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1 UVOD
1.1 Namen in cilj dela
Literatura je neomejena. Mistika je tisto, kar literaturo naredi literaturo. Mistika in
resničnost – dva antipoda. Literatura se opira na resničnost, da bi dosegla mistiko. In
ta mistični krog, v katerega nas literatura uvaja, je neskončen. Vsi se zavedamo
pomena antične literature, ne samo zato, ker se danes redki prevajalci ukvarjajo s
prevajanjem antičnih del, ampak tudi zaradi ključnega vpliva, ki ga je ta književnost
imela na razvoj celotne evropske civilizacije, zlasti pa na razvoj umetnosti.
Pomen antike je pomembno ohranjati zato, ker so ta besedila sama po sebi lepa in
mnoga izmed njih se zelo dobro povezujejo z našim časom, predvsem ko gre za
grško tragedijo, rimske pesnike, satire. Vendar, na žalost, obstaja trend, da se dela
tako imenovani novi kanon, ki je izjemno anglocentričen in se začenja s
Shakespearom, ki je tudi sam pravi mozaik antičnih tem, nadaljuje se s Salingerjem,
z Joyceom, s Sylvio Plath, in to se streže bralcem na globalni ravni. Antika je postala
blago marginalizirana tudi v svetu. Ideja o kanonizaciji je prevzeta še iz antike,
razcvet pa je doživela v humanizmu, ko se je tudi oblikoval pojem klasik. V
zgodnjem srednjem veku so bili zelo cenjeni antični pisatelji, ki so bili del kanona,
med njimi so bili Aristotel, Vergil, Ovidij, Horacij, grški dramatiki in drugi.
Ameriški zgodovinar in literarni kritik, zagovornik tradicionalnega kanona, Harlod
Bloom svojo knjigo Zahodni kanon posveča šestindvajsetim avtorjem, osrednje
mesto pa zavzema Shakespeare. V knjigi raziskuje največja književna dela po antiki
in jih kanonizira, pri tem avtor zagovarja tezo, da vsi veliki pisatelji berejo svoje
predhodnike izkrivljeno, da bi onemogočili strah pred vplivom ter odprli vrata lastni
domišljiji. Bloom to poimenuje tesnoba vplivanja.
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»Eden izmed znakov izvirnosti, ki lahko pridobi književnemu delu kanonični status,
je nenavadnost, ki je bodisi nikoli povsem ne asimiliramo ali pa postane tako
samoumevna, da njenih posebnosti ne moremo več videti.« (Bloom, 2013, str. 11)
Namen magistrskega dela je proučiti in predstaviti, kakšno je bilo izdajanje antične
literature od leta 1945 dalje, ter primerjati načine izdajanja v Sloveniji in Srbiji po
letu 1991. Namen je tudi analizirati metode marketinga in tržnega komuniciranja in
predstaviti dejavnike, ki so pomembni za uspešno trženje literature. V praktičnem
delu bom raziskala, kako založniki tržijo in promovirajo antično literaturo v
Sloveniji in Srbiji. Ugotavljala bom, ali število prevodov upada ali narašča, in
primerjala organiziranost založb za založnike antične literature. Vzporedno bom
raziskovala oblike podpore in financiranja področja knjige ter pridobivanje sredstev
za knjižne projekte.
Zastavljene so naslednje raziskovalne hipoteze:
Hipoteza 1: Po letu 1991 se je zmanjšalo število prevodov.
Hipoteza 2: Uspešna promocija in pravilna izbira marketinških orodij prispevata k
večji prodaji knjig.
Hipoteza 3: Finančna podpora države je ključnega pomena za izpeljavo tovrstnih
knjižnih projektov.
1.2 Raziskovalne metode
Tema mojega magistrskega dela doslej še ni bila predmet raziskovanj ne v Sloveniji
ne v Srbiji, zato raziskava temelji pretežno na odgovorih, ki sem jih pridobila z
intervjuji. Pri pisanju magistrskega dela sem uporabila več metod. Najprej sem za
teoretični del uporabila literaturo, ki je na voljo s področja trženja in založništva, in
svoje znanje, ki sem ga pridobila med študijem. Analizirala sem kvantitativne in
kvalitativne sekundarne podatke, ki sem jih našla v knjigah, raziskovalnih člankih,
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poslovnih poročilih, biltenih ter prosto dostopne podatke na spletnih straneh:
Ministrstvo za kulturo Republike Srbije (Ministarstvo kulture Republike Srbije),
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije (JAKRS), Nacionalni program za kulturo, NUK. Uporabila sem tudi
predpise in zakone ter o nekaterih informacijah povprašala osebe iz založniškega
oddelka na Ministrstvu za kulturo v Srbiji. Nekaj informacij sem pridobila tudi v
neformalnih pogovorih.
V empiričnem delu raziskave sem se osredotočila na kvalitativno raziskovanje v
obliki polstrukturiranega globinskega intervjuja, pri katerem sem vnaprej določila
vprašanja. Za polstrukturirani intervju sem se odločila, ker sem imela možnost
postavljati tudi dodatna vprašanja, kot tudi sama beseda pove, je globinski in
omogoča podrobno raziskovanje. Intervju je ena izmed metod za pridobivanje
odgovorov, ki jih nato uporabimo v znanstvene namene. Ambrožič (2005, str. 26)
navaja, da je intervju najbolj fleksibilen način za zbiranje podatkov, hkrati pa tudi
najdražji.
Popolna prilagoditev situaciji in spraševancu je ena izmed osnovnih dobrih lastnosti
odprtega intervjuja (Ambrožič, 2005). Intervjuje sem izvajala delno leta 2014 in
delno 2015, v Srbiji in Sloveniji. Vsi pogovori so se odvijali v živo, na lokacijah, ki
so ustrezale intervjuvancem, torej v pisarnah sodelujočih ali pa v lokalih v bližini.
Intervjuvala sem urednike in prevajalce antične literature. Določila sem štiri urednike
iz Slovenije in štiri iz Srbije ter po enega književnega prevajalca iz obeh omenjenih
držav. Končni vzorec je torej sestavljalo deset intervjuvancev. Z vsemi sem
predhodno navezala stik po elektronski pošti ali telefonu ter se prilagodila njihovemu
prostemu času. Vsem sem tudi poslala vprašalnik. Intervjuji so trajali od 35 do 60
minut. Sodelujočim sem postavljala odprta vprašanja, ki so dopuščala svobodne in
sproščene odgovore. Vse intervjuje sem posnela in jih kasneje transkribirala,
analizirala in ohranila pomembna dejstva.
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Moj namen je bil, da z intervjujem pridobim bogate informacije od sodelujočih,
predstavim njihove poglede, probleme, s katerimi se soočajo, in predloge za
morebitne izboljšave.
1.3 Raziskovalni instrument
Kot instrument raziskovanja sem uporabila vprašalnik (glej prilogo 1), sestavljen iz
20 vprašanj, ki so bila zgolj izhodiščna točka, saj je bila večina vprašanj odprtega
tipa in skoraj vedno so sledila dodatna vprašanja. Razdelila sem jih v štiri sklope, ki
se nanašajo na potek izdajanja in trženja prevodov antične literature: prvi sklop je
bolj splošnega značaja, z njim sem skušala pridobiti mnenje o prevodih antične
literature; drugi sklop se nanaša na strokovni in vsebinski del antičnih projektov ter
delo urednika; tretji sklop na finančni del in četrti sklop vprašanj se nanaša na
trženjsko orodje in načine promocije knjig.
1.4 Struktura magistrskega dela
Vsebina magistrskega dela je sestavljena iz petih poglavij. V prvem poglavju so
opredeljeni namen in cilj dela ter raziskovalne metode, ki so uporabljene za
pridobivanje odgovorov. Preostala poglavja vsebujejo rezultate in razpravo.
Drugi del je namenjen knjižnemu trgu v Sloveniji in Srbiji ter državni podpori knjigi.
V tem poglavju sem predstavila kulturno politiko obeh držav pred letom 1991 in po
njem ter založništvo in izdajanje prevodov antične literature v Sloveniji in Srbiji.
Drugi del zajema tudi odgovore anketirancev in predstavitev delovanja posameznih
založb pri izdajanju knjig.
Tretji del sem posvetila oblikam državne podpore knjigi in financiranja. Poleg
teoretičnega dela in osnovnih pojmov o podpori knjigi sem predstavila koncept
izdajanja antičnih prevodov v Sloveniji in Srbiji ter kaj o tem menijo založniki teh
knjig.
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V četrtem delu je predstavljeno trženje v založništvu, trženjski splet in tržno
komuniciranje. Opisane so tržne poti, ki jih ubirajo založniki antične literature.
Zadnje, peto poglavje sestavljajo končna razprava in sklep.
2 KNJIŽNI TRG IN DRŽAVNA PODPORA KNJIGI
2.1 Kulturna politika
Celotna antika je linearna horizontalna črta življenja v sedanjosti, vertikalna črta pa
dela presek z antiko. Ta črta je antika in prepoznava antiko danes. Vendar je tudi ta
antika imela nekoč vzore, kot je recimo Mezopotamija. Tisto, kar je zelo prisotno
danes, je vsekakor državna ureditev; branje antičnih besedil nas vseskozi opozarja na
to, kaj je demokracija.
V nagovoru ministra Uroša Grilca k Nacionalnemu programu za kulturo 2014–2017
je zapisano, da program brezkompromisno upošteva tri temeljna načela kulturne
politike: vrhunskost, raznovrstnost in dostopnost. Primarna naloga kulturne politike
je torej reguliranje interesa na področju kulture in odločanje o vseh vprašanjih (ciljih
in sredstvih), ki so povezana s kulturo družbe. Pri tem je nujno na novo oblikovati
instrumente kulturne politike, ki je bila v preteklosti pogosto omejena zgolj na
vprašanje financiranja tega ali onega področja. V tej perspektivi so v njem skušali
izraziti tiste preboje, ki izkazujejo odločenost za vpeljavo novega modela kulturne
politike.
Kulturna politika se kaže:
– iz teoretičnih predpostavk, ki temeljijo na ugotovitvah iz sociologije kulture in so v
skladu s splošnimi tendencami razvoja družbe,
– iz izrecno opredeljenih ciljev kulturne politike,
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– iz usklajenega sistema instrumentov in orodij, ki se uporabljajo za doseganje ciljev
kulturne politike.
Temelji kulturne politike v Srbiji:


svoboda kulturne in umetniške ustvarjalnosti in spoštovanje kulturnih pravic



enakopravnost vseh kultur na področju Srbije, ohranjanje kulturne identitete
in kulturne raznolikosti



odgovornost javnih organov za razvoj kulture in umetnosti



podpiranje razvoja umetniške kakovosti in inovativnosti na področju kulture



usklajenost medijskega in kulturnega sistema s standardi EU-ja in Sveta
Evrope



vzpostavitev sodobnega, učinkovitega, racionalnega in ustvarjalnega sistema
upravljanja v kulturi



javnost delovanja v kulturi



spoštovanje avtorskih pravic

Cilji kulturne politike v Srbiji:


vzpostavitev standardov v razvoju kulturne politike in kulturnega sistema



izboljšanje in posodobitev delovanja kulturnih ustanov



ohranjanje kulturne dediščine in njena vključitev v sodobne globalne kulturne
trende



ustvarjanje ustreznih razmer za razvoj ustvarjalnosti v vseh vejah umetnosti



dvig ravni udeležbe državljanov v kulturnih dejavnostih in enoten kulturni
razvoj na celotnem ozemlju republike – decentralizacija kulture



dejavno sodelovanje umetnikov in sodobne umetniške ustvarjalnosti v
mednarodnih kulturnih trendih



dvig kakovosti medijske produkcije, spodbujanje razvoja samoregulacije in
prilagajanje zakonskih medijskih predpisov evropskim standardom
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Problem kulturne politike v zvezi z založništvom je ta, da kulturna politika prednost
daje kulturnim ustanovam, založništvo pa je financirano projektno. Največja vloga
kulturne politike v založništvu je subvencioniranje. To je, kakor bomo videli v
poglavju, kjer bom pisala o državni podpori, v Sloveniji veliko bolj prisotno in
prijazno do založnikov.
2.1.1 Kulturna politika pred letom 1991
Gre za čas socializma, v Srbiji še posebej v obdobju od leta 1984 naprej, ko je bila
sprejeta ustava in oblikovan samoupravni sistem. Ta samoupravni sistem je imel
združeno delo, kar je zelo primeren izraz. Po eni strani je bil dobro zasnovan, vendar
ideološko obremenjen. Obstajale so samoupravne interesne skupnosti (SIS) za
kulturo na občinski ravni, na ravni mesta, republike itd., kamor se je zlivalo nekaj
proračunskega denarja in kamor so prihajali ljudje, ki so želeli opredmetiti svoje delo
(potrebovali so denar za film, knjige itd.). SIS za kulturo je bil dober v smislu, da je
sekretariat za kulturo delal zakonodajo, SIS pa je razporejal denar, podobno kot
danes počne Javna agencija za knjigo v Sloveniji. Vendar samo do te točke, da ni
bilo ideološke podlage, ki bi dajala prednost eni strani (posebna vrsta publikacij,
filmov ipd.). Če ima država ideološko zakonodajo o varstvu življenja in dela Josipa
Broza Tita in je ideološko usmerjena izključno samo na eno stranko, iz tega seveda
izhaja, da SIS za kulturo lahko izpolnjuje namen tega sistema; torej ne razvija
kulture, temveč se zavzema za kulturni model, ki je bil ideološko naložen že leta
1945, sicer z nekaterimi spremembami.
Tudi slovensko založništvo je nadzorovala država Jugoslavija. Oblast v nekdanji
državi je že od začetka skrbela, da založbe niso izdajale »družbeno neprimernih (ali
nezaželenih) knjig«. Ta nadzor je – poleg omejene selekcije knjig za
subvencioniranje – izvajala še na druge načine, dejansko pa je šlo za različne oblike
političnega pritiska na založbe oziroma na njihove direktorje in glavne urednike, ki
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so bili v prvem obdobju neposredni, pozneje pa jih je izvajala prek založniških
svetov.
Sociolog Gregor Tomc piše o kulturni politiki v založništvu v Nacionalnem poročilu
o kulturni politiki Slovenije in ugotavlja, da je v obdobju socializma država
sofinancirala založništvo na dva načina: na eni strani z ugodnimi krediti, obrestnimi
merami, oprostitvijo prometnega davka itd., na drugi strani pa s subvencioniranjem
nekaterih knjig, čeprav omejeno.
Avtor še navaja, da je v obdobju agitpropa partijska oblast posvečala veliko
pozornost izdajanju knjig. Sredi 50. let so bili ustanovljeni založniški odbori in
partijske ideološke komisije niso več neposredno nadzirale, vendar so bili v teh
odborih člani, ki so zagotavljali, da se izdaja zanesljiv program. Leta 1955 je bil
sprejet Zakon o založništvu, po katerem so bili ustanovljeni založniški sveti. Svet je
spremljal program, in če se ni strinjal z neko publikacijo, je založba ni izdala.
Politični pritisk je v drugi polovici 70. let začel postopno popuščati in v zadnjih letih
nekdanje oblasti so – kljub delujočim založniškim svetom – založbe lahko izdajale,
kar so hotele (Žnideršič, 1999, str. 116). Samo Rugelj v svoji knjigi Za vsako besedo
cekin? govori o liberalnem teoretskem modelu »kulturo na trg!«, ki se je razvil v 80.
letih 20. stoletja iz socialdemokratskega modela kot nasprotovanje partijski kulturni
liniji oz. ideološkemu pokroviteljstvu države (Rugelj, 2010). V Sloveniji se je torej
začelo sprejemanje liberalnih vrednot, ki je vsekakor nujen pogoj za modernizacijo.
Vendar ta model pripisuje odločilen pomen trgu kulturnih dobrin, kulturni industriji,
ki je namenjena občinstvu množične kulture, in je bil značilen za ZDA.
Pomemben poseg na področje slovenskega založništva Rugelj vidi v tem, ko je bil
leta 1988 sprejet Zakon o podjetjih, ki je močno spremenil dotedanjo jugoslovansko
zakonodajo ter istočasno kapitalizmu odprl vrata v Jugoslavijo in omogočil zasebno
podjetniško pobudo (Rugelj, 2014).

14

GUGLETA, N.: Izdajanje in trženje prevodov antične literature - primerjava Slovenije in Srbije. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
_______________________________________________________________________________________________________

2.1.2 Kulturna politika v Srbiji po letu 1991
SIS za kulturo je bil v rokah komunistične partije, ko pa je razpadla ideologija, je
razpadla tudi družba. V 90. letih je Srbija prešla na koncept ministrstva za kulturo,
torej ni več sekretariata, temveč ministrstvo, ki je združilo SIS za kulturo in
sekretariat za kulturo. Od leta 1991, ko je prišlo do razpada Jugoslavije, do 2001 niso
imeli institucionaliziranih ukrepov v kontekstu različnih razpisov, ampak je vse
delovalo po načelu osebnih odločitev. Takrat ni obstajal sistem odločanja in nadzora.
Prvi razpis ministrstva je bil leta 2002. To je bil razpis za revije s področja umetnosti
in kulture in je deloval tako, da strokovna komisija določi, katere revije se bodo
financirale in katere ne. Letos je ministrstvo sprejelo nov Zakon o kulturi, po katerem
komisija razdeli tričetrt programskega denarja, četrt pa minister. Minister za kulturo
ima diskrecijsko pravico dati 25 odstotkov od programskega proračuna, sam lahko
presoja, komu je denar potreben, oceni in se odloči ter s podpisom potrdi primernost
financiranja. To je po eni strani dobro, saj se pogosto zgodi, da se kdo sredi leta želi
vključiti v mednarodno sodelovanje, ker so ga, denimo, povabili na festival, za
katerega prej ni vedel. V tem primeru mu ima minister pravico dati subvencijo.
Vendar ni bilo vedno tako. V času Slobodana Miloševiča je minister lahko denar dal,
komur je hotel. Hkrati pa ni bilo nobene pogodbe, nobenih obveznosti, da bi bilo
treba upravičiti prejeti denar. Ni bilo pravnega mehanizma odločanja in nadzora, ki
bi lahko zagotovil, da se je denar razdelil v skladu s kulturnimi standardi.
V tistem času brezzakonja in korupcije je popolnoma izginil sistem vrednot.
Descartes je rekel, da je narava dala vsakemu dovolj razuma. Pomembno je le, kako
ga uporabljamo. Petar Živadinović, direktor in glavni urednik založbe Paidea, je v
najinem pogovoru zelo lepo ponazoril to »neuporabljanje« razuma, ki opisuje
tedanjo žalostno kulturno sceno v Srbiji: mediji že dvajset let ne uporabljajo
zdravega razuma; vse se je začelo s televizijo Pink, ta je od leta 1995 uničevala ali
degenerirala okus mladih, ki so potrjevali in spoštovali to norčavost, glasbo in
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umetnost obcestnih gostiln. Ti programi so dvignjeni na nacionalno raven, na raven,
ki seže čez nacionalne frekvence. Neizobraženi ljudje zelo hitro – ko dobijo
priznanje iz medijev, da je njihova neizobraženost pravzaprav družbena norma –
vzpostavijo feedback in takrat pride do tega, da neodgovorni lastniki medijev in
televizijskih hiš trdijo, da oni ne počnejo nič drugega kot to, da dajejo ljudem tisto,
kar želijo, to je demokracija. Na srečo so v tistem času obstajale tuje fundacije, ki so
založnikom financirale objave knjig ali pa organizacijo nekaterih dogodkov (osebni
pogovor, 26. 11. 2014).
Šele z Zakonom o kulturi (2006) sta povsem pravno urejena razpis in odgovornost,
kako in kaj se počne. To je bilo opredeljeno tudi prej, vendar je sedaj popolnoma
usklajeno s standardi, torej obstajajo mehanizmi nadzora, pogodbene obveznosti,
izpolnjevanje nadzora, spremljanje skladnosti z obveznostmi, ki se izvajajo, kateri so
indikatorji itd. Zelo pomembno je delovati v skladu s standardi zaradi strateške
ocene, da imajo nekaj merljivega učinka, in to je, da vsi dostavljajo podatke, ki se
lahko uporabijo pri načrtovanju kulturne politike, in da so na voljo informacije o
vsem, predvsem pa o denarju, ki gre za financiranje različnih projektov.
Zdi se, da ministrstvo vedno več vlaga v proizvodnjo in zato nima časa za kritično
oceno tistega, kar počne. Pomembno je, da so pozorni na daljnosežne učinke
projektov, v katere vlagajo, saj tako lahko vedno znova predlagajo, izboljšajo ali pa
zmanjšajo pomoč. Bilo bi dobro, če bi bila srbska kultura bolje urejena v smislu
zakonodaje, torej da obstaja zakon, ki ureja tržne odnose v založništvu.
Založništvo je zelo specifična dejavnost, ker zadeva trg in tudi kulturo. Na eni strani
je knjiga blago, na drugi pa kulturna dobrina. In vprašanje je, kako bomo uvrstili
knjige na trg, ali katere favoriziramo, ustvarjamo monopolni trg, morda potiskamo
ideološko matrico (izbrane pisatelje v določenih državah), in vedno se lahko najde
razlog za zamero. Glede na to, da ni zakona o založništvu, se država lahko znajde
pred očitki, da usmerja trg in favorizira založnika, morda se na ta način dela dobro za
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občinstvo, toda nekdo bo zagotovo imel korist na podlagi dobrih namenov
promoviranja izbranih pisateljev.
S tega vidika moramo imeti zakon, ki ureja številna področja kulture: zakon o
filmski umetnosti je sprejet, kmalu bo sprejet tudi zakon o gledališki dejavnosti
(obstaja več kot 40 institucij, ki sodelujejo v gledaliških dejavnostih in ki si želijo
biti poklicna gledališča). Knjigarstvo je v Srbiji kot katera koli druga
nakupno-prodajna dejavnost, država se ne vmešava. V resnici pa obstajajo cela mesta
brez knjigarn! Ni močnejše strategije na področju kulture, ni ničesar, kar bi
obvezovalo ministrstvo oziroma katerega koli ministra, da bi ohranili določeno smer.
Problem, ki ga ima Srbija v kulturi, je v resnici širši in se nanaša na celotno
tranzicijo te družbe.
2.1.3 Kulturna politika v Sloveniji po letu 1991
Ne glede na to, ali je kulturna politika dolgoročna ali kratkoročna, učinkovita ali
manj učinkovita, eksplicitna ali pa implicitna, mora vedno uresničevati jasno določen
cilj na področju kulture in umetnosti. Prof. France Bernik pravi, da se mora kulturna
politika, če hoče ostati verodostojna v svojih odločitvah, opirati na stroke, ki poznajo
kulturo, kakovost ustvarjalcev, različne umetniške smeri in njihove razvojne težnje.
Poznati pa mora tudi sloje odjemalcev kulturnih vrednot v družbi, njihovo zahtevnost
in okus, imeti mora pregled nad kulturnim trgom in obvladati, kot danes pravimo,
kulturni »menedžment« (Bernik v Tomc in Čopič, 1998, 15–16).
Na tem mestu velja vnovič omeniti liberalni model »kulturo na trg«, o katerem je
pisal Rugelj. V svoji knjigi navaja misel Maje Breznik (2010), ki pravi, da so
liberalni kulturni politiki pahnili javne kulturne ustanove v kletko podjetniške
kulture. Zmanjševanje javnih sredstev negativno vpliva na umetniško ustvarjalnost.
To je lepo vidno na primer pri gledaliških poustvarjalcih in se v Sloveniji po letu
2000 kaže v porastu komercialnih in od države neodvisnih gledališč, saj njihovi
repertoarji temeljijo skoraj izključno na »lahkotnih predstavah«.
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Podobnost napačne rabe kulturne politike v Sloveniji in Srbiji po letu 1991 –
predvsem mislim na televizijo kot največjo posredovalko kulture –, ki na žalost še
vedno velja, ponazarjajo besede Gregorja Tomca, ki ga citira Rugelj (210, str. 82):
»Vse ustvarjanje, ki nastaja zunaj tega območja, torej kultura, ki jo posredujejo
množični mediji 20. stoletja, pa po logiki naše kulturne politike ni pravo, temveč
zgolj mimogredno ustvarjanje, lahko sicer simatično in včasih celo politično
angažirano, a vseeno zaradi estetske manjvrednosti zapisano pozabi« (Tomc, 2009,
26). Rugelj pravi, da po Tomčevem mnenju vodilne ljudi na nacionalni televiziji
televizijski medij zanima predvsem kot sredstvo politične propagande, zato največ
sredstev investirajo v informativni program, najmanj pa v kulturnega. Osebno se s
tem strinjam in menim, da je zgodba popolnoma enaka tudi v Srbiji.
Slovenija je po osamosvojitvi nadaljevala svojo pot sprememb. Kulturna skupnost
Slovenije se je po osamosvojitvi preobrazila v ministrstvo za kulturo tako kot v
Srbiji. Z uvedbo republiškega in občinskega proračuna se je spremenil tudi sistem
financiranja. Rugelj navaja, da se državna sredstva za kulturo v Sloveniji od
osamosvojitve sem gibljejo med 2 in 2,5 % vseh odhodkov državnega proračuna
(Rugelj, 2010, str. 80). Država je v tem obdobju uvedla petodstotni davek na promet
proizvodov in storitev, kar je veljalo tudi za knjigo.
V svoji analizi v Nacionalnem poročilu o kulturni politiki Slovenije Vesna Čopič
ugotavlja, da vsesplošne spremembe v političnem in gospodarskem sistemu, ki so
prišle po osamosvojitvi Slovenije in so odprle tudi socialno problematiko, na
področju kulture niso vplivale na globoke spremembe. Po avtoričinem mnenju je to
kulturna politika, ki samo ohranja prejšnjo. Ključni problemi te politike so:


