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spremembe. Govorimo lahko o pojavu novega komunikacijskega kroga, v katerem ni več tiska in
klasičnih knjigarn, ki jih zamenjajo spletne knjigarne. Pojavlja se še en nov komunikacijski krog, v
katerega so vključeni avtorji, ki e-knjige izdajajo v samozaložbi in v tem primeru se iz kroga izločijo
tudi klasične založbe. V Sloveniji je razvoj e-knjig šele na začetku in komunikacijski krog se šele
oblikuje. Z anketo smo ugotovili, da slovenski lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov e-knjige
pridobivajo v tujih spletnih knjigarnah in brezplačno na spletu ter so udeleženi le v klasičnem
komunikacijskem krogu, saj še vedno v večini kupujejo tiskane knjige v knjigarnah.
Ker je na voljo mnogo več e-knjig v angleščini kot v slovenščini nas je zanimalo, v katerih jezikih
lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov berejo. Anketiranci pogosto berejo tiskane knjige in
spletne vsebine tako v angleščini kot v slovenščini. Za razliko od tega pa e-knjige pogosto prebirajo
le v angleščini, v slovenščini pa jih skoraj ne prebirajo.
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Abstract:
With E-readers and e-books the publishing market in US has changed significanty. There are many
changes in communication circuit of the e-book in comparison with printed book: the press does
not exist anymore, the brick and mortar bookstores are replaced by online bookstores. Selfpublishing brings even more changes in communication circuit as authors avoid publishing houses
and go directly to online bookstores. Publishing market for e-books in Slovenia is at the beginning
and the new communication circuit is currently in development phase. Survey analysis enabled us
to found out that Slovene e-reader and tablet owners buy e-books in foreign online bookstores
when they buy them at all (they tend to prefer free e-books available online). On the other side
they still buy books and they do so mostly in brick and mortar bookstores.
As there is more content available in English than Slovene we wanted to find out in which
languages Slovene owners of e-readers and tablets read. They frequently read books and online
content in Slovene and English but they tend to not read e-books in Slovene. They do read ebooks in English.
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1. UVOD
Elektronski bralniki in e-knjige so pred leti s svojim vstopom na trg
napovedovali konec tiskanih knjig. V pričujočem delu smo pregledali razvoj
bralnikov, e-knjig in tabličnih računalnikov, ki prav tako omogočajo prebiranje eknjig ter njihov vpliv na trg. Poskušali smo odgovoriti na vprašanje, ali in kako se je
spremenil komunikacijski krog knjige v primeru e-knjig in kaj to pomeni za tiskane
knjige. Pregled je razdeljen na mednarodni trg e-knjig, kjer vodilni igralci prihajajo
iz ZDA in na slovenski trg, ki se šele oblikuje.
Postavili smo tri hipoteze, ki se navezujejo na komunikacijski krog e-knjige v
Sloveniji in na navade slovenskih lastnikov bralnikov in tabličnih računalnikov ter
pametnih telefonov, ki smo jih želeli potrditi ali ovreči z anketno raziskavo.
V zadnjem delu so predstavljeni rezultati ankete, v kateri je sodelovalo 49
udeležencev, ki so odgovarjali na vprašanja o prebiranju in nakupovanju tiskanih
in e-knjig. Spraševali smo jih tudi po tem, kako pogosto prebirajo tiskane knjige, eknjige in spletne vsebine v slovenščini in v tujih jezikih. Ker je slovenski trg e-knjig
v primerjavi s trgom ZDA še na začetku svoje poti nas je zanimalo, ali anketiranci
e-knjige in ostale vsebine pogosto prebirajo v angleščini.
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2. ELEKTRONSKI BRALNIK IN BRALNE APLIKACIJE
2.1

E-KNJIGA
E-knjiga je v večjem številu virov definirana zelo podobno in se pri definiciji

navezuje na tiskano knjigo. Je digitalna datoteka, ki vsebuje besedilo in slike,
primerne za elektronsko distribucijo in prikazovanje na zaslonih, v obliki, ki je
podobna tiskani knjigi (Attwell, 2013).
Van der Welde in Ernst v svojem članku (2009) prav tako vlečeta
vzporednice med tiskano in e-knjigo. Navajata, da je v svoji osnovi e-knjiga zelo
podobna tiskani, razlike pa se kažejo v mediju. Pri tiskani knjigi je medij papir, pri
elektronski pa gre za digitalno reprezentacijo tiskane vsebine, pri čemer medij
lahko predstavljajo številne elektronske naprave. Zaradi svoje elektronske narave
avtorja omenjata, da je e-knjiga mnogo bolj fleksibilna.
Avtorja Gardiner in Musto v knjigi The Oxford Companion to the Book
(2010) elektronsko knjigo definirata kot »publikacijo z besedilom in slikami v
digitalni obliki, ki je nastala, je izdana in jo je moč brati na računalnikih in drugih
digitalnih napravah.« Navajata, da je e-knjiga mlad medij, ki se še razvija.
Vsebine, ki se poleg besedila lahko tudi pojavijo v e-knjigi (zvok, slika, video,
animacije) omenjata kot nadgradnjo oziroma dodatne funkcije.
Razvoj e-knjig sega kar nekaj desetletij v preteklost, saj so publikacije na
računalniku nastajale že v sredini 70. let prejšnjega stoletja, vendar z namenom
poenostavitve tiskanja. Nekaj let kasneje so avtorji lahko sami ustvarjali besedilo
na svojih osebnih računalnikih, na katerih so izdelali kopijo, ki je lahko tekmovala s
kakovostjo stavljene strani. Od sredine 90. let prejšnjega stoletja so tradicionalno
skeptični založniki, ki so se branili tehnologije, uvideli moč računalniškega
urejanja. Zaradi slednjega so občutno upadli stroški nastanka knjige, skrajšal pa
se je tudi čas nastanka, kljub temu pa bil papir še vedno glavni medij (Gardiner,
Musto, 2010).
Prvi poskusi prodaje in kupovanja e-knjig kot takšnih so se pojavili kmalu
zatem, v poznih 90. letih prejšnjega stoletja, ko so podjetja, kot je denimo Peanut
Press, pričela prodajati vsebine za branje na PDA napravah (dlančnik), ki so bili
predhodniki današnjih pametnih telefonov in tabličnih računalnikov. Vendar e-
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knjige v založništvu takrat niso bile široko sprejete in investicije v bralne naprave in
e-knjige so se zaradi tega ustavile. Ponovni zagon so dosegle po letu 2006, ko je
podjetje Sony poslalo na trg svoj bralnik, leto kasneje pa je s svojo napravo Kindle
sledilo podjetje Amazon (Attwell, 2013).
Branje e-knjig je danes mogoče na številnih napravah, ki s programsko
opremo omogočajo prebiranje formatov, v katerih se distribuirajo e-knjige (PDF,
EPUB, mobi, idr.), pri čemer pa so formati lahko zaklenjeni in uporaba e-knjig
omejena. Med naprave, na katerih je možno brati e-knjige spadajo osebni
računalniki, tablični računalniki, igralne konzole, bralniki, in mobilni telefoni
(predvsem zmogljivi pametni telefoni) (Attwell, 2013).

2.2

BRALNIKI, TABLICE IN SPLETNE KNJIGARNE
Bralnik je naprava, ki omogoča branje e-knjig in večina teh naprav ima črno

bele e-ink zaslone. Slednji omogočajo dolgo avtonomijo naprave in so zaradi
nebleščečega zaslona primerni za uporabo na neposredni svetlobi, za razliko od
LCD in LED zaslonov, ki jih uporabljajo tablice (Janssen, 2010).

2.2.1 Zgodovina
Avtorja Manley in Holley (2012) pričetek elektronskih bralnikov umeščata
daleč v preteklost. Koncept naprave za individualno rabo, ki je nekakšne vrste
mehanizirana knjižnica si je pod imenom Memex leta 1945 zamislil že Vannevar
Bush v članku As We May Think. Pojav dejanskih naprav, namenjenim branju
elektronskih knjig pa se je zgodil nekoliko kasneje. Manley in Holley (2012) kot
pomembne mejnike v razvoju omenjata računalnik Alto (leta 1973), prenosni
računalnik iz leta 1971 Grid Compass Computer in projekt Gutenberg, ki je z
zbiranjem in širjenjem digitalnih besedil pričel leta 1971. Med prvimi uporabnimi
bralniki sta se pojavila SoftBook Reader leta 1998 in v istem letu še Rocket Ebook
Reader. Kljub majhni obliki v velikosti knjige in zmerni teži (Rocket Ebook Reader
je tehtal le 600 gramov), so bile ocene uporabnikov mešane in napravi nista
dosegli velikega uspeha. Na to je bilo potrebno počakati na novo tisočletje.
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2.2.2 Sony
Leta 2006 se najprej pojavi bralnik podjetja Sony Portable Reader System
PRS-500 z zaslonom E Ink skupaj s spletno prodajalno e-knjig Connect eBook, ki
je takrat ponujala več kot 10.000 naslovov. Bralnik je podpiral številne formate
(Word, TXT, JPEG, TRT, MP3 ter kasneje tudi PDF), imel je zmogljivejšo baterijo
od predhodnikov, ki je omogočala ogled 7.500 strani in shranjevanje knjig na
SD/MMC kartico. (Manley, Holley, 2012).
Podjetje s svojimi bralniki na trgu vztraja vse do danes, vendar se počasi
umika. Kljub temu, da so do leta 2008 uspeli prodati 300.000 bralnikov, se njihove
naprave nikoli niso zares prijele oziroma niso mogle konkurirati ostalim. Tako so
leta 2014 prenehali s prodajo e-knjig na ameriškem in kanadskem trgu in
napovedali, da se umikajo tudi iz Evrope, tudi zadnji model bralnika PRS-T3 ni več
na voljo v ZDA (Greenfield, 2014).

