in tudi mnogih kasnejših fantazijskih del prva res uspešna stvaritev z izrazito povečano
kompleksnostjo znotrajliterarne fantazijske resničnosti kakršnega koli tipa že. Povečana
kompleksnost je bistvena z vidika dogajalnega časa in kraja ter motivov, preko katerih je
fantazija dokončno razvila in uveljavila model sodobne fantazije, ki se od klasične v nizu
točk bistveno razlikuje in je v zadnjih desetletjih izrazito uspešen model za razliko od
klasične, ki je že v sedemdesetih in osemdesetih preteklega stoletja kazala znake
izčrpanosti. Le čas pa bo pokazal, ali je sodobna fantazija res dokončno nadomestila
klasično ali pa bosta morda z novim zagonom klasične fantazije začeli sobivali. Model in
temeljne opredelitve sodobne fantazije so dokazljivi v razmerju s starejšim modelom,
torej klasično fantazijo, zato je Kenda določila sodobne fantazije dalje utemeljeval s
pomočjo primerjave med obema modeloma oziroma njunimi kanonskimi literarnimi deli.
Primerjavo je izpeljal z vidiki, ki v začetku razprave določajo pojem fantazije v celoti, izvzet
je le vidik kompleksnosti motivov. V prid jasnosti razprave je vidike razporedil v tri
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skupine, pri čemer je v prvo skupino umestil tiste točke definicije fantazije, v katerih se ne
kaže razlika med modeloma (odmik od dogovorne resničnosti, slog, zavedanje
nestvarnosti, karakter). V drugo skupino je umestil temeljne poteze, ki so predpogoj za
umestitev dela v sodobno fantazijo, a niso razločevalni element med sodobno in klasično
(obseg, odmik motivov od zgledov v ljudski pravljici in mitu, dogajalna struktura). V tretjo
skupino pa je umestil vidike, ki so predpogoj vsake sodobne fantazije kot tudi razločevalni
element med njo in klasično (vidika časa in kraja dogajanj iz splošne definicije fantazije ter
za sodobno fantazijo specifični vidik kompleksnosti motivov) (Kenda, 2009, str. 60−63).

3.2.1 Prva skupina določil fantazije
Že Tolkien je v predavanju O pravljicah govoril o pobegu, ki ga bralcu nudi fantazija. Tega
pobega ni razumel kot dejanski pobeg iz težavnega položaja, ampak kot pobeg v
duhovnem smislu, ki bi naj bralcu nudil tolažbo in okrevanje, zato je po njegovem mnenju
izrazito pozitiven (Kenda, 2009, str. 69). Sodobno in klasično fantazijo lahko razlikujemo le
v smislu kompleksnosti vidikov, ki izhajajo iz odmika od resničnosti, kar pomeni, da so
vidiki časa in kraja dogajanja ter motivi pri sodobni fantaziji mnogo bolj kompleksni kot pri
klasični (Kenda, 2009, str. 76). Iz površnega preleta značilnih slogovnih potez klasične in
sodobne fantazije izstopajo nekatere kontradiktorne lastnosti žanra ter vplivi med
njegovimi avtorji. V delih je moč najti fascinacijo s povsem stvarno naravo, preko sloga pa
je možno slediti tudi silnicam vpliva med avtorji fantazije ter individualnosti posameznega
avtorja (Kenda, 2009, str. 76−80). V vseh fantazijah se uveljavlja pravilo glavnega ali
stranskega lika, ki se zaveda posebnosti nestvarnih dogodkov in pojavov. Ta element
zavedanja Kenda izpostavi kot bistven element fantazije, ki je močno povezan z drugimi
nivoji besedila in celo kot bistveni mehanizem, preko katerega bralec razumeva pravila
nestvarne znotrajliterarne resničnosti ter tako omogoča razumevanje literarnega dela
(Kenda, 2009, str. 88). Sodobna fantazija je kompleksnejša od klasične, vendar pri tem ne
gre za povečano kompleksnost karakterja likov. Za vse fantazije bi naj veljalo, da so
njihovi liki izraziti karakterji v nasprotju s tipi iz ljudske pravljice (Kenda, 2009, str. 89).
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3.2.2 Druga skupina določil fantazije
Kenda kot prvo merilo obsega izpostavi število znakov s presledki. Takoj se pokaže razlika
med ljudsko pravljico, ki običajno obsega od nekaj sto do nekaj tisoč in le redko prek
deset tisoč znakov, ter fantazijo, pri kateri je viden osupljivo velik razpon obsega
(najobsežnejša fantazijska serija Ploščati svet se lahko pohvali z blizu dvajset milijonov
znakov). S takšnim izjemnim razponom obsega lahko pojasnimo hipotezo povečane
kompleksnosti sodobne fantazijske literature, saj mnogo bolj nadrobno razdelan čas in
kraj dogajanja, kompleksnejši fantazijski motivi ter zapletena mreža povezav med vsemi
temi elementi seveda vodijo do mnogo večjega obsega literarnega dela (Kenda, 2009, str.
63−65). Dalje odmik motivov od zgleda v ljudski pravljici in mitu z domiselnostjo,
izvirnostjo in drugačnostjo v odmiku od značilnih motivov ljudske pravljice in mitov
predstavlja eno največjih draži tega žanra za bralca, bodisi zavedno ali nezavedno (Kenda,
2009, str. 101). Znotraj odmika od motivov iz mitov in ljudskih pravljic izstopata dve
različni stopnji variacije, prenovitve ali subverzije le teh. V prvi stopnji so motivi fantazije,
ki so samo domiselna različica tradicionalnega motiva, v drugi stopnji pa samosvoje
kreacije, ki sicer temeljijo na motivih mita in ljudske pravljice, vendar s prosto
rekombinacijo različnih tradicionalnih motivov ustvarjajo povsem nove fantazijske motive.
Takšni motivi so izrazito višja stopnja odstopa od tradicije in izrazito okrepijo draž
fantazijske domiselnosti, najti pa jih je v vseh sodobnih fantazijskih delih ter so predpogoj
za umestitev literarnih del med sodobne fantazije (Kenda, 2009, str. 115). Temeljna
dogajalna struktura fantazije prav tako kot odmik motivov od tradicije sloni na motivu
mita in ljudske pravljice, kjer junak odide od doma, sreča pomočnike in nasprotnike,
prestane preizkuse, izvede nalogo ter se s pridobljenim bogastvom v takšni ali drugačni
obliki vrne domov. Mnoga dela fantazije sledijo tej temeljni dogajalni strukturi le z
manjšimi, vendar izrazito domiselnimi variacijami (Kenda, 2009, str. 130). Manjše variacije
dogajalne strukture so nujne, da fantazija ne zapade v formulaičnost, saj je ta v živem
nasprotju s pričakovano domiselnostjo žanra. Velja, da temeljni dogajalni strukturi sledijo
vsa fantazijska dela, tako tista z manjšimi variacijami kot tudi tista, ki takšno variirano
strukturo multiplicirajo v mnogo kompleksnejšo, to pomeni z več zaporednimi ali
vzporednimi strukturami. Poznamo dva načina, na katera kompleksnejša dogajalna
struktura ponavlja tako ali drugače variirano osnovno. Prvi način je več vzporednih
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ponovitev strukture znotraj strukture celotnega dela, pri drugem načinu pa je več
vzporednih struktur znotraj iste fantazije (Kenda, 2009, str. 138−139). Izmed sodobnih del
fantazije, npr. Gospodar prstanov in Njegova temna tvar, kažeta vzporedne dogajalne
strukture, Zemljemorje in Harry Potter pa poleg vzporedne hkrati vključujeta tudi številne
zaporedne (Kenda, 2009, str. 154).

3.2.3 Tretja skupina določil fantazije
V tretjo skupino določil se umeščajo tista, ki so tako predpogoj kot razločujoča določila
med klasično in sodobno fantazijo, to sta kraj in čas dogajanja ter kompleksnost motivov
(Kenda, 2009, str. 190). Čas dogajanja pri klasičnih fantazijah je zelo problematičen v
primerih fantazij, ki so nastale od začetka osemdesetih let dalje, vzrok pa je lahko med
drugim tudi izčrpanost modela klasične fantazije (Kenda, 2009, str. 191−192). Prav tako
pozne klasične fantazije ter tiste, ki prinašajo tip sekundarnega sveta, svoj dogajalni čas
opredeljujejo izrazito šibko, ampak je vsaj kontekst jasnejši (Kenda, 2009, str. 200−201). Z
neopredeljenim časom dogajanja se klasična fantazija s tega vidika včasih težko loči od
ljudske pravljice (Kenda, 2009, str. 206). Tudi pri sodobnih fantazijah naletimo na
neskladja najrazličnejših vrst. Relativno zanemarljive napake kot so vsebinske, tiskarske in
založniške so del njene kompleksnosti, saj morajo avtorji biti sposobni skrbno ravnati z
osupljivo množico podatkov (Kenda, 2009, str. 213-214). Dodatki, ki prinašajo natančen
kronološki pregled dogajalnega časa ter silovitega zgodovinskega ozadja, so v sodobni
fantaziji praktično norma (Kenda, 2009, str. 224).

Müllerjeva opredelitev pravi, da fantazija kraju dogajanja namenja več pozornosti kot
času. Kljub temu v klasični fantaziji kraj dogajanja pogosto ni naveden, razberemo ga
lahko le iz posrednih indicev, pogosto pa tudi ni podrobneje opredeljen. Zaradi raznolike
stopnje določitve kraja dogajanja v klasični fantaziji pa ga je potrebno opredeliti vsaj s
treh vidikov: njegovega splošnega konteksta, posameznih prizorišč ter prostorskih
razmerij med njimi. V fantazijah s prvimi primeri tipa sekundarnega sveta in tistih, nastalih
po osemdesetih, lahko prvi vidik, kontekst prostorskega dogajanja, preprosto umanjka
(Kenda, 2009, str. 231). Prav tako so v klasičnih fantazijah pri drugem vidiku konkretnih
prizorišč kraja dogajanja le-ta izrazito šibko opredeljena (Kenda, 2009, str. 233). Pri
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tretjem vidiku kraja dogajanja pa je najpogosteje navedena zgolj oddaljenost razmerij
med prizorišči. Avtorji so kljub temu čutili potrebo po natančnejšem določanju takšnih
razmerij, saj slabo utemeljena prostorska razmerja spodkopavajo prepričljivost samega
literarnega dela. Posegli so po raznolikih posebnostih, da pa žanr ne bi zapadel v rutino, je
bil nujen razvoj primernih mehanizmov za utemeljevanje prostorskih razmerij. Posledično
je nastal zelo preprost, vendar učinkovit mehanizem: zemljevid. Z zemljevidom kot
grafičnim dodatkom zgodbi so vektorji med prizorišči povsem razvidni (Kenda, 2009, str.
244−246). Kraj dogajanja v klasični fantaziji je lahko izrazito šibko določen, saj nobeno
delo ne izstopa z vseh treh vidikov hkrati. Prav tako v klasičnih fantazijah ni nikdar
natančno določen dogajalni prostor (Kenda, 2009, str. 250−251). Sodobna fantazija pa je
za razliko od klasične povsem jasno opredeljena z vseh treh vidikov kraja dogajanja, poleg
tega pa iz njih kaže tolikšno kompleksnost, da se zdi prostor klasičnega modela v
primerjavi s sodobno izredno preprost (Kenda, 2009, str. 262).

Kot se kompleksnost sodobne fantazije kaže tako iz vidika časa in kraja dogajanja, se kaže
tudi iz stališča motivike. Vsi trije vidiki so v sodobni fantaziji mnogo nadrobneje razdelani
kot pa motivi klasične fantazije (Kenda, 2009, str. 295). Motivi klasične fantazije so kljub
relativno razdelani variaciji izredno preprosti v primerjavi s quidditchem, pri katerem so
že sama pravila zapletena do meja absurda (Kenda, 2009, str. 297). Za ustrezno
razmejevanje med kompleksnostjo fantazijskih motivov sodobne in klasične fantazije pa je
treba primerjati njihove osrednje motive (Kenda, 2009, str. 300). Kenda jih je z nekaj
previdnosti in natančnosti določil sedem:
1. Motiv fantazijskega slavja: ta motiv se pojavlja v premnogih klasičnih in sodobnih
delih in je očitno zelo značilen za fantazijo (Kenda, 2009, str. 302).
2. Motiv fantazijskega jezika: v žanru je izjemno pogosto sklicevanje na drugačen
jezik fantazijskih bitij, prav tako pa niso redke skovanke kot poimenovanje
fantazijskih bitij ali njihovi različni vidiki bivanja. V klasični fantaziji so precej
redkejši pravi fantazijski jeziki (Kenda, 2009, str. 311). Avtorji pogosto fantazijske
besede vpletajo v govore fantazijskih bitij, kar učinkuje kot resnično obstoječa
beseda in ne daje vtisa avtorjevega izmisleka. Takšno vpletanje izmišljenih besed,
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razporejenih na prava mesta, učvrščuje prepričljivost same fantazijske
znotrajliterarne resničnosti (Kenda, 2009, str. 314).
3. Motiv otroka z izjemno močjo: ta motiv izhaja iz fantazij predhodnih literarnih
oblik, resnično tipičen pa je postal šele v okviru avtorske pravljice in fantazije. V
fantaziji je tako otrok z izjemno močjo zelo pogost motiv, mnogokrat pa tudi
osrednji. Ker pa klasične fantazije ob tem motivu razvijejo izjemno malo
fantazijskih atributov je njegovo kompleksnost v sodobni fantaziji precej lahko
dokazati. Ob tem motivu fantazija najlažje uveljavlja karakter, eno svojih
določujočih posebnih različnosti v razmerju do pravljice. Karakter pa za svojo
uveljavitev potrebuje prostor, zato slednjega v klasični fantaziji zmanjka za kaj
dosti fantazijskih atributov (Kenda, 2009, str. 321). Pri tem motivu nikakor niso
redkost mnoge afektivno-emocionalne prvine, s katerimi želijo avtorji pri bralcih
izvati čim močnejši čustveni odziv (Kenda, 2009, str. 330).
4. Motiv bitja, nastalega z višjo stopnjo odmika od tradicije: Kenda je pri tem
motivu razdelal motiv hobita iz Hobita ter njegovo kompleksnejšo različico iz
Gospodarja prstanov. Ugotavlja, da Hobit na uvodnih straneh prinaša veliko večino
atributov motiva, kot so zunanjost, osebnostne lastnosti ter prostor, ki ga
poseljujejo hobiti, vendar o tem ne izvemo kaj dosti. Gospodar prstanov prav tako
veliko večino atributov obravnavanega motiva razgrne na uvodnih straneh, vendar
so ti mnogo kompleksnejši, zasnova motiva pa mnogo bolj razdelana (Kenda, 2009,
str. 331−334). Navedeni so tudi novi motivi, s čimer naredi motiv hobita
kompleksnejši in značilen za sodobno fantazijo, kompleksnost pa se še stopnjuje z
nadaljnimi poglavji, razširitvami in novimi atributi (Kenda, 2009, str. 339).
5. Motiv čarobnega predmeta: ta motiv se kot poglavnitni pojavlja v kar nekaj
klasičnih fantazijah, vendar je te variante čarobnih predmetov moč enostavno in
na kratko povzeti in so v primerjavi s kompleksnimi različicami sodobne fantazije
preprosti. Kompleksnejši in natančno razdelani atributi v sodobni fantaziji so npr.
leteča metla in čarovniška palica v Harry Potterju ter prstan moči in drugi čarobni
pripomočki za bojevanje v Gospodarju prstanov (Kenda, 2009, str. 339−344).
6. Motiv čarovnika oziroma čarovnice: ta motiv ima izmed obravnavanih del največ
atributov videza in družbene strukture. V klasičnih fantazijah, kot so npr. Dahlove
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Čarovnice, so ponovno opredeljeni izrazito preprosto v primerjavi z mnogo
kompleksnejšim videzom in družbo čarovnika v Zemljemorju (Kenda, 2009, str.
350−352).
7. Motiv čaranja: kot osrednji motiv se pojavi ravno v tistih delih klasične in sodobne
fantazije, kjer je osrednji tudi čarovnik ali čarovnica, vendar ni nujno vedno
povezano z njima, saj v drugih delih čarajo tudi mnoga čarobna bitja (Kenda, 2009,
str. 349). Tudi motivi čaranja v sodobni fantaziji so kompleksnejši kot v klasičnih
fantazijah.

Zaključimo lahko, da je sodobna fantazija v primerjavi s klasično mnogo kompleksnejša in
se na podlagi določil žanra fantazije močno razlikujeta, kljub temu pa imata številne
skupne poteze, kjer ju ne moremo razločevati. Gre torej za isti žanr z dvema jasno
razvidnima modeloma (Kenda, 2009, str. 370).
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4

RAZLOG ZA PREVLADO TUJIH AVTORJEV, UMEŠČENOST ROMANA V
SLOVENSKI KNJIŽNI TRG TER KDAJ JE BRANJE FANTAZIJSKIH ROMANOV
POSTALO POPULARNO

Razvoj fantazijske literature smo obsežneje povzeli v prejšnjem poglavju, na tem mestu pa
lahko navedemo razloge, zakaj je nadvladal vpliv tujih avtorjev tega žanra. Pri vprašanju,
katera konkretna dela so izstopajoči primeri fantazijske literarne skupine, je večina
raziskovalcev za prvo fantazijo označila Aličine dogodivščine v čudežni deželi (1865)
avtorja Lewisa Carrolla. To delo naznanja začetno prevlado britanskega pisanja na tem
področju. Po drugi svetovni vojni je sledil naslednji val fantazijske književnosti, za katerega
je prav tako značilno, da izmed svetovnega kanona prednjačijo britanska dela, nikakor pa
v tolikšni meri kot prej (Kenda, 2009, str. 34).

Sodobni model fantazijske književnosti se je pojavil sredi preteklega stoletja. Njegov prvi
uspeli primer je roman Gospodar prstanov (1954−5) avtorja J. R. R. Tolkiena. Sodobna
fantazija pa je svoj razcvet doživela šele v zadnjih desetletjih, za kar so zaslužna odmevna
in pri bralcih priljubljena dela, kot so serija Zemljemorje (1968−2001) Ursule K. Le Guin,
trilogija Njegova temna tvar (1995−2000) Philipa Pullmana in serija Harry Potter
(1997−2007) J. K. Rowling (Kenda, 2009, str. 7). Poleg njih najdemo še mnoge znane
naslove, kot so npr. serija Ploščati svet (1983−2013) Terry Pratchetta, trilogiji Ognjeni
veter (2000−2) Wiliama Nicholsona in Srce iz črnila (2003−7) Cornelie Funke, pa tudi
zaenkrat nezaključene popularne serije, kot je npr. Artemis Fowl Eoina Colferja (Kenda,
2009, str. 66).

Zadnja leta smo v tujini priča pravemu preporodu zvrsti, ki preseneča po številu in
kakovosti del. Vse to končno nakazuje, da se je sodobna fantazija povsem otresla
Tolkienovega vpliva, ki je veljal vse do prihoda Martinove Pesmi ledu in ognja (1996−).
Poleg Martina velja za najvplivnejšo pri novem valu piscev, ki se odmika od zakoličenih
klišejev, ameriška pisateljica Robin Hobb s Trilogijo dinastije Videc (1995−97). Prav tako je
uspešen Anglež Terry Pratchett s serijo Ploščati svet (1983−2013). Žal pa se ne moremo
pohvaliti s številom prevedenih del v slovenski jezik (Cimprič in Preglau, 2011).
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Velik razlog za prevlado tujih, predvsem britanskih in ameriških avtorjev pa so tudi filmske
adaptacije fantazijskih romanov. Spomnimo se navdušenja, ki ga je spremljala filmska
upodobitev trilogije Gospodar prstanov (2001−3). Pravo evforijo so povzročili tudi filmi o
mladem čarovniku Harry Potterju (2001−11), prav tako vampirska saga Somrak (2008−12).
Filma sta bila posneta tudi po prvem delu Pullmanove trilogije Njegova temna tvar,
imenovan Zlati kompas (2007), ter Eragon (2006) Christopherja Paolinija, ki žal nista
prinesla pričakovanega uspeha, zato nadaljevanj zaenkrat ne načrtujejo. Popularne so
tudi starejše pravljice, kot so npr. Alica v čudežni deželi (2010), Rdeča kapica (2011), Janko
in Metka: lovca na čarovnice (2013), Lepotica in zver (2014) ter Zlohotnica (2014). Nove
privržence si poskušata pridobiti tudi prva dela serij Kronike podzemlja: Mesto kosti
(2013) ter Vampirska akademija (2014). Pozabiti pa ne smemo na nadaljevanke na malih
zaslonih, ki prav tako prinašajo velike uspehe – omenimo lahko Vampire Diaries (2009−),
ki ima napovedano že 6. sezono (delno posneta po seriji Vampirkin dnevnik avtorice L. J.
Smith) ter vsem dobro poznano Game of Thrones (2011−) Georga R. R. Martina.

Kako bi lahko ob vsem tem pozabili na avtorje, ki so v startu zaslužni za krajšanje dolgčasa
z raznovrstnimi fantazijskimi spektakli? Prvi deli serij na platnu poskrbijo za to, da v
gledalcih vzpodbudijo radovednost, da si željo izvedeti nadaljevanje, zato vsi radovedni
sežejo po knjigah, vztrajnejši pa pač počakajo na novo filmsko upodobitev. So takšne
promocije deležni tudi naši domači avtorji? Žal ne v tolikšni meri. V Sloveniji so promocije
deležna nekatera dela, ki so prevedena, slovenski avtorji pa so primorani s promocijo
večinoma vztrajati sami. Združujejo se v društva in promovirajo preko spleta, kjer je moč
začutiti razočaranje nad delovanjem večjih slovenskih založb. Slednje dela slovenskih
avtorjev domnevno zaradi nezadostne kvalitete besedila večinoma spregledajo in jih ne
vzamejo pod svoje okrilje. Uspeh zaenkrat ni primerljiv s tujimi avtorji, vendar želja in
vztrajnost morda privedeta do sprememb in večje veljave slovenskih avtorjev
fantazijskega žanra na slovenskem knjižnem trgu.
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5

FANTAZIJSKI ROMANI, KI SO ZAČELI TREND V SLOVENIJI

Metka Simončič je ugotavljala, da Slovenci razen dveh sijajnih primerov (Potovanje v
tisočera mesta (1956) Vitomila Zupana in Drejček in trije Marsovčki (1961) Vida Pečjaka)
prave fantastične pripovedi nimamo oziroma je v drugi, svojski obliki, razviti iz naših
razmer in plod naših prilik (Kenda, 2009, str. 37). Ob koncu sedemdesetih let pa je v
navedbi del slovenskega kanona fantazije moč slediti Mileni Milevi Blažić in njenemu
pregledu Slovenska realistična in fantastična pripoved (2003), kjer kot izstopajoče
predstavnike slovenske fantazije navaja Pet kužkov išče pravega (1982) in Težave in
sporočila psička Pafija (1986) avtorice Polonce Kovač, Majhnico (1987) in Mahajana in
druge pravljice o Majhnici (1987) avtorja Nika Grafenauerja ter Ure kralja Mina (1999)
avtorice Bine Štampe Žmavc (Kenda, 2009, str. 52−53).