pomanjkanje prodejavne kulturne politike,



čezmerno podržavljenje oziroma monopol javnega sektorja,



nerazvidna poraba javnih sredstev,



centralizacija na področju kulture.
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Vesna Čopič je pisala leta 1997, sociolog Gregor Tomc leta 2009; kot kaže, se ta
trend nadaljuje še danes. V letošnjem intervjuju Naša kulturna politika je iz 19.
stoletja je Tomc povedal: »V kulturi je popoln status quo. V času samostojnosti se
glede kulturne politike ni zgodilo nič. To je prekopirana kulturna politika iz časov
komunizma. Če je razlika, je ta zgolj kozmetična. Razlog sem že omenil, zlizanost
elitne

kulture

z

nacionalnim

projektom.«

(Pogledi,

2015)
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2.2 Založništvo in njegov družbeni pomen
Žnideršič (1982, str. 38) navaja Dušana Popovića, ki pravi: »Ko gledamo na
založniško dejavnost kot del kulturnih aktivnosti in ustvarjalnosti, ne more biti v
središču naše pozornosti založniška dejavnost v ožjem smislu, kot ena izmed
družbenih ali gospodarskih vej, ampak samo v vzajemni povezanosti: knjiga –
človek – branje oziroma družbena funkcija knjige, njen položaj in vloga v naši
družbi. Če te problematike ne obravnavamo s cehovskih izhodišč in če kot
izhodiščno točko vzamemo knjigo in njeno družbeno vlogo, potem moramo drugače
opredeliti smeri aktivnosti in naloge svoje konkretne politike na tem področju. V tem
primeru ne bo težišče naših prizadevanj samo na reševanju družbenoekonomskega
položaja založniške dejavnosti (čeprav je tudi ta element potreben), ampak predvsem
na položaju in vlogi knjige v naši družbi, na splošnih možnostih ustvarjanja
proizvodnje in porabe knjige, na vsestranskih prizadevanjih, da bo kar najbolj
pristopna, da bo zanjo živa potreba in čim večje zanimanje, z eno besedo, da bo čim
bolj brana.«
2.2.1 Slovensko založništvo
Po osamosvojitvi je bil sprejet Zakon o privatizaciji in s tem so bile zmanjšane tudi
državne subvencije za založbe. Poleg tega je vlada sprejela predpise, ki so prizadeli
založništvo. Uvedla je davek na knjigo (5 %), vpeljala 25 % dohodnine na avtorske
honorarje. Leta 1999 je bil vpeljan davek na dodano vrednost, ki je za knjigo znašal
8 %. Poslovanje založb je nedvomno poslabšala uvedba 25-odstotnega davka na
dobiček založniških podjetij (prej so bila podjetja oproščena plačevanja davka na
dobiček; Žnideršič, 1999, str. 146). Rugelj pravi, da se po letu 1991 začenja
»obdobje kapitalistične transformacije vodilnih založb in prilagajanje založništva in
medijev novemu družbenemu redu. Literarno proizvajanje je vse bolj vpeto v
komercialne mehanizme, profesionalizacija pa spet postaja vprašljiva, saj na malem
slovenskem trgu skoraj ni možnosti za realizacijo.« (2010, str. 101)
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Založbe so prepuščene sebi, trgu in konkurenci. Poleg že obstoječih velikih založb so
se na trgu pojavile številne manjše založbe in nekatere od njih so bile usmerjene v
izdajanje neprofitnih knjig. Nastanek novih založb je nedvomno vplival na povečanje
števila izdanih knjig, to pa je zahtevalo nove prodajne poti in spreminjanje oziroma
opuščanje starih.
Tri velike založbe (Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, DZS) so imele svoje
knjigarne, kjer so poleg knjig začeli prodajati tudi drugo blago. Prodor Mladinske
knjige se je naglo krepil, Cankarjeva založba ni imela razrešenih lastniških razmerij
in leta 2004 se je pripojila k Mladinski knjigi. V naslednjih letih so rasle tudi srednje
založbe, kot so Modrijan, Sanje, Učila International, Rokus, Družina, vsaka s svojimi
knjigarnami in tržnimi metodami. Danes pa se knjige prodajajo tudi v trgovskih
centrih in na bencinskih črpalkah.
V raziskavi Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji Kovač in
Gregorin poudarjata težavo, s katero se soočajo raziskovalci knjižnih trgov in bralne
kulture prav zaradi naglega spreminjanja prodajnih poti. Avtorja (2014, str. 25)
navajata, da je »posledica take razvejanosti knjižnega trga in številnih prodajnodistribucijskih poti /…/ pomanjkanje natančnih knjižnih statistik na nacionalni ravni:
Zbornica založnikov je šele v zadnjih dveh letih uspela preseči tradicionalni
založniški odpor do posredovanja osnovnih podatkov o svoji dejavnosti in je začela
zbirati in javno objavljati podatke o prodajnih poteh, prometu, gibanju zaposlenih in
dobičkih založb.«