2.2.3 Amazon
Leto po začetku trženja bralnika Sony se na trgu pojavi Amazon Kindle, ki je
bil prav tako povezan z namensko spletno prodajalno e-knjig Amazon bookstore.
Že v manj kot enem letu so uspeli prodati 216.000 naprav (podatek iz novembra
2007), leta 2009 pa so nakup naprave omogočili v preko 100 državah (Manley,
Holley, 2012).
Tretje leto po izidu je podjetje Amazon bralnik Kindle označilo za najbolje
prodajan izdelek vseh časov v njihovi spletni prodajalni. To jim je uspelo doseči s
tretjo generacijo bralnika Kindle, ki je v petih mesecih presegel število prodaj do
takrat najbolje prodajanega izdelka v spletni trgovini Amazon, to je bila knjiga
Harry Potter in svetinje smrti. Do 29. novembra 2010 so prodali 13.7 milijonov
enot. Kot eno izmed glavnih prednosti njihovega bralnika so sami izpostavili nizko
ceno (139 ameriških dolarjev), zaradi katere kupcem ni potrebno izbirati med
bralnikom in tabličnim računalnikom, saj si lahko privoščijo oboje. Amazon poleg
e-ink bralnikov ponuja tudi tablične računalnike z barvnimi zasloni na dotik, ki so
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poimenovani Kindle fire in prav tako omogočajo prebiranje e-knjig in uporabo
multimedijskih vsebin in aplikacij (McGlaun, 2010).
Poslovni izidi po prvih petih letih (za leto 2012) so brez dvoma kazali na to,
da se je Kindle uveljavil kot močan igralec na trgu e-knjig. Poročali so o 70% rasti
na letni ravni. Leta 2013 je bila ocenjena rast za prodajo bralnika 26% glede na
leto poprej, celoten 'Kindle sistem', skupaj z digitalnimi vsebinami, pa naj bi
dosegal 11% vseh Amazonovih prihodkov. Čeprav je podjetje za leto 2013
poročalo le od 20% rasti glede na leto poprej, kar je najnižje v zadnjih letih
(Wischenbart et al., 2014).
2.2.4 Barnes & Noble
Leta 2009 se je na trg bralnikov podalo tudi podjetje Barnes & Noble z
izdelkom poimenovanim Nook. Tudi ta je povezan z namensko spletno knjigarno
podjetja (Manley, Holley, 2012).
Knjigarne Barnes & Noble veljajo za največjo verigo prodajaln knjig v ZDA,
leta 2009 pa je podjetje predstavilo bralnik, ki je ponujal kombinacijo E-ink in LCD
zaslona, katerega prvotna cena je bila 259 ameriških dolarjev. Barvni LCD zaslon
je služil za navigacijo med meniji in za prikaz barvnih vsebin. Leta 2010 je sledil
bralnik Nook Color, ki je prvi ponujal celoten barvit zaslon kombiniran z
operacijskim sistemom Android. Prav ta model se je izkazal za velik hit, saj je
najbolje prodajan izdelek v 40 –letni zgodovini podjetja Barnes & Noble. Leta 2011
se je prodajalni e-knjig pridružila še prodajalna aplikacij in iger za bralnik Nook
Color, ki s svojo ponudbo cilja na družine. Med drugim ponuja animirane knjige,
časopise in revije, ki združujejo multimedijske vsebine. Podjetje je do danes izdalo
več novih modelov (Nook GlowLight, Nook HD, Nook HD+) tako barvnih bralnikov
kot bralnikov z e-ink zasloni in ostaja pomemben igralec na trgu. Leta 2012 so
načrtovali širitev v Evropo.(Kozlowski, 2012).
Toda v začetku leta 2013 so pri Barnes & Noble objavili porazne rezultate.
Prodaja se je glede na leto poprej zmanjšala za 8,2%, v preteklem letu pa so zaprli
tudi več trgovin, kot so jih odprli na novo. V prazničnem obdobju se je prodaja
Nooka zmanjšala za 12,6%, prodaja digitalnih vsebin pa se je le malo povečala
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(13,1%), kar je mnogo manj kot v letu prej, ko se je podjetje hvalilo z 43% rastjo
prodaje med prazniki (Shatzkin, 2013).
Leto 2013 in pričetek leta 2014 je prodaja še upadla, in to kar za 60.5% v le
devetih tednih. To je vodilo v prestrukturiranje podjetja, ki je zmanjšalo investicije v
digitalne vsebine za 74% in v partnerstvu s podjetjem Microsoft izdalo aplikacijo za
njihov operacijski sistem Windows 8.1, to je NookApp (vsebine so na voljo v 32
državah) (Wischenbart et al., 2014).
2.2.5 Kobo
Bralnik Kobo je na trg stopil leta 2009, tako kot Nook. Za njim je stala
kanadska knjigarniška veriga Indigo Books &Music inc., kasneje pa je prešel v
roke največje japonske spletne prodajalne Rakuten, ki je nakazala željo po tem, da
postane tekmec Amazona. Do začetka leta 2014 so prodali e-knjige v 190 držav
18 milijonom kupcev, bralnik pa podpira 68 jezikov. Lokalizirane platforme so na
voljo v kar nekaj državah (Brazilija, Francija, Nemčija, Indonezija, Japonska,
Nizozemska, Portugalska, Južnoafriška republika, Tajska, Tajvan, ZDA in VB).
Spletna trgovina ponuja 4 milijone naslovov. Poleg tega, da je imel leta 2012 46%
delež v Kanadi, naj bi bil tudi vodilni v Franciji. Leta 2013 je podjetje oznanilo, da si
lastijo 20% svetovnega trga bralnikov. Marca 2014 je Kobo prevzel Sonyjevo
spletno knjigarno v ZDA in Kanadi (Wischenbart et al., 2014).

Tem bralnikom je sledilo še mnogo drugih, Manley in Holley (2012) tako
navajata, da se je samo v letu 2015 na trgu pojavilo 15 novih bralnikov, vendar
nihče ni dosegel izrazitega tržnega deleža, morda tudi zato, ker je pričela
naraščati popularnost tabličnih računalnikov z LCD zasloni, ki so prav tako lahko
namenjeni branju e-knjig in se delijo v različne razrede, tako glede velikosti kot
cene. John P. Falcone je bralne naprave v grobem razdelil v štiri razrede: bralniki
(cena od 69 do 149 USD), 7-palčne tablice (150 do 300 USD), 7.9 do 9-palčne
tablice (nad 269 USD) ter velike tablice kot so iPad (nad 400 USD). Trg je v letu
2010 obvladovalo le nekaj velikih igralcev, to so Amazon, Apple, Barnes & Noble
in Google, sledila pa so še podjetja kot so Kobo, Samsung in Sony ter nekaj
drugih proizvajalcev tablic z operacijskim sistemom Android (Falcone, 2010).
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2.2.6 Apple
Na trg e-knjig se je torej kmalu po prihodu namenskih bralnikov vmešal tudi
tablični računalnik podjetja Apple. iPad je šel v prodajo leta 2010 in je kljub temu,
da ni namenjen le e-knjigam, konkretno posegel na ta trg v ZDA, kasneje pa tudi v
Evropi in Aziji. To se je zgodilo tudi po zaslugi samega podjetja, ki je sklepalo
pogodbe z večjimi založniki in jim omogočalo doseganje višjih cen pri prodaji knjig.
S tem so želeli konkurirati Amazonu in njihovemu bralniku Kindle, ki sta na
začetku prevladovala na trgu e-knjig (Sanford, 2012).
Apple knjige ponuja preko aplikacije iBooks, ki je na iPadih na voljo že od
samega začetka. Omogoča prenos epub datotek iz spletne trgovine iBookstore na
tablični računalnik, kjer je nato na voljo za branje. Aplikacija iTunes je dostopna v
119 državah, vendar pa se ponudba v njih razlikuje in e-knjige so bile leta 2013
dostopne v 50 državah. Apple velja za drugo največjo platformo za prodajo e-knjig
(samo podjetje je delež ocenilo na 20% za leto 2011) (Wischenbart et al., 2014).
Na iPad je možno preko spletne trgovine iTunes naložiti tudi druge
aplikacije za dostop in nakup e-knjig, med drugim Amazon Kindle ter tudi slovenski
knjigarni eknjige emka in Biblos.
Medtem ko je Amazon na začetku knjige prodajal po znižani ceni 9,99 USD,
pri čemer je mnoge naslove prodajal v lastno škodo, je Apple je leta 2010
predstavil agencijski model prodaje e-knjig, pri čemer se je lahko založnik odločil,
po kakšni ceni se bo prodajala njegova knjiga, to je med 12,99 in 14,99 USD.
Apple je od te cene vzel 30% komisijo. Tako so dobili več nadzora nad končno
ceno, ki se je v primeru Amazona mnogim zdela prenizka. Kasneje se je tudi
Amazon vdal zahtevam založnikom in ponudil agencijski model (Miller, 2011).
Kasneje se je agencijski model izkazal za nezakonitega, saj je sodišče v
New Yorku odločilo, da so Apple in še pet večjih založnikov kršilo določila
konkurenčnega prava. Agencijski model je namreč založnikom omogočal, da so
sami določali prodajne cene, namesto da bi te cene določali knjigotržci
(Wischenbart et.al., 2014).
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2.2.7 Tablični računalniki z Androidom
E-knjige so na voljo za branje tudi na ostalih tabličnih računalnikih, pri
katerih Applu sledijo tablični računalniki različnih proizvajalcev z nameščenim
sistemom Android (ocena deleža tablic z Androidom za leto 2013 je 40%). Med
vodilne proizvajalce sodijo podjetja Samsung, Lenovo in Asus (The state of the
tablet market, 2014).
Android je v lasti podjetja Google in slednji preko spletne prodajalne
aplikacij Google Play ponuja tudi prodajo e-knjig. Ta je omejena le na nekaj držav
(Avstralija, Kanada, Španija, Nemčija, Italija, Južna Koreja, Velika Britanija in
ZDA), Google pa se širitve loteva počasi. Leta 2013 je ponujal okrog 3 milijone
knjižnih naslovov, ki so v večini brezplačni (plod digitalizacije knjig) in nekaj sto
tisoč naslovov na voljo proti plačilu (Wischenbart et al., 2014).
Na napravo z Androidom je možno preko spletnega servisa Google Play
(play.google.com ) naložiti tudi druge aplikacije za branje in kupovanje e-knjig,
tako je med drugim na voljo aplikacija Amazon Kindle in slovenska eknjige emka
ter spletna knjigarna in storitev za izposojo e-knjig Biblos.
2.2.8 Tržni delež
Obstaja več ocen glede tega, kako so si najuspešnejši bralniki razdelili trg in
kakšen je tržni delež pri prodaji e-knjig. Na spletni strani Digitalbookworld so leta
2013 podali splošno oceno, da naj bi bil trg e-knjig v ZDA razdeljen kot je
navedeno v nadaljevanju, čeprav poudarjajo, da naj bi Apple povečeval svoj tržni
delež:
– Amazon: 65%
– Barnes & Noble: 25%
– Apple: 10%
– Ostali (manj kot 1%) (Godfrey, 2013).
Če se upošteva lastništvo bralnih naprav in tablic, pa so po podatkih
raziskave Book Industry Study Group, leta 2013 v ZDA med tistimi, ki berejo eknjige podatki glede tržnega deleža naslednji: 38% jih ima v lasti bralnik Amazon
Kindle, sledi tablica Apple iPad z 27% nato tablica Amazon Kindle Fire (25%),
tablica z nameščenim Androidom (12%) bralnik Barnes&Noble Nook (11%),
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tablica Barnes&Noble Nook (5%) na koncu pa še Apple iPad mini in tablica
Microsoft Surface, obe z manj kot 10%. Amazonu tako pripada večina tržnega
deleža (združen bralnik in tablica imata 63%), sledi pa Apple z 32% (Forbes)
(Greenfield, 2013).
40%
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20%
15%
10%
5%
0%

Grafikon 1: Tržni delež bralnikov in tablic (Greenfield, 2013)

Ista raziskava Book Industry Study Group navaja tudi vire nakupov e-knjig v
ZDA, kjer so razmere naslednje: večina e-knjige kupuje na spletni strani Amazona
in preko njihove aplikacije (skupaj 67%). Sledita spletna stran Barnes&Noble ter
njihova aplikacija (skupaj 11,8%), na tretjem mestu je Applova aplikacija iBooks
(8,2%), ostali viri, ki zajemajo tudi brezplačne vsebine, pa dosegajo 12,8% (Perry,
2013).

spletna stran Amazon
aplikacija Amazon
iBooks/iTunes
B&N aplikacija
B&N spletna stran
Ostali viri

Grafikon 2: Viri nakupov e-knjig (Perry, 2013)
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3. KOMUNIKACIJSKI KROG KNJIGE

Postopek nastajanja knjige se v svoji osnovi ni spremenil že vse od razvoja
tiska, kar je s svojim modelom komunikacijskega kroga knjige ponazoril Robert
Darnton (Darnton, 1982). V pričujočem delu bomo poskušali ugotoviti, ali se
komunikacijski krog z vstopom elektronskih knjig, elektronskih bralnikov in bralnih
aplikacij na trg spremeni in kakšne so te morebitne spremembe.

3.1

KLASIČNI KOMUNIKACIJSKI KROG (DARNTON)
Robert Darnton je imel pri nastanku modela komunikacijskega kroga knjige

cilj ustvariti enoten model, ki bi omogočal analizo nastanka knjige in njene
nadaljnje poti v družbi. Z njim je želel predvsem poenotiti področje zgodovine
knjige, saj so do nastanka modela na tem področju obstajale različne analize, ki jih
je bilo težko, če ne že nemogoče, primerjati med sabo (Darnton, 1982).
Model tako predstavlja življenjski krog knjige, ki je pri večini tiskanih knjig
enak. Poteka od avtorja do založnika, od tega se nadaljuje do tiskarja, prevoznika,
knjigotržca pa do bralca. Slednji zaključuje krog, saj vpliva na avtorja tako pred
nastankom knjige kot po njenem nastanku, avtorji pa so tudi sami bralci. Besedilo
namreč ne nastaja neodvisno, temveč na nastanek vplivajo tako drugi avtorji kot
tudi bralci (Darnton, 1982).
Darnton (1982) je komunikacijski krog natančno ponazoril na primeru
nastanka in izdaje Voltairove knjige Questions sur l'Encyclopedie in v analizi
natančno opisal nalogo vseh posameznikov, ki so pripomogli k izdaji omenjene
knjige. Lotil pa se je tudi splošnega opisa entitet v komunikacijskem krogu ter
predstavil različna vprašanja oziroma smernice, ki se jih lahko držijo tisti, ki se
ukvarjajo z raziskovanjem komunikacijskega kroga:


Avtor

Avtorji so imeli skozi zgodovino različne vloge, od tega, da so pisali pod
meceni in se kasneje osamosvojili. Pomembna so tudi vprašanje glede tega,
kakšne odnose vzpostavljajo z založniki, tiskarji, knjigotržci, bralci, recenzenti in
sami med sabo.
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Založnik

Sem sodijo vprašanja o tem, kako založniki sklepajo pogodbe z avtorji,
kakšne odnose imajo s knjigotržci, kakšni so odnosi s političnimi avtoritetami ter
obvladovanje financ, zalog, pošiljk in oglaševanje.