V reviji Bukla sta domačo in tujo fantazijsko literaturo v Sloveniji predstavila Aleš Cimprič
in Jure Preglau. Menita, da je večina slovenskih bralcev o obstoju fantazijskega žanra
izvedela najverjetneje šele ob prihodu uspešne filmske trilogije Gospodar prstanov ali
mladinske različice žanra serije Harry Potter, pravi razcvet pa žanr doživlja zadnje čase s
prihodom serije Pesem ledu in ognja.

Med slovenskimi avtorji lahko za najobsežnejši projekt štejemo serijo Vitezi in čarovniki
(2007−12) pisatelja Bojana Ekselenskega. Delo je obsežno in združuje vse tipične
značilnosti zvrsti, saj ima natančno in obsežno razdelano zgodovino in geografijo dežele, ki
se imenuje Drugotnost, vsebuje pa tudi zemljevid in vilinsko abecedo. Malenkost
drugačna sta herojska in pustolovska fantastična zgodba s temačnim pridihom pisatelja
Sama Petančiča z naslovom Pota magov, prvi del načrtovane trilogije Anor Kath (2007−),
ter Svetodrev (2001) avtorja Andreja Ivanuše. Za mlajše bralce so namenjeni prvenec
Mariše Ogris z naslovom Sence Niverona (2009), trilogija Varuhi skrivnosti (2010−)
avtorice Marget Belani, mladinski roman v dveh delih Gospodar prekletstva (2010) Nine
Blazon (Cimprič in Preglau, 2011) ter Kataklizma ali Selenino maščevanje (2010) Vida
Pečjaka. Novo poglavje pa odpira mlad slovenski pisatelj Uroš Topić s knjigo Emma Storm:
Bratovščina Culis (2013). Zanimivo je, da se zgodba dogaja v Sloveniji, še bolj zanimivo pa
je, da je avtor vključil predantično slovensko zgodovino. V zgodbi namreč mlada junakinja
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Emma Storm odkriva skrivnostno ljudstvo na Dolenjskem iz halštatske dobe ter njihovo
zdavnaj izgubjeno veščino izdelovanja nakita – okrasnih steklenih jagod. Promocija knjige
je zavidljiva, mi pa knjigi privoščimo zasluženi uspeh in čakamo nadaljevanja.

Dalje Cimprič in Preglau omenjata med prevedenimi deli za mlade in mlade po srcu poleg
vsem znanih knjig o Harryju Potterju (1997−2007) angleške pisateljice J. K. Rowling še
veliko podobnih mladinskih del. Trilogija Njegova temna tvar (1995-2000) je Philipa
Pullmana potisnila v ospredje avtorjev, ki ustvarjajo za mladino. Pri fantazijskih romanih
za mlajše prav tako ne gre izpustiti klasike tega področja – Zgodb iz Narnije (1945−54), ki
jih je napisal C. S. Lewis. Nemška avtorica Cornelia Funke se lahko pohvali s trilogijo Srce iz
črnila (2003−10), priljubljena pa je tudi serija Artemis Fowl (2001−12) avtorja Eoin
Colferja. Ameriška pisateljica K. A. Applegate je spisala serijo Vsesvet (1999−2001), katera
obsega 12 knjig. Za pravo evforijo med ljubitelji fantastike in zmajev je poskrbel ameriški
pisatelj Christopher Paolini, kateri je napisal štiridelni cikel Dediščina (2001−11). Zelo
kakovostno in napeto branje je tudi trilogija Saga o Otorijih (2002−4) avstralske pisateljice
Lian Hearn, ki je ustvarila zrelo in kompleksno zgodbo, ki se dotika najrazličnejših
družbenih vprašanj in tako preseže domet običajnega mladinskega dela (Cimprič in
Preglau, 2011).
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6

ZALOŽBE, KI IZDAJAJO FANTAZIJSKE ROMANE

Področje založništva danes doživlja najverjetneje največje spremembe od časa
Gutenberga. Eden izmed najmočnejših razlogov je vsekakor digitalizacija, čeprav še nihče
zagotovo ne ve, kaj bo na dolgi rok dejansko prinesla založništvu. Bo knjiga uspela
preživeti v svetu, kjer računalnik in televizija močno diktirata kulturne oblike ter načine
dojemanja? In zakaj bi bili potrošniki pripravljeni plačati dosti več za nekaj, kar lahko
poceni ali celo brezplačno dobijo preko spleta (Thompson, 2005, str 1)?

Del delovanja založbe so založniška polja, katerih koncept je postavil John Thompson na
temeljih Pierra Bourdieja. Polje je strukturiran prostor socialnih pozicij, katerih namen je
definiran primarno z relacijami med temi pozicijami in viri, povezanimi z njimi. Torej
založniško polje lahko konceptualiziramo kot prostor pozicij, katere opravljajo različne
založniške organizacije. Pozicija posameznega založnika pa je odvisna od števila virov, ki
jih imajo v lasti. Obstajajo štirje tipi virov, ki so posebno pomembni za založbe:
ekonomski, človeški, simbolni in intelektualni kapital. Ekonomski kapital so nakopičeni
finančni viri, kateri vključuje tudi blago, obratni material in rezervni kapital. Človeški
kapital predstavljajo zaposleni ter njihove delovne izkušnje, veščine in strokovno znanje.
Simbolni kapital je ugled in status same založbe, intelektualni kapital pa je sestavljen iz
pravic, ki jih imajo in z njimi upravljajo založniki (Thompson, 2005, str. 30−31).

Založniška polja torej obsegajo zelo obširna področja; od povsem splošnih do
specializiranih, ki se osredotočajo na specifične zvrsti, kot je na primer založništvo otroške
literature, strokovnih knjig, fantazijskih knjig itd. Vsako polje ima edinstvene socialne in
institucionalne lastnosti, pa vendar so vsa na nek način prepletena in soodvisna, kljub
temu da jih oblikujejo drugačni interesi in jim pogojuje druga logika (Thompson, 2005, str.
7). Zaradi večje konkurenčnosti so založniki načeloma dejavni na več poljih, saj jim to
omogoča, da razširijo območje delovanja in s tem istočasno zmanjšajo tveganje. Slaba
stran takšne razpršenosti pa je nevarnost, da založbe pri prizadevanju za prisotnost na več
področjih izgubijo preveč časa in energije, da bi na posameznem področju delovale
nadpovprečno dobro (Thompson, 2005, str. 39).
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Zadnji dve stoletji si založniki prizadevajo predvsem za pridobitev simbolnih vsebin in
posledično za pravice njihove uporabe ter predelave oz. avtorske pravice. Ta prizadevanja
so načeloma tvegana in osredotočena na ustvarjanje produkta, ki ustreza kulturnim
razmeram (Thompson, 2005, str. 15). Predvsem simbolni kapital, ugled in prepoznavnost,
ki ga posameznik ali določena ustanova ima, je prvotnega pomena za založniške hiše: te si
prizadevajo pridobiti in ohraniti sloves založnika kvalitetnih knjig ter prestižnih in
priznanih avtorjev. To posledično privlači spet nove avtorje, ki si želijo uglednega
založnika. Simbolni kapital pomaga založnikom knjige promovirati in jih uveljaviti na zelo
konkurenčnem trgu. Tako avtorji kot tudi založniki si pridobivajo simbolni kapital in si ga
načeloma vzajemno krepijo, vendar ko uspešen avtor zapusti založniško hišo, s sabo
vzame tudi svoje dobro ime in sloves, kar je lahko za založnika zelo velik udarec
(Thompson, 2005, str. 32−33). Tako so se založniki primorani neprestano boriti tako za
vsebino in raznovrstnost ponudbe kot posledično tudi za kupce knjig.

Z izdajanjem fantazijskih romanov se ukvarja precej slovenskih založb, ki tudi sicer izdajajo
raznovrstno leposlovno gradivo. Založbe so predstavljene v tabeli po seznamu iz spletne
strani Bukla (podroben seznam gradiva z dne 20. 12. 2013 je razviden v prilogi).

Tabela 1: Slovenske založbe, ki izdajajo fantazijske romane

Založba

Mladinska knjiga
Učila International
Sanje
Miš
Alica
Meander
Avrora
Gnostica
Modrijan
Cankarjeva založba
Mettis Bukvarna
Videotop
EPTA
Karantanija
Zala

Število naslovov tujih avtorjev,
izdanih v slovenskem jeziku

Število naslovov slovenskih
avtorjev

69
26
16
9
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

4
/
/
2
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
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Goga
Študentska založba
Tuma

/
/
/

1
1
1

Iz tabele je razvidno, da založba Mladinska knjiga krepko vodi po številu izdanih
fantazijskih romanov, vendar so ti naslovi v večini prevodi tujih fantazijskih del. Mladinski
založbi sledijo Učila International, slednji pa založba Sanje. Sledijo založbe, ki so imele ob
pregledu Buklinega seznama fantazijskih romanov na voljo manj kot 10 del fantazijskega
žanra. Ob pregledu desnega stolpca, ki prikazuje dela slovenskih avtorjev, vidimo, da teh
del še zdaleč ni veliko. Žal slovenski avtorji fantazijskih romanov pri večjih slovenskih
založbah še nimajo dovoljšnje podpore, zato se jih veliko odloči svoja dela izdati v manjših
založbah ali samozaložbah. Založbe, ki izdajajo dela slovenskih avtorjev, so Smar-team
(katera tudi organizira vsakoletni natečaj Z domišljijo na potep), Murano, Založniški atelje
Blodnjak (večji poudarek sicer na znanstveni fantastiki), Pasadena, Ph RED, VED, ABV …

Kljub temu da je prevodov v slovenščino še vedno premalo, pa je zaslediti precej
ljubiteljev tovrstne žanrske literature za odrasle tudi v Sloveniji, ki jih najdemo na forumih
in drugih internetnih družabnih skupnostih. Če zna bralec angleško, se mu odpre množica
naslovov, ki predstavljajo za ljubitelja zvrsti izvrstno branje. Na založnikih pa je naloga, da
nam postrežejo z novimi prevodi v za naš prostor netradicionalnem žanru, ki bodo
obogatili domače fantazijsko obzorje (Cimprič in Preglau, 2011).
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7

SMISELNA ORGANIZIRANOST FANTAZIJSKIH ROMANOV V POSEBNIH
SERIJAH

Na mestu je trditev, da je večina fantazijskih romanov organiziranih v trilogije, serije, sage
ipd. Fantazijski romani imajo nadaljevanja in le redko nastane (ali ostane) samo en del. Že
v prejšnjih poglavjih smo naštevali odmevna dela domačih in tujih avtorjev, in večina teh
je serij, trilogij, sag ... Njihov obseg bi naj bil tudi eden izmed razlogov, da se slovenski
založniki ne odločajo pogosto za prevajanje v slovenski jezik. J. K. Rowling je imela pri
izdaji prvenca Harry Potter and the Philosopher's Stone nemalo težav, saj se je knjigo šele
preko drugega agenta in osmih zavrnitvah založb naposled odločila izdati založba
Bloomsburry (Wikipedia, 2014). Njegov uspeh je na koncu manjšo založbo spremenil v
eno izmed vodilnih v Veliki Britaniji, pisateljici pa prinesel milijarde. Prav tako je v Sloveniji
baje doživel nekaj zavrnitev za prevod, saj bi naj bil predolg. Njegov izjemen uspeh pa bi
naj imel močan vpliv, da slovenski založniki ne omahujejo več toliko pred prevodi daljših
fantazijskih trilogij, ciklov, serij ... Po Gospodarju prstanov in Harryju Potterju so novo
evforijo povzročili vampirji sage Somrak avtorice Stephenie Meyer, ki so povzročili
hiperprodukcijo prevajanja vampirskih serij ipd. v slovenski jezik. Izšle so serije Hiša noči
P. C. Cast in Kristin Cast, Vampirkin dnevnik L. J. Smith ter Vampirska akademija Richelle
Mead, kateri sledi nadaljevanje z novo serijo Krvne vezi. Vedno bolj zaželjene so tudi serije
drugih skrivnostnih nadnaravnih bitij kot so padli angeli, demoni, himere … Vedno
prepoznavnejše so tako serije Padli angeli Lauren Kate, Kronike podzemlja Cassandre
Claire, Hči dima in kosti Laini Taylor in mnoge druge sveže izdane serije s privlačnimi
naslovnicami. Knjige znotraj serij so si ponavadi med sabo zelo podobne po zunanjem
videzu platnic, tako da je takoj razvidno, da knjige spadajo skupaj, potrebno je samo
ugotoviti pravo zaporedje. Včasih je to preprosto, saj ima veliko serij označena števila
zaporedja na hrbtu ali naslovnici knjige ter tudi znotraj knjige na naslovni strani. Tudi
žepnice so zelo dobro organizirane, saj npr. na naslovni strani žepnic založbe Mladinska
knjiga ponavadi piše, za katero zvrst romana gre ter v katero serijo knjiga spada. Vse več
novejših fantazijskih romanov ima prav tako ob koncu posameznega dela slike naslovnic v
seriji, ki so bodisi že bodisi še bodo izšle. Kot dokaz odlične in smiselne organiziranosti
fantazijskih romanov lahko prikažemo 10 izbranih avtorjev fantazijskih romanov in
njihovih serij z naslovnicami.
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Tabela 2: Sedem serij oz. trilogij tujih fantazijskih romanov
Avtor
Clare
Cassandra

Serija
Kronike
podzemlja

Knjige v seriji
1. Mesto kosti
2. Mesto pepela
3. Stekleno mesto
4. Mesto padlih
angelov
5. Mesto
izgubljenih duš
1. Arena smrti
2. Kruto
maščevanje
3. Upor

Collins
Suzanne

Igre lakote

Martin
George R. R.

Pesem
ledu in
ognja

1. Igra prestolov
2. Spopad kraljev
3. Vihra mečev
4. Vranja gostija
5. Ples z zmaji

Mead
Richelle

Vampirska
akademija

Meyer
Stephenie

Somrak
saga

1. Vampirska
akademija
2. Ledeni ugriz
3. Poljub smrti
4. Krvna zaveza
5. Klic duha
6. Zadnja žrtev
1. Somrak
2. Mlada luna
3. Mrk
4. Jutranja zarja

Paolini
Christopher

Dediščina

1. Eragon
2. Najstarejši
3. Brisingr
4. Dediščina

Taylor Laini

Hči dima in
kosti

1. Hči dima in
kosti
2. Dnevi zvezd in
krvi
3. Dreams of gods
& monsters

Naslovne strani
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Tabela 3: Tri serije slovenskih fantazijskih romanov
Avtor

Serija,
trilogija
Varuhi
skrivnosti

Knjige v seriji

Ekselenski
Bojan

Drugotnost

0. Vitezi in čarovniki Votlina skrivnosti
1. Vitezi in čarovniki –
Vzpon indigo otrok
2. Vitezi in čarovniki Indigo novi svet

Night
Annalight

Uslužbenka

1. Uslužbenka smrti
2. Uslužbenka zmaja
3. Uslužbenka senc

Belani
Margaret
(Mateja
Blažič)

1. Obzidano mesto
2. Otok vračev

Naslovne strani
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SLOVENSKI AVTORJI IN NJIHOV USPEH V PRIMERJAVI S TUJIMI

V Sloveniji je v primerjavi z ostalim svetom le peščica avtorjev fantazijskih romanov. Zelo
malo tujih fantazijskih romanov je dejansko prevedenih v slovenski jezik, in še teh je zelo
veliko v primerjavi s slovenskimi. Razmeram v slovenskem žanropisju se je v svojem
članku podrobneje posvetil Aljoša Harlamov. Pri pregledu postavitve knjig v večini
slovenskih knjigarn je opaziti, da so knjige v angleščini razvrščene glede na pripadajoči
žanr, knjige v slovenščini pa so razvrščene na prevedeno in domorodno leposlovje. Bralci v
knjigarnah tako težko najdejo slovenski žanr, še težje pa ločijo med slovenskim žanrskim
in umetniškim leposlovjem. Marginalizacija slovenskega žanropisja je žal posledica nižje
kakovosti slovenskih žanrskih avtorjev in specifičnih lastnosti slovenskega knjižnega trga.
Založbe se žal rokopisom ne posvečajo do te mere, da bi v njih našli potencial in ga v
nadaljnem sodelovanju z avtorjem razvijali. Tako so žanrski avtorji povečini prepuščeni
sami sebi in so tako obenem uredniki, lektorji, oblikovalci in piarovci svojih lastnih del. Vse
to še dodatno pripomore k temu, da je kvaliteta slovenskega žanra precej nizka. Harlamov
je v članku predstavil tudi primer slovenske fantazijske viteške pustolovščine, kjer pravi,
da kot temeljno delo služi Gospodar prstanov, ki je bil najverjetneje ena poglavitnih
spodbud za nastanek tovrstnih del v slovenščini. Izpostavi tudi opazen vpliv filmske
naracije, ki je eden pomembnejših vplivov v vsej sodobni književnosti. Svojo razpravo
zaključi potrditvijo poglavitnih težav slovenskega žanra, kamor prišteva sistemske,
avtorske in individualne težave, kot najbolj uničujočo posledico pa izpostavlja
pomanjkanje humorja v slovenskem žanru (Harlamov, 2013, str. 147−158).

Za dokazovanje uspešnosti slovenskih avtorjev v primerjavi s tujimi smo se odločili za
metodo analize vsebine, ki smo jo izvedli v vzajemni bazi COBIB.SI ter na spletni strani
Bukla. Metoda analize vsebine je kvalitativna raziskovalna metoda, ki je uporabljena za
analizo z opazovanjem zbranih podatkov. Z njo iščemo in ugotavljamo vzorce vedenja ali
dogodkov v zbranih podatkih. Izvajamo jo na besedilu, sliki ali zvoku. Rezultat raziskave je
identifikacija vzorcev dogodkov ali vedênja, ki jih ponazarja frekvenca in zaporedje
pojavljanja posameznih kod (Šauperl, 2005, str. 155).
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Iz knjižničarskega stališča bi avtorje fantazijskih romanov najprej preverili v vzajemni bazi
COBIB.SI. Za iskanje po celotni bazi podatkov oblikujemo iskalno poizvedbo tako, da v
iskalno

polje

»Koda

za

literarno

vrsto«

vpišemo

»a6«,

kar

pomeni

»(znanstveno)fantastična proza«, s katero katalogizatorji označujejo literarno vrsto v
bibliografskem zapisu. Dalje v polju »Izbor zapisov« izberemo »knjige« in kliknemo na
gumb »Pošči«. Iskali smo po vseh jezikih in dobili 6300 zapisov (na dan 17. 4. 2014). Nato
našo iskalno zahtevo spremenimo in omejimo jezik iskanja v »slovenski«. Pri kliku na
gumb »Poišči« se nam izpiše 818 zapisov. Seznam obsega vse fantazijske knjige v
slovenskem jeziku, ki so bile izdane od leta 1878 do 17. 4. 2014. Sedaj nas zanima, koliko
knjig od 818 zapisov so napisali slovenski avtorji. Z iskalnim poljem »Jezik izvirnika« si ne
moremo veliko pomagati, saj nam ob vpisu besede »slv« prikaže 0 zadetkov. Tako smo se
odločili formulirati novo iskalno zahtevo z uporabo Boolovih operatorjev. Iskalna zahteva
se tako glasi: Koda za literarno vrsto=a6 ((znanstveno)fantastična proza) IN NE Ključne
besede=preved* IN NE Ključne besede=prevod* IN NE Ključne besede=prevaj* IN Izbor
zapisov=knjige IN jezik=slv. Dobili smo 188 najdenih zapisov. Pri razporeditvi zapisov,
naraščajoče po letu (začenši od leta 1921), se na prvi strani nahaja 6 zapisov tujih
avtorjev, kjer prevajalec v zapisu ni označen (3 zapisi avtorja Jules Verne in po en zapis
Doyle Arthur Conan, Brandbury Ray in Jean de La Hire), le malo naprej pa je zaslediti še en
zapis tujega avtorja (Vorilhon Claude). Pri nadaljnjem pregledu seznama tujih avtorjev ni
več zaslediti, najdemo le slovenske avtorje s tujimi vzdevki. Torej če od začetnega
seznama prikazanih zapisov odštejemo 7 najdenih zapisov tujih avtorjev, dobimo 181
zapisov, za katere lahko z veliko gotovostjo zatrdimo, da so produkt slovenskih avtorjev.
Če zapise slovenskih avtorjev odštejemo od prvotnega števila 818 zapisov vseh
fantazijskih knjig v slovenskem jeziku, dobimo 637 zapisov fantazijskih knjig, ki so bile v
slovenski jezik prevedene iz drugih tujih jezikov. Iz teh številk lahko potrdimo, da je
slovenskih avtorjev mnogo manj od tujih in da so posledično tudi manj uspešni, saj je
njihovih knjig samo približno četrtina vseh, ki so izšle v slovenskem jeziku.