Po podatkih Skupine SPPO, ki je opravila primerjalno analizo panoge 2012/2013 ter
jo predstavila na 12. kongresu slovenskih založnikov leta 2014, je bilo leta 2013 v
Sloveniji 1395 založnikov. V istem letu je bilo izdano 4950 naslovov. Podatki
NUK-a za leto 2014 nam pravijo, da se je tedaj v Sloveniji registriralo 245 novih
založnikov in skupno število vseh registriranih je na koncu leta znašalo 661. V istem
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letu so oddali 1343 naslovov monografskih publikacij, od tega 68 doktorskih del in
126 različnih naslovov serijskih publikacij.
2.2.2 Srbsko založništvo
Le kaj se bo zgodilo z založbo Prosveta, nekoč največjo založniško hišo na Balkanu?
Nekajkrat je bila prodana in spet zasežena zaradi neuspešne privatizacije, zdaj pa je
delniška družba. Založba Nolit je prodana, prav tako Bigz; neuspešna tranzicija na
eni strani, na drugi pa trend ustanavljanja novih založb, ki uvajajo svoje metode
poslovanja.
Za poslovanje založb in srbski knjižni trg je značilen neoliberalni koncept, kjer se
knjiga obravnava kot blago. Sicer z davčno stopnjo 10 %, vendar imajo založniki v
celoti odprt trg nakupa in prodaje in se bojujejo za to. Neposredne subvencije države
so majhne, tako da so tu tudi deželni sekretariat za kulturo, lokalne vlade, Kreativna
Evropa in druge fundacije. Leta 2001 je bil vpeljan 20-odstotni davek na dobiček,
vendar je obstajala posebna komisija, ki je presojala o oprostitvi davka. Od uvedbe
DDV-ja se uveljavlja posebna davčna stopnja: ko je bil DDV 18 %, je bil davek na
knjigo 8 %, odkar se je zvišal na 20 %, kolikor je tudi danes, je davčna stopnja za
knjigo 10 %. Trenutno obstaja pobuda, da bi se davek na knjigo znižal na 5 %.
Založniki se torej morajo v glavnem znajti sami, tržni zakoni so izjemno težki,
prihaja do monopolizacije in za srbski trg je zelo značilno, da vsi naslovi čakajo na
oktober in knjižni sejem. To je namreč dogodek, ki v Srbiji v celoti določa
založniško politiko, založniško sceno in založništvo nasploh po koledarju, torej kdaj
se bo kaj izdalo. Knjižni sejem v Beogradu je največji trgovski dogodek, na neki
način največja knjigarna, in obiskovalci želijo na njem kupiti knjige s popustom,
sveže iz tiska. Potemtakem bo založniški program zasnovan tako, da se čim več knjig
proda na sejmu, ki ga obišče okoli 200.000 ljudi.
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Približno pred štirimi meseci sem v neformalnem pogovoru z zaposleno v knjigarni
Laguna v Beogradu izvedela, da je na lanskoletnem sejmu knjig na stojnici založbe
Laguna ena blagajna na dan zaslužila 600.000 dinarjev (okoli 5.000 evrov), imela pa
je 17 blagajn. Če vse to seštejem, je samo Laguna v sedmih dneh sejma zaslužila
okrog 600.000 evrov. Sejem kaže, kakšne so razmere na trgu.
Ob tem bi rada poudarila, da v prodajnih poteh med Slovenijo in Srbijo ni razlike.
Tudi v Srbiji obstajata dva velika založnika (Vulkan, Laguna), ki imata svoje verige
knjigarn, v katerih prodajajo tudi druge artikle. Vedno bolj je priljubljen koncept
knjigarne s kavarno, kjer se organizirajo različne promocije knjig in dogodki. Srednji
založniki (Dereta, Evro Giunti, Plato, Službeni Glasnik, Čarobna šuma idr.) pa imajo
vsak svojo knjigarno. Številni založniki, ki prodajajo uspešnice, otroške knjige itd.,
ponujajo svoje knjige v velikih trgovskih verigah; knjigarna tako ni več edini in
poseben kraj za nakup knjig, saj lahko kupec kupi čokolado in ob tem še kako knjigo
kar v hipermarketu.
V Srbiji je registrirano med sedem in osem tisoč pravnih oseb, ki se ukvarjajo z
založništvom. Po podatkih Narodne biblioteke Srbije se je na javni razpis za odkup
knjig v letu 2014 prijavilo 268 založnikov s 3.476 naslovi. Lahko rečemo, da je to
tudi realna številka aktivnih založnikov v Srbiji. V enem letu se v povprečju
katalogizira med sedem in osem tisoč publikacij, medtem ko se na razpis za odkup
prijavi okoli štiri tisoč novih naslovov.
2.2.3 Izdajanje prevodov antične literature v času Jugoslavije
Razlog, zakaj sem toliko prostora posvetila kulturni politiki, je neposredno povezan z
izdajanjem antičnih prevodov, kar je tudi rdeča nit mojega magistrskega dela. V
nadaljevanju bom predstavila izdajanje in cenzuro antične literature v času pred
razpadom Jugoslavije.
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Danilo Kiš je v času komunizma pisal in govoril o avtocenzuri; cenzurirani jaz, ki je
dolgo trpel tiranijo strahu. Cenzura pa, povsem logično, stoji z ramo ob rami z
ideologijo, s partijo, političnim režimom in prikazuje enostransko ureditev družbe.
Če želimo razumeti, kakšen je bil odnos do antike v tistem času in na tem prostoru,
je pomembno, da nanj gledamo v kontekstu in primerjavi z drugimi državami, ki so
imele podoben razvoj, ki jih je do neke mere določal.
Tisti, ki so živeli v ideološki družbi, vedo za cenzuro in njene številne oblike ter za
razloge, ki so bili, da se ta ideološko zacementirana družbena pogodba ohrani čim
dlje. V času velikih cenzorskih sistemov v nekdanji Sovjetski zvezi je obstajalo nekaj
izjemnih pisateljev, Cvetajeva, Ahmatova, Jesenin, Majakovski in drugi, ki so bili
priča pogumu in žrtvovanju, ker niso pristajali na kompromis v zvezi s svojo
umetnostjo. Niso hoteli ogroziti svoje umetnosti, istočasno pa so sovjetskim
državljanom odkrili bedo osebnega zloma, medtem ko so iskali zakon v samoprevari,
ki jo je partijska linija zahtevala od njih. K sreči nimamo več uradnih cenzorskih
sistemov, smo jih pa imeli v času komunizma. In to je pustilo posledice v obliki
neprevedenih besedil.
V izjemno zanimivem pogovoru mi je prof. David Movrin na temo komunizma in
klasične filologije med drugim povedal:
Bilo mi je jasno, ko sem se teh stvari loteval, da ta sistem ni imel posebne
ljubezni do antike, pač latinščina je bila deloma percipirana kot problem,
ampak tega nisem pričakoval. Torej to je bil prvi sestanek po vojni, nanj so
poklicali predstavnike iz vseh republik in jasno rekli, da je treba klasične
gimnazije postopoma ukiniti, kar me je izredno presenetilo. Do informbiroja
smo delali čisto po sovjetskem modelu, ki je določal, da sta latinščina in
starogrščina lahko na univerzi, ne pa v gimnazijah, to je bil koncept iz
Moskve. In mi smo to upoštevali, dokler nas ni Stalin odvrgel. Takrat pa se je
Đilas ravno ločil od žene in šel v Ameriko, ker nas je ves vzhodni blok
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odrezal in Jugoslavija se je, da bi preživela, morala obrniti na Zahod. Ko je
prišel iz Amerike, je bil mnenja, da latinščina ni tako slaba, in organiziral
sestanek.
Se pravi, takoj ko so se obrnili proti Zahodu, so začeli razglabljati o tem,
kako je latinščina pomembna – plošča popolnoma obrnjena. Potem pa pride
spet nov obrat, reforma, Stalin umre in ni več nevarno, mi se spet malo
repozicioniramo in latinščino vnovič začnejo ukinjati. In to je zgodba, ki je
pripeljala do tega, da leta 1989 ni bilo nobenega novega prevoda iz latinščine
ali grščine. Skratka, v 80. letih je bil Oddelek za klasično filologijo puščava;
takrat je diplomiral približno en študent na leto. V resnici je prevodov, ki so
nastali takrat, zelo malo; prevajali so Kajetan Gantar, Primož Simoniti in še
nekaj drugih, vendar je bil ta krog prevajalcev zelo omejen, kar je bilo zelo
povezano s tem, da so bile klasične gimnazije uničene, da ni bilo ljudi, ki bi
sploh šli to študirat.
Torej desetletja te politične pogojenosti so pomenila, da je bila stroka
praktično na tem, da izumre. Potem pa se je zgodil val, pozna 80., začetek 90.
let, takrat je ta pritisk popustil. Iz radovednosti sem pogledal, koliko
prevajalcev dejansko obstaja. Celotna mlajša generacija je barvita pahljača;
ljudje, ki se – eni bolj in drugi manj intenzivno – ukvarjajo s prevajanjem, in
to je val, ki je začel delati v 90. letih. Čisto nove številke prevodov in
prevajalcev – to pa je eksplozija, če pomislite, na neki način renesansa. Torej
to, kar se zdaj dogaja, je s tega prejšnjega vidika majhen čudež, ogromno
tekstov se prevaja in zelo dobri prevajalci so. Je pa res, da so vse te stvari
deloma pogojene, s temi prevodi ni ogromnih zaslužkov, tukaj je veliko dela
in bomo videli, kako bo to šlo naprej (osebna komunikacija, 16. 5. 2014).
Movrin o tem podrobneje piše v razpravi Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj,
Jože Košar in Fran Petre: latinščina in grščina na ljubljanski univerzi v desetletju po
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vojni. Avtor pravi, da kljub fragmentarnemu značaju antični viri razkrivajo veliko
pomembnih drobcev o svojem času in ljudeh, ki so jih ustvarili – podobno velja za
arhivske ostanke komunistične partije. Ena od podrobnosti, ki se izrisujejo z njihovo
pomočjo, je raznolikost pristopa k polaščanju oblasti. Načini, na katere so se
komunisti po različnih evropskih državah lotili univerz, so bili različni (Keria, 2013,
str. 172).
Opozarja na čistke, ki so se dogajale na Univerzi v Ljubljani, kjer je službo izgubilo
več profesorjev in asistentov. Prav tako je bilo v Beogradu, kjer je svoj položaj
izgubil klasični filolog Veselin Čajkanović, profesor in predstojnik katedre za
klasično filologijo in rimsko književnost. V razpravi navaja glede na poročilo
ministrstva za prosveto iz leta 1949, da sta samo še dva klasična filologa učila svoj
predmet. Klasična filologija je kot študijsko področje postajala vedno bolj
marginalizirana. Trend ukinjanja klasičnih jezikov se je nadaljeval tudi v naslednji
reformi, ko so v šolah najprej odstranili grščino, ki ji je sledila tudi latinščina. Po
Movrinovih besedah je v 80. letih na ljubljanskem oddelku za klasično filologijo,
edinem v državi, diplomiral približno en študent na leto (2013, str. 177). Temu sledi
majhno število prevodov antične literature in objav le-te.
Na koncu razprave dodaja neprevedena besedila. V Sloveniji ni v letu 1989, ko je
padel Berlinski zid, izšel niti en nov prevod iz latinščine ali grščine. Tisti, ki so izšli
pred tem, so bili pretežno delo peščice prevajalcev (2013, str. 178).
2.2.4 Prevodi in izdajanje antičnih del ter njihova prepoznavnost v Sloveniji
Vpliv knjige nedvomno obstaja. Knjiga ima svojo duhovno vrednost in njen pomen
za družbo je izjemen. Vprašanje je, kako knjiga vpliva na bralce in na kulturo –
dobro ali slabo. Gabriel Zaid v Toliko knjig! navaja: »Lahko se zgodi, da se dialog ali
tradicija uveljavi v prostoru in času in nekaj Aristotelovih knjig zaznamuje evropske
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jezike in oblikuje miselne navade milijonov, ki niso nikdar brali Aristotela.« (Zaid,
2006, str. 51)
Prevodi knjig so eden izmed boljših kazalnikov bogastva neke kulture, mogoče celo
najboljši. Tukaj gre za intelektualno erudistko in materialno bogastvo. Avtorske
knjige na primer lahko uspejo ali pa ne – tudi to je eden od kazalnikov, vendar ni
popolnoma verodostojen; prevod pa je. Če je kultura bogata, predvsem pa ima
prevode klasikov, bo vedno imela nove, sodobne prevode. Revna kultura sploh ne bo
imela prevodov ali pa bodo ti izjemno slabi.
V nadaljevanju bom predstavila mnenja slovenskih založnikov in urednikov o trendu
prevajanja antičnih del.
Beletrina
Založba Beletrina, zavod za založniško dejavnost, v svojem programu ponuja
domače in prevodne knjige iz leposlovja, esejistike in humanistike. Ima štiri knjižne
zbirke in večino knjig podpira JAK. Leta 2012 je v zbirki Koda izšel prevod celotne
zbirke Fragmenti predsokratikov. O pomenu prevodov antične literature sem se
pogovarjala z Alešem Štegrom, urednikom zbirke Koda. Zbirka obsega več kot 2220
strani in vsebuje dela približno 90 avtorjev. Knjigo je prevajalo 10 prevajalcev. Zelo
pomembno je dejstvo, da je slovenščina drugi sodobni jezik, v katerega so prevedeni
Fragmenti predsokratikov. Leta 1946 je izšel Sovretov izbor iz predsokratikov, ki se
je kasneje ponatiskoval. Izvedba projekta Fragmentov je trajala okoli tri leta in pol,
sama potreba, da dobimo to delo, pa je bila v zraku vsaj že kako desetletje prej, pravi
Šteger. Glede na to, da so delali s krogom mlajših prevajalcev, je to dokaz, da je na
polju klasične filologije prišlo do zamenjave generacije ter do spreminjana
miselnosti, da bi tak projekt sploh bil možen. Šteger dodaja:
V preteklosti so se projekti v Sloveniji delali tako, da je imela neka vidna
eminenca tako izdajo za življenjsko delo in je vse naredila sama. Projekt
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predsokratikov pa je po obsegu, zahtevnosti presegal pristop ene same osebe,
potreboval je organizirano skupino ljudi – ki jo je koordiniral Gorazd
Kocijančič –, da se tega loti. Šele zdaj, 20 let po osamosvojitvi, je na neki
način pri nas čas zrel za to, ker se pojavlja ogromno mladih, zelo kakovostnih
prevajalcev (osebna komunikacija, 19. 12. 2014).
Kar se tiče števila prevodov po letu 1991, Šteger meni, da je število naraslo prav
zaradi mladih in kakovostnih prevajalcev. Od leta 1985 naprej je zlato obdobje
humanistike in v tem času se je nadoknadil ogromen historični zaostanek. »Po eni
strani smo še vedno črpali energijo iz starih časov, ko je bila knjiga velik dogodek in
medijski dogodek, torej je bila podprta, po drugi strani se je ozračje sprostilo in
odprlo vrata mladim prevajalcem, da je bilo mogoče prevajati iz jezikov, iz katerih se
prej ni prevajalo; prej so vse držali trije prevajalci, zdaj se je to sprostilo.« (osebna
komunikacija, 19. 12. 2014) Šteger pravi, da je skeptičen glede tega, kako se bo
odvijalo naprej, zaradi vse večje prisotnosti angleškega jezika; sam se pri sestavi
programa čim bolj izogiba angleškim naslovom.
[...] Slovenščina je deficitarni jezik v nekem širšem kontekstu, bitko proti
anglizaciji jezika smo že zgubili na večini področij, kot sta eksaktna znanost,
naravoslovje, tam se že vse dogaja mimo slovenščine, število prodanih knjig
v angleščini je preseglo redke slovenske prevode strokovne literature, ki še
obstajajo. To pomeni, da tudi marsikateremu področju sploh ni več mogoče
terminološko slediti z uvedbami novih terminov, to je že zgubljeno.
Humanistika tu še drži korak, je pa veliko vprašanje, kaj se bo dogajalo, saj
vemo, da je lahko dobiti aktualne prevode iz angleškega jezika po spletu, pa
še piratstva je tu ogromno, portali, kot je Libgen in podobno, da se človek
vpraša, zakaj bi kupil knjigo za 30, 40 evrov, če jo lahko dobi drugače. Sicer
prevodi leposlovja nenehno nastajajo tudi v slovenščini, veliko se prevaja ne
samo iz angleščine, ampak tudi iz drugih jezikov, ki jih ljudje ne znajo. Pri
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humanistiki pa je stvar bistveno bolj globalizirana, to, kar je za nas zanimivo,
žal nastaja pretežno v dveh, treh jezikih ali pa je v ta dva, tri jezike prevedeno
in tu so tudi bralci, ki večinoma govorijo katerega od teh jezikov, zato ne
vidim ekonomskega razloga, kako s takim konceptom v humanistiki
nadaljevati. (osebni pogovor, 19. 12. 2014)
Modrijan
Temeljna dejavnost založbe Modrijan je izdajanje šolske literature: učbenikov in
delovnih zvezkov. Objavljajo tudi leposlovje in stvarno literaturo. Pri založbi
Modrijan sem se pogovarjala z glavno urednico, Bronislavo Aubelj, ki ureja tudi
področje antične književnosti. Založba Modrijan je ena vodilnih založb pri nas, ki
izdaja antično literaturo. Urednica pravi, da sta v času, ko je ona študirala klasično
filologijo, konec 80. let, prevajala samo dva prevajalca, Primož Simoniti in Kajetan
Gantar. Kar se tiče izdajanja prevodov v tistem času, misli, da jih ni kaj dosti
obležalo v predalih. Tisti, ki so prevajali, so prinesli svoje prevode na založbe, ki so
to takrat objavljale, zato je »izšlo precej slabih prevodov. Treba je vedeti, da ni vse
tisto, kar je izšlo 60., 70. letih, kakovostno, saj so prevajali tudi učitelji in nekateri
prevodi so bili praktično neuporabni. Prevodov ni bilo, pa ne zato, ker ne bi bilo
zanimanja, ampak ker ni bilo prevajalcev.« (osebni pogovor, 5. 6. 2014)
Po letu 1990 so se začeli pojavljati novi prevajalci in njena ocena je, »da je prevodov
več, saj je več tudi prevajalcev« (osebni pogovor, 5. 6. 2014). Težavo vidi v tem, da
se zelo neradi lotijo prevajanja kakšne knjige, ki jo je že nekdo prevedel, ker se
bojijo primerjav. Strinja se, da je treba nekatere knjige ponovno prevesti, saj velja, da
je ponovni prevod potreben na vsakih 50 let. Glede na to predlaga, »da bi bilo
nujneje poskrbeti za nove prevode nekaterih temeljnih del, kot so npr. Avguštinove
Izpovedi, Cezarjeva Galska vojna, Homerjevi Iliada in Odiseja, Vergilova Eneida in
še mnoga druga.« (pisni odgovor, 5. 4. 2014)
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Kot glavna urednica je tudi pobudnica antičnih projektov, čeprav pravi, da ima »izid
prevoda antične knjige običajno drugačno “predzgodbo” kot izidi drugih del. Pobuda
je večinoma v rokah prevajalca, prevajanja antičnega dela ne moreš preprosto
nekomu naročiti. Pri odločanju za objavo odtehta predvsem kakovost prevajalca, o
kakovosti antičnega dela se ne izrekamo.« (pisni odgovor, 5. 6. 2014)
O prepoznavnosti med splošnimi in strokovnimi bralci Aubljeva pravi:
Prepoznavnost obstoječih prevodov je med strokovnimi bralci zagotovo zelo
dobra, ko govorimo o splošnih bralcih, pa bi se morali namesto o prepoznavnosti
vprašati o tem, kolikšno je med njimi sploh zanimanje za antično književnost.
Zdi se zelo skromno. Za večjo prepoznavnost pa bi bilo treba tudi podrezati
šolske birokrate. Šole se namreč vedejo, kakor da zadnjih trideset let ni bilo
enega samega novega prevoda antičnega dela. Pouk svetovne književnosti se je
pri antiki očitno zataknil v 60. ali 70. letih prejšnjega stoletja, prav tako
nemogoče se zdi, da bi antično besedilo izbrali za maturitetno branje.
Prepoznavnost se torej začne pri šolnikih (pisni odgovor, 5. 4. 2014).
Aubljeva še meni, da je pametno dodati, če je le mogoče, tudi izvirno besedilo v
latinščini, zato da bi pridobili še nekatere interesente. Namreč to latinsko besedilo se
lahko objavi brez kakršnih koli težav, je zastonj in koristno za tiste, ki jih to zanima,
na primer za šolsko rabo. V času, ko je ona študirala, takih izdaj ni bilo.
ISH (Institutum Studiorum Humanitatis)
Institutum Studiorum Humanitatis je fakulteta za podiplomski humanistični študij v
Ljubljani. Intelektualno jedro, ki je sredi viharnih 80. let prejšnjega stoletja uspelo s
projektom knjižne zbirke Studia humanitatis (ki je pozneje postala založba z istim
imenom), je razmišljalo o spremembi in dopolnitvi raziskovalnih in izobraževalnih
možnosti na področju humanistike v slovenskem prostoru. V zbirki Studia
humanitatis je od leta 1986 do danes izšlo 150 prevodnih del in več ponatisov, v
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drugih založbinih zbirkah pa še 20 naslovov. Zbirka, ki je sprva imela obliko javnega
razpisa za vse slovenske založbe, je zaradi slabega odziva teh založb dolgo časa
izhajala pri ŠKUC-u, nato prešla v institucionalni okvir fakultete Institutum
Studiorum Humanitatis in se leta 1997 reorganizirala v samostojno založniško hišo z
enakim, a nekoliko razširjenim programom (ISH, 2015). Pogovarjala sem se z Majo
Sunčič, urednico zbirke Dialog z antiko.
Maja Sunčič meni, da je še vedno premalo prevodov, ker nekatera dela sploh še niso
bila prevedena, nekatera se pa zdaj prvič prevajajo. Opozarja, da je zlasti nekatera
temeljna dela treba vnovič prevesti. Predvsem pa tiste knjige, ki so namenjene
srednješolcem, obvezno čtivo, ker je jezik star oziroma arhaizirana slovenščina.
Recimo, Sovre je uporabljal veliko hrvatizmov, ki so današnjim mladim bralcem tuji,
ker ni skupnih jeder in jih ljudje ne razumejo več.
Čeprav ureja zbirko od leta 2004, ima občutek, da so mlajši prevajalci kar dejavni.
Prej smo imeli prepoznavna imena, kot sta Anton Sovre in Kajetan Gantar, ki so zelo
veliko prevajala, in v glavnem so bili naročniki državne založbe, danes seveda tega
ni. »V zbirki Dialog z antiko, ki jo urejam in tudi sama soustvarjam kot prevajalka,
avtorica, skušam pritegniti prevajalce in upoštevati tudi njihovo lastno pobudo«
(osebni pogovor, 12. 1. 2015).
Maja Sunčič še navaja:
[...] JAK sam je imel tudi neko prednostno listo, kaj naj bi se bolj delalo, ali
pa zdaj, ko je kriza in so omejena sredstva, se daje prednost velikim in bolj
prepoznavnim avtorjem, nekateri drugi pa so že odrinjeni na stran in je že
težje pokazati neko pomembno nacionalno kulturo, ko je treba vedno
dokazovati in je zelo težko prepričati komisije, da dodelijo sredstva. Kar
zadeva samega bralca, mislim, da za antično literaturo obstaja interes, vendar
manj pri mlajših bralcih, tudi pri študentih, generacijah, ki naj bi se za to
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zanimale in tudi to študirajo. Mislim, da je skoraj nemogoče, razen če ne
delajo kakih seminarskih nalog iz tega, da bi kaj povzeli ali pa prepisali in si
pomagali s prevodi, zelo težko jih je prepričati, da bi to sploh prebrali (osebni
pogovor, 12. 1. 2015).
Celjska Mohorjeva družba
Celjska Mohorjeva družba ima že dolgoletno tradicijo kot najstarejša založba v
Sloveniji. Ustanovljena je bila kot knjižno društvo leta 1851 z namenom širiti
slovensko bralno kulturo na celotnem etničnem ozemlju Slovencev. Izdaja slovensko
leposlovje in prevode tujega leposlovja, otroško in mladinsko književnost, strokovno
literaturo najrazličnejših strok, priročnike z mnogih področij, številne učbenike in
muzikalije ter od leta 2006 samostojno najstarejšo kulturno revijo Zvon. Mohorjeva
je izdala Kocijančičevega Platona s komentarji, ovenčanega s Sovretovo nagrado
(Mohorjeva). Tokrat sem se pogovarjala z urednikom Davidom Movrinom in s
Simonom Ozvatičem, ki je vodja komercialnega oddelka.
Pri Mohorjevi so posamezna antična dela izdajali že v preteklosti. Leta 2010 je JAK
izdal razpis za izbor večletnih književnih projektov prevajanja in izdajanja temeljnih
del antike. Isto leto je Gantar praznoval 80 let in njegova želja je bila, da bi se vsa
antična dramatika prevedla v slovenščino. Movrin meni, da prevodi redko nastajajo
na pobudo založb, pogosteje jim prevajalec predlaga svojo idejo in velikokrat so
založbe kar razumevajoče. To je delno povezano tudi s tem, ker je toliko črnih
lukenj, skratka, relativno veliko tekstov je še neprevedenih in ima vedno občutek, da
ne bi bilo narobe, če bi bilo besedilo na voljo. Nato je razložil, kako so prišli na idejo
za prevod dramatike:
Jera Ivanc je predlagala, da bi prevedli osem dram, ker je bila 80-letnica.
Zbrala je ljudi, tako da je vsak dobil eno dramo, ki mu je ležala; eno pa je
prevedel profesor Gantar, in sicer Ojdipa v Kolonu. In nato me je prosila, da
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bi skupaj urejala, istočasno pa se je že začela pogovarjati z Mohorjevo
založbo. Na Mohorjevi so pa tudi prisluhnili; pred tem je pri njih že Brane
Senegačnik prevedel Ajshila. Nato sva se z Jero dogovarjala, kako naj bi bila
videti knjiga, in sva prišla do rešitve, da je najbolje, da izide vsaka knjiga
posebej, s čimer so se strinjali tudi prevajalci. Z urejanjem knjige je ogromno
težav, o katerih sploh ne razmišljaš takrat, ko se dogovarjaš. Na primer, en
prevajalec ima kak problem, drugi zamuja in tako naprej. Veliko boljše je
bilo, da smo te drame izdajali drugo za drugo, pa tudi s finančnega stališča
mislim, da je bilo bolj izvedljivo, kot če bi imeli en velikanski projekt. S
stališča uredniških urnikov je bilo to prijaznejše in tako se je iz osnovne ideje
razvila kar ambiciozna struktura. Potem smo pa prišli do tega, da bi to bilo že
kar osem knjig. Pravzaprav je ta projekt v celoti prišel od prevajalcev in
mislim, da je to zelo modro, saj založba v tisti točki niti ni bila zmožna, da bi
tak projekt zasnovala, ni bila kadrovsko dovolj krepka. Če pa so prevajalci
kakovostni, običajno nosijo stvari, ki so izvedljive, pomembne in tudi dobro
narejene. Izkušnje povedo, da če delate s kakovostnim prevajalcem, se vam
to dejansko obrestuje, ker boste tekst mirno lahko poslali naprej, če pa delate
s prevajalcem, ki ni suveren, boste imeli s tem, da boste spravili tekst na neko
raven, tak strošek, tako časovno investicijo, da tega naslednjič raje ne počnete
več. Tako da ta sistem, ko prevajalci kar sami predlagajo, dovolj dobro deluje
(osebni pogovor, 15. 6. 2014).
Movrina ne skrbi prihodnost, ker ko obstaja aktivna skupnost filologov, to pogojuje
tisto, kar je mogoče v prihodnosti. Če bo trend šel tako naprej, bo število prevodov
celo raslo; torej je pogojeno s skupnostjo, ki obstaja, in ta skupnost se zdaj krepi.
Navaja primer, da je bil »projekt predsokratikov pred 15 leti nepredstavljiv.
Nenadoma so postale mogoče stvari, ki prej sploh niso bile izvedljive, ker ni bilo
ljudi. Veliko je povezano z demografijo.« (osebni pogovor, 15. 6. 2014)
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Ozvatič meni, da za antično literaturo lahko rečemo, da je to »klasična literatura«, ki
jo vsi delno spoznavamo v srednji šoli ali pa tudi kasneje. Prevodi so dostopnejši in
tudi sami prevajalci lahko pogledajo, kako je bil prevod narejen v posamezni državi,
izvirnik pa je še vedno izvirnik. Verjetno pa je zaradi subvencij in nove, mlajše
generacije prevajalcev spet prišlo do oživljanja tega in do večjega števila prevodov
(osebni pogovor, 17. 12. 2014).
Prevajalčeva zgodba
Vloga prevajalca je ogromna, saj če njih ne bi bilo, kako bi danes spoznavali in brali
grške tragedije in rimske satire? Skrinja z zakladom bi ostala za vedno zaprta. Ivo
Andrić je zapisal: Pisatelj ustvarjalec lahko pozna samo en jezik, svoj materni, in mu
je to dovolj; prevajalec pa mora znati vsaj dva in oba enako dobro, vendar tako, da
nobeden od njiju ne presega drugega. Ustvariti mora nekaj, kar se zdi nemogoče: da
v celoti občuti in vpije duh tujega jezika, ga nato izrazi v najustreznejšem smislu in s
povsem različnimi odtenki svojega jezika ter se ob tem nikoli ne zmede in ne meša
teh dveh področij – da bi ju približal do skrajne možnosti in ju hkrati obdržal strogo
ločeni (Istorija i legenda, 1976).
Glede na to, da brez prevajalca sploh ne bi bilo mogoče izdati prevodov antične
literature, sem se odločila, da se pogovorim s prevajalcem iz Slovenije in iz Srbije. V
Sloveniji sem se pogovarjala o številu prevodov, ponovnem prevodu, nakupu in
merilih, po katerih se prevajalec odloči za založbo, z izjemno prevajalko številnih del
iz antične književnosti, Sovretovo nagrajenko Nado Grošelj.
Grošljeva ugotavlja, da nikakor ni prevedeno vse, kar bi lahko bilo, ampak se
zapolnjuje; nekatere stvari so mogoče za kakšne specialiste, npr. fragmenti,
dramatika; so pa gotovo stvari, ki bi jih bilo treba nujno imeti, recimo Livij, za
katerega nimamo še integralnega prevoda, Ovidijeve Metamorfoze so zdaj v delu in
bodo najbrž še kar nekaj časa. Se pa čedalje bolj zapolnjuje sistematično. Pravi, da