Tiskar

Darnton tukaj omenja organizacijo tiska, računanje stroškov dela ter
spremembe, ki jih prinaša razvoj (najprej strojna izdelava papirja, nato razvoj
stavnega stroja).


Prevoznik

Pot knjige od tiskarja do založbe. Kot navaja Darnton, prevoz v velikih
založniških centrih (Pariz, London) ni imel velikega vpliva na posel, v ruralnih
območjih pa temu ni bilo tako. Prevoz knjig je zaradi občutljivega materiala veliko
doprinesel h končni ceni knjige.


Knjigotržec

Knjigotržec deluje kot posrednik med povpraševanjem in ponudbo in
njegova vloga se med državami oziroma med različnimi založniškimi kulturami
razlikuje. Darnton je ugotavljal, da je primerjava med njimi težavna, saj je posel v
različnih državah potekal preko različnih institucij. Kljub temu pa se knjige
vsepovsod prodajajo kot tržno blago.


Bralec

Branje se je spreminjalo skozi zgodovino. Od glasnega branja do tihega
branja v samoti je branje vselej oblikovalo oziroma zahtevalo nek bralčev odziv.
Čeprav je notranji odziv bralcev zelo izmuzljiv, se ga lahko dotaknemo s pomočjo
družbenega konteksta, ki je značilen za neko obdobje. S tem, ko je čtivo postajalo
vse bolj dostopno, je postalo blago, ki ga lahko hitro zavržemo.
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Slika 1: Komunikacijski krog knjige (Darnton, 1982)

3.2

SPREMEMBE V KOMUNIKACIJSKEM KROGU
Model komunikacijskega kroga je pri tiskani knjigi v svojem bistvu ostal zelo

podoben vse do danes, je pa opaznih nekaj sprememb. Svoje mesto v krogu je
spremenil knjigovez, saj je vezava knjig postala del tiskarskega postopka in ne več
opravilo vsakega posameznega kupca. Se pa s to spremembo ne spremeni sam
komunikacijski krog, saj osnovni 'igralci' še vedno ostajajo na svojih mestih. Druga
sprememba, ki se je zgodila, pa je doletela stavca, ki je izgubil svojo vlogo, prevzel
pa jo je kar avtor sam. Z nastajanjem besedil na računalnikih namreč avtor sam
skrbi za 'stavljenje' besedila (Kovač, 2009).
Predvsem pa se je skozi zgodovino močno skrajšal tudi čas, ki je potreben
za en obrat v komunikacijskem krogu knjige, tako da se celoten krog vrti hitreje in
hitreje. V 18. stoletju je knjiga lahko od tiskarja do kupca potovala tri mesece ali še
dlje, pa tudi tiskarski proces je lahko trajal več mesecev. Če ta čas primerjamo s
koncem 20. stoletja, so opazne očitne spremembe v hitrosti. Stavljenje knjig je
postalo prepuščeno avtorju, ki knjigo natipka na osebnem računalniku, besedilo pa
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se nadalje lahko hitro oblikuje. Rotacijski in knjigoveški tiskarski stroji so zmožni v
nekaj dneh izdelati sto tisoč knjig. Tudi prevoz z drugega konca sveta je izjemno
hiter, saj lahko denimo kupec v Sloveniji knjigo iz ZDA prejme v nekaj dneh
(Kovač, 2009).
Spremembe v komunikacijskem krogu pa gredo še korak dlje, saj danes
obstaja kar nekaj založnikov, ki omogočajo izdajanje knjig v samozaložbi, tiskanje
želene količine in celo prodajo v spletni knjigarni. Knjiga je tako lahko skoraj od
tistega trenutka, ko nastane, na voljo za prodajo (Kovač, 2009). Še vedno pa jo je
potrebno kupcu dostaviti na dom.
Čeprav so omenjene spremembe močno opazne, pa v sam komunikacijski
krog ne prinašajo občutnih sprememb, kot je razvidno iz slike 2.

Slika 2 Komunikacijski krog na koncu 20. stoletja (Kovač, 2009)

Squires in Ray Murray (2013) sta v spremenjen komunikacijski krog na
anglo-ameriškem trgu dodala tudi literarnega agenta, ki posreduje med avtorjem in
založbo kot poslovni manager, promotor, podpornik in pokrovitelj. Konec 20.
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stoletja so literarni agenti skrbeli za maksimizacijo dobička avtorja in se pogajali z
založbami. Dodatno se prične spreminjati odnos med avtorjem in bralci. Avtor je
precej bolj neposredno povezan z bralci preko družabnih omrežij (Facebook,
Twitter).

3.3

SPREMEMBE V KOMUNIKACIJSKEM KROGU S POJAVOM E-KNJIG
Z vstopom e-knjig na trg se komunikacijski krog knjige odvrti še hitreje, saj

fizične knjige kupcu ni potrebno dostaviti na dom. V trenutku nakupa namreč
kupec vsebino prejme na svojo izbrano napravo (osebni računalnik, tablični
računalnik, mobilni telefon, bralnik,…).
Tukaj nastopi prva večja sprememba v komunikacijskem krogu, saj vsebina
knjige ni več neposredno povezana z nosilcem, tako kot je veljalo skozi celotno
zgodovino knjige. Povezava med nosilcem in vsebino je pri e-knjigi veliko bolj
sproščena. Vsebina obstaja v virtualnem okolju in zanjo ne veljajo enake
zakonitosti (pri tiskani knjigi nosilca in vsebine ni bilo mogoče ločiti, pri e-knjigah
pa se lahko vsebina množi in prestavlja z ene naprave na drugo). Ravno zaradi
tega so založniki vsebino z zaščito (DRM – digital rights management) pričeli
povezovati na bralno napravo, s čimer pa so jo naredili manj praktično: Kovač
(2008) podaja primerjavo, da je posoditi knjigo skupaj z bralnikom tako, kot da bi
posodili svojo celotno knjižno polico (Kovač, 2008).
Sprememba, ki je pri komunikacijskem krogu najbolj opazna je ta, da tisk ni
več potreben in popolnoma izpade iz kroga. Ker pa vsebine ni možno brati brez
bralne naprave, bi lahko mesto tiskarjev v komunikacijskem krogu prevzeli
proizvajalci bralnikov, ki (tako kot nekoč tiskarji) skrbijo za to, da je e-knjige moč
brati. Ta primerjava velja zgolj v primeru, da se osredotočimo le na ozko
pojmovanje trga e-knjig, pri čemer imamo v mislih zgolj tiste e-knjige, ki so vezane
na točno določene bralnike. Gledano širše pa e-knjige obstajajo v različnih
formatih in jih lahko beremo na številnih napravah, ki niso namenjene zgolj branju
knjig (osebni računalnik, mobilni telefon, tablični računalnik) in proizvajalci
tehnološke opreme pri razvoju niso imeli v mislih zgolj branja knjig. V
komunikacijski krog knjige tako pridejo tudi podjetja, ki se pred pojavom e-knjig
niso ukvarjala z založništvom in/ali knjigotrštvom, temveč so prodajala elektronske
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naprave (na primer Sony in Apple). Založnik lahko torej brez upoštevanja tiskarjev
komunicira s knjigarnami, ki prodajajo e-knjige.
Druga entiteta, ki izpade iz komunikacijskega kroga pri e-knjigi, so
prevozniki. E-knjige najdejo pot do bralcev kar preko spleta in se znajdejo na
bralni napravi v trenutku nakupa, kot posrednik služi zgolj spletna knjigarna.
V komunikacijskem krogu pri e-knjigi tako ostanejo avtor, založba, (spletna)
knjigarna1 ter bralec. Klasične knjigarne zamenjajo spletne knjigarne, ki jim zaradi
narave e-knjig ni potrebno skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje zalog in tudi niso
omejene s fizičnim prostorom.
Tudi razmerja med entitetami, ki ostajajo, se spreminjajo. Avtorja Squires in
Ray Murray (2014) v svojem članku pripisujeta, da nekaj krivde za spremembe v
komunikacijskem krogu leži na plečih literarnih agentov in založnikov, ki so hiteli
sklepati posle za e-knjige z avtorji in so pri tem zaobšli ene ali druge (agente ali
založnike) S tem v komunikacijskem krogu prihaja do nesorazmerij in
preskakovanja entitet v njem (če avtor s pomočjo agenta izda e-knjigo v
samozaložbi, izpade založba, če avtor izda e-knjigo neposredno pri založbi,
izpade literarni agent).Spreminjajo se tudi sama razmerja med založniki, tako sta
se denimo leta 2012 združili dve veliki mednarodni založniški hiši Penguin in
Random House, Squires in Ray Murray (2014) pa na primeru založniškega trga v
VB omenjata še več primerov, ko se razmerja med entitetami v komunikacijskem
krogu spreminjajo in na novo definirajo (storitev Faber Factory za manjše
založnike, ki je v lasti velike založniške hiše Faber, založnik Other Stories, ki nima
lastnih poslovnih prostorov).
Spremenjeno vlogo v komunikacijskem krogu imajo tudi bralci, ki imajo
sedaj namesto tiskane knjige v rokah elektronsko napravo, na kateri e-knjigo
preberejo. Bralnik je na drugi strani povezan tudi s spletnimi trgovinami in
založbami. Tako eni kot drugi se odločajo o tem, za katere naprave bodo knjigo
izdali oziroma prodajali. V nekaterih primerih (Apple, Amazon) je vsebina vezana
na napravo. Z izbiro bralnika se bralci navežejo in povežejo z določeno platformo,
čeprav obstajajo tudi povezave med njimi (aplikacija Kindle za iPad). Bralci imajo
Squires in Murray (2014) spletno knjigarno poimenujeta kot trgovca in distributorja, saj
skrbijo tako za objavljanje e-knjig in njihovo prodajo in končno dostavo bralcu.
1
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tudi veliko možnosti, da se povezujejo med sabo in delijo mnenja o storitvah in
knjigah preko družabnih omrežij, ocenah aplikacij in namenskih spletnih strani, kot
je denimo Goodreads (Squires, Ray Murray 2014).
V novem komunikacijskem krogu se še oblikujejo razmerja med avtorjem,
založnikom in prodajalcem, bralec pa ima veliko več možnosti za povezavo z
vsemi tremi entitetami kot v klasičnem komunikacijskem krogu, hkrati pa je
povezan še z elektronskim bralnikom oziroma podjetjem, ki prodaja to napravo
(Squires, Ray Murray 2014).

