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Izvleček
Pripravljeni na digitalno revolucijo: elektronska knjiga v Evropi in ZDA
Z analizo besedil spletnih dnevnikov in spletnih portalov namenjenih založnikom v nalogi
ugotavljamo razlike med Evropo in ZDA na področju razvoja e-knjige. Amazon je leta 2007 v
knjižnem svetu spodbudil digitalno revolucijo, zaradi naraščajočega povpraševanja po eknjigah in Amazonovega monopolnega položaja pa so na trg vstopili tudi ostali veliki
knjigotržci in podjetja, ki primarno ne delujejo v knjižnem svetu. Danes so med
pomembnejšimi ponudniki: Barnes&Noble, Google, Apple in Kobo. Medtem ko tržni delež eknjige v ZDA hitro narašča ter je tiskana knjiga že resno ogrožena, pa v Evropi še ne obstaja
ustrezna protiutež, ki bi bila sposobna konkurirati utečenim poslovnim modelom trženja eknjig na spletnih portalih, tako se trg e-knjig v ZDA in v Evropi razvija različno hitro. Uspeh
so si ameriški ponudniki zagotovili s poznavanjem novih potreb trga, sledenju spremembam
in inovativnostjo. Glavni dejavniki, ki so omogočili razvoj trga so: velika izbira e-knjig,
dostopnost bralnikov in drugih bralnih naprav, konkurenca med ponudniki, poceni e-knjige in
bralniki, prijetna nakupna izkušnja (nakup direktno z bralne naprave), urejena distribucija,
poznavanje bralca/potrošnika. Pospešeno pa se ureja oz. išče rešitve tudi za področje
avtorskih pogodb, zaščite DRM in izboljšuje metapodatke. Za zamujanje e-knjige na
evropskih trgih pa so pomemben krivec tudi finančna sredstva, in sicer se je pomembno
zavedati, da so evropski trgi majhni in nekaj desetmilijonske investicije v razvoj trga e-knjige
preprosto niso mogoče.
Ključne besede: elektronska knjiga, elektronski bralnik, Evropa, ZDA, poslovni modeli

Abstract
Ready for the digital revolution: ebook in Europe and USA
In the thesis we explore the differences between the development of ebooks in Europe and
that in the USA by analising the contents of online blogs and web portals targeted at
publishing professionals. In 2007 Amazon caused a digital revolution in the literary world.
Nevertheless, due to a growing demand for ebooks and Amazon's dominant position other
influential booksellers also entered the market followed by companies that primarily did not
work in the book field. At the moment, some of the most prominent online retailers are
Barnes and Noble, Google, Apple, and Kobo. The market share of ebooks in the USA is
growing apace, seriously jeopardising the printed book. Meanwhile in Europe there is no
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adequate business model which would be able to compete with the established american
model of selling ebooks. That is why the American and the European ebook market develop
at different speeds. American ebook vendors have ensured their success by adressing the
needs of their clients, adapting to changes and innovating. The main factors that have enabled
the development of the market are: a wide selection of ebooks, accessibility of e-book readers
and other reading gadgets, competition, inexpensive e-books and ebook readers, a pleasant
shopping experience (a direct purchase via an e-book reader), an organised distribution,
familiarity with the reader/consumer. Furthermore, metadata are being improved and new
solutions concerning copyright contracts and DRM are being sought rapidly. Last but not
least, an important reason for the delayed arrival of digital books in Europe is also a lack of
financial sources. Namely, it is crucial to bear in mind that European markets are small, which
makes considerable investments in the development of e-books simply not possible.
Key words: ebook, ebook reader, Europe, USA, business models
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1

UVOD

V sodobnem času se vse nagiba k elektronskim oblikam in temu trendu sledijo tudi tiskani mediji.
Čeprav je tisk še vedno zelo prisoten, se naklade časopisov in revij že leta nižajo. Knjižno
založništvo pa se je zaradi elektronske knjige (v nadaljevanju e-knjiga) znašlo v turbulentnem
obdobju spreminjanja dosedanjih veljavnih paradigem in knjižni založniki so prisiljeni
ponovno razmisliti o načinu ustvarjanja, upravljanja, izdajanja in distribuciji oz. v
spreminjanje ustaljenih poslovnih modelov, ki zahtevajo previdnost in strateško odločanje.
Vzporednice lahko vlečemo z Gutenbergovim obdobjem iznajdbe tiska s premičnimi črkami,
ki je pred več kot pet sto leti povsem spremenila celoten krog poti knjige od avtorja do bralca
in pospešila dostop do informacij.
Če so se napovedi o nadvladi e-knjige nad tiskano v 90-ih letih izkazale za nerealne in
preuranjene, je e-knjiga danes dejstvo in realnost, kar dokazuje vedno večja izbira med eknjižnimi naslovi, večanje števila elektronskih bralnikov (v nadaljevanju bralnik) na trgu
ter udejstvovanje velikih tehnoloških podjetij na trgu, kot tudi višanje števila kupcev in
bralcev e-knjig.
V ZDA je e-knjiga že postala integralni in stalni del knjižnega trga ter že predstavlja resno
grožnjo tiskani knjigi (v nadaljevanju t-knjiga). Postala je tista sila, ki povzroča na trgu
najbolj burne in radikalne spremembe in predstavlja za knjižne založnike enega najhitreje
rastočih trgov. Podobno dogajanje lahko slej kot prej pričakujemo tudi v Evropi, zato je
zanimivo pogledati dogajanje v ZDA in tako bolje poznati naravo sprememb, se na njih bolje
pripraviti in razumeti, zakaj Evropa zaostaja za ZDA v razvoju trga e-knjig.
Najprej se bomo zazrli v preteklost ter si pogledali revolucijo e-knjig, ki naj bi se zgodila že v
90-ih letih, predvsem pa razloge, zakaj ni uspela. Ugotovitve bomo navezali na čas prihoda
Kindla na trg ter poskušali razumeti, kateri so tisti ključni dejavniki, ki so omogočili rast trga
e-knjig. Nato si bomo pogledali trenutno stanje v Evropi, njene značilnosti primerjali z
ameriškimi ter na podlagi teh rezultatov, ugotovili zakaj evropski e-knjižni zaostanek.
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2

RAZISKOVALNA METODA

V nalogi bomo uporabili kvalitativno raziskovalno metodo analizo besedil, in sicer bomo
analizirali besedila spletnih dnevnikov ter polemike na spletnih portalih namenjenih
založnikom: Publishing Perspectives, Idealog oz. knjigo The Shatzkin Files (zbirka spletnih
dnevnikov od 2009 do 2011), Publisher's Lunch, The Bookseller in Rough Type. Z analizo
besedil bomo ugotavljali razlike med Evropo in ZDA na področju razvoja e-knjige in potrdili
ali zavrnili hipoteze.
Nameni in cilji
V nalogi se ne bomo ukvarjali z učinki razvoja e-knjig oz. s spremembami bralnih navad in
spremembami, ki jih bo e-knjiga prinesla v založniški in knjigarniški posel, temveč nas bo
zanimal pogled v preteklost, pogledali bomo razvoj e-knjige in potek razvoja digitalnega
založništva na ameriškem in evropskem trgu (posamezne večje in pomembnejše knjižne trge
ter stanje v Sloveniji) ter skušali ugotoviti, kaj je botrovalo k dejstvu, da so e-knjige v ZDA
leta 2011 pokrivale že več kot četrtino knjižnega trga, medtem ko je bil povprečni delež eknjig na evropskih trgih še povsem neznaten. Namen je primerjati ameriški in evropski model
trženja e-knjig in preučiti ali obstajajo resne ovire za uveljavitev e- knjig v Evropi.

Cilji naloge so odgovoriti na naslednja vprašanja:
-

Kaj so glavni razlogi za uspeh ameriških ponudnikov e-knjig?

-

Kakšne so bistvene značilnosti ameriškega poslovnega modela trženja e-knjig?

-

Zakaj Evropa zaostaja za ZDA na področju elektronskega založništva?

-

Kakšne so ovire za prenos ameriškega modela v evropski prostor?

-

Kaj e-knjige in bralniki pomenijo za obstoj knjigarn?

-

Kakšne prednosti prinašajo e-knjige in bralniki avtorjem?

-

Kakšne nove oblike izposoje knjig se pojavijo z razvojem e-knjige?
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Hipoteze magistrske naloge so:
H1: Odločilen za uspeh ameriškega trga e-knjig je bil poslovni model trženja.
H2: Bistvene značilnosti modela so obseg ponudbe in dostopna tehnologija.
H3: Ovira za hitrejši razvoj trga e-knjig v Evropi je jezikovna raznolikost.
H4: Povečanje tržnega deleža e-knjig pomeni propad določenega odstotka knjigarn.
H5: Tiskana knjiga bo v prihodnosti še vedno uspešno konkurirala elektronski.

3

E-KNJIGA IN KRATEK PREGLED STANJA NA TRGU

Verjetno je nepotrebno ponavljati, da je e-knjiga knjižna publikacija izdana v digitalni obliki, do
katere bralec dostopa preko zaslona – osebnega računalnika, pametnega telefona, tabličnega
računalnika ali specializirane naprave, bralnika. Pred leti so se pojavljali strahovi, kdo bo želel
brati knjigo z zaslona – vendar so ob tem pozabljali na dejstvo, da so med nami že generacije, ki
se od najzgodnejše mladosti srečujejo s pridobivanjem informacij s spleta preko zaslona, v vsaki
minuti dneva pa imajo v bližini ali v žepu vsaj eno elektronsko napravo, od mobilnega telefona do
tabličnega računalnika (Gomez, 2008).
Po neuspelem prvem resnem poskusu vpeljave e-knjige ob koncu 90-tih, je k njeni ponovni
obuditvi cca. deset let kasneje pomembno pripomogel Amazon z bralnikom Kindle.
Naraščajočega povpraševanja po e-knjigah med potrošniki in monopolnega položaja Amazona so
se (z manjšo zamudo) zavedli še nekateri drugi pomembni igralci na ameriškem knjižnem trgu in
vstopili v posel z e-knjigami. Danes so med pomembnejšimi Barnes&Noble (v nadaljevanju
B&N), Google in Apple, vse pomembnejši postaja tudi kanadski Kobo, ki je od novembra 2011 v
lasti japonske korporacije Rakuntsen. V Evropi zaenkrat ne obstaja ustrezna protiutež, ki bi bila
sposobna konkurirati utečenim poslovnim modelom trženja e-knjig na spletnih portalih. Trg eknjig in bralnikov se tako v ZDA in v Evropi razvija različno hitro.
Shatzkin že julija 2009 (Shatzkin, 2009) piše o štirih fazah adaptacije e-knjige: vizija,
uveljavitev, tranzicija in novi trg. Vizija je prva stopnja in se je začela v začetku 90-tih let
prejšnjega stoletja ter se končala s pojavom Kindla na trgu novembra 2007. V prvi fazi so eknjige predstavljale minimalni delež trga (manj kot 1 % prodaje), oblikovan je bil ePub
standard, izoblikovala so se osnovna pravila menjave (posredniki so ohranili približno enake
rabate kot pri t-knjigah, avtorski honorarji so se gibali med 15-25 % mpc), DRM je pokazal
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svojo uporabnost pa tudi velike omejitve, založniki pa so skušali izoblikovati cene e-knjig, ki so
bile navadno enake t-knjigam oz. dolar ali dva nižje od tiskanih različic. Faza uveljavitev se je
začela s pojavom Kindla. E-knjige so postale bolj opazne in zaželjene med bralci, prodaja eknjig se je povečevala, hkrati pa se je pojavilo več novih igralcev, Apple je lansiral programsko
opremo (za Amazon in druge), Indigo pa aplikacijo Shortcovers namenjeno pametnim
telefonom. Pojavilo se je veliko število novih bralnikov, med drugim je bralnik na trg poslal
Sony (Sony Reader), v Britaniji se je pojavil bralnik Cool-er Reader, Borders UK pa je
predstavil bralnik Elonex. V tem času so Ameriški založniki popolnoma izgubili nadzor nad
postavljanjem cen. V istem obdobju so dobički od prodaje e-knjig začeli rasti, vendar so ostajali
premajhni, da bi resno ogrožali t-knjigo, kljub temu so se pojavile govorice, da bosta lastna
bralnika predstavila tudi B&N in Indigo - šele dve oz. tri leta kasneje so se govorice izkazale za
resnične. Do faze tranzicija bo prišlo, ko bo prodaja e-knjig enaka prodaji t-knjig in se bodo
razmerja moči na trgu povsem spremenila. Naprave, ki se ne bodo prilagajale trendom bodo
izginile, število potencialnih kupcev se bo skokovito povečalo, na trgu pa bo prevladal t.i.
vertikalni model (več o modelu v poglavju Novi poslovni modeli). Shatzkin tudi napoveduje, da
bo DRM popolnoma izginil, boj proti piratstvu bo kljub temu uspešnejši, saj se bo proti njemu
borila celotna industrija. Zadnja faza novi trg se bo pojavila, ko bo prodaja e-knjig popolnoma
nadvladala nad prodajo t-knjig, to se bo zgodilo kmalu zatem, ko bodo e-knjige predstavljale 40
ali 50 % vse prodaje (Shatzkin optimistično predvideva, da lahko to pričakujeno še pred letom
2020). To bo tudi obdobje, ko se bodo knjižne vsebine rutinsko posodabljale, trend bodo t.i.
obogatene e-knjige z dodatno vrednostjo in opremljene s povezavami do dodatnih vsebin, tknjige pa bodo imele zgolj še vlogo daril in spominkov. Prominentni avtorji bodo po mnenju
Shatzkina še vedno sodelovali z založniki ter se ne bodo posluževali samozaložništva.
Navkljub dejstvu, da je ameriški trg e-knjig neprimerno bolj razvit od evropskega pa z
upoštevanjem Shatzkinovega modela ugotovimo, da se tudi ameriški še vedno nahaja zgolj v
drugi fazi adaptacije e-knjige. V fazi Uveljavitve se nahajajo tudi nekateri večji evropski trgi
(npr. britanski, nemški, francoski), večina evropskih trgov pa še vedno ni prešla prve faze.
Zaenkrat so ZDA največji trg e-knjig, vendar pa zadnji podatki raziskave Global eBook
Monitor Study objavljene marca 2012 kažejo, da jo počasi dohiteva tudi preostali svet.
Bowker, ameriška agencija, ki zbira podatke namenjene založniški industriji, je v spletno
anketo izvedeno v začetku leta 2012 zajela deset držav: Avstralija, Brazilija, Francija,
Nemčija, Indija, Japonska, Južna Koreja, Španija, Velika Britanija in ZDA (v vsaki državi je
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v spletni anketi sodelovalo od 1000 do 2000 ljudi). Podatki kažejo, da so med vodilnimi
državami pri prevzemanju e-bralnih navad ZDA, Velika Britanija, Avstralija in Indija. Med
Francozi je kar 66 % takšnih, ki še nikoli ni kupilo e-knjige in e-knjig tudi nočejo preizkusiti,
samo 5 % pa je to že storilo. Okoli tretjina vprašanih v ZDA in Veliki Britaniji namerava v
kratkem kupiti e-knjigo, v Franciji je takšnih 20 %. Zanimivo pa je tudi, da si večina vprašanih
želi brati e-knjige v angleščini. Kljub temu da so nakupovalne navade po različnih državah
različne pa je vedenje o možnosti nakupa e-knjige v vseh državah visoka (v vseh državah se nad
80 % vprašanih zaveda možnosti nakupa e-knjige) (Greenfield, 2012a). Ti podatki so pomemben
pokazatelj trenutnega stanja pri tržnih deležih in dobičkih na področju e-knjig, saj je zanimanje za
branje e-knjižnih vsebin predpogoj za uspešno trženje e-knjige.
Večina ameriških velikih založnikov je leto 2011 zaključilo relativno uspešno. Finančni rezultati
so bili primerljivi z letom poprej, vendar zgolj na račun povečanih dobičkov prodaje e-knjig,
prodaja t-knjig je namreč padla. Posledično so slabše poslovale fizične knjigarne - Borders je
bankrotiral, B&N je zmanjšal število polic za 20 %, vrata pa je zaprlo tudi več neodvisnih
knjigarn (Greenfield, 2012b). Vendar pa je konec leta 2011 v ZDA zaznamovala povečana
prodaja v neodvisnih knjigarnah. Kot je poročalo ameriško združenje neodvisnih knjigarnarjev
(ABA), je bila prodaja v zadnjem tednu novembra 2011 (Zahvalni dan in t.i. črni petek, ki ga
številne trgovine pospremijo z daljšimi odpiralnimi urami ter akcijskimi cenami, označuje pa
začetek nakupovalne mrzlice) večja za 15,5 % v primerjavi z letom poprej, spletna prodaja v
neodvisnih knjigarnah se je v enakem obdobju povečala za kar 60 %, trend se je nadaljeval tudi v
novem letu, in sicer je bila februarja 2012 v primerjavi z letom poprej prodaja boljša za 40 %
(Smith, 2011 in Shatzkin, 2012). Boljše prodajne rezultate lahko pripišemo trendu med potrošniki,
ki so pri nakupih začeli prednost dajati lokalnim trgovinam, inovativnemu podjetništvu
neodvisnih knjigarn in prilagajanju novim zahtevam/potrebam kupcev (prodaja t-knjig in e-knjig
preko spleta) ter dejstvo, da neodvisne knjigarne ostajajo neprecenljiv vir informacij o knjigah in
avtorjih (Smith, 2011). Določen odstotek povečane prodaje pa lahko pripišemo tudi zaprtju
Bordersa in posledični migraciji bralcev.
V Evropi je stanje nekoliko drugačno. Evropski založniki ravno tako beležijo zmanjšano
prodajo t-knjig, vendar pa tega padca prodaje še ne morejo blažiti s prodajo e-knjig, zato se
mnoge založbe konec leta srečujejo z manjšimi dobički ali celo z izgubami.
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4

PRETEKLOST IN PRIHODNOST

Knjiga se od izuma tiska s premičnimi črkami v 15. stoletju do danes v večji meri ni
spreminjala in krog knjige kot ga opisuje Darnton (2009) zadnjih 500 let ni doživljal večjih
sprememb. Ravno ta konstantnost je verjetno razlog, da se vsi tradicionalni igralci znotraj
knjižne industrije, še posebno v Evropi, le s težavo navajajo na nova pravila.
Pomembne spremembe pa so se kljub temu že zgodile, velika večina ljudi informacij ne išče
več v knjigah, temveč se raje posluži priročnega Googla in Wikipedie. Na veliko srečo
knjižnih založnikov, ki delujejo na splošnem trgu, računalniški zaslon še ne ponuja udobnega
branja daljših linearnih tekstov (leposlovje). Pomembno pa na nakupovalne navade e-knjig
vpliva tudi spol - pri nakupih prednjačijo moški. Obstaja pa tudi obratno sorazmerje med leti
in nakupi, saj so mladi bolj nagnjeni k nakupom e-knjig (Greenfield, 2012a).
Thompson (2010) pravi, da so bile spremembe v knjižnem založništvu posledica družbenih in
ekonomskih dejavnikov v kombinaciji s tehnološkimi novostmi. Tehnološka revolucija se je
začela v knjižnem svetu čutiti v 80-ih letih preteklega stoletja, predvsem pa v začetku 90-ih
let. Pojav spleta ter spremembe v filmski in glasbeni industriji so spodbudile razmislek, da bo
slej kot prej prišlo do sprememb tudi v svetu knjig in mnoge ameriške založbe so v
elektronsko založništvo vlagale milijone dolarjev, nastajala so nova podjetja, ki so želela
digitalizirati knjige in jih ponuditi v različnih formatih. To je tudi čas, ko je e-knjiga postala
tema mnogih konferenc, člankov in debat.

4.1 RAZLIČNA POLJA ZALOŽNIŠTVA IN RAZVOJ E-KNJIGE
Različna založniška polja se različno odzivajo na nove tehnologije, zato jih Thomspon (2010)
deli na tista, ki so bolje in tista, ki so slabše dojemljiva za digitalno revolucijo na kar vpliva
predvsem narava vsebine, struktura trga in vrednost dodane vednosti za končnega uporabnika.
Najbolj dojemljivo je znanstevno, relativno dojemljivo je referenčno, nekje na sredini se
nahajata šolsko in akademsko na samem dnu lestvice dojemljivosti za spletno diseminacijo se
nahaja komercialno založništvo oz. založbe, ki delujejo na splošnem trgu. Stopnja
dojemljivosti pa seveda vpliva na različne hitrosti pri prehajanju v digitalni svet.
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Znanstveno založništvo (največje znanstvene založbe so v evropskih rokah) je že konec 90-ih let
prejšnjega stoletja in v začetku novega tisočletja uspešno prehajalo iz tiskane v elektronsko
obliko. Pri tem sta pomembno vlogo odigrali dve veliki znanstveni založbi, Elsevier in Springer,
ki sta veliko vlagali v razvoj novih spletnih platform in v produkcijo digitalnih revij. Prehod v
digitalni svet pa so aktivno spodbujale in podpirale tudi specialne knjižnice, ki so tudi primarni
kupci znanstvenih revij. Dejstvo, da kupci revij niso posamezniki, temveč knjižnice in posamezne
specializirane ustanove je omogočilo uveljavitev poslovnega modela prodaje e-revij v paketih na
osnovi naročnine, ki je bil značilen tudi za prodajo tiskanih revij. Uspešen prehod v digitalno
obliko pa so si zagotovili tudi s predstavitvijo prednosti in dodanih vrednosti besedil v e-obliki
uporabnikom; dolžina znanstvenih člankov omogoča relativno udobno branje z zaslona, lažje je
iskanje po besedilu, dostop do člankov pa je mogoč štiriindvajset ur na dan.
Prehod v e-okolje je bilo nekoliko zahtevnejše za referenčne založnike, do le-tega pa je prišlo
relativno hitro (predvsem to velja za anglosaško knjižno založništvo), saj ima elektronsko
referenčno gradivo mnoge prednosti pred tiskanim - vse od hitrosti iskanja, ažuriranja podatkov,
dodana vrednost so video posnetki, povezave do ostalih podobnih gesel, itd. Enciklopedije,
slovarje in ostalo referenčno gradivo pa so v diseminacijo informacij preko spleta prisilile tudi
vsebine dostopne na zgoščenkah in brezplačne vsebine na spletu, ki so kljub morebitni slabši
kakovosti močno oslabile prodajo dragih referenčnih knjig in knjižnih zbirk. Reinovacija na spletu
je bila zato nujna, izoblikovanje novega poslovnega modela temelječega na naročninah je bilo
lažje za založnike, katerih glavni kupci so knjižnice, šole, univerze in ostale institucije. Za
založnike, ki izdajajo referenčna dela namenjena prostemu trgu pa je prihodnost veliko bolj
negotova, saj je konkuriranje brezplačnim vsebinam na spletu skorajda nemogoče. Težave
referenčnega založništva nakazuje tudi primer enciklopedije Britannice, ki ji je že v 90-ih letih
veliko konkurenco začela predstavljati brezplačna microsoftova Encarta na zgoščenkah, kasneje
pa še spletne vsebine, marca 2012 so tako sporočili, da bo enciklopedija na voljo le še v e-obliki.
Nove tehnološke zmožnosti skušajo izkoriščati tudi založniki, ki izdajajo šolsko oz. študijsko
gradivo. Trend med študijskim gradivom postajajo predvsem t.i. obogatene e-knjige, ki
študentom omogočajo interaktivno uporabo besedila, označevanje in zapisovanje beležk na
zaslonu ter pošiljanje teh beležk drugim, komentarje lahko študentom pošiljajo tudi profesorji.
Leta 2011 sta McGraw in Pearson Education v sodelovanju z založbo interaktivnih
učbenikov, Inkling, izdala večje število učbenikovin priročnikov, izdajajo se interaktivne eknjige za matematiko, fiziko, kemijo, statistiko (npr. založba Wolfram Alpha) (Chin, 2011).
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4.2 ZAČETKI RAZVOJA TRGA BRALNIKOV ALI ČAS PRED KINDLOM
Knjižna industrija je v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja že počasi začela sobivanje z
digitalnimi vsebinami. Podjetje Franklin je že leta 1986 izdalo elektronski slovar, v zgodnjih
90-ih je Sony izdelal t.i. elektronski bralnik knjig (electronic book player), vsebine je bralec dobil
na kompaktnih diskih, njegove pomanjkljivosti in sama okornost naprave je dalo priložnost
eBookManu, ki je ravno tako e-knjige bral s CD-ROM-ov (Vlahos, 2009). Noben od njiju pa ni
na trgu dosegel vidnejših rezultatov.
Ameriško združenje neodvisnih knjigarn (ABA) je leta 1999 podpisala pogodbo z NuvoMedia,
podjetjem, ki je leto poprej trgu ponudilo prvi samostojni bralnik t.i. Rocket eBook, ki vsebin ni
bral s kompaktnih diskov, temveč so se vsebine prenašale na trdi disk bralnika. Prodajati so
nameravali digitalne vsebine preko spletnih strani BookSense.com (portala, ki ga je vzpostavila
ABA, da bi na enem mestu zbrala založbe, knjigarne, avtorje in bralce), vendar pa med bralci ni
bilo večjega zanimanja in celoten projekt so zamrznili dokler trg ne bi postal bolje razvit oz. bolje
pripravljen na e-vsebine.
Za pionirja med ponudniki bralnikov, ki uporabljajo tehnologijo e-črnila velja Sony z bralnikom
Librie, ki ga je predstavil leta 2004. Novi tehnologiji navkljub bralnik na trgu ni doživel večjih
prodajnih uspehov, saj je imel številne omejitve: bralnik je bil namenjen le japonskemu trgu, še
vedno je bralec moral e-knjige na bralnik prenesti z uporabo računalnika, kupljene e-knjige pa so
imele »omejen čas trajanja« 60 dni (Rojas, Block, 2010). Leta 2006 je Sony na ameriški in trg
poslal model PRS 500, v Evropi pa je sonyev bralnik postal na voljo šele v letu 2008.
ABA je v začetku leta 2007 podpisala pogodbo z Ingram Digital, ponovno so namreč želeli
ponuditi e-knjige na spletnih straneh BookSense.com, vendar projekt ponovno ni bil dovolj
domišljen: ponujeni formati e-knjig niso bili kompatibilni z večino bralnikov na trgu, prav tako je
težave povzročala ne najbolj inuitivno zastavljena spletna stran oz. iskalnik e-knjig. Navkljub
vsem težavam, je projekt dal neodvisnim knjigarnam priložnost, da sodelujejo pri prodaji e-knjig,
dobili so dodatno tehnično znanje in možnost boljšega poznavanja potrošnikov (Vlahos, 2009).
Novembra 2007 Amazon predstavi Kindle in začne se vzpon e-knjige na trgu.
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4.3