34

GUGLETA, N.: Izdajanje in trženje prevodov antične literature - primerjava Slovenije in Srbije. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
_______________________________________________________________________________________________________

smo samo pred desetimi leti imeli Aristofana zelo malo, pa še to smo imeli stare
prevode, zdaj je preveden v celoti. Sicer se strinja, da je po letu 1991 število
prevodov kvečjemu naraslo.
V Pregledu prevodov antične književnosti za obdobje 2006–2011 navaja: »V
primerjavi s stanjem v večjih evropskih jezikih ima književnost stare Grčije in Rima
v slovenščini velike bele lise. To tudi ni čudno, če pomislimo, kako malo
strokovnjakov se je bilo v drugi polovici 20. stoletja zmožnih in pripravljenih
ukvarjati z zahtevno prevajalsko nalogo; vrh tega raziskave literarne zapuščine
izobražencev izpred stoletja ali več vse jasneje kažejo, kolikokrat so prevodi,
dokončani ali v delu, obležali v predalu ali doživeli kvečjemu revialno objavo. V
zadnjih desetletjih pa se je število klasičnih prevodov iz različnih književnih zvrsti
vendarle pomnožilo. Ob pregledovanju knjižnih prevodov iz klasičnih jezikov,
nastalih v zadnjih petih letih, z zadovoljstvom ugotovimo, da jih kljub skromnemu
številu slovenskih klasičnih filologov še zdaleč ni malo« (Bukla 69, 2011).
Po njenem pregledu prevodov sodeč – če se omejimo zgolj na antično književnost in
na nove prevode, ne ponatise – je bilo v tem obdobju izdanih po pet, šest knjig na
leto. Starejši prevodi so večinoma Sovretovi, Gantarjevi, Simonitijevi, Marjan
Tavčar je iz grščine prevajal dramatiko. V času njenega študija se je dejansko vpisalo
veliko študentov, ki so študij nato tudi končali in zdaj prevajajo. Nada Grošelj meni,
da je veliko ljudi, ki dobro prevajajo iz latinščine in grščine, tako da bi lahko imeli
celo več prevodov, kakor jih imamo. Je pa redko kdo samostojen prevajalec, kot sta
na primer ona in Jelena Isak Kres, ki zdaj prevaja Iliado; recimo Senegačnik,
Marinčič in drugi prevajajo ob službi. Pravi, da kombinira z angleščino in s
švedščino, za katero je zdaj veliko zanimanje. Prevodi iz klasičnih jezikov so vsi
dejansko subvencionirani, to, da jih založba ne bi prijavila na JAK, je skoraj
nemogoče.
O merilih, po katerih se prevajalec odloči za založbo, Grošljeva razlaga:
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[...] Sama približno vem, kdo to izdaja, recimo Modrijan. Bronka je zelo
naklonjena antiki, ker je tudi sama klasična filologinja, potem ISH. Veš
približno, na koga naj se obrneš, kadar imaš kakšno idejo, včasih pa tudi sami
navežejo stik. Recimo, Maja Sunčič je imela samostojne vizije, kakšne knjige
bi lahko izdala, da je tudi mene za kaj spodbudila, na primer Bajke (Fabulae)
so bile njena ideja ali pa da bi prevedla kaj od Cicerona, nato sem predlagala
O prerokovanjih, ker je zanimivo. Drugače pa, mislim, da je res tako, da je
bolj odvisno od prevajalca. Sama sem predlagala Ovidija, Faste (Rimski
koledar), Ciceron je bil nazadnje moja izbira, Horacija (Ars poetica) mi je pa
ona predlagala. Pri Modrijanu so bili zmeraj odprti za kakšen predlog (osebni
pogovor, 7. 1. 2014).
Meni tudi, da so potrebni ponovni prevodi. »Ena stvar so Sovretovi prevodi, ki so
bili že a priori pisani tako, da so arhaični. To ni zato, ker bi živel v Trubarjevem
času, kajti marsikateri njegov sodobnik je pisal dokaj sodobno za tisti čas, on pa je
namenoma uporabljal starinske izraze in oblike. Moja generacija se je, recimo, s tem
še spopadala, mlajša generacija je pa že tako v drugem svetu, da sploh ne razume.
Recimo, brala sem Iliado, ki jo zdaj Jelena prevaja, in mislim, da je to dejansko bolj
v Homerjevem duhu kakor pa Sovretov prevod. Po drugi strani pa je Sovretov
prevod zelo barvit, tudi zelo komičen, jezik je sočen, ni pa tako homerski, v
Homerjevem duhu, kot bi človek mislil. Treba bi bilo tudi vnovič prevesti številne
prozne knjige, ker je v njih ogromno napak. Pa tudi zaradi umetniškega vtisa, dejstvo
je, da se jezik spreminja.« (osebni pogovor, 7. 1. 2014)
2.2.5 Prevodi in izdajanje antičnih del ter njihova prepoznavnost v Srbiji
Vsi mi, ki živimo danes, pa tudi tisti, ki bodo živeli v prihodnosti, smo lahko le
hvaležni, da imamo možnost brati pisatelje iz antike. Namreč oni so zibelka naše
civilizacije, ker tu obstaja nenehna kontinuiteta. Tudi danes.
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Dereta
Založba Dereta obstaja že triintrideset let. V tem času je potrdila svojo založniško in
umetniško avtentičnost z izdajanjem impresivnega števila naslovov v več kot desetih
zbirkah: od prevodov temeljih del domače in svetovne književnosti do knjig domačih
pisateljev, tako iz aktualne literarne produkcije kot tudi iz bogate dediščine
nacionalne književnosti. Posebej so prepoznavni po knjigah o filozofiji,
leksikografiji, zgodovini, helenistični književnosti, klasičnih delih, zato založba
Dereta spada v sam vrh srbskega založništva. Intervju sem opravila z Aleksandrom
Šurbatovićem, glavnim urednikom v založbi.
Šurbatović meni, da ni prevedeno dovolj del iz antične književnosti. Tovrstna
literatura je priznana med bralci, zlasti med strokovnimi. V Srbiji namreč obstaja
profil bralcev, nekaj ljudi, ki so ozko usmerjeni na antično književnost; obstajajo pa
tudi sekundarni bralci, ki so nagnjeni k antični književnosti, niso pa njeni vneti
bralci. V nadaljevanju razlaga:
[...] Na primer v obdobju od leta 1985 do 1995 je bilo navdušenje za klasično
književnost precej večje, kot je danes, o tem ni nobenega dvoma. Duh časa,
vendar dejstvo je, da danes obstajajo tudi mladi ljudje, ki jih zanima antična
literatura, tako da ni redkost, da se pojavijo prevajalci klasičnih jezikov, stari
25, 26 let. Sicer na splošno mislim, da je ta entuziazem manjši, kot je bil pri
samih študentih. Menim, da prevajanje po letu 1991 ni upadlo, da je vse, kar se
tiče založništva, znatno poskočilo, vpelo se je namreč v nekakšno
hiperprodukcijo v tej državi. Hiperprodukcija je opazna ne samo na ravni
komercialne literature, temveč tudi na ravni resne literature.
Rekel bi, da se je danes izdajaje knjig podvojilo v primerjavi z obdobjem pred
letom 1991, ker je predvsem vse dostopnejše. Na primer, lažje je zagotoviti
pravice, tisk je cenejši, razvil se je digitalni tisk, dostopnejši so prevajalci. In
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zdaj imamo tako situacijo, da v hiperprodukciji izhaja veliko naslovov, dobili
smo veliko več trivialne literature, in to je razlog, zakaj imajo ljudje vtis, da je
na splošno založništvo slabše kot prej. Sam se ne strinjam, ampak menim, da je
založništvo danes veliko boljše, kot je bilo prej. Na primer leta 1985 skoraj ni
bilo trivialne literature ali pa je bil njen delež res majhen, danes pa prevladuje
in zaradi te poplave se ustvarja slab vtis, v resnici pa ni tako. Preprosto, izbira
je veliko večja in trdim, da se danes objavlja več kakovostnih knjig, po tej
logiki potem sklepam, da se izdaja tudi več antične literature (osebni pogovor,
26. 1. 2015).
Pri Dereti je pobudnik teh prevodov glavni urednik. Povezati poskuša dve stvari,
lepo in uporabno, po eni strani v knjigi išče komercialni potencial, da bi lahko rekel,
da je gotovo občinstvo za to in da obstaja teoretična možnost, da prodajo 1000
izvodov v dveh letih. Na leto objavijo približno dva do pet naslovov iz antične
književnosti. Pri izbiri naslovov sta ključni dve stvari. Prva je predvsem, da ima
ekonomski potencial, da je dovolj »komercialna« in da ima literarno, zgodovinsko ali
filozofsko vrednost. Druga pa je, da knjiga ni bila izdana ali pa je od njene zadnje
izdaje minilo precej časa.
Antične literature ne moremo obravnavati konceptualno, preprosto zato, ker obstaja
tako malo prevodov in se ne moremo omejiti na obdobje ene literarne zvrsti, na
primer da bi se omejili na rimsko komedijo in rimsko poezijo ali pa na rimsko
književnost od prvega stoletja pred našim štetjem do drugega stoletja našega štetja,
kar bi bil nekakšen kontekst, kontekstualizacija torej, pravi Šurbatović.
SKZ (Srpska književna zadruga)
Srpska književna zadruga je bila ustanovljena leta 1892 kot društvo, ki je s svojim
delovanjem, še zlasti z izdajanjem izbranih del s področja kulturnega ustvarjanja,

38

GUGLETA, N.: Izdajanje in trženje prevodov antične literature - primerjava Slovenije in Srbije. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
_______________________________________________________________________________________________________

prispevalo k širjenju splošne razsvetljenosti in kulture ljudi, je neodvisna
organizacija, s katero upravljajo njeni člani.
Antična književnost se prevaja v srbščino že od nekdaj, že vse 19. stoletje. Antiko je
poznal in bral Vuk Karadžić, Njegoš pa je prevajal Homerja. Vse od takrat, tudi v
časih, ki so bili izjemno težki in ekonomsko neučinkoviti, so bili srbski prevajalci,
znanstveniki in profesorji zelo zainteresirani za antično književnost. Zato je tudi
veliko del prevedenih iz grškega in latinskega jezika, to je vsekakor velika dediščina
srbske kulture. Veliko knjig je izšlo tudi v založbi SKZ, kjer ohranjajo to dediščino,
kot da bi bila njihova, ne le evropska. Delo ni končano, strokovnjaki vedo, kaj je
ostalo neprevedeno, in po stvareh, ki jih pripravljajo, bi se lahko reklo, da so globoko
v antični zakladnici, grški in rimski, še vedno ostala pomembna literarna,
zgodovinska in druga dela, ki bodo, upajmo, dočakala prevod. Pogovarjala sem se z
Draganom Lakićevićem, glavnim in odgovornim urednikom.
Projekt izdajanja prevodov antične književnosti je star toliko kot Srpska književna
zadruga, 120 let. Združenje obravnava te knjige enakovredno z drugimi, ki spadajo v
novejšo svetovno ali pa staro srbsko književnost. Ne ločujejo jih. Lakićević je
povedal, da združenje SZK ni zmanjšalo števila prevodov; vsako leto natisne vsaj en
prevod antične literature in eden od njihovih ciljev je, da bi tako nadaljevali. To
seveda ni dovolj za srbsko založništvo, vendar Lakićević meni, da se novi zasebni
založniki s tem niso ukvarjali, razen če ni šlo za ponatis nečesa, kar je priljubljeno ali
pomembno branje v šoli in je že prevedeno.
O prevodih in ponovnih prevodih meni naslednje:
[...] Arhaični srbski jezik ima svoj čar in lepoto, morda ga ni treba ponovno
prevajati, gotovo pa ga ni treba razglasiti za neveljavnega, ker je podoben
duhu časa, ko je nastal prevod knjige. Zna pričarati nekaj iz starih časov, saj
arhaičen jezik pristaja arhaičnemu duhu; vendar nimam nič proti temu, da se
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prevodi posodobijo, da so natančni in da odkrijejo nekaj, kar je bilo
izgubljeno v tistem nekdanjem prevodu velikih prevajalcev. To se je dogajalo
s klasičnimi deli, imamo več prevodov Iliade in Odiseje, pa tudi več
prevodov antičnih tragedij. Aleksandar Gatalica je prevedel Ojdipa in mu
celo dal nov naslov, Gospodar Ojdip, z razlago, zakaj je tako.
Na neki način je treba prevesti zaradi sodobnega bralca, vendar sodobni
bralec naj se uči jezika, ne pa da se jezik poenostavlja in prilagaja samo
njemu. Torej stvar mora biti vzajemna. Arhaični jezik ima veliko lepote in
smisla, če bi vse posodabljali, bi jezik postal sterilen in omejen na majhno
število sodobnih besed. Jezik je velik zaklad, ki ga ne bi smeli opustiti. To ni
za vsakega bralca, ampak za vsakega bralca ni niti antična književnost!
Prevajalec je enako pomemben kot založnik in kot vsak drug posrednik
(osebni pogovor, 3. 3. 2015).
Izdavačka knjižarica Zorana Stojanovića
Ustanovljena je bila leta 1989 in v tistem času je bila ena izmed prvih zasebnih
založb v Jugoslaviji. V svoj program je uvrstila objavo najpomembnejših del na
področju humanistike, bodisi prevodov ali knjig domačih avtorjev. Tokrat sem se
pogovarjala z ustanoviteljem založbe, Zoranom Stojanovićem.
Stojanović pravi, da je on založnik iz časa komunizma, ko je ustanovil založbo v
okviru Književne skupnosti Novi Sad, združenja, ki je povezovalo pisatelje.
Ugotavlja, da ni prevedeno dovolj antičnih del in da se posveča premalo pozornosti
prevajanju antične književnosti. Sicer veliko manj danes, kot je to bilo v Jugoslaviji.
Pred razpadom Jugoslavije so bili vsi založniki državna podjetja, ni bilo zasebnih
založnikov. Državne založbe so imele poseben status v okviru kulturne politike, ki se
je v vodila v tistem času, torej založnik je moral objavljati marksistično literaturo, in
ko to obveznost izpolni, lahko objavlja tudi druge stvari. Veliki založniki, kot so bili

40

GUGLETA, N.: Izdajanje in trženje prevodov antične literature - primerjava Slovenije in Srbije. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
_______________________________________________________________________________________________________

Nolit, Prosveta, Rad, Bigz, Matica srpska in drugi, so poskušali živeti na trgu in so
bili založniki tako rekoč splošnega značaja, niso bili specializirani le za humanistiko,
ampak so objavljali tudi prozo in poezijo itd. Nekateri od njih, kot je Matica srpska,
so imeli posebno izdajo, posvečeno antični literaturi. Ti založniki so med svojimi
zaposlenimi imeli zelo resne urednike, vsi so bili univerzitetni profesorji in
akademiki, uredniki ali posamezne knjižice ali kakršne koli posebne izdaje. Zbirko
antičnih prevodov v založbi Matica srpska so urejali ugledni profesorji klasične
filologije, v njej so objavljena pomembna dela, ampak od takrat ni ničesar več. Ti
izdajatelji so poskušali živeti na trgu in vsakič, ko so potrebovali finančno podporo,
so dobili subvencije od države za izdajo določenih naslovov, torej ena izdaja
klasičnih pisateljev je nekomercialna in za take izdaje se je vedno dajal državni
denar.
Stojanović zagotavlja, da danes tega ni več, država ne skrbi o tem, ali nekatere
založbe objavljajo resne knjige, ki niso komercijalne, ali ne. Na splošno po letu 1991
založniki manj objavljajo in je tudi manj založniških projektov. Gre tudi za to, da te
knjige niso visokokomercialne, kajti v Srbiji zdaj obstajata dva velika založnika, ki
sta visokokomercialna, in založniki, ki se bojujejo za to, da bi tudi oni prodali kako
knjigo. Vendar ni nobenega založnika, ki bi izdajal samo resno literaturo in bi ga v
tem podpirala kulturna politika države ter bi od tega poskusil služiti in živeti.
Namreč taka literatura se ne prodaja množično. Pri antični literaturi gre za manjšo
ciljno skupino, v katero spadajo ljubitelji tovrstne književnosti in kulture, klasični
filologi in izobraženci z različnih področij.
[...] Razmere so zelo slabe, kar zadeva prevode antične literature, ker nihče
ne stoji za tem, nihče ne pomaga, zato tudi ni knjig. Sam sem začel zbirko, ki
bi vsebovala izključno prevode antičnih del, skupaj s profesorji z oddelka za
klasično filologijo v Beogradu, ki so bili pobudniki zamisli, vendar se je
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sčasoma vse ustavilo. Kadar ni podpore, ni knjig (osebni pogovor, 18. 11.
2014).
Paideia
Zasebna založba Paideia je bila ustanovljena kot podjetje za avdiovizualne medije ob
koncu leta 1991, medtem ko je založniško dejavnost začela leta 1994. V zadnjih
petindvajsetih letih so bralcem predstavili nekaj največjih del svetovne literature, od
klasikov do sodobnih pisateljev. V njihovem založniškem opusu so knjige z različnih
področij:

filozofija,

književnost,

zgodovinopisje,

esejistika,

medicina,

leksikografija itd. V knjigarniški kavarni založbe Paideia sem se pogovarjala s
Petrom Živadinovićem, direktorjem in glavnim urednikom.
Glede na to, da se najbolj osredotoča na objavo filozofije, je o tem tudi največ
govoril. Tudi on meni, da ni dovolj prevodov. Sicer obstajajo stari prevodi Platona in
Aristotela, vendar se je lotil projekta prevoda vseh Aristotelovih del, ki ga bo
dokončal v naslednjih petih letih. Prevajati Aristotela pomeni praktično začeti iz nič,
Živadinović pa sodeluje z izjemnim poznavalcem klasičnih jezikov. Prevodi so zelo
dragoceni, ker se je pokazalo, da je srbski jezik dovolj bogat in da ima precej oblik v
besedišču, da se prevedejo skoraj vsi pomembni izrazi Aristotelove filozofije. Kljub
vsem težavam, ki jih večina strokovnjakov ne pričakuje, so prevodi antične
filozofije, čeprav so to predvsem prevodi Miloša Đurića, odigrali svojo zgodovinsko
vlogo, a so že precej zastareli. Urednik meni, da obstaja generacija prevajalcev, ki jih
je treba spodbuditi k prevajanju spisov, še posebej iz dramske književnosti, v novem
slogu. Prav tako ugotavlja, da:
[...] je treba objaviti Aristotela, ne samo zato, ker spada v zgodovino kot
neizogibna figura, ampak zato, ker brez njega ni mogoče pravilno razumeti
ničesar iz zgodovine filozofije, znanosti in kulture. Ponavljam za tiste, ki se
ukvarjajo z umetnostjo in dramsko literaturo in imajo večji vpliv v medijih
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kot drugi, da je resnica, osnova vseh pomembnih naravnih in družbenih
znanosti, Aristotel. Pri tem mislim na ta svet, v katerem živimo, na evropsko
civilizacijo, in da znanost, ki je on ni ustanovil, pred nekaj več kot 23 stoletji,
ne obstaja. Podal bom primer: obstaja teorija o tragediji, ki več ali manj
temelji na Aristotelovih spisih, ne obstaja pa tragikomedija. Aristotel je pisal
o tem, vendar so ti spisi nepovrnljivo izgubljeni, zato ta znanost o komediji ni
bila nikoli zasnovana in se ni razvijala; kljub tolikšni množici
komediografskih del, ki so bila napisana od antike do danes.
Bistveno je – da bi se v celoti razumel problem antične filozofije in kulture
ter da bi se prevajala ta dela v kateri koli jezik – dobro obvladati Aristotela,
prevesti vsa njegova dela, vendar prevajati iz avtentične različice grškega
jezika, iz kopij, ki so ohranjene v Bizancu. Mi bomo v eni izmed knjig, ki
bodo posvečene Aristotelu, natisnili vse komentarje njegovih sodobnikov in
komentarje iz poznejših stoletij o njegovih spisih ter o spisih o njegovih
spisih, da bi raziskovalcem omogočili pregled nad tem, kako se je ta
filozofija odražala v duhu njegovih sodobnikov in naslednjih generacij
filozofov (osebna komunikacija, 26. 11. 2014).
V nadaljnjem pogovoru mi je povedal, da bodo končali projekt Aristotela, ko gre za
teoretično filozofijo. Letos bodo izdali Meteorologijo in z njo zaključili serijo
devetih knjig teoretične filozofije. Prav tako bodo kmalu izdali Evdemovo etiko, ki se
precej razlikuje od Nikomahove etike. Vsi drugi spisi, ki spadajo v korpus tako
imenovane praktične filozofije, bodo objavljeni v naslednjih petih letih. Tako bo na
voljo celoten Aristotel v srbščini. Živadinović meni, da v tej obliki, na ta način lahko
obstaja pet, šest različnih kultur. Ta projekt izvajata en založnik in en avtor – avtor to
dela že več kot dvajset let, založnik pa nekaj manj od tega. To je pravilen model, za
projekt je treba angažirati strokovnjake ali prevajalce in nato financirati projekt, ne
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pa inštitucije. Namreč če financirate inštitucijo, obstaja vedno tveganje, da pozabite
na projekt, ker te inštitucije stanejo in so počasne.
Tudi Živadinović meni, da število prevodov po letu 1991 ni upadlo. Sklepa, da –
razen ponovno natisnjenih starih prevodov, ki so zastareli – obstaja interes ne samo
za filozofijo, temveč tudi za dela antične književnosti in da obstaja veliko mladih
izobraženih klasičnih filologov, ki so pripravljeni vstopiti v svet prevajanja. Povedal
je, da je dogovorjen z nekim profesorjem in asistentko, namreč želi si, da bi poskusili
narediti dolgoletni plan, zato je spodbudno, da obstaja dovolj izobraženih klasičnih
filologov in profesorjev, ki so pripravljeni biti mentorji. Študentje bi tako morali
prevesti izbrana klasična besedila in to bi bil projekt, v katerega bi se vključili
založniki, katedra in izkušeni prevajalci ter bi skupaj naredili načrt.
Na koncu najinega pogovora je dodal:
[...] Pri založbi bomo objavili tudi prevod Plotinovih Enead, kompleksen
filozofsko-teološki spis. Ampak kot sem že rekel, obstaja veliko filozofskih
besedil, ki jih je treba ponovno prevesti ali prevesti prvič v srbščino, in to je
edino, kar me zanima. Kar se tiče kakovosti prevodov, se je stanje zagotovo
izboljšalo, kar se pa tiče števila prevodov, vsaj ko gre za mojo založbo, je
ostalo isto kot prej. Naredili smo velik korak naprej. Torej katedre niso
zainteresirane, da bi sodelovale pri kakršnem koli projektu, vendar so
študenti teh oddelkov zainteresirani za uporabo naših prevodov, kar je
najpomembnejše (osebni pogovor, 26. 11. 2014).
Prevajalčeva zgodba
Če je literarno delo staro več kot 2.500 let in je o njem v stoletjih pozneje napisano
na tisoče strani in knjig, je pričakovati, da je gotovo prevedeno v srbščino. To pa še
vedno ne velja za vse grške tragedije, je zapisal Aleksandar Gatalica v članku Tisto,
kar tragično manjka (Ono što tragično nedostaje).
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Aleksandar Gatalica je pisatelj, prevajalec, lavreat Ninove nagrade, predvsem pa
ljubitelj in prevajalec grške tragedije.
Grška tragedija se je začela prevajati v srbščino v 19. stoletju. Najplodovitejši
prevajalec grške tragedije in antičnih besedil je bil Miloš Đurić, ki je prevedel vse
Ajshilove drame. Veliko manj pa je prevajal preostala tragika: od Sofoklesa samo
dve od osmih, od Evripida pa tri, in tako je zapustil novim generacijam, da prevedejo
še preostalih štirinajst. Torej vse skupaj 22 tragedij. Danes pa je Đurićevemu
seznamu trinajstih prevedenih grških dram dodanih še deset novoprevedenih dram.
Gatalica se sprašuje, kaj bo še z desetimi, ki niso prevedene. Morda bo kdo rekel, da
smo prevedli najpomembnejše drame, ostale so samo manj igrane in omenjane. Toda
zamislimo si, da v srbščini nimamo prevodov enajstih »manj pomembnih«
Shakespearovih dram, pravi Gatalica.
Prevajanje grške drame, ki ima v povprečju okoli 1.500 verzov, nikakor ne more
trajati manj od enega leta. Kadar prevajate grško dramo, k njej pristopate kot k
spomeniku, ki sedi na prestolu, pod katerim je literatura, za katere branje potrebujete
nekaj let. Potem je treba preučiti besedilo in se šele nato lotiti prevajanja. Deset
dram, deset let (Ono što tragično nedostaje, 2013).
[...] Po letu '91 je število prevodov raslo, prišli so novi prevajalci. Kolega
Maričić in jaz sva tako rekoč zavihala rokave v 90. letih in desetletje pozneje
in smo število neprevedenih grških tragedij zmanjšali na manj kot četrtino, v
glavnem so to Evripidove drame, ki še vedno niso vse prevedene. V založbi
Plato smo izdali izbor Evripidovih dram, takrat je prvič izšel moj prevod
Bakhantk v srbski jezik. To je ta pošastno tragična situacija, da sem v 21.
stoletju doživel, da prvič prevedem v srbščino kapitalno Evripidovo zadnjo
dramo, ki ima nekaj deset tisoč strani komentarjev za zadnjih šest stoletij in
dlje. Sam sem prevedel šest grških tragedij, med njimi tri prvič v srbski jezik,
od teh eno v 21. stoletju. To mi je že več desetletij popolnoma nerazumljivo.
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Stvar je povsem jasna; imeli smo prevode, ki so nam koristili. Tudi
Kolomana Raca, čeprav vidim, da je neuporaben celo za hrvaške bralce, kaj
šele za srbske, Toma Majnarića in nekatere druge. Ampak poznam razmere v
Sloveniji in Makedoniji. V Makedoniji so vse prevedli v makedonščino, celo
nekajkrat, kar je pomembno. Končali so torej vse. Imeli so državno pomoč in
to je očitno edini način. To je resno delo, prevajanje ene tragedije je resno in
traja eno leto, morda več. To ni Jane Austen, tako da se zdaj usedete in samo
prevedete, tukaj gre istočasno za prevajanje, interpretacijo in raziskovanje,
zato to ne more potekati hitro niti preprosto. Moj čas je približno leto in pol
za tragedijo (osebni pogovor, 18. 2. 2015).
Danes je ogromno zanimanje za knjigo 50 odtenkov sive. Če bralce zanimajo
erotične, lascivne in frivolne situacije, ob tem pa se želijo kaj naučiti o življenju ljudi
v rimski družbi, lahko preberejo knjigo Petronija Satirikon ali pa zgodbo o ljubezni
in strasti na Lezbosu Dafnis in Hloa pisatelja Longa. Recimo, Aristofanova družbena
komedija pripoveduje o različnih odnosih med politiko in ljudmi, ki v komičnih
trenutkih večkrat mejijo na pornografijo in prostitucijo. Nato imamo splošno prisotno
satirično komedijo in situacijsko komedijo, Plavt in Terencij sta mojstra te (vendar
sta se tudi ona učila od svojih predhodnikov, na primer Menandra). Na moje
vprašanje, ali lahko potegnemo vzporednico z današnjim časom, je Gatalica povedal:
[...] Antična drama vsekakor ponuja ogromno priložnosti za posodobitev in to
vedo vsi šolani gledališki režiserji, torej ni nobene težave, da se danes ne bi
uprizorila na odru. Največji problem je vloga zbora, ki se lahko omeji ali
drugače razume. Imeli smo zelo uspešno produkcijo v zadnjih 15 letih, ne
samo v mojem prevodu, ampak tudi v prevodu Gordana Maričića.
Uprizoritev Ifigenije v Avlidi v Narodnem gledališču so ponovili več kot
petdesetkrat.
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Menim, da malokdo prebere Shakespearove drame na papirju; drame na
papirju berejo profesionalci. Torej gledališki strokovnjaki ali filološki
strokovnjaki, drame so na koncu namenjene za igranje, če že govorimo o
dramah. Zelo spodbudno, in do konca svojega življenja bom trdil, da so
antični