Brez dvoma je komunikacijski krog pri e-knjigi opazno drugačen. S tem, ko
določeni elementi odpadejo, ostali pa se spremenijo, lahko govorimo o tem, da se
s spremembo naprave oziroma medija spremeni tudi komunikacijski krog.
Spremembe so trenutno najbolj opazne v ZDA, kjer se je trg e-knjig najbolj
razcvetel (vsi najbolje prodajani bralniki in tablice so vezani na spletne trgovine v
ZDA). Te naprave in spletne trgovine trenutno obvladujejo tudi trg e-knjig v Evropi,
čeprav o samem obsegu ni pravih podatkov. Razširjenost in sprejetost angleščine
kot prvega tujega jezika v Evropi ameriškim založnikom in knjigotržcem pomaga
prodajati knjige tudi v tujini. Med letoma 2004 in 2010 se je denimo trg za romane
v angleščini v Nemčiji podvojil. Predvidevamo lahko, da se je podobno zgodilo tudi
z e-knjigami v angleščini (Kovač, 2011).
Spremembe v komunikacijskem krogu pa se ne ustavijo tukaj. V primeru
najbolj tržno uspešnih bralnikov in tablic v ZDA po podatkih revije Forbes (Amazon
Kindle, B&N Nook, Apple iPad), so podjetja, ki so jih razvila oziroma jih tržijo, tudi
knjigotržec, saj imajo vsaka svojo spletno prodajalno e-knjig, in v nekaterih
primerih tudi založnik, kot je razloženo v nadaljevanju. S tem so ta podjetja uspela
skrčiti komunikacijski krog in služijo kot posrednik med avtorjem in bralcem brez
drugih entitet in torej odpadejo ločeni knjigotržci in v nekaterih primerih tudi
založniki. V nadaljevanju so predstavljene storitve, preko katerih omenjena
podjetja prevzemajo nalogo založnika oziroma omogočajo izdajanje del v
samozaložbi (Greenfield, 2013).
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3.4

SAMOZALOŽNIKI IN SPLETNE KNJIGARNE KOT ZALOŽNIKI
Najdemo pa tudi avtorje, ki so poskusili sami obvladovati celoten

komunikacijski krog, se pravi, da so sami poskusili iskati bralce oziroma kupce. Že
leta 2000 je to poskusil Stephen King, ki je svoje delo The Plant ponudil na svoji
spletni strani. Za poglavje je zaračunaval po 1 dolar (na podlagi častnega sistema
– plačal je, kdor je želel), poglavja pa je objavljal, če je vsaj 75% bralcev plačalo
omenjeni znesek. Sčasoma je število bralcev upadalo, zato je King zviševal cene
novih poglavij, kar je vodilo v dodaten padec in avtor ni nikoli dokončal projekta.
King je tako s projektom, ki naj bi spremenil založništvo, dokazal, da so založniki
še kako pomembni (Gomez, 2008).
Brez posrednikov je sam umetnik prepuščen temu, da išče kupce, oglašuje
svoje delo in poskrbi za tehnološko plat. Je pa danes precej enostavno doseči
večje število ljudi kot pred leti, ko je podobno poskušal King. Vmes so se razrasla
številna družbena omrežja, preko katerih je komunikacija z oboževalci hitro
dosegljiva.

3.4.1 Amazon
Amazon preko svoje storitve Kindle Direct Publishing omogoča neposredno
izdajanje elektronskih knjižnih del. Kot zagotavljajo, lahko avtor v manj kot 5
minutah objavi knjigo, ta pa je v 24 urah na voljo za nakup po vsem svetu. Avtorji
od prodaje prejmejo honorar (35% ali 70% odvisno od države, v kateri se delo
proda). Trenutno se lahko dela prodajajo v omejenem številu jezikov, med katerimi
ni slovenščine (Kindle Direct Publishing, 2014).
Avtor lahko kadarkoli spreminja vsebino e-knjige in jo ponovno naloži v
spletno trgovino. Odloči se lahko, da vse kupce knjige obvesti o tem, da je vsebina
spremenjena, kadar pa Amazon zazna pomembne spremembe v vsebini, sam
avtomatsko obvesti vse, ki so knjigo kupili in lahko dostopajo do novejše različice
(Kindle Direct Publishing, 2014).
Amazon ponuja tudi svoje založniške storitve, to sta AmazonEncore ter
AmazonCrossing, pri prvem gre za sodelovanje med avtorji in založbo, ki skrbi za

OČKO, L. Elektronski bralnik in bralne aplikacije. Mag. delo

24

Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

promocijo del, pri drugem pa za prevajanje v angleščino (Kindle Direct Publishing,
2014).

3.4.2 Apple
Apple prav tako kot Amazon omogoča izdajanje knjig pod njihovim okriljem
in v samozaložbi. Platforma iBooks Authors se osredotoča predvsem na izdajanje
obogatenih otroških knjig, izobraževalnih naslovov in kuharskih knjig (Wischenbart
et al., 2014).
Izdajanje naslovov za spletno trgovino iBooks Store v samozaložbi je
omogočeno z enakim postopkom, kot izdajanje knjig za založbe (Working with
iTunes, 2014).

3.4.3 Kobo in NookPress
Kobo ponuja izdajanje e-knjig v samozaložbi preko storitve WritingLife.
Barnes & Noble prav tako omogoča izdajanje e-knjig in sicer prek storitve
NookPress. Kar četrtina prodanih e-knjig te knjigarne naj bi bila izdanih v
samozaložbi (Wischenbart et al., 2014).

Izdajanje knjig v samozaložbi je v primeru e-knjig mogoče preko omenjenih
številnih spletnih knjigarn enostavneje in mnogo cenejše, kot če bi avtor želel v
samozaložbi izdati tiskano knjigo. Izdaja e-knjige je brezplačna vse do točke, ko se
proda, kjer nato spletne knjigarne zaračunajo svoje deleže. Objava e-knjig izdanih
v samozaložbi v velikih spletnih knjigarnah prinaša več možnosti za uspeh kot
objava na spletni strani avtorja, kot je to poskušal Stephen King, saj so knjige
postavljene ob bok tistim, ki so izdane pri velikih založbah.
Tako je leta 2011 avtorica Amanda Holden prodala 1,5 milijonov izvodov
knjige My Blood Approves, nadaljnjo izdajanje so nato prevzele založbe. Poleti
2012 so bili na lestvici najbolje prodajanih e- knjig časopisa New Yorker tudi 4
naslovi, izdani v samozaložbi. Tudi velika uspešnica 50 odtenkov sive avtorice
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E.L. James je bila leta 2012 najprej izdana v samozaložbi, sedaj pa je pod okriljem
založbe Random House (Wischenbart et.al., 2014).
Komunikacijski krog v najbolj spremenjeni obliki, kot je prikazan na Sliki 3,
ohrani le še tri ključne entitete. Avtor, ki se odloči sam izdati svojo e-knjigo, spletna
knjigarna, v kateri je ta e-knjiga na voljo za prodajo ter na koncu bralec, ki ima v
tem primeru še več možnosti, da preko družabnih omrežij in spleta komunicira z
avtorji in tudi vpliva na vsebino (pri e-knjigi se popravki in manjše spremembe ne
štejejo kot nova izdaja in jih lahko avtor sam spreminja, brez da bi bilo to posebej
označeno -

pri storitvi Kindle Direct Publishing avtor enostavno naloži novo

datoteko in če želi, o tem obvesti tudi kupce, ki so naslov že kupili v preteklosti).
Komunikacijski krog v tej obliki se zavrti najhitreje in med avtorjem in bralcem se
nahaja le en element, to je spletna knjigarna.

Slika 3: Primer komunikacijskega kroga pri e-knjigi

Avtor lahko na različne načine še vedno kupi klasične založniške storitve,
kot so uredniška dela, oblikovanje, marketing in prodaja ali pa zanje poskrbi sam
(Squires, Ray Murray, 2014).
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Squires in Ray Murray (2014) navajata raziskavo Cornford in Lewis (2012),
v kateri so z anketo 1000 samozaložniških avtorjev ugotovili, da tisti, ki kljub temu
nekomu plačajo za založniške storitve, zaslužijo 34% več kot avtorji, ki za vse
poskrbijo sami.
Kljub temu, da se je pri e-knjigah uveljavilo, oziroma se uveljavlja, tudi
samozaložništvo (četrtina prodanih knjig za bralnik Nook naj bi bilo prodanih od
avtorjev samozaložnikov, pojav na lestvici najbolje prodajanih e-knjig), založbe še
vedno ostajajo del prevladujočega komunikacijskega kroga. Lahko bi rekli, da se
e-knjige prodajajo na vsaj dveh komunikacijskih krogih, v enem primeru v njem
ostajajo založbe, v drugem pa izpadejo tudi te.
Zanimivo bo spremljati trende v prihodnjih letih, kjer se bo pokazalo, ali je
samozaložništvo lahko zares uspešno in avtorji za izdajanje svojih del potrebujejo
le spletne knjigarne.
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4. POSLEDICE

SPREMEMB

V

KOMUNIKACIJSKEM

KROGU:

PAPIRNATA ALI ELEKTRONSKA PRIHODNOST?
4.1

VPLIV E-KNJIG NA KLASIČNE KNJIGARNE
Razvoj in širjenje e-knjig in bralnih naprav je torej prinesel konkretne

spremembe v komunikacijskem krogu e-knjige. Kaj pa to pomeni za klasični
komunikacijski krog? Ali je/bo trg prenesel dva načina prodaje knjižnih vsebin
(preko spleta in preko klasičnih knjigarn) in torej dva komunikacijska kroga? Na
knjižnem trgu v ZDA so že opazne spremembe. Februarja 2011 je knjigarniška
veriga Borders bankrotirala in s tem končala 50 let dolgo obdobje prodaje knjig, ki
so jo obvladovale velike knjigarniške verige. Knjige se prodajajo preko spleta in na
mestih, ki niso specializirana le za prodajo knjig (supermarketi), kar slabo vpliva na
manjše neodvisne knjigarnarje in tudi na večje (že omenjeni Borders). Miller
navaja podatke Ameriškega urada za popis, ki beleži tudi število knjigarn. To se je
zmanjšalo iz 12.363 v letu 1997 na 10.860 v letu 2002 in še na 9.955 v letu 2007.
Število se je zmanjšalo še pred vstopom najuspešnejših bralnikov na trg (Kindle se
je pojavil ravno leta 2007), tako da krivda za upadanje števila knjigarn ni zgolj na
strani e-knjig, so pa seveda že bile prisotne uspešne spletne knjigarne (začetki
Amazon.com segajo v leto 1995), prizadela pa jih je tudi gospodarska kriza.
Spletne knjigarne so tako leta 2010 prodale 30% dolarske vrednosti vseh knjig v
ZDA (Amazon.com naj bi dosegal vsaj polovico tega), klasičnim knjigarnam so
konkurirale tudi verige supermarketov, ki so leta skupaj prodale 9% vseh knjig,
nekatere med njimi so se zavihtele med prvih šest podjetij po prodaji knjig (Walmart, Target) (Miller, 2011).

4.2

TRŽNI DELEŽ
Kljub veliki promociji in velikim podjetjem, ki so se spustila v posel z e-

knjigami v ZDA, prodaja e-knjig ne dosega prodaje tiskanih knjig. Natančnih
podatkov ni na voljo, vendar naj bi se ocene po Miller (2011) gibale med 10 –
15% vseh prodanih knjig. Wischenbart et al. (2014) navaja, da je leta 2013 trg eknjig zajemal 23% celotnega knjižnega trga (brez izobraževalnega dela), leta 2012
pa je bil ta delež 21%.
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Konca tiskanih knjig po teh podatkih še ni na vidiku, toda kljub temu so eknjige prinesle veliko sprememb na založniški in knjigarniški trg. Lahko bi dejali, da
so si izborile svojo prodajno pot, ki je ločena od tiste za prodajo tiskanih knjig. Od
začetka prodaje e-knjig za Kindle, ki je prvi prinesel večje spremembe, je minilo že
7 let, v katerih se ni zgodil 'potop' tiskane knjige, kot se ga je na začetku
napovedovalo s tako zvenečimi in apokaliptičnimi naslovi kot je na primer The print
is dead: books in our digital age (=Tisk je mrtev: knjige v našem digitalnem
obdobju) (Gomez, 2008).

5. SLOVENSKI TRG
5.1

KOMUNIKACIJSKI KROG
Slovenski založniški in knjigarniški trg se precej razlikujeta od ameriškega,

tako na področju izdaje in prodaje tiskanih kot e-knjig. Dve večji založbi DZS in
Mladinska knjiga obvladujeta tudi založniški trg, saj imata razvejan sistem knjigarn
po vsej državi (DZS ima 50 poslovalnic, skupina Mladinska knjiga skupaj s
Cankarjevo založbo 53)2 sledijo knjigarne Felix, ki sodijo v skupino založbe Učila
in imajo 23 poslovalnic.
Kot navaja Tuma (2005) lahko v Sloveniji govorimo o koncentraciji kapitala
na založniškem trgu, Mladinska knjiga in DZS naj bi obvladovali več kot tri četrtine
založniškega trga in imata v lasti vse pomembnejše knjigarne. Posebnost je tudi
visok delež direktne prodaje, ki ga za leto 2005 Tuma navaja v višini treh četrtin,
medtem ko je prodaja v knjigarnah za omenjeno leto dosegala le eno petino.
Takšne razmere so ustvarile negativne pogoje za ostale založnike brez
knjigarn, ki so odvisni od pogojev, ki jim jih za prodajo v svojih knjigarnah ponujajo
založbe, ki imajo svoje knjigarne. Te lahko določajo svoje pogoje tako pri rabatu
kot pri plačilnih pogojih. Razmere so neugodne tudi za knjigotržce, ki ne izdajajo
svojih knjig, saj bodo v tem primeru primorani v velikem deležu prodajati knjige

Podatki o številu poslovalnic so vzeti iz spletnih strani knjigarn (Knjigarne FELIX, 2014)
(Knjigarne in papirnice, 2014) (Knjigarne in papirnice DZS, 2014)
2
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največjih založb (ki imajo tudi svoje knjigarne), ki v tem primeru ponujajo manj
ugodne prodajne pogoje (Rugelj, 2005).
Slovenski knjižni trg zaznamuje še ena posebnost, to so knjižnične
izposoje. Med leti 1990 in 2000 se je denimo število članov knjižnic povečalo za
polovico, število knjižničnih izposoj pa kar za 250%, medtem ko so naklade knjig
upadale. Uporabniki so si torej knjige raje izposojali, kot pa so jih kupovali (Kovač,
2005).