NAPOVEDI O SMRTI KNJIGE IN TRADICIONALNEGA ZALOŽNIŠTVA

Mnenja o prihodnosti knjige so močno deljena. Thomspon (2010) posameznike deli v tri
skupine. V prvi skupini so digitalni advokati, ki so prepričani, da bo digitalna revolucija v
knjižnem svetu prej kot slej uspela. V drugi skupini so digitalni skeptiki, ki ostajajo močno
navezani na tradicionalno knjigo in vrednotijo njeno materialnost in pomen knjige kot
predmeta ter dvomijo, da bo le-ta kdaj zamenjana z elektronskmi datotekami na zaslonu. V
tretji skupini pa so digitalni agnostiki, ki ne napovedujejo prihodnosti in so pripravljeni
sprejeti en ali drugi scenarij povezan s knjigo.
Napovedi o prihodnosti knjige so v zadnjih letih postale veliko previdnejše, saj je bilo v
preteklosti le-teh veliko napačnih. Thompson (2010) celo pravi, da je napovedovati, kaj se bo
dogajalo z e-knjigo čez tri do pet let enako, kot če bi želeli napovedati vreme za šest mesecev
naprej. Ne glede na bolj ali manj previdne napovedi pa e-knjiga danes že pošteno trese trg
knjižnega založništva ter predstavlja veliko preizkušnjo založbam in knjigarnam.
Že leta 1995 se je pojavil članek Disruptive Technologies (Razdiralne tehnologije) avtorjev
Bower in Christensen (citirano po Thompson, 2010), ki e-knjige eksplicitno ne omenja,
govori pa o nevarnosti upiranja vodilnih podjetij novim tehnologijam. Po prepričanju avtorjev
z ignoriranjem novih tehnologij velika podjetja trg prepuščajo manjšim, ki lahko prevzamejo
iniciativo ter z eksperimentiranjem izoblikujejo trg. Sporočilo članka je prišlo do največjih
založb, ki so seveda želele biti prve pri neizogibni tehnološki revoluciji, k novemu mediju in
oblikam poslovanja pa so jih spodbujala tudi mnoga poročila svetovalnih podjetij z začetka
novega tisočletja, ki so bila do e-knjige in njenega deleža na trgu pretirano optimistična in so
prikazovala, da bodo v zelo kratkem času postale pomemben člen trga. Eno pomembnejših
poročil je PricewaterhouseCoopers iz leta 2000, ki je napovedalo veliko eksplozijo potrošnje
e-knjige, in sicer naj bi do leta 2004 e-knjige v ZDA prestavljale že 17 % knjižnega trga oz.
letno obrnile 5,4 milijarde dolarjev. Študija svetovalne družbe Arthura Andersena, ki ga je
naročilo Ameriško združenje založnikov (AAP) prav tako iz leta 2000 pa piše, da bo do leta
2005 delež e-knjig na trgu med 2,3 in 3,4 milijarde dolarjev oz. 10 % knjižnega trga
(Thompson, 2011). Takšne napovedi je med drugim spodbudil tudi relativen uspeh Stephena
Kinga s knjigo Ridding the Bullet, ki jo je izdal samo v elektronski obliki na svoji spletni
strani (v prvih 24 urah je prodal 400,000 knjig). Že po prvem dnevu pa se je knjiga pojavila
na spletnih mestih s torrenti (Barnsley, 2008) in prodaja se je upočasnila. Optimistične
napovedi so še spodbujale eksperimentiranje z e-knjigo, vendar so po letu ali dveh oddelke

15

KLANČAR B.: Pripravljeni na digitalno revolucijo. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2012

elektronskega založništva v založbah zapirali ali jih zmanjševali, saj so po letu 2001
pričakovanja povezana z e-knjigo začela nižati, skepticizem pa naraščati (Thompson, 2010).
E-revolucija ponovno ni uspela, z njeno preložitvijo pa so se številne optimistične napovedi
izkazale kot napačne.
Počasno prebujanje optimizma povezano z e-knjigo se je ponovno pojavilo ob koncu prvega
desetletja v novem tisočletju na Frankfurtskem knjižnem sejmu, ko je med 840 mednarodnimi
strokovnjaki potekala anketa s področja knjižne industrije. Polovica vprašanih je bilo mnenja,
da je leto 2018 tisto, ko bo prodaja e-knjig večja kot prodaja tiskanih knjig (to je izrazilo 10 %
več anketirancev kot leto poprej), 22 % pa je bilo mnenja, da digitalne oblike ne bodo nikoli
prevladale nad tiskom (leto prej 27 %) (Frankfurt Survey Shows Lack of Consensus on
Digital Future, 2009).
Napovedi o smrti tiskane knjige pa se pojavljajo že vse odkar je Vannevar Bush leta 1945 v
članku predstavil osebno informacijsko orodje Memex - mehanično napravo, ki naj bi
predstavljala nekakšno osebno knjižnico člankov in knjig (Darnton, 2009). Podobni strahovi so
obstajali tudi ob razmahu časopisa, ki ni izpodrinil knjige; prav tako izum radia ni pomenil smrt
časopisom; televizija ni izbrisala radia; televizija pa tudi še vedno relativno uspešno kljubuje
internetu. Vendar pa na drugi strani lahko opazujemo počasno izumiranje časopisov na račun
spletnih novic; mobilni telefoni so že skorajda povsem nadomestili stacionarne telefone. Z
gotovostjo pa lahko trdimo, da bodo tudi v prihodnosti obstajali avtorji, ki bodo na takšen ali
drugačen način izdajali knjige, večje vprašanja je, kaj se bo zgodilo s knjigarnami in založbami.
Shatzkin (2011) pravi, da bo tradicionalno knjižno založništvo ogroženo veliko prej kot bo eknjige uporabljala večina bralcev, saj lahko knjigarna in založba preživita, le če prodata dovolj
izdelkov in za njo stoji dovolj velika kritična masa kupcev – prodati je potrebno dovolj knjig tako
da so lahko naklade dovolj visoke in je omogočen obstoj knjigarn, ki podpirajo njeno prodajo in
skladiščenje. Potrebno se je zavedati, da fizične knjigarne ne izgubljajo prodaje le na račun eknjig, temveč tudi s spletno prodajo t-knjig, tako bo v primeru, da bodo e-knjige predstavljale
25 % vse prodaje knjig na trgu to pomenilo, da bo približno polovica vseh knjig kupljena preko
spleta (upoštevajoč prodajo t-knjig pri spletnih prodajalcih) in knjigarne bodo soočene z velikim
izzivom, kako preživeti. Obstoj fizičnih knjigarn knjižni založniki močno podpirajo, saj so
pomembno promocijsko orodje za njihove knjige (odličen način, da je knjiga najdena in
kupljena), zato iščejo poslovne modele, kako integrirati prodajo e-knjig v zidane knjigarne.
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E-knjiga pa velike izzive predstavlja tudi splošnim knjižnicam, saj založniki na njih pritiskajo z
različnimi licenčnimi omejitvami uporabe knjižnih del - od tega, ali je e-knjiga sploh na voljo za
izposojo, do tega kolikokrat je določen izvod dela lahko izposojen.

5

NOVI POSLOVNI MODELI

Poslovni model v tradicionalnem založništvu temelji na neločljivi povezanosti nosilca in
vsebine, v elektronskem založništvu pa te povezanosti ni. Vsi založniki se zavedajo, da bo
tranzicija bralcev s t-knjig na e-knjige ogrozila njihov model poslovanja, zato poskušajo tako
založbe kot knjigarne predvideti spremembe ter prilagoditi modele poslovanja novim
pogojem na trgu.
Založniki poskušajo model sloneč na t-knjigah spremeniti v nekakšen hibrid tiska in
digitalnega založništva z možnostjo direktnega trženja, takšno preoblikovanje pa zahteva
velika finančna sredstva, ki si jih lahko to privoščijo le največje (najbogatejše) založbe
(Greenfield, 2012b). Pri tem tudi ne obstaja nikakršno zagotovilo, da se velike investicije v
infrastrukturo e-knjig povrnejo. Macmillan je denimo leta 2008 investiral milijone v
infrastrukturo e-knjig, ta denar pa se kasneje v prodaji ni povrnil (Shatzkin, 2011).
Izoblikovanje novega poslovnega modela pa vključuje preoblikovanje načina trženja, odnosov
med posameznimi členi v verigi produkcije, distribucije in prodaje e-knjige.

5.1 PRODAJNI MODEL
Že leta 2009 Shatzkin govori o različnih poslovnih modelih: naročniški model (ki je bil nekaj
let zelo priljubljen, v letu 2012 pa se ta model le redko omenja), prodaja knjig v paketih,
prodaja e-knjig v kompletu s tiskano ali audio knjigo, ipd. Za glasbeno industrijo je značilno,
da glasbene skupine omogočijo brezplačen prenos njihovega novega singla, pogosti so tudi
primeri, ko se kljub zastarelosti medija, ob nakupu posebne izdaje vinilne plošče, ki je seveda
na voljo le v omejeni nakladi, kupcu podari tudi glasbeni album v digitalni obliki. Carr (2012)
vzpostavlja zanimiv pogled, zakaj bi morali tudi knjižni založniki ob nakupu t-knjige kupcu
podariti e-različico knjižnega naslova. Za takšen model izpostavi tri razloge za: varovanje

17

KLANČAR B.: Pripravljeni na digitalno revolucijo. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2012

prodaje t-knjig dokler se ne izpostavi ustrezen poslovni model, preprečevanje zapiranja
fizičnih knjigarn in omejevanje moči Amazona. B&N je eksperimentiral s kombinirano
prodajo t-knjig in e-knjig že pred dvema letoma, vendar je takšno prodajo opustil, verjetno
zaradi slabih prodajnih rezultatov. Brezplačne e-knjige pa vzbujajo tudi utemeljen strah pred
padcem prihodka od prodaje e-knjig.
Pojavile so se tudi ideje o brezplačnih ali cenejših e-knjigah, ki pa bi bile polne oglasov oz. bi bila
cena knjige odvisna od količine oglasov v njej (patent je prijavil Yahoo). Oglasna sporočila bi se
navezovala na žanr in celo na vsebino, na posamezne besede ali besedne zveze. Oglasi v knjigah
so že dolgo prisotni, vendar se nahajajo na zadnjih straneh ali v redkih primerih e-knjig na
zaslonu, ko je naprava ugasnjena ter v posameznih menijih (Kindle je bilo mogoče kupiti ceneje,
bralec pa se je moral sprijazniti z oglasi na ohranjevalniku zaslona). Vsaj zaenkrat pa se oglasi še
ne pojavljajo med samim besedilom.

5.2 DISTRIBUCIJSKO-PRODAJNA MODELA
Danes sta najpogostejša veleprodajni model in agencijski model.

5.2.1 Veleprodajni model
Veleprodajni model (wholesale) deluje po principu, da založnik proda knjigo knjigotržcu po
neki dogovorjeni ceni, slednji pa nato sam postavi ceno po kateri bo knjigo prodajal
končnemu kupcu, ki jo lahko postavi višje ali nižje ter tako pri prodaji pridobi ali izgubi.
Založnik tako nad cenami knjig nima nobenega nadzora, knjigotržec pa si želi trgu ponuditi
čim bolj konkurenčne cene, tudi na račun nižjih dobičkov ali celo izgub pri prodaji, zato da
proda čim več bralnih naprav oziroma generira čim širši krog kupcev. Trgovci v ZDA (ne v
vseh državah) lahko prodajajo pod ceno, če je to v njihovem interesu.

5.2.2 Agencijski model
Pri agencijskem modelu ima založnik pravico nad določanjem cene knjigam, knjigotržec pa
pobere določen odstotek od prodaje knjige. Zgolj popolni agencijski model omogoča
založniku nadzor nad cenami.
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5.3 VERTIKALNI IN HORIZONTALNI MODEL
Slej kot prej, po prepričanju Shatzkina (2011), se bodo knjižni založniki odločili za direktno
prodajo kupcem, brez posrednikov in začeli delovati po t.i. vertikalnem modelu. Premik s
horizontalnega modela k vertikalnemu je po njegovem mnenju neizogiben, zato je potrebno
čim hitrejše prilagajanje. Zaenkrat se direktna prodaja založnikov končnemu kupcu še ni
uveljavila, pričakujemo pa lahko da bodo pri izoblikovanju takšnega modela poslovanja
veliko vlogo odigrali manjši trgi, kjer se že danes večina založniških hiš ukvarja tudi s
trženjem knjig.
Počasi pa vertikalni model prevzemajo največji spletni trgovci (npr. Amazon in Kobo), ki so
se že začeli ukvarjati z izdajanjem knjig ter z veliko višjimi avtorskimi honorarji založnikom
predstavljajo veliko konkurenco. Prav tako se z založniškimi posli ukvarja vedno več
literarnih agentov, to je t.i. model agent-založnik. Zaenkrat agentje izdajajo le starejše knjižne
naslove, katerim je založniška pogodba že pretekla, a obstaja strah, da bodo začeli izdajati
tudi nove naslove. Mnogi so mnenja, da gre za konflikt interesov, zato ostaja odprto
vprašanje, kako bo to vplivalo na njihov odnos z založniki (Lew, 2011).

6

ZDA

Ameriška javnost in založniška industrija so relativno hitro sprejeli nove formate branja.
Prodaja e-knjig se je po prihodu Kindla višala iz meseca v mesec predvsem od leta 2010
dalje, število bralcev e-knjig je hitro naraslo in naraščajoči priljubljenosti bralnih naprav so se
prilagodili tudi založniki z redefiniranjem in širjenjem koncepta knjige. Ameriško podjetje
Bowker, ki zbira podatke o založništvu, prodaji knjig in branju v ZDA, je opravilo raziskavo
bralnih navad med 44.000 ameriškimi bralci. Rezultati so pokazali, da na ameriškem trgu eknjig največji delež predstavlja leposlovje, tako po deležu prodanih enot (61 %) kot tudi po
deležu prihodkov (51 %). Sledi otroška (12 %), stvarna (10 %), akademska (8 %), verska (5 %)
ter znanstvena in tehnična literatura (4 %) (Kosmos, 2011).
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6.1 ZNAČILNOSTI AMERIŠKEGA TRGA
ZDA so največji angleško govoreči trg na svetu - s 300 milijoni prebivalcev, močno razvito
potrošniško kulturo, enotnim jezikom (čeprav uradnega jezika nimajo), enotno razvitim
gospodarstvom in enotno denarno valuto.
Ameriški knjižni trg je vreden 27,94 milijard dolarjev (Wischenbart, 2011) in je v večji meri
odvisen od uspešnosti trženja ter prepuščen razmeram na trgu, zaradi česar so prisotna velika
nihanja. Poznajo pa tudi povsem drugačno davčno ureditev, medtem ko DDV sploh ne poznajo
pa imajo posamezne zvezne države različne prodajne davke, ki se gibljejo od pod 1 % do 10 %.
Tudi e-knjige so predmet prodajnega davka, nekatere zvezne države pa e-knjige celo
opravičujejo plačevanja davkov.
Ameriški založniški trg nadzoruje t.i. velikih šest: Random House, Harper Collins, Simon &
Schuster, Hachette Book Group in Macmillan. Vsi založniki si želijo ohraniti nadzor nad
dogajanjem na trgu in si zagotoviti trden obstoj v prihodnosti. Trije od šestih (Hachette Book
Group, Harper Colins, Simon & Schuster) so leta 2009 oznanili t.i. politiko zakasnitve (danes
je to početje poznano pod imenom windowing), ki predvideva izdajo t-knjig pred e-knjigami
(podobno kot pri trdo in mehko vezanih knjigah) (Shatzkin, 2011), takšno početje pa
podpirajo tudi nekateri avtorji uspešnic, saj si tudi sami želijo zagotoviti boljšo prodajo
njihovih t-knjig.
Nihče od velikih šest pa še ne posluje po vertikalnem modelu ter večje publicitete e-knjigam ne
namenja, opisi knjig na spletnih straneh založb so opremljeni z nekaterimi metapodatki, nakup pa
vodi na spletno stran enega izmed knjigotržcev. Vendar tudi založniki počasi prevzemajo pobudo,
tako so se Hachette Book Group, Simon & Schuster in Penguin Group odločili odpreti nekakšno
knjižno različico IMDB.com (podatkovna baza o filmih, serijah in igralcih), portal imenovan
Bookish.com, ki bo namenjen trženju in promoviranju knjig ter naj bi združeval knjižne recenzije,
odlomke iz knjig, novice o avtorjih in novih knjižnih delih (Townsend, 2011), vendar v času
pisanja naloge omenjeni portal še ni deloval. Macmillan pa je napovedal prodajo e-knjig brez
zaščite DRM v lastni spletni knjigarni.
V ZDA so pobudo za razvoj trga e-knjig prevzela nekatera podjetja, ki se primarno s
trženjem knjig ne ukvarjajo, predvsem pa je za razvoj novega trga zaslužen Amazon (več
o novih velikih igralcih v nadaljevanju).
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6.2 PRVI NEUSPELI POSKUS VPELJAVE E-KNJIGE NA AMERIŠKI TRG
Prvi poskus vpeljave e-knjige konec 90-ih let, ki se je nadaljeval v začetek novega tisočletja ni
uspel, saj niso bili izpolnjeni nekateri temeljni pogoji potrebni za ustrezno lansiranje novega
medija, ki želi »stopiti v vojno« s t-knjigo, ki civilizacijo več kot uspešno spremlja že dva tisoč
let. Ponudniki v mislih niso imeli želja in potreb kupca ter mu niso znali pokazati, kaj s prehodom
na e-knjigo pridobi. V prvem poskusu prihoda so se zato le redki naslovi prodali več kot v
tisoč izvodih (Gomez, 2008). Thompson (2010) piše o štirih glavnih krivcih za neuspeh:
1. Strojna oprema oz. tehnološki vidik: prvi bralniki so bili izredno dragi in nerodni za
uporab, niso uporabljali e-črnila, njihova resolucija je bila nizka, zasloni pa majhni.
Sprva tudi ni bilo mogoče kupovati e-knjig direktno z bralnikom.
2. Formati: pojavila se je ogromna množica formatov, ki pa jih ni bilo mogoče brati na
vseh bralnikih. Številčnost je med bralce zagotovo vnesla tudi veliko zmede.
3. Avtorske pravice: pogodbe za lastništvo nad e-pravicami so se podpisovali še preden
je bila prodaja e-knjig sploh v igri. Založniki so hoteli zavarovati svoje »premoženje«
in so pravice za e-knjige zgolj dodali k pogodbi za tiskano izdajo. Takšne pogodbe so
avtorji sprva brez pomisleka podpisovali, a so hitro postali bolj previdni
4. Cena: cene t-knjig in e-knjig so bile v grobem primerljive. Večina stroškov produkcije tknjige je enaka kot pri e-knjigi (stroški tiska so le okoli 10 %, avtorjem pa se za e-izdajo
izplačujejo višji honorarji), zato je primerljivost cen e-knjig in t-knjig s strani založnika
logična, vendar pa potrošnik ni pripravljen plačati enako ceno za digitalno datoteko in
fizično knjigo. Založniki tudi niso hoteli postaviti ceno e-knjigam prenizko ter s tem
ogroziti prodajo t-knjig.
Založniki so skušali v čim večji meri posnemati t-knjigo in pričakovale so se vse lastnosti
fizične knjige ter udobnost uporabe knjižnega bloka zvezanega med dve platnici, vendar te
izkušnje bralci niso doživeli. Poleg tega, da na trgu ni bilo primernega bralnika pa so imeli
bralci tudi zelo skromno izbiro knjižnih naslovov, saj je večina trgovin z e-knjigami konec
90-ih imelo v ponudbi največ 10.000 naslovov, navadno pa še veliko manj in le redki kupci so
se v trgovine vračali, saj je bilo preprosto na voljo premalo naslovov (Gomez, 2008). Če so že
imeli srečo ter našli željeno e-knjigo in bili nato pripravljeni plačati visoko postavljeno ceno
ter so med številnimi formati znali izbrati primernega pa so bili nato soočeni s prenosom
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datoteke, kar je bilo kot pravi Gomez (2008) naporna izkušnja, ki bi težave povzročala celo
računalniškim strokovnjakom. Pri branju so se srečali s številnimi omejitvami, ki jih je
prinašal DRM, onemogočeno je bilo kopiranje, tiskanje ali delitev vsebine z ostalimi ter
branje vsebin na različnih napravah.
Večina pomanjkljivosti se je pri drugem valu vpeljave e-knjige na trg odpravila – na trgu so
se pojavili bralniki z e-črnilom, nabavna izkušnja je postala prijetna, formati enotnejši,
povečal se je nabor naslovov, sčasoma je postalo mogoče deliti vsebine s prijatelji, brati
besedilo na različnih napravah, ki so bile medsebojno sinhronizirane. Danes pa so že tudi vse
glasnejši pozivi o popolni odstranitvi DRM.