igrokazi

gledališko,

mizanscensko,

dramatično

popolnoma

enakopravni celo z igrokazi Bernarda Shawa, Ionesca in drugih sodobnih
avtorjev ali še sodobnejših, torej današnjih avtorjev. Ob tem – in to povem
vsem šolanim gledališkim režiserjem – z zelo preprosto umestitvijo v sedanji
čas antične drame postanejo neverjetno aktualne, kar govori o pomembnosti
tem, ki so bile obravnavane takrat, in o brezčasnih dvomih, ki so jih
postavljale pred občinstvo v tistem času in jih postavljajo tudi pred današnje
občinstvo (osebni pogovor, 18. 2. 2015).
Gatalica ugotavlja, da je prevajalec večinoma pobudnik prevodov, da se vse začne s
prevajalcem. Po navadi prevajalec najde založnika, ki ga zamisel zanima, in potem
mu predstavi, kaj bi prevajal, kaj ima prevedeno oziroma kaj že dela. »Torej tako je
šlo z mojimi prevodi, pojavil se je ambiciozen urednik, Aleksandar Stefanović, ki je
nato prepričal veliko močnejšega založnika Plato, zdaj ne več tako močnega, da
uvede zbirko svetovne literature, v kateri je želel Stefanović imeti tudi prevode
grških klasikov, povabil me je in vprašal, kaj imam. Tako se je začelo. Podobno je
bilo tudi z drugimi založniki.« (osebni pogovor, 18. 2. 2014)
Tudi Iliado in Odisejo je treba ponovno prevesti – sicer smo dobili nov prevod
Odiseje, vendar je nezadovoljiv – in ta dva epa sta dolga kot štirideset tragedij.
Gatalica dvomi, da bi ju kdo lahko prevedel hitreje kot v treh do petih letih. Ob tem
je absolutno potrebna subvencija države, založniki namreč gledajo, da imajo s temi
temeljnimi deli čim manj stroškov, saj če dajo ves denar prevajalcu, potem nimajo
interesa, da bi tako knjigo sploh tiskali (osebni pogovor, 18. 2. 2014).
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»Kaj lahko pričakujemo od prihodnosti? Prav gotovo bo vsak od nas, ki smo
obsedeni z grško tragedijo, prevedel še dve drami, in tako bomo prišli na »vrata
raja«, vendar če ostanemo nepodprti, domnevam – in to se lahko razume kot prva
bolečina starca –, da bomo umrli, in ostale bodo vsaj tri ali štiri neprevedene grške
drame.« (Ono što tragično nedostaje, 2013)
3 OBLIKE DRŽAVNE PODPORE KNJIGI IN FINANCIRANJA
Zelo pomemben način podpiranja knjige kot važnega kulturnega posrednika je
državno programsko financiranje. To je tudi eden izmed dokazov delovanja kulturne
politike v državi. V tem poglavju bom opisala državno podporo knjigi ter podporo
drugih, evropskih in javnih organizacij v Sloveniji in Srbiji.
3.1 Podpora knjigi v Sloveniji
Javni interes je zagotoviti razmere za usklajeno delovanje vseh členov knjižne verige
na področju leposlovja in humanistike, ki vodi k optimalnim rezultatom na področju
ustvarjanja, zalaganja, razširjanja in branja kakovostnih knjig in revij. Pri
uresničevanju javnega interesa na tem področju je treba zagotavljati zlasti spodbudne
okoliščine za izdajanje in povečevanje prodaje kakovostnih knjig in revij, dotok
vrhunskih del iz tujine in prevajanje kakovostnih del slovenskih avtorjev v tuje
jezike ter predstavitev slovenske ustvarjalnosti s tega področja v mednarodnem
prostoru. Ob tem so v javnem interesu tudi zagotavljanje spodbudnih pogojev za
ustvarjalce na področju leposlovja in humanistike, razvoj kulture branja in kupovanja
knjig, promocija knjige in ustvarjalnosti na tem področju, delovanje založništva in
knjigotrške mreže ter razvoj e-knjige. Javni interes se ob skrbi za visoko kakovost
knjig in revij izraža tudi z ukrepi za ustrezno in cenovno dostopnost knjige (Uradni
list RS, št. 99/2013).
Uroš Grilc (2006) deli državne sisteme podpore knjigi v štiri sklope, in sicer:
– podpora produkciji knjig in revij,
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– neposredna podpora avtorjem,
– podpora knjigarniški mreži in
– podpora promociji branja in pisanja.
Torej na segment podpore produkciji knjig in revij se nanaša programsko in
projektno sofinanciranje izdajanja knjig s področja leposlovja in humanistike tako za
odrasle kot za otroke in mladino, sofinanciranje izdajanja zahtevnejših večletnih
knjižnih projektov, podpora avtorjem v obliki knjižničnega nadomestila ter
štipendiranje avtorjev s področja leposlovja in humanistike (Rugelj, 2010).
Programska podpora knjigi se je prvič pojavila leta 2003 in je veljala eno leto. Z
letom 2004 je program izveden za triletno obdobje. Projektno sofinanciranje se
izvaja enkrat na leto, z javnim razpisom za izbor kulturnih projektov na področju
knjige (ibid.).
Prvotno je subvencije dodeljevalo Ministrstvo za kulturo, leta 2009 je bila
ustanovljena Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK), ki od takrat izvaja
javne razpise za subvencioniranje knjig. Rugelj (2014) navaja, da je JAK edino
slovensko javno telo, ki se z vsemi segmenti knjige, od produkcije do promocije,
ukvarja kolikor toliko celostno in na nacionalni ravni.
V Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 so razvidni podatki za leto 2012. V
Republiki Sloveniji se z založništvom ukvarja 500 poslovnih subjektov, prevladujejo
srednje velike in majhne založbe. V letu 2012 je izšlo 5.685 knjig in brošur, od tega
883 knjig in brošur izvirnega leposlovja, med katerimi zvrstno prevladuje roman.
Približno polovica izdanih leposlovnih del je slovenskih. JAK je v obdobju med
letoma 2009 in 2012 sofinanciral med 5 in 10 odstotki celotne knjižne produkcije.
3.2 Koncept izdajanja prevodov antičnih del v Sloveniji
Izdaja prevoda antične književnosti je skoraj nemogoča brez podpore države. JAK je
leta 2010 objavil posebno programsko podporo knjigi, ki je trajala tri leta, kar
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pomeni, da so ugotovili pomanjkanje antičnih del v Sloveniji in so naredili ciljni
razpis. V nadaljevanju bom namenila vrstice državni podpori in pridobivanju
sredstev za knjižne projekte ter odzivom založnikov in urednikov iz Slovenije.
Pobudnik razpisa za sofinanciranje večletnih knjižnih projektov prevajanja in
izdajanja temeljnih del antike JR8-ANTIKA-2010-2012 je bil dr. Mladen Dolar,
takrat (in še danes) član strokovne komisije za leposlovje in humanistiko. Vlasta
Vičič pravi, da so pred objavo razpisa konzultirali akademika Kajetana Gantarja in
Primoža Simonitija ter Barbaro Šega Čeh, Braneta Senegačnika in Marka Marinčiča,
strokovnjake in prevajalce iz klasičnih jezikov (pisni odgovor, 12. 18. 2014).
Tabela 1: Rezultati razpisa JR8-ANTIKA-2010-2012
Sofinanciranje v
2010

Naslov projekta

ZRC SAZU

Plinij Starejši: Naravoslovje I

ZRC SAZU

Aristotel: Organon. Druga
analitika/Analytica Posteriora

2.700,00

Modrijan založba, d. o. o.

Tertulijan, Spisi: Spektakli, Vojak in
njegov venec, Ženska kozmetika, Grški
plašč

1.400,00

Modrijan založba, d. o. o.

Dionizij Longin: O vzvišenem

1.400,00

Modrijan založba, d. o. o.

Plutarh, Vzporedni življenjepisi:
Timoleont – Emilij Pavel; Pelepidas –
Marcel; Aristid – Mark Katon Starejši

2.200,00

Modrijan založba, d. o. o.

Ovidij, Metamorfoze: 1. zvezek (I.–III.
knjiga), 2. zvezek (IV.–VI. knjiga)

3.500,00

GV založba, d. o. o.

Justinijanove Institucije

1.800,00

Narodna in univerzitetna
knjižnica

Anicius Manlius Severinus Boëthius: O
tolažbi filozofije

1.400,00

7.000,00 EUR
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Društvo Mohorjeva družba

Antična dramatika (1. Sofokles: Ojdip
v Kolonu, 2. Plavt: Psevdol/Lažnivec, 3.
Evripid: Hekaba, 4. Terencij: Brata, 5.
Aristofan: Ose, 6. Seneka: Ojdip, 7.
Evripid (sp.): Rezos, 8. Seneka (sp.):
Oktavija)

Društvo Mohorjeva družba

Avguštin: O krščanskem nauku

350,00

Društvo Mohorjeva družba

Izviri meništva (Atanazij, Antonovo
življenje; anonin., Pahomijevo
življenje)

700,00

Družina, d. o. o.

Pindar: Slavospevi in fragmenti

4.200,00

Institutum Studiorum
Humanitatis, Fakulteta za
podiplomski humanistični
študij

Aristofan: Politične komedije
(Bogastvo, Zborovalke, Mir, Lizistrata,
Vitezi, Ptiči)

6.500,00

Študentska založba
Študentske organizacije v
Ljubljani, zavod za
založniško dejavnost

Diogen Laertski: Življenja in nauki
velikih filozofov

8.000,00

Študentska založba
Študentske organizacije v
Ljubljani, zavod za
založniško dejavnost

Predsokratiki

9.000,00

12.000,00

Kot ugotavlja Rugelj (2014), je koncept izdajanja z javnimi knjižnimi sredstvi
povezan že v fazi produkcije knjige. Založbe, ki nastopajo na javnih razpisih JAK-a
za pridobivanje finančne podpore, imajo za seboj dovolj prepoznaven založniški
program. Večina teh založb deluje in knjige izdaja znotraj teh programskih razpisov
že od leta 2004.
Tovrstni koncept izdajanja je naslednji: založba, ki izpolnjuje vsa potrebna merila, na
razpis prijavi knjižni program, ki ga pregleda in oceni strokovna komisija. Če
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založnik dobi dovolj visoke ocene, se njegov program uvrsti v triletno programsko
financiranje. S temi sredstvi založnik lahko pokrije produkcijo knjige; ta pa, odvisno
od naslova, znašajo od štiri tisoč petsto do deset tisoč evrov na knjižni naslov.
Seveda knjige, ki so upravičene do javne podpore in jih podpira JAK, ne morejo iziti
na tržen način, ker gre za specifičen knjižni naslov, ki ima precej omejeno bralsko
publiko (ibid.).
Aleš Šteger iz Beletrine pravi, da so pri projektu prevajanja fragmentov
predsokratikov imeli tudi to srečo, da je država imela posluh za to in je podprla
projekt. Torej prijavili so se na triletni programski razpis za sofinanciranje prevajanja
del iz antike in tam so dobili sredstva oziroma zgolj del sredstev, ampak bilo je
dovolj, da so si sploh drznili lotiti se tega tudi finančno zelo zahtevnega projekta.
Navsezadnje gre za tretji ali četrti prevod tega celotnega korpusa v svetu! Glede na
to, da JAK podpira tudi knjigarniško mrežo, Šteger meni, da bi država morala biti pri
tem bolj agilna, in navaja:

[...] Tisto, kar bi se še recimo dalo narediti, in to velja za vse zahtevne knjige,
je omogočiti neko trajnejšo dostopnost do teh knjig znotraj knjigarn.
Knjigarne se ravnajo po čisti ekonomski logiki, kar pomeni, česar ne prodaš,
tega ne boš imel na policah. Ampak tu bi morala posredovati država, na
primer subvencionirati knjigarne, ki imajo določene knjige več kot dve, tri
leta na policah, kar pomeni, da ko natisneš Aristotelovo Poetiko, veš, da ti je
ne bodo vrnili iz vseh knjigarn čez dve leti, ker je bodo čez poletje premalo
prodali. Mi smo, recimo, izdali dva ponatisa Poetike in mislim, da je v
Mariboru ena knjigarna, kjer jo imajo; drugače od Ljubljane do Prekmurja ni
niti ene knjigarne, kjer bi se dalo kupiti Aristotelovo Poetiko. Ni je, ker jo vsi
izločijo, pač premalo je prodajo. Vse te knjige, to »abecedo«, je treba ohraniti
v živi prodaji, ne zgolj v knjižnični izposoji, kajti odvisnost od knjižnic je po
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svoje tudi parazitski sistem, to ni v redu. Graditi bi morali na kupcih knjig, v
tem smislu, da obstaja ta kultura. Neki dogovor mora biti med državo,
JAK-om, knjigarnami in založniki. Recimo, knjige, ki so na neki listi,
knjigarne ohranjajo v svojem programu in za to prejmejo nadomestilo od
države, da so motivirane, da imajo to nekje postavljeno na policah in da tam
to stoji (osebni pogovor, 19. 12. 2014).
Take projekte je nemogoče izpeljati brez finančne podpore države. Tudi če bi se vsi
odpovedali honorarjem, še vedno ne bi bilo mogoče, ker je priprava za tisk draga. S
tiskom smo se predvsem potrudili za lepo izdelavo, dobili smo nagrado na knjižnem
sejmu za notranje oblikovanje. Vse to je dobro, toda vsaka založba dobi od vsake
prodane knjige 40–50 % cene, in če jih proda 200, 300 od celotne naklade, ni na
dobičku. Naš trg in ta sistem subvencioniranja merita v neko domače namizno
založništvo. Mi delamo drugače, zato moramo delati tudi druge projekte poleg knjig,
da to financiramo drugo z drugim. To so recimo projekti za ljudi z omejenim vidom
in razni drugi, ki so boljše podprti in iz katerih lahko plačamo vse stalne sodelavce,
da potem zraven delajo še knjige, zaključuje Aleš Šteger.
Bronislava Aubelj iz založbe Modrijan pravi, da je bila lani prisiljena zavrniti
nekatere prevode, ker so programska založba in imajo ciklus tri leta, ko se prijavijo
na razpis. Nazadnje so omejili, da založba lahko prijavi 30 naslovov na leto, in to
število zmanjšujejo iz leta v leto. Nato imajo sezname odobrenih knjig, to je, recimo,
15 knjig zadnje leto, lani so imeli 17 naslovov. Torej to je tisti seznam, na katerega
lahko dajo kakšno tako knjigo, prevod antične literature, če jo imajo. Če pa te
možnosti založnik nima, je težko. »Mi, ki se ne moremo prijavljati na druge razpise,
npr. na projektne razpise, nimamo druge izbire, kot da prevajalce napotimo, da
prevod ponudijo komu, ki lahko na projektni razpis prijavi tisto knjigo ali pa dve.«
(osebni pogovor, 5. 6. 2014)
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So programska založba in vsako antično delo vključijo v seznam knjig, ki jih
sofinancira JAK. Brez podpore Javne agencije za knjigo RS antične knjige ni
mogoče izdati, pravi Aubljeva in navaja pomanjkljivost razpisa:
[...] JAK je imel pred nekaj leti razpis posebej za triletno obdobje za antična
dela, ampak težava je, in na to so opozorili tudi klasični filologi, da to ni
ustrezno, ker se preprosto ne izide. Tukaj ne moreš postaviti roka in mi smo
takrat eno knjigo črtali, ker prevajalec ni mogel narediti v tem roku.
Postavljati roke za prevajanje klasičnih del je nemogoče. Težko je tudi
načrtovati; namreč mi smo postavili prvotni načrt za Metamorfoze, potem se
seveda podre prvo leto, ker prevajalec ne more dokončati, tako da je zdaj
dogovorjeno s prevajalko, da ko dokonča naslednje tri knjige in ko mi jih
odda, takrat lahko ocenim, kdaj knjiga lahko izide. Se pravi, pred oddajo ni
mogoče načrtovati izida knjige! Izid pa je nato tudi odvisen od razpisa, od
financiranja, navadno pa potem knjiga zelo hitro izide. Res pa je tudi, da
antične knjige nimajo omejenega roka, kar je pri drugih knjigah velik
problem, ker avtorske pravice trajajo od tri do največ sedem let, in česar v
tem času ne prodaš, to moraš potem izločiti. Skratka, imaš omejen čas
prodaje. Za antične knjige to ni problem, ker jih tudi knjigarne, navadno tiste
večje, obdržijo v prodaji, saj imajo kako polico za antično književnost in jih
ne bodo zavrnile, vsaj večje knjigarne tega ne počnejo (osebni pogovor,
5. 6. 2014).
O pridobivanju financ iz EU-ja Aubljeva navaja naslednjo izkušnjo: »Obstaja
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, ki financira
samo literarna besedila in je strašno zbirokratizirana zadeva, zato ni tako preprosto
dobiti tega denarja. Na primer zgodi se, da eno leto dobiš in ne veš točno, zakaj,
naslednje leto ne dobiš in ti zopet ni jasno, ker oni odrežejo po nekih točkah.
Problem je v tem, da prijaviš največ deset naslovov in potem ti odobrijo vse ali nič.
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Pred leti smo imeli prijavljena dva naslova, s tem da smo jih prej vprašali, ali lahko
priložimo fotokopije izvirnika, ker se mora sicer ob prijavi priložiti knjiga, ne velja
pdf, mi pa smo prijavljali Plavtovo komedijo Osli – in kje naj dobimo knjigo v
izvirniku? In točno to je bil problem, zavrnili so vse, ker smo poslali fotokopijo, in
jaz sploh ne upam več prijavljati tega. Torej s subvencijo EU-ja (EACEA) imamo
zelo slabe izkušnje, problematična so že merila, ali je besedilo literarno ali ne, zato
se z antičnimi deli na te razpise ne prijavljamo.« (osebni pogovor, 5. 6. 2014)
Vsekakor je finančna podpora ključnega pomena, ker sicer ni mogoče plačati
prevajalca toliko, kolikor bi si zaslužil. Založba Modrijan se v zadnjem času, še
posebej od leta 2011, 2012, trudi izdajati knjige, za katere je mogoče dobiti
financerje; poskrbi, da so knjige sofinancirane, tudi zato, da lahko prevajalcem,
avtorjem da ustrezen honorar. Dejansko se tudi s subvencijami ne splača, saj
subvencija pokrije nekaj stroškov recimo prevoda, torej omogoča založniku, da sploh
izda knjigo, tako da nima že v samem izhodišču zgube, ugotavlja Aubljeva.
Krog bralcev antične literature je vsekakor ozek, vendar je še ogromno drugih knjig,
ki nimajo zveze z antiko, pa imajo ravno tako ozek krog bralcev in ni bistvene
razlike. Bronislava Aubelj navaja:
[...] Tukaj je bistveno kvečjemu to, po mojem mnenju, da načeloma do
objave, če imaš dober prevod antične knjige, ne bi smelo težko priti, in
prepričana sem, da ne samo naša založba, ampak še marsikatera druga to z
veseljem izda, če le ima možnost kakšnega financiranja. Zagotovo bi bilo
krasno, če bi se objavili kakšni novi prevodi temeljnih del, ampak JAK se ne
zna tega lotiti. Ne vem, ali ta sistem tega ne omogoča, da imaš neke odprte
razpise, na katere bi se, recimo, nekdo prijavil in rekel, da ima prvih pet knjig
Ab urbe condita. Te možnosti ni pri nas. Skratka, nimam možnosti, če mi
nekdo danes na primer prinese večji projekt, da bi se obrnila na JAK, ali ima
kakšen razpis, denar, da bi to lahko izdali. To je mogoče le, če posežeš v svoj
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program, vendar je ta po navadi že vnaprej zaseden, pa tudi premalo je
sredstev, če bi hoteli izdati kaj večjega. Povprečno na knjigo znaša okoli
6.000 evrov. JAK bi vsekakor moral narediti seznam, razčistiti, kaj bi bilo
treba storiti s temi knjigami, s tem da tukaj ne gre samo za financiranje teh
knjig, ampak gre tudi za financiranje produkcije in tudi za to, kaj se s tem
potem dogaja. Tukaj se pa pri njih konča (osebni pogovor, 5. 6. 2014).
Maja Sunčič iz založbe ISH je na večletni projekt pri JAK-u prijavila prevod
Aristofanovih političnih komedij. Razlaga, da se brez subvencij sploh ne splača lotiti
takih projektov. Na razpis so prijavili vse in za tisto, česar niso dobili, so potem
preoblikovali prijavo ali pa tega niso več prijavljali, odvisno od tega, kaj so jim
napisali v odločbah. »JAK ima za avtorje, prevajalce minimalne honorarje na
avtorsko polo, vendar je potem včasih subvencija tako nizka, da je težko, in tudi
obsežnejših projektov si ne upamo več prijavljati,« pravi Maja Sunčič. Glede prijav
na evropske sklade pa meni, da so precej težke in da nimajo osebja, ki bi to delalo. V
založbi ni nihče zaposlen in Sunčičeva prav tako dela honorarno.
Tudi pri Mohorjevi založbi so prijavili dela s področja antike. Ozvatič pravi,
[...] da je bil to impulz, da smo se mi takrat odločili za sistematično obdelavo
tega področja in smo izdali devet prevodov s področja antike. Izbor pa je bil
tak, da so oni dali priporočilni seznam, mi smo se pa že prej oziroma
dejansko tudi v tistem času pogovarjali s prevajalci, ki so z nami že prej
sodelovali in so tudi sami predlagali, kaj bi bilo mogoče še smiselno in dobro
izdati. Tako smo v sodelovanju s prevajalci, z upoštevanjem priporočilnega
seznama in glede na to, katerih prevodov v Sloveniji še nismo imeli, naredili
seznam. In to je bil nekakšen impulz, da se je v tistem obdobju res
sistematično prevajalo, Mohorjeva in tudi druge založbe, ki so kandidirale.
Zato je v tistem obdobju dejansko izšlo največ prevodov s področja antike
(osebni pogovor, 17. 12. 2014).
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Tako kot drugi intervjuvanci tudi Ozvatič trdi, da je podpora JAK-a pri tovrstnih
projektih ključna. Antika sama po sebi ni projekt, ki bi bil finančno toliko zanimiv,
da bi se sami odločili zanj. Tukaj so jih vodili predvsem drugi vidiki, pomen za
narod, kulturo, zgodovino, to je treba upoštevati tudi pri nakladi, prodaji in ceni, to je
projekt, ki je večen. Njihov namen ni, da bi bile knjige razprodane v treh, štirih letih,
ampak se predvideva, da bo trajalo mogoče tudi nekaj desetletij, in tudi analiza
prodaje kažejo tako.
Poleg denarne podpore JAK-a so prejeli subvencije tudi iz Bruslja. Nekaj naslovov
so prijavili na program Kultura in tudi dobili odobreno, vendar niso prijavili samo
tega, ampak tudi nekatere druge izdaje. Gre za uradni program, uradni razpis
programa Kultura, ki je razpisan vsako leto v začetku februarja, nanj se prijavljajo
založbe iz vse Evrope in takrat je bila Slovenija na splošno pri tem zelo uspešna.
Zadnja leta pa malo manj, je pa tudi res, da so spremenili nekatera merila, pogoje.
Merila so znana vnaprej, so tudi objavljena na njihovih spletnih straneh in
predstavljena na delavnicah, ki jih organizira Kulturna stična točka Slovenije. Lahko
se prijavi leposlovje, sme biti prevod iz evropskega v evropski jezik, plus antika in
kot neživi jezik latinščina in grščina; potem knjiga še ni smela iziti v tej državi, torej
šlo je za nove prevode, in tudi znana je postavka, koliko financirajo stran prevoda.
Pri nekaterih projektih je tako, da je polovica stroškov prevod, druga polovica so
lahko drugi stroški, merila se pa tudi spreminjajo in od države do države so različna.
Namreč cena prevoda v Sloveniji je lahko drugačna, kot je v Nemčiji ali Italiji ali
Srbiji.
Ozvatič pravi, da je na tem evropskem razpisu zelo težko uspeti, ker se nanj
prijavljajo založbe iz vse Evrope. Pri izboru veljajo določena merila in parametri, ki
jih upoštevajo, lahko pa so kdaj tudi subjektivni, na primer če primerjamo naklado –
v Sloveniji ali Srbiji je verjetno bistveno nižja kot v Franciji. »Naš projekt je bil
dejansko uresničen zaradi subvencije JAK-a, sicer se sistematično tega ne bi mogli
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lotiti oziroma bi mogoče postopoma izdajali po eno knjigo na leto, dve leti in potem
bi ta projekt trajal recimo 10 ali 15 let.« (osebni pogovor, 17. 12. 2014)
Vsekakor se je povečalo število prevedenih del po tem projektu, glede na to, kar je
bilo prej. Torej je JAK zadel s tem vsebinskim razpisom, ki je res pripomogel, da se
je izboljšalo stanje na tem področju. Založnik ne more sam izpeljati takega projekta,
razen če se odloči, da bo namensko določil sredstva zanj, vendar se s prodajo to ne
more povrniti, meni Ozvatič.
Prevajalka Nada Grošelj zelo podpira subvencioniranje prevodov:
[...] Teh knjig, ki so nekomercialne, drugače sploh ne bi bilo mogoče objaviti,
subvencioniranje je dobesedno nujno. Je pa problem v tem, da je vsako leto
manj denarja tudi za subvencije. Zdaj sem že drugo leto v komisiji za knjigo
na JAK-u in je grozljivo, ker je vsako leto manj denarja, je pa ogromno
prijav.
Lani je bilo tako, da smo morali čisto preprosto delati pavšalne reze, vsaki
založbi smo morali eno knjigo a priori črtati s seznama: če jih je založba
prijavila sedem, smo rekli, v redu, šest jim damo. V nekaterih primerih so
subvencije tudi precej skromne. Recimo, za založbe, ki se preživljajo samo s
subvencijami, je polom, če dobijo od JAK-a samo delno financirano, na
primer če je založba zaprosila za pet tisoč evrov, odobrili smo ji pa tisoč,
preostalo naj si pridobi drugje; v tem primeru je zanjo celo boljše, da dobi
zavrnjeno v celoti, vsaj v nekaterih primerih, ki jih poznam, je tako.
Založbe se tudi pridno prijavljajo za evropska sredstva, ampak mislim, da
tudi tam varčujejo. Na začetku so bile naše založbe zelo pridne, veliko jih je
dobilo lepo vsoto denarja, a zdi se mi, da so ga lani dobile samo tri. Od
antičnih del so vsa dobila subvencijo, ker založbe vedno prijavljajo te knjige
in zanje dobijo subvencije (osebni pogovor, 7. 1. 2015).
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3.3 Podpora knjigi v Srbiji
Ministrstvo za kulturo je v skladu z zakonodajo kulture obvezno objaviti razpis za
financiranje in izdajanje temeljnih del in na podlagi tega financira založniško
dejavnost. Zakon za kulturo je zelo pomemben, saj na njegovi podlagi deluje
ministrstvo. Projekti se financirajo v skladu s 86. členom navedenega zakona, in
sicer se enkrat na leto objavi javni natečaj, potem ko je znan proračun za navedeno
leto. Pravila razpisa so navedena v samem besedilu razpisa in določena s
podzakonskim aktom, Pravilnikom o standardih in merilih za odločanje. Torej
ministrstvo za kulturo se pri delu ravna po zakonu, ki določa, kako se dela, kdo
odloča in na podlagi česa se odloča. Državne podpore so deležni avtorji, založniki,
knjižnice, podpora je namenjena tudi promociji branja in pisanja in različnim
projektom s področja knjige.
V objavljenem razpisu so posebni obrazci za založniško dejavnost, ki jih mora
založnik izpolniti. Prvi del se nanaša na splošne informacije, drugi pa na same
publikacije, opis publikacije, njena oblikovna podoba, tehnični podatki itd. Zelo
pomembno je, da je priložen rokopis, če je prevod, potem rokopis v izvirniku in ena
avtorska pola prevoda, seveda pa tudi potrdilo o kupljenih avtorskih pravicah.
Despotović pravi:
[...] Na ministrstvu se trudimo in predvsem imamo dolžnost z zakonom
zagotoviti sredstva za posebne namene v procesu objave publikacij. Založnik
torej podpiše pogodbo z nami: na podlagi odločitve komisije se izda odločba
o dodelitvi sredstev, ki jo napiše minister. Na podlagi te odločbe naredimo
pogodbo z založnikom, kjer se zaveže, da bo v določenem obdobju izdal
publikacijo in da nam bo priskrbel dokaze o tem, da je denar, ki smo ga dali,
porabil konkretno za izdajo te publikacije. Ni pravila, vendar si prizadevamo,
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da bi sofinancirali stroške produkcije knjig, na primer tiskanja, kar je največji
strošek v proizvodnji publikacij (osebni pogovor, 12. 2. 2014).
Projekti se morajo nanašati na objavo publikacij splošne kulture in umetnosti,
humanističnih znanosti, kot so filozofija, zgodovina, umetnostna zgodovina itd.
Takrat pride do razmejitve nekaterih dragocenih in dragih publikacij, dragih v smislu
proizvodnje, in tudi publikacij, ki so običajno prevodi tujih del s področja
humanistike. Nato pa manjša založba dobi od 150.000 do 200.000 dinarjev za
prevajanje dela s področja filozofije, sociologije, in to so dejansko dela, ki so
pomembna za družbo, akademsko in kulturno javnost, pravi Marko Despotović z
ministrstva za kulturo.
Lani je bilo za založništvo namenjeno 210 milijonov dinarjev, kar je dvakrat več kot
leta 2013, pravi Mladen Vesković z ministrstva za kulturo. Za 73 književnih
manifestacij in nagrad so dali 15.292.000 dinarjev, za 66 časopisnih listov 15
milijonov, za temeljna dela 21.661.000, za prevode v tuje jezike 14 in za
mednarodne sejme 18 milijonov dinarjev (Večernje novosti, 2014).
3.4 Koncept izdajanja prevodov antičnih del v Srbiji
O razpisih in poteku financiranja sem se pogovarjala z Markom Despotovićem, ki je
na ministrstvu za kulturo zadolžen za založniško dejavnost. Kot ugotavlja, za antično
literaturo ne obstaja poseben razpis, ki bi spodbujal ravno tovrstno literarno
ustvarjanje in prevajanje, ampak se to prijavlja skupaj z vsemi drugimi prijavami na
razpis.
Povprečno se prijavi okoli 100 projektov, letos je na seznamu sofinanciranih 36, in o
njih odloča strokovna komisija. Strokovno komisijo s svojim podpisom in odločbo
oblikuje minister za kulturo in bi jo morali sestavljati strokovnjaki na področjih, ki
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jih zajema razpis. Kadar gre za založništvo, imamo običajno v komisiji dobrega
prevajalca, profesorja s fakultete za filologijo, pisatelja in mogoče dolgoletnega
knjižničarja. Ob tej priložnosti se ne odloča samo o kakovosti dela, ampak tudi o
tem, kaj potrebuje srbska kulturna javnost. To ne pomeni, da mora biti to vrhunsko
književno delo, temveč da na trgu ali v kulturni javnosti obstaja zanimanje za tako
zvrst publikacije s področja zgodovine, umetnostne zgodovine itd. Komisija, ki
odloča o tem, kaj se bo financiralo, se iz leta v leto spreminja. Seveda je zelo
pomembno, da ni navzkrižja interesov, saj to zmanjšuje delovanje same institucije
(osebni pogovor, 12. 2. 2014).
V okviru razpisa ne obstaja delitev glede na zvrsti dela. Despotović pravi, da je
zadnje čase veliko prijav projektov, ki se ukvarjajo z Bizancem in bizantinsko
zgodovino (to je priljubljeno), in najpogosteje se prevajajo sodobni zgodovinarji,
besedila o bizantinskem cesarstvu. Ko gre za antično literaturo, so imeli pregled
zgodovine antike, vendar je redko, da bi kdo prijavil besedila izvirnikov in prevode
antičnih mislecev, pisateljev itd. Pred leti je denar dobila le založba Paideia za
objavo celotnih del Aristotela, ker je v svoj program vključila tovrstno literaturo.
Despotović