Slika 4: Prikaz klasičnega komunikacijskega kroga v Sloveniji

5.2

E-KNJIGE IN BRALNIKI
Pri nas sta se šele leta 2013 pojavili dve platformi za prodajo e-knjig, to sta

Biblos ter eknjige emka, pred njima pa je bila ponudba zelo skopa – število
prodanih e-knjig med prvimi 9. meseci v letu 2013 v primerjavi z 2012 se je
povečalo za 300%, število naslovov pa se je več kot podvojilo. Biblos se je razvil iz
servisa za izposojo e-knjig v javnih knjižnicah, septembra 2013 pa je pričel
ponujati tudi prodajo e-knjig, predvsem v primeru, ko je bila e-knjiga izposojena in
tako ni bila na voljo za branje. Z 200 naslovi pa je julija 2013 prodajo e-knjig
pričela eknjige emka, ki je v lasti Mladinske knjige. Trg e-knjig je leta 2013
predstavljal manj kot 1% prodaje vseh knjig. Le dve založbi (Mladinska knjiga,
Študentska založba) ob izdaji tiskanih knjig sistematično izdajata tudi e-knjige. Če
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se na leto v Sloveniji izda med 5000 in 6000 novih tiskanih knjig, je trenutne vsega
skupaj na voljo le okrog 1000 e-knjig (po oceni Mladinske knjige in Študentske
založbe) (Wischenbart et al., 2014).
5.3

SPREMEMBE NA SLOVENSKEM TRGU IN BRANJE V TUJIH JEZIKIH
Širitev angleškega jezika v akademskem svetu po drugi svetovni vojni in

povečan delež udeležencev v terciarni izobrazbi sta s sabo pripeljala tudi širitev
angleščine kot prvega tujega jezika na drugih področjih. Znano je, da tisti z višjo
izobrazbo tudi berejo več literature, kar je lahko povezano tudi s širitvijo
angleščine. Ta jezik je v zadnjih 40 letih postal tudi prvi jezik pop kulture (glasba in
filmi), učinek je viden tudi pri knjigah, saj so knjige, ki so najbolj finančno uspešne
in požanjejo največ pozornosti, skoraj vedno najprej na voljo v angleščini. Na
seznamu najbolje prodajanih avtorjev, katerih dela so se po letu 1999 prodala v
več kot 20 milijonov izvodih, sta le dva avtorja, katerih dela prvotno niso izšla v
angleščini (Stieg Larson in Carlos Ruiz Zafon) (Kovač, 2014).
Ne samo, da so angleške knjige prodajno uspešnejše, tudi izda se jih
mnogo več kot knjig v drugih jezikih. Kot navaja Kovač (2014), se je v zadnjih štirih
letih na leto izdalo skoraj dvakrat toliko knjig v VB in ZDA (skupaj okrog 510.000)
kot v 25 državah EU (300.000 brez VB in Irske). Slovenec, ki bere v angleščini,
ima tako na voljo 100 krat več knjižnih naslovov kot tisti, ki bere le v slovenščini
(okrog 5000 novih naslovov na leto).
Slovenskim založbam in knjigarnam tako na področju tiskanih kot e-knjig
vse bolj konkurirajo tudi knjige in e-knjige v angleščini, ki je kot prvi tuj jezik vse
bolj razširjen in bi lahko trg označili celo kot dvojezičen. Ocenjuje se, da obsega
delež tiskanih knjig v angleškem jeziku kar 15% vseh knjig v slovenskih
knjigarnah. V večjih knjigarnah je tudi navada, da se angleških knjig ne ločuje od
slovenskih in so na policah ena zraven druge. Mladi naj bi po ocenah brali tudi
polovico vsebin v angleščini (Wischenbart et al., 2014).
Če velja, da prodaja e-knjig v slovenskem jeziku ne dosega niti 1% prodaje
vseh knjig, pa to ne pomeni, da se e-knjige ne kupujejo v drugih jezikih. Slovenske
založbe so na trg e-knjig vstopile dokaj pozno (resnejši poskusi se pojavijo šele
leta 2013, Amazon Kindle je prišel na trg leta 2007).
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Podatkov o prodaji e-knjig v tujih jezikih in preko tujih platform v Sloveniji ni,
lahko pa predvidevamo, da Slovenci kupujejo vsebine tudi v tujih spletnih
trgovinah. Podjetje Amazon namreč beleži občuten porast prodaje na mednarodni
trgih (gre za celotno prodajo ne zgolj prodajo e-knjig). Tako je zabeležil 69% rast
mednarodne prodaje leta 2011 glede na leto poprej (brez nemškega, britanskega
in japonskega trga), leta 2012 pa je bila rast 50% glede na leto poprej
(Wischenbart et al., 2014).
Rast prihodkov na področju medijev na vseh mednarodnih trgih (e-knjige,
glasba, filmi) je bila leta 2010 18%, naslednje leto kar 23%, leta 2012 pa je padla
na 9%. Tako leta 2010 kot 2011 je bila rast prihodkov od prodaje medijev višja na
mednarodni ravni kot samo v ZDA (2010: 16%, 2011: 15%)(Wischenbart et al.,
2014).
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6. HIPOTEZE IN RAZISKOVALNE METODE
E-knjige, bralniki in bralne aplikacije so vplivali in še vplivajo na klasični
komunikacijski krog in ga spreminjajo. Ob raziskovanju teh sprememb so se
zastavljala številna vprašanja, v raziskavi pa smo se osredotočili predvsem na to,
ali so spremembe v komunikacijskem krogu vidne tudi pri bralcih e-knjig v Sloveniji
in kakšne so te spremembe. Tako smo zastavili naslednje hipoteze:
Hipoteza 1:
- slovenski uporabniki bralnikov

in

tabličnih

računalnikov

e-knjige

pridobivajo na način, kjer so vidne spremembe v komunikacijskem krogu knjige
Pri tem smo želeli ugotoviti, ali uporabniki e-knjige pridobivajo na drugačen
način kot tiskane (pri čemer bi se spremenil komunikacijski krog). Zanimalo nas je,
ali lastniki bralnikov in tablic kupujejo e-knjige (v domačih ali tujih spletnih
knjigarnah) ali morda prebirajo le vsebine, ki so jim na voljo brezplačno.
Hipoteza 2:
- slovenski lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov ne kupujejo tiskanih
knjig
So se bili morda lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov pripravljeni
popolnoma odpovedati tiskanim knjigam? S tem ne uporabljajo več klasičnega
komunikacijskega kroga in se uveljavlja le nov, ki se oblikuje le za e-vsebine.
Hipoteza 3:
- slovenski lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov pogosteje berejo v
angleščini kot v slovenščini
Kot je razvidno iz teoretičnega dela, so spletne knjigarne z e-knjigami v
Sloveniji še v povoju in še zdaleč ne dosegajo ponudbe tujih spletnih knjigarn, pri
čemer prednjačijo tiste z vsebinami v angleščini, ki so bile pionirji na trgu. So zato
morda tuje spletne knjigarne prevzele kupce e-knjig slovenskim knjigarnam in jim
tako otežujejo prodor na trg?
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Za raziskovalno metodo smo izbrali anketno metodo (survey research), ki
sodi med najbolj pogosto uporabljane metode v stroki in v družboslovju nasploh
(Južnič, 1999).
Glede na postavljene hipoteze smo lahko s to kvantitativno metodo zbrali
podatke, ki nam omogočajo njihovo potrditev ali zavrnitev. Izbrali smo spletno
anketo, ki se nam je zdela primerna zaradi teme, ki obravnava e-knjige in tako
smo predvidevali, da bomo preko spletne ankete najlažje zajeli uporabnike, ki si
lastijo bralnike in tablične računalnike. Vprašalnik (Priloga 1) sestavlja 17 vprašanj,
3 so namenjena za ugotavljanje demografskih značilnosti vzorca (vprašanja 15, 16
in 17). Vprašanja od 2 do 7 so namenjena ugotavljanju značilnosti in vedenj,
povezanih z bralniki in e-knjigami. Vprašanja od 8 do 10 so namenjena
ugotavljanju značilnosti in vedenj, povezanih s tiskanimi knjigami. Vprašanji 2 ter 8
sta filter vprašanji, pri katerih so anketiranci z izbiro odgovora DA odgovarjali še na
dve dodatni vprašanji (vprašanji 3 in 4 ter vprašanji 9 in 10).
Sklop vprašanj od 11 do 14 je bil namenjen ugotavljanju bralnih navad
anketirancev. Ti so najprej izbrali tuje jezike, v katerih berejo tiskane knjige, eknjige in spletne vsebine, v nadaljevanju pa so izbrali odgovore na lestvici od 1
nikoli) do 5 (zelo pogosto) ter ocenili, kako pogosto berejo omenjene vsebine v
slovenščini in tujih jezikih.
Pri vzorčenju smo se osredotočili na tiste posameznike, ki si lastijo
elektronski bralnik, tablični računalnik ali pametni telefon in na teh napravah redno
ali občasno prebirajo e-knjige in ostale vsebine, ki so jim na voljo. Na začetku smo
izbrali 12 posameznikov v krogu znancev, za katere veljajo omenjene značilnosti
in jim anketni vprašalnik poslali po elektronski pošti. Zaradi zelo majhnega
začetnega vzorca smo se odločili, da te osebe prosimo za deljenje spletne ankete
med svoje znance (snowball sampling), za katere prav tako veljajo omenjene
značilnosti, pri čemer smo anketo delili tudi na družbenem omrežju Facebook.
Spletno anketiranje je potekalo en teden (med 1. In 8. septembrom 2014). V tem
času smo prejeli 49 rešenih anketnih vprašalnikov.
Število vrnjenih vprašalnikov je bilo nekoliko nižje od pričakovanega, a
zaradi specifičnih kriterijev (lastništvo bralnika ali tabličnega računalnika, ki se
uporablja tudi za branje e-knjig) nismo uspeli pridobiti kontaktnih podatkov za
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večje število oseb. Tudi dostop do posameznikov iz izbrane populacije je otežen,
saj se jih ne da enostavno identificirati. Deljenje preko elektronske pošte in
družabnih omrežij se je zdelo primerno, saj smo predvidevali, da osebe omenjene
storitve uporabljajo pogosto. Poleg tega je slovenski trg e-knjig leta 2013 dosegal
manj kot 1% celotnega knjižnega trga, zato smo predvidevali, da je bralcev e-knjig
malo, zaradi česar bo težko doseči večji vzorec.
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7. REZULTATI
Med 49 odgovori, ki smo jih prejeli med anketiranjem, jih je največ sodilo v
starostni skupini med 20 in 29 let (20) ter med 30 in 39 let (prav tako 20), od
preostalih starostnih skupin so bili v vsaki le od 2 do 3 udeleženci. 23 udeležencev
je bilo moškega spola in 26 udeležencev ženskega spola.

Grafikon 3: Starost anketirancev (Vprašanje 15)

Grafikon 4: Spol anketirancev (Vprašanje 16)
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Večina anketirancev ima dokončano višješolsko oziroma univerzitetno
izobrazbo (29), sledita srednja šola (7) ter magistrski študij (7). Ostali udeleženci
imajo dokončan doktorski študij (3), osnovno šolo (2) ter visoko šolo (1). Velika
večina vprašanih (80%) ima dokončano višjo oziroma univerzitetno izobrazbo in
več.