6.3 RAST PRODAJE E-KNJIG V ZADNJEM DESETLETJU
Shatzkin (2011b) opozarja, da lahko pride pri prikazovanju podatkov o prodaji e-knjig do
velike manipulacije, saj knjigotržci naraščanje prodaje e-knjig dokazujejo s prikazovanjem
prodajnih rezultatov med božičnimi prazniki, ko mnogi posamezniki v dar dobijo bralno
napravo, ki jo želijo čimprej preizkusiti in tako kupijo nekaj e-knjig, zidane knjigarne pa so v
tem času povečini zaprte in nakupi t-knjig v njih niso možni.
Vendar pa pozitivni rasti prodaje e-knjig v ZDA danes ne moremo več oporekati, saj so dobri
rezultati prodaje prisotni skozi vse leto in ne zgolj ob božično-novoletnih praznikih ter v
januarju, ko posamezniki še vedno preizkušajo napravo in izkušnjo z e-knjigo. Mednarodni
digitalni založniški forum (IDPF - International Digital Publishing Forum) v sodelovanju z
Združenjem ameriških založnikov (AAP - American Association of Publishing) od leta 2006
zbira podatke o prodaji in dobičku e-knjig na ameriškem trgu. Med letoma 2002 in 2006 je
IDPF podajala skupne seštevke prihodkov 12 do 15 založnikov. Rezultati, ki prikazujejo
stanje za vsako četrtletje, lepo kažejo, da so bili prihodki od prodaje e-knjig do leta 2005
majhni in zelo statični ter so se v gibali okoli 2 milijonov dolarjev. V prvem in drugem
četrtletju leta 2006 pa so se prihodki podvojili, do sredine leta 2007 so bili že štirikrat višji.
Prihodki prodaje e-knjig so bili leta 2007 v primerjavi z letom poprej višji za 60 %. Rast pa se
je v naslednjih letih le še nadaljevala. Prihodki so bili leta 2008 v primerjavi z letom 2007 višji za
70 %, leto kasneje so bili prihodki višji za trikrat. Prodaja e-knjig med 12 do 15 največjimi
ameriškimi založniki je od drugega četrtletja 2006 do drugega četrtletja 2009 narasla s štirih
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milijonov dolarjev na 37 milijonov dolarjev. Prodajni rezultati v avgustu 2010 so bili za 172,4 %
višji kot avgusta 2009. V letu 2009 je delež e-knjig v ZDA predstavljal med 1,5 in 2 %
(Thompson, 2010 in Gonzalez, 2010a in Pinter, 2009). Združenje ameriških založnikov (AAP) pa
je poročalo, da je prodaja e-knjig v letu 2011 predstavljala že 30 % (Boog, 2012a). Torej je v
zadnjih desetih letih prišlo do eksponantne rasti prodaje e-knjig.
Dobri prodajni rezultati so značilni za vseh šest že omenjenih velikih založniških hiš. Pri Simon &
Schusterju imajo digitalni oddelek, ki se ukvarja s prodajo in trženjem digitalnih vsebin, razvijajo
nove poslovne modele, nove distribucijske kanale, itd. S prodajo e-knjig so v letu 2011 ustvarili
kar 17 % vseh prihodkov (Greenfield, 2012c). Zavedajo se tudi pomembnosti podatkovnih baz,
njihova obsega 750.000 imen, kar jim omogoča ciljno trženje, ki lahko poteka na mesečni ravni in
je prilagojena potrebam kupca. Prihodki od prodaje e-knjig so se pri Penguin Group v letu
2011 povišali za 106 %, kar je vplivalo na 8 % rast profita podjetja, prodaja e-knjig pa je
predstavljala 12 % vseh prihodkov Penguin Groupa, upoštevajoč prodajo po vsem svetu.
Penguin je ustvaril tudi različne knjižne aplikacije, obogatene knjige in 37 krajših e-knjig, ki
so se po večini prodajale pod ceno petih dolarjev (t.i. eSpecials). V letu 2012 namerava
Penguin še povečati število izdanih »eposebnic«, obogatenih knjig in knjižnih aplikacij. Tudi
v matični založbi Penguina, pri založbi Pearson e-knjige ustvarjajo dobiček, in sicer so
prihodki od prodaje e-knjig v letu 2011 v primerjavi z letom poprej narasli za 18 % ter že
predstavljali tretjino vseh prihodkov (Greenfield, 2012d). Pri Random House so prepričani, da
povezava med prodajo e-knjig in t-knjig ne obstaja oz. ne beležijo podatkov, da bi ena ali druga
vrsta knjige vplivala na rast ali padec prodaje. Čutijo pa pozitiven učinek v stabilni prodaji eknjig. Stabilno prodajo e-knjig vidijo kot priložnost, da knjige ostanejo v zavesti bralcev tudi
potem, ko se bo prodaja t-knjig upočasnila (Shatzkin, 2011). Hachette je v tretji četrtini leta 2011
poročal o 5,2 % padcu dobičkov v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej, vendar pa je hkrati
beležil močan porast prodaje e-knjig, katerih prodaja se je povečala za 134 %, e-knjige pa so že
predstavljale 21 % vse prodaje (Pilkington, 2011). O povečani prodaji e-knjig poročata tudi
Harper Collins in Macmillan.
Medtem ko se odstotki prodaje e-knjig povečujejo pri vseh velikih založniških hišah, pa je
večina razočarana nad prodajo t-knjig. Združenje ameriških založnikov (AAP) je poročalo, da
se je skoraj v vseh mesecih v letu 2011 kazal trend padanja prodaje t-knjig - prihodki od
prodaje so padli za 17,5 % oz. 15,6 % (trdo in mehko vezane knjige). V enakem obdobju pa
so se prihodki od prodaje e-knjig povečali za 117 %, kar je skorajda pokrilo izgube v
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prihodkih od prodaje trdo in mehko vezanih knjig namenjenim odraslim (Greenfield, 2012l).
Velika knjigarniška veriga Borders se je zaradi neprilagojenosti novim razmeram na trgu (ni
imel jasno izdelano strategije, kako kombinirati e-knjige in t-knjige) morala zapreti svoja
vrata. Zaradi njenega zaprtja se je prodaja povečala tako spletnim knjigotržcem, edini
preostali knjigarniški verigi B&N kot tudi neodvisnim knjigarnam (2011 Survey of BookBuying Behavior, 2012), vendar ni jasno, ali bo na ameriškem trgu to lahko nadomestilo ves
izpad prodaje knjig v Bordersovih knjigarnah.

6.4 NOVI IGRALCI NA TRGU
Z naraščanjem pomena e-knjig in specializiranih bralnikov, tabličnih računalnikov, pametnih
telefonov in drugih podobnih naprav, je v zadnjih letih prišlo do novega razumevanja glavnih
igralcev na trgu – to so podjetja, ki imajo z založniki neposredne stike, imajo velik pomen
tudi zunaj ameriških meja ter so sposobna zadostiti naraščajočim apetitom po e-vsebinah.
Pojav novih ponudnikov pa še dodatno pozitivno vpliva na prodajo e-knjig. Tako npr. applov
iBooks, demografsko gledano, pozitivno vpliva predvsem na prodajo e-knjig pri mlajših
moških in pri prodaji stvarne literature (Shatzkin, 2011). Med seboj ponudniki tekmujejo v
nizkih cenah, obsegu e-knjižnih naslovov in novih pristopih trženja.
Najpomembnejši igralci so postali Amazon, B&N, Google, Apple in Kobo. Shatzkin (2011) pa
med nove pomembne igralce uvršča še Overdrive in Ingram. Prvi je globalni distributer eknjig, audioknjig, ki se z digitalnimi vsebinami ukvarja že od 80-ih let prejšnjega stoletja ter
velja za pionirja pri distribuciji e-knjig knjižnicam konec 90-ih let. Z njimi posluje večina
ameriških založnikov. Ingram pa je največji in tudi najbolj inovativen grosist v ZDA zadnja
štiri desetletja. Od samega začetka e-knjig je bil glavni distributer le-teh ameriškim
neodvisnim knjigarnam. Močne povezave imajo z vsemi ameriškimi knjižnimi založniki.

6.4.1 Amazon
Amazon.com, Inc. je ameriško multinacionalno trgovsko podjetje s sedežem v mestu Seattle,
Washington. Vzpostavljene ima lokalne spletne strani v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji,
Italiji, Španiji, Kanadi, na Kitajskem in Japonskem. Podjetje je leta 1994 ustanovil Jeff Bezos,
spletna stran je zaživela leto kasneje. Prvotna dejavnost je bila trženje knjig, vendar pa so v
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podjetju veliko vlagali v širjenje ponudbe, tako imajo danes v svoji ponudbi vse od filmskih
ter glasbenih izdelkov, kuhinjske posode, oblačil do igrač, elektronike, pohištva, vrtnih
pripomočkov, orodja in hrane ter velja za največjo spletno trgovino. Raziskava Millward
Brown je pokazala, da je v ZDA Amazon blagovna znamka, ki ji ljudje najbolj zaupajo
(Melanson, 2010). Med vodilnimi spletnimi prodajalci je predvsem zaradi velike baze
podatkov o kupcih in dobre logistike, zveste bralce pa je pridobili z veliko ponudbo knjig, z
omogočanjem pregleda nad številnimi knjigami, tudi tistimi, ki niso več na voljo, dobrih
metapodatkov in orodij za priporočanje knjig kupcem.
Čeprav je tradicionalna knjiga več kot uspešno opravljala svojo nalogo nudenja informacij in
podajanja zgodb, dogodivščin ter pesniških podvigov je Amazon bralca prepričal, da lahko
bralnik to počne bolje ter tako uspešno ustvaril umetno potrebo potrošnikov po knjigi v
elektronski obliki. Novembra 2007 so predstavili bralnik Kindle, ki vse do prihoda Nooka dve
leti kasneje ni imel prave konkurence. Pri prodaji e-knjig so izbrali podobno taktiko kot Apple
nekaj let prej pri trženju digitalne glasbe, ki je do leta 2009 omejeval poslušanje pesmi
kupljenih v trgovini iTunes le na na applove izdelke, tako je tudi Amazon branje svojih eknjig vezal na lastništvo Kindla. Pri Amazonu še vedno vztrajajo na lastnem formatu e-knjig,
a so se zavedli pomembnosti interoperabilnosti med napravami in z nakupom Lexcycle, ki
ponuja brezplačno programsko opremo Stanza, uporabnikom omogočili interoperabilnost
Kindla z Applovimi napravami. Interoperabilnost pa pomeni tudi, da Kindlovi kupci niso več
vezani samo na njihov bralnik (Shatzkin, 2011). V drugi četrtini leta 2010 je Amazon že
prodal več e-knjig kot trdo vezanih knjig (samo 33 mesecev po začetku prodaje e-knjig), v
statistiko niso vključene brezplačne e-knjige. Na vsakih 143 e-knjig je v tem obdobju prodal
100 trdo vezanih knjig (vključujoč tudi t-knjige, ki nimajo elektronske različice). Na polovici
leta 2010 se je prodaja e-knjig še povečala; na vsakih 180 e-knjig so prodali 100 trdo vezanih
knjig (Gonzalez, 2010b). Amazon se je začel ukvarjati tudi z založniškim poslom ter z
visokimi avtorskimi honorarji konkurira ostalim založnikom.
Amazon je vedno imel vizijo ter je znal razmišljati na dolgi rok. Z »imperijem«, ki si ga je v
zadnjih letih zgradil si lahko privošči tudi manjše ali večje izgube na račun večje konkurenčnosti
na trgu, okrepitve tržnega deleža in pridobivanja novih (zvestih) kupcev. Prodaja Kindla se je
povečala za trikrat, potem ko se je junija 2010 ceno zmanjšala na 189 dolarjev (prej 259 dolarjev),
to se je zgodilo kmalu zatem, ko je B&N spustil ceno z 259 dolarjev na 199 dolarjev (Gonzalez,
2010b). Leto kasneje je Isuppli, ameriško tehnološko-raziskovalno podjetje, izračunalo, da
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izdelava tablice Kindle Fire stane 209,63 dolarjev – vključeni so le stroški strojne opreme in
proizvodni stroški in ne tudi stroški prevoza, raziskave in razvoja, trženja – cena na Amazon.com
pa je v času pisanja naloge 199 dolarjev. Ugotovljeno je bilo, da ima Amazon na vsako prodano
napravo med 70 in 100 dolarji izgube (Greenfield, 2011a).
Že dolgo pa Amazon kaže zanimanje tudi za evropski trg. Konec aprila 2012 je začel
prodajati Kindle Touch 3G v 175 držav po svetu; v Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji, Italiji
in Španiji ga bodo pošiljali iz lokalnih skladišč. Veliko bazo zvestih kupcev in dobro razvito
distribucijsko mrežo pa si je v Evropi pridobil julija 2011, in sicer z nakupom britanske
spletne knjigarne Book Depository.

6.4.2 Barnes and Noble, Inc. (B&N)
B&N ima med petimi največjimi ponudniki e-knjig najdaljšo knjigotrško tradicijo. Njegovi
začetki segajo na začetek 20. stoletja, ko se je v New Yorku odprla prva B&N knjigarna.
Danes imajo v svoji ponudbi vse od t-knjig, e-knjig, revij, igrač, glasbenih in video izdelkov
do videoiger. Že od 80-ih let prejšnjega stoletja dalje se B&N ukvarja tudi z založniško
dejavnostjo in izdaja predvsem knjige katerih avtorske pravice so že ugasnile. Na njihovi
spletni strani (About Barnes & Noble.com, 2012) je zapisano, da so največja spletna knjigarna
v ZDA – imeli naj bi najbolj obširen knjižni katalog, in sicer naj bi imeli v številnih skladiščih
po celotnem ozemlju ZDA preko enega milijona knjižnih naslovov. Veljajo tudi za enega
izmed vodilnih ponudnikov e-knjig, že leta 2009 naj bi število knjig v e-obliki presegla
milijon naslovov. Njihova posebnost pa je omogočanje dostopa do celotnih vsebin e-knjig
znotraj njihovih trgovin, s čimer deloma prevzemajo funkcijo splošnih knjižnic. Z odprtjem
spletne trgovine e-knjig, so trgu predstavili tudi lasten bralnik Nook, ki je bila prva resna
konkurenca amazonovemu Kindlu. Bralnik uporablja operacijski sistem Android. Prvotna
cena je bila 259 dolarjev, ki so jo kmalu spustili pod 200 dolarjev, nova generacija bralnikov
pa je danes na voljo že za slabih sto dolarjev in sledi trendom povezovanja preko Wi-Fi,
nudenja slovarja do preprostih igric (npr. sudoku). Trgu so predstavili tudi lasten barvni
bralnik. Prednost pred Amazon ima (zaenkrat) s svojimi fizičnimi trgovinami po celotnem
ozemlju ZDA (skupaj ima odprtih preko 700 trgovin). Konec aprila 2012 pa so partnerstvo
sklenili z Microsoftom.
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6.4.3 Apple Inc
Ameriški tehnološki velikan je bil eden izmed glavnih akterjev v revoluciji osebnih
računalnikov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Danes proizvaja tablične (iPad) in
osebne računalnike (iMac) z lastnim operacijskim sistemom (Mac OS X), pametne telefone
(iPhone), glasbene predvajalnike (iPod). Vodijo pa tudi spletno trgovino Apple Store. Prvi
iPad je Apple predstavil leta 2010 in povzročil pravi razcvet trga tabličnih računalnikov. Do
danes jih je prodal že preko 55 milijonov. Apple je v času pisanja te naloge največje svetovno
podjetje po tržni kapitalizaciji ter tudi največje tehnološko podjetje (glede na prihodke in
dobiček) – prihodki v letu 2010 so bili 65 milijard, leto kasneje 108 milijard dolarjev.
Leta 2010 je odprl iBookstore preko katere trži e-knjige. Njihov program iBooks pa omogoča
nakup in branje e-knjig iz različnih virov in ni omejena zgolj na iBookstore. Z Applovin
prihodom na trg so veliko pridobili B&N, Google in Kobo, saj je Amazonovemu modelu
začel konkurirati agencijski model, ki je pomagal uravnati cene e-knjigam (Shatzkin, 2011c).
Z Applom je pogodbo podpisalo vseh šest največjih ameriških založnikov.

6.4.4 Google Inc.
Google Inc. je ameriško mednarodno podjetje, ki sta ga leta 1998 ustanovila Larry Page in
Sergey Brin, katerih prvotni cilj je bilo urediti informacije ter do njih omogočiti dostop oz.
razviti kakovosten iskalnik. Z nudenjem enostavnega in učinkovitega iskanja je hitro prehitel
tekmece ter junija 2000 tudi uradno postal največji svetovni iskalnik. Hitra rast podjetja,
inovativnost in podjetnost je omogočila, da so se njegovi produkti razširili na področje
elektronske pošte, prevajalnega sistema, imenika spletnih strani, zemljevidov, urejanja slik
itd., v lasti ima tudi YouTube, Blogger (spletna stran namenjena objavi spletnih dnevnikov) in
socialno omrežje Orkut, vodi pa tudi razvoj operacijskega sistema Android ter odpira nove
podružnice po vsem svetu. Čeprav so kritike o ohlapnih pravilih zasebnosti, avtorskih
pravicah in cenzuri pogoste, se število njegovih uporabnikov stalno povečuje (dnevno ga
uporablja milijone ljudi, ki opravijo milijardo iskanj).
Že dolgo pa ne skriva, da želi postati eden izmed glavnih igralcev na e-knjižnem trgu. Pred
leti je začel z digitalizacijo knjig, s katero so knjižnice prišle do elektronskih oblik besedil ter
uporabnikom omogočile dostop na daljavo, Google pa je na ta način prišel do milijonov
knjižnih naslovov. Pri tem pa ni upošteval avtorskih pravic, zato je združenje ameriških
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založnikov (AAP) in cehovska organizacija pisateljev (Authors Guild) vložila skupinsko
tožbo zoper njega, do številnih tožb zoper Googla je prišlo tudi v mnogih evropskih državah.
V času pisanja te naloge ti spori še niso bili končani.
Leta 2004 je ponudil storitev Google Books (pred tem poimenovano Google Print in Google
Book Search), ki omogoča iskanje po polnih besedilih knjig, šest let kasneje pa so lansirali
Google eBooks, storitev temelječo na oblaku, ki neodvisnim knjigarnam omogoča prodajo eknjig. Z njimi posluje več kot 300 lokalnih trgovin, ki preko njihove strani prodajajo e-knjige,
sodeluje pa tudi s 7000 ameriškimi založniki (Mize, 2011 in Shatzkin, 2011c). Branje njihovih
edicij ni vezano zgolj na en bralnik, temveč je e-knjige mogoče brati na različnih napravah.
Google je razkril, da 25 % njihovih uporabnikov bere e-knjige na spletu, 25 % bere na
prenosnem telefonu, 20 % za branje uporablja bralnik, ostali uporabljajo tablične računalnike
(Chin, 2011b). Že od samega začetka pa je prepričan, da je prihodnost knjig v t.i. podatkovnem
oblaku – globalni knjižnici, ki jo bo upravljal in ponujal večino vsebin brezplačno.
Podjetje iRiver je lansko poletje predstavilo Story HD, prvi bralnik, ki je bil neposredno povezljiv
z googlovo spletno knjigarno, kljub temu da se je prodajal po konkurenčni ceni 140 dolarjev
(danes je cena še veliko nižja) in imel višjo ločljivost od preostalih tekmecev, pa večjih prodajnih
uspehov ni doživel. Bralnik, ki močno spominja na Kindla prve generacije, ni dosegal kakovosti
programske in strojne opreme Kindla in Nooka (med drugim so se v obdobju, ko se je že
uveljavljal trend zaslona na dotik, odločili za krmiljenje bralnika z namenskimi tipkami).

6.4.5 Kobo Inc
Četrti veliki igralec, sicer manjši a vztrajno raste, je Kobo, ki že velja za enega vodilnih
ponudnikov inovativnih storitev e-branja. Leta 2009 se je podjetje Shortcovers, ki je pod
okriljem kanadske verige knjigarn Indigo Books nastalo leto prej, preimenovalo v Kobo –
anagram angleškega izraza za knjigo (book). Od januarja 2012 je v lasti japonskega
konglomerata, Rakuten. Strateško partnerstvo pa ima sklenjeno s Kitajskim konglomeratom
Cheung Kong Holdings, britanskim knjigotržcem WH Smith, novozelandsko verigo knjigarn
Whitcoulls in francoskim FNAC-om.
Že od samega začetka ima globalno strategijo - registriranih imajo preko 5 milijonov
uporabnikov v 200 državah. Ima aplikacije za iPad, iPhone, BlackBerry, Androide, Windowse
ter tako omogoča sinhrono branje istega naslova na različnih napravah. Razvili pa so tudi
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lastne bralnike Kobo Wi Fi, Kobo Touch in Kobo Vox (konkurent Kindle Fire) pri katerih
spodbujajo tudi povezovanje s socialnimi omrežji (predvsem s Facebookom) - aplikaciji Pulse
in Reading Life. Začel pa je poslovati tudi neposredno z avtorji ter podobno kot Amazon
stopil v posel knjižnega založništva.
Pri Kobu so se trudili tekmovati s cenami knjig pri Amazonu še v času pred agencijskim
modelom in kot najmanjši med velikimi so bili najbolj ranljivi (Shatzkin, 2011c). Danes nove
uporabnike morda pridobivajo tudi zaradi dejstva, da niso eno izmed velikih monopolnih
podjetij, obstaja namreč velika skupina potrošnikov, ki se želijo zaradi takšnih ali drugačnih
razlogov izogniti nakupom pri Amazonu ali Applu.

6.5 DELITEV MOČI NA TRGU E-KNJIG
Do leta 2009 je imel Amazon na trgu e-knjig popoln monopol (prodaja bralnikov in e-knjig),
a se je njegova dominantnost zmanjšala s prihodom novih ponudnikov. Čeprav je še vedno
največji spletni prodajalec t-knjig (imel naj bi 70-75 % tržnega deleža), je s pojavom Nooka
in vstopom Appla na e-knjižni trg njegov e-tržni delež padel z 90 % na 50-60 % (največji
delež naj bi prevzel B&N) (Shatzkin, 2011d). Na applovi konferenci je Steve Jobs trdil, da so
v osmih tednih prevzeli 22 % trga e-knjig, v 65 dneh naj bi bilo na iPad prenesenih pet
milijonov knjig (prenesenih ne kupljenih – vštete so tudi brezplačne knjige) (Gonzalez,
2010c). V kolikšni meri številke držijo ne vemo (založbe/knjigarne namreč nerade govorijo o
prodajnih številkah, zato je značilna velika netransparentnost) je pa dejstvo, da Apple proda
veliko število e-knjig.
Uradno objavljeni podatki ne obstajajo, vendar pa naj bi imel Amazon kot smo že omenili
delež v višini 60 %, B&N je junija 2011 poročal, da nadzorujejo 27 % trga e-knjig, Apple naj
bi bil na tretjem mestu, Kobo pa naj bi imel okoli 5 % tržnega deleža (Garside, 2011). Vidimo
lahko, da Amazon in B&N nadzorujeta skoraj 90 % tržnega deleža e-knjig v ZDA.

6.5.1 Bralnik in druge bralne naprave
Medtem, ko Amazon že od samega začetka povezuje ponudbo e-knjig in bralnika, sta Indigo
in B&N sprva ponujala e-knjige brez posebnega apeliranja bralcem katero napravo naj

29

KLANČAR B.: Pripravljeni na digitalno revolucijo. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2012

uporabijo za branje. Amazonov bralnik je prvega resnega tekmeca tako dobil šele dobri dve
leti po predstavitvi prve generacije Kindla, ko je B&N predstavil bralnik Nook. Shatzkin
(2011) domneva, da je glavni vzrok za velik uspeh B&N dejstvo, da ima 700 prodajnih mest s
pomočjo katerih trži tudi kupcem, ki kupujejo v fizičnih knjigarnah, Amazon pa je vezan le na
spletno prodajo. Ne gre pa niti zanemariti dejstva, da je imel B&N jasno izdelano strategijo
prodaje bralnikov; med drugim so omogočili možnost branja/listanja po celotnem besedilu eknjig znotraj njihovih knjigarn ter posojanje knjig med prijatelji.
Podatki prodaje za april in maj 2010 kažejo, da je bilo prodanih več kot 700.000 bralnikov, in
sicer je 37 % prodaje predstavljal Nook in 16 % Kindle. V enakem obdobju je Apple prodal dva
milijona iPadov, ki seveda ni specializirana bralna naprava (kar 40 % lastnikov na njem še ni
prebralo knjige (Chinn, 2011c). To pomeni, da je za vsak prodani Kindle, Apple prodal 20 iPadov
in s tem poskrbel za skorajda enako prodajo e-knjig kot Amazon ob predpostavki, da lastniki
iPada v primerjavi z lastniki Kindla kupijo 1/3 knjig (Shatzkin, 2011). Amazon je v sporočilu za
javnost (2011 is the best holiday ever for Kindle, 2011) zapisal, da je v decembru 2011 vsak teden
prodal več kot milijon Kindlov (Kindle Fire pa je postal najbolje prodajani izdelek v njihovi
trgovini), vendar pa natančnejših podatkov niso izdali (prodajne rezultate posameznih modelov ali
celoletnih prodajnih rezultatov). Veliko priljubljenost amazonovega bralnika je pokazala
raziskava, ki se je ukvarjala z naraščanjem priljubljenosti e-branja (razisakva je potekala v
januarju in februarja 2012), in sicer naj bi ga imelo 62 % tistih, ki imajo v lasti bralnik, sledil je
Nook z 22 %, bralnik Kobo pa naj bi imelo le 1 % vprašanih. Raziskava pa je tudi ugotovila, da
41 % tistih, ki berejo e-knjige, to počne na Kindlu ali Nooku (Rainie, Zickuhr, Purcell, Madden in
Brenner, 2012).