meni,

da

kadar

gre

za

taka

dela,

založnik

nima

več

komercialno-ekonomskega interesa, zaveda se, da bo prodaja šla dovolj počasi, tako
da ne more računati na denar, ki bo obrnjen v kratkem času, morda bo tiskanih od
300 do 500 izvodov, morda pa gre za kako univerzitetno branje za študente, ki je
vpisano v program, in takrat ima interes vlagati v večje število izvodov. Na moje
vprašanje, ali to pomeni, da založniki ne iščejo sredstev za prevode antične literature,
je odgovoril: »Ne, ne v večjem obsegu. Založniki pogosto iščejo denar za temeljna
dela z drugih področij, za katera potrebujejo večjo vsoto denarja in vedo, da ne bo
dobička oziroma da so to neprofitne publikacije.« (osebni pogovor, 12. 2. 2014)
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Po Despotovićevih besedah nikoli ne financirajo projekta v celoti, in sicer ne zato,
ker je to pravilo, lahko sofinancirajo in financirajo celoten projekt, vendar želijo, da
bi založnik tudi sam zbiral sredstva, da bi pokazal, da ima tudi lastna sredstva.
Komisija preverja za vsak projekt strukturo prihodkov in odhodkov. Takšna je tudi
struktura vprašalnika, ki ga dajo založniku, da bi jim pokazal, ali prejema sredstva od
javnih organov, kot so na primer pokrajine in mesto, morda tuja nevladna ustanova,
kot je Ustvarjalna Evropa. Torej lahko se prijavijo tudi tam in dobijo denar za del
stroškov produkcije. Ministrstvo za kulturo po navadi krije stroške tiskanja oziroma
operativne stroške.
Razpis se objavi za tekoče leto in založnik mora izdati knjigo do 31. 12. tekočega
leta, razen če v razpisu ni drugače navedeno ali pa založnik napiše, da ne more izdati
knjige v letu 2014, ker se prevaja in bo izšla leta 2015. Torej lahko uredijo s
pogodbo, da knjiga izide kasneje kot v tekočem letu, za katero razpis velja.
Težava pri realizaciji je, da se izdajanje takih knjig odvija počasi. Zaradi neugodnih
gospodarskih razmer se založniku pogosto ne mudi z izdajo knjig, ki ne bodo
uspešnice. Pogosto se zgodi, da publikacija zamuja, in takrat lahko z aneksom k
pogodbi prisilijo založnika, da vrne denar. Čeprav to ni v interesu ministrstva,
temveč želi, da knjiga izide na kakršen koli način. Despotović dodaja, da je »pri
takih publikacijah, kadar gre za temeljna dela, prevod iz antične literature ali
filozofsko delo, za nas pomembno, da izidejo, ne pa da založniku vzamemo denar, ki
smo mu ga dali, saj lahko objektivno ni kriv. Na primer prevajalci lahko upočasnijo
pretok dela in s tem nastajanje knjige, ki tako ne more iziti pravočasno. To je treba
pričakovati, vendar založnik bi moral izračunati čas v svojem založniškem projektu,
potem pa nam lahko pove pošteno, za kaj gre in kdaj bo knjiga izdana.« (osebni
pogovor, 12. 2. 2014)
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Šurbatović, urednik v založbi Dereta, pravi, da bi bilo financiranje velikega pomena,
če bi do tega prišlo. Večino projektov financirajo sami, ob tem se trudijo, da bi dobili
čim več tujih subvencij. Lani so se prijavili na razpis pri nevladni organizaciji
Ustvarjalna Evropa in so dobili denar. Gre za zelo resne subvencije, ugotavlja
Šurbatović, saj so dobili več kot 30 tisoč evrov, tako da so lahko brez težav izdajali
nekomercialno literaturo. Lani so dobili subvencije za sedem knjig, ki bodo izšle v
letošnjem letu, in z denarjem, ki jim bo ostal, bodo financirali še dve ali tri knjige.
Na letni ravni jim je Ustvarjalna Evropa financirala četrtino izdaj (na leto objavijo
približno 40 naslovov). Ob tem dobivajo subvencije od posameznih vlad oziroma
ministrstev za kulturo. Večina ministrstev v Evropi ima programe, ki
subvencionirajo prevode njihove nacionalne literature v tuji jezik, sicer to obstaja
tudi v Srbiji. Trenutno največ subvencionirajo Turki, nato skandinavske države,
Nemci. Sploh pa ne subvencionirajo Angleži, Francozi so zelo skopi, Španci tudi.
Torej v resnici obstajajo manjši jeziki in večji jeziki, ki so se odločili, da ne
potrebujejo promocije.
Šurbatović sklene: »Preprosto, ne dobimo subvencije za antično književnost, sami jo
financiramo. Z izdajanjem tovrstne literature nismo v poslovnem dobičku niti v
izgubi; naši motivi so, da ne zaslužimo denarja. Največja specifičnost antične
književnosti je, da se stalno prodaja, in ta prodaja je vedno stabilna.« (osebni
pogovor, 26. 1. 2015)
Dragan Lakićević iz založbe SKZ meni:
[...] Državna pomoč je zelo pomembna in potrebna, kadar gre za prevode
antične literature in publikacije, ki so temelji kulture in civilizacije Evrope in
srbskega naroda. Država je od časa do časa, v različnih obdobjih to dojemala
drugače in pomoči ni bilo nikoli veliko in dovolj, vendar je je nekoč vseeno
nekaj bilo. Danes pa pomoči sploh ni. Nihče ne more reči, da ni donosno
vlagati v takšna dela, saj mi tega ne delamo, da bi bilo donosno, ampak zato,
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ker je to naša glavna dejavnost, da izdajamo stara in nova dela svetovne in
srbske književnosti. Mi se prijavljamo občasno, zdaj so ti razpisi preveč
zbirokratizirani in nepravični, tako da se nekaj let nismo prijavili (osebni
pogovor, 3. 3. 2015).
Petar Živadinović iz založbe Paideia ugotavlja, da je za tovrstne projekte finančna
podpora zelo pomembna. Njegova založba je dobila delno finančno podporo
ministrstva za kulturo ter subvencijo mestnega sekretariata. Zanimivo je, da so
zaprosili za finančna sredstva pri Nacionalnem centru za knjigo Grčije (EKEBI) in ta
jim jih je odobril, vendar jih ni nikoli izplačal, ker je prenehal obstajati. Grki
pravzaprav niso preveč zainteresirani za klasično literaturo, manj, kot je
zainteresirana Srbija. Živadinović je pohvalil prizadevanja države, subvencija sicer
ni pokrila vsega, vendar je bil v nekaterih obdobjih denar, ki ga je dala država,
pomembna podpora.
Problem je pa še ta, meni Živadinović, da številne države, na primer Francija, s
projekti, ki jih podpirajo, praktično izločijo projekte prevodov antičnih del. Delajo
namreč prednostne sezname in podpirajo sodobne pisatelje. Kadar gre za države, kot
je Srbija, je po njegovem mnenju zelo pomembno, da pomagajo projektom, ki se
nanašajo na zgodovino, kulturo, prevode klasičnih del, saj na kulturnem zemljevidu
teh držav zaradi različnih razlogov obstaja veliko vrzeli, in to je treba obravnavati
enako kot prevode sodobnih avtorjev:
[...] To pravim jaz, saj smo objavili veliko sodobnih avtorjev in veliko
klasikov, in to izhaja iz prepričanja, da se ne more dati prednost sodobnikom
ali izločiti klasičnih del. V nasprotju s tem nezgodovinskim načinom
razmišljanja, ki obstaja v sodobni civilizaciji in zahodni civilizaciji; vse, kar
obstaja, je zgodovina nastanka, tako da danes govoriti o nečem v kulturi brez
poznavanja zgodovine nima oporne točke. Moje prepričanje je, da je zato
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treba prevesti najpomembnejše klasike, in bil bi zelo vesel, če bi obstajala
podpora za take projekte (osebna komunikacija, 26. 11. 2014).
V založbi so pravkar končali projekt o teoretični filozofiji. Živadinović je ob koncu
pogovora povedal: »Mislim, da vse drugo, tudi če bo trajalo dlje, kot si želim, ne bo
tako pomembno, saj to, kar je narejeno, že zagotavlja osnovo za vsakogar, ne samo
filozofom, ampak tudi tistim, ki se sicer ukvarjajo z antiko, da drugače razmišljajo o
antični kulturi, filozofiji in znanosti ter da prevajajo.« (osebni pogovor, 26. 11. 2014)
V založbi Knjižarica Zorana Stojanovića objavijo približno 20 naslovov na leto.
Poleg subvencij, ki jih da ministrstvo, obstajajo tudi nekatere pokrajinske ustanove v
Vojvodini, recimo Mestna kultura Novi Sad, ki prav tako objavljajo razpise in od
njih prejmejo denar za posamezne naslove. Nekatere strokovne knjige sofinancira
ministrstvo za znanost. Za nekaj knjig so dobili tudi pomoč iz tujine, na primer od
Ustvarjalne Evrope. Zoran Stojanović pa pravi, da bi država morala pomagati in
podpirati resno knjigo.
Prevajalec Aleksandar Gatalica pravi, da ko bi imeli odziv od države oziroma
državno percepcijo problema, takrat bi tudi bil celoten krog zaprt. Torej linija gre od
prevajanja, urejanja, redakture – namreč mi smo uredniki drug drugemu, vsak
potrebuje redakturo prevoda –, lektorja do založnika in seveda na koncu izdaje. Krog
bi bil sklenjen (osebni pogovor, 3. 3. 2015).
4 TRŽENJE V ZALOŽNIŠTVU
Leta 1934 je Geoffrey Faber obsodil vpliv novih bralcev na založništvo:
»Književnost je zdaj v rokah drhali; in drhal panično dirja sem in tja. Premika se v
množici, v to ali ono smer, in namesto nje razmišljajo drugi. Tisti, ki bodo zaslutili,
po čem hrepeni okus množic, bodo bogato poplačani. Od tod torej vse večja
skušnjava po pisanju za čredo, po objavljanju za čredo, po kupovanju in prodajanju
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čredi [...] Celoten narod bere na povelje. In knjige so vse večkrat napisane na
povelje.« (Squires, 2010, str. 56–57)
Objavljanje za čredo, kupovanje in prodajanje čredi je problem, s katerim se soočata
tudi Srbija in Slovenija. Glede na to, da je Faber to napisal leta 1934, je danes samo
še slabše, saj takrat ni bilo množičnega trga in potrošništva. Danes lahko kupite
knjige na črpalkah in v supermarketih. V takem okolju prevodi antične literature
težko zaživijo. Ne samo zaradi urednikov in založnikov. Prepričana sem, da tudi
zaradi bralcev. Vselej so knjige zaradi njih. Naslednje poglavje bom namenila
načinom, na katere založniki tržijo in promovirajo antično literaturo.
Knjiga poleg svoje kulturne vsebine vedno bolj poudarja svojo tržno stran, torej
zaslužek. Kapitalizem požira vse pred sabo, oglasi nas nagovarjajo k nakupu novih
avtomobilov, hiš. Želimo vedno več, vedno boljše. Kupi, kupi, kupi. Imam občutek,
da to počnejo tudi založniki s svojimi naslovnicami in trivialno literaturo, ki
preprosto vabijo kupce. V tem kontekstu bi navedla primerjavo knjig in fižola Allena
Lana: »Res je, knjige so umetniški izdelki, ki napolnijo dušo in bralca na edinstven
način preoblikujejo; a so tudi trgovsko blago, ki se kupuje in prodaja prav tako kot
fižol. [...] Res je, bralci si lahko s trepetajočimi rokami k prsim privijejo svoje
literarno razsvetljenstvo in začutijo premik v vseh svojih sinapsah; so pa tudi tepci,
ki jim je lahko iz denarnice izvabiti denar.« (Squires, 2010, str. 63)
4.1 Definicija trženja
Trženje vključuje vrsto dinamičnih procesov med prodajalci in kupci na trgu:
načrtovanje v zvezi s knjigo, torej njeno proizvodnjo, ceno, distribucijo,
komunikacijo in promocijo, prodajo in vrsto trženjskih dejavnosti, ki prinesejo
dobiček.
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»Trženje je družbeni in vodstveni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam,
da dobijo to, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo, in z drugimi
izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost.« (Kotler, 1998, str. 6)
Peter Drucker je definiral sodobno trženje, ko je rekel, da je »trženje značilna,
edinstvena funkcija podjetja, [...] je celotno poslovanje podjetja s stališča končnega
rezultata, s stališča končnega porabnika. Trženje je opazovanje skozi oči
potrošnika.« (Drucker, 1954, str. 37)

4.2 Komunikacijski krog knjige
Ameriški zgodovinar Robert Darnton je leta 1990 zasnoval model komunikacijskega
kroga knjige kot pristop pri proučevanju knjige in knjižnega založništva. Načeloma
imajo vse tiskane knjige podoben življenjski krog, pravi Darnton. Opišemo ga lahko
kot komunikacijski krog knjige, ki teče »od avtorja do založnika (če njegove vloge
ne prevzame knjigotržec), tiskarja, distributerja, knjigarnarja in bralca« (Kovač,
2005, str. 67). Darntonov model je naletel na kar nekaj kritik, vendar je še danes
ostal eden izmed pomembnejših modelov za proučevanje knjige.
Nekateri razlagajo trženje kot komunikacijski krog, ki poteka od prodajalca do kupca
in nazaj. Adams in Barker sta kritizirala Darntonov model, da se »ukvarja z ljudmi
namesto s knjigami«. Nato sta razvila svoj model s petimi prvinami, ki sestavljajo
življenjski ciklus knjige, in sicer: založništvo, izdelava knjige, distribucija, recepcija
knjige in njeno preživetje (Kovač, 2009, 67–68). Adams in Barker opisujeta svoj
krog takole:
Gibanje se začne zaradi želje avtorja in založnika, ki pošljeta knjigo na njeno
pot. Zagon dobi zaradi želje drugih, da bi knjigo imeli. Najočitnejša med temi
željami je znova želja po tem, da bi knjigo prebrali, a za to jo je treba imeti.
Poleg tega želja, da bi knjigo imeli, ne pomeni nujno, da jo želimo prebrati.
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Takojšnje branje je le eden od razlogov, zakaj ljudje kupujejo knjige. Lahko
jih kupijo tudi zato, da bi jih prebrali kasneje, pri čemer se namen ne uresniči
vedno, ali zato, da bi v njih iskali napotke. A knjigo lahko kupijo tudi zato,
ker to zahteva njihov položaj ali funkcija (ali njihovo mnenje, da je tako). [...]
Knjige lahko kupujemo enako kot pohištvo, za okras; tudi v tem primeru gre
za izražanje statusa. Nazadnje je tu še moč, ki jo prenaša knjiga,
neizračunljiv, neopredeljiv, a kljub temu vpliven dejavnik v mešanici
motivov, zaradi katerih si ljudje želijo knjig. Knjige želimo imeti iz veliko
več razlogov kot zgolj zaradi njihove uporabnosti (Squiers, 2010, str. 68–69).
4.3 Tržno komuniciranje
Cilj tržnega komuniciranja je obvestiti potrošnike o izdelku in nato prodati izdelek.
Kotlerjev pogled na tržno komuniciranje je naslednji: tržno komuniciranje so
različne dejavnosti, s katerimi podjetje obvešča o izdelkih in jih predstavlja na ciljnih
trgih. Temeljna vloga komuniciranja je v tem, da podjetje s svojimi instrumenti
komuniciranja informira ciljne skupine na izbranih trgih o lastnem podjetju in
trženjskem spletu za izdelke ali storitve (Kotler, 1998, str. 98).
Podjetja ne delujejo več na trgih, na katerih so imela stalne znane tekmece in kupce,
ampak na trgih s hitro spreminjajočo se konkurenco, ki postaja zmeraj bolj globalna,
z novimi tehnološkimi dosežki, zlasti na področju informacijske tehnologije, ter
manj zvestimi kupci, ki lahko izbirajo med ogromnim številom istovrstnih izdelkov
različne kakovosti, cen, ravni postrežbe in z njo povezanih storitev. Zato ni čudno, da
postaja trženje prevladujoča poslovna filozofija in funkcija podjetja, ki je vpletena v
vse druge dejavnosti, še preden začne načrtovati izdelke ali storitve, in se nadaljuje
tudi po tem, ko je izdelek že prodan. Trženje ni samo širši pojem kot prodaja niti ni
posebna poslovna funkcija, ampak je jedro poslovanja podjetij z vidika zadovoljitve
potreb njihovih kupcev in doseganja načrtovanih rezultatov (Potočnik, 2002, str. 19).
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4.4 Oglaševanje in promocija
Oglaševanje in promocija spadata med osnovne elemente tržne komunikacije. Po
Kotlerju (1998) splet trženjske komunikacije sestavlja pet poglavitnih dejavnosti:
oglaševanje, neposredno trženje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostjo in osebna
prodaja.
Rugelj (2010) promocijo in oglaševanje knjig deli na dva dela: prvi del je plačano
oglaševanje, po navadi v obliki oglasov ali od druge vsebine bolj ali manj jasno
ločena promocijska sporočila, drugi pa promocija knjig v smislu medijskih recenzij,
ocen, kritik, polemik ipd. V nadaljevanju navaja, da se večina založnikov odloča za
drugo vrsto oglaševanja. Predvsem to velja za naslove specializiranega tipa, ker
imajo obsežne plačane oglaševalske akcije po splošnih množičnih medijih pri
tovrstnih knjigah premajhne učinke, da bi lahko z njimi krili obsežnejše stroške
oglaševanja. Dodala bi, da to velja tudi za prevode antične literature. Baverstock
(1997, str. 189) navaja, da je neposredno trženje najprimernejše za:


drage knjige,



ozko specializirane knjige,



knjige, za katere knjigarne nimajo interesa,



naslove, ki niso v splošnem interesu.

4.4.1 Neposredno trženje
Neposredno trženje je eno najcenejših in najuspešnejših za tovrstno literaturo. Vsaka
knjiga je posebna, zahteva drugačen pristop trženja in vedno je treba upoštevati, da
ima tudi duhovno dobrino, ni samo izdelek. Koncept plačane promocije knjig je
značilen za knjige z višjo ceno, pa tudi za knjige, ki so namenjene širšemu občinstvu.
Predvsem to velja za enciklopedije, leksikone, slovarje, ki lahko prenesejo večje
oglaševalske stroške (Rugelj, 2010). V Sloveniji, v nasprotju s Srbijo, vsak mesec z
visoko naklado (30.000 izvodov) izhaja brezplačna revija Bukla, ki založnikom
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omogoča oglaševanje z nizko ceno. Tako so oglasi dostopni širšemu krogu bralcev in
morda bodočim kupcem knjig.
Za založnike so zelo pomembni stiki z javnostjo, saj so danes najboljše orodje za
marketing mediji in splet, ki počasi prevzema osrednjo vlogo. Običajne metode za
promoviranje knjig so tiskovne konference, recenzije, intervjuji, literarni večeri s
podpisovanjem knjige, sporočila za javnost, literarne nagrade. Uredniki morajo
ohranjati dober odnos z novinarji, ker so ti zelo pomemben člen v verigi prenosa
informacije v javnost. Recenzije knjig v medijih zelo vplivajo na bralne navade.
Rugelj (2010) navaja, da recenzija običajno vsebuje več informacij o knjigi in je zelo
zaželena pri založnikih, ne glede na to, ali bo pozitivna ali negativna kritika. Po izidu
knjige se organizira tiskovna konferenca, na kateri novinarji dobijo svoj recenzijski
izvod in morajo napisati poleg medija, iz katerega prihajajo, tudi okviren datum
objave članka.
Squires v svoji knjigi navaja: mediji in podobni dejavniki so v tem modelu
»oblikovalci mnenja«, ki, kot razloži Smith, »so formalni strokovnjaki, katerih
mnenje je vplivno, na primer novinarji, analitiki, kritiki, sodniki, člani upravljavskih
organov. Ljudje iščejo mnenje in oni svetujejo.« (Squires, 2010, str. 80–81)
Eden izmed brezplačnih načinov promocije je tudi govorica od ust do ust, saj se
bralci velikokrat odločijo po nasvetu prijatelja ali nekoga, čigar okus in izbor
spoštujejo. V tem imajo vlogo mnenjski voditelji, to so poleg novinarjev lahko tudi
profesorji. Squires (2010) ugotavlja, da so osebna priporočila zelo vplivna, a
priporočilo prodajalcev je izjemno pomembno, ker so mnenjski oblikovalci v trženju.
Ta oblika trženja potuje prek posrednika – knjigarnarja. Ta način pomeni za kupca
manj promocije kot pri neposrednem oglaševanju, ker pride do na videz pristnih
priporočil. Silverton konča članek o Corellijevi mandolini takole: »Kaj nam to torej
pove o širjenju besede od ust do ust? Pet stvari, večina med njimi je precej očitnih.
Prvič, na splošno potrebujemo dve priporočili, preden bomo knjigo pogledali – v tej
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igri modreci štejejo dvojno. Drugič, zamik traja približno tri mesece – toliko časa
mine, da nekdo knjigo priporoči, jo drug prebere in priporoči naprej. Tretjič – veriga
se bo prekinila pri približno šesti ali sedmi osebi. [...] Četrtič, medsebojni vpliv
zaostanka in srednje dolžine verige pripelje do največjega učinka po približno
dvehletih. Petič, ženske so veliko pomembnejše – one o takšnih stvareh govorijo
več.« (Squires, 2010, str. 132)
Squires namenja nekaj vrstic tudi bralnim metodam in interpretativnim skupnostim,
ki jih je uvedel Fish, in pojasnjuje: interpretativne skupnosti sestavljajo tisti, ki imajo
skupne interpretativne strategije, a ne za branje (v običajnem smislu), temveč za
pisanje besedil, za določanje njihovih lastnosti in pripisovanje njihovih namenov
(Squires, 2010, str. 76). Torej je to, da knjiga sploh postane prodajna uspešnica,
rezultat interpretativnih strategij, ki učinkujejo na njeno prodajo, ali so te skupnosti,
ki menijo, da je knjigo vredno kupiti, dovolj velike, da jo umestijo na seznam
uspešnic (ibid.).
Kot navaja avtorica, so bralne metode institucionalizirane z oblikovanjem splošno
veljavnih pravil kodiranja. Nekatere ustanove, kot so univerze, šole, bralne skupine,
kolegi in kritiki, lahko tudi vsilijo svoje interpretacije. Interpretacija torej zahteva
skupino, ki jo oblikuje in vzdržuje. Vplivnost in prepričljivost vsake od teh skupnosti
nato ustvarita kulturni pomen besedila (Squires, 2010, str. 77).
Obstajajo tudi tiskane oblike neposrednega trženja v obliki katalogov, vnaprejšnjih
sporočil, ki se nanašajo na zbiranje prednaročil, in neposredne pošte. Rugelj (2010)
ugotavlja, da lahko z natančno izdelanim modelom neposredne pošte, ki je načrtovan
za leto dni vnaprej in podkrepljen s celovito človeško in programsko analizo, z
različnimi vsebinskimi tipi tiskovin merijo na različne potencialne kupce in tako
ustvarijo več kot tri četrtine prihodka.
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In zadnja, a nikakor manj pomembna brezplačna reklama so seveda literarne
nagrade, ki se običajno izpostavijo na naslovnici. Bralci se seznanijo z dobitniki
literarnih nagrad tudi iz medijskih poročil. Sicer literarne nagrade ne pridejo v poštev
za avtorje antične literature, ker ti že zdavnaj niso več med nami, lahko pa so
nagrajeni prevajalci, potem to vpliva na branje prevodov. Literarna nagrada pomeni
kakovost in prepozna kulturno vrednost.
Squires (2010, str. 115) navaja, da literarne nagrade lahko prinesejo prepoznavnost v
javnosti bolj ali manj neznanim pisateljem in pisateljicam, povečajo ugled že
uveljavljenim avtorjem, pritegnejo pozornost medijev h knjigam in tako na splošno
podpirajo književnost.
4.5 Druge promocije
Za spoznavanje knjižnih novosti so primerni tudi sejmi knjig, organizacija literarnih
večerov in različnih dogodkov v zvezi s knjigo, kot so recimo festivali. Knjižni
sejem po navadi obišče veliko ljudi, zato je zelo primeren dogodek za predstavitev
novih naslovov. Lahko se organizirajo gostovanja pisateljev, prevajalcev, književnih
kritikov in drugih. V Sloveniji je največji knjižni sejem v Ljubljani, ki ga obišče
približno trideset tisoč ljudi, v Srbiji pa v Beogradu, obišče ga blizu dvesto tisoč
ljudi. Poudariti velja osebno komunikacijo na stojnicah, pa tudi vizualno
opremljenost, ki privabi oko kupca. Za prodajo na sejmu založniki običajno
pripravijo reklamno gradivo, kot so brošure, plakati, letaki, in pospešujejo prodajo z
različnimi nagradami.
Po izidu knjige se pogosto pripravijo literarni večeri, kjer nastopata moderator in
avtor kot sogovornik. Ob tej priložnosti je zelo pomembna avtorjeva interakcija z
občinstvom – s pripovedjo, z zanimivimi in duhovitimi zgodbami ter dogodki
nagovori občinstvo in spodbudi branje avtorja. Po uradnem delu sledi prijetno
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druženje, pogovor, podpisovanje knjig in pogostitev. Ob tej priložnosti se knjige
lahko kupijo po promocijski ceni.
4.5.1 Knjižne platnice
Oglaševalski učinek imajo tudi platnice, torej niso samo embalaža oziroma zaščita
knjige. Platnice pritegnejo kupca, vplivajo na njegovo odločitev za nakup in so eno
izmed najboljših promocijskih orodij, poleg seveda osnovnega, to je vsebina knjige.
Pomembna je naslovna stran, ki je jasno prepoznavna in se nanaša na vsebino,
dodatni pripisi na naslovnici, ki povzročajo zanimanje (nagrade, prvi natis razprodan
in podobno); zadnja stran s promocijskim besedilom na platnici, ki ne sme biti
predolgo (od 5 do 10 vrstic), z mnenji uglednih avtorjev, nekaj kratkih literarnih
kritik; in nazadnje naslov, ki mora vzbujati zanimanje in ne sme zavajati bralca,
vedno se poudari eno, torej ali naslov ali avtor, nikakor ne oba.
Ključne lastnosti so tudi barve, velikost črk, ilustracije, vezava. Dobro je, da so
oblikovna podoba knjige, založnik, njegov logo in poslanstvo povezani v simbiozo,
vendar da se zbirke med sabo razlikujejo, slog pa ostaja isti. Ko bralec vstopi v
knjigarno in zagleda knjigo, si lahko reče: Poglej, nova knjiga je izšla pri moji
priljubljeni založbi. Prepoznal jo je po videzu platnic, ne da bi se ji sploh približal.
Oblikovanje platnic ustvarja blagovno znamko v založništvu.
To področje parabesedila Gérard Genette opiše kot »tisto, kar besedilu omogoča, da
postane knjiga in ga je mogoče kot tako ponuditi bralcem ter, splošneje, občinstvu«.
Parabesedilo je več kot le meja ali dokončen rob, saj pomeni prag oziroma – beseda,
ki jo je Borges uporabil za predgovor – vežo, ki širnemu svetu ponuja možnost, da
vstopi ali se obrne (Squires, 2010, str. 90).
Tržni sektorji, kjer blagovne znamke prevladujejo (na primer leposlovni klasiki, za
katere ni več treba odkupiti avtorskih pravic, kar velja tudi za prevode antične
literature) in včasih delujejo učinkovito, se razlikujejo od drugih, zlasti od splošnega
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tržnega sektorja. Ustvarjanje blagovne znamke naj ne bi bilo pomembno za 80
odstotkov knjig, namenjenih posameznim kupcem. Na večini področij založništva
njihovo pozornost pritegnejo avtorjevo ime, obravnavana tema ali oblikovanje knjige
(Squires, 2010, str. 107). Ali to velja za založnike antične literature? Seveda, ime
založbe dosti pove o resnosti in kakovosti knjig, ki jih izdaja.
4.5.2 Splet in družbeni mediji
V času vedno večje vloge svetovnega spleta in družbenih medijev je oglaševanje v
teh medijih vse bolj zaželeno. Internet je postal zelo močan elektronski medij, ki je
dostopnejši zaradi nižjih finančnih stroškov kot pri tradicionalnih trženjskih poteh.
Danes si brez spleta ne moremo predstavljati komuniciranja. V nasprotju s televizijo,
z radiem in s časopisom internet omogoča dvosmerno komunikacijo med
prodajalcem in kupcem. Uporaba je zelo preprosta, določa jo sam uporabnik.
Prednost virtualnega sveta je tudi v hitrosti pridobivanja informacij. Uporabnik lahko
brska, poizveduje in pridobi informacije takoj.
Ko govorimo o knjigah, včasih (nekateri tudi vedno), preden se odločimo za nakup,
preberemo recenzije v spletu, komentarje, kritike. Torej pomembne so nam reference
bralcev in kupcev. Spletna stran založbe naj bi predstavila informacije, ki so
bistvenega pomena. Mora biti prijetna za oko, pregledna, informativna ter z jasno
izraženo idejo. Ne sme biti konfuzna, s številnimi nepreglednimi informacijami, ki
so nejasne za branje. Vsekakor je pri oblikovanju zelo pomembna barvna
usklajenost, ki vpliva na vizualni učinek. Založniki morajo svoje novosti objavljati v
družbenih medijih, kot so Facebook, forumi, Twitter. Družbeni mediji so namenjeni
povezovanju ljudi, komunikaciji, zabavi. Internet kot medij omogoča oglaševanje
prek spletnih iskalnikov. Spletno oglaševanje je danes zelo potrebno in je močan
kanal za trženje. Sicer obstajajo tudi slabosti poslovanja po spletu, ki so lahko
zloraba kreditnih kartic, možnost vdora do osebnih podatkov, zloraba šifer in
podobno.
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4.5.3 Tržne poti in prodaja
S pojmom prodajna pot označujemo tiste kanale prodaje, ki jih založba izbere, da
knjigo prenese do končnih porabnikov (Žnideršič, 1982, str. 196). Avtor naprej
prodajne poti deli na:
– posredno ali indirektno prodajo, ki pomeni vse prodajne poti, kjer je samostojna
trgovinska organizacija posrednik – kupuje knjige od založnikov in jih naprej
prodaja končnim porabnikom;
– neposredno ali direktno prodajo, ki zajema vse prodajne poti, ko založba v
neposrednem stiku s kupci prodaja knjige.
Fizična distribucija knjig je prav tako del trženja. Milisavljević definira, da
distribucija kot marketinška dejavnost obsega vsa dela, ki so potrebna, da pridejo
izdelki od proizvajalca do porabnika ali uporabnika izdelka. Za veliko podjetij je cilj
fizične distribucije dati pravo blago na pravi kraj v pravem času in z najmanjšimi
stroški (Žnideršič, 1982, str. 207).
Distribucijski kanali so maloprodajni objekti (knjigarne, tržni centri in druge
trgovine), knjižnice, knjižni klubi in različni distributerji pri prodaji med založbo in
knjigarno ter drugimi prodajnimi mesti.
Knjigarna
Knjigarniška mreža je temeljna infrastruktura za ponudbo knjig potrošnikom.
Distributerji torej zalagajo knjigarne s knjigami, pri čemer je zelo pomembno, da so
knjigarne hitro in pravočasno oskrbljene s knjigami. Nekaj večjih in srednjih založb
ima tudi svoje knjigarne, kjer predvsem prodajajo svoje knjige in v izložbi so
večinoma razstavljene prav njihove knjige. Rugelj (2010) navaja, da načeloma velja,
da so zahtevnejši knjižni naslovi eno leto po izidu, če je prodaja pod zahtevano
ravnjo, na voljo le v nekaterih knjigarnah v Sloveniji, in sicer v Konzorciju in