Grafikon 5: Dokončana izobrazba anketirancev (Vprašanje 17)

7.1

REZULTATI: E-KNJIGE
Udeležence smo takoj na začetku vprašali, katere elektronske naprave si

lastijo, pri čemer je bilo možno izbrati več odgovorov. Največ si jih lasti pametni
telefon s sistemom Android (32), sledita elektronski bralnik (16) ter tablični
računalnik z Androidom (15). V sredini sta se znašli Applovi napravi telefon iPhone
(11) ter tablični računalnik iPad (10). Najmanj si jih lasti pametni telefon s
sistemom Windows Phone (2), nihče pa nima tabličnega računalnika s sistemom
Windows.
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Grafikon 6: Katere naprave imate (možnih je več odgovorov) (Vprašanje 1)

Na vprašanje o tem, koliko e-knjig imajo udeleženci, jih je večina (28)
odgovorila, da imajo do 20 e-knjig, 9 si lasti od 20 do 50 e-knjig, 6 jih ima od 50 do
100 e-knjig, prav tako 6 anketirancev pa je odgovorilo, da imajo 100 in več e-knjig.

Grafikon 7: Koliko e-knjig imate doma? (Vprašanje 6)
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Zanimalo nas je tudi, katere vsebine udeleženci prebirajo na svojih
napravah, in kako pogosto to počnejo (Tabela 1). Pri e-knjigah je nekaj več kot
tretjina (17 udeležencev) označilo, da jih nikoli ne berejo, najbolj pogosto pa jih
bere 8 udeležencev. Podoba se obrne pri novičarskih portalih, pri katerih jih skoraj
polovica (23) te vsebine bere zelo pogosto, le 2 jih nikoli ne bereta na tablicah,
bralnikih ali mobilnih telefonih. Pri blogih so odgovori precej enakomerno
porazdeljeni in največ udeležencev (14) je označilo, da jih berejo občasno. Pri
forumih se ocene pogostosti branja gibljejo med nikoli in redko, le 4 jih berejo zelo
pogosto.

Tabela 1: Katere vsebine berete na tablicah, bralnikih in mobilnih telefonih in kako pogosto?

(5 zelo pogosto, 1 nikoli) (Vprašanje 7)
e-knjige

novičarski portali

blogi

forumi

Odgovori

Število

%

Število

%

Število

%

Število

%

1 (nikoli)

17

34.69%

2

4.08%

9

18.37%

13

26.53%

2

8

16.33%

4

8.16%

11

22.45%

16

32.65%

3

8

16.33%

8

16.33%

14

28.57%

11

22.45%

4

8

16.33%

12

24.49%

8

16.33%

5

10.20%

5 (zelo pogosto)

8

16.33%

23

46.94%

7

14.29%

4

8.16%

Aritmetična
sredina

2.63

Vsi odgovori

49

4.02

2.85

2.41

Naslednji sklop vprašanj se je nanašal na kupovanje e-knjig. Več kot
polovica vprašanih e-knjig ne kupuje (30) in niso odgovarjali na naslednji dve
vprašanji, ki sta bili dostopni le tistim anketirancem, ki kupujejo e-knjige.
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Grafikon 8: Kupujete e-knjige? (Vprašanje 2)

19 anketirancev je označilo (Tabela 2), da kupujejo e-knjige, te pa
najpogosteje kupujejo v tuji spletni trgovini (17), nihče jih ne kupuje v slovenskih
spletnih trgovinah, izmed dveh izpolnjenih odgovorov odprtega tipa je iz enega
razvidno, da vprašani ni dobro razumel predhodnega vprašanja, saj je en odgovor
»ne kupujem e-knjig«. Drugi anketiranec je napisal, da e-knjige kupuje »v fizičnih
trgovinah«, iz česar ni razvidno, ali anketiranec e-knjige dejansko kupuje v fizičnih
knjigarnah, ali gre za narobe razumljeno vprašanje.
Tabela 2: Kje najpogosteje kupujete e-knjige? (Vprašanje 3)

Odgovori

Število

%

Spletna trgovina v Sloveniji

0

0%

Tuja spletna trgovina

17

89.47%

Drugo (prosim napišite)

2

10.53%

-

V fizičnih trgovinah
ne kupujem e-knjig

Vsi odgovori

19
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Nekaj več kot polovica (10) tistih, ki kupujejo e-knjige, te nakupuje redko
(nekajkrat na leto), četrtina jih nakupuje pogosto (približno 1x na mesec), zelo
pogosto (večkrat na mesec) jih nakupuje le en anketiranec, trije pa zelo redko
(skoraj nikoli).

Grafikon 9: Kako pogosto nakupujete e-knjige? (Vprašanje 4)

Zadnje vprašanje, ki je bilo povezano z navadami pri nakupovanju in
pridobivanju e-knjig, je spraševalo, kje anketiranci še dostopajo do e-knjig.
Vprašanje je bilo dostopno vsem, tudi tistim, ki e-knjig sicer ne kupujejo. Dve
tretjini vprašanih (33) e-knjige brezplačno dobi na spletu (zanimivo bi bilo izvedeti
tudi, ali gre za legalno pridobljene knjige, ali se anketiranci poslužujejo
piratiziranja). Četrtina (13) je označila, da e-knjig ne prebira, trije anketiranci pa si
e-knjige izposodijo v slovenskih knjižnicah. Na voljo je bila tudi opcija drugo s
prostorom za prosti odgovor, a je ni uporabil nihče izmed udeležencev.
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Grafikon 10: Kje dostopate do e-knjig (brez nakupovanja)? (Vprašanje 5)

7.2

REZULTATI: TISKANE KNJIGE
Tudi

pri

tiskanih

knjigah

so

nas

zanimale

nakupovalne

navade

anketirancev, predvsem zato, da ugotovimo, ali lastniki bralnikov in tabličnih
računalnikov še kupujejo tiskane knjige in na kakšen način to počnejo. Velika
večina anketirancev (41) kupuje tiskane knjige.

Grafikon 11: Kupujete tiskane knjige? (Vprašanje 8)
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Vprašanje 9 se je nanašalo na nakupovalne navade, saj smo spraševali, kje
anketiranci kupujejo tiskane knjige. Možnih je bilo več odgovorov, med katerimi je
največ odgovorov (38) prejela knjigarna. Sledijo tuje spletne trgovine (21), knjižni
sejmi (16), slovenske spletne trgovine (15) in supermarketi (12). Najmanj jih
kupuje knjige preko knjižnega kluba (6) ter v antikvariatih (2). V povprečju je vsak
vprašani izbral vsaj dve možnosti, saj je bilo skupnih odgovorov 110.

Tabela 3: Kje kupujete tiskane knjige? (možnih je več odgovorov) (Vprašanje 9)

Odgovori

Število

%

v knjigarni

38

92.68%

na knjižnih sejmih

16

39.02%

preko knjižnega kluba

6

14.63%

v supermarketu

12

29.27%

v slovenskih spletnih trgovinah

15

36.59%

v tujih spletnih trgovinah

21

51.22%

Drugo (prosim napišite)

2

4.88%

-

2x antikvariat

Vsi odgovori (možnih je bilo več
odgovorov)

110

Tako kot pri e-knjigah smo tudi pri tiskanih knjigah anketirance povprašali,
kako pogosto nakupujejo. Čeprav večje število anketiranih kupuje tiskane kot eknjige, je slika pri pogostosti nakupovanja zelo podobna. Več kot polovica (24)
tiskane knjige nakupuje redko (nekajkrat na leto), približno četrtina (11) jih knjige
nakupuje pogosto (približno 1x na mesec). Po trije tiskane knjige nakupujejo zelo
pogosto (večkrat na mesec) in pa zelo redko (skoraj nikoli).
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Grafikon 12: Kako pogosto kupujete tiskane knjige? (Vprašanje 10)

7.3

REZULTATI: BRANJE V SLOVENŠČINI IN TUJIH JEZIKIH
Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na branje e-knjig, tiskanih knjig in

spletnih vsebin v slovenščini in v tujih jezikih. Anketiranci so lahko sami izbrali do 3
tuje jezike in nato na petstopenjski lestvici ovrednotili, kako pogosto berejo izbrane
vsebine v slovenščini in v tujih jezikih. Le dva anketiranca nista izbrala nobenega
tujega jezika.
Kot tuj jezik 1 je velika večina (43) anketirancev izbrala angleški jezik, le
štirje so izbrali katerega izmed drugih jezikov, kot je razvidno v Tabeli 4. Kot tuj
jezik 2, v katerem prebirajo omenjene vsebine, je polovica (11) anketirancev
izbrala nemščino, ostali jeziki so bili zastopani v manjšem številu. tuj jezik 3 je kot
opcijo izbralo 9 vprašanih, pri čemer je najbolj zastopana španščina (3).
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Tabela 4: V katerih tujih jezikih berete spletne vsebine, e-knjige in tiskane knjige? (Vprašanje 11)

Tuj jezik 1

Število

Tuj jezik 2

Število

Tuj jezik 3

Število

angleščina

43 (91.49%)

nemščina

11 (50.00%)

španščina

3 (33.33%)

nemščina

1 (2.13%)

angleščina

3 (13.64%)

srbščina

1 (11.11%)

hrvaščina

1 (2.13%)

ruščina

2 (9.09%)

srbohrvaščina

1 (11.11%)

portugalščina

1 (2.13%)

hrvaščina

2 (9.09%)

italijanščina

2 (22.22%)

italijanščina

1 (2.13%)

italijanščina

1 (4.55%)

francoščina

1 (11.11%)

francoščina

1 (4.55%)

nizozemščina

1 (11.11%)

srbohrvaščina

1 (4.55%)

srbščina

1 (4.55%)

Vsi odgovori:

47

22

9

Odgovori za vse jezike, ki so jih anketiranci izbrali, so predstavljeni v Tabeli
5. Iz rezultatov je razvidno, da je imelo nekaj anketirancev težave pri reševanju,
saj so reševali vprašalnik tudi za jezike, ki jih niso definirali (11 odgovorov za
branje v tujem jeziku 3, definiranih je le 9 jezikov, 23 rešenih odgovorov za tuj jezik
2 v primeru spletnih vsebin, definiranih je le 22 jezikov).
Splošen pregled vseh odgovorov pokaže, da v primeru tiskanih knjig večina
anketirancev (25) najpogosteje prebira v slovenščini, zelo pogosto (11) in pogosto
(13) berejo tudi tiskane knjige v tujem jeziku 1, pri ostalih dveh tujih jezikih pa so
odgovori dokaj enakomerno razporejeni.
Anketiranci večinoma ne berejo e-knjig v slovenščini (27) in tujih jezikih 2 in
3. Polovica vprašanih, ki prebira vsebine v tujih jezikih, pa prebira e-knjige v tujem
jeziku 1 pogosto (5) ali celo zelo pogosto (20).
Pri prebiranju spletnih vsebin so odgovori podobni, kot pri prebiranju
tiskanih knjig. Večina jih pogosto prebira vsebine tako v slovenščini kot v tujem
jeziku 1, pri čemer spletne vsebine v tujem jeziku 1 prebirajo bolj pogosto kot
tiskane knjige. Pri tujih jezikih 2 in 3 je porazdelitev pogostosti prebiranja vsebin
enakomerneje razporejena in zaradi manjšega števila odgovorov ni vidnih večjih
odstopanj.
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Tabela 5: Primerjava odgovorov za branje vsebin v slovenščini in tujih jezikih

Tiskane knjige
Odgovori

slovenščina

Tuj jezik 1

Tuj jezik 2

Tuj jezik 3

1 (nikoli)

2 (4.08%)

4 (8.70%)

6 (27.27%)

2 (20.00%)

2

7 (14.29%)

8 (17.39%)

8 (36.36%)

3 (30.00%)

3

7 (14.29%)

10 (21.74%)

4 (18.18%)

2 (20.00%)

4

8 (16.33%)

13 (28.26%)

4 (18.18%)

3 (30.00%)

5 (zelo pogosto)

25 (51.02%)

11 (23.91%)

0

0

Vsi odg.:

49

46

22

10

e-knjige
Odgovori

slovenščina

Tuj jezik 1

Tuj jezik 2

Tuj jezik 3

1 (nikoli)

27 (55.10%)

12 (25.53%)

12 (54.55%)

7 (63.64%)

2

7 (14.29%)

3 (6.38%)

3 (13.64%)

0

3

7 (14.29%)

7 (14.89%)

6 (27.27%)

3 (27.27%)

4

3 (6.12%)

5 (10.64%)

0

0

5 (zelo pogosto)

5 (10.20%)

20 (42.55%)

1 (4.55%)

1 (9.09%)

Vsi odg.:

49

47

22

11

Spletne vsebine
Odgovori

slovenščina

Tuj jezik 1

Tuj jezik 2

Tuj jezik 3

1 (nikoli)

1 (2.04%)

2 (4.26%)

4 (17.39%)

2 (18.18%)

2

1 (2.04%)

2 (4.26%)

4 (17.39%)

2 (18.18%)

3

7 (14.29%)

4 (8.51%)

6 (26.09%)

3 (27.27%)

4

6 (12.24%)

8 (17.02%)

4 (17.39%)

1 (9.09%)

5 (zelo pogosto)

34 (69.39%)

31 (65.96%)

5 (21.74%)

3 (27.27%)

Vsi odg.:

49

47

23

11

OČKO, L. Elektronski bralnik in bralne aplikacije. Mag. delo

46

Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Petina anketirancev tiskane knjige, e-knjige ali spletne vsebine prebira kar v
treh tujih jezikih, nekaj več kot dve petini pa omenjene vsebine prebira v dveh tujih
jezikih.