6.5.2 Poslovni model
Amazon posluje po veleprodajnem modelu, kot že omenjeno to pomeni, da od založnika kupi
knjige in nato sam postavlja ceno, ki je v večini primerov postavljena izredno nizko in mu
posledično prinaša izgube pri prodaji. Vendar pa s takšno cenovno politiko pridobiva nove
zveste kupce in si zagotavlja visok tržni delež. Velikih pet (Random House ni sodeloval) se je
ustrašilo njegove prevelike moči in hitro rastoče baze zvestih kupcev, ki pričakujejo e-knjige
po nizkih cenah, kar bi sčasoma Amazonu dalo možnost, da bi zahteval vedno višje rabate ter
potem, ko bi uničil večino tekmecev, začel dvigovati cene. Založniki so želeli upočasniti rast
Amazonove baze kupcev ter ohraniti nadzor in stabilnost pri cenah, medtem ko bi na trg
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vstopili novi ponudniki in bi na trg prišle nove naprave, kar bi naredilo trg bolj raznolik
(Shatzkin, 2011). Od njega so zahtevali nov način poslovanja oz. prehod na agencijski model
(Macmillan je za nekaj časa celo umaknil svoje knjige iz Amazonove knjigarne). Amazon, ki
si izgube knjig največjih založniških hiš preprosto ni mogel privoščiti (knjige velikih šest
predstavljajo 70 % prodaje), je nazadnje pristal na nov način poslovanja (Shazkin, 2011 in
Shatzkin, 2011c), leto kasneje je po agencijskem modelu začel poslovati tudi Random House.
V vmesnem obdobju je imel pred ostalimi določeno stopnjo prednosti, saj je za prodane eknjige od Amazona dobil več, kupci pa so za njih plačali manj. A prednost je bila zgolj
kratkoročna, saj je priljubljenosti iBookstora naraščala, izredno dobro pa so se prodajali tudi
iPadi, česar pri Random House verjetno niso pričakovali. Njihovi knjižni naslovi (npr.
uspešnice kot so Da Vincijeva šifra, Dekle z zmajskim tatujem) pa niso bili na voljo preko
ene pomembnejših prodajnih poti, iBookstore.
Apple, Google, B&N in Kobo z založniki poslujejo po agencijskem modelu. Ameriško
ministrstvo za pravosodje je zoper Apple in nekatera založniška podjetja vložilo tožbo zaradi
domnevnega dogovarjanja o cenah e-knjig s čimer naj bi omejeval konkurenco. Ameriške oblasti
pa so že dosegle poravnavo s Hachette Book Group, Harper Collins in Simon &Schuster
(decembra lani pa je preiskavo uvedla tudi Evropska komisija, in sicer želi ugotoviti, ali so se
založbe Hachette Livre, Harper Collins, Simon&Schuster, Georg von Holzbrinck in Penguin z
Applom dogovarjali o cenah e-knjig ter tako kršili pravila konkurence v EU).
Amazon je pridobil 55-65 % popuste od knjižnih založnikov, Google Settlement določa rabat
okoli 38 % (Hodgkin, 2009), Apple jemlje le 30 % provizijo in je tako za mnoge avtorje in
založnike zelo privlačen.

6.5.3 Posojanje e-knjig
Amazon je že pred časom oznanil, da bo v svojo ponudbo vključil možnost posojanja knjig. Za 14
dni je tako mogoče e-knjigo posoditi prijatelju, v tem času kupec do nje nima dostopa
(posnemanje fizičnega sveta), slabost je tudi, da posoja ni mogoča za vse naslove (avtorske
pravice), vsako posamezno e-knjigo pa je mogoče posoditi zgolj enkrat. Še pred njim je možnost
posojanja e-knjig prijateljem ponudil B&N in s predstavitvijo storitve doživel zasmehovanje s
strani Amazona. Pri posoji B&N e-knjig pa obstojijo enake omejitve kot pri Amazonu.
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Ostali veliki ponudniki posojanja e-knjig (še) nimajo v lastni ponudbi, čeprav ga je Kobo že pred
časom naznanil.
Amazon pa je jeseni 2011 postal tudi ponudnik knjižničnih storitev, in sicer je članom njihovega
Prime kluba poleg brezplačne izposoje filmov in hitrejše dostave naročenega blaga, omogočil še
izposojo Kindle knjig v zameno za letno naročnino v višini 80 dolarjev. Člani kluba imajo na
voljo 145.000 e-knjig, vendar je izposoja mogoča le preko amazanovih naprav. Čeprav pri
izposoji ni nobenih časovnih omejitev (izposoja je lahko večna), pa obstoji omejitev pri številu
izposoj, ta je omejena le na e-knjigo mesečno. Po besedah Amazona storitev izredno pozitivno
vpliva na prodajo e-knjig, saj naj bi med člani zaznali 30 % povečanje prodaje. Velja pa tudi
omeniti, da pri amazonovi knjižnični dejavnosti ne sodeluje noben od velikih šest založnikov, nad
storitvijo pa so se že pritoževali tudi avtorji oz. njihovo cehovsko združenje Authors Guild, ki so
Amazon obtožili vključevanja njihovih knjižnih del v storitev brez njihovega dovoljenja in
dovoljenja založnika (Tippin, 2011 in Greenfield, 2012e).

6.5.4 Prisotnost na evropskem trgu
Digitalni trg je globalen, kar je tudi ena od prednosti e-knjig. Le-te so na voljo, ne da bi vmes
obstajale kakršnekoli geografske ali carinske ovire (edina umetno ustvarjena ovira je DRM).
Oblikovanje novega globalnega prodajnega modela pa tudi ni povsem preprosto, saj je potrebno
upoštevati različne zakonodaje in davčne politike (Williams, 2010b). Na evropskih tleh so z
izjemo B&N, prisotni vsi zgoraj omenjeni veliki igralci, ki bolj ali manj uspešno premagujejo vse
spremljajoče se ovire in vsi pospešeno gradijo baze knjig v različnih evropskih jezikih. Na voljo
pa ni nobenih uradnih statistik, ki bi natančneje orisali prisotnost posameznih podjetij na
evropskem trgu.
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6.6 KAJ POTREBUJEMO ZA USPEŠEN TRG E-KNJIG
Če želimo biti na trgu uspešni, moramo biti dobro seznanjeni z njegovimi lastnostmi; glavne
značilnosti, kdo so naši kupci, kakšne so njihove lastnosti, potrebe in želje, itd. Potrebno je
slediti spremembam ter trg prepričati z inovativnostjo.
Na podlagi uspeha e-knjige v ZDA lahko izpostavimo glavne dejavnike:
-

dostopnost knjižnih naslovov

-

tehnologija

-

metapodatki in dobra iskalna orodja

-

enostaven nakup

-

urejena politika postavljanja cen

-

distribucija

-

poznavanje bralca/potrošnika

-

konkurenca

-

urejeno področje avtorskih pogodb

Določeni dejavniki, kot bomo lahko videli v nadaljevanju, tudi v ZDA še niso povsem
izpolnjeni in tako določena področja še niso povsem urejena.
6.6.1 Dostopnost knjižnih naslovov
Kot smo že povedali je Amazon leta 2007 ob predstavitvi Kindla, trgu ponudil tudi obširen
katalog e-knjig, skoraj 90.000 naslovov, danes pa ponuja že več kot milijon e-knjig. Če to številko
primerjamo z obdobjem pred Kindlom, hitro ugotovimo, da je bila v 90-ih letih prejšnjega stoletja
izbira minimalna in za kupce nezanimiva. Za pridobitev pozornosti kupca in ohranitev njegovega
interesa, je namreč potrebna ustrezno velika ponudba, tega se večina ameriških knjigotržcev
dobro zaveda, zato si želijo sodelovanja s čim večjim številom založnikov, veliki založniki pa s
pridom digitalizirajo starejše knjižne naslove in izdajajo nove naslove tudi v elektronski obliki. V
letu 2011 je bilo v ZDA z ISBN oštevilčenih 1.555,790 knjig (knjige, e-knjige, audioknjige) od
tega je bilo 183,183 e-knjig ali vsega 12 % (Hoffelder, 2012a). Vendar pa ISBN ni najboljši
pokazatelj, koliko e-knjig izide na leto, saj vsak format dobi svoj ISBN – npr. ePub enega, Kindle
format drugega, mehko vezana knjiga tretjega, trdo vezana knjiga pa četrtega.
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6.6.2 Tehnologija
Nudenje za potrošnika privlačnih bralnih naprav je za razvoj e-knjige izrednega pomena, saj se je
pokazala jasna korelacija med lastništvom bralnika in prodajo e-knjig – več prodanih bralnikov
pomeni tudi večje število prodanih e-knjig, hkrati pa naj bi bila med bralci, ki letno kupijo manj
kot 10 knjig, manjša verjetnost, da bodo kupili bralnik ali iPad (Digital Europe, 2012).
Razumeti je potrebno, da nas je hiter tehnološki razvoj v zadnjih desetletjih razvadil – skoraj
vsakodnevno imamo na voljo nove, hitrejše in zmogljivejše računalnike. ENIAC je tehtal
okoli 80 ton, prvi prenosni računalnik je bil trgu predstavljen v 80-tih letih prejšnjega stoletja
in je tehtal slabih sedem kilogramov ter zmogel le nekaj osnovnih nalog, danes tablični
računalniki, ki tehtajo nekaj več kot pol kilograma, zmorejo skorajda vse. Svoj čas za razvoj
so potrebovali tudi bralniki. Prvi bralniki so bili okorni, počasni in estetsko ne najbolj
privlačni. Danes so oblikovno lepši, hitrejši, večina jih sledi trendu zaslonov na dotik,
pridobivajo nove funkcije, izboljšuje se kakovost baterije, kakovost e-črnila, podpora
različnih formatov, obstaja možnost dodajanja opomb in posredovanja teh opomb tretji osebi,
možnost podčrtovanja besedila, že prvi Kindle je imel vgrajen slovar, večina današnjih
bralnikov že omogoča dostop do spleta in direktni nakup knjig, obstaja sinhronizacija med
različnimi napravami, pri Kobu lahko bralci med branjem komunicirajo drug z drugim.
Napredek na tehnološkem področju in konkurenca pa cene vseh izdelkov uspešno znižujejo.
Ena od značilnosti velikih založniških hiš je,da navadno same ne razvijajo tehnologije,
temveč so le njeni uporabniki oz. kupci. Cilj je uporabljati aplikacije, tehnologijo, ki jo je
razvil nekdo drug. Na primer: Random House je kupil tehnološko podjetje Smashing Ideas
(Shatzkin, 2011f).
Zdi se, da danes bralnikom ni prava konkurenca tiskana knjiga, temveč so to tablični
računalniki, ki so resnici na ljubo veliko bolj zabavni, a seveda manj primerni za udobno
branje daljših besedil.

6.6.3 Metapodatki in iskanje e-knjig
S selitvijo prodaje knjig na splet postajajo metapodatki vedno pomembnejši in razumevanje
pomembnosti kakovosti metapodatkov je ključ do boljše prodaje, zato bi moralo biti
upravljanje metapodatkov ena izmed strateških prioritet. Dobro urejena in opremljena
metapodatkovna zbirka pomeni lažje iskanje ter posledično boljše prodajne rezultate. Podatki
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Nielsena Bookscan kažejo, da se knjige s popolnejšimi metapodatki v povprečju bolje
prodajajo za kar 70 % (Wilkins, 2011). Druga raziskava je pokazala, da je prodaja e-knjig s
popolnejšimi metapodatki kar za polovico večja v primerjavi z metapodatki slabše
opremljenimi e-naslovi (Feldman, 2012). Nepopolni metapodatki pa pripomorejo tudi k bolj
nezanesljivim prodajnim rezultatom – pripomorejo k počasnejšemu prenašanju informacij o
artiklu po celotni dobavni verigi, k slabši prodaji in k bolj množičnemu vračanju izdelkov.
Veliki igralci (predvsem Amazon) imajo boljše metapodatke, kar potrošnike še dodatno
prepriča, da začnejo knjigo iskati v njihovi trgovini in jo nenazadnje tam tudi kupijo.
Metapodatki namreč vključujejo podatke o knjigi, njeni vsebini, avtorju, recenzije ter so v
spletni trgovini nadomestek fizične knjige in spremljajočih podatkov na ovitku v fizični
knjigarni. Pomembnosti podatkov o knjigi se Amazon dobro zaveda že od samega začetka in
prodaja na spletu se pravzaprav ni dosti spremenila ali preoblikovala od tistega kako jo je
zastavil Amazon v 90-ih letih prejšnjega stoletja.
Še vedno pa se velika večina založnikov srečuje s problemom napačnih metapodatkov v
spletnih trgovinah, kot kaže nova študija BISG, raziskovalne skupine knjižne industrije, ki jo
je ustanovilo ameriško združenje založnikov (njihov cilj je založnikom, knjigotržcem,
knjižnicam in vsem ostalim, ki delujejo na področju tiskanega in elektronskega medija
poenostaviti logistiko) (Greenfield, 2012f). Nad metapodatki namreč založniki nimajo prave
kontrole, saj med tistimi, ki jih posredujejo knjigotržcu in tistimi, ki se nato pojavijo v spletni
trgovini obstojijo razlike, metapodatki niso nujno napačni, le na poti med založnikom in
prodajnim mestom doživijo spremembe. Večina založnikov, distributerjev in knjigotržcev pa
si poleg poenotenja želi na metapodatkovno shemo dodati nove elemente, ki so povezani
predvsem s trženjem.

6.6.4 Enostaven nakup
Raziskava, ki se je sicer navezovala na prenos glasbe, je pokazala, da se 75 % potrošnikov ne
bo več vrnilo v spletno trgovino, če prenos traja dlje kot štiri sekunde (Gomez, 2008). Vse
hitreje pa želijo do vsebin priti tudi bralci. Želijo si hitre in prijazne izkušnje, direkten prenos
e-knjige na bralnik ter čim manj klikanja z miško. Omenjenim trendom sledijo vsi pomembni
igralci, ki se ukvarjajo s trženjem e-knjig.
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6.6.5 Urejena politika postavljanja cen
Čeprav lahko med glasbeno in knjižno industrijo vlečemo mnoge paralele, ki so bolj ali manj
upravičene ter večina strahov glede e-knjige izhaja prav iz izkušenj in posledic, ki so jo imele
digitalne datoteke v glasbeni industriji pa nastane velik razkorak pri cenovni politiki. Predmet
prodaje v glasbi je pesem in obstaja možnost prodaje ene pesmi za en dolar. Prodaja e-knjig,
po posameznih poglavjih pa ni smiselna (knjiga navadno nastopa kot celota), razen v primeru
turističnih vodnikov, kuharic, šolskega in podobnega gradiva.
Visoke cene e-knjig so se v preteklosti upravičevali z visokimi honorarji, z izgubo dobičkov
na račun piratstva, zaščito prodaje t-knjig ter varovanjem njene vrednosti. Še vedno so v
nekaterih primerih cene e-knjig višje od t-knjig in po tistem, ko je velikih šest izsililo
poslovanje po agencijskem modelu, so se dvignile cene tudi v Amazonovi trgovini. Random
House je, na primer, s prvim marcem 2011 prešel na agencijski model in spremenil cene eknjig z 9.99 dolarjev na 12.99 dolarjev (Lubart, 2011). Vendar pa gledano v celoti cene eknjig stalno padajo, tako so bile v letu 2011 v primerjavi z letom 2009 cene nižje za 11 %.
Poleg tega, da narašča prodaja najcenejših e-knjig (pod tremi dolarji), se je povečala tudi
prodaja dražjih e-knjig - na seznamu najbolje prodajanih je naraslo število tistih, ki stanejo
deset dolarjev ali več (Greenfield, 2011b). Amazonu knjige ki so cenejše od desetih dolarjev
predstavljajo 75 % vse prodaje (Shatzkin, 2011). Pri vseh knjigotržcih pa se je povečalo tudi
število brezplačnih vsebin, s katerim želijo promovirati branje e-knjig. Le-te pa do določene
mere vplivajo na prodajo plačljivih e-knjig - na voljo je toliko brezplačnih knjižnih naslovov,
da bralcem preprosto zmanjka časa za prenos in branje plačljivih e-knjig.
Shatzkin je prepričan, da bi morali avtorji podpirati agencijski model ter biti proti nizkim
cenam e-knjig - višje kot so cene, večji je dobiček. Vzdrževanje visokih cen in vrednosti
knjige koristi obem stranem, saj naj bi nižje cene e-knjig tisku prinesle še hitrejše izumiranje,
s čimer bi se znižali dobički za založnike in avtorje ter pospešil propad fizičnih knjigarn, ki so
eden od načinov promocije knjig (Shatzkin, 2011g). Cilj je postaviti razumno ceno, ki jo bodo
kupci še sprejeli, hkrati pa bo založnikom omogočilo zdravo poslovanje (previsoko ali
prenizko postavljena cena lahko vodi v bankrot).
Vendar pa kar 20 % vseh prodanih e-knjig Amazonu predstavljajo e-knjige pod enim
dolarjem (Carnoy, 2011). Eden izmed problemov pri oblikovanju politike postavljanja cen je
torej izredna priljubljenost zelo poceni e-knjig. Vpliv cene na prodajo je junija 2011
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demonstriral Amazon z akcijo Sunshine Deals, in sicer je ponudil 600 e-knjig pod ceno treh
dolarjev. Veliko število knjig s seznama se je uvrstilo na lestvico najbolje prodajanih knjižnih
naslovov. Vendar pa je prodaja teh e-knjig v nekaj dneh začela drastično padati (Lubart,
2011b), kljub temu se je jasno pokazalo, da Amazon kratkotrajno pomembno vpliva na
nakupovalne navade ljudi. Pokazalo pa se je tudi, da bi se morali založniki ki poslujejo po
agencijskem modelu in imajo nadzor nad cenami, večkrat eksperimentirati s cenami in
opazovati učinke na prodajo.
Zaenkrat še ni pravega modela postavljanja cen e-knjigam – noben izmed večjih založnikov
cen ne postavlja po neki utečeni, dosledni ali matematično podprti poti. V preteklosti so se
nekatere hiše odločile da bodo e-knjige ponujali 20 % ceneje kot tiskane naslove, nekateri so
se odločili za ceno 16.99 dolarja ne glede na ceno t- knjige, spet drugi so se odločili, da bo
cena za e-knjige enaka ceni t-knjige, saj je primarni pomen knjige vsebina in ne nosilec
(Thompson, 2010). Amazon pa si že od vsega začetka (kot smo že omenili) zveste kupce in
trden položaj na trgu pridobiva z zniževanjem cen e-knjigam do skrajnosti, kar si lahko
privošči zaradi dobičkov s prodajo ostalih izdelkov, ki jih ima v svoji ponudbi. Takšna
politika pa ima dvojno škodo. Kot prvo knjigi zmanjšuje vrednost ter kot drugo uničuje
konkurenco na trgu in posledično zmanjšuje raznolikost.

6.6.6 Prodajne platform in distribucija
Izrednega pomena je urejena in dobro organizirana distribucija e-knjig, ki potrošnikom
omogoča dostop do željenih vsebin. Trženje e-knjig zahteva ustrezno platformo, razvoj le-te pa
zahteva visoke finančne vložke, ki si jih lahko privoščijo le največji in najbogatejši. Največje
spletne knjigarne omogočajo enostaven in predvsem varen nakup, hkratno branje naslova na
različnih napravah, komunikacijo preko socialnih omrežij ter tudi bralno napravo v različnih
jezikih (večje jezikovne skupine).

6.6.7 Enoten format e-knjig
V preteklosti je obstajala množica različnih formatov e-knjig. Prva širše uporabljena formata
sta bila Palm in Microsoft Dot Lit, tu je bila še programska oprema Adobe Reader na osebnih
računalnikih. Format Palm je poskušal postati vodilni format e-knjig na dlančnikih sprva
preko Peanut Press, kasneje preko trgovine Palm Digital. Palm Pilot je prevzel trg e-knjig na
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dlančnikih in preprečil konkurenci prihod na trg (Shatzkin, 2011). Ko je septembra 2006 na
trg prišel Sonyev bralnik, so založniki imeli izbiro med štirimi formati: Palm, Microsoft dot
lit, Adobe in Sony. Med bolj priljubljenimi je bil (računalniški) Adobe - v času, ko je bilo v
Adobu na voljo 100.000 knjižnih naslovov, je obstajalo le okoli 40.000 v formatu Palm, še
manj v formatu Microsoft in Sony. Velik korak k poenotenju formatov e-knjig je pomenil
ePub, ki je brezplačen in odprt standard, ki ga razvija IDPF (International Digital Publishing
Forum) in je nadaljevanje standarda Open eBook. Temelji na zapisih XML, XHTML in CSS.
Besedilo se prilagaja velikosti zaslona bralnika, slikovno gradivo pa se naslanja na zunanje
datoteke (JPG, GIF, PNG, SVG). Na ePubu temelji tudi razširitev DTB (Digital Talking
Book) za govorne knjige, omogoča pa tudi označevanje (zaznamki, risanje, opombe) in danes
velja za najbolj razširjen format. Kljub temu pa Kindle še vedno vztraja na lastnem formatu
AZW, ki temelji na formatu mobi in ga je razvilo francosko podjetje Mobipocket ter temelji
na odprtokodnem Open eBooku (Shatzkin, 2011). Podpira ga veliko naprav, od dlančnikov
Palm, mobilnih telefonov, pametnih telefonov do bralnikov in tabličnih rezultatov.