Uspešnost slovenskih avtorjev lahko prikažemo tudi s spletno stranjo Bukla, kjer lahko
spremljamo knjige, ki so trenutno na trgu. Bukla omogoča brskanje po žanrih s pomočjo
zavihkov na levi strani spletne strani. Med kategorijami izberemo »Leposlovje«, znotraj
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tega pa zavihek »Fantazijski roman«, pri čemer se nam odpre seznam 161 knjig. Seznam
vsebuje tako trde kot žepne izdaje knjig, tako da se nekateri naslovi včasih podvojijo,
vendar so kljub temu vključeni v analizo, saj jih ni smiselno brisati iz seznama. Po analizi
seznama je bilo ugotovljeno, da izmed devetnajstih (19) knjigarn samo sedem prodaja
knjige slovenskih avtorjev, to so založbe Avrora (Mariša Ogris), Goga (Samo Petančič),
Mladinska knjiga (Marget Belani), Miš (Nina Blazon), Pasadena (Uroš Topić), Študentska
založba (Marjan Tomšič) in Tuma (Lenart Zajc). Naprodaj je 11 knjig sedmih slovenskih
avtorjev.

Uspešnost slovenskih avtorjev je konec koncev vidna tudi iz analize seznama najbolj
branih knjig iz bibliografskega sistema COBISS.SI. Med nekaj fantazijskimi romani, ki so se
uspeli uvrstiti na lestvico 100 najbolj branih, ni nobenega slovenskega fantazijskega
romana. Na seznamu se nahajata le Ela Peroci in Vid Pečjak z mladinskimi deli.

Stanje prepoznavnosti slovenskih avtorjev pa se v zadnjih letih očitno izboljšuje. V
Sloveniji od leta 2011 obstaja društvo ustvarjalcev spekulativnih umetnosti Zvezdni prah.
Zvezdni prah je društvo avtoric in avtorjev, torej niso društvo ljubiteljev, saj v veljavnem
statutu ne predvidevajo članstva na osnovi ljubiteljstva. Temeljni namen društva je razvoj
ustvarjalne dejavnosti (proza, poezija, likovne dejavnosti, fotografija, film, grafične novele
ipd.), založniška dejavnost s področja njim ljubih žanrov, podpora domačih avtorjev,
priprava in organizacija dogodkov, povezanih z njihovimi žanri ter mednarodno
sodelovanje na področju ustvarjalnosti. Poleg tega so zaradi odsotnosti delujočega
fandoma prevzeli še nekatere dejavnosti, ki so tipične za društva ljubiteljev, to so
predstavljanja na konvencijah, priprava domače konvencije in mednarodno sodelovanje
na področju ljubiteljstva. Društvo je organiziralo delavnico za avtorje fiktivne proze, kjer
so bile podane najosnovnejše predstavitve obrtniških veščin, ki so potrebne na začetku
pisateljske poti. Dalje je bila organizirana tudi delavnica kreativnega pisanja spekulativne
fikcije, kakršne v slovenskem prostoru pred letom 2013 še ni bilo. V Sloveniji pa se
podeljujejo tudi edine nagrade za domače dosežke na področju spekulativnih umetnosti,
ki se imenujejo Drejčkove nagrade. Le-te se podeljujejo za življenjske dosežke, ustvarjalni
opus in za posamezna dela, ki v tekočem letu izstopajo, podeljujejo pa tudi nagrade za
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podporo mladim avtoricam in avtorjem. V letu 2012 je potekal prvi netekmovalni natečaj
za objavo slovenskih spekulativnih zgodb in pesmi, katerega namen je bil pridobiti
kvalitetna dela za objavo. Področja zgodb so bila znanstvena fantastika, fantazija,
grozljivka in kriminalka. Istega leta je bila kot produkt natečaja izdana prva zbirka
spekulativnih zgodb in pesmi Zvezdni prah 2012, ki vključuje letni zbir slovenske fikcije
(Zvezdni prah, 2014).
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9

RAZMERJE MED IZPOSOJO IN NAKUPOM KNJIG V SLOVENIJI

Za Slovenijo je značilna visoka knjižnična izposoja ob nizki prodaji knjig na prebivalca. Prav
tako je dejstvo, da slovenski založniki skozi maloprodajno mrežo prodajo le 35 % svoje
produkcije, pri čemer poslujejo z višjimi prodajnimi stroški kot njihovi kolegi v evropskih
državah, kjer se preko knjigarn proda med 70 in 80 % knjižne produkcije (Zorko in Kovač,
2006, str. 99). V Sloveniji se je na glavo prebivalca v letu 2006 prodalo le 2−3 knjige letno
(Grilc, 2006, str. 61−62). V novem besedilu Predloga resolucije o nacionalnem programu
za kulturo 2014−2017 pa so navedeni najnovejši podatki o produkciji, izposoji in nakupu
knjig v Sloveniji: »V Sloveniji se z založništvom ukvarja 500 poslovnih subjektov,
prevladujejo srednje velike in majhne založbe. V letu 2012 je izšlo 5.685 knjig in brošur, od
tega 883 knjig in brošur izvirnega leposlovja, med katerimi zvrstno prevladuje roman.
Približno polovica izdanih leposlovnih del je slovenskih. V Sloveniji deluje 58 splošnih
knjižnic, v katere je včlanjen povprečno vsak četrti Slovenec. Član splošno knjižnico letno
obišče približno dvajsetkrat in si izposodi povprečno 50 enot knjižničnega gradiva, od tega
12 knjig. Ocena je, da posameznik letno kupi v povprečju 1 do 2 knjigi. Slovenci smo torej
sorazmerno dobri bralci in slabši kupci knjig. V slovenskih knjigarnah (deluje jih malo več
kot 100) se proda le tretjina vseh prodanih knjig.« (Predlog Resolucije o nacionalnem
programu za kulturo 2014−2017, 2013, str. 2).

Na nakup knjig seveda vpliva tudi njihova cena. Med samimi založniki ni enotnega
mnenja, ali so naše knjige drage ali poceni. Kupci pa imajo tukaj odločnejše mnenje, saj
pravijo, da so knjige drage. Žal se cene knjig dandanes primerjajo s cenami kino vstopnic,
kosil in drugih podobnih užitkov, pri čemer se nam knjige res zdijo zelo drage, kljub temu
da je s statističnimi primerjavami in ekonomsko utemeljitvijo mogoče dokazovati, da v
bistvu niso (Blatnik, 2005, str. 51−52). Sama produkcija in distribucija knjig ima svojo
ceno, ki jo je treba pokriti, da založniki ne delajo v lastno izgubo. Ker pa je slovenski knjižni
trg majhen, so posledično tudi same naklade knjig nizke, kar jim žal viša tudi ceno.

Po drugi strani knjižnice močno prispevajo k utrjevanju bralne kulture, s stabilno in bogato
politiko knjižnih nabav pa so pomemben dejavnik stabilnega povpraševanja po knjigah ter
s tem pomemben vir prihodkov založnikov. Kljub temu nas evropske statistike opozarjajo
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na večplastnost takšnih povezav, saj so prihodkovno praviloma najbolj uspešne tiste
evropske založniške industrije, ki delujejo v državah z nizko knjižnično izposojo. Iz tega
lahko sklepamo, da visoke knjižnične izposoje nižajo zaslužke založnikov (Zorko in Kovač,
2006, str. 99).

Na tem mestu lahko na kratko izpostavimo nekaj ključnih parametrov stanja v slovenskem
založništvu. Prva značilnost je izredno visoko število izdanih knjižnih naslovov, ki iz leta v
leto raste tudi v ostalem svetu in je postal globalni svetovni trend. Kljub pojavu novih
medijev knjiga ne izgublja, marveč v svojo dobrobit slednje dobro izkorišča ter kot medij
kraljuje nad ostalimi. Druga pomembna značilnost slovenskega založništva je veliko število
založniških producentov, in v tem pogledu je Slovenija založniško bogata dežela. Tretja
značilnost je vsebinska ocena, da je založniška produkcija izredno raznovrstna tako
žanrsko kot produkcijsko in v povprečju dosega visoko raven kvalitete. Četrta značilnost je
nizka potrošnja za knjige, ki se odraža v nizkem številu ponatisov. Le vsaka šesta knjiga v
Sloveniji je takšna, da ji trg nameni daljše življenje, zato ni nenavadno, da so za slovensko
založništvo značilne nizke naklade. Peta značilnost slovenskega založništva je dejstvo, da
je knjigarniška mreža slabo razvita, temu pa nasproti stoji šesta značilnost, odlično razvita
mreža splošnih knjižnic. Zadnja značilnost založništva pa je še določena stopnja
nepovezanosti panoge, v kateri še vedno niso definirane in se ne izvajajo nekatere skupne
infrastrukturne funkcije, ki bi povečale učinkovitost poslovanja založb (Grilc, 2006, str.
58−63).

V Sloveniji je poleg majhnega knjižnega trga torej slabo razvita tudi knjigarniška mreža,
kar je eden od pomembnejših dejavnikov, da slovenski založniki niso uspeli razviti trga
poceni množičnih knjig. Slednjega je v veliki meri posledično nadomestila knjižnična
izposoja. Izjemno slabo razvita mreža pravih knjigarn in le občasna prisotnost domačih
knjižnih uspešnic pričajo o tem, da si ne knjigotrštvo, ne domači avtorji in niti knjiga kot
medij niso uspeli izboriti primerljivega mesta v industriji zabave in informacij s knjigotrško
najbolj razvitimi državami (Zorko in Kovač, 2006, str. 100).

38

HORVAT, S. Branje fantazijskih romanov v Sloveniji. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

Samo Rugelj je v članku »Kako do cenejših knjig?« omenil, da so založniki na nek način
ogoljufani, saj en sam kupljen izvod v knjižnicah prebere več ljudi. Branje prek knjižnične
izposoje je po njegovem mnenju parazitsko branje, zato predlaga ceno knjige za knjižnični
odkup višjo od maloprodajne. S tem bi naj država prevzela delno breme založnikov in
vnaprej odkupila določeno število izvodov po višji ceni ter tako delno pokrila fiksne
stroške založnikov (Breznik, 2005, str. 38).

Ministrstvo za kulturo se od leta 2003 osredotoča na optimizacijo delovanja celotne
knjižne verige. Državne podpore so deležni tako avtorji, založniki, knjižnice in knjigarne
kot tudi razvijalci programov in projektov s področja razvijanja bralne kulture. Zgolj takšen
pristop zagotavlja trajnostni razvoj knjige, zato je slovenska kulturna politika razvila
različne oblike in inštrumente podpore posameznim členom verige (Grilc, 2007, str.
11−12). Da bi v Sloveniji povečali porabo knjige in izboljšali njeno strukturo, je nastala tudi
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo. Le-ta opredeljuje splošne prioritete
kulturne politike in opredeljuje ključne razvojne probleme na posameznih področjih
kulture. V razdelku o knjigi sta v Resoluciji za leta 2004−2007 bila zastavljena dva splošna
cilja, in sicer povečati število letno prodanih knjig na prebivalca za 20 % in dvigniti delež
produkcije knjig ter revij s področij leposlovja in humanistike za 25 %. Da bi to dosegli, je
bilo treba spodbujati razvoj knjigarniške mreže, stabilizirati ravni založniške produkcije na
področju izvirne literature in humanistike, oblikovati enotno vladno politiko na prodočju
knjige, dvigniti raven bralne kulture in mednarodno prepoznavnost slovenske literature in
humanistike, zagotavljati dostopnost ažurnih podatkov o slovenski založniški produkciji
ter zagotoviti ciljne oblike podpore posameznim členom verige knjige (Zorko in Kovač,
2006, str. 98−99). Nacionalni program za kulturo 2008−2011 za knjižnično dejavnost je
načrtoval posebno podporo razvoju bralne kulture, promociji kakovostnejšega
knjižničnega gradiva in vključevanju določenega deleža subvencioniranih knjig v knjižnične
zbirke splošnih knjižnic. Ministrstvo za kulturo je z novo zakonodajo območnim knjižnicam
zagotovilo tudi dodatna sredstva za nakup povečanega in zahtevnejšega izbora gradiva.
Kljub temu pa nam pregled seznama najbolj izposojanih knjig v obdobju od 2002 do 2007
pokaže skoraj nespremenjeno število slovenskih avtorjev, kvalitetnejšega leposlovja in
neleposlovnih del. Žal kvalitetna knjižna zbirka še ne ustvarja pozitivnih trendov v bralni
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kulturi (Jager, 2008, str. 181). Potrjena je tudi Resolucija o nacionalnem programu za
kulturo 2014−2017, ki postavlja temelje novega kulturnopolitičnega modela, usmerjenega
v skrb za formalne pogoje njenega delovanja. Prinaša razvojne cilje in ukrepe, s katerimi
poskuša spodbuditi razvojne potenciale države na različnih področjih in kulturo
vzpostaviti kot enega ključnih dejavnikov razvoja posameznika in družbe. Osrednji cilji
nacionalnega programa so tako porazdeljeni na treh ravneh: posameznih področjih
kulture, prečnih področjih, ki vsebinsko bogatijo in dajejo dodano vrednost posamičnim
področjem, ter na strukturni ravni, ki zadeva predvsem reformo trga dela v kulturi (Delo,
2013).

S prelaganjem dela težav z distribucijo na pleča javnih knjižnic pa konec koncev ni nujno,
da bodo založbe rešile svoje prodajne težave, saj vsaka izposoja v javnih knjižnicah še ne
pomeni izgubljenega nakupa za založbo. Knjigarna in knjižnica prav tako nista rivalski
instituciji, ampak se medsebojno podpirata pri spodbujanju branja. Znano je, da tisti
ljudje, ki si veliko izposojajo v knjižnicah, prav tako veliko kupujejo. Za založnike je torej
koristno, da imajo v svojem okolju močne knjižnice, ki spodbujajo ljudi k branju (Breznik,
2005, str. 40).
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10 RAZMERJE FANTAZIJSKIH ROMANOV V PRIMERJAVI Z DRUGIMI
POPULARNIMI ŽANRI, KI JIH IMAJO NA ZALOGI SPLOŠNE KNJIŽNICE
Primerjava zaloge popularnih žanrov v slovenskih splošnih knjižnicah je bila izvedena v
vzajemni bazi podatkov COBISS.SI. V vzorec so bile vključene štiri osrednje območne
splošne knjižnice. V Sloveniji imamo 10 osrednjih območnih splošnih knjižnic, ki bi naj
zagotavljale povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva kot ostale območne splošne
knjižnice. Pri štirih izbranih knjižnicah je dopisan akronim in število območnih knjižnic na
njihovem območju:
 Osrednja knjižnica Celje (SIKCE), 11 območnih knjižnic,
 Mestna knjižnica Ljubljana(MKL), 9 območnih knjižnic,
 Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto (SIKNM), 8 območnih knjižnic,
 Mariborska knjižnica (SIKMB), 2 območni knjižnici.

Po vstopu v vzajemno in tudi lokalno bazo podatkov za vsako izmed štirih izbranih
knjižnic, kjer je bilo določeno iskanje po vseh oddelkih, smo oblikovali enako iskalno
zahtevo, spreminjala se je zgolj koda literarne vrste. Iskalna zahteva je bila sledeča:
 Koda za literarno vrsto:
o a1 (družbeni roman),
o a2 (pustolovski roman),
o a3 (zgodovinski, vojni roman),
o a4 (kriminalni, vohunski, detektivski roman),
o a5 ((avto)biografski roman, življenjepis sploh),
o a6 ((znanstveno)fantastična proza).
 Jezik: slovenski.
 Izbor zapisov: knjige.

Najprej je bilo preverjeno, koliko zapisov popularnih romanov izmed šestih različnih
literarnih vrst v slovenskem jeziku je v vseh slovenskih knjižnicah. Podatke smo preverili v
vzajemni bazi COBIB.SI. Graf v nadaljevanju prikazuje razmerje vseh zapisov šestih
literarnih vrst v vzajemni bazi na dan 17. 4. 2014.
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Graf 1: Razmerje literarnih vrst v slovenskem jeziku

Iz grafa je razvidno, da po številu zapisov močno vodijo družbeni romani (a1) z 58 %,
sledijo kriminalni, vohunski, detektivski romani (a4) z 12 %, tem pa so blizu zgodovinski,
vojni romani (a3) z 11 %. Četrti v vrsti so (avto)biografski romani, življenjepisi sploh (a5) z
8 %, katerim sledi (znanstveno)fantastična proza (a6) z 7 % na predzadnjem mestu. Manj
zapisov oz. 4 % imajo le pustolovski romani (a2).

V nadaljevanju sledi graf, iz katerega je razvidno razmerje, koliko zapisov vsake izmed
šestih literarnih vrst v slovenskem jeziku imajo v štirih izbranih osrednjih knjižnicah.
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Graf 2: Razmerje literarnih vrst v slovenskem jeziku v izbranih štirih osrednjih splošnih knjižnicah
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Če primerjamo oba grafa, takoj vidimo, da je njuno razmerje literarnih vrst skoraj
identično. Odražata produkcijo leposlovja slovenskih založb. Podobnost grafov dokazuje,
da se knjižnice držijo nabavne politike, saj nabavljajo sorazmerno z izdajanjem novih
naslovov. Za nobeno izmed literarnih vrst ne moremo trditi, da je pri nabavi
zapostavljena. S tem bibliotekarji ustvarjajo uravnoteženo in kvalitetno zbirko
knjižničnega gradiva in nudijo svojim uporabnikom vedno nove, selektivno izbrane
naslove prav vseh šestih literarnih vrst. Po številu zapisov močno prednjačijo družbeni
romani (a1) oz. se je razmerje pri drugem grafu celo malenkost zvišalo. Iz tega lahko
sklepamo, da se v knjižnicah raje odrečejo kateri drugi zvrsti romana, da lahko nabavijo
več družbenih romanov, ki so med bralci očitno najbolj priljubljeni. V splošnih knjižnicah je
torej več kot polovica oz. okoli 60 % leposlovja družbenih romanov.

V ostalih 40 % leposlovja spada preostanek petih literarnih vrst. Dobro polovico tega
odnesejo kriminalni, vohunski, detektivski romani (a4) in zgodovinski, vojni romani (a3).
Tem naslovom se bibliotekarji prav tako težko odrečejo, in kot kaže, nabavljajo skoraj vse,
kar izide. Zadnjo in najmanjšo skupino, ki šteje dobrih 15 %, pa tvorijo (avto)biografski
romani, življenjepisi sploh (a5), (znanstveno)fantastična proza (a6) in pustolovski romani
(a2). Tukaj je vidnih nekaj manjših odstopanj, saj se knjižničarji pri nabavi očitno raje
odrečejo kakšnemu naslovu izmed teh treh najmanjših skupin literarnih vrst. Zaključimo
lahko, da fantazijski romani slovenskim založbam niso prioriteta, saj jih ne izdajajo
množično in so praktično na dnu vseh obstoječih žanrov.

Nato smo preverili, koliko zapisov popularnih romanov izmed šestih različnih literarnih
vrst je v vseh slovenskih knjižnicah še v angleškem jeziku. Podatke smo ponovno preverili
v vzajemni bazi COBIB.SI po enakem principu kot zgoraj, le da smo tokrat definirali iskalno
zahtevo za angleški jezik. Graf v nadaljevanju prikazuje razmerje vseh zapisov šestih
literarnih vrst v angleškem jeziku v vzajemni bazi COBIB.SI na dan 13. 10. 2014.
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Graf 3: Razmerje literarnih vrst v angleškem jeziku

Iz grafa je razvidno drugačno razmerje literarnih vrst v angleškem jeziku, ki jih imajo na
zalogi slovenske knjižnice. Po številu zapisov še vedno vodijo družbeni romani (a1) z 46 %,
sledijo kriminalni, vohunski, detektivski romani (a4) z 27 %, tukaj pa sledi precejšnja
sprememba, saj je na tretjem mestu (znanstveno)fantastična proza (a6) z 13 %, kar je
precej boljše mesto kot pri literarnih vrstah v slovenskem jeziku, kjer se ta zvrst romanov
nahaja na predzadnjem mestu. Sledijo zgodovinski, vojni romani (a3) s 7 %, na
predzadnjem mestu so pustolovski romani (a2) s 4 % in na zadnjem mestu (avto)biografski
romani, življenjepisi sploh (a5) s 3 %.

Zanimivo je, da slovenske knjižnice nabavljajo precej (znanstveno)fantastične proze v
angleškem jeziku. Iz tega lahko sklepamo, da razmerje odraža želje uporabnikov, saj je
takšen žanr očitno precej iskan. Ker se ne prevaja toliko fantazijskih romanov v slovenski
jezik, knjižničarji uberejo drugo pot, da zadovoljijo uporabnikove želje po branju, zato jim
nudijo takšno zvrst v angleškem jeziku.
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11 BRANOST FANTAZIJSKIH ROMANOV V SLOVENIJI
Petra Jager (2008) je analizirala sto najbolj izposojanih knjig v splošnih knjižnicah med
letoma 2002 in 2007. Obravnavano bazo podatkov vodi Inštitut informacijske znanosti od
leta 2002 in vključuje splošne knjižnice, ki imajo avtomatizirano izposojo ter sodelujejo v
sistemu COBISS.SI. Ugotovljen je bil velik kvalitativni razkorak med zastopano popularno
literaturo in zahtevnejšo, umetniško književnostjo, kamor spadajo predvsem naslovi
domačega branja. Interesi uporabnikov se sodeč po seznamu oddaljujejo od razvojnih
ciljev splošnih knjižnic (Jager, 2008, str. 169). Seznam najbolj izposojanih knjig v slovenskih
splošnih knjižnicah združuje literaturo, namenjeno različnim starostnim skupinam
uporabnikov, različne literarne zvrsti in žanre. Število obravnavanih naslovov je
preskromno, da bi lahko na njegovi podlagi poglobljeno analizirali bralno kulturo, kljub
temu pa nam prinaša ponavljajoče se značilnosti skozi celotno obdobje spremljanja
izposoje: ustaljena razmerja med posameznimi tipi literature, med kanonizirano in
popularno kulturo, leposlovjem in neleposlovjem, literarnimi žanri … Iz naslovov »najbolj
branih« knjig je razvidno, da gre za različne skupine uporabnikov ali različne motive za
branje. Med leposlovjem za odrasle se na seznamu tako pojavljata predvsem dva tipa
literature – množična, popularna ali trvialna književnost ter klasična ali kanonizirana
književnost, kamor spadajo domača branja (Jager, 2008, str. 171−172).