Tabela 6 prikazuje odgovore tistih anketirancev, ki so za tuj jezik 1 izbrali
angleščino, saj se ti odgovori navezujejo na hipotezo 3. Tabela vključuje odgovore
o pogostosti prebiranja izbranih vsebin v angleščini in v slovenščini, kar nam je
omogočilo nadaljnjo analizo. Vseh anketirancev, ki so ustrezali tem pogojem, je
bilo 43, čeprav smo v primeru ocene pogostosti branja tiskanih knjig in spletnih
vsebin v angleščini prejeli le 42 odgovorov.
Pri prebiranju tiskanih knjig je razvidno, da jih udeleženci prebirajo zelo
pogosto v slovenščini (skoraj polovica jih bere zelo pogosto) in pogosto v
angleščini (več kot polovica jih knjige v angleščini prebira pogosto ali zelo
pogosto). Zgolj eden izmed vprašanih tiskanih knjig v slovenščini ne prebira, v
angleščini pa tiskanih knjig ne prebirajo trije anketiranci.
E-knjig v slovenščini udeleženci skoraj ne prebirajo, krepko čez polovico
(25) jih e-knjig v slovenščini sploh ne prebira. Le 3 e-knjige v slovenščini prebirajo
zelo pogosto, pogosto pa le 2. Za razliko od tega e-knjige v angleščini zelo
pogosto prebira 19 anketirancev, 10 pa jih je označilo, da ne prebirajo e-knjig v
angleščini.
Spletne vsebine udeleženci zelo pogosto prebirajo tako v slovenščini kot v
angleščini, pri čemer jih še malo bolj pogosto prebirajo v angleščini kot v
slovenščini, razporeditvi po lestvici pa sta si zelo podobni in nihče ni označil, da
vsebin v teh dveh jezikih ne prebira, le po eden pa jih prebira zelo redko.

47

OČKO, L. Elektronski bralnik in bralne aplikacije. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Tabela 6: Primerjava odgovorov za branje vsebin v slovenščini in angleščini (Vprašanja 12, 13, 14)

Tiskane knjige

e-knjige

Spletne vsebine

Odgovori

slovenščina

angleščina

slovenščina

angleščina

slovenščina

angleščina

1 (nikoli)

1 (2.33%)

3 (7.14%)

25 (58.14%)

10 (23.26%)

0

0

2

7 (16.28%)

7 (16.67%)

7 (16.28%)

3 (6.98%)

1 (2.33%)

1 (22.38%)

3

6 (13.95%)

9 (21.43%)

6 (13.95%)

6 (13.95%)

7 (16.28%)

4 (9.52%)

4

8 (18.60%)

13 (30.95%)

2 (4.65%)

5 (11.63%)

6 (13.95%)

7 (16.67%)

5 (zelo

21 (48.84%)

10 (23.81%)

3 (6.98%)

19 (44.19%)

29 (67.44%)

30 (71.43%)

3.95

3.57

1.86

3.47

4.47

4.57

43

42

43

43

43

42

pogosto)

Aritmetična
sredina

Vsi
odgovori:
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8. RAZPRAVA
Slovenski lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov, ki berejo e-knjige, se
po lastništvu naprav razlikujejo od tistih, ki so jih v raziskavi zajeli pri Book Industry
Study Group (Greenfield, 2013).
Anketa je bila izvedena nekoliko drugače, saj smo spraševali tudi po
lastništvu pametnih telefonov, na katerih je prav tako omogočeno branje e-knjig.
Tako si anketiranci v največjem številu lastijo pametni telefon s sistemom Android
(65%). Sledi lastništvo bralnika katere koli znamke (33%), kar je precej manj kot v
primeru Book Study Group, kjer si je samo bralnik Amazon Kindle lastilo 38%
vprašanih. Pri nas je na drugem mestu tablični računalnik z Androidom, ki ga ima
30,61% vprašanih, sledita pa Apple iPhone (23%) ter Apple iPad (20%). V primeru
Book Study Group je drugo mesto zasedel Apple iPad (27%), sledila je tablica
Kindle Fire ter šele nato tablični računalnik z Androidom (12%). Vzorec je torej
zajemal več lastnikov tabličnih računalnikov kot bralnikov, med tablicami pa so na
prvem mestu naprave s sistemom Android.

Hipoteza 1 (slovenski uporabniki bralnikov in tabličnih računalnikov e-knjige
pridobivajo na način, kjer so vidne spremembe v komunikacijskem krogu knjige)
Lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov imajo večinoma do 20 e-knjig, ki
pa jih v večini (68%) ne kupujejo. E-knjige, ki jih ne kupijo, brezplačno pridobijo na
spletu (67%), le nekaj malega si jih e-knjige izposodi v slovenskih knjižnicah. Tisti,
ki e-knjige kupujejo, jih najpogosteje kupujejo v tujih spletnih trgovinah, nihče
izmed vprašanih jih najpogosteje ne kupuje v slovenskih spletnih trgovinah. Eknjige v večini (53%) nakupujejo redko (nekajkrat na leto).
Rezultati so precej drugačni kot v primeru Book Study Group (Perry, 2013),
ki je spremljala nakupovanje e-knjig v ZDA. Tam večina e-knjige kupuje v spletni
trgovini Amazon in le manjši delež (12,8%) jih e-knjige pridobiva na druge načine,
kamor so vključene tudi brezplačne vsebine.
Omenjene lastnosti nakazujejo, da se anketirani lastniki bralnikov in
tabličnih računalnikov v večini ne poslužujejo slovenskega komunikacijskega
kroga, saj e-knjig ne kupujejo v slovenskih spletnih trgovinah in si jih ne izposojajo
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v knjižnicah. Tisti, ki e-knjige najpogosteje kupujejo v tujih spletnih trgovinah (17
anketirancev), se poslužujejo komunikacijskega kroga, ki se je v tujini uveljavil za
e-knjige (Slika 3). Sicer pa se uporabniki v večini izognejo komunikacijskega kroga
in e-knjige pridobijo brezplačno na spletu (nismo spraševali, ali dostopajo do
brezplačnih vsebin, ali se poslužujejo piratiziranja). Rezultati ankete sovpadajo z
oceno, da se v Sloveniji od vseh knjig proda le okrog 1% e-knjig.
Hipotezo 1 lahko na podlagi teh odgovorov potrdimo, saj obnašanje
lastnikov bralnikov in tabličnih računalnikov kaže na to, da knjig ne pridobivajo
preko komunikacijskega kroga v Sloveniji. Tiskane knjige pa še vedno nakupujejo
preko klasičnega komunikacijskega kroga, saj jih največ nakupuje v knjigarnah. So
pa spremembe vidne tudi pri nakupovanju tiskanih knjig, saj jih anketiranci v
večjem številu (21) pridobivajo tudi v tujih spletnih knjigarnah, kjer ponovno
obidejo klasični komunikacijski krog v Sloveniji.

Hipoteza 2 (slovenski lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov ne kupujejo
tiskanih knjig)
Anketiranci so z odgovori nakazali, da dve tretjini (62%) ne kupujeta e-knjig,
na drugi strani pa v veliki meri (84%) kupujejo tiskane knjige. E-knjige večinoma
pridobivajo brezplačno na spletu, medtem ko tiskane knjige večinoma kupujejo v
knjigarni, v tujih spletnih trgovinah in v domačih spletnih trgovinah. Tako tiskane
kot e-knjige pa kupujejo redko, to je le nekajkrat na leto.
Hipotezo 2 smo z raziskavo ovrgli, saj lastniki bralnikov in tabličnih
računalnikov še vedno kupujejo tiskane knjige in večje število jih kupuje tiskane
knjige kot e-knjige, čeprav tega ne počno pogosteje. Spletne knjigarne (tuje in
domače) so skupaj prejele skoraj toliko odgovorov (36) kot klasične knjigarne (38),
tako da se lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov v veliki meri poslužujejo
spletnega nakupovanja, vendar ta ni prevladujoč.
Na to hipotezo lahko navežemo tudi rezultate o pogostosti branja tiskanih
knjig, e-knjig in spletnih vsebin. Pokazalo se je, da anketiranci bolj pogosto
prebirajo spletne vsebine kot tiskane knjige, kar velja tako za slovenščino kot
angleščino. Spletne vsebine prebirajo tudi pogosteje kot e-knjige. Z nadaljnjimi
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raziskavami bo lahko ugotavljali, ali spletne vsebine pogosteje kot knjige prebirajo
tudi tisti, ki nimajo tabličnih računalnikov in bralnikov. Lastniki bralnikov in tabličnih
računalnikov sicer na teh napravah najpogosteje prebirajo novičarske portale, eknjige prebirajo le občasno.