6.6.8 Poznavanje kupcev
Različna socialna omrežja (Facebook, ipd.) in računalniška podjetja (Apple, Google) poznajo
bralca veliko bolje kot knjižni založniki – v podatkovni bazi imajo na milijone uporabnikov,
ki z iskanjem, s klikanjem, z dodajanjem povezav, slik ter razkrivanjem osebnih podatkov,
hobijev, interesov, itd. podjetjem dajejo vstop v svet infomacij o njihovih značilnostih, željah
in potrebah. V preteklosti so knjižni založniki tekmovali le med seboj, danes pa se v knjižni
svet vključuje vse več podjetij, ki ima veliko boljše podatkovne baze o potrošnikih. V teoriji
obstaja možnost, da založniki pridobijo velike količine podatkov o bralcih (nakupne navade in
obnašanje med branjem - koliko časa bere, ali prebere celotno knjigo, preneha brati po nekaj
straneh), vendar pa podjetja kot so Amazon, Apple in Google teh podatkov praviloma ne želi
deliti z njimi (kot poroča portal DBW pa naj bi Google na konferenci o trženju septembra
2012 predstavil rezultate študije o obnašanju kupcev knjig). Zato ostajajo brez možnosti, da bi
bolje kot kdajkoli prej v zgodovini razumeli, česa si njihovi kupci želijo ter s pomočjo teh
podatkov oblikovali in izdali vsebine v formatih, ki bodo med bralci priljubljene (kupljene).
Raziskava, ki jo je oblikovalo neodvisno ameriško tehnološko in raziskovalno podjetje
Forrester Research, je pokazala, da skoraj polovica založnikov ne ve ničesar o navadah
njihovih bralcev na spletu (brskanje, socialna omrežja), dve tretjini ne ve ničesar o njihovih
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nakupovalnih navadah zunaj področja knjige, 42 % pa ne ve ničesar o bralnih navadah njihovih
kupcev. Anketa je sicer pokazala, da zgolj 13 % vprašanih nima nikakršnega seznama kupcev, na
primer seznama elektronskih naslovov, vendar pa se je potrebno zavedati, da takšen seznam še ne
predstavlja podatkovne baze potrošnikov. Raziskava je tudi pokazala, da se založniki zavedajo
vse večje potrebe po direktnem trženju, hkrati pa je druga raziskava (DBW, Forrester Research)
pokazala, da skoraj dve tretjini vprašanih založnikov načrtuje povečane investicije v pridobivanje
podatkov o bralcih v letu 2012 (le 1 % namerava ta sredstva zmanjšati) (Greenfield, 2012g).
Medtem pa imajo vsi veliki knjigotržci, ki imajo največje deleže na trgu e-knjig odlične baze
podatkov o kupcih ter preko digitalnih sledi natančno sledijo nakupovalnim in bralnim navadam
potrošnikov kot tudi vodijo evidenco o njihovih demografskih podatkih. S pomočjo teh podatkov
lažje oblikujejo strategije, kako kupca prepričati, zakaj bi moral imeti nek izdelek oz. zakaj bi
moral t-knjigo zamenjati z e-knjigo.
Pomembnost ciljnega trženja je pokazala raziskava BISG, ki je ugotovila, da okoli 35 %
kupcev e-knjig kupi 60 % vseh e-knjig, kar predstavlja 48 % vseh prihodkov e-knjig. Medtem
pa 22 % kupcev t-knjig kupi 53 % vseh t-knjig kar predstavlja 50 % prihodkov na trgu t-knjig.
Kupci e-knjig porabijo za knjigo manj, saj kupujejo več poceni oz. prenašajo brezplačne eknjige (Greenfield, 2012h).

6.6.9 Konkurenca
Tehnološki napredek v simbiozi s povečano konkurenco je omogočil nižanje cen in
tehnološke izboljšave. Ponudniki na trgu so začeli tekmovati, kdo bo ponudil boljši in cenejši
bralnik. Leta 2010 so pri Kobu objavili, da bodo ponudili bralnik za 159 dolarjev, B&N pa za
149 oz. 199 dolarjev (odvisno ali je šlo za Wi-Fi ali 3G), kar je nenazadnje prisililo tudi
Amazon, da je ceno s 259 spustil na 189 dolarjev (Shatzkin, 2011). Kindle in Nook sta danes
potrošniku dosegljiva že za manj kot sto dolarjev (prvi Kindle se je prodajal po ceni 400
dolarjev). Boljši in cenejši bralniki so zagotovo eden od razlogov za boljše prodajne rezultate
e-knjig. Razvoj trga pa spodbujajo tudi nove platforme in naraščajoče število e-knjig.
Konkurenca tako povečuje ponudbo, večja izbira prinaša večje število kupcev in posledično
rast deležev na trgu.

39

KLANČAR B.: Pripravljeni na digitalno revolucijo. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2012

6.6.10 Urejeno področje avtorskih pogodb
Avtorske pravice za e-knjige so trenutno še nedorečene. Uveljavil se je trend višjih honorarjev
v primerjavi s tistimi pri izdaji t-knjig, le-ti naj bi bili mogoči zaradi nekoliko nižjih stroškov
založnika pri produkciji e-knjige (Blackie, 2010).
Ob podpisu pogodb založniki navadno želijo pridobiti pravice za tiskano kot pravice za
elektronsko verzijo. Specializirani e-založniki, v želji po konkurenčnosti velikim tradicionalnim
založbam, avtorjem ponujajo 3-5 letne avtorske pogodbe (RossettaBooks, Diversion Books) in
v prepričanju, da je prihodnost nepredvidljiva želijo avtorjem omogočiti čim večjo fleksibilnost.
Knjižni trg se namreč spreminja (novi prodajni kanali, novi formati, novi pogoji prodaje) in
nekateri založniki želijo avtorjem v času novega vala razvoja industrije omogočiti nova
pogajanja glede njihovih avtorskih pravic. Spet drugi založniki ravno obratno želijo odkupiti
širok nabor avtorskih pravic – pravice za audioknjigo, izdaja zunaj meja ZDA, prevodne
pravice, ponovna izdaja revijah, časopisih. S tem pa dobijo založniki tudi možnost popolnega
eksperimentiranja s formati, cenami, ipd. (Williams, 2010c).

7

EVROPA

Evropa je del globalnega gospodarstva in vse spremembe na tujih trgih imajo sčasoma
posledice tudi na evropsko stanje. Tako je tudi ameriška rast prodaje e-knjige zbudila
evropsko e-knjižno založništvo, čeprav se je večina založniških hiš dolgo upirala in zavračala
obstoj e-knjige, mnoge težave, ki so jih z njenim uveljavljanjem imeli v ZDA pa so skepso še
poglabljale. Evropski založniki so tako v večji meri nov medij sprejeli nejevoljno, posledično
pa so ga slabo sprejeli tudi evropski bralci. Za večino evropskih držav je značilna močna
navezanost na paradigmo, ki je industrijo izoblikovala v preteklosti ter tradicionalni odnos
med založniki in knjigotržci, hkrati pa se založniki morda veliko bolj kot ameriški kolegi
zavedajo dvojne narave svojega dela – so kulturni delavci, ki skrbijo za kulturni predmet in
poslovneži, ki morajo skrbeti za finančno plat posla. Medtem ko želijo trenutne spremembe
razumeti skozi zgodovino, pa ameriški založniki sledijo spremembam in se nanje aktivno
odzivajo (Swinkels, 2011).
Poleg rigidnosti evropskih birokratov in posledične višje davčne stopnje na e-knjige, Kovač
(2010) razloge za evropski zaostanek išče v odsotnosti knjgotržca v Evropi, ki bi bil
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primerljiv z Amazonom in bi bil sposoben prevzeti njegovo vlogo pri razvoju trga e-knjig.
Razlog za neobstoj knjigotržca, ki bi distributiral knjige izdane v vseh evropskih državah v
vseh evropskih jezikih kot to v ZDA počne Amazon, je jezikovna raznolikost evropskih
narodov. Naslednji razlog za zaostanek je dejstvo, da je večina evropskih spletnih knjigarn v
lasti ali deluje pod nadzorom fizičnih, ki pa si logično prizadevajo za obstanek
tradicionalnega poslovnega modela ter za uspešno poslovanje na trgu e-knjig (razvoj platform
itd.) nimajo ne dovolj velikega interesa kot tudi ne finančnih sredstev. Za zaostanek pa naj bi
bili do določene mere krivi tudi literarni agentje, ki zastopajo največje svetovne pisce
uspešnic in se ne zavedajo, da je potrebno knjige v Evropi pogosto prevajati. V primeru, da se
založnik odloči za izdajo knjižnega dela še v e-obliki, mora za prevodne pravice plačati še
enkrat, saj pri podpisu pogodbe za izdajo t-knjige e-izdaja še ni bila predvidena oz. e-pravice
še niso obstajale. Če pri tem upoštevamo, da se je pri e-knjigah uveljavila praksa izplačevanja
višjih avtorskih honorarjev (okoli 25 % maloprodajne cene knjige, za t-knjige navadno velja
5-10 % maloprodajne cene knjige), že omenjene višje davke ter nenazadnje rabat e-trgovcu,
takšen seštevek stroškov pokaže, da ima založnik minimalen dobiček ali tega sploh nima.
Eden od problemov evropskih e-knjig je tudi pomanjkanje uradnih in po enotni metodologiji
zbranih podatkov (to onemogoča primerjavo med posameznimi državami). Podatke več ali
manj zbirajo posamezniki, ki na področju tudi profesionalno delujejo, zato v večini primerov
obstojijo le ocene, koliko e-knjig naj bi bilo na voljo. Svetovalka za digitalno založništvo v
Italijanskem združenju založnikov ter članica odbora Mednarodnega foruma digitalnega
založništva (IDPF), Cristina Mussinelli, je v začetku 2011 ocenjevala, da je v Italiji na voljo
7.000 e-knjijg v italijanščini, v Nemčiji med 30.000 in 40.000 nemških e-knjig, v Franciji
med 50.000 in 60.000 v francoščini (Kalder, 2011a). Medtem pa Shatzkin (2011) piše, da je
svetovalno podjetje A.T. Kearney v sodelovanju z italijanskim knjigotržcem e-knjig Book
Republic prišel do podatkov, da naj bi bilo v nemščini v formatu ePub na voljo 100.000, v
francoščini 50.000 naslovov (manj kot 2/3 oz. 1/3 kot jih je ponujal Amazon v angleščini pred
več kot tremi leti), manj kot 10.000 e-knjig je bilo na voljo v španščini, italijanščini ali
švedščini. Te številke se ponovno razlikujejo tudi od podatkov različnih evropskih založnikov
in knjigarn kot bomo lahko videli v nadaljevanju.
Glavno pobudo pri razvoju e-knjige v Evropi so prevzeli založniki, ki so na večjih trgih,
izoblikovali konzorcije oz. skupne platforme za prodajo e-knjig – npr. v Nemčiji je nastala
platforma Libreka, v Španiji Libranda, v Italiji eDigita (več o posameznih združevanjih v
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nadaljevanju pri posameznih državah). Knjigarne se v svetu e-knjige zaenkrat še ne znajdejo
najbolje, močno se bojijo za lastno preživetje in želijo zaustaviti rast prodaje e-knjig ter
preprečiti veliko zmanjšanje prodaje t-knjig, ki vodi v propad zidanih knjigarn. Prehod s tiska
na elektronsko obliko je zagotovo veliko lažji za spletne knjigarne (Shatzkin, 2011). Založniki
pa so se znašli v precepu – ohraniti želijo kupce in avtorje ter slediti trendom, hkrati pa si
želijo ohraniti tradicionalen odnos s knjigarnami, saj prodaja t-knjig v Evropi še vedno
predstavlja 99 % vse prodaje (Kalder, 2011b).
Šele v letu 2010 smo lahko tudi v Evropi začeli govoriti o počasnem prebujanju trga e-knjig.
Med hitreje rastočimi je bila Nemčija, sledili sta Nizozemska in Francija (Williams, 2010d).
Na konferenci EDITECH v Milanu leta 2011 pa naj bi po besedah evropskega predsednika
evropske izpostave Koba, italijanski založniki končno le ugotovili, da e-knjige ne morejo več
ignorirati. Še pol leta pred tem so o e-knjižnem svetu govorili kot o ameriškem fenomenu, ki
se Evrope ne tiče (Swinkels, 2011).

7.1 Značilnosti evropskih trgov
Evropa je jezikovno in kultruno razdrobljen kontinent; 27 članic Evropske unije (EU) ima 23
uradnih jezikov, navkljub velikim prizadevanjem Bruslja med državami še vedno obstojijo
velike gospodarske in kulturne razlike, posledično pa se v posameznih državah vodijo
različne kulturne politike na področju knjige. Knjiga je v številnih državah subvencionirana in
regulirana s strani države, tako se določen odstotek državnega proračuna namenja podpori
knjige in z različnimi mehanizmi blaži učinke trga (enotna cena, nižji davek na knjige, ipd.),
saj je obstoj knjige v javnem interesu. Čeprav so knjige upravičene do nižjih davkov oz.
davka ni, pa so e-knjige v večini držav obdavčene po normalni stopnji, saj se njen nakup
smatra kot storitev, kar je eden izmed razlogov da so e-knjige v Evropi dražje kot v ZDA in
posledica primerljivosti cen t-knjig in e-knjig je manjše zanimanje kupcev za nakup slednjih.
Trgi so različno veliki in za tuje vlagatelje bolj ali manj zanimivi. Zagotovo so zanimivejši
veliki jezikovni trgi, kot so Španija, Francija, Nemčija, na katerih ameriški ponudniki že
uspešno promovirajo branje e-knjig in kot bomo videli v nadaljevanju pomembno vplivajo na
višanje deleža e-knjige na trgu. Na manjših, kot je na primer Slovenija, pa je prav zaradi
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majhnosti in posledičnega manjšega interesa ameriških knjigotržcev za trg pričakovati še
počasnejši razvoj e-knjige.
Med evropskimi trgi obstajajo velike razlike – v velikosti, kulturi, davčni politiki in stopnji
razvoja e-trga. V naslednjih podpoglavjih si bomo pobližje pogledali značilnosti razvoja trga
e-knjig v državah, kjer se že kažejo pomembnejši prodajni rezultati - Velika Britanija,
Francija, Nemčija, Španija, Italija, Skandinavske države - ter seveda dogajanje v Sloveniji.

7.1.1 VELIKA BRITANIJA
Bowker Market Research poroča, da se britansko knjižno založništvo zadnja tri leta sooča s
stalnim padanjem dobička. Med letoma 2008 in 2011 so se dobički znižali za 9 %. Vendar pa
se število prodanih knjig (vključno z e-knjigami) povečuje (Tagholm, 2012). Tiskane knjige
so oproščene davka, e-knjige pa so obdavčene po normalni stopnji, 20 %.
Britanski trg že uspešno zmanjšuje časovni zamik za ameriškim e-trgom, saj e-knjige
doživljajo eksponantno rast prodaje in naraščanje njenega tržnega deleža že vpliva na
spremembe v knjižnem svetu. Hitrejši razvoj trga je mogoč, zaradi enostavne globalne
distribucije in različnih naprav, ki omogočajo branje e-knjig (od bralnika, pametnega telefona
do tabličnega računalnika). Po podatkih Nielsen BookScan je bilo leta 2011 prvič izdanih več
e-knjig kot trdo vezanih knjig (Jones, 2012), kar se do danes ni zgodilo še v nobeni drugi
evropski državi. Prodaja e-knjig na splošnem trgu se je posebno močno povečala po odprtju
lokalne britanske Kindle trgovine v avgustu 2010 ter po prihodu iPada na britanski trg
(Wischenbart, 2011). Nekateri založniki poročajo, da se je prodaja e-knjig med letoma 2009
in 2010 povečala med 100 % in 800 %, njihova prodaja pa je predstavljala tržni delež med
1 % in 9 % (Jones, 2011).
Med ponudniki e-knjig vodijo akademski založniki Taylor and Francis, Springer, Pearson,
med splošnimi pa Penguin in Bloomsburry. Penguin Group je poročal, da so e-knjige na
britanskem trgu predstavljale 8 % vse prodaje, ravno tako sta o rasti prodaje poročala
Bloomsburry in Hachette UK, in sicer je prvi povečal prihodke z 131.000 na 2,3 milijona
dolarjev v letu 2010 (Wischenbart, 2011), pri slednjem pa je prodaja e-knjig leta 2010
predstavljala samo 1 % prihodkov, leto kasneje pa že 12 % (Curtis, 2012). Amazon pa je maja
2011 poročal, da je v britanski Kindle trgovini razmerje med prodajo e-knjig in trdo vezanih
knjig 2 proti 1.
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Prvi ponudnik bralnika je bil Borders UK z iLiadom, vendar pa je bil med kupci veliko bolj
priljubljen Sonyev bralnik, ki je v Waterstonovih trgovinah postal na voljo jeseni 2008 (Neill,
2009a). V prvem četrtletju 2009 je David Kohn, vodja e-prodaje pri največji knjigarniški
verigi v Veliki Britaniji, Waterstones, priznal, da se bralniki kot tudi e-knjige prodajajo bolje
kot so pričakovali. Prodali so 30.000 bralnikov, kar 25.000 več od pričakovanj ter 100.000 eknjig oz. desetkrat več od predvidevanj (Neilan, 2009). Istega leta so pri Waterstones še
razkrili, da jim e-knjige predstavlajo najhitreje rastoče področje; vsaki dve minuti naj bi
prodali e-knjigo po povprečni ceni 6,5 funta, njihov povprečni kupec e-knjig pa naj bi v
zadnjem letu v povprečju kupil šest naslovov. V času razkritja podatkov je imel Waterstones
13.000 e-knjig (Neill, 2009a). WH Smith je najprej ponudil lasten bralnik Iriver, skupaj s
100.000 e-knjigami, jeseni 2011 pa je partnerstvo sklenil s Kobom. Največja britanska
neodvisna knjigarniška veriga, Foyles, pa je februarja 2012 v sodelovanju z berlinsko
platformo Txtr odprla e-knjigarno ter ponudila aplikacijo za branje e-knjig na Applu in
Androidih (Johnson, 2012). Novo partnerstvo je v letu 2012 sklenil tudi Waterstone, in sicer
je na veliko presenečenje vseh podpisal pogodbo z Amazonom - še nekaj mesecev pred tem je
direktor knjigarniške verige Amazon označil za »neusmiljenega zaslužkarskega hudiča«
(Walsh, 2011), pojavljale pa so se tudi govorice, da bo partnerstvo sklenil z B&N oz. da
razvija lastno bralno napravo. Napovedano sodelovanje z Amazonom je sprožilo tudi številne
kritike, predvsem zaradi že znane politike poslovanja Amazona, prodaja Kindla v največji
knjigarniški verigi v Veliki Britaniji pa bo moč Amazona na britanskem knjižnem trgu še
povečala in postavila konkurenco v še bolj nemogoč položaj.
Kindlova trgovina se je odprla avgusta 2010, njen prihod na britanski trg je oteževala ureditev
brezžične povezave (ki med drugim omogoča tudi direkten nakup e-knjige), podobne
tehnološke ovire so Amazonu težave povzročale tudi drugje po Evropi. V ZDA je sklenitev
partnerstva s ponudnikom veliko lažje, saj je za celotno področje na voljo en operater,
medtem ko je trg na evropskih tleh razumljivo neenoten in Amazon je moral v vsaki
posamezni državi najti partnerja, ki omogoča povezovanje Kindla na svetovni splet. V Veliki
Britaniji so sklenili pogodbo s podjetejem Qualcom, že mesece pred tem pa so nekateri
britanski založniki Amazon oskrbovali z vsebinami (Neill, 2009b),
Večje uspehe pri prodaji Kindla in iPada so beležili že med božičnimi prazniki 2010, raziskava,
ki jo je opravila YouGov, je pokazala, da je bilo med božičnimi prazniki 2011 prodanih 1,3
milijona bralnikov, v letu 2012 pa se ocenjuje, da je v Veliki Britaniji okoli 3,5 milijona
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bralnikov in okoli 7 milijonov tabličnih računalnikov (Curtis, 2012). V primerjavi z ostalimi
evropskimi trgi je adaptacija bralnih naprav relativno visoka – vodi Kindle (14 %; samo v prvih
petih mesecih po odprtju lokalizirane Kindle trgovine naj bi Amazon prodal 400.000 naprav),
sledi Sony eReader (6 %) ter iPad (5 %) in iPhone (12 %) (Wischenbart, 2011).
Na britanskem trgu e-knjig so močno prisotni ameriški ponudniki, in sicer poročilo Enders
Analysis kaže da si ga delita Amazon (75 %) in Apple (15 %) (Digital Europe, 2012). Velika
Britanija pa je tudi prvi evropski knjižni trg na katerem je Google omogočil dostop do eknjigarne s katerim so britanski bralci dobili dostop do verjetno največje zbirke e-knjig, s
tisočimi knjižnimi naslovi, ki jih nudijo največje britanske založniške hiše – Hachette,
Random House in Penguin – kot tudi več kot dveh milijonov brezplačnih del, katerih avtorske
pravice so že ugasnile (Hoffelder, 2011).

7.1.2 FRANCIJA
Francoski trg knjig je relativno močno reguliran, saj državna politika posega na celotno
področje, ki je razdelano na številne segmente. Francoski založniški trg je leta 2010 povečal
prihodek za 3 %, vendar je število prodanih izvodov padlo za 2,7 %. Leta 2009 je trg e-knjig
predstavljal zgolj 0,5 %, leta 2011 se je odstotek povišal na 1,8 %, kljub nizkemu odstotku pa
je Francija z digitalizacijo (a ne v komercialne namene) začela že zelo zgodaj - Narodna
knjižnica in digitalna knjižnica Gallica nudita okoli 1,5 milijona dokumentov, v Europeano pa
prispeva največ gradiva.
Francija je prva članica EU, ki je znižala davek na e-knjige, in sicer so davek na knjige v
začetku leta povišali s 5,5 % stopnje na 7 % ter med artikle, ki so upravičeni nižje obdavčitve
vključili tudi e-knjige (O'Leary, 2012b), zaradi tega pa je Evropska komisija zoper njo že
uvedla preiskavo. V državi velja sistem enotnih cen, ki so ga v začetku letošnjega leta prenesli
tudi na e-knjige. V letu 2011 je bila povprečna cena e-knjige 12,2 eura, najpogostejši format je
bil ePub (86 %), v e-obliki naj bi bilo 35,3 % najbolje prodajanih knjig na voljo za prenos na
legalen način (leta 2010 je bil ta odstotek za polovico manjši), podoben odstotek e-knjig pa je
bilo na voljo za nelegalen prenos (ta odstotek je bil leta 2010 za skoraj 10 % nižji)
(Wischenbart, 2011). Vidimo lahko, da se povečuje število e-knjig kot tudi prisotnost piratstva.
Značilnost Francije je, da močno zavira prihod globalnih igralcev v želji po zaščiti lastne
kulture in knjižne industrije. Na to kaže tudi

dogajanje ob prihodu Appla in iPada na
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francoski trg, ko je v sodelovanje z njim po agencijskem modelu stopila le peščica francoskih
založnikov, relativno neuspešen je Amazon (Hoffelder, 2012c), močno se je nasprotovalo tudi
googlovi digitalizaciji knjižničnih del. Vendar pa so sčasoma začeli z njim sodelovati nekateri
veliki založniki; tako je npr. Google digitaliziral 70 % starejših knjig Hachette Livres, z njim
sodeluje tudi La Martiniere. Septembra 2011 pa so obtožnice proti Googlu, zaradi kršenja
avtorskih pravic oz. nedovoljene digitalizacije njihovih knjig, umaknili Albin Michel,
Flammarion in Gallimard.
Prodaja e-knjig je v večji meri dominirana s strani domačih ponudnikov. Francija ima dolgo
tradicijo založnikov, ki imajo pomembno vlogo tudi pri distribuciji knjig, trend pa se je
prenesel tudi na trg e-knjig. Tri največje distribucijske platforme so: Numilog, (v lasti
Hachette in ponuja več kot 34.000 e-knjig ter 130.000 brezplačnih e-knjig), Eden Livre (v
lasti neodvisnih založniških hiš Gallimard, La Martiniere in Flammarion in ponuja 5.000
naslovov) in Epagine (ponudnik tudi na nizozemskem trgu). Mejnik, ki je pričal o založniški
pripravljenosti spodbujanja razvoja e-knjige se je zgodil, ko so največji francoski založniki
Eden Livres, Eplateforme in Numilog ter distributer Epagine maja 2010 napovedali skupno
distribucijo e-knjig (v podobnem času je bila v Španiji lansirana Libranda). Skupna platforma
naj bi omogočala hitrejši razvoj trga e-knjig, lažji in hitrejši dostop do kataloga e-knjig vsem
knjigarnam, hkrati pa naj bi državi preprečila prevzem nadzora nad enotno platformo e-knjig,
ki bi po prepričanju založnikov delovala v prid knjigarnam (Johnson, 2010). Neodvisne
knjigarne so skušale združiti moči na skupni platformi 1001 Libraires (1001 knjigarn), ki je
omogočal dostop do kataloga skoraj milijona t-knjig in okoli 80.000 e-knjig. Projekt se je po
letu dni izkazal za predragega in napovedali so njegovo ukinitev. Na previsoko zastavljene
cilje kaže že samo ime - 1001 knjigarn - v resnici je sodelovalo manj kot tri sto knjigarn. Med
pomembnejšimi ponudniki e-knjig v Franciji je tudi Fnac, največji evropski ponudnik
kulturnih izdelkov in elektronike (20 % vse prodaje predstavljajo knjige), ki ponuja 82.000
naslovov ter je med letoma 2009 in 2010 doživel podvojitev prenosov e-knjig
(60.000/120.000). Jeseni 2011 pa je sklenil partnerstvo s Kobom in tako bralcem omogočil
dostop do več kot 2 milijonov e-knjig, časopisov in revij. V začetku naslednjega leta so že
poročali, da so med zadnjim prazničnim obdobjem prodali 30.000 bralnikov Kobo (v samo
dveh mesecih so prodali več bralnikov Kobo kot bralnikov FnacBook v celem letu, teh naj bi
prodali 20.000) (Hoffelder, 2012d). Pomemben ponudnik stripov (stripi so v Franciji močno
razvit žanr) je Digibidi (Wischenbart, 2011). Obstaja pa tudi sodelovanje med ponudnikom e-

46

KLANČAR B.: Pripravljeni na digitalno revolucijo. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2012

knjig Mobcast in telekomunikacijskim podjetjem Orange. Julija je spletno knjigarno v
Franciji odprl tudi Google.