Na seznamu najbolj branih knjig med letoma 2002 in 2007 v leposlovju prevladujeta
roman in krajša proza, nekaj je tudi dramatike, na seznamu pa ni pesniških zbirk. Na
podlagi seznama danes najzvesteje streže potrebam povprečnega bralca roman, ki sodi v
trivialno literaturo. Najbolj izposojan romaneskni žanr je ljubezenski roman, ki mu sledita
kriminalni in detektivski roman. Na seznam se vse pogosteje uvrščajo avtobiografski
romani, spomini, dnevniki, izpovedi ali z drugimi besedami pripovedi o resničnem
življenju. Pri pojavu drugih zvrsti, kot so tragedija, drama, komedija, povest, novela itd.,
pa gre za dela domačega branja ali pa mladinsko literaturo, kjer se pojavljajo predvsem
krajše prozne zvrsti (Jager, 2008, str. 175−178). Nekateri avtorji žanrskih romanov so se na
seznamu med letoma 2002 in 2007 obdržali ves čas. Takšni avtorji so Sidney Sheldon,
Amanda Quick, Danielle Steel, Nora Roberts, James Patterson itn., ki spadajo med zelo
plodovite avtorje, njihova dela pa imajo že vnaprej zagotovljen krog bralcev zaradi
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avtorjevega slavnega imena. Na seznamih se ti avtorji pojavljajo z več naslovi. V nasprotju
s tujimi avtorji pa so dela slovenskih avtorjev med najbolj izposojanimi knjigami
maloštevilna in so zastopana predvsem med mladinsko literaturo. Slovenski avtorji na
seznamu so tako Desa Muck, Ela Peroci, Vid Pečjak idr. (Jager, 2008, str. 178). Med naslovi
za odrasle tako prevladuje tehnično pomanjkljiva, v pripovednih postopkih nedovršena,
shematična literatura, za katero je značilno ideološko poenostavljanje, utrjevanje
neproblematičnega pogleda na svet in po definiciji ponuja spravljiv in srečen konec.
Takšna literatura budi sentimentalnost in zadovoljuje predvsem željo po zabavi (Jager,
2008, str. 182). Kvalitativno nasprotje pa zastopajo skoraj izključno dela klasične
književnosti, katera spadajo v domače branje in jih ni mogoče razumeti kot ustrezen
ekvilibrum številčno najbolj zastopanim težnjam v »bralni kulturi« (Jager, 2008, str. 183).

11.1 ANALIZA SEZNAMA NAJBOLJ BRANIH KNJIG
S pregledom seznama najbolj branih knjig v sistemu COBISS.SI smo želeli ugotoviti, koliko
in kateri fantazijski romani se nahajajo na lestvici. S pomočjo metode analize vsebine smo
analizirali sezname v sistemu COBISS.SI od leta 2002 do 2013. Pri definiranju zahteve za
izpis seznama smo za vsako leto določili, naj seznam zajema vse mesece v izbranem letu
ter prikaže samo monografske publikacije. Po prikazu in analizi seznama smo v tabele
razporedili vsa dela, ki spadajo v fantazijsko književnost, od mita dalje. Že v začetku, pri
seznamu za leto 2013, smo opazili, da na seznamu ni veliko obsežnejših del fantazijske
književnosti. Z vsakim nadaljnim seznamom je bilo bolj razvidno, da so med sto najbolj
branimi knjigami mladinska dela, ki spadajo med domače branje v osnovnih in srednjih
šolah (Drejček in trije marsovčki, Matilda, Stare grške bajke ipd.) ali pa klasike, priljubljene
tudi kot pravljice za lahko noč (Muca copatarica, Maček Muri, Sapramiška). To so dela, ki
v večini spadajo med klasična fantazijska dela, ali pa so pravljice, prav tako pa jih ne
moremo šteti med obsežnejša dela fantazije, kot so fantazijski romani.

Ob pregledu seznamov (v prilogi) je razvidno, da je med peščico fantazijskih del, ki so se
uvrstila na seznam sto najbolj branih knjig, zgolj drobec tudi fantazijskih romanov. V letu
2013 je bilo na seznamu 11 fantazijskih del, od tega pa zgolj en roman na 62. mestu, to je
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1Q84 avtorja Haruki Murakamija. Prav tako je izmed desetih fantazijskih del zgolj en
roman na lestvici v letu 2012, in še to na 100. mestu − Harry Potter in kamen modrosti
avtorice J. K. Rowling. Vendar pa se s pregledom starejših seznamov kaže lepša slika. V
letu 2011 so se med enajstimi fantazijskimi deli na seznam uvrstili štirje fantazijski romani:
Harry Potter in kamen modrosti na 44. mesto, Harry Potter in dvorana skrivnosti na 76.
Mesto, Somrak avtorice Stephenie Meyer na 92. mesto ter Harry Potter in svetinje smrti
na 98. mesto. V letu 2010 je med 16 fantazijskimi deli na seznamu 7 romanov: celotna
saga Somrak (23. mesto Somrak, 33. mesto Jutranja zarja, 34. mesto Mlada luna ter 36.
mesto Mrk), Harry Potter in svetinje smrti na 40. ter Harry Potter in kamen modrosti na
74. mestu, na koncu pa še Vampirska akademija avtorice Michelle Read na 98. mestu. V
letu 2009 pa je seznam ponovno bolj prazen, saj je med petnajstimi fantazijski deli najti
štiri fantazijske romane: tri dele sage Somrak (na 7. mestu Somrak, 8. mesto Mlada luna,
45. mesto Mrk) ter zadnji del serije Harry Potter in svetinje smrti na 28. mestu.

Jasno je, da je peščica fantazijskih romanov, ki so se uvrstili med 100 najbolj branih knjig v
Sloveniji, morala doživeti nekaj odmevnega. Niso na seznamu domačega branja, ampak so
doživeli nekaj veliko večjega − prihod na filmska platna. Vsi poznamo vampirsko evforijo,
ki jo je pričela saga Somrak leta 2008. Prvi film Somrak je bil vzrok, da je množica
vampirskih navdušencev želela izvedeti nadaljevanje in je sago tudi v Sloveniji pripeljala v
sam vrh lestvice stotih najbolj branih knjig. Prav tako je sprožila val novih vampirskih serij.
Ena uspešnejših je Vampirska akademija, ki je leta 2010 prišla na 98. mesto seznama in je
v letu 2014 prav tako prišla na filmska platna. Pred vampirji je evforijo povzročil Harry
Potter, prav tako upodobljen na filmskih platnih in prisoten na seznamu najbolj branih
knjig od 2002 pa vse do 2012. Na seznamih najbolj branih knjig v letih 2003 in 2004
zasledimo tudi Pullmanova Severni sij in Pretanjeni nož in pa seveda legendarno trilogijo
Gospodar prstanov, ki se je na filmskih platnih vrtela od leta 2001 do 2003, na seznamu pa
je zasedla odlično drugo mesto leta 2002 in šesto 2003.

Iz napisanega lahko sklepamo, da na branost fantazijskih romanov v Sloveniji močno
vplivajo njihove filmske adaptacije, saj se romani najdejo na seznamu najbolj branih knjig
ravno v času, ko je popularen in predvajan tudi film.
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12 RAZISKAVA
12.1 ZASNOVA IN POTEK DELA
Cilj raziskave magistrskega dela je bil ugotoviti branost fantazijskih romanov v Sloveniji,
razmerje med njihovim nakupom in izposojo ter poznavanje domačih in tujih avtorjev
fantazijskih romanov in njihovih del.

Predpostavke raziskave smo zastavili sledeče:
1. Fantazijski žanr je v Sloveniji manj poznan in manj bran žanr.
2. Bralci fantazijskih romanov si izposodijo več knjig, kot jih kupijo.
3. Popularnost knjige je pomemben dejavnik, ki bralca pritegne k branju.
4. Bralci fantazijskih romanov bolje poznajo tuje avtorje tega žanra.

V magistrskem delu je bila za zbiranje podatkov o branosti fantazijskih romanov v Sloveniji
uporabljena anketna raziskovalna metoda. Raziskava je potekala preko spleta. Spletna
anketa je bila oblikovana s pomočjo aplikacije MojaAnketa.si, nato pa je bila objavljena
oz. deljena na večih spletnih mestih, kot so Facebook (lastni zid, Sekcija študentov
bibliotekarstva, Prizma Društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije), razni forumi
(Bralnica, Slovensko Tolkienovo društvo Gil-galad, Drugotnost – svet na drugi strani),
deljena je bila preko elektronske pošte, nekaj udeležencev pa smo k sodelovanju pozvali
tudi osebno ob obisku Knjižnice Rogaška Slatina, če so si izposodili fantazijski roman.

Anketni vprašalnik se je po kratkem uvodu pričel z vprašanji, kjer smo ugotovili
demografske značilnosti udeležencev (spol, starost, izobrazba). V nadaljevanju je sledilo
22 vprašanj, od katerih je bilo 12 vprašanj glavnih, 10 pa je bilo podvprašanj. Vprašanja so
bila zaprtega, polodprtega in tudi odprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa je
anketiranec imel ponujene odgovore, izmed katerih je pri določenih vprašanjih lahko
odgovor izbral tudi večkrat. Pri vprašanjih polodprtega tipa je bila kot dodatna opcija
ponujena možnost drugo. Pri vprašanjih odprtega tipa so anketiranci bili pozvani v večini k
naštevanju ali na kratko opisati mnenje.
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V raziskavi je sodelovalo 150 udeležencev, od tega 123 žensk in 27 moških, ki so prebrali
vsaj en fantazijski roman domačega ali tujega avtorja. Dva udeleženca sta izstopila iz
raziskave praktično na začetku, saj sta po podanih demografskih podatkih izbrala odgovor,
da ne bereta nobene vrste gradiva. V raziskavi je torej dejansko sodelovalo 148
udeležencev. Starost udeležencev je bila od 14 do 62 let, povprečna starost pa 25,3 leta.
Udeleženci so imeli v 46 % 5. stopnjo izobrazbe, 22,7 % jih ima 7. stopnjo, 20,7 % 6.
stopnjo izobrazbe, 6 % jih je imelo osnovnošolsko, 3,3 % srednjo poklicno izobrazbo, po
eden udeleženec je imel nedokončano osnovno šolo ter magisterij znanosti ali doktorat.
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Graf 4: Dokončana stopnja izobrazbe

Rezultati anketnega vprašalnika v nadaljevanju so predstavljeni grafično in tabelarično ter
dodatno opisani v tekstu pod prikazom rezultatov.
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13 REZULTATI
1. Kakšne vrste gradiva pogosto berete?
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Graf 5: Kakšne vrste gradiva pogosto berete?

Pri vprašanju, kjer je bilo možnih več odgovorov in nas je zanimalo, kakšne vrste gradiva
udeleženci pogosto berejo, je bilo ugotovljeno, da le ti največ prebirajo leposlovje, sledijo
spletne novice, časopisi ter revije, najmanj pa prebirajo strokovno literaturo. Dva
udeleženca ne bereta, pet pa jih je označilo, da berejo drugo literaturo, kamor so navedli
predvsem gradivo, ki bi ga lahko umestili med prej ponujene vrste leposlovja (spletne
članke (ne novice), priročnike, stvarno literaturo, romani, fantazijske knjige, mladinska
literatura, beletristika).

2. Katere zvrsti leposlovja berete?
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Graf 6: Katere zvrsti leposlovja berete?
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Več možnih odgovorov je bilo tudi pri vprašanju, katere zvrsti leposlovja udeleženci
berejo. Najljubša zvrst leposlovja udeležencev so s 27 % fantazijski romani, sledijo
kriminalni romani s 16,3 %, ljubezenski romani s 16,1 %, zgodovinski romani s 15,7 % in
družbeni romani s 13 %. Najmanj priljubljeni žanr izmed ponujenih so resnične zgodbe in
biografije z 10 %. Pod možnost drugo so anketiranci zabeležili žanre, ki spadajo v
fantazijsko literaturo (distopija, znanstvena fantastika, grozljivka …), navedli so tudi
erotične romane, potopise, klasično literaturo, pustolovske zgodbe ter strokovno
literaturo (ezoteriko in filozofijo).

3. Koliko knjig letno preberete?
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Graf 7: Koliko knjig letno preberete?

Zanimalo nas je, koliko knjig letno preberejo udeleženci raziskave. Ugotovili smo, da 15
udeležencev prebere v enem letu manj kot 5 knjig. 14 udeležencev prebere na leto med 6
do 11 knjig, torej približno eno knjigo na mesec. 33 udeležencev je solidnih bralcev, saj
preberejo eno do dve knjigi na mesec. 40 udeležencev prebere letno med 25 do 50 knjig,
27 jih prebere med 51 in 99 knjig, 19 udeležencev pa prebere letno več kot 100 knjig.
Dobro je dejstvo, da je v prvih dveh skupinah, ki preberejo manj knjig, zgolj 29
udeležencev ankete, 119 udeležencev pa je solidnih oz. odličnih bralcev.
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4. Koliko med prebranimi knjigami je fantazijskih romanov?
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Graf 8: Koliko med prebranimi knjigami je fantazijskih romanov?

Pri vprašanju, koliko med prebranimi knjigami je fantazijskih romanov, je bilo ugotovljeno,
da 58 oz. 39 % udeležencev izmed vseh prebranih knjig prebere polovico fantazijskih, 45
oz. 30 % udeležencev izmed vseh prebranih knjig prebere večino fantazijskih romanov, 44
oz. 30 % udeležencev izmed vseh prebranih knjig prebere zgolj nekaj fantazijskih romanov
in zgolj en udeleženec oz. 1 % bere samo fantazijske romane.

5. Ali so vam všeč fantazijski romani?
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Graf 9: Ali so vam všeč fantazijski romani?

Večina udeležencev v anketi oz. 97 % je odgovorila, da so jim fantazijski romani všeč. Zgolj
3 % jih je odgovorilo, da jim fantazijski romani niso všeč.

HORVAT, S. Branje fantazijskih romanov v Sloveniji. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

53

5.1 Na kratko utemeljite svoj odgovor, zakaj so vam fantazijski romani všeč oz. zakaj ne!
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Graf 10: Na kratko utemeljite svoj odgovor, zakaj so vam fantazijski romani všeč oz. zakaj ne!

Izmed 148 odgovorov udeležencev je zgolj 5 takšnih, ki so napisali, da jim fantazijski
romani niso všeč. Razlogi so bili, da so preveč nerealni, velikokrat pretirani, da zvrst ne
ustreza okusu ter da je v fantazijskih romanih preveč akcije, bojev za preživetje in
neresničnih bitij. Ostalih 137 odgovorov je bilo pozitivnih, 6 pa nejasnih in smo jih zato
izključili iz raziskave.

V 30 % odgovorov so udeleženci odgovorili, da so jim fantazijski romani všeč zato, ker nas
popeljejo v drug, zanimiv, izmišljen svet, ki ni omejen z realnostjo in je poln nadnaravnih
bitij, nadnaravnih sposobnosti, drugačnega načina življenja in nenavadnih stvari. Kot drugi
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najpogostejši odgovor je s 15 % mnenje, da fantazijski romani predstavljajo odmik od
resničnega sveta in vsakdanjih problemov. Dalje so udeleženci zapisali, da so jim všeč
razsežnosti same zgodbe oz. žanra. Mnoge nadnaravno in neresnično močno privlači.
Fantazijski romani mnogim vzpodbujajo in krepijo domišljijo, s svojo napeto in zanimivo
zgodbo nas posrkajo vase in poskrbijo za marsikatero neprespano noč. Razlogi so podobni
tistim, iz katerih ljudje potujemo. Za nekatere so preprosto najboljši romani, ker imajo
vse, kar bralec v knjigi išče.

6. Kje izveste za fantazijske romane, ki jih želite prebrati?
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Graf 11: Kje izveste za fantazijske romane, ki jih želite prebrati?

Zanimalo nas je, kje bralci fantazije izvejo za predloge novih knjig, ki bi jih želeli prebrati.
Največ udeležencev oz. 30 % jih predlog najde na spletu, bodisi na raznih forumih, kot je
Bralnica, ali pa na internetni strani, kot je npr. Goodreads.com. Veliko udeležencev oz. 22
% za nove romane izve od prijateljev in znancev. 20 % udeležencev za predloge romanov
izve v knjižnici, nekaj manj oz. 15 % pa jih najde v knjigarni. Najmanj udeležencev oz. 13 %
pa za nove romane izve iz revij, kot je npr. Bukla.
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7. Ali si fantazijske romane, ki jih preberete, izposodite ali kupite?
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Graf 12: Ali si fantazijske romane, ki jih preberete, izposodite ali kupite?

Zanimalo nas je, ali si bralci fantazijskih romanov romane kupijo ali izposojajo. Več kot
polovica anketirancev oz. 55 % je odgovorila, da izkoristijo obe možnosti. 33 %
udeležencev si knjige izposoja, 12 % udeležencev pa si knjige raje kupi.

Udeleženci so nadalje morali utemeljiti svoj odgovor, ki so ga navedli pri prejšnjem
vprašanju, torej ali se raje odločijo za nakup, izposojo fantazijskih romanov ali pa oboje.

7.1 Utemeljite, zakaj se odločite tako za nakup kot tudi izposojo fantazijskih romanov!

Najprej si knjigo izposodim, če mi je všeč se nato
odločim za nakup
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Graf 13: Utemeljite, zakaj se odločite tako za nakup kot tudi izposojo fantazijskih romanov!
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55 % udeležencev, ki je na sedmo vprašanje odgovorilo, da si knjige tako kupijo kot tudi
izposodijo, je nadalje moralo svoj odgovor utemeljiti. Analizirali smo 81 odgovorov.
Ugotovili smo, da se večina teh udeležencev oz. 46 % poslužuje preverjene metode,
namreč knjigo si najprej izposodijo v knjižnici, in če je knjiga dobra, se odločijo za nakup.
Torej večina udeležencev najprej preveri njeno kvaliteto. Nato si knjigo želijo imeti na
domači knjižni polici, da jo lahko preberejo večkrat. Precej udeležencev oz. 19 % se odloči
za nakup knjige na podlagi raznih priporočil. Le malo udeležencev se odloči za nakup
knjige impulzivno. Večina nakupov se zgodi, če že poznajo avtorja in vedo, da ne bodo
razočarani, ali pa knjiga ni prevedena v slovenski jezik in na drugačen način ne morejo
priti do nje, kot da kupijo angleški izvod v knjigarni ali preko spleta. Kadar si udeleženci
gradivo izposodijo, pa so najpogostejši vzroki za to visoke cene knjig, nimajo dovolj
prostora za hrambo knjig in ker knjigo preberejo samo enkrat.

Vsi udeleženci, ki so odgovarjali na vprašanje »Utemeljite, zakaj se odločate tako za nakup
kot tudi izposojo fantazijskih romanov!«, so morali odgovoriti še na dodatno
podvprašanje in navesti razmerje med nakupom in izposojo knjig.

7.1.1 Navedite približno razmerje med izposojo in nakupom fantazijskih romanov!
(Npr. 1/3 knjig kupim, 2/3 si jih izposodim.)
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Graf 14: Navedite približno razmerje med izposojo in nakupom fantazijskih romanov!
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Udeleženci so na podvprašanje, kjer so morali navesti približno razmerje med izposojo in
nakupom fantazijskih romanov, navajali precej raznolike odgovore, zato smo jih povzeli v
tri sklope. Največ oz. 65 % udeležencev je navedlo, da si izposodijo več fantazijskih
romanov, kot pa jih kupijo, 23 % udeležencev je navedlo, da si več fantazijskih romanov
kupijo predvsem zato, ker je izposoja večinoma nemogoča, saj v naših knjižnicah ni
takšne zastopanosti tega žanra. 12 % udeležencev pa je navedlo, da si izposodijo in kupijo
približno isto razmerje knjig.

7.2 Utemeljite, zakaj se raje odločite za nakup fantazijskih romanov.

Ker predolgo berem
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Ker je original boljši, raje berem v originalnem
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Graf 15: Utemeljite, zakaj se raje odločite za nakup fantazijskih romanov?

12 % udeležencev, ki je na sedmo vprašanje odgovorilo, da si knjige raje kupijo, je moralo
svoj odgovor utemeljiti. Izmed 30 odgovorov jih je največ oz. 42 % utemeljilo, da se za
nakup odločajo zato, ker imajo radi nove knjige, da krasijo domače knjižne police in si s
tem oblikujejo lastno zbirko najljubših knjig. Kot drugi najpogostejši odgovor oz. 18 % jih
je navedlo, da je fantazijske romane veliko bolje brati v izvirnem jeziku. Na ta način do
knjige dostopajo praktično takoj po izidu in se s tem izognejo čakanju na prevod, prav
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tako pa so knjige v izvirnem jeziku mnogo cenejše. Kot tretji najpogostejši odgovor oz. 16
% udeležencev je odgovorilo, da knjige preberejo večkrat, saj si kupijo večinoma takšne, ki
so jim zelo všeč. Na četrtem mestu se je s 13 % odgovorov pojavila trditev, da so prevodi v
slovenski jezik dokaj slabi, prav tako pa slovenske knjižnice nimajo dobre izbire
fantazijskih romanov. Na petem mestu se je s 5 % znašel odgovor, da je udeležencem ta
zvrst zelo všeč, zato se na podlagi tega odločajo za nakup, na zadnjem mestu pa sta se
vsak s 3 % znašla dva odgovora, in sicer ker z nakupom knjig podpirajo avtorja ter da
knjige berejo tako dolgo, da si jih raje kupijo.

7.3 Utemeljite, zakaj se raje odločite za izposojo fantazijskih romanov.
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Graf 16: Utemeljite, zakaj se raje odločite za izposojo fantazijskih romanov?