Hipoteza 3 (slovenski lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov pogosteje berejo
v angleščini kot v slovenščini)
Iz rezultatov ankete je razvidno, da anketirani lastniki bralnikov in tabličnih
računalnikov tiskane knjige in spletne vsebine berejo približno enako pogosto v
slovenščini kot tudi v angleščini. Aritmetični sredini odgovorov na lestvici od 1 do 5
sta za prebiranje tiskanih knjig 3.95 za slovenščino in 3.57 za angleščino. Za
prebiranje spletnih vsebin sta aritmetični sredini 4.47 za slovenščino in 4.57 za
angleščino. Iz rezultatov je razvidno tudi, da anketiranci bolj pogosto prebirajo
spletne vsebine kot tiskane knjige, kar velja za oba jezika.
Pri prebiranju e-knjig je slika povsem drugačna, saj je zelo opazna razlika
med prebiranjem e-knjig v slovenščini in v angleščini. Večina vprašanih nikoli ne
prebira e-knjig v slovenščini (aritmetična sredina je 1.86, krepko čez polovico
vprašanih jih nikoli ne prebira), v angleščini pa jih prebirajo dokaj pogosto
(aritmetična sredina je 3.47). Na lestvici sta odgovora za pogosto in zelo pogosto
prebiranje e-knjig v angleščini prejela več kot polovico vseh odgovorov. Hipoteza 3
v primeru prebiranja e-knjig drži, saj jih anketiranci prebirajo veliko pogosteje v
angleščini kot v slovenščini. V primeru tiskanih knjig in spletnih vsebin pa Hipoteze
3 ne moremo potrditi, saj anketiranci oboje berejo približno enako pogosto v obeh
jezikih.
Z anketo nismo ugotavljali vzroka, ki bi nam pomagal razumeti, zakaj
lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov skoraj ne berejo e-knjig v slovenščini.
Vzrok bi se lahko skrival v slabši dostopnosti teh e-knjig, saj so se vsebine pričele
resneje prodajati šele v zadnjih dveh letih, prav tako je šele dobro stekla izposoja
e-knjig, ki pa se je vprašani skoraj ne poslužujejo. Rezultati kažejo, da sicer
lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov tiskane knjige in spletne vsebine berejo
približno enako pogosto v angleščini in slovenščini, kar nakazuje na to, da bi bili
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morda anketiranci pripravljeni prebirati tudi e-knjige v slovenščini tako pogosto kot
v angleščini.
Nadaljnje raziskave bi se lahko osredotočile na vprašanje, ob kakšnih
pogojih bi bili anketiranci pripravljeni pogosteje prebirati e-knjige v slovenščini
(večja izbira, nižje cene, več spletnih trgovin ali ena velika spletna trgovina, večja
dostopnost slovenskih e-knjig v tujih spletnih knjigarnah…). Prav tako bi bilo
zanimivo raziskati, ali tudi tisti, ki nimajo bralnikov in tabličnih računalnikov, tiskane
knjige in spletne vsebine v angleščini berejo tako pogosto kot v slovenščini ali je to
le značilnost, ki je vezana na lastnike bralnikov in tabličnih računalnikov.
Podatki o pogostosti prebiranja tiskanih knjig v slovenščini in angleščini
nakazujejo tudi na to, koliko tiskanih knjig se kupuje v angleščini. Ocena je, da
slovenske knjigarne ponujajo približno 15% knjig v angleščini. Če pa pogledamo,
da anketiranci v približno enako pogosto tiskane knjige prebirajo v slovenščini kot
tudi v angleščini, bi lahko predvidevali, da jih tudi kupujejo v približno enakem
razmerju. Vzorec je sicer zajemal le tiste, ki si lastijo bralnike in tablične
računalnike in ne moremo posploševati na vse kupce tiskanih knjig. So pa podatki
vendarle zanimivi, saj bi lahko nakazovali, da tuje spletne knjigarne prevzemajo
velik del knjižnega trga v Sloveniji. Polovica anketirancev je tudi odgovorila, da
tiskane knjige kupujejo v tujih spletnih trgovinah, kar tezi pritrjuje. Za potrditev bi
bile potrebne dodatne raziskave, saj se v tem delu nismo osredotočali na
kupovanje tiskanih knjig.
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9. ZAKLJUČEK
Elektronski bralniki in e-knjige so s svojim vstopom na knjižni trg s sabo
prinesli tudi spremembe v klasičnem komunikacijskem krogu knjige, ki ga je
definiral Robert Darnton. Spremenijo se tako ključne entitete v komunikacijskem
krogu, kot tudi razmerja med njimi. Poleg tega, da v komunikacijskem krogu za eknjige izpadejo klasične knjigarne, se oblikuje tudi komunikacijski krog brez
založnikov, saj se uveljavlja tudi izdajanje knjig v samozaložbi. Izdajanje digitalnih
vsebin je namreč enostavnejše kot izdajanje tiskanih knjig, pri katerih je potrebno
pred prodajo poskrbeti še za tisk in distribucijo. Avtorji lahko e-knjigo sami naložijo
v različne spletne knjigarne in sami poskrbijo za njihovo promocijo.
Slovenski klasični komunikacijski krog je nekoliko drugačen od tistega v
ZDA, saj so trije večji založniki hkrati tudi lastniki večine knjigarn. Komunikacijski
krog za e-knjigo se še oblikuje, saj vse do leta 2013 o resnejših igralcih na trgu ne
bi mogli govoriti. Trenutno je na voljo spletna knjigarna eknjige emka ter spletna
knjigarna Biblos, kjer si je mogoče knjige tudi izposoditi.
V anketi smo ugotavljali, ali slovenski lastniki bralnikov in tabličnih
računalnikov e-knjige pridobivajo na način, v katerem so opazne spremembe v
komunikacijskem krogu. Rezultati so pokazali, da se vprašani večinoma ne
poslužujejo kupovanja e-knjig v slovenskih spletnih knjigarnah in e-knjige
pridobivajo v tujih spletnih knjigarnah ali pa jih brezplačno pridobijo na spletu.
Lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov za razliko od e-knjig v veliki
večini kupujejo tiskane knjige, nakupe pa opravljajo v knjigarnah ter v domačih in
tujih spletnih knjigarnah in so torej še udeleženi v klasičnem komunikacijskem
krogu. Vidno je, da tako pri kupovanju e-knjig kot pri kupovanju tiskanih knjig
nezanemarljiv delež vprašanih nakupe opravlja v tujih spletnih knjigarnah. Z
nadaljnjimi raziskavami bi se lahko ugotavljalo, kaj jih k temu pritegne.
Anketa je prinesla tudi zanimive rezultate glede bralnih navad v slovenščini
in angleščini. Vprašani so odgovorili, da zelo pogosto prebirajo tiskane knjige v
obeh jezikih, še bolj pogosto prebirajo spletne vsebine v obeh jezikih. Pri
prebiranju e-knjig pa jih anketiranci pogosto prebirajo v angleščini, v slovenščini pa
jih večinoma ne prebirajo. Rezultati so najverjetneje povezani s slabo razvitostjo
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trga e-knjig v Sloveniji in na drugi strani z bogato ponudbo e-knjig v tujih spletnih
trgovinah. Presenetljivo je, da vprašani prebirajo tiskane knjige skoraj tako
pogosto v angleščini kot v slovenščini, kar nakazuje na to, da najverjetneje tudi v
veliki meri kupujejo tiskane knjige v angleščini. V nadaljnjih raziskavah bi lahko
ugotavljali, kje kupujejo tiskane knjige v angleščini in koliko jih nakupujejo v
primerjavi s knjigami v slovenščini.
Opravljena raziskava na eni strani odseva razmere na slovenskem trgu eknjig in na drugi strani odpira zanimiva vprašanja glede kupovanja tiskanih knjig v
angleščini in v tujih spletnih trgovinah. Ker vprašani najpogosteje prebirajo spletne
vsebine (tako v angleščini kot v slovenščini), bi bilo zanimivo ugotavljati, ali
podobno velja tudi za tiste, ki si ne lastijo bralnikov in tabličnih računalnikov in jim
spletne vsebine niso tako široko dostopne. Še eno vprašanje, ki se poraja iz tega
je, kako pogosto prebirajo tiskane knjige v angleščini tisti, ki si ne lastijo bralnikov
in tabličnih računalnikov.
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10.

POVZETEK

S pojavom elektronskih bralnikov so se na založniškem in knjigotrškem
področju pričele spremembe. Prvi bralnik, ki je korenito posegel na trg je bil
Amazonov Kindle v letu 2007, temu pa je z leti sledilo več drugih bralnikov,
kasneje pa tudi tabličnih računalnikov. Oblikuje se nov komunikacijski krog za eknjigo, v katerem ni več tiska in klasičnih knjigarn, na novo se pojavijo spletne
knjigarne. Še korak dlje predstavljajo avtorji, ki knjige izdajajo v samozaložbi, saj v
tem primeru iz komunikacijskega kroga izpadejo tudi založbe in avtorja ter bralca
ločuje le spletna knjigarna.
Slovenski komunikacijski krog je v svoji osnovi različen od klasičnega, saj
pri nas večje založbe s svojimi knjigarnami obvladujejo tudi knjigotrški del posla.
Komunikacijski krog za e-knjigo se šele oblikuje, trenutno sta na trgu dve platformi,
ena je spletna knjigarna, druga pa poleg prodaje ponuja tudi izposojo e-knjig.
Slovenski lastniki bralnikov in tabličnih računalnikov, ki smo jih zajeli v
anketi, v večjem številu kupujejo tiskane knjige kot e-knjige, slednje pa
najpogosteje nakupujejo v tujih spletnih knjigarnah oziroma jih brezplačno dobijo
na spletu in tako niso udeleženi v nastajajočem domačem komunikacijskem krogu.
Nasprotno še vedno v večini kupujejo tiskane knjige, ki jih kupujejo v klasičnih
knjigarnah ter v domačih in tujih spletnih knjigarnah. Anketiranci berejo tiskane
knjige približno enako pogosto v angleščini in slovenščini, še bolj pogosto pa v
obeh jezikih prebirajo spletne vsebine. E-knjig v slovenščini v večini ne prebirajo,
pogosto pa jih prebirajo v angleščini.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
* Required Information
page 1
Pozdravljeni,
sem Lea Očko, študentka Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na
Filozofski fakulteti v Ljubljani, in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Elektronski bralnik in
bralne aplikacije. Namen raziskave je ugotoviti, kakšne spremembe so na trg prinesle e-knjige,
bralniki, tablični računalniki in pametni telefoni.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki
bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te magistrske naloge.
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.
Lea Očko

* 1. Katere naprave imate? (možnih je več odgovorov)
Bralnik (Kindle, Kobo, Nook,...)
iPad
tablicni racunalnik z Androidom
iPhone
tablicni racunalnik Windows
pametni telefon z Androidom
pametni telefon Windows Phone

* 2. Kupujete e-knjige?
(Select one option)
DA

NE

DA:Go to Page No. 2
NE:Go to Page No. 3

page 2

3. Kje najpogosteje kupujete e-knjige?
(Select one option)
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Spletna trgovina v Sloveniji
Tuja spletna trgovina
Drugo (prosim napišite) __________

4. Kako pogosto nakupujete e-knjige?
(Select one option)
Zelo pogosto (veckrat na mesec)
Pogosto (približno 1x na mesec)
Redko (nekajkrat na leto)
Zelo redko (skoraj nikoli)

page 3

* 5. Kje dostopate do e-knjig (brez nakupovanja)?
(Select one option)
e-knjigo si izposodim v slovenskih knjižnicah
Brezplačno jih dobim na spletu
Ne berem e-knjig
Drugo (prosim napišite) __________

* 6. Koliko e-knjig imate doma?
(Select one option)
do 20
20 - 50
50 - 100
100 in več

7. Katere vsebine berete na tablicah, bralnikih in mobilnih telefonih in
kako pogosto? (5 zelo pogosto, 1 nikoli)
1
*(a) e-knjige (Select one option)
*(b) novicarske portale (Select one option)
*(c) bloge (Select one option)
*(d) forume (Select one option)

2

3

4

5
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page 4

* 8. Kupujete tiskane knjige?
(Select one option)
DA

Go to Page No. 5

NE

Go to Page No. 6

page 5

9. Kje kupujete tiskane knjige? (možnih je več odgovorov)
v knjigarni
na knjižnih sejmih
preko knjižnega kluba
v supermarketu
v slovenskih spletnih trgovinah
v tujih spletnih trgovinah
Drugo (prosim napišite) ______________

10. Kako pogosto kupujete tiskane knjige?
(Select one option)
Zelo pogosto (večkrat na mesec)
Pogosto (približno 1x na mesec)
Redko (nekajkrat na leto)
Zelo redko (skoraj nikoli)

page 6
11. V tabeli spodaj označite, v katerih jezikih in kako pogosto berete tiskane knjige, spletne
vsebine in e-knjige. Če berete le v slovenščini, prostore za tuje jezike pustite prazne.
Če berete v enem ali več tujih jezikih, najprej v okenca vpišite, za katere jezike gre, in nato
izpolnite tabelo!

(a) Tuj jezik 1:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(b) Tuj jezik 2:
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(c) Tuj jezik 3:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12. V katerih izmed spodaj naštetih jezikov berete TISKANE KNJIGE in
kako pogosto? (5 zelo pogosto, 1 nikoli)
1

2

3

4

5

4

5

*(a) slovenščina (Select one option)
(b) tuj jezik 1 * (Select one option)
(c) tuj jeziik 2 * (Select one option)
(d) tuj jezik 3 * (Select one option)

13. V katerih izmed spodaj naštetih jezikov berete E-KNJIGE in kako
pogosto? (5 zelo pogosto, 1 nikoli)
1

2

3

*(a) slovenščina (Select one option)
(b) tuj jezik 1 * (Select one option)
(c) tuj jeziik 2 * (Select one option)
(d) tuj jezik 3 * (Select one option)

14. V katerih izmed spodaj naštetih jezikov berete SPLETNE VSEBINE in
kako pogosto? (5 zelo pogosto, 1 nikoli)
1
*(a) slovenščina (Select one option)
(b) tuj jezik 1 * (Select one option)
(c) tuj jeziik 2 * (Select one option)
(d) tuj jezik 3 * (Select one option)

page 7

* 15. Za konec nam prosim zaupajte svojo starost:
(Select one option)
do 19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 in vec

2

3

4

5
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* 16. Spol:
(Select one option)
M
Ž

*17. In zaključeno izobraževanje:
(Select one option)
osnovna šola
srednja šola
visoka šola
višja šola ali univerzitetni program
magistrski študij
doktorski študij
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IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo. Uporabljeni viri in
literatura so navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Lea Očko

V Ljubljani, 15. septembra, 2014