7.1.3 NEMČIJA
Nemški knjižni trg je tretji največji na svetu in velja za enega izmed evropskih trgov na
katerem se delež e-knjige na trgu najhitreje povečuje. Še pred dvema letoma trg e-knjige
skorajda ni obstajal, kot kažejo rezultati študije Nemškega združenja založb in knjigarn iz leta
2011 je bil trg e-knjig leta 2010 vreden 21,2 milijona eurov oz. 0,5 % deleža trga (ne
upoštevaje učbenikov in akademskih knjig), leto kasneje pa je študija (anketa je potekala
januarja 2011) že pokazala, da 5,4 % vseh prihodkov založnikov predstavljajo e-knjige.
Dobra novica je tudi, da narašča število e-knjižnih naslovov – velike založniške hiše izdajajo
in tržijo veliko večino novih knjižnih naslovov tudi v e-obliki in kar med 80 % in 90 %
najbolje prodajanih knjig je na voljo tudi v e-obliki. Podatki za marec 2011 kažejo, da okoli
35 % nemških založnikov izdaja e-knjige (80 % pa je to načrtovalo v prihodnosti) oz. če
založbe ločimo glede velikosti: e-knjige izdaja 65 % največjih založniških hiš, 44 % srednje
velikih in zgolj 28 % najmanjših založb. Vodijo založniki, ki izdajajo znanstveno in referenčno
gradivo ter stvarno literaturo, vendar tudi število izdaj leposlovnih del počasi narašča. Med bralci
pa so e-knjige še vedno izredno nepriljubljene – študija (izvedlo jo je Nemško združenje
knjigotržcev v sodelovanju s tržnim raziskovalnim podjetjem GfK) je pokazala, da v letu 2011
78 % Nemcev ni želelo brati knjig z zaslona, 85 % je bilo prepričanih, da bralna naprava ne nudi
enakovredne bralne izkušnje, izražena pa je bila tudi velika navezanost na t-knjigo. Visokim
številkam navkljub pa je razveseljujoča novica, da sta se zgoraj omenjena odstotka tistih, ki
ne želijo brati e-knjig oz. so prepričani, da bralna naprava ne nudi t-knjigi enakovredne
izkušnje, v primerjavi z letom 2009 zmanjšala za 5 % oz. 3 % (Wischenbart, 2011 in O’Leary
2012a in Nawotka, 2011a), kljub temu kot vidimo nemške ponudnike čaka še veliko dela pri
prepričevanju nemških bralcev pri prevzemanju »novih« bralnih navad.
Na področju e-knjig ni nobenih regulacij glede določanja cen, vendar pa vsi ponudniki eknjige prodajajo po ceni, ki jo določi založnik. V primerjavi s t–knjigami so cene v povprečju
nižje za 20 % (Wischenbart, 2011), tako kot v večini evropski držav, je tudi v Nemčiji
neusklajenost med davčno stopnjo za e-knjige (19 %) in t-knjige (7 %).
Število knjigarn se je med letoma 2006 in 2008 zmanjšalo za več kot 250, predvsem zaradi
dveh velikih knjigarniških verig, Thalia in DBH, ki nadzorujeta nemški trg (Sieg, 2008), po
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letu 2008 pa se je trend zapiranja nadaljeval, zaradi vse bolj priljubljenih spletnih knjigarn.
Zidane trgovine so se morale poslužiti novih pristopov, kar je pomenilo odpiranje internetnih
terminalov znotraj knjigarn, povečevanje ponudbe na spletu, nudenje vpogledov v knjige, ter
več aktivnosti na socialnih omrežjih. Finančna sredstva so začeli vlagati tudi v e-knjige in
bralnike (vodita že omenjeni največji knjigarniški skupini). Še vedno pa zgolj 32 % knjigarn
ponuja e-knjige; ta odstotek je pri večjih knjigarnah višji, medtem ko manjše knjigarne
ostajajo previdne, a so vprašanje, ali naj vstopijo na trg e-knjig, že zamenjale z vprašanjem,
kako naj to storijo (Weise, 2011). Skoraj vsi knjigotržci (91 %) pa se strinjajo, da je glavna
ovira pri prodaji e-knjig premajhno zanimanje kupcev (Nawotka, 2011a).
Aprila 2011 je Amazon ponudil 40.000 nemških e-knjig v nemški Kindlovi trgovini (in skoraj
milijon naslovov v celoti). Kobo je na nemški trg vstopil julija 2011 ter naznanil sodelovanje z
največjim nemškim ponudnikom e-knjig, Libreka, ki ga je leta 2006 ustanovilo Nemško
združenje založb in knjigarn in e-knjige ponuja od leta 2009 dalje, leto kasneje so prodajo eknjig omogočili tudi ameriškim in drugim tujim založnikom (avgusta 2011 je bilo v ponudbi
80.000 e-knjig, od tega 28.000 v nemščini) (O’Leary, 2010). Med pomembnejšimi ponudniki eknjig sta še knjigarni Libri (največji ponudnik t-knjig in po lastnih trditvah tudi e-knjig – junija
2011 naj bi imel v katalogu 450.000 e-knjig, od tega 80.000 v nemščini) in neodvisni
knjigotržec Ciando (leta 2011 je imel v katalogu 220.000 e-knjig od 600 založniških hiš) ter
ponudniki distribucijskih storitev Txtr, Bookwire, KN Digital (Wischenbart, 2011). Skoobe pa je
skupen projekt Bertelsmannaa in Holtzbrincka, ki temelji na naročniškem modelu, in sicer
uporabnikom v zameno za mesečno plačilo desetih eurov omogoča izposojo e-knjig. Zaenkrat
so vsebine dostopne le z applovimi napravami (preko operacijskega sistema iOS), načrtujejo pa
razširitve za Android.
Thalia se zaveda, da se morajo knjigarne prilagoditi novim izzivom in potrebam trga, zato
sklepajo zavezništva z ostalimi evropskimi verigami, med drugim posluje s francoskim
Chapitrom in nizozemsko Selexyz (aktivna tudi na Poljskem in Ukrajini). Razvili pa so tudi
lasten bralnik Oyo (za ceno 139 eurov, leto kasneje pa še nov model za 20 eurov ceneje), ki
je bil na voljo tudi pri tujih partnerjih. Že leta 2008 pa je sklenila pogodbo s Sonyem
(Weise, 2011), na svojih policah pa ima tudi bralnik TouchMe TFT-Reader za 49 eurov.
Weltbild, ki ga z e-knjigami zalaga Ciando, je lasten bralnik ponudil šele lansko jesen, in
sicer Reader 3.0 za 60 eurov (bil je prvi ponudnik bralnika pod sto euri). Pred prihodom
Kindla na nemški trg, naj bi bilo v Nemčiji prodanih 450.000 bralnikov. V začetku leta
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2011 je bila najbolj priljubljena bralna naprava Sony (35 %), sledil je Kindle (11 %), kljub
temu da uradno še ni bil prisoten na nemškem trgu ter Oyo (8 %). Poleti istega leta, ko sta
na trg že vstopila Amazon in Apple, pa so se odstotki spremenili; Sony (25 %), Kindle
(18 %), iPad (8 %) in iPhone (3 %) (Wischenbart, 2011). Julija 2011 je na trg vstopil Kobo,
slabo leto kasneje pa še Google.

7.1.4 ŠPANIJA
Španija je srednje velik trg (slabih 50 milijonov prebivalcev), hkrati pa je španščina tretji
najpogostejši jezik na svetu, ki ima okoli 650 milijonov govorcev. Na španskem trgu
prevladujejo majhni in srednje veliki založniki, a večji del trga nadzorujejo trije največji
Grupo Planeta, Santiallana in Random House/Mondadori, ki veliko izvažajo tudi na latinski
trg (Wischenbart, 2011). Leto 2011 je bilo za špansko knjižno založništvo najslabše leto v
zadnjih desetih letih, saj je bilo število novo izdanih knjižnih naslovov za 2,4 %, povprečne
naklade pa so se v primerjavi s tistimi iz leta poprej zmanjšale za 22,4 %. Podatki Ministrstva
za izobraževanje, kulturo in šport pa potrjujejo rast števila e-knjig, ki naj bi predstavljale že
17,9 % vseh registriranih naslovov v podatkovni zbirki (ISBN), kar je 55 % več kot v letu
2010 in so v času pisanja naloge predstavljaje 2,4 % vseh prihodkov na knjižnem trgu
(Lionetti, 2012d). Cene e-knjig so v primerjavi s t-knjigami v povprečju nižje za 30-35 %
(Wischenbart, 2011).
Poleg drage digitalizacije, h počasnemu razvoju trga pripomore tudi slabo razvita
distribucijska mreža, slaba razširjenost bralnikov, slaba izbira knjižnih naslovov ter
kompleksnost nakupovanja e-knjig (v povprečju naj bi bilo za nakup potrebnih kar 14 klikov)
ter višjega davka (21 % vs. 4 %) (Critchley, 2011). Večina španskih založnikov se dolgo ni
odločila za direktno prodajo e-knjig kupcem, saj so bili dobički prenizki, hkrati pa si niso
želeli razdora s tradicionalnimi knjigarnami, saj so bile le-te še vedno glavni vir dohodka
(Celaya, 2010). Prvi resen pojav e-knjige na španskem trgu je pomenila ustanovitev
distribucijske platforme Libranda junija 2010, ki deluje na osnovi B2B (kupuje od
založniških hiš ter prodaja spletnim knjigarnam) in posluje na različnih evropskih trgih, ZDA
in Latinski Ameriki (119 založnikov, 83 spletnih knjigarn). Nastala pa je z odločitvijo
vodilnih španskih založniških hiš (Planeta, Random House Mondadori, Santillana, Roca
Editorial, Grup62, SM in Wolters Kluwer), da združijo distribucijo e-knjig, upravljanje z
vsebinami ohranijo v lastnih rokah, preprečijo nadzor kateremu od ameriških podjetij in
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zavarujejo španski trg. S sklenitvijo sodelovanja z ameriškim Overdriveom, ki je že dalj časa
zainteresiran za španski trg, je pridobila 300.000 knjižnih naslovov v angleščini in ostalih tujih
jezikih. Libranda je bila upravičena tudi do državnih subvencij, ki jih je prejela za razvoj
poslovanja na oblaku in razvoj knjižničnih izposojevalnih programov. Eden pomembnejših
ponudnikov e-knjig je Grupo Planeta, največji knjižni založnik v Španiji, sedmi največji na
svetu, v lasti ima tudi največjo špansko knjigarniško verigo Casa del Libro, pokriva skoraj
polovico (45 %) deleža trga e-knjig, naj bi v letu 2011 prodala 40.000 e-knjig (cca. 1 % vse
prodaje), kar predstavlja tretjino vseh prodanih e-knjig v španskih knjigarnah (Critchley,
2011). Skupaj z Bertelsmannom ima v lasti tudi knjižni klub Booquo (distributer je Libranda),
ki ponuja za mesečno naročnino deset eurov neomejeno uporabo njihovih e-knjig (v primeru,
da bralec ne izbere nove in komercialno uspešne knjige, npr. Stephenie Meyer, v tem primeru
je to edina knjiga za celo mesečno naročnino - te omejitve obstajajo, zaradi avtorskih pravic).
Grupo Planeta je za razvoj digitalnega knjižnega kluba

prejela tudi državna sredstva

(Lionetti, 2012b). Z namenom večje konkurenčnosti Amazonu se je Planeta spomladi 2012
povezala z največjim španskim telekomunikacijskim podjetjem, Telefonica SA, ki bo ponudil
tehnologijo in distribucijo, Grupo Planeta pa bo poskrbela za vsebine (Baigorri, 2012).
Pomemben delež na trgu e-knjig, in sicer v višini 25 %, ima francoska knjigarniška veriga
Fnac, sledi največji evropski veleprodajalec El Corte Ingles, ki ima tržni delež okoli 20 %
(Celaya, 2010 in Lionetti, 2012a in Wischenbart, 2011). Amazon je začel v Španiji delovati
šele septembra 2011, kindlovo trgovino pa je odprl decembra istega leta, Google je svojo eknjigarno v Španiji odprl junija 2012 in že sodeluje z vsemi pomembnimi španskimi založniki
ter ima v ponudbi 60.000 španskih naslovov (Hoffelder, 2012e).
Med prvimi dostopnimi bralniki na španskem trgu leta 2008 sta bila Papyre in Sony, cena
obeh se je gibala med 300 in 400 euri. Dva dneva pred začetkom prodaje Kindla v Španiji (in
dostopa do več kot 22.000 naslovov v španščini, katalonščini, galicijščini in baskovščini) je
Casa del libro predstavila lasten bralnik, Tagus, ki je omogočil dostop do 60.000 naslovov,
trenutno pa se prodaja za ceno 120 eurov (Critchley, 2011). Junija 2011 je lasten bralnik
predstavilo tudi že omenjeno telekomunikacijsko podjetje, Telefonica SA, in sicer bralnik
Movistar Ebook bq.
Natančnih podatkov o prodaji bralnikov ni. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v letu 2010
prodanih 260.000 bralnikov (med bolj priljubljenimi sta bila Papyre in Sonyev bralnik)
(Costa, 2011), drugi podatki pravijo, da naj bi bilo prodanih okoli 80.000 bralnikov, 30.000
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do 50.000 tabličnih računalnikov, po ocenah Librande pa je bilo do konca leta 2011 prodanih
300.000 bralnikov (od tega 60.000 Sonyevih bralnikov in 40.000 Kindlov) in 150.000
tabličnih računalnikov (močno vodi iPad s 100.000 prodanimi napravami) (Wischenbart,
2011). Število bralnikov (različnih ponudnikov) na trgu počasi narašča, a temu trendu
prepočasi sledi naraščanje vsebin.
Mednarodno podjetje International Data Corporation (IDC), ki se ukvarja z zbiranjem
podatkov o dogajanja na trgu, svetovanjem, informacijsko tehnologijo, telekomunikacijami je
poročalo, da je bilo v letu 2011 49 % e-vsebin v Španiji prenesenih brez avtorskega
dovoljenja, kar naj bi bilo enakovredno 793 milijonom evrov. Leto poprej so piratske vsebine
predstavljale samo 40 % (Lionetti, 2012c).

7.1.5 ITALIJA
Trg e-knjig v Italiji je še vedno skorajda neobstoječ, saj se njen trenutni delež giblje okoli
1,5 %. Večina e-knjig je v Italiji opremljena z DRM zaščito, tako kot v večini evropskih
držav so obdavčene po višji stopnji (20 %), njihgove cene pa so 20-30 % nižje od tiskanih
različic (Wischenbert, 2011).
Tri pomembnejše založniške skupine Gems, Feltrinelli in RCS so maja 2010 ustanovili skupno
podjetje za distribucijo e-knjig, eDigita, ki je postalo vodilno na italijanskem trgu (Jones, 2011).
Največja italijanska založniška hiša Mondadori je oktobra 2010 napovedala sodelovanje z
italijanskim Telekomom in njegovo trgovino e-knjig Biblet. Njegovi ponudbi naj bi dodali
1.200 lastnih knjižnih naslovov. Maja 2011 pa je Mondadori napovedal sodelovanje z
italijanskim Vodafonom (Wiscenbart, 2011), julija 2012 pa je podpisal pogodbo s Kobom (v
italijanščini bo na voljo njihova platforma, bralniki pa so bodo prodajali v 400 trgovinah) –
bralci naj bi imeli na voljo 30.000 e-knjig v italijanščini (Farrington, 2012). Kindlova trgovina
se je v Italiji odprla konec leta 2011 in je pomembno spodbudila trg e-knjig. V Italiji pa naj bi
bilo že do oktobra 2010 prodanih 300.000 iPadov (Wiscenbart, 2011).

7.1.6 SKANDINAVSKE DRŽAVE
Skandinavski trgi so majhni (vsaka država ima le okoli pet milijonov prebivalcev, izjema je
Švedska), kar predstavlja dodatno oviro pri razvoju trga e-knjig, saj je težko doseči kritično
maso ljudi in si zagotoviti dobičke, ki bi upravičili investicije v digitalizacijo. Zato tudi dolgo
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ni bilo prisotnih globalnih igralcev, kar pa razvoj e-knjige še dodatno upočasnjuje. Švedska se
uvršča med države z najbolj razvito bralno kulturo, na lestvici uporabe interneta so pri vrhu
ter so močno naklonjeni elektronskim novostim, kljub temu pa je tudi tu e-knjižni trg skoraj
neobstoječ, založniki pa se tudi že četrto leto zapored soočajo s padanjem prodaje t-knjig
(Wischenbart, 2011). E-knjige, ki so obdavčene po višji stopnji, so še vedno v embrionalni
fazi ter predstavljajo le okoli 0,5 % deleža na trgu ali celo manj kot je bil delež v ZDA pred
petimi ali šestimi leti (Coker, 2011).
Zaradi odsotnosti tujih, na trgu prevladujejo domači ponudniki. Med vodilnimi prodajalci eknjig je Adlibris, ki je v lasti največje švedske založniške hiše Bonnier in je leta 2010
predstavila lasten bralnik Letto. Vodilna knjigarniška veriga Akademibokhandeln in spletna
knjigarna Bokus pa sta ustanovili Dito. Največji skandinavski distributer e-knjig je Elib, ki je
v lasti švedske založniških skupin Bonnier, Natur & Kultur, Norstedts in Piratforlaget,
mesečno distribuira okoli 50.000 e-knjig različnim prodajalcem in knjižnicam na Danskem,
Švedskem, Norveškem in Finskem. Konkurenco mu predstavlja neodvisna platforma Publit
(Wischenbart, 2011).
Novembra 2011 je Apple odprl iBookstore za skandinavski trg in ponudil 120.000 naslovov
(v danskem jeziku samo dobra dva ducata) (Coker, 2011).

7.1.7 SLOVENIJA
Slovenija je država z izrazito močno razvito knjižnično mrežo, dobički v založniški industriji pa
so majhni. Davek na knjige je med najvišjimi v Evropi, e-knjige pa so obdavčene še višje (20 %).
Pomembna značilnost slovenskih bralcev je branje knjig v angleščini, in sicer naj bi bilo v večjih
slovenskih knjigarnah kar 15-20 % vseh prodanih knjig v angleščini (Wischenbart, 2011), o
številu naročenih angleških knjig iz tujine pa niti ni podatka.
Zaenkrat se na znanstvenem področju z e-knjigo med založbami najbolj resno ukvarjata
Digitalna knjižnica Pedagoškega inštituta (www.pidigitallibrary.si), ki izdaja knjige s
področja družboslovja in humanistike izključno v elektronski obliki ter Založba FDV
(http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/), ki se ukvarja s knjigami s področja pedagoške in
raziskovalne dejavnosti fakultete. E-knjige so v večini primerov prosto dostopne.
E-knjiga namenjena splošnemu trgu pa trenutno skorajda še ne obstaja. Ruslica
(http://www.vecer.com/ruslica/), prva slovenska založba in knjigarna e-knjig (oktobra 2008 jo je
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ustanovilo založniško-časopisno podjetje Večer), večjih prodajnih uspehov in večje
prepoznavnosti med Slovenci ni doživela, saj ni pridobila pravic za prodajo tržno zanimivih knjig
- na začetku delovanja založbe so v svojo ponudbo vključili le slovenske klasike, sčasoma so sicer
začeli dodajati dela sodobnih domačih in tujih avtorjev, a je njihov nabor knjižnih naslovov še
vedno premajhen, da bi privabil večji krog bralcev – obsega le okoli 150 naslovov.
Večjo prepoznavnost e-knjig med slovenskimi bralci lahko pričakujemo, ko bodo na trg resno
vstopile večje založbe. Študentska založba je na 27. slovenskem knjižnem sejmu (november
2011) predstavila prvih 25 e-knjig (slovenskih avtorjev) in v času pisanja naloge ponudbe še ni
povečala. Cene se v povprečju gibljejo med petimi in desetimi euri, a bodo po besedah vodje
projekta e-knjig pri založbi, Renati Zamida, te pri naslednjih izdajah višje in primerljive cenam
mehko vezanih knjig. Zbirki Beletrina pa naj bi se pridružila tudi nekatera humanistična dela iz
zbirke Claritas, Koda in Scripta (Krkoč, 2011). Na spletni strani večjega poudarka e-knjigi ne
dajejo – obstoji povezava Elektronske izdaje, ki vodi do seznama e-knjig, opisi knjig so
opremljeni z besedo razprodano, na dnu pa se nahaja povezava do applove trgovine iBookstore
(na spletni strani založbe nekatere e-knjige niso opremljene niti s ceno).
Mladinska knjiga, ki resneje na trg e-knjig še ni vstopila (če odštejemo interaktivno otroško
slikanico 1001 pravljica), a ga že nekaj časa napoveduje, ima podpisano pogodbo s Kobom
(Kosmos, 2011). Nekaj njihovih knjižnih naslovov pa je že na voljo v Applovi trgovini
iBookstore. Cene e-izdaj so podobne cenam žepnic (med desetimi in dvajsetimi euri).
Razvoj lastne platforme za prodajo e-knjig je za majhen slovenski trg predrag (kot smo videli je
tudi za nekatere večje evropske založnike značilno združevanje in odpiranje skupnih platform).
Vse zgoraj omenjene založbe e-knjige tržijo preko applovega iBookstora, z izjemo Ruslice, ki ima
lastno spletno trgovino ter Mladinske knjige, katere e-knjige bodo kot smo že omenili na voljo v
Kobovi spletni knjigarni. Presenetljivo pa Študentska založba načrtuje tudi nudenje njihovih
angleških naslovov preko spletne knjigarne B&N (Bratož, Zlobec, Plahuta Simčič, 2011).
Tako kot izbira e-naslovov, je skromna tudi izbira bralnikov. Ruslica je predstavila bralnik
Kolibri, v večjih trgovinah z elektroniko je mogoče dobiti bralnik Sony in nekatere manj poznane
blagovne znamke bralnikov, iPad pa je v Sloveniji postal na voljo šele spomladi 2011.
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7.2 OVIRE IN STRAHOVI V EVROPI
Iz pregleda posameznih evropskih trgov lahko izpostavimo glavne dejavnike in strahove, ki
ovirajo razvoj trga e-knjig, med katerimi so nekateri bolj drugi manj upravičeni.

7.2.1 Višji davek in enotne cene na e-knjige
Davčna direktiva Evropske unije zapoveduje višino davka nad 15 %, vendar pri tem obstaja nekaj
izjem, med katere se uvršča tudi knjiga, njena e-različica pa ne, saj je definirana kot programska
oprema, njen nakup pa se smatra kot storitev (takšna obdavčitev je nerazumljiva, saj e-knjiga
prinese enake kulturne in družbene dobrine kot t-knjiga). Med cenami e-knjig v različnih
evropskih državah obstajajo ogromne razlike; na primer, knjižni naslov prodan na Madžarskem je
lahko za več kot 23 % dražji kot v Luksemburgu (Digital Europe, 2012).
V nekaterih državah želijo davka izenačiti, vendar pa o tem odloča Evropska komisija in šele
nato lahko sledi odločanje na državni ravni. Španija, na primer, je davek že želela znižati, a
Evropska komisija njihovega zakona ni potrdila (Nawotka, 2011b), vendar pa je na drugi
strani znižanje davka na e-knjigo brez privolitve Evropske komisije uspelo Franciji. Ravno
tako ima nižji davek oz. enako obdavčene e-knjige in t-knjige Luksemburg (davek so s 15 %
znižali na 3 %), kar omogoča Amazonu in Appleu, ki sta odprla sedež v državi, da ponudita eknjige po najnižji davčni stopnji v Evropi in imata posledično pred konkurenco prednost
nižjih cen. Vendar pa bo to mogoče le do leta 2015 oz. do uveljavitve spremembe davčne
zakonodaje v EU, s katero bo postal davek vezan na državo kupca in ne na državo prodajalca
(Lionetti, 2012d in Campbell, Jones, 2011).
Višje cene e-knjig v evropskih državah niso le posledica višje davčne stopnje, temveč tudi ena
izmed posledic sistema fiksnih cen, ki je eden izmed mehanizmov podpore knjigam in
neodvisnim knjigarnam. Kljub temu da enotne cene nekateri vidijo kot nekaj slabega pa v
Nemčiji, Franciji in Španiji tudi za e-knjige že velja sistem enotnih cen (Wischenbart, 2011).