33 % udeležencev, ki je na sedmo vprašanje odgovorilo, da si knjige raje izposodijo, je
moralo svoj odgovor utemeljiti. Izmed 54 odgovorov jih je največ oz. 29 % odgovorilo, da
je izposoja knjig brezplačna oz. cenejša od nakupa. Nespametno je, da bi se na kupljenih
knjigah nabiral prah. 20 % udeležencev je odgovorilo, da za nakup knjig nimajo dovolj
denarja. Sklepamo, da če bi imeli dovolj prihrankov, bi se za nakup knjig odločili.
Nasprotje teh je 15 % udeležencev, ki so odgovorili, da so knjige predrage, torej se za
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nakup ne bi odločili, kljub temu da bi na razpolago imeli dovolj prihrankov. 14 %
udeležencev je odgovorilo, da knjige preberejo samo enkrat in nikoli več. Obstaja preveč
knjig, da bi brali ene in iste. 10 % udeležencev je odgovorilo, da se za izposojo odločijo iz
razloga, saj ne vedo, ali je knjiga dobra ali ne, zato jo pred nakupom raje preberejo. 9 % jih
je odgovorilo, da kupijo samo knjige, ki jih resnično pritegnejo in jih nato preberejo
večkrat. 3 % udeležencev pa je odgovorilo, da nimajo dovolj prostora za hrambo knjig. Za
konec pa je bil zanimiv tudi odgovor, ki ga nismo umestili v nobeno izmed zgornjih
kategorij – eden izmed udeležencev verjame, da so knjige žalostne, če jih redno ne
beremo.

8. Na podlagi česa si izberete fantazijski roman?
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Graf 17: Na podlagi česa si izberete fantazijski roman?

Zanimali so nas dejavniki izbire fantazijskih romanov. Največ udeležencev je odgovorilo,
da jim je pri knjigi najpomembnejša vsebina. Na drugem mestu pomembnosti je avtor,
sledijo kritike o knjigi ter vizualni izgled knjige. Na petem mestu je naslov, marsikoga pa
knjiga pritegne po ogledu filma. Popularnost knjige se je znašla na dnu lestvice – čeprav bi
sklepali, da je to precej pomemben dejavnik. Med odgovori drugo so bili največkrat
navedeni odgovori, da si knjigo izberejo na podlagi priporočil prijateljev, sorodnikov ali
znancev, na odločitev pa vpliva tudi osebni občutek in opis na zadnji strani.
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9. Naštejte (do pet) naslovov ali zbirk fantazijskih romanov, ki ste jih prebrali in so vam
bili všeč.
Zanimalo nas je, katere knjige so najbolj brane oz. poznane med bralci fantazijskih
romanov. 148 udeležencev je navedlo kar 102 naslova knjig in zbirk v slovenskem in
angleškem jeziku (tabela v prilogi). Največkrat so udeleženci omenili Harry Potterja, ki ga
je navedlo kar 73 udeležencev. Sledi mu Gospodar prstanov, ki ga je navedlo 64
udeležencev. Na tretjem mestu je serija Pesem ledu in ognja, ki jo je navedlo 58
udeležencev, tej pa sledi Vampirska akademija s 36 navedbami. Sledijo Hobit (35 navedb),
saga Somrak (30 navedb) ter serije Igre lakote (28 navedb), Kronike podzemlja (21
navedb), Njegova temna tvar (16 navedb), Razcepljeni (13 navedb) itd. Zanimivo je, da so
vsi do tukaj našteti fantazijski romani doživeli tudi filmsko upodobitev.

10. Poznate tuje avtorje, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov?
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Graf 18: Poznate tuje avtorje, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov?

91 % udeležencev pozna tuje avtorje, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov, in
zgolj 9 % je takšnih, ki tujih avtorjev fantazijskih romanov ne poznajo.
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10.1 Naštejte nekaj tujih avtorjev, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov.
Tabela 4: Tabela tujih avtorjev, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov.

Naveden
71x
67x
55x
39x
25x
24x
21x
14x
11x
8x
6x
5x
4x
3x

2x

1x

Avtor
George R. R. Martin
J. K. Rowling
J. R. R. Tolkien
Richelle Mead
Philip Pullman
Cassandra Clare, Stephenie Mayer
Terry Pratchett
Neil Gaiman, Suzanne Collins
C. S. Lewis, Christopher Paolini
Veronica Roth
Douglas Adams, Joe Abercrombie, Laini Taylor, Patrick Rothfuss
Cornelia Funke
Garth Nix, Noël Alyson, Orson Scott Card, Stephen King, Robin Hobb,
Steven Erikson, Terry Goodkind, Ursula K. Le Guin
Angie Sage, Charlaine Harris, Eoin Colfer, L.J. Smith, Lauren Kate, P.C.
Cast in Kristin Cast, Raymond E. Feist, Rick Riordan, Robert Jordan,
William Nicholson
Amanda Hocking, Anthony Horowitz, Arthur Charles Clarke, Brandon
Sanderson, Fitzpatrick Becca, James Dashner, Jennifer L. Armentrout,
Kresley Cole, Lewis Carroll, Michael Crichton, Michael Ende, Neal
Shusterman, Philip K. Dick, Susanna Clarke
Anne Rice, Arthur Conan Doyle, Bram Stoker, Cami Garcia, Carl Sagan,
Charley Stross, Chris Wooding, Christine Feehan, David Eddings, Erin
Morgenstern, Gail Carriger, Gena Showalter, Glines Abbi, Gray Claudia,
Guillaume Musso, Guy Gavriel Kay, H.M. Ward, Haruki Murakami,
Herbert George Wells, Hiro Mashima, Hiromu Arakawa, Houck Colleen,
Isabel Allende, Isac Assimov, J. R. Ward, Jane Feather, Jasper Fforde,
Jeanine Frost, Jennifer Laurens, Jim Butcher, Jodi Meadows, John
Scalzi, Joy Preble, Julianna Baggot, Kai Meyer, Karl Edward Wagner,
Katherine Applegate, Kelley Armstrong, Kelly Creagh, Kristin Cashore,
Kurt Vonnegut, Lara Adrian, Larissa Ione, Laura Gallego Garcia, Lee
Monroe, Maggie Stiefvater, Marissa Meyer, Markus Heitz, Melissa
Hayhue, Michael Swanwick, Nora Roberts, Patricia Briggs, Patrick Ness,
R. A. Salvatore, Ray Bradbury, Revis Beth, Roald Dahl, Rob Thurman,
Robert A. Heinlein, Sapkowski Andrzej, Sarah Alderson, Saymour Ana,
Selznik Brian, Sergei Lukyanenko, Shelly Crane, Sherilyn Kenyon, Tim
Powers, Tintera Amy, Trudi Canavan, William Gibson

Zanimalo nas je, kateri tuji avtorji fantazijskih romanov so med bralci tega žanra najbolj
poznani. Na to vprašanje so odgovarjali vsi udeleženci, ki so na deseto vprašanje
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odgovorili, da poznajo tuje avtorje fantazijskih romanov. Analizirali smo 134 odgovorov in
ugotovili, da udeleženci še zdaleč ne poznajo malo avtorjev, saj so jih navedli kar 120. Na
prvem mestu je tokrat George R. R. Martin, saj so udeleženci navedli 71-krat, 67-krat so
navedli J. K. Rowling in jo postavili na drugo mesto, na tretje mesto pa so postavili J. R. R.
Tolkiena, ki so navedli 55-krat. Na četrtem mestu je z 39 navedbami Richelle Mead, na
petem mestu s 25 navedbami Philip Pullman, na šestem mestu pa mu tesno sledita
Cassandra Clare in Stephenie Meyer s 24 navedbami. Na sedmem mestu je z 21
navedbami Terry Pratchett, na osmem mestu sta s 14 navedbami Neil Gaiman in Suzanne
Collins, na devetem mestu z 11 navedbami C. S. Lewis in Christopher Paolini ter na
desetem mestu z 8 navedbami Veronica Roth. Tabela zgoraj prikazuje še ostale avtorje, ki
so jih udeleženci navedli.

11. Poznate slovenske avtorje, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov?
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Graf 19: Poznate slovenske avtorje, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov?

Zgolj 15 % udeležencev je odgovorilo, da poznajo slovenske avtorje fantazijskih romanov.
Preostalih 85 % udeležencev slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih
romanov, ne pozna.
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11.1 Naštejte nekaj slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov.
Tabela 5: Tabela slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov.

Naveden
8x
6x
5x
4x
3x
2x
1x

Avtor
Bojan Ekselenski
Vid Pečjak
Miha Remec
Marget Belani, Urban Klančnik
Andrej Ivanuša, Feri Lainšček, Mariša Ogris, Svetlana Makarovič
Marjan Tomšič, Martin Vavpotič, Vlado Žabot
Aleš Oblak, Bogdan Novak, Bojan Meserko, Dim Zupan, Edo Rodošek,
Evald Flisar, Janja Vidmar, Mara R. Sirako, Miha Mazzini, Niko
Grafenauer, Smiljan Rozman, Vitomil Zupan

Udeleženci, ki so na enajsto vprašanje odgovorili, da poznajo slovenske avtorje
fantazijskih romanov, so bili pozvani, da jih nekaj naštejejo. Analizirali smo 23 odgovorov.
Največkrat naveden je bil Bojan Ekselenski (osemkrat), nato Vid Pečjak (šestkrat), Miha
Remec (petkrat), sledita Marget Belani in Urban Klančnik (oba štirikrat), ter trikrat
navedeni Andrej Ivanuša, Feri Lainšček, Mariša Ogris in Svetlana Makarovič. Dvakrat
navedeni so bili Marjan Tomšič, Martin Vavpotič in Vlado Žabot. 12 slovenskih avtorjev pa
je bilo navedenih samo enkrat, in sicer so to so Aleš Oblak, Bogdan Novak, Bojan
Meserko, Dim Zupan, Edo Rodošek, Evald Flisar, Janja Vidmar, Mara R. Sirako, Miha
Mazzini, Niko Grafenauer, Smiljan Rozman in Vitomil Zupan. Eden izmed udeležencev pa
ni navedel nobenega avtorja, ampak svoje mnenje, ki se glasi: Žal se na naših tleh najdejo
prenekateri avtorji fantazijskega leposlovja, ki pa imajo težavo že s slovnico, kaj šele z
dejansko vsebino knjige. Trenutno ne poznam nobenega dobrega pisatelja.

12. Katere avtorje fantazijskih romanov raje berete?
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Graf 20: Katere avtorje fantazijskih romanov raje berete?
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Pri vprašanju, katere avtorje fantazijskih romanov raje berejo, se je 90 % udeležencev
opredelilo za tuje avtorje, 10 % pa jih bere oboje. Nobeden se ni opredelil zgolj za
slovenske avtorje.

Udeleženci so morali v nadaljevanju svoj odgovor utemeljiti.

12.1 Utemeljite, zakaj radi berete tako slovenske kot tuje avtorje fantazijskih romanov.
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Graf 21: Utemeljite, zakaj radi berete tako slovenske kot tuje avtorje fantazijskih romanov.

10 % oz. 28 udeležencev, ki je na dvanajsto vprašanje odgovorilo, da berejo tako tuje kot
tudi slovenske avtorje fantazijskih romanov, je moralo svoj odgovor utemeljiti. 42 % jih je
odgovorilo, da jim je pomembna zgolj vsebina in ni pomembno, kdo je avtor ter kateri
narodnosti pripada. Vsaka knjiga si zasluži možnost, ne glede na to, ali je v slovenskem ali
tujem jeziku. 23 % jih je odgovorilo, da slovenski avtorji ne zaostajajo za tujimi ter da so
jim enakovredni. 16 % jih je utemeljilo, da so tuji avtorji pač kvalitetni in med njimi lažje
najdejo res kvalitetna dela, čeprav se tudi med slovenskimi avtorji najdejo dobre knjige.
13 % jih je odgovorilo, da so slovenski avtorji neupravičeno zapostavljeni in premalo
promovirani. 6 % pa jih je odgovorilo, da tuje in slovenske avtorje fantazijskih romanov
berejo zaradi primerjave.
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12.2 Utemeljite, zakaj raje berete tuje avtorje fantazijskih romanov.
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Graf 22: Utemeljite, zakaj raje berete tuje avtorje fantazijskih romanov.

90 % oz. 124 udeležencev, ki je na dvanajsto vprašanje odgovorilo, da raje berejo tuje
avtorje fantazijskih romanov, je moralo svoj odgovor utemeljiti. Največ oz. 32 % jih je
odgovorilo, da slovenskih avtorjev fantazijskih romanov ne poznajo. 25 % jih je
odgovorilo, da so tuji fantazijski romani boljši, bolj kvalitetni, bolj zanimivi in svetovno
priznani. 12 % jih je odgovorilo, da je večja izbira tujih fantazijskih romanov. 10 % jih je
odgovorilo, da raje berejo v izvirnem jeziku, večina je navedla angleški jezik. Prav tako jih
je 10 % odgovorilo, da so tuji avtorji bolj znani in imajo boljšo promocijo od slovenskih
avtorjev fantazijskih romanov. 4 % udeležencev je odgovorilo, da imajo tuje avtorje raje,
prav tako jih je 4 % odgovorilo, da je slovenskih avtorjev malo. Nazadnje je 3 %
udeležencev odgovorilo, da so tuji romani cenejši od slovenskih prevodov oz. izvirnikov.

12.3 Utemeljite, zakaj raje berete slovenske avtorje fantazijskih romanov.
Ker nobeden izmed udeležencev pri dvanajstem vprašanju ni izbral odgovora, da raje bere
slovenske avtorje fantazijskih romanov, je zadnje vprašanje ostalo neodgovorjeno.
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14 RAZPRAVA
Takoj na začetku razprave lahko potrdimo prvo predpostavko, ki smo si jo zadali v
magistrskem delu. Ta pravi, da je fantazijski žanr v Sloveniji manj poznan in bran žanr. V
dispoziciji magistrskega dela smo si zadali cilj, da pri reševanju anketnega vprašalnika
pričakujemo vzorec 500 sodelujočih. Kmalu po objavi anketnega vprašalnika na spletu (2.
8. 2013) je bilo jasno, da bomo to številko zelo težko dosegli, zato smo bili primorani naš
končni cilj udeležencev močno zmanjšati. V pol leta (natančneje do 7. 2. 2014), odkar je
bil anketni vprašalnik odprt za reševanje, smo uspeli zbrati odgovore »zgolj« 150
udeležencev, ki so bili pripravljeni na sodelovanje. Na podlagi tega lahko skoraj zagotovo
potrdimo, da je bralcev fantazijskega žanra precej manj kot npr. bralcev ljubezenskih ali
kriminalnih romanov. V raziskavi je bilo po pričakovanjih ugotovljeno, da največ
udeležencev bere leposlovje ter da so izmed predlaganih leposlovnih žanrov najbolj brani
fantazijski romani. Naš glavni cilj je bil doseči ravno te bralce. Na podlagi tega lahko
domnevamo, da smo v anketnem vprašalniku pridobili precej realne podatke za raziskavo.

Udeleženci v raziskavi so pridni bralci, saj jih dve tretjini prebereta povprečno več kot dve
knjigi na mesec, izmed katerih je več kot polovica vseh prebranih knjig fantazijskih
romanov. Praktično vsem so fantazijski romani všeč, saj pravijo, da jih popeljejo v čisto
drugi svet in da fantazijski romani predstavljajo odmik od realnosti. To sta poglavitni
značilnosti fantazijskih romanov, ki smo ju spoznali že v teoretičnem delu magistrskega
dela.

Glede na to, da je svetovni splet postal del našega vsakdana, ni nenavadno, da bralci
predloge za nove naslove najdejo največkrat prav na spletu. Pri nas je eden izmed bolj
poznanih forumov, ki nam ponuja predloge za branje, Bralnica, svetovno poznana pa je
spletna stran Goodreads. To je največja spletna stran za bralce in priporočila knjig, ki je
nastala januarja 2007. Njihov cilj je pomagati ljudem, da najdejo in delijo knjige, ki so jim
všeč. Nekatere glavne stvari, ki jih lahko počnemo na spletni strani, so, da lahko vidimo,
katere knjige berejo naši prijatelji; sledimo knjigam, ki jih beremo, smo prebrali ali želimo
prebrati; prejmemo knjižne predloge, ki nam jih predlaga iskalnik spletne strani na podlagi
našega lastnega literarnega okusa; ter na podlagi kritik celotne skupnosti ugotovimo, ali
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nam bo določena knjiga všeč (Goodreads, 2014). Udeleženci so navedli še, da predloge za
nove knjige dobijo tudi pri prijateljih in znancih, kar pa prav tako ponuja spletna stran
Goodreads.

Kot smo spoznali že v poglavju, kjer je beseda tekla o razmerju med nakupom in izposojo
knjig v Sloveniji, je izposoja knjig veliko bolj pogosta metoda kot pa nakup. To smo želeli
dodatno preveriti, saj je naša druga predpostavka bila, da si bralci fantazijskih romanov
izposodijo več knjig kot pa kupijo. Ugotovili smo, da se več kot polovica udeležencev
poslužuje obeh metod hkrati. Utemeljili so, da si knjige najprej izposodijo, da preverijo
njeno kvaliteto, torej ali jim je knjiga dejansko všeč, in se šele nato odločijo za nakup.
Kljub temu so morali ti udeleženci nadalje utemeljiti, kakšno je dejansko razmerje med
izposojo in nakupom fantazijskih romanov. Izkazalo se je, da jih več kot polovica knjige
največkrat zgolj izposodi in ne tudi kupi. S tem smo potrdili našo predpostavko in
teoretično podlago, da v Sloveniji res deluje množična izposoja knjig, na žalost založnikov
pa ne tudi prodaja. Pri udeležencih, ki so utemeljevali, zakaj si raje izposojajo fantazijske
romane, se je kot glavni problem v odgovorih odražala cena knjig. Izposoja je dejansko
cenejša od samega nakupa knjige, saj veliko bralcev za nakup knjig nima dovolj denarja,
prav tako pa mnogi pravijo, da so knjige predrage in da je ne kupijo zato, ker jo večinoma
prebrejo zgolj enkrat. Žal je vse skupaj en velik začaran krog. Imamo dobro razvito mrežo
splošnih knjižnic, ki ponujajo pester izbor naslovov. Po drugi strani je Slovenija majhna
dežela, kjer je jezik omejen večinoma na notranjost meja. Zaradi tega založniki ne morejo
dosegati visokih naklad, saj so njihovi glavni odjemalci knjig ravno knjižnice, dodatne
izvode pa v velikem številu težko prodajo. Ker so naklade majhne, so zaradi tega cene
izvodov toliko višje. Na podlagi tega bralci raje zaidejo v knjižnice, ki proti plačilu članarine
ponujajo vrsto naslovov.

Naša tretja predpostavka je bila, da je popularnost knjige pomemben dejavnik, ki bralca
pritegne k branju. To predpostavko smo poskušali potrdili z vprašanjem, kjer smo
ugotavljali dejavnike izbire fantazijskih romanov. Odgovori udeležencev so pokazali, da je
glavni razlog za izbiro fantazijskega romana vsebina. Pomembna sta jim tudi avtor ter
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kritike o knjigi. Popularnost knjige pa se je znašla na samem dnu lestvice, s čimer je naša
tretja predpostavka zavrnjena.

Dalje smo v anketnem vprašalniku ugotavljali poznavanje naslovov ali serij fantazijskih
romanov, ki so jih udeleženci prebrali in so jim bili všeč. Udeleženci so naštevali znane in
manj znane naslove in serije fantazijskih romanov, ki pa so bili v veliki večini vsi tujega
porekla. Izmed 102 naslovov oz. serij je zgolj 5 naslovov del slovenskih avtorjev.
Udeležence smo povprašali tudi o poznavanju domačih in tujih avtorjev fantazijskih
romanov. Skoraj vsi oz. 91 % jih pozna tuje avtorje, navedli so jih kar 120. Zgolj 15 % pa jih
pozna domače avtorje, od tega so jih našteli 24. Prav tako so udeleženci v veliki večini
odgovorili, da veliko raje berejo tuje avtorje fantazijskih romanov, glavni razlog pa je bil
ravno nepoznavanje slovenskih avtorjev. Z vsem tem smo več kot potrdili našo četrto
hipotezo, ki pravi, da bralci fantazijskih romanov bolje poznajo tuje avtorje tega žanra.
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15 ZAKLJUČEK
Motiv za pisanje magistrskega dela, ki raziskuje branje fantazijskih romanov v Sloveniji,
izhaja iz ljubezni do fantazije, ki me spremlja in navdušuje že od mladosti v vseh svojih
umetniških oblikah. Raziskava je pokazala, da je krog bralcev fantazijske literature v
Sloveniji precej majhen, saj smo imeli nemalo težav pri zbiranju zadostnega števila
udeležencev, primernih za reševanje spletne ankete. Večina slovenskih bralcev je o
obstoju fantazijskega žanra izvedela najverjetneje šele ob prihodu uspešne filmske
trilogije Gospodar prstanov ali mladinske različice žanra serije Harry Potter, pravi razcvet
pa je žanr doživel s prihodom fantazijske mojstrovine Pesem ledu in ognja. V tujini je
fantazijski žanr že zelo uspešen, saj izhaja vedno več novih in kvalitetnih naslovov.
Prevodov v slovenščino je žal še vedno premalo, kljub temu da se z izdajanjem fantazijskih
romanov ukvarja precej slovenskih založb, ki tudi sicer izdajajo raznovrstno leposlovno
gradivo. Na prevajanje v slovenščino pa ima velik vpliv tudi to, da je večina fantazijskih
romanov organiziranih v serije. Zaradi samega obsega fantazijskih serij so se založniki le
redko odločili za izdajanje tovrstnih romanov, saj uspeh in pokritje stroškov tiska nista bila
zagotovljena. Serija Harry Potter pa je poskrbela, da so založniki postali drznejši, in sedaj
imamo v slovenskem jeziku že lepo zbirko fatazijskih serij.