7.2.2 Amazon in ostala ameriška podjetja
Eden izmed razlogov priljubljenost ameriških ponudnikov v Evropi je zagotovo za evropske
založbe in knjigarne oz. knjigarniške verige (pre)draga gradnja lastnih platform. Prodaja
preko že uveljavljenih knjigotržcev pa je še posebno privlačna za manjše trge, ki pri razvoju
e-distribucijskih poti nimajo druge možnosti kot povezovanje s tujimi podjetji. To so tudi trgi,
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ki so izredno odprti za zunanje vlagatelje in kulture, prebivalci pa v povprečju spretnejši
govorci tujih jezikov.
Podatki kažejo, da so se dobički od prodaje e-knjig ameriških založnikov v tujih državah (v
več kot 200 državah) v letu 2011 povečali za 333 % v primerjavi z letom poprej (prodaja tknjig se je v enakem obdobju povečala le za 2,3 %), prodaja se je najbolj povečala v Veliki
Britaniji, in sicer za 1317 %, v celinski Evropi pa za 219 % (Hoffelder, 2012b). Odstotki se
višajo, zaradi močnejšega zanimanja ameriških založnikov za evropske trge in njihove
posledične večje prisotnosti. Danes izvoz e-knjig ameriškim založnikom predstavlja 6 %
celotne prodaje, največjo prodajo v Evropi pa beležita Amazon in Apple (Greenfield, 2012i).
Več knjig kot Amazon proda, več moči ima in več možnosti za postavljanje težjih pogojev
poslovanja, dodaten strah pa Amazon založnikom predstavlja s svojimi založniškimi dejavnostmi
(ter privlačnimi honorarji za avtorje), s svojimi nizkimi cenami in obsegom ponudbe pa veliko
grožnjo predstavlja evropskim knjigotržcem (Bookdepository si je z nudenjem velike ponudbe
knjižnih naslovov in brezplačno poštnino po svetu pridobil veliko bazo kupcev, a ga je Amazon
lansko leto kupil). Poleg tega, da je nemogoče tekmovati z njegovo cenovno politiko pa
Amazon skrbno in natančno spremlja dogajanje na posameznih trgih (bralne in nakupne
navade s pomočjo digitalnih sledi, ki jih puščajo kreditne kartice in povezovanja Kindla na
spletno omrežje), a teh podatkov ne deli z lokalnimi založniki – Amazon tako o značilnostih
trga ve več od domačih založnikov in s temi podatki pridobiva možnost še za večji nadzor.
Na evropski trg sta vstopila tudi Kobo in Google (B&N se za vstop na evropski trg zaenkrat
še ni odločil), ki pridobivata knjižne naslove v različnih evropskih jezikih. Kobo je v Evropi
prisoten šele od jeseni 2011 dalje, prodajo in trženje e-knjig pa prilagaja značilnostim
posameznega trga. Njihova prodajna krivulja je podobna tisti iz ZDA v letu 2009 – kljub
dejstvu, da na posameznih evropskih trgih operirajo z nekaj deset tisoč naslovi, medtem ko
so pred tremi leti ameriškemu trgu ponujali nekaj sto tisoč e-knjig. Največjo rast prodaje
beležijo v Franciji, kjer se so v letošnjem maju prodali 329 % več e-knjig kot v celem
lanskem letu, sledi Nizozemska s 95 % prodajno rastjo in Nemčija, kjer je prodaja višja za
85 %. Prodaja raste predvsem zaradi povečevanja ponudbe e-knjig v lokalnih jezikih
(Greenfield, 2012j).
Večje možnosti v boju proti velikim ameriškim podjetjem imajo lokalne založniške hiše z
medsebojnim povezovanjem, česar se nekateri tudi dobro zavedajo (o sodelovanju med
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posameznimi založniškimi hišami, knjigarnami in telekomunikacijskimi podjetji smo že govorili
pri posameznih evropskih državah).

7.2.3 Odsotnost visokih finančnih sredstev in prodajnih platform
Razvoj trga e-knjig zahteva visoke finančne vložke, ki pa v Evropi niso mogoči, saj so
evropski trgi majhni in nekaj desetmilijonske investicije v razvoj trga preprosto niso mogoče.
Distribucijski kanali se razlikujejo od tistih v ZDA, več jih je in nekateri so v lasti založniških
hiš (Kalder, 2011a). Evropski založniki se tako kot ameriški kolegi niso odločili za način
poslovanja po modelu B2C, po katerem bi tržili direktno potrošnikom, vendar pa odsotnost
vertikalnega modela v Evropi predstavlja večji problem, saj dolgo ni bilo poskrbljeno za
ustrezno distribucijo e-knjig, medtem ko so imeli ameriški založniki že od samega začetka
veliko podporo pri knjigotržcih, ki so poskrbeli za e-knjižne platforme in spodbujali izdajanje
e-knjig. Zamujanje z vzpostavljanjem primernih platform je v Evropi še dodatno upočasnilo
razvoj trga e-knjige, in sicer so se prve pojavile šele leta 2010 (z izjemo Librande, ki je eknjige začela ponujati že leta 2009), za njihovo vzpostavitev pa so morali v večini primerov
poskrbeti založniki sami. Ker gradnja platform zahteva visoke finančne vložke pa je prišlo do
različnih povezovanj z ostalimi založniškimi hišami kot tudi s telekomunikacijskimi podjetji.

7.2.4 Počasna digitalizacija knjig
Če na večini večjih evropskih trgov novi knjižni naslovi izhajajo v tiskani kot tudi v e-obliki
pa večina evropskih držav še vedno slabo izkorišča starejše knjižne naslove oz. se knjige le
počasi digitalizirajo. Posledično je na večini evropskih trgov le skromna ponudba e-naslovov,
kar povzroča še dodatno zamujanje z digitalno revolucijo.

7.2.5 Odsotnost strategij knjigarn
Predsednica Združenja evropskih knjigarn in predsednica Mednarodnega združenja knjigarn,
Françoise Dubruille, je v intervjuju izjavila, da je glavni problem v Evropi, da knjigarne ne
vedo kakšno strategijo uporabiti pri soočanju z digitalnimi vsebinami in tako obstaja
utemeljen strah, da knjigarne ne bodo del rastočega trga digitalnih vsebin. Knjigarne bi
morale po njenem mnenju bolj kot kdajkoli razumeti potrošnike in nuditi vse formate knjig
preko različnih prodajnih kanalov (prednost pri prevzemanju novih strategij imajo razumljivo
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spletne knjigarne). Potrošnika je po njenem mnenju potrebno prepričati v smotrnost nakupa eknjige, predvsem pa povečevati obseg ponudbe, izboljševati metapodatke in kupcem na
spletnih straneh omogočiti interaktivnost (pisanje recenzij, ocenjevanje) (Nawotka, 2009).
Čeprav je prihodnost zagotovo seljenje na splet pa lahko fizične knjigarne obstojijo predvsem
s poudarjanjem prednosti trgovine kot fizičnega prostora oz. poudarjanja knjigarne kot
prostora za druženje, sproščanje in srečevanj z avtorji.

7.2.6 Vidljivost in lestvice najbolje prodajanih e-knjig
V Evropi se v navezavi z e-knjigami še vedno izredno slabo izkorišča socialne medije, še
vedno pa se za e-knjige tudi ne sestavlja seznamov najbolje prodajanih, ki je odlična ter
brezplačna promocija za knjižno delo. V preteklosti njihovo vključevanje na uradne sezname
niti ni bilo pomembno, saj so bile prodaje majhne in nepomembne, vendar pa z večanjem
priljubljenosti e-knjig njihovo vključevanje na lestvice postaja nujno (Pack, 2011). Nekateri
knjižni naslovi bi se morda uvrstili na sezname oz. bi se na njih uvrstili višje, če bi se
upoštevalo tudi prodajo e-knjig, zato bi morali prodajalci deliti podatke o prodaji e-knjig s
tistimi, ki sestavljajo sezname (npr. Nielsen, Bowker). Vendar je glede na trenutni trend težko
pričakovati, da bi na primer Amazon s komerkoli v Evropi delil podatke o prodaji na lokalnih
trgih. Tudi na področju seznamov najbolje prodajanih ZDA prehitevajo EU. Časopis New
York Times ima že od februarja 2011 dalje seznam najbolje prodajanih e-knjig ter tudi skupen
seznam e-knjig ter t-knjig. V večini evropskih držav pa so redki oz. neobstoječi celo neuradni
seznami oz. seznami najbolje prodajanih znotraj knjigarniške verige.

7.2.7 Piratstvo
Piratstvo je velik strah evropskih kot tudi ameriških založnikov. Strah še povečujejo izkušnje
glasbene industrije, v kateri so se prihodki in število zaposlenih po pojavu digitalnih datotek in
spletnega piratstva zmanjšali za polovico (Greenfield, 2012k) ter poročila kot je Macmillanovo iz
leta 2010, ki pravi da je kar 90 % njihovih novo izdanih knjig na voljo na piratskih straneh
(Schembari, 2010) ter poročanje Združenja nemških knjigotržcev oktobra 2011 o tem, da je v
Nemčiji 60 % vseh e-knjig prenesenih na ilegalen način (Digital Europe, 2012). O sproščenem
odnosu Evropejcev do piratskih vsebin priča tudi dejstvo, da je bila švedska piratska stranka
izvoljena v evropski parlament. Prenašanje e-knjig na nelegalen način pa se povečuje predvsem
na račun cenejših in zato lažje dostopnih bralnikov in drugih naprav. Ljudje si želijo vsebin, in ker
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le-te bodisi niso na voljo v trgovini bodisi za vsebino ne želijo plačati cene po kateri je e-knjiga na
voljo, se poslužijo enega izmed portalov s piratskimi vsebinami. Zato ne preseneča dejstvo, da
založbe najemajo različne agencije, ki po spletu iščejo in umikajo nelegalne piratske vsebine
(Thompson, 2010). Negativnih učinkov piratstva pa ne občutijo zgolj založniki in knjigotržci,
temveč tudi avtorji, ki v primeru nelegalnih prenosov ostanejo brez plačila.
Na piratstvo pa je mogoče gledati tudi z drugega zornega kota. Spletno deljenje povečuje
dostopnost do kulture in povečuje kulturno raznolikost in poznavalci poudarjajo, da niti eni
študiji ni uspelo povsem kredibilno dokazati, da spletno deljenje škoduje prodaji (Pišek,
2011). Sto tisoč prenosov piratske verzije ni enakovredno sto tisoč ukradenim knjigam, saj
lahko velik del teh knjig enačimo z brskanjem po knjigi v knjigarni, medtem ko se odločamo,
ali bomo knjigo kupili ali ne. Velika večina nelegalnih knjig tako ostane neprebranih, velika
večina datotek ni nikoli odprtih in velik del bralcev knjige, ki jih prenesejo nelegalno, le-te ne
bi nikoli kupilo, torej prodajna izguba ni tako velika kot se zdi na prvi pogled (Tan, 2011)
Boog (2012b) je zbral odgovore na vprašanje, zakaj se posamezniki poslužijo piratskih vsebin.
Razlogi so bili: na nelegalen način pridobijo e-knjige, ki jih že imajo v tiskani različici; piratskih
kopij se poslužijo le v primeru, da je t-knjiga razprodana; pomanjkanje denarja; knjižnice nimajo
knjižnih del, ki si jih želijo; nelegalnih kopij se poslužujejo le v primeru študijskega gradiva, saj je
to izredno drago; v primeru, da je e-knjiga dražja kot t-knjiga, nelegalno kopijo pridobijo iz same
nejevolje; z nelegalno e-knjigo pridobijo vpogled v besedilo, saj za delo niso pripravljeni plačati
preden ne poznajo njegove vsebine. Vidimo, da so najpogostejši razlogi finančne narave in
pomanjkanje ponudbe.

7.2.8 DRM (upravljanje digitalnih pravic)
Z nakupom e-knjige se ne kupi knjige, temveč zgolj licenco za uporabo vsebine oz. dostop do
nje, tako DRM ovira bralca, da bi z e-knjigo počel vse kar mu je omogočeno pri t-knjigi. Med
drugim je ne more brati na vseh napravah, natisniti ali jo navsezadnje prodati. Vsa ta dejstva
pri bralcih vzbujajo odpor. Dober pirat lahko odstrani DRM v nekaj minutah, kar dokazuje da
DRM ne preprečuje piratstva, medtem pa DRM preprečuje deljenje vsebin med prijatelji in s
tem preprečuje širjenje od ust do ust, ki je najboljša brezplačna promocija in njena odsotnost
posledično škodi prodaji. DRM pa naj bi celo spodbujal piratsvo (Berlucchi, 2012)
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V založniških krogih se že nekaj časa pojavljajo pozivi k odpravi DRM. Nemška Libreka je
poročala, da se nobena izmed njihovih e-knjig, ki je bila opremljena le z vodnim žigom
(watermark) ni pojavila na piratskih straneh, za razliko od tistih, ki so imele DRM (Meadows,
2012). Da je odprava DRM mogoča priča podatek, da Amazon že prodaja glasbene datoteke,
ki niso zaščitene z DRM.

7.2.9 Konkurenca angleških e-knjig
Za e-knjige v angleščini obstaja velik globalni potencial. V EU je angleščina najbolj razširjen tuji
jezik; angleško naj bi govorilo kar 38 % Evropejcev, v 16 državah EU je najpogostejši prvi tuji
jezik, njen delež pa še narašča - kot tuji jezik ima najvišji delež na Severu Evrope, visoko stopnjo
znanja angleškega jezika pa je zaznati tudi v manjših članicah, npr. Sloveniji (Eurobarometer:
Europeans and their Languages, 2006). Veliki ameriški knjigotržci na evropske trge vedno bolj
potiskajo angleške e-knjige in obstaja možnost, da bodo zaradi konkurence knjig v angleščini
evropski založniki prenehali kupovati prevodne pravice od Američanov (Nawotka, 2011c). Na
Danskem naj bi bil delež prodanih knjig v angleščini 25 %, v Sloveniji naj bi bil ta delež 15-20 %
(Shatzkin, 2011), hkrati ni podatkov, koliko angleških knjig v angleščini se proda preko največjih
spletnih knjigarn na ameriški trg in koliko v evropske države. Domnevamo lahko, da je število
kupljenih angleških knjig med evropskimi bralci še višje. V primeru Slovenije kot smo že
ugotovili, so največje knjigarne pomembno odvisne od prodaje knjig v angleščini, migracija
nakupov angleških knjig v digitalno okolje, bi za njih pomenila resne poslovne težave, hkrati pa bi
upad prodaje t-knjig v angleščini otežil dostopnost slovenskih t-knjig in močno osiromašil
produkcijo knjig v slovenščini (Kovač, 2012).
Zgovoren pa je podatek, da kar 48 milijonov Evropejcev zahteva e-knjige v angleščini
(Digital Europe, 2012). O priljubljenosti angleščine priča tudi podatek, da v Nemčiji Kobo
proda kar 27 % e-knjig v angleščini, na Nizozemskem celo 52 % (Greenfield, 2012j).
Presenetljivo je, da celo v državah kot so Francija, Italija in Španija vse več spletnih prodajaln
dodaja kataloge angleških knjig (Wischenbart, 2011). Ravno tako Amazon v različnih
evropskih državah močno publicira angleške t-knjige in e-knjige.
Slaba ponudba domačih e-knjig, nižje cene in lažji dostop do vsebin tujih še dodatno
spodbuja migracijo domačih kupcev k tujim knjigotržcem in angleškim knjigam. Z
naraščanjem deleža e-knjig v posameznih evropskih državah, se bo verjetno povečala tudi
prisotnost knjižnih del v angleščini.
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7.2.10 Samozaložništvo
Skupaj z naraščanjem priljubljenosti e-knjig pa narašča tudi priljubljenost samozaložništva,
izdaja knjige namreč še nikoli ni bila tako preprosta. Avtorju se ni potrebno ukvarjati s tiskom
in distribucijo, temveč besedilo zgolj objavi na spletni strani v izbranem formatu oz. se
posluži platforme enega izmed ponudnikov. Pomembnosti samozaložniške dejavnosti se
vedno bolj zavedajo tako tradicionalni založniki kot knjigotržci, ki se tradicionalno z
izdajanjem knjig niso ukvarjali. Tako imajo avtorji že na voljo, da knjigo objavijo preko
amazonovega KDP (Kindle Direct Publishing), B&N PubIt ali Kobovega Writing Life in za to
prejmejo višji avtorski honorar – njegova višina je odvisna od cene knjige, ki jo postavi avtor,
višja kot je cena, višji je honorar, ki lahko doseže celo do 70 % maloprodajne cene knjige za
prodani izvod (Hazard Owen, 2012), kar pa je za vsakega avtorja zagotovo zelo privlačno.
Omeniti je morda potrebno, da v primeru da ni prodaje tudi honorarja ni. Strah zbujajoče za
tradicionalne založnike pa je zagotovo dejstvo, da nekatere izmed teh knjig dosegajo zelo
dobre prodajne rezultate, pri Amazonu se že uvrščajo na sezname najbolj prodajanih in
dosegajo prodajo milijon izvodov; prvemu je številko milijon prodanih izvodov brez
založniške pogodbe uspelo preseči Johnu Locku (o lastnem uspehu je napisal tudi knjigo),
milijonska prodaja je med drugim uspela tudi Amandi Hocking (Flood, 2012). Drži pa tudi,
da se takšni dobro prodajani avtorji pri izdaji naslednjih knjig pogosto odločajo za
tradiconalne založniške hiše.
Če je bistvo samozaložništva izdaja knjige brez vpletenosti založbe pa so e-knjige pripomogle
k brisanju meja tudi na tem področju. Penguin je že pred letom dni ponudil samozaložniško
dejavnost Book Country, julija 2012 pa je za omenjeno dejavnost nakazal še resnejše namene
ter za 116 milijonov dolarjev kupil podjetje Author Soulution Inc, ki se ukvarja s storitvami
povezanimi s samozaložništvom (Williams C., 2012). Vprašanje pa je, kako bo a nakup
vplival na nadaljno dogajanje v založniški industriji.
Kljub temu, da vsakega avtorja od izdaje loči le nekaj klikov in samozaložništvo danes
predstavlja veliko nevarnost za založništvo je potrebno poudariti, da založniki pomembno
pripomorejo k uspehu knjige z nasveti o izboljšanju besedila, predvsem pa z ustrezno
promocijo, trženjem in različnimi distribucijski kanali.
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8

REZULTATI IN RAZPRAVA

V nalogi mi je uspelo doseči zastavljene cilje. Ugotavljam, da med Evropo in ZDA obstajajo
velike razlike pri uveljavljanju e-knjige. Medtem ko so ameriški založniki relativno hitro
sprejeli nov medij, pri čemer je pomembno vlogo odigral Amazon, je nehomogenost
evropskih knjižnih trgov oz. jezikovne, kulturne, družbeno-politične, tržne, tehnološke razlike
ter sprejemanje e-knjige s skepso in dvomi zaustavljala razvoj trga e-knjige.
Kaj so glavni razlogi za uspeh ameriških ponudnikov e-knjig?
Glavna prednost ameriškega trga je njegova homogenost. Glavni pobudnik razvoja e-knjige je bil
Amazon, ki je imel ob predstavitvi Kindla že veliko bazo zvestih kupcev, kar jim je med drugim
omogočilo tudi vstop na trg brez tuje pomoči ali sklepanja partnerstev, hkrati pa je imel nad
knjižnimi založniki dovolj velik vpliv, da si je pridobil pravice za e-knjižne izdaje, pozornost
kupcev pa si je pridobil tudi z obsežnim katalogom e-knjig (skoraj 90.000 naslovov, ki ga je do
konca naslednjega leta povečal za trikrat, danes pa je število že preseglo milijon naslovov).
Rastoča priljubljenost e-knjig med bralci in strah pred veliko močjo Amazona je spodbudila
B&N, da je v svojo ponudbo dodal e-knjigo in na trg poslal lasten bralnik (dve leti za
Amazonom). Po tem se je izbira e-knjižnih naslovov ter bralnikov začela hitro povečevati - Apple
je odprl iBookstore, spletno knjigarno je odprl Google, vse pomembnejši je na trgu začel postajati
Kobo - cene e-knjig in bralnih naprav pa so s povečevanjem konkurence vztrajno padale. Vsi
veliki igralci se zavedajo pomembnosti izbire, zato sodelujejo s številnimi založniki, le ti pa s
pridom digitalizirajo starejše in v e-obliki izdajajo nove knjižne naslove. Močno je tudi zavedanje
o pomembnosti poznavanja potreb in želja potrošnika, zato se natančno sledi njegovim nakupnim
in bralnim navadam ter skrbi za izboljševanje kakovosti storitev in ponudbe.
Sklenemo lahko, da so si uspeh na trgu e-knjig ameriški ponudniki zagotovili s poznavanjem
novih potreb trga, sledenju spremembam in inovativnostjo. Glavni dejavniki, ki so omogočili
razvoj trga so: velika izbira e-knjig, dostopnost bralnikov in drugih bralnih naprav,
konkurenca med ponudniki, poceni e-knjige in bralniki, prijetna nakupna izkušnja (nakup
direktno z bralne naprave), urejena distribucija, poznavanje bralca/potrošnika. Pospešeno pa
se ureja oz. išče rešitve tudi za področje avtorskih pogodb, zaščite DRM, izboljšuje
metapodatke in vzpostavlja uspešne modele trženja e-knjige. Pozabiti pa ne smemo še na zelo
pomemben dejavnik, ki je omogočil (v primerjavi z Evropo) hiter razvoj trga e-knjige, to so
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finančna sredstva. Pomembno se je zavedati, da so evropski trgi majhni in nekaj
desetmilijonske investicije v razvoj trga e-knjige preprosto niso mogoče.
Kakšne so bistvene značilnosti ameriškega poslovnega modela trženja e-knjig?
S prevzemom novega medija se je pojavila tudi zahteva po oblikovanju novega poslovnega
modela, saj le-ta v tradicionalnem založništvu temelji na neločljivi povezanosti nosilca in vsebine,
v elektronskem založništvu pa te povezanosti ni. V ameriškem prostoru sta se uveljavila dva
distribucijska modela, in sicer je Amazon od samega začetka posloval po veleprodajnem modelu,
Apple, B&N in Kobo pa z založniki poslujejo po agencijskem modelu. Prav tako je poslovanje po
slednjem od Amazona izsililo velikih šest (Harper Collins, Simon & Schuster, Hachette Book
Group, Macmillan, Random House), s čimer so zmanjšali njegov monopolni položaj ter ponovno
prevzeli nadzor nad cenami knjig. Razvili so se novi prodajni modeli: naročniški model, prodaja
knjig v paketih, prodaja e-knjig v kompletu s tiskano ali audio knjigo, vendar nekateri izmed
omenjenih prodajnih modelov že izginjajo. Eden od načinov uspešnega trženja, ki se ga poslužuje
predvsem Amazon, je tudi veliko nižanje cen e-knjigam in bralnikom, kljub dejstvu da jim to
prinaša izgube pa s takšnim poslovanjem uspešno pridobivajo nove kupce ter ohranjajo
pomemben delež na trgu e-knjig. Pojavljajo se tudi ideje o nudenju brezplačnih e-knjig v zameno
za pojavljanje oglasov v samem besedilu (pri Amazonu je bilo mogoče kupiti cenejši bralnik, v
zameno za popust pri nakupu pa se je moral lastnik sprijazniti z oglasi na ohranjevalniku zaslona).
Počasi se uveljavlja tudi vertikalni model, tako se spletni trgovci (Amazon, Kobo) že ukvarjajo z
založniškimi posli, prav tako v posel založništva vstopajo agentje. Založniki pa zaenkrat ostajajo
zvesti svoji primarni nalogi izdajanja knjig.
Pomembno pa je poudariti, da veliki ameriški knjigotržci natančno sledijo nakupnim in
bralnim navadam kupcev (pri nakupu in branju bralec pušča digitalne sledi) ter na podlagi
dobljenih podatkov načrtujejo nadaljne trženjske prijeme.
Zakaj Evropa zaostaja za ZDA na področju elektronskega založništva?
Brez dvoma so ZDA pionir in gonilna sila pri uveljavljanju e-knjige, Evropa pa za njo
zaostaja več mesecev ali celo let. Veliko oviro predstavljajo finance oz. drugačen tip
organizacije trga, ki ne omogoča tako visokih finančnih vlaganj v razvoj novega trga.
Evropski založniki so tudi dolgo zanikali obstoj e-knjige in se oklepali tradicionalnega
dogajanja na knjižnem trgu, z e-knjigami so še vedno previdni, kar ni vedno nespametno
početje (na primer neuspela vpeljava CD-ROM v knjižno založništvo v 90-ih letih prejšnjega
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stoletja), vendar pa je v primeru e-knjige tržni delež na ameriškem trgu že previsok, da bi
lahko zanikali njen obstoj in ustavili višanje tržnih deležev tudi v Evropi.
Po pregledu literature lahko med Evropo in ZDA izpostavimo bistvene razlike, ki so
družbeno-politične, tehnološke, gospodarske in kulturne narave ter posledično vplivajo na
tempo razvoja trga e-knjig. Obstajajo razlike v pogojih, ki so zagotovile uspeh e-knjige.
Predstavljene so v tabeli 1.
Tabela 1:

Razlike v pogojih za uveljavitev e-knjige med ZDA in Evropo
Stanje ZDA

Stanje Evropa

Jezik in kultura

Največji angleško govoreči trg

Velika jezikovna in kulturna
razdrobljenost

Trg

Tržne zakonitosti in dovolj
sredstev za vlaganje v razvoj

Državni mehanizmi podpore, velika
finančna vlaganja v razvoj niso mogoča

Pripravljenost
založnikov

Prilagodljivost

Tradicionalno razmišljanje in želja po
ohranjanju odnosov s knjigarnami

Knjigotržci

Vodijo razvoj trga e-knjige in
so uspešno redefinirali koncept
knjige

Nimajo jasne strategije

Konkurenca

Med seboj si konkurira pet
velikih knjigotržcev
(zniževanje cen e-knjig in
bralnikov)

Majhna

Politika cen

Nižje cene, kljub uveljavitvi
agencijskega modela

Višje cene, zaradi sistema enotnih cen ter
višjega DDV

Dostopnost knjižnih
naslovov v e-obliki

Obsežen katalog e-knjig v
angleščini

Skromen katalog e-knjig v posameznih
evropskih jezikih; med trgi obstajajo velike
razlike

Tehnologija

Na voljo veliko število
bralnikov in drugih bralnih
naprav

Bralniki prihajajo z zamudo, majhna izbira

Prodajne platforme

Amazon, B&N, Apple, Kobo
in Google

Razvija se lastne platforme, pogosto je
povezovanje večih založniških hiš; od leta
2011 dalje veliko zanimanje ameriških
igralcev za evropski trg

Bralec/potrošnik

Sprejemanje novega medija

Sentimentalna navezanost na t-knjigo
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Razumevanje knjige kot kulturnega objekta, ki mora biti dostopno vsem je značilno za večino
evropskih držav in njen obstoj ostaja v državnem in nacionalnem interesu (z izjemo Velike
Britanije, kjer se knjiga v večji meri ne razlikuje od ostalih tržnih predmetov, vladne
subvencije pa podpirajo predvsem knjižni izvoz). Države so tako oblikovale številne oblike
podpor in mehanizmov knjigi, ki blažijo učinke tržnih zakonitosti. Med pogostejšimi so: nižja
davčna stopnja na knjigo, enotne cene knjig (varujejo majhne in neodvisne knjigarne pred
konkurenco) in knjižne subvencije. Pri razumevanju knjige kot kulturnega predmeta v Evropi
lahko omenimo še Googlov projekt digitalizacije, ki je se je v mnogih evropskih državah
soočil s tožbami, saj je bila digitalizacija poleg izrazitega kršenja avtorskih pravic razumljena
tudi kot napad na kulturno dediščino.
Vendar pa so državne subvencije za e-knjigo še vedno redke (državno podporo smo omenjali
v Španiji) in še vedno so e-knjige v Evropski komisiji razumljene kot storitev in posledično za
njih velja višji davek, kljub dolgotrajnim prizadevanjem Zveze evropskih založnikov za nižjo
obdavčitev e-knjige. V nekaterih evropskih državah se je na e-knjigo že prenesel sistem
fiksnih cen. Posledica takšnega sistema in višjega davka pa so višje cene e-knjig – posledično
so razlike v cenah e-knjig in t-knjig manjše ter tako za bralce še manj privlačne.
Za nove prihajajoče trende zastarelo razmišljanje o e-knjigi v navezavi na davčno politiko
evropske birokracije, razpetost evropskih založnikov med starimi poslovnimi modeli in
novimi potrebami trga in neizdelana strategija knjigotržcev o rokovanju z e-knjigo so nekateri
izmed razlogov za zamujanje z digitalno revolucijo. Če je na ameriškem trgu na voljo že
preko milijona e-knjig pa število e-knjig v večini evropskih jezikih šele počasi narašča.
Majhna konkurenca v Evropi še vedno ostaja tudi med bralniki. V preteklosti je bil močno
priljubljen Sony, saj je bil eden redkih uveljavljenih blagovnih znamk prisoten na mnogih
evropskih trgih. Medtem pa so evropski kupci še na začetku leta 2011 Kindla lahko dobili le,
če so ga naročili iz ZDA. Z zamikom je v Evropo prišel iPad, Kobo je postal na večjih
evropskih trgih na voljo šele lansko jesen, Nooka pa v Evropi še vedno ni mogoče kupiti.
Sicer se v posameznih državah razvijajo bralniki, a so v večini primerov na voljo zgolj znotraj
državnih meja in dosegajo le skromne prodajne rezultate.
Vzrok za zamujanje je tudi dejstvo, da v Evropi ni ponudnika, ki bi tako kot Amazon v
ZDA, sposoben prevzeti vlogo pri razvoju trga e-knjige. Evropski distribucijski kanali se
razlikujejo od ameriških – več jih je in nekateri so v lasti založniških hiš (npr. Grupo
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Planeta ima v lasti največjo knjigarniško verigo v Španiji). Pri gradnji digitalne
infrastrukture so se pogosto oblikovali konzorciji; platforme so v Evropi razvijali založniki
(npr. v Franciji), profesionalna združenja (npr. v Nemčiji), knjigarne (npr. v Franciji, a žal
neuspešno), relativno pogost je tudi povsem nov model povezovanja, in sicer založniških
hiš in telekomunikacijskih podjetij. Da za izgradnjo platform skrbijo predvsem založniki, je
ena od večjih razlik med obema trgoma, saj so v ZDA platforme razvili veliki knjigotržci
Amazon, B&N, Kobo, Apple in Google.
Kakšne so ovire za prenos ameriškega modela v evropski prostor?
Glavna ovira evropskega trga je njegova heterogenost – številni uradni jeziki, različne
denarne valute, ni enotnega pravnega sistema, enotnega jezika, obstojijo pa tudi pomembne
kulturne razlike med narodi. Medtem pa so bistveni razlogi za hiter razvoj e-založništva v
ZDA: nižji davki, več sredstev za razvoj in velik enoten trg.
Evropa je premalo konkurenčna novim velikim ameriškim gigantom na trgu e-knjig, ki
ameriške založnike pri izdajanju e-knjig močno podpirajo s prodajnimi platformami in z novo
tehnologijo. Evropski založniki dolgo niso imeli na voljo ustreznih distribucijskih poti za eknjigo, prav tako pa je bila še pred kratkim (oz. na nekaterih evropskih trgih še vedno je)
skromna ponudba tudi med bralniki, ki so pomemben dejavnik pri promociji e-branja.
Ameriški ponudniki so prišli z veliko zamudo in v šele v zadnjem letu na večjih evropskih
trgih odpirajo lokalizirane spletne knjigarne z e-knjigami in število naslovov v e-obliki se le
počasi povečuje.
Ovira so tudi relativno visoke cene e-knjig, ki so posledica višje obdavčitve in sistema enotnih
cen, medtem pa so nizke cene eno od pomembnih trženjskih orodij v ZDA, ki se ga poslužuje
predvsem Amazon. Prenos ameriškega modela ovira še jezikovna raznolikost, ki zmanjšuje
velikost potencialnega trga, hkrati pa visok odstotek ljudi v državah Evropske unije bere v
angleščini, kar domačim založnikom in knjigotržcem zmanjšuje število kupcev.
Poleg vseh že omenjenih ovir pa razvoj e-knjige še dodatno zaustavlja: strah pred piratstvom,
manjko platform, slaba opremljenost e-knjig z metapodatki, slabo poznavanje kupcev,
pomanjkanje uradnih statističnih podatkov o dogajanju na trgu in strah založnikov pred
trendom samozaložništva. Posledično je v evropskih jezikih na voljo manj knjižnih naslovov
v ePubu, kar daje evropskemu bralcu manjšo izbiro in zmanjšuje njegov interes za e-knjige.
Da bi se ta začarani krog prekinil, bi bilo potrebno poskrbeti za obširni katalog e-knjig na
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ustreznih platformah. Evropski založniki se preslabo zavedajo, da je uspeh Amazona pokazal
pripravljenost ljudi plačevati za vsebine, če jim le ponudimo ustrezen vmesnik, napravo in
ustrezno ceno, prijetnejša kot bo izkušnja prenosa digitalne vsebine, v večji meri se bodo
kupci pripravljeni odreči fizičnim vsebinam.
S temi ugotovitvami sem dosegla tretji cilj naloge, ki je bil raziskati, zakaj ameriški model ni
enostavno prenosljiv na evropska tla.
Kaj e-knjige in bralniki pomenijo za obstoj knjigarn?
Pri proučevanju literature sem z željo po dosegu četrtega cilja naloge našla veliko podatkov o
tem, da e-knjiga predstavlja t-knjigi veliko konkurenco in resno grožnjo klasičnim
knjigarnam. Negativen vpliv na zidane knjigarne je imel že pojav spleta oz. naraščanje
priljubljenosti spletnega nakupovanja. Rast deleža e-knjig na trgu zagotovo pomeni
propadanje fizičnih knjigarn, ta trend se že kaže v zmanjševanju obsega polic in zapiranju
knjigarn - med drugim je morala, zaradi slabe strategije in prepoznega vključevanja v svet eknjige vrata zapreti ena največjih knjigarniških verig, Borders. Po drugi strani pa lahko
trenutno opazujemo naraščanje prodaje v neodvisnih knjigarnah.
Poleg tega, da se nekateri največji spletni trgovci (Amazon, Kobo) že ukvarjajo z založniškimi
posli ter tradcionalnim založnikom z visokimi avtorskimi honorarji predstavljajo veliko
konkurenco pa obstaja utemeljen strah, da bodo poslovanje po vertikalnem modelu prevzeli tudi
založniki ter tako ne bo več prave potrebe po vmesnem členu med založbo in bralcem.
Kakšne prednosti prinašajo e-knjige in bralniki avtorjem?
Mnenja o e-knjigi so tudi med avtorji še vedno močno deljena. Nekateri avtorji se strinjajo z
založniško politiko zamika izdaje t-knjige in e-knjige, spet drugi so nad novim medijem
navdušeni ter vsebine celo brezplačno podarjajo svojim bralcem.
Tako v ZDA kot v Evropi si založniki ob nakupu pravic za t-izdajo skušajo pridobiti tudi
pravice za e-izdajo. Na obeh kontinentih so avtorski honorarji za slednje višji, navadno se
gibljejo okoli 25 % maloprodajne cene knjige za prodani izvod (evropski avtorji zaenkrat še
ne morejo pričakovati večjih dobičkov od prodaje e-knjig, kljub višjim honorarjem), avtorji
pa lahko pričakujejo tudi hitrejšo izdajo njihovih e-knjig, e-založniki pa jim v želji po
konkurenčnosti velikim tradicionalnim založbam pri oblikovanju avtorskih pogodb
omogočajo večjo fleksibilnost. Izredno enostavno pa je postalo tudi samozaložništvo, besedilo
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je potrebno zgolj pretvoriti v ustrezen format in ga objaviti na spletu. Nekateri veliki avtorji
(in še veliko več neznanih avtorjev) že prodajajo knjige direktno preko Amazona in ostalih
ponudnikov (namesto preko založnika) s honorarji v višini do 70 % maloprodajne cene knjige
na prodani izvod. Avtorji pa si lahko večjo prepoznavnost oz. več prenosov zagotovijo z
nižjimi cenami njihovih knjig ter si s tem zagotovijo uvrstitev na lestvico najbolje prodajanih
(predvsem preko Amazon).
Kakšne nove oblike izposoje knjig se pojavijo z razvojem e-knjige?
Amazon in B&N omogočata posojanje e-knjig med prijatelji, vendar to ni mogoče za vse enaslove in po vzoru fizičnega sveta (čeprav za to ni prave potrebe) med posojo lastnik do naslova
ne more dostopati. Ostali veliki ameriški ponudniki še ne omogočajo posojanja knjig med
prijatelji (Kobo naj bi storitev omogočil v kratkem).
E-knjige si je že mogoče izposojati iz tradicionalnih knjižnic. Amazon je sprva ponujal
brezplačno izposojo filmov v zameno za članstvo v njihovem klubu, ta koncept je prenesel tudi
v knjižni svet in tako postal še ponudnik knjižničnih storitev. Zaradi različnih dogovorov z
založniki ni mogoča izposoja vseh naslovov (pri projektu ne sodeluje noben izmed
predstavnikov velikih šest), kljub temu pa Amazon poroča, da je storitev izredno pozitivno
vplivala na prodajo e-knjig. Pogojno lahko med ponudnika knjižničnih storitev štejemo tudi
B&N, saj v svojih knjigarnah ponuja brezplačno branje vseh knjig, ki so naprodaj v e-formatu.
Različni knjižni klubi, ki v zameno za mesečna plačila, omogočajo izposojo e-knjig pa se
pojavljajo tudi v Evropi. Omenimo lahko nemški Skoobe in španski Booquo. Prvi je skupni
projekt Bertelsmannaa in Holtzbrincka, zaenkrat je do vsebin mogoče dostopati le z applovimi
napravami, nad slednjim pa si lastništvo delita Grupo Planeta in Bertelsmann ter ponuja
neomejeno uporabo njihovih e-knjig, zaenkrat pa je zbirka naslovov še izredno skromna.
Zagotovo pa bodo podobne storitve izposoje v prihodnosti še pogostejše, saj je prevzemanje
novih vlog v knjižnem svetu v zadnjem času pogosto in tako povečevanje prisotnosti e-knjige
velik izziv pomeni tudi za splošne knjižnice, saj na njihovo področje delovanja vstopajo ostala
podjetja, založniki pa na njih pritiskajo z različnimi licenčnimi omejitvami uporabe knjižnih
del - od tega, kdaj delo postane na voljo v knjižnici do omejevanja števila izposoj.
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8.1 HIPOTEZE
Znanstvenih raziskav na tem področju je malo in vse naštete ugotovitve v nalogi izvirajo zgolj
iz analize podatkov na spletu. Če bi želela preveriti dobljene podatke, bi bile potrebne
nadaljnje kvantitativne razsikave, ki bi vključevale ameriške in evropske države.
S pregledom literature in pridobljenimi podatki lahko moje delovne hipoteze, z izjemo zadnje,
potrdim.
H1: Odločilen za uspeh ameriškega trga e-knjig je bil poslovni model trženja.
Urejeni odnosi med založniškimi hišami in spletnimi knjigarnami pomembno vplivajo na
uspešnost trženja e-knjige. S prevzemanjem novih poslovnih modelov trženja so potrošnika
uspešno prepričali v posvajanje novega medija. Hipoteza je potrjena.
H2: Bistvene značilnosti modela so obseg ponudbe in dostopna tehnologija.
Drugo hipotezo lahko po pregledu literature potrdimo, saj se je pokazalo, da prvi poskus vpeljave
e-knjige ni uspel predvsem zaradi skromne ponudbe naslovov v e-obliki ter odsotnosti ustrezne
bralne naprave, pomembnost obeh dejavnikov je potrdil tudi Amazon, ko obširen katalog e-knjig
trgu ponudil simultano z bralnikom. Hkrati pa sta se tudi v Evropi kot ena izmed glavnih krivcev
za zamujanje rasti deleža e-knjige, izkazala pomanjkanje ponudbe e-knjig in bralnikov.
H3: Ovira za hitrejši razvoj trga e-knjig v Evropi je jezikovna raznolikost.
Tretjo hipotezo lahko potrdimo. Jezikovna razdrobljenost omejuje velikost potencialnega trga,
s tem pa založnikom in knjigotržcem zmanjšuje dobičke ter onemogoča velika finančna
vlaganja v digitalizacijo knjig in razvoj platform oz. razvoj e-knjižne distribucije. Za razvoj
lastnih platform na manjših trgih (manjše jezikovne skupine) ni dovolj finančnih sredstev,
zaradi majhnosti pa so manj zanimiva za ameriške igralce, ki so pomembni promotorji branja
e-knjig. Velik pomen jezikovne enotnosti se kaže tudi v primeru Velike Britanije, kjer se trg
e-knjig razvija veliko hitreje kot v ostalih evropskih državah, saj imajo z ZDA enoten jezik in
s tem dostop do velikega števila e-knjig v angleškem jeziku.
H4: Povečanje tržnega deleža e-knjig pomeni propad določenega odstotka knjigarn.
Povečanje tržnega deleža e-knjig že vpliva na zmanjševanje metrov polic v fizičnih
knjigarnah kot tudi propadanje knjigarn (npr. propad velike knjigarniške verige Borders),
trend pa se bo v prihodnosti s povečevanjem deleža e-knjig na trgu še stopnjeval. Padec
prodaje t-knjig bo pomenil padec dobičkov, knjigarne pa lahko uspešno poslujejo, le če jih
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podpira dovolj velika kritična masa potrošnikov. V prihodnosti lahko pričakujemo propad
določenega odstotka knjigarn - četrta hipoteza je potrjena.
H5: Tiskana knjiga bo v prihodnosti še vedno uspešno konkurirala elektronski.
Zadnje hipoteze mi s samo analizo obstoječe literature ni uspelo potrditi ali zavrniti.
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9

ZAKLJUČEK

Evropsko založništvo, tako kot ostale gospodarske panoge, je del globalnega gospodarstva,
zato je nemogoče pričakovati, da se ameriško turbulentno dogajanje v knjižnem svetu
povezano z e-knjigo ne bo v naslednjih mesecih v vedno večji meri kazalo tudi na evropskih
trgih. Seveda opazovanje dogajanja poglablja strahove, a glavni vprašanji bi morali biti, kaj
smo se naučili iz sprememb, ki so se dogajale na ameriškem knjižnem trgu in kako lahko to
znanje prenesemo na evropski trg.
Z digitalno revolucijo je v ZDA začel Amazon, ki je pri uporabnikih uspešno ustvaril umetno
potrebo po novem mediju ter z uspešnimi prodajnimi rezultati v vstop na trg prisilil še
nekatere ostale knjigotržce, priložnost v novem mediju pa so opazila tudi nekatera podjetja, ki
se s knjigo primarno sploh ne ukvarajo. Potem ko so si novi veliki igralci na trgu e-knjig
utrdili svoj položaj v ZDA, so začeli vedno več zanimanja kazati tudi za evropske trge, kar je
spodbudilo rast tržnih deležov e-knjige, med bralci pa se je počasi začelo povečevati
zavedanje, da knjiga niso platnice, ovitek ali knjižni blok, temveč je knjiga njena vsebina ne
glede na nosilec, in ne glede na dejstvo, da je e-knjiga zgolj sklop ničel in enic, ravno tako
nudi enako vsebino kot na papir natisnjene besede. Za uspešen razvoj e-knjige v Evropi bo s
strani založnikov in knjigotržcev potrebnega še veliko prilagajanja spremembam, iskanja
strateških rešitev, iskanj partnerstev, pospešenega digitaliziranja knjig oz. povečevanja števila
e-naslovov ter promoviranja e-knjige med bralci. Evropska birokracija pa bo morala novim
razmeram prilagoditi davčno in avtorsko politiko.
Navkljub vsem spremembam pri delitvi moči na trgu, zamenjavi posameznih vlog med igralci in
morebitnemu izginotju nekaterih pa bo ostalo delo knjižnih založnikov (tudi če bodo tradicionalne
zamenjali novi) v osnovi enako: bralcem posredovati ideje, informacije in zgodbe. Seveda, če
krog knjige ne bo popolnoma razpadel in bosta v njem ostala le še avtor in bralec. Zaključimo
lahko s pozitivno mislijo angleškega igralca, pisatelja, pesnika, novinarja, režiserja in
televizijskega voditelja Stephena Frya, ki pravi da Kindle knjige ogroža ravno toliko, kot
stopnice ogrožajo dvigalo.

70

KLANČAR B.: Pripravljeni na digitalno revolucijo. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2012

Povzetek
Magistrsko delo obravnava razvoj trga e-knjige v Evropi in ZDA. V prvem delu je narejen
splošen pregled trenutnega stanja na trgu in predstavitev novo uveljavljenih poslovnih modelov,
sledi opis neuspele digitalne revolucije v 90-ih letih prejšnjega stoletja v ZDA, posebna pozornost
je namenjena dejavnikom, ki morajo biti izpolnjeni za uspešno lansiranje novega medija ter
novim igralcem na trgu e-knjige. V nadaljevanju sledi pregled evropskega trga ter se izpostavlja
glavne dejavnike, ki vplivajo na počasnejši razvoj trga e-knjige v Evropi. Ugotavlja se, da so si
uspeh ameriški ponudniki zagotovili s poznavanjem novih potreb trga, sledenju spremembam in
inovativnostjo. Glavni dejavniki, ki so omogočili razvoj ameriškega trga e-knjige so: velika izbira
e-knjig, dostopnost bralnikov in drugih bralnih naprav, konkurenca med ponudniki, poceni eknjige in bralniki, prijetna nakupna izkušnja (nakup direktno z bralne naprave), urejena
distribucija, poznavanje bralca/potrošnika. Mnogi od naštetih dejavnikov pa v Evropi niso bili
izpolnjeni, za zamujanje e-knjige na evropskih trgih pa so pomemben krivec tudi finančna
sredstva, pomembno se je namreč zavedati, da so evropski trgi majhni in nekaj desetmilijonske
investicije v razvoj trga e-knjige preprosto niso mogoče.
Summary
This master's thesis explores the development of ebook market in Europe and USA. In the
beginning there is an overview of the current state of the ebook market and description of the
newly created business models, which is followed-up by the presentation of the unsuccessful
digital revolution in the 90s in the USA, special attention is given to the the most important
factors determining success when a new media gets launched and to the new major players in
the ebook market. That is followed up by the presentation of european markets characteristic
and the factors causing the ebook market developing at the slower speed. The main factors
that have enabled the development of the american ebook market are: a wide selection of
ebooks, accessibility of ebook readers and other reading gadgets, competition, inexpensive
ebooks and ebook readers, a pleasant shopping experience (a direct purchase via an ebook
reader), an organised distribution, familiarity with the reader/consumer. Furthermore,
metadata are being improved and new solutions concerning copyright contracts and DRM are
being sought rapidly. Most of these factors were not fulfilled in Europe, and at the same time
the cause for the delayed arrival of ebooks in Europe is a lack of financial sources. Namely, it
is crucial to bear in mind that European markets are small, which makes considerable
investments in the development of ebooks simply not possible.
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