V ospredju priljubljenosti so ameriški avtorji, katerim pri prepoznavnosti veliko
pripomorejo tudi filmske ali serijske adaptacije fantazijskih romanov. Slovenski avtorji
fantazijskega žanra pa še vedno bijejo bitko za prepoznavnost med slovenskimi bralci.
Skozi magistrsko delo smo spoznali, da veliko težavo slovenskim avtorjem povzroča
pomanjkanje humorja v njihovih delih, prav tako pa sama dela zaenkrat žal niso dovolj
kvalitetna, da bi se lahko postavila ob bok tujim fantazijskim mojstrovinam. Ampak kot je
edino pravilno, so slovenski avtorji precej zagnani in se ne dajo zlahka. Združujejo se v
društva in skrbijo za lastno promocijo, organizirajo pa tudi delavnice kreativnega pisanja
spekulativne fikcije. Z nekaj izkušnjami in dobro idejo, malenkost večjo podporo s strani
založnikov in bralcev bo morda prav kmalu luč dneva ugledal fantazijski roman, ki nas bo
vse pustil brez besed, njegova vsebina pa nas bo spremljala in nam dala misliti še dolgo po
tem, ko bo romal nazaj v knjižnico ali na domačo knjižno polico.
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16 POVZETEK
Zanimanje za fantastiko se je v zadnjih desetletjih občutno okrepilo. Čeprav ne predstavlja
samostojne veje literarne teorije, je postala bistven del kritičnega pisanja, prav posebej po
pojavu Todorovove študije na to temo. Mnogi so se odzvali na njegovo študijo ter njegove
ideje poskušali razviti ali deloma spremeniti, spet drugi so jo kritizirali in zavračali. Žal je
beseda »fantastično« dobila tudi negativni prizvok. Eden izmed najpogosteje citiranih
avtorjev, ko gre za področje fantastike, je bil E. T. A. Hoffmann, ki je bil zaradi svojih
fantastičnih del pogosto predmet kritičnih člankov. Bil pa je tudi prvi opazni avtor, ki je
prikazoval fantastiko in nadnaravno grotesknost v svojih delih.

Konec 18. stoletja se je pošastno v literaturi pričelo pojavljati v gotski prozi, takšno
»temno« literaturo pa so poimenovali kar z imenom ghost story. Žal je takšna oznaka bila
nezadostna za množico raznovrstnih stvorov, kljub temu pa so imeli vsi skupno točko, saj
so predstavljali nekaj nenaravnega − neravnovesje, ki ga je na določen način bilo moč
odpraviti. Nastajala je torej fantastična literatura, v kateri so se prosto mešali vesoljske
ladje in duhovi, resnično in fantazijsko, preteklost in prihodnost.

Izraz fantazija se je v drugi polovici preteklega stoletja začel uporabljati kot literarni
pojem. Najprej se je pojavil v angleškem govornem prostoru kot izraz fantasy, kot
poimenovanje za skupino literarnih del pa se je izraz fantazija že v sedemdesetih močno
uveljavil v literarni vedi, različnih strokah in javnosti angleško govorečih dežel, za kar so še
posebej zaslužni avtorji sami. V drugi polovici osemdesetih se je pojem fantazija začel
pojavljati tudi pri literarnih razpravljalcih iz drugih dežel. V literarni vedi pa je glede
pojmov fantazije precej zmede, saj se je konec sedemdesetih v anglosaških spisih o
fantastiki začel termin fantasy pojavljati kot njena sopomenka. V razpravah se termina
napačno uporabljata kot enakovredna in istopomenska, marsikje pa fantazija skoraj
povsem izrine fantastiko, katera pogosto postane zgolj njena obrobna varianta.

Vidnejši anglosaški prispevki k teoriji fantazije so se ukvarjali predvsem z opredeljevanjem
fantazije preko njenega nadrejenega pojma fantastike. Skoraj povsem ločeno od
anglosaških so razpravo o fantaziji razvijali celinskoevropski raziskovalci od petdesetih do
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konca osemdesetih let. Pri določanju fantazijske književnosti so imeli obraten pristop, pri
čemer prinašajo drugačne opredelitve fantazije. Kljub temu se z anglosaškimi raziskovalci
vzajemno potrjujejo v edini skupini, ki pravi, da fantazija izhaja iz pravljice. Posledica
ločenega razvoja teorije pa je neustrezno poimenovanje obravnavanega pojma v
fantastično pripoved.

Konec šestdesetih je dosedanja določila in opredelitve žanra poskušal v doslednejšo
teoretično definicijo preliti vplivni švedski pedagog Göte Klinberg. Od žanra je ločil dela, ki
so jih drugi razpravljalci imeli celo za prve prave fantazije ali vsaj njene najbolj značilne
predstavnike. Vse to je v sedemdesetih letih sprožilo kritične pomisleke, zato je Helmut
Müller sestavil relativno obsežno geslo Fantastična pripoved, v katerem predlaga
sprejemljivejši obseg fantazije in se obenem zgleduje po Klinbergu. Žanr fantazije je
najpomembneje opredelil v razmerju do ljudske pravljice, na kar naveže pet točk določil
fantazije, povzetih po različnih raziskovalcih od Krügerjeve dalje. Z Mülerjem je skupina
starejših celinskoevropskih razpravljalcev dosegla svoj vrh.

S Tolkienom se je žanr fantazijske literature izkristaliziral in postala je nekaj strogo
ločenega od znanstvene fantastike (oziroma spekulativne literature). Tolkien velja za
začetnika tiste smeri v fantaziji ali celo na širšem področju fantastike, ki dela črpajo iz
mitologije. Njegov roman Gospodar prstanov za razliko od prejšnjih in tudi mnogih
kasnejših fantazijskih del prva res uspešna stvaritev z izrazito povečano kompleksnostjo
znotrajliterarne fantazijske resničnosti kakršnega koli tipa že. Povečana kompleksnost je
bistvena z vidika dogajalnega časa in kraja ter motivov, preko katerih je fantazija
dokončno razvila in uveljavila model sodobne fantazije, ki se od klasične v nizu točk
bistveno razlikuje in je v zadnjih desetletjih izrazito uspešen model za razliko od klasične.
Kenda je s pomočjo primerjave vidikov izpeljal tudi primerjavo med sodobnim in klasičnim
modelom fantazije. Razporedil jih je v tri skupine, pri čemer je v prvo skupino umestil tiste
točke definicije fantazije, v katerih se ne kaže razlika med modeloma (odmik od
dogovorne resničnosti, slog, zavedanje nestvarnosti, karakter). V drugo skupino je umestil
temeljne poteze, ki so predpogoj za umestitev dela v sodobno fantazijo, a niso
razločevalni element med sodobno in klasično (obseg, odmik motivov od zgledov v ljudski
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pravljici in mitu, dogajalna struktura). V tretjo skupino pa je umestil vidike, ki so
predpogoj vsake sodobne fantazije kot tudi razločevalni element med njo in klasično
(vidika časa in kraja dogajanj iz splošne definicije fantazije ter za sodobno fantazijo
specifični vidik kompleksnosti motivov). Zaključimo lahko, da je sodobna fantazija v
primerjavi s klasično mnogo kompleksnejša in se na podlagi določil žanra fantazije močno
razlikujeta, kljub temu pa imata številne skupne poteze, kjer ju ne moremo razločevati.
Gre torej za isti žanr z dvema jasno razvidnima modeloma. Pri pisanju teorije fantazijske
književnosti nam je knjiga Fantazijska književnost avtorja Jakoba J. Kende služila kot
temeljno gradivo.

V magistrskem delu smo navedli tudi razloge za prevlado tujih avtorjev. Aličine
dogodivščine v čudežni deželi naznanjajo začetno prevlado britanskega pisanja na tem
področju. Po drugi svetovni vojni je sledil naslednji val fantazijske književnosti, za katerega
je prav tako značilno, da izmed svetovnega kanona prednjačijo britanska dela. Sodobni
model fantazijske književnosti se je pojavil sredi preteklega stoletja z Gospodarjem
prtanov, sodobna fantazija pa je svoj razcvet doživela šele v zadnjih desetletjih, za kar so
zaslužna odmevna in pri bralcih priljubljena dela. Zadnja leta smo v tujini priča pravemu
preporodu zvrsti, ki preseneča po številu in kakovosti del. Vse to končno nakazuje, da se je
sodobna fantazija povsem otresla Tolkienovega vpliva. Velik razlog za prevlado tujih,
predvsem britanskih in ameriških avtorjev, pa so tudi filmske adaptacije fantazijskih
romanov.

Večina slovenskih bralcev je o obstoju fantazijskega žanra izvedela najverjetneje šele ob
prihodu uspešne filmske trilogije Gospodar prstanov ali mladinske različice žanra serije
Harry Potter, pravi razcvet pa žanr doživlja zadnje čase s prihodom serije Pesem ledu in
ognja. To so dela, za katera lahko rečemo, da so začela trend v Sloveniji.

Dalje smo raziskali, katere založbe izdajajo fantazijske romane. Delovanje založb smo
predstavili skozi založniška polja, katerih koncept je postavil John Thompson na temeljih
Pierra Bourdieja. Založniška polja obsegajo zelo obširna področja, od povsem splošnih do
specializiranih, ki se osredotočajo na specifične zvrsti. Zaradi večje konkurenčnosti so
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založniki načeloma dejavni na več poljih, saj jim to omogoča, da razširijo območje
delovanja in s tem istočasno zmanjšajo tveganje. Poglavje smo zaključili z mnenjem, da se
z izdajanjem fantazijskih romanov ukvarja precej slovenskih založb, ki tudi sicer izdajajo
raznovrstno leposlovno gradivo.

Opredelili smo tudi smiselno organiziranost fantazijskih romanov v trilogije, serije, sage
ipd. Fantazijski romani imajo nadaljevanja in le redko nastane (ali ostane) samo en del.
Knjige znotraj serij so si ponavadi med sabo tudi zelo podobne po zunanjem videzu
platnic, tako da je takoj razvidno, da knjige spadajo skupaj. Tudi žepnice so zelo dobro
organizirane, saj npr. na naslovni strani žepnic založbe Mladinska knjiga ponavadi piše za
katero zvrst romana gre ter v katero serijo knjiga spada. Vse več novejših fantazijskih
romanov ima prav tako ob koncu posameznega dela slike naslovnic v seriji, ki so že bodisi
še bodo izšle. Kot dokaz odlične in smiselne organiziranosti fantazijskih romanov smo
prikazali 10 izbranih avtorjev fantazijskih romanov in njihovih serij z naslovnicami.

V Sloveniji je v primerjavi z ostalim svetom le peščica avtorjev fantazijskih romanov.
Žanrski avtorji so povečini prepuščeni samim sebi in so tako obenem uredniki, lektorji,
oblikovalci in piarovci svojih lastnih del. Vse to še dodatno pripomore k temu, da je
kvaliteta slovenskega žanra precej nizka. Za dokazovanje uspešnosti slovenskih avtorjev v
primerjavi s tujimi smo se odločili za metodo analize vsebine, katero smo izvedli v
vzajemni bazi podatkov bibliografskega sistema COBISS.SI ter na spletni strani Bukla. V
vzajemni bazi se je izkazalo, da je slovenskih avtorjev mnogo manj od tujih in da so
posledično tudi manj uspešni, saj je njihovih knjig samo približno četrtina vseh, ki so izšle
v slovenskem jeziku. Prav tako je seznam Bukla pokazal, da izmed devetnajstih knjigarn
samo sedem prodaja knjige slovenskih avtorjev. Uspešnost slovenskih avtorjev je konec
koncev vidna tudi iz analize seznama najbolj branih knjig iz bibliografskega sistema
COBISS.SI, kjer med nekaj fantazijskimi romani, ki so se uspeli uvrstiti na lestvico 100
najbolj branih, ni nobenega slovenskega fantazijskega romana. Vendar pa prepoznavnost
slovenskih avtorjev v zadnjih letih dobiva nov zagon, saj v Sloveniji od leta 2011 obstaja
društvo ustvarjalcev spekulativnih umetnosti Zvezdni prah.

73

HORVAT, S. Branje fantazijskih romanov v Sloveniji. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

Dalje je za Slovenijo značilna visoka knjižnična izposoja ob nizki prodaji knjig na prebivalca.
Prav tako je dejstvo, da slovenski založniki skozi maloprodajno mrežo prodajo le 35 %
svoje produkcije, pri čemer poslujejo z višjimi prodajnimi stroški kot njihovi kolegi v
evropskih državah. Na nakup knjig seveda vpliva tudi njihova cena. Sama produkcija in
distribucija knjig ima svojo ceno, ki je potrebno pokriti, da založniki ne delajo v lastno
izgubo. Ker pa je slovenski knjižni trg majhen, so posledično tudi same naklade knjig nizke,
kar jim žal viša tudi ceno. Po drugi strani knjižnice močno prispevajo k utrjevanju bralne
kulture, s stabilno in bogato politiko knjižnih nabav pa so pomemben dejavnik stabilnega
povpraševanja po knjigah ter s tem pomemben vir prihodkov založnikov. Kljub temu nas
evropske statistike opozarjajo na večplastnost takšnih povezav, saj so prihodkovno
praviloma najbolj uspešne tiste evropske založniške industrije, ki delujejo v državah z
nizko knjižnično izposojo. Iz tega lahko sklepamo, da visoke knjižnične izposoje nižajo
zaslužke založnikov.

Delo prinaša tudi rezultate razmerja fantazijskih romanov v primerjavi z drugimi
popularnimi žanri, ki jih imajo na zalogi splošne knjižnice. Primerjali smo zaloge
popularnih žanrov v slovenskem in angleškem jeziku v vzajemni bazi podatkov
bibliografskega sistema COBISS.SI, ki jih imajo na zalogi slovenske knjižnice. Ugotovili smo,
da po številu zapisov v slovenskem jeziku močno vodijo družbeni romani, sledijo
kriminalni, vohunski, detektivski romani, tem pa so blizu zgodovinski, vojni romani. Četrti
v vrsti so (avto)biografski romani, življenjepisi sploh, katerim sledi (znanstveno)fantastična
proza na predzadnjem mestu. Manj zapisov imajo le pustolovski romani. Fantazijski
romani slovenskim založbam torej niso prioriteta, saj jih ne izdajajo množično in so
praktično na dnu vseh obstoječih žanrov. Zanimivo pa je, da slovenske knjižnice nabavljajo
precej (znanstveno)fantastične proze v angleškem jeziku, saj se med literarnimi vrstami
nahajajo že na tretjem mestu. Iz tega lahko sklepamo, da razmerje odraža želje
uporabnikov, saj je takšen žanr očitno precej iskan v naših knjižnicah. Ker se ne prevaja
toliko fantazijskih romanov v slovenski jezik, knjižničarji uberejo drugo pot, da zadovoljijo
uporabnikove želje po branju, zato jim nudijo takšno zvrst v angleškem jeziku.
Petra Jager je analizirala sto najbolj izposojanih knjig v splošnih knjižnicah med letoma
2002 in 2007. Ugotovila je velik kvalitativni razkorak med zastopano popularno literaturo
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in zahtevnejšo, umetniško književnostjo, kamor spadajo predvsem naslovi domačega
branja. Interesi uporabnikov se sodeč po seznamu oddaljujejo od razvojnih ciljev splošnih
knjižnic. Med leposlovjem za odrasle se na seznamu tako pojavljata predvsem dva tipa
literature – množična, popularna ali trvialna književnost ter klasična ali kanonizirana
književnost, kamor spadajo domača branja. S pregledom seznama najbolj branih knjig v
sistemu COBISS.SI smo želeli ugotoviti, koliko fantazijskih romanov in kateri se nahajajo na
lestvici. S pomočjo metode analize vsebine smo analizirali sezname od leta 2002 do 2013.
Ob pregledu seznamov je bilo razvidno, da je med peščico fantazijskih del, ki so se uvrstila
na seznam sto najbolj branih knjig, zgolj drobec tudi fantazijskih romanov. Teh nekaj
fantazijskih romanov pa je moralo doživeti nekaj odmevnega. Niso na seznamu domačega
branja, ampak so doživeli nekaj veliko večjega - prihod na filmska platna. Ugotovili smo,
da branost fantazijskih romanov v Sloveniji močno vplivajo njihove filmske adaptacije, saj
se romani najdejo na seznamu najbolj branih knjig ravno v času, ko je popularen in
predvajan tudi film.

V maistrskem delu smo izvedli tudi raziskavo o branosti fantazijskih romanov v Sloveniji,
za kar smo uporabili anketno raziskovalno metodo, ki je potekala preko spleta. V raziskavi
je sodelovalo 150 udeležencev, ki so prebrali vsaj en fantazijski roman domačega ali
tujega avtorja. Naša prva predpostavka, ki smo si jo zadali v magistrskem delu, pravi, da je
fantazijski žanr v Sloveniji manj poznan in bran žanr, kar smo tudi potrdili. V raziskavi je
bilo po pričakovanjih ugotovljeno tudi, da največ udeležencev bere leposlovje ter da so
izmed predlaganih leposlovnih žanrov najbolj brani fantazijski romani. Naš glavni cilj je bil
doseči ravno te bralce. Udeleženci v raziskavi so pridni bralci, praktično vsem pa so všeč
tudi fantazijski romani, saj pravijo, da jih popeljejo v čisto drugi svet in da fantazijski
romani predstavljajo odmik od realnosti. To sta poglavitni značilnosti fantazijskih
romanov, ki smo ju spoznali že v teoretičnem delu magistrskega dela. Ugotovili smo, da
udeleženci predloge za nove naslove najdejo največkrat na spletu, predloge za nove knjige
pa dobijo tudi pri prijateljih in znancih, kar pa prav tako ponuja spletna stran Goodreads.
Dalje je izposoja knjig veliko bolj posluževana metoda kot pa nakup. To smo želeli
dodatno preveriti, saj je naša druga predpostavka bila, da si bralci fantazijskih romanov
izposodijo več knjig, kot pa jihkupijo. Ugotovili smo, da se več kot polovica udeležencev
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poslužuje obeh metod hkrati. Naša tretja predpostavka je bila, da je popularnost knjige
pomemben dejavnik, ki bralca pritegne k branju. Odgovori udeležencev so pokazali, da je
glavni razlog za izbiro fantazijskega romana vsebina, popularnost knjige pa se je znašla na
samem dnu lestvice, s čimer smo našo tretjo predpostavko zavrnili. Ugotavljali smo tudi
poznavanje naslovov ali serij fantazijskih romanov, ki so jih udeleženci prebrali in so jim
bili všeč. Udeleženci so tako naštevali znane in manj znane naslove in serije fantazijskih
romanov, ki pa so bili v veliki večini vsi tujega porekla.

Povprašali smo jih tudi o poznavanju domačih in tujih avtorjev fantazijskih romanov.
Skoraj vsi poznajo tuje avtorje, skoraj nihče pa ne pozna domačih avtorjev. Prav tako so
udeleženci v veliki večini odgovorili, da veliko raje berejo tuje avtorje fantazijskih
romanov, glavni razlog pa je bil ravno nepoznavanje slovenskih avtorjev. Z vsem tem smo
več kot potrdili našo četrto hipotezo, ki pravi, da bralci fantazijskih romanov bolje poznajo
tuje avtorje tega žanra.

Raziskava je pokazala, da je krog bralcev fantazijske literature v Sloveniji precej majhen,
saj smo imeli nemalo težav pri zbiranju zadostnega števila udeležencev, primernih za
reševanje spletne ankete. V ospredju priljubljenosti so ameriški avtorji, katerim pri
prepoznavnosti veliko pripomorejo tudi filmske ali serijske adaptacije fantazijskih
romanov. Slovenski avtorji fantazijskega žanra pa še vedno bijejo bitko za prepoznavnost
med slovenskimi bralci. Treba bo vložiti še mnogo truda, da bo fantazijski žanr zasijal iz
ozadja ostalih popularnih žanrov.

76

HORVAT, S. Branje fantazijskih romanov v Sloveniji. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

17 VIRI
 Ambrožič, M. (2005). Anketna metoda. V Raziskovalne metode v bibliotekarstvu,
informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 23−52). Ljubljana: Filozofska fakulteta,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 Blatnik, A. (2005). Vrhunci stoletja – trenutki razmisleka? V Zgubljeno v prodaji:
slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju (str. 49−57). Ljubljana:
UMco.
 Breznik, M. (2005). Založništvo. V Knjižna kultura (str. 15−83). Ljubljana, UMco.
 Cimprič, A. in Preglau, J. (2011). Domača in tuja fantazijska literatura v Sloveniji. V
Bukla, 7 (76−68). Pridobljeno s spletne strani http://www.bukla.si/?action=
articles&article_id=1439
 Cornwell, N. (1990). The literary fantastic : from gothic to postmodernism. New
York...[etc.] : Harvester Wheatsheaf.
 Goodreads. (2014). Fantasy. Pridobljeno s spletne strani
https://www.goodreads.com/genres/fantasy
 Grilc, U. (2006). Reforme in slovenska knjiga ali knjiga kot reforma? V Knjižnica, 50
(1−2), 57−74.
 Grilc, U. (2007). Državna podpora knjigi 2003−2005: model in učinki. V Slovenska
knjiga včeraj in jutri: osem pogledov na pomen domače knjige (str. 11−52).
Ljubljana, UMco.
 Harlamov, A. (2013). Zakaj se slovenski žanr ne zna smejati? V Literatura, 25
(259−260), 144−158.
 IZUM. (1997−2014). Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. Pridobljeno
s spletni strani http://www.cobiss.si/
 J. Š. A. (2003). Sprejeta resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014−2017.
Pridobljeno s spletne strani http://www.delo.si/kultura/dediscina/sprejetaresolucija-o-nacionalnem-programu-za-kulturo-2014-2017.html
 Jager, P. (2008). »Najbolj brane knjige« v slovenskih splošnih knjižnicah. V
Knjižnica, 52 (2−3), 169-184.
 Kenda, J. (2009). Fantazijska književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

77

HORVAT, S. Branje fantazijskih romanov v Sloveniji. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

 Mladinska knjiga. (2000−2014). Emka.si. Pridobljeno s spletne strani
http://www.emka.si/
 Nikolajeva, M. (2003). Fairy Tale and Fantasy: From Arcaic to Postmodern. V
Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies, 1, 138−156.
 Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2014). Ljubljana: Cankarjeva založba.
 Šauperl, A. (2005). Kvalitativne raziskovalne metode. V Raziskovalne metode v
bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 149−161). Ljubljana :
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo.
 Thompson, John B. (2005). Books in the digital age : the transformation of
academic and higher education publishing in Britain and the United States.
Cambridge: Polity.
 Tuma, T. (2013). Enoten zakon za tisoč obrazov evropske založniške pokrajine? V
Bukla, 9 (91−92), 28−29.
 UMco d. d. (2013). Bukla.si. Pridobljeno s spletne strani http://www.bukla.si/
 Vlada Republike Slovenije. (2013). Predlog Resolucije o nacionalnem programu za
kulturo 2014–2017. Pridobljeno s spletne strani http://imss.dzrs.si/imis/3f43081678779d8ce441.pdf
 Vuga, G. (2013). H. P. Lovecraft in literatura čudnega. V Literatura, 25 (259−260),
184−198.
 Wikipedia, the free encyclopedia. (2014). Harry Potter. Pridobljeno s spletne strani
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
 Zorko, T., Kovač, M. (2006). Aktualne povezave med knjižnično in knjigotrško
dejavnostjo s pregledom razvoja javnih knjižnic. V Knjižnica, 50 (1−2), 97−121.
 Zvezdni prah: društvo ustvarjalcev spekulativnih umetnosti. (2011−2012).
Pridobljeno s spletne strani http://zvezdni-prah.si/index.php/domov1

78

HORVAT, S. Branje fantazijskih romanov v Sloveniji. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

18 PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik

Pozdravjeni!
Sem Sigrid Horvat, študentka magistrskega študijskega programa Informacijske znanosti z
bibliotekarstvom na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrske naloge raziskujem
branje fantazijskih romanov v Sloveniji. Če ste prebrali enega ali več romanov s fantazijsko
tematiko, vas prosim za sodelovanje v anketnem vprašalniku, ki je povsem anonimen.
Vprašalnik je sestavljen iz odprtih in zaprtih vprašanj in vam bo vzel domnevno 15 minut
za reševanje. Podatki, pridobljeni iz vprašalnika, bodo uporabljeni izključno za namene
raziskave in izdelave magistrske naloge. Zahvaljujem se vam za čas, ki ga boste vložili v
izpolnjevanje vprašalnika, naprošam vas le, da ga rešite natančno in vestno.

Spol: ______
Starost: ______

Dokončana stopnja izobrazbe
1. stopnja (nedokončana osnovna šola)
2. stopnja (osnovna šola)
3. stopnja (nižje poklicno izobraževanje)
4. stopnja (srednje poklicno izobraževanje)
5. stopnja (gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz.
drugo strokovno izobraževanje)
6. stopnja (višje strokovno izobraževanje, univerzitetni programi (1. bolonjska
stopnja))
7. stopnja (visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno, dodiplomsko
izobraževanje, magisterij stroke (2. bolonjska stopnja))
8. stopnja (magisterij znanosti, doktorat)
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1. Kakšne vrste gradiva pogosto berete? (več možnih odgovorov)
Leposlovje
Strokovno literaturo
Časopise in revije
Spletne novice
Ne berem
Drugo
2. Katere zvrsti leposlovja berete? (več možnih odgovorov)
Fantazijske romane
Ljubezenske romane
Kriminalne romane
Zgodovinske romane
Družbene romane
Resnične zgodbe in biografije
Drugo
3. Koliko knjig letno preberete?
_________________________________________________________________________
4. Koliko med prebranimi knjigami je fantazijskih romanov?
Berem samo fantazijske romane
Večina prebranih knjig je fantazijskih romanov
Polovica vseh prebranih knjig je fantazijskih romanov
Med vsemi prebranimi knjigami je le nekaj fantazijskih romanov
5. Ali so vam všeč fantazijski romani?
Da
Ne
5.1 Na kratko utemeljite svoj odgovor, zakaj so vam fantazijski romani všeč oz. zakaj ne!
_________________________________________________________________________
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6. Kje izveste za fantazijske romane, ki jih želite prebrati? (več možnih odgovorov)
V knjižnici
V knjigarni
Predlog sem prebral/a v reviji
Predlog sem našel/a na spletu
Predlagal mi je prijatelj, znanec
Drugo

7. Ali si fantazijske romane, ki jih preberete, izposodite ali kupite?
Knjige si izposodim (odpelji me k vprašanju številka: 7.3)
Knjige kupim (odpelji me k vprašanju številka: 7.2)
Oboje
7.1 Utemeljite, zakaj se odločite tako za nakup kot tudi izposojo fantazijskih romanov!
_________________________________________________________________________
7.1.1 Navedite približno razmerje med izposojo in nakupom fantazijskih romanov!
(npr. 1/3 knjig kupim, 2/3 si jih izposodim)
_________________________________________________________________________
7.2 Utemeljite, zakaj se raje odločite za nakup fantazijskih romanov?
_________________________________________________________________________
7.3 Utemeljite, zakaj se raje odločite za izposojo fantazijskih romanov?
_________________________________________________________________________
8. Na podlagi česa si izberete fantazijski roman? (več možnih odgovorov)
Vizualni izgled knjige
Naslov
Zaradi avtorja
Zaradi vsebine
Ker je popularna
Ogledal/a sem si film in me zanima tudi knjiga
Študijski namen
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Kritike o knjigi
Drugo
9. Naštejte (do pet) naslovov ali zbirk fantazijskih romanov, ki ste jih prebrali in so vam bili
všeč.
_________________________________________________________________________
10. Poznate tuje avtorje, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov?
Da
Ne (odpelji me k vprašanju številka: 22)
10.1 Naštejte nekaj tujih avtorjev, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov.
_________________________________________________________________________
11. Poznate slovenske avtorje, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov?
Da
Ne (odpelji me k vprašanju številka: 12)
11.1 Naštejte nekaj slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo s pisanjem fantazijskih romanov.
_________________________________________________________________________
12. Katere avtorje fantazijskih romanov raje berete?
Slovenske avtorje
Tuje avtorje (odpelji me k vprašanju številka: 12.2)
Berem oboje (odpelji me k vprašanju številka: 12.3)
12.1 Utemeljite, zakaj raje berete slovenske avtorje fantazijskih romanov.
_________________________________________________________________________
12.2 Utemeljite, zakaj raje berete tuje avtorje fantazijskih romanov.
_________________________________________________________________________
12.3 Utemeljite, zakaj radi berete tako slovenske kot tuje avtorje fantazijskih romanov.
_________________________________________________________________________

Zahvaljujem se vam za sodelovanje!
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Priloga 2: Seznami najbolj branih knjig od leta 2002-2013 (COBISS.SI)
100 najbolj branih knjig v letu 2013
iskalna poizvedba: leto: 2013, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na
Naslov
Avtor
Število
Število
lestvici
izposoj
rezervacij
1.
11. mesto
Muca Copatarica
Ela Peroci
6748
51
2.
13. mesto
Zgodbe svetega pisma
6477
623
3.
15. mesto
Stare grške bajke
Eduard Petiška
6302
682
4.
17. mesto
Matilda
Roald Dahl
6079
300
5.
19. mesto
Drejček in trije marsovčki
Vid Pečjak
5832
500
6.
21. mesto
Maček Muri
Kajtetan Kovič
5447
49
7.
27. mesto
Pekarna Mišmaš
Svetlana Makarovič
5259
50
8.
41. mesto
Sapramiška
Svetlana Makarovič
4972
16
9.
62. mesto
1Q84
Haruki Murakami
4606
1240
10. 90. mesto
Zvezdica Zaspanka
Milčinski, Frane
4331
21
11. 91. mesto
Sovica Oka
Svetlana Makarovič
4313
34
1. mesto Antigona, Sophocles, 10150 izposoj, 148 rezervacij
Prevladujejo ljubezenski romani (Julie Garwood 12 knjig, Susan Elizabeth Phillips 10 knjig, Nicholas
Sparks 9 knjig).

100 najbolj branih knjig v letu 2012
Iskalna poizvedba: leto: 2012, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na
Naslov
Avtor
Število
Število
lestvici
izposoj
rezervacij
1.
9. mesto
Zgodbe Svetega pisma
6947
652
2.
11. mesto
Muca Copatarica
Peroci, Ela
6808
49
3.
12. mesto
Stare grške bajke
Petiška, Eduard
6464
1038
4.
21. mesto
Drejček in trije Marsovčki
Pečjak, Vid
5594
463
5.
30. mesto
Pekarna Mišmaš
Makarovič, Svetlana 5354
47
6.
32. mesto
Maček Muri
Kovič, Kajetan
5256
43
7.
50. mesto
Sapramiška
Makarovič, Svetlana 4804
12
8.
84. mesto
Kosovirja na leteči žlici
Makarovič, Svetlana 4433
170
9.
91. mesto
Zvezdica Zaspanka
Milčinski, Frane
4386
17
10. 100. mesto Harry Potter, Kamen
Rowling, J. K.
4326
144
modrosti
1. mesto Antigona, Sophocles, 10325 izposoj, 264 rezervacij
Prevladujejo ljubezenski romani (Julie Garwood 11 knjig, Susan Elizabeth Phillips 8 knjig, Kathleen
E. Woodiwiss 8 knjig)
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100 najbolj branih knjig v letu 2011
Iskalna poizvedba: leto: 2011, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na
Naslov
Avtor
Število
Število
lestvici
izposoj
rezervacij
1.
8. mesto
Zgodbe Svetega pisma
6886
716
2.
11. mesto
Matilda
Dahl, Roald
6434
381
3.
12. mesto
Muca Copatarica
Peroci, Ela
6413
31
4.
19. mesto
Maček Muri
Kovič, Kajetan
5970
460
5.
22. mesto
Stare grške bajke
Petiška, Eduard
5854
600
6.
44. mesto
Harry Potter, Kamen
Rowling, J. K.
4975
281
modrosti
7.
50. mesto
Drejček in trije Marsovčki
Pečjak, Vid
4942
426
8.
56. mesto
Sapramiška
Makarovič, Svetlana 4853
23
9.
60. mesto
Pekarna Mišmaš
Makarovič, Svetlana 4806
48
76. mesto
Harry Potter, Dvorana
Rowling, J. K.
4612
109
skrivnosti
10. 92. mesto
Somrak
Meyer, Stephenie
4425
300
11. 98. mesto
Harry Potter, Svetinje smrti
Rowling, J. K.
4394
241
1. mesto Antigona, Sophocles, 10460 izposoj, 89 rezervacij
Prevladujejo ljubezenski romani (Kathleen E. Woodiwiss 11 knjig, Julie Garwood 8 knjig, Susane
Enoch 5 knjig in Nicholas Sparks 5 knjig).

100 najbolj branih knjig v letu 2010
Iskalna poizvedba: leto: 2010, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na
Naslov
Avtor
Število
Število
lestvici
izposoj
rezervacij
1.
4. mesto
Antigona
Sophocles
9639
169
2.
12. mesto
Matilda
Dahl, Roald
6438
318
3.
15. mesto
Zgodbe Svetega pisma
6340
334
4.
23. mesto
Muca Copatarica
Peroci, Ela
6052
32
5.
24. mesto
Somrak
Meyer, Stephenie
6049
1624
6.
33. mesto
Jutranja zarja
Meyer, Stephenie
5631
2143
7.
34. mesto
Mlada luna
Meyer, Stephenie
5556
1252
8.
35. mesto
Stare grške bajke
Petiška, Eduard
5512
446
9.
36. mesto
Mrk
Meyer, Stephenie
5457
1526
10. 40. mesto
Harry Potter, Svetinje smrti
Rowling, J. K.
5236
252
11. 56. mesto
Drejček in trije Marsovčki
Pečjak, Vid
4918
351
12. 74. mesto
Harry Potter, Kamen
Rowling, J. K.
4651
113
modrosti
13. 76. mesto
Maček Muri
Kovič, Kajetan
4620
25
14. 81. mesto
Zvezdica Zaspanka
Milčinski, Frane
4557
13
15. 90. mesto
Sapramiška
Makarovič, Svetlana 4397
10
16. 98. mesto
Vampirska akademija
Mead, Richelle
4298
1267
1. mesto Pepel v vetru, Kathleen E. Woodiwiss, 11186 izposoj, 1952 rezervacij
Prevladujejo ljubezenski romani (Kathleen E. Woodiwiss 9 knjig, Julie Garwood 8 knjig, Susane
Enoch 6 knjig in Nicholas Sparks 5 knjig).
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100 najbolj branih knjig v letu 2009
Iskalna poizvedba: leto: 2009, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na
Naslov
Avtor
Število
Število
lestvici
izposoj
rezervacij
1.
3. mesto
Antigona
Sophocles
10283
194
2.
7. mesto
Somrak
Meyer, Stephenie
7121
5539
3.
8. mesto
Mlada luna
Meyer, Stephenie
6956
4214
4.
9. mesto
Matilda
Dahl, Roald
6640
285
5.
13. mesto
Zgodbe Svetega pisma
6585
619
6.
26. mesto
Muca Copatarica
Peroci, Ela
5780
23
7.
28. mesto
Harry Potter, Svetinje smrti
Rowling, J. K.
5666
446
8.
41. mesto
Stare grške bajke
Petiška, Eduard
5188
508
9.
45. mesto
Mrk
Meyer, Stephenie
5058
3977
10. 47. mesto
Viharno nebo
Wooding, Chris
5018
9
11. 70. mesto
Zvezdica Zaspanka
Milčinski, Frane
4615
14
12. 71. mesto
Sapramiška
Makarovič, Svetlana 4613
11
13. 78. mesto
Drejček in trije Marsovčki
Pečjak, Vid
4551
229
14. 79. mesto
Maček Muri
Kovič, Kajetan
4532
22
15. 93. mesto
Kosovirja na leteči žlici
Makarovič, Svetlana 4369
101
1. mesto Pepel v vetru, Kathleen E. Woodiwiss, 11815 izposoj, 2931 rezervacij
Prevladujejo ljubezenski romani (Kathleen E. Woodiwiss 7 knjig, Julie Garwood 6 knjig) ter
kriminalni romani (James Patterson 5 knjig).

100 najbolj branih knjig v letu 2008
Iskalna poizvedba: leto: 2008, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na
Naslov
Avtor
lestvici
1.
2. mesto
Harry Potter, Svetinje smrti
Rowling, J. K.
2.
7. mesto
Matilda
Dahl, Roald
3.
12. mesto
Zgodbe Svetega pisma
4.
14. mesto
Viharno nebo
Wooding, Chris
5.
21. mesto
Muca Copatarica
Peroci, Ela
6.
37. mesto
Harry Potter, Polkrvni princ
Rowling, J. K.
7.
43. mesto
Sapramiška
Makarovič, Svetlana
8.
50. mesto
Stare grške bajke
Petiška, Eduard
9.
72. mesto
Zvezdica Zaspanka
Milčinski, Frane
10. 96. mesto
Drejček in trije Marsovčki
Pečjak, Vid
1. mesto Antigona, Sophocles, 8798 izposoj, 186 rezervacij

100 najbolj branih knjig v letu 2007
Iskalna poizvedba: leto: 2007, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na
Naslov
Avtor
lestvici
1.
7. mesto
Zgodbe Svetega pisma
2.
9. mesto
Viharno nebo
Wooding, Chris
3.
14. mesto
Harry Potter, Polkrvni princ
Rowling, J. K.

Število
izposoj
7984
6987
6005
5930
5771
5256
5074
4895
4580
4305

Število
rezervacij
3773
437
436
16
14
312
23
365
13
174

Število
izposoj
7212
7080
6653

Število
rezervacij
903
14
926
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

17. mesto
23. mesto
30. mesto
59. mesto
67. mesto
83. mesto

Matilda
Dahl, Roald
Muca Copatarica
Peroci, Ela
Stare grške bajke
Petiška, Eduard
Zvezdica Zaspanka
Milčinski, Frane
Harry Potter, Feniksov red
Rowling, J. K.
Harry Potter, Kamen
Rowling, J. K.
modrosti
10. 90. mesto
Drejček in trije Marsovčki
Pečjak, Vid
1. mesto Antigona, Sophocles, 10081 izposoj, 304 rezervacij

6466
5911
5525
4838
4730
4525

401
25
476
20
279
129

4379

203

Število
izposoj
9149
8716
6908
6282
5677
5513
5210
5064
4776
4515

Število
rezervacij
5570
47
1118
507
321
488
31
27
171
38

100 najbolj branih knjig v letu 2005
Iskalna poizvedba: leto: 2005, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na
Naslov
Avtor
lestvici
1.
2. mesto
Viharno nebo
Wooding, Chris
2.
9. mesto
Harry Potter, Feniksov red
Rowling, J. K.
3.
11. mesto
Zgodbe Svetega pisma
4.
15. mesto
Harry Potter, Ognjeni kelih
Rowling, J. K.
5.
19. mesto
Stare grške bajke
Petiška, Eduard
6.
22. mesto
Harry Potter, Kamen modrosti Rowling, J. K.
7.
23. mesto
Zvezdica Zaspanka
Milčinski, Frane
8.
34. mesto
Muca Copatarica
Peroci, Ela
9.
37. mesto
Matilda
Dahl, Roald
10. 39. mesto
Odiseja
Homerus

Število
izposoj
10938
7287
7030
6245
5906
5784
5783
5464
5403
5391

Število
rezervacij
82
638
1152
222
573
82
21
34
281
113

11.

44. mesto

Rowling, J. K.

5303

37

12.

46. strani

Rowling, J. K.

5282

54

13.

58. mesto

Barks, Carl

5002

4

100 najbolj branih knjig v letu 2006
Iskalna poizvedba: leto: 2006, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na
Naslov
Avtor
lestvici
1.
7. mesto
Harry Potter, Polkrvni princ
Rowling, J. K.
2.
8. mesto
Viharno nebo
Wooding, Chris
3.
12. mesto
Zgodbe Svetega pisma
4.
16. mesto
Matilda
Dahl, Roald
5.
30. mesto
Harry Potter, Feniksov red
Rowling, J. K.
6.
33. mesto
Stare grške bajke
Petiška, Eduard
7.
43. mesto
Muca Copatarica
Peroci, Ela
8.
51. mesto
Zvezdica Zaspanka
Milčinski, Frane
9.
68. mesto
Drejček in trije Marsovčki
Pečjak, Vid
10. 97. mesto
Harry Potter, Kamen
Rowling, J. K.
modrosti
1. mesto Da Vincijeva šifra, Brown, Dan, 14454 izposoj, 10614 rezervacij

Harry Potter, Dvorana
skrivnosti
Harry Potter, Jetnik iz
Azkabana
Najlepše zgodbe Carla Barksa,
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[Racman Jaka]
14. 72. mesto
Drejček in trije Marsovčki
Pečjak, Vid
1. mesto Da Vincijeva šifra, Brown, Dan, 13745 izposoj, 21193 rezervacij

4701

281

Število
izposoj
13793
9984
6932
6802

Število
rezervacij
121
5129
1104
167

6657
6313
5851
5811
5782

489
167
20
331
80

5769

534

Barks, Carl

5376

8

Homerus
Pečjak, Vid
Kovič, Kajetan
Pullman, Philip

5231
4840
4506
4471

56
213
17
246

Število
izposoj
18953
8517

Število
rezervacij
325
235

8367
8130
7734
7503

1002
606
212
166

6689
6651
6416

327
1581
2

5856

36

5814

948

100 najbolj branih knjig v letu 2004
Iskalna poizvedba: leto: 2004, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na Naslov
Avtor
lestvici
1.
1. mesto
Viharno nebo
Wooding, Chris
2.
4. mesto
Harry Potter, Feniksov red
Rowling, J. K.
3.
11. mesto Zgodbe Svetega pisma
4.
12. mesto Harry Potter, Jetnik iz
Rowling, J. K.
Azkabana
5.
13. mesto Harry Potter, Ognjeni kelih
Rowling, J. K.
6.
21. mesto Harry Potter, Kamen modrosti
Rowling, J. K.
7.
31. mesto Muca Copatarica
Peroci, Ela
8.
35. mesto Matilda
Dahl, Roald
9.
39. mesto Harry Potter, Dvorana
Rowling, J. K.
skrivnosti
10. 41. mesto Stare grške bajke
Petiška, Eduard
11.

57. mesto

12.
13.
14.
14.

60. strani
73. mesto
94. mesto
97. mesto

Najlepše zgodbe Carla Barksa,
[Racman Jaka]
Odiseja
Drejček in trije Marsovčki
Maček Muri
Njegova temna tvar. 1, Severni
sij

100 najbolj branih knjig v letu 2003
Iskalna poizvedba: leto: 2003, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na Naslov
Avtor
lestvici
1.
1. mesto
Viharno nebo
Wooding, Chris
2.
5. mesto
Harry Potter, Jetnik iz
Rowling, J. K.
Azkabana
3.
6. mesto
Gospodar prstanov
Tolkien, J. R. R.
4.
7. mesto
Harry Potter, Ognjeni kelih
Rowling, J. K.
5.
11. mesto Harry Potter, Kamen modrosti
Rowling, J. K.
6.
13. mesto Harry Potter, Dvorana
Rowling, J. K.
skrivnosti
7.
23. mesto Matilda
Dahl, Roald
8.
24. mesto Zgodbe Svetega pisma
9.
30. mesto Najlepše zgodbe Carla Barksa,
Barks, Carl
[Racman Jaka]
10. 45. mesto Muca Copatarica
Peroci, Ela
11.

46. mesto

Njegova temna tvar. 2,

Pullman, Philip
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12.

52. mesto

13.
14.
15.
16.
17.

84. mesto
86. mesto
90. mesto
94. mesto
99. mesto

Pretanjeni nož
Njegova temna tvar. 1, Severni
sij
Omarica številka 13
Ne pozabi me!
Artemis Fowl
Dobrodošli v mrtvi hiši
Maček Muri

Pullman, Philip

5682

574

Stine, R. L.
Stine, R. L.
Colfer, Eoin
Stine, R. L.
Kovič, Kajetan

4961
4945
4896
4869
4778

69
11
274
9
20

Število
izposoj
19723
10139
9494

Število
rezervacij
3456
8230
3736

9309

4235

8929
8669
6721
6021
5861

4280
5026
3949
5059
1528

5357

3120

4784
4566
4494
4442
4398
4376
4306

2095
1708
3135
1785
1724
1809
1757

100 najbolj branih knjig v letu 2002
Iskalna poizvedba: leto: 2002, mesec: vsi, gradivo: monografske publikacije
Mesto na Naslov
Avtor
lestvici
1.
1. mesto
Viharno nebo
Wooding, Chris
2.
2. mesto
Gospodar prstanov
Tolkien, J. R. R.
3.
4. mesto
Harry Potter, Jetnik iz
Rowling, J. K.
Azkabana
4.
5. mesto
Harry Potter, Dvorana
Rowling, J. K.
skrivnosti
5.
7. mesto
Harry Potter, Kamen modrosti
Rowling, J. K.
6.
8. mesto
Harry Potter, Ognjeni kelih
Rowling, J. K.
7.
13. mesto Matilda
Dahl, Roald
8.
21. mesto Zgodbe Svetega pisma
9.
24. mesto Najlepše zgodbe Carla Barksa,
Barks, Carl
[Racman Jaka]
10. 37. mesto Muca Copatarica
Peroci, Ela
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

59. mesto
74. mesto
81. mesto
87. mesto
91. mesto
94. mesto
100.
mesto

Dobrodošli v mrtvi hiši
Nasmehni se in umri
Maček Muri
Noč, ko je lutka oživela
Ne hodite v klet
Omarica številka 13
Demonska kri

Stine, R. L.
Stine, R. L.
Kovič, Kajetan
Stine, R. L.
Stine, R. L.
Stine, R. L.
Stine, R. L.
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Priloga 3: Fantazijski romani na spletni strani Bukla
Podatki knjig v seznamu so bili pridobljeni 17. 4. 2014 iz spletne strani Bukla, kategorija
»Leposlovje«, zavihek »Fantazijski roman«. Knjige slovenskih avtorjev so podčrtane.
FANTAZIJSKI ROMANI (Bukla, 161 knjig, 17. 4. 2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Alica, 2012, mehka vezava, Eden Maguire, Čudoviti mrtvi. Knjiga 1
Alica, 2012, mehka vezava, Eden Maguire, Čudoviti mrtvi. Knjiga 2
Alica, 2012, mehka vezava, Eden Maguire, Čudoviti mrtvi. Knjiga 3
Alica, 2012, mehka vezava, Eden Maguire, Čudoviti mrtvi. Knjiga 4
Avrora, 2009, mehka vezava, Mariša Ogris, Sence Niverona
Avrora, 2011, mehka vezava, Jenny Nimmo, Kostanjev vojak
Avrora, 2011, mehka vezava, Jenny Nimmo, Lunin krajec
Avrora, 2011, mehka vezava, Jenny Nimmo, Snežni pajek
Cankarjeva založba, 2007, mehka vezava, Melvin Burgess, Krvava pesem
Cankarjeva založba, 2012, trda vezava, Stefano Benni, Heliant
Cankarjeva založba, 2013, trda vezava, Ignacy Karpowicz, Baladine in romance
EPTA, 2006, trda vezava, J. K. Rowling, Harry Potter
Gnostica, 2009, mehka vezava, Robin Hobb, Kraljevi morilec
Gnostica, 2009, mehka vezava, Robin Hobb, Morilčev vajenec
Gnostica, 2010, mehka vezava, Robin Hobb, Morilčeva pot
Goga, 2007, trda vezava, Samo Petančič, Anor Kath
Karantanija, 2003, trda vezava, J. R. R. Tolkien, Silmarillion
Meander, 2008, mehka vezava, Nora Roberts, Dolina tišine
Meander, 2008, mehka vezava, Nora Roberts, Ples bogov
Meander, 2008, trda vezava, Nora Roberts, Dolina tišine
Meander, 2008, trda vezava, Nora Roberts, Ples bogov
Mettis Bukvarna, 2009, Erin Hunter, Ogenj in led
Mettis Bukvarna, 2009, Erin Hunter, V divjino
Miš, 2003, trda vezava, Eoin Colfer, Seznam želja
Miš, 2005, Michelle Paver, Brat Volk
Miš, 2006, Mary Hoffman, Mesto cvetja
Miš, 2006, trda vezava, O. R. Melling, Lovčeva luna
Miš, 2007, Michelle Paver, Izobčen
Miš, 2009, trda vezava, Kate Constable, Devet moči Tremarisa
Miš, 2009, trda vezava, Michelle Paver, Iztrebljevalec duhov
Miš, 2010, trda vezava, Nina Blazon, Gospodar prekletstva 1
Miš, 2010, trda vezava, Nina Blazon, Gospodar prekletstva 2
Miš, 2013, trda vezava, Michelle Paver, Božanstva in bojevniki
Miš, 2013, trda vezava, Michelle Paver, Goreča senca
Mladinska knjiga, 2003, trda vezava, Eoin Colfer, Artemis Fowl 2. Operacija Arktika
Mladinska knjiga, 2003, trda vezava, J. K. Rowling, Harry Potter
Mladinska knjiga, 2003, trda vezava, J. R. R. Tolkien, Gospodar prstanov 1
Mladinska knjiga, 2004, trda vezava, Cornelia Funke, Zmajev jezdec
Mladinska knjiga, 2004, trda vezava, Eoin Colfer, Artemis Fowl 3. Neskončna šifra
Mladinska knjiga, 2004, trda vezava, Garth Nix, Sabriel
Mladinska knjiga, 2004, trda vezava, J. R. R. Tolkien, Gospodar prstanov 3
Mladinska knjiga, 2004, trda vezava, J. R. R. Tolkien, Gospodar prstanov 2
Mladinska knjiga, 2005, mehka vezava, J. R. R. Tolkien, Gospodar prstanov 1
Mladinska knjiga, 2005, mehka vezava, J. R. R. Tolkien, Gospodar prstanov 2
Mladinska knjiga, 2005, mehka vezava, J. R. R. Tolkien, Gospodar prstanov 3
Mladinska knjiga, 2005, trda vezava, Cornelia Funke, Srce iz črnila
Mladinska knjiga, 2005, trda vezava, Ursula K. Le Guin, Čarovnik iz Zemljemorja
Mladinska knjiga, 2006, trda vezava, Cornelia Funke, Kri iz črnila
Mladinska knjiga, 2006, trda vezava, Holly Black, Tony DiTerlizzi, Lucijina skrivnost
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50. Mladinska knjiga, 2006, trda vezava, Lian Hearn, Meč v tišini
51. Mladinska knjiga, 2006, trda vezava, Ursula K. Le Guin, Atuanska grobnica
52. Mladinska knjiga, 2007, mehka vezava, Eoin Colfer, Artemis Fowl 1
53. Mladinska knjiga, 2007, mehka vezava, Philip Pullman, Njegova temna tvar
54. Mladinska knjiga, 2007, trda vezava, C. S. Lewis, Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan
55. Mladinska knjiga, 2007, trda vezava, Clive Woodall, Pogumno ptičje srce
56. Mladinska knjiga, 2007, trda vezava, George R. R. Martin, Igra prestolov
57. Mladinska knjiga, 2007, trda vezava, J. R. R. Tolkien, Húrinova otroka
58. Mladinska knjiga, 2007, trda vezava, Lian Hearn, Sijaj mesečine
59. Mladinska knjiga, 2007, trda vezava, Lian Hearn, Sledovi v snegu
60. Mladinska knjiga, 2008, trda vezava, Eoin Colfer, Artemis Fowl 5. Izgubljena kolonija
61. Mladinska knjiga, 2008, trda vezava, George R. R. Martin, Spopad kraljev
62. Mladinska knjiga, 2008, trda vezava, J. K. Rowling, Harry Potter
63. Mladinska knjiga, 2008, trda vezava, J. K. Rowling, Harry Potter
64. Mladinska knjiga, 2009, mehka vezava, Richelle Mead, Ledeni ugriz
65. Mladinska knjiga, 2009, mehka vezava, Richelle Mead, Vampirska akademija
66. Mladinska knjiga, 2009, trda vezava, Eoin Colfer, Artemis fowl 6. Časovni paradoks
67. Mladinska knjiga, 2009, trda vezava, Richelle Mead, Ledeni ugriz
68. Mladinska knjiga, 2009, trda vezava, Ursula K. Le Guin, Poslednja obala
69. Mladinska knjiga, 2010, mehka vezava, Alyson Noël, Za večno
70. Mladinska knjiga, 2010, mehka vezava, Richelle Mead, Poljub smrti
71. Mladinska knjiga, 2010, mehka vezava, Stephenie Meyer, Duša
72. Mladinska knjiga, 2010, trda vezava, George R. R. Martin, Vihra mečev
73. Mladinska knjiga, 2010, trda vezava, J. K. Rowling, Harry Potter
74. Mladinska knjiga, 2010, trda vezava, Maggie Stiefvater, Srh
75. Mladinska knjiga, 2010, trda vezava, Marget Belani, Obzidano mesto
76. Mladinska knjiga, 2010, trda vezava, Neil Gaiman, Pokopališka knjiga
77. Mladinska knjiga, 2010, trda vezava, Richelle Mead, Poljub smrti
78. Mladinska knjiga, 2010, trda vezava, Stephenie Meyer, Duša
79. Mladinska knjiga, 2011, mehka vezava, George R. R. Martin, Igra prestolov
80. Mladinska knjiga, 2011, mehka vezava, George R. R. Martin, Spopad kraljev
81. Mladinska knjiga, 2011, mehka vezava, George R. R. Martin, Vihra mečev
82. Mladinska knjiga, 2011, mehka vezava, Maggie Stiefvater, Srh
83. Mladinska knjiga, 2011, mehka vezava, Neil Gaiman, Pokopališka knjiga
84. Mladinska knjiga, 2011, mehka vezava, Richelle Mead, Klic duha
85. Mladinska knjiga, 2011, trda vezava, Alyson Noël, Temni plamen
86. Mladinska knjiga, 2011, trda vezava, Eoin Colfer, Artemis Fowl 7. Atlantidski sindrom
87. Mladinska knjiga, 2011, trda vezava, George R. R. Martin, Vranja gostija
88. Mladinska knjiga, 2011, trda vezava, Maggie Stiefvater, Nemir
89. Mladinska knjiga, 2011, trda vezava, Marget Belani, Otok vračev
90. Mladinska knjiga, 2011, trda vezava, Patrick Ness, Na begu
91. Mladinska knjiga, 2011, trda vezava, Ursula K. Le Guin, Tehanu
92. Mladinska knjiga, 2012, mehka vezava, Alyson Noël, Nočna zvezda
93. Mladinska knjiga, 2012, mehka vezava, Alyson Noël, Temni plamen
94. Mladinska knjiga, 2012, mehka vezava, J. K. Rowling, Harry Potter
95. Mladinska knjiga, 2012, mehka vezava, J. K. Rowling, Harry Potter
96. Mladinska knjiga, 2012, mehka vezava, J. R. R. Tolkien, Hobit
97. Mladinska knjiga, 2012, mehka vezava, Marget Belani, Obzidano mesto
98. Mladinska knjiga, 2012, mehka vezava, Marget Belani, Otok vračev
99. Mladinska knjiga, 2012, mehka vezava, Patrick Ness, Zakaj in zato
100. Mladinska knjiga, 2012, trda vezava, Alyson Noël, Nočna zvezda
101. Mladinska knjiga, 2012, trda vezava, George R. R. Martin, Ples z zmaji
102. Mladinska knjiga, 2012, trda vezava, Maggie Stiefvater, Večnost
103. Mladinska knjiga, 2012, trda vezava, Neil Gaiman, Zvezdni prah
104. Mladinska knjiga, 2012, trda vezava, Patrick Ness, Zakaj in zato
105. Mladinska knjiga, 2012, trda vezava, Ursula K. Le Guin, Zgodbe iz Zemljemorja
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106. Mladinska knjiga, 2013, trda vezava, Laini Taylor, Dnevi zvezd in krvi
107. Mladinska knjiga, 2013, trda vezava, Laini Taylor, Hči dima in kosti
108. Mladinska knjiga, 2014, trda vezava, Eoin Colfer, Artemis Fowl 8. Poslednji varuh
109. Mladinska knjiga, 2014, trda vezava, Richelle Mead, Krvne vezi
110. Modrijan, 2010, mehka vezava, Akif Pirinçci, Felidae
111. Modrijan, 2011, mehka vezava, Akif Pirinçci, Francis
112. Modrijan, 2012, mehka vezava, Akif Pirinçci, Cave canem
113. Pasadena, 2013, trda vezava, Uroš Topić, Emma Storm – Bratovščina Culis
114. Sanje, 2005, mehka vezava, Sony Labou Tansi, Življenje in pol
115. Sanje, 2009, trda vezava, Walter Moers, Rumo in čudeži v temi
116. Sanje, 2010, mehka vezava, Bernard Quiriny, Mesojede zgodbe
117. Sanje, 2010, mehka vezava, Markus Zusak, Kradljivka knjig
118. Sanje, 2010, mehka vezava, Neil Gaiman, Nikolikje
119. Sanje, 2010, trda vezava, Markus Zusak, Kradljivka knjig
120. Sanje, 2010, trda vezava, Neil Gaiman, Nikolikje
121. Sanje, 2010, trda vezava, Walter Moers, Mesto sanjajočih knjig
122. Sanje, 2011, trda vezava, Bernard Quiriny, Mesojede zgodbe
123. Sanje, 2012, mehka vezava, Susanna Clarke, Jonathan Strange in gospod Norrell
124. Sanje, 2012, mehka vezava, Susanna Clarke, Jonathan Strange in gospod Norrell
125. Sanje, 2012, mehka vezava, Susanna Clarke, Jonathan Strange in gospod Norrell
126. Sanje, 2012, trda vezava, Susanna Clarke, Jonathan Strange in gospod Norrell
127. Sanje, 2012, trda vezava, Susanna Clarke, Jonathan Strange in gospod Norrell
128. Sanje, 2012, trda vezava, Susanna Clarke, Jonathan Strange in gospod Norrell
129. Sanje, 2013, mehka vezava, Neil Gaiman, Ameriški bogovi
130. Študentska založba, 2012, trda vezava, Marjan Tomšič, Uroki polne lune III
131. Tuma, 2004, trda vezava, Lenart Zajc, Hevimetal
132. Učila International, 2007, trda vezava, Chris Wooding, Viharni tat
133. Učila International, 2007, trda vezava, Stephenie Meyer, Somrak
134. Učila International, 2008, trda vezava, Jenny-Mai Nuyen, Nijura
135. Učila International, 2009, trda vezava, Angie Sage, Medikus
136. Učila International, 2009, trda vezava, Stephenie Meyer, Jutranja zarja
137. Učila International, 2009, trda vezava, Stephenie Meyer, Mrk
138. Učila International, 2009, trda vezava, Stephenie Meyer, Mrk
139. Učila International, 2010, mehka vezava, P. C. Cast, Kristin Cast, Izdana
140. Učila International, 2010, mehka vezava, P. C. Cast, Kristin Cast, Zaznamovana
141. Učila International, 2010, mehka vezava, Stephenie Meyer, Jutranja zarja
142. Učila International, 2010, mehka vezava, Stephenie Meyer, Mlada luna
143. Učila International, 2010, mehka vezava, Stephenie Meyer, Somrak
144. Učila International, 2010, trda vezava, P. C. Cast, Kristin Cast, Izdana
145. Učila International, 2010, trda vezava, P. C. Cast, Kristin Cast, Izbrana
146. Učila International, 2010, trda vezava, P. C. Cast, Kristin Cast, Zaznamovana
147. Učila International, 2010, trda vezava, Stephenie Meyer, Kratko drugo življenje Bree Tanner
148. Učila International, 2011, mehka vezava, P. C. Cast, Kristin Cast, Izbrana
149. Učila International, 2011, trda vezava, L. J. Smith, Snidenje
150. Učila International, 2011, trda vezava, P. C. Cast, Kristin Cast, Zapeljana
151. Učila International, 2011, trda vezava, P. C. Cast, Kristin Cast, Neukročena
152. Učila International, 2012, mehka vezava, Erin Morgenstern, Nočni cirkus
153. Učila International, 2012, mehka vezava, Guillaume Musso, Dekle s papirja
154. Učila International, 2012, mehka vezava, P. C. Cast, Kristin Cast, Ožgana
155. Učila International, 2012, trda vezava, Guillaume Musso, Dekle s papirja
156. Učila International, 2012, trda vezava, Kristin Cast, P. C. Cast, Ožgana
157. Učila International, 2013, mehka vezava, Cassandra Clare, Mesto kosti
158. Učila International, 2014, mehka vezava, Cassandra Clare, Stekleno mesto
159. Videotop, 2011, mehka vezava, Glen Duncan, Poslednji volkodlak
160. Videotop, 2011, mehka vezava, Jim Butcher, Začetek nevihte
161. Zala, 2012, trda vezava, Joss Stirling, Sorodni duši
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Priloga 4: Tabela analiziranih odgovorov za vprašanje 9 v anketnem vprašalniku

Našteta
serija/knjiga
73
64
58
36
35
30
28
21
16
13
11
8
7
6
5

4

3

2

Serija/knjiga ter avtor
Harry Potter (serija) – J. K. Rowling
Gospodar prstanov (trilogija) – J. R. R. Tolkien
Pesem ledu in ognja (serija) –George R. R. Martin
Vampirska akademija (serija) – Richelle Mead
Hobit – J. R. R. Tolkien
Somrak Saga – Stephenie Meyer
Igre lakote (serija) - Suzanne Collins
Kronike podzemlja (serija) - Cassandra Clare
Njegova temna tvar (trilogija) – Philip Pullman
Razcepljeni (serija) – Veronica Roth
Silmarilion – J. R. R. Tolkien
Eragon (serija) – Christopher Paolini
Srce iz črnila (trilogija) – Cornelia Funke
Discworld (serija) – Terry Pratchett
Hči dima in kosti (trilogija) – Laini Taylor
Padli angeli (serija) – Kate Lauren
The Old Kingdom (serija) – Garth Nix
Artemis Fowl (serija) – Eoin Colfer
Duša – Stephenie Meyer
Zgodbe iz Narnije (serija) – C. S. Lewis
Bloodlines (serija) – Richelle Mead
Neskončna zgodba – Michael Ende
Nesmrtni (serija) – Alison Noël
Srh (serija) – Maggie Stiefvater
True blood: Sookie Stackhouse, Southern Vampire Mysteries (serija) –
Charlaine Harris
The Vampire Chronicles (serija) - Anne Rice
Tigrova saga – Coleen Houck
Hiša noči (serija) – P. C. Cast in Kristin Cast
Jonathan Strange in gospod Norrell (serija) - Susanna Clarke
Varuhi skrivnosti (serija) – Marget Belani
The First Law trilogija - Joe Abercrombie
Trilogija dinastije Videc – Robin Hobb
Hush, Hush (serija) - Becca Fitzpatrick
Wheel of time (serija) - Robert Jordan
Dobra znamenja - Terry Pratchett, Neil Gaiman
Delirium (trilogija) – Lauren Oliver
Nočni cirkus – Erin Morgenstern
The Infernal Devices (trilogija) - Cassandra Clare
Vampirkin dnevnik (serija) – L. J. Smith
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1

Zgodovinarka - Elizabeth Kostova
Zgodbe iz Zemljemorja – Usula K. Le Guin
Vitezi in čarovniki (serija) – Bojan Ekselenski
Lux (serija) - Jennifer L. Armentrout
Ognjeni veter (trilogija) – William Nicholson
Parasol Protectorate (serija) - Gail Carriger
Septimus Heap (serija) - Angie Sage, Mark Zug
Sword of Truth (serija) - Terry Goodkind
The Kingkiller Chronicle (trilogija) - Patrick Rothfuss
The Malazan Book of the Fallen (serija) - Steven Erikson
The Riftwar Saga (serija) - Raymond E. Feist
Alica v čudežni deželi - Lewis Carroll
Ameriški bogovi – Neil Gaiman
Alien Huntress (serija) - Gena Showalter
Angelologija - Danielle Trussoni
Beli konjiček - Elizabeth Goudge
Dark Hunter (serija) - Sherrilyn Kenyon
Dark Swan (serija) - Rchelle Mead
Darke academy (serija) - Gabriella Polle
Daughters of the Glen (serija) - Melissa Mayhue
1Q84 – Haruki Murakami
49:03:39 - Neli Kodrič Filipić
Bartimejusova trilogija - Jonathan Stroud
Penryn & the End of Days (serija) - Susan Ee
Black Dagger Brotherhood (serija) - J.R. War
Blue bloods (serija) - Melissa de la Cruz
The Chronicles of Thomas Covenant, The Unbeliever (trilogija) - Stephen
R. Donaldson
Čisti (trilogija) - Julianna Baggott
Demonica (serija) - Larissa Ione
Demons of dreams saga (serija) - Lilly M. Love
Dreaming Anastasia (serija) - Joy Preble
Drejček in trije Marsovčki – Vid Pečjak
Everworld (serija) - Katherine Applegate
Experiment in Terror (serija) - Karina Halle
Fallen Angels (serija) – J. R. Ward
Fenris vilinec (Crónicas de la torre serija) - Laura Gallego Garcia
Gentleman bastard (serija) - Scott Lynch
Georgina Kincaid (serija) - Richelle Mead
Graceling Realm (serija) - Kristin Cashore
Immortals after dark (serija) - Kresley Cole
Midnight Breed (serija) - Lara Adrian
Mither Mages (serija) - Orson Scott Card
Momo - Michael Ende
Nenasitna – Meg Cabot
Nevermore (serija) - Kelly Creagh
Night Huntress (serija) - Jeaniene Frost
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Night watch (trilogija) – Cynthia Eden
Noble Warriors (trilogija) - Wiliam Nicholson
Pijevo življenje - Yann Martel
Raised by wolves (serija) - Jennifer Lynn Barnes
Ronja, razbojniška hči – Astrid Lindgren
Sence Niverona – Mariša Ogris
Sorodni duši - Joss Stirling
Stardust – Neil Gaiman
Strange angels (serija) - Lili St. Crow
Study (serija) - Maria V. Snyder
The circle opens (serija) - Tamora Pierce
The Dark Tower (serija) – Stephen King
The Iron dragons daughter - Michael Swanwick
The Lunar Chronicles (serija) - Marissa Meyer
The Thief-Taker's Apprentice (trilogija) - Stephen Deas
Thursday next (serija) - Jasper Fforde
Viharno nebo (serija) – Chris Wooding

94

HORVAT, S. Branje fantazijskih romanov v Sloveniji. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

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.

Sigrid Horvat

V Ljubljani, 20. oktobra 2014
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