75

GUGLETA, N.: Izdajanje in trženje prevodov antične literature - primerjava Slovenije in Srbije. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
_______________________________________________________________________________________________________

Modrijanovi knjigarni v Ljubljani ter v Mestni knjigarni v Mariboru. Nad tem se je
pritoževal tudi Aleš Šteger iz založbe Beletrina, o čemer sem pisala v prejšnjem
poglavju. Subvencionirane založbe so v nekaj boljšem položaju, saj država knjigarne
finančno stimulira pod pogojem, da ponujajo tudi subvencionirane knjige.
Knjižnica
Knjižnica je druga zelo pomembna organizacija, ki kupuje knjige. Za založbo
predvsem zanesljiv vir prihodkov, ker knjižnica dobi denar za nakup knjig od države,
knjigarne pa delujejo po načelu komisijske prodaje. Zato je založbam v interesu, da
prodajo knjige knjižnicam.
Rugelj ugotavlja, da založniki prodajajo knjige knjižnicam na isti način že desetletja.
Večje založbe prodajo po knjižnicah urejajo samostojno, ob tem pa skušajo pridobiti
tudi manjše založnike, ki svoje knjige tudi distribuirajo sami ali v sodelovanju z
manjšimi distribucijskimi hišami. V obdobju po letu 2000 nekateri specializirani
knjižnični distributerji na enem mestu združujejo distribucijo za čim več programsko
subvencioniranih založb, na primer Buča (Rugelj, 2010, str. 203).
V Sloveniji knjižnica lahko kupi od založbe knjigo takoj po izidu, in to je v navadi.
Po izidu knjige založnik najprej pokliče Bučo in proda knjige za knjižnico, potem pa
jih distribuira po knjigarnah. V Srbiji gredo knjige v knjižnice samo tedaj, kadar
država objavi javni razpis za nakup knjig za knjižnice, in takrat gre denar
založnikom, ne knjižnicam. Zelo redko knjižnica kupi knjigo mimo razpisa.
4.6 Trženje antične literature v Sloveniji
Beletrina
Aleš Šteger iz Beletrine pravi, da so se mu kritike, ki so se pojavile takoj po izidu
predsokratikov, zdele delno neupravičene, ni pa se razvnela neka širša debata okrog
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predsokratikov, kar ga je malo razžalostilo. Namreč pričakoval je, da se bo ponovilo
nekaj takega, kot je bilo pri izidu celotnega opusa Platona, vendar se ni.
Trdi, da je bila tudi v prodajnem smislu stvar bistveno šibkejša:
[...] Promocijo smo imeli v skladu s tem, koliko smo še imeli sredstev; ampak
smo plakatirali, imeli prednaročniško akcijo, ponujali po posebnih pogojih
institucijam, knjižnicam, toda odziv je bil zelo šibek. Delo je sovpadlo z neko
najnižjo točko gospodarske krize, mogoče celo s psihološko najnižjo točko.
Verjamem, da bi se tedaj stvari toliko spremenile, ampak zdaj smo se naučili
živeti v teh novih okvirjih, ravno takrat pa je bila klima v občem prostoru res
silno neugodna in so šli potrošniški kazalniki strmo navzdol na vseh
področjih v našem segmentu knjig. Po drugi strani pa je tudi res, da je to
knjiga, ki se zdaj redno še prodaja, je živa knjiga; to niso neke velike številke,
ampak nekaj deset izvodov redno prodamo. To je izdaja, ki jo poskušamo
ohranjati pri življenju, kolikor se le da (osebni pogovor, 19. 12. 2014).
Simpozij, ki so ga delali v sodelovanju najprej z NUK-om, potem pa z Matico, je bil
dobro obiskan. Nanj je prišlo tudi nekaj tujih poznavalcev. Krog ljudi, ki jih tovrstna
literatura zanima, je pač omejen in ozek, očitno pa je, da se med širšim bralstvom
izgublja čut za knjige, ki bi jih vsak intelektualec moral imeti na polici. »Ko pa je ta
enkrat izgubljen, ne vem, kako se sploh znova vzpostavi,« pravi Šteger. »To se
predvsem pozna pri odjemanju klasične literature. Zdaj se nam, recimo, tudi pozna
pri drugem takem megaprojektu, in sicer gre za izdajo Korana v slovenskem
prevodu, ki je nastajala kar deset let in je prvi slovenski prevod, ki je nastal po
arabskem izvirniku. Tu nismo imeli polne podpore islamske skupnosti, ampak smo
računali predvsem na intelektualne bralce, in tudi ni bilo ne vem kakega odziva.«
[...] Vsekakor nas pri Beletrini zanima vlagati v vsebine, in to so dela, mimo
katerih ne moremo; recimo, prihodnje leto bomo izdali Laertskega Diogena,
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Življenja in nauki velikih filozofov (dvojezična izdaja). Mi pač gremo v to,
ampak v bistvu že z zavestjo, da smo vedno bolj na neki način margina,
čeprav delamo absolutni intelektualni mainstream.
Problem niso samo kupne navade, ampak tudi bralne navade, torej ne samo
kaj se bere, ampak tudi kako se bere. Načini branja se spreminjajo, vedno
manj je študijskega branja izven obveznih univerzitetnih programov; vedno
več je surfanja in brskanja za partikularnimi informacijami, vedno manj je
ljudi, ki imajo prebrane neke širše kompendije. Gre za načelo človeške
pozornosti, kako se konstruira, in tu smo deležni radikalnih sprememb v
zadnjem desetletju (osebni pogovor, 19. 12. 2014).
V Beletrini ubirajo iste trženjske poti kot pri vseh drugih knjigah, sodelujejo z
distributerjem, s podjetjem Avrora, in tu gre za dva segmenta, prvi so knjigarne,
drugi pa knjižnice. Sicer pri takih izdelkih, kot so Fragmenti predsokratikov,
običajno oblikujejo posebno ponudbo, vnaprej informirajo morebitne kupce ali
prodajalce, tudi bibliotekarje, o vsebini, pomembnosti, naredijo promocijski letak,
širšo predstavitev v elektronski obliki, knjige predstavijo na dnevu knjigotržcev,
imajo tudi posebne predstavitve za knjižničarje, nabavnike vsako leto. Potem gredo
knjige v distribucijo, na založbi pa poskušajo hkrati z distribucijo ujeti tudi trenutek
za maksimalno promocijo.
Promocija, poleg plakatiranja, je bila pri Predsokratikih bistveno močnejša kot pri
kateri drugi knjigi. Imajo posebne akcije, kot je na primer Beletrinin bazar,
oglaševanje knjige v spletu, oglasne pasice, izpostavitev v nekaterih knjigarnah,
tiskovna konferenca, simpozij, pripravili so tudi nekaj predavanj in dejansko so
okrog Predsokratikov kar veliko delali. Prej so imeli tudi posebne akcije oziroma
posebne cene za študente in dijake, zdaj to Zakon o enotni ceni knjige prepoveduje.
Pri Predsokratikih so celo omogočili obročno plačevanje, a ni bilo velikega odziva.
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[...] Po tihem smo upali, da bo naklada, ki smo jo natisnili, hitro pošla in da
bomo ponatisnili žepne, priročne izdaje, ampak to se ni zgodilo, tako da ni
bilo razloga za to (osebni pogovor, 19. 12. 2014).
Na vprašanje, kakšni so bili odzivi po simpoziju glede prodaje, je odgovoril, da
ljudje, ki so bili na simpoziju, niso kupili knjige, predvsem zaradi jezika. Dejansko je
ta simpozij pomenil za založbo dodatno obremenitev, saj so ga sofinancirali, npr.
potne stroške, nastanitve. »Bili smo ambiciozni, da bi naredili nekaj lepega; to je bila
tudi neke vrste posredna nagrada za prevajalce, ki so imeli možnost povabiti
kolege.« (osebni pogovor, 19. 12. 2014)
[...] Mislim, da bi bilo dobro, če bi se bralcem, ki jih to zanima, omogočil
lahek dostop do knjige ali pa bi se jih mogoče vključilo v knjižne klube ali
kakšne oblike organiziranega nakupa. Tako bi vsak založnik vedel: to je
knjiga, za katero vem, da če pridem noter, v to obliko prodaje, bom prodal
200 izvodov, tudi če jih prodam po četrtini cene. To bi ogromno pomenilo.
Samo da bi to šlo res fizičnim kupcem, in ne inštitucijam, ne za knjižnico
(osebni pogovor, 19. 12. 2014).
Modrijan
Tudi v založbi Modrijan antično literaturo tržijo kot vse druge knjige. Ubira vse
tržne poti, ki jih pri trženju ubirajo tudi druga prevodna dela, najpomembnejša pa je
pot do ključnih kupcev, pravi Bronislava Aubelj. Vsi so zelo povezani, po navadi
celotna založba sodeluje z vsemi. Uredništvo sodeluje s promocijo, prodaja ni ločen
oddelek in delajo skupaj. Promocijska orodja so kot pri drugih knjigah, nič kaj
drugačna. Recimo, tako knjigo se včasih da lažje prodati po telefonu, ker dobiš
starejše kupce na telefon, tudi take, ki so malo bolj izobraženi, in seveda so potem tu
še knjigarne, večje, glavne knjigarne, tam se bo kaj prodalo.

79

GUGLETA, N.: Izdajanje in trženje prevodov antične literature - primerjava Slovenije in Srbije. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
_______________________________________________________________________________________________________

Bronislava meni, da je vedno treba iskati ciljne kupce. Neposredno merijo na kupce,
pošiljajo članom Društva za antične in humanistične študije, ponudbe pošiljajo tudi
po e-pošti profesorjem latinščine, grščine, po šolah in tako naprej. Ob
pomembnejšem izidu naredijo promocijo, literarne večere in podobno.
Bronislava Aubelj pravi, da je bil prevod Platona velik projekt. Gorazd Kocijančič je
dobil tudi Sovretovo nagrado za prevod, to je velika stvar. Lepo je, da je to nekdo
naredil, in dobro je, če ima za to čas in mir, če ni pritiska, tudi finančnega, da mora
delo hitro dokončati, zato da bo čim prej prišel do denarja za preživetje. Pomembno
je, da lahko eno stvar prevajaš, če ti to ustreza, tudi deset let, pravi Bronislava.
Ovidijevo Ars amatoria so v prvi izdaji razprodali, ampak te knjige niso
problematične, saj jih lahko vedno znova ponudiš, ne glede na to, koliko so stare.
[...] Problem je v tem, da se zadnjih 20 let širi knjižnična mreža. Na nekem
portalu je bil objavljen članek o stvareh, za katere plačujete, pa vam ne bi
bilo treba, in na prvem mestu je knjiga, torej pojdite v knjižnico. Ampak
nihče pa ne poveže tega, da založbe ne delamo za knjižnice in da je tega
kupovanja vse manj in manj, tako da nekatere založbe nehajo delati (osebni
pogovor, 5. 6. 2014).
Na vprašanje, kaj je najznačilnejše pri trženju antične literature, je odgovorila:
značilna je pomembna razlika antične literature v primerjavi s sodobno, in to je, da
veljavnost avtorskih pravic ne poteče. To pomeni, da tem knjigam ni treba zniževati
cen in jih ponujati v akcijah, zaradi večjega pomena pa praviloma ostajajo na
knjigarniških policah tudi leta (pisni odgovor, 5. 4. 2014).
Investicija v trženje se vedno povrne, založnik praviloma nikoli ne investira v
trženje knjige, če meni, da se ne bo povrnilo. Seveda pa je veliko vprašanje,
koliko investirati v trženje knjig, ki izhajajo v tako nizkih nakladah kot pri
nas (pisni odgovor, 5. 4. 2014).
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ISH
Pri založbi ISH bodo poskušali promocijo Evripidovega Oresta s prevajalko Jero
Ivanc, ki hkrati dela v gledališču in je to delo prevedla že pred leti za uprizoritev,
delati po šolah. Želijo si, da bi dobili dodatna sredstva za bralno uprizoritev, sicer pa
bi imeli branje odlomkov, serijo predavanj, da bi to prestavili predvsem
srednješolcem. Maja Sunčič meni, da bo kar nekaj zanimanja, saj imajo nekatere šole
organizirano tudi gledališče in ti učenci bodo potem dosti bolj zainteresirani. Jera je
bila tudi pobudnica projekta Replike iz antike, branja v Drami.
Jera je prevedla Oresta, ki je netipična drama. Maja meni, da so pomembne pobude
samih prevajalcev. Tudi prevajalka Nada Grošelj pokaže pobudo in to je pomembno,
če se na primer ve, da bo neka druga založba prijavila določen prevod, in je
nepotrebno, da sta dva prevoda na tako majhnem trgu, kot je Slovenija. Že za enega
je malo verjetno, da se bo kaj prodalo.
Glede promocije Sunčičeva pravi, da denarja zanjo ni, večinoma je vse na
samoiniciativni ravni, da se nekaj poskusi iz izkušenj samih prevajalcev ali pa po
lastnih kanalih. Recimo, Nada Grošelj si je prizadevala, da bi se nekaj prebralo tudi
na radiu.
[...] Predvsem pa sem največ delala sama kot urednica, da bo naslovnica čim
bolj privlačna, saj če danes ne pritegneš nekoga, da bi sploh prijel knjigo v
roko, potem človek res ne ve, kako bi sploh pritegnil bralce, ker mi imamo
majhne možnosti (osebni pogovor, 12. 1. 2015).
Recimo, ko je Nada Grošelj dobila Sovretovo nagrado, so se dogovorili, da je bila v
Konzorciju knjiga v izložbi, vendar je vseeno niso prodali nič kaj dosti več, pa tudi
Ovidijev Koledar, ki je zelo zanimiva tema. Maja Sunčič ugotavlja, da je
Javorškova, recimo, dobila nagrado Prešernovega sklada in takrat je bila promocija v
vseh časopisih, bila je predstavljena na nekaterih spletnih portalih, na primer na
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MMC-ju, in potem je človek kar razočaran: »Saj nekaj se proda, če je nagrada, če je
neka promocija take vrste, da se pokaže dodana vrednost, vendar bistveno več
mislim, da ne.« (osebni pogovor, 12. 1. 2015)
[...] Največji odjemalci so pravzaprav knjižnice. V prosti prodaji, sploh po
letu 2008, se je stanje izrazito poslabšalo. Lani smo delili stojnico z drugo
založbo, letos nismo niti bili na sejmu, ker je predrago. Mislim, da je
samostojna stojnica tako draga, da se nam sploh ne splača, in za prihodnje
leto se bomo poskusili dogovoriti, da se pridružimo kateri večji založbi, ki
ima bistveno več knjig kot mi. Prej se je več prodalo na sejmih, v zadnjih
letih pa je to upadlo (osebni pogovor, 12. 1. 2015).
Mohorjeva
Če govorimo o prodajnih kanalih, eni so klasični prodajni kanali, kot so knjižnice,
šole, fakultete; potem so knjigarne. Ozvatič iz Mohorjeve pravi, da je pri knjigarnah
odziv relativno hiter in potem te knjige vrnejo nazaj, ker ni povpraševanja, oziroma
redko katera knjigarna to šteje za kulturno poslanstvo, da bi bila knjiga stalno
dostopna v knjigarni. Tako da so knjige stalno na voljo v Mohorjevih knjigarnah, na
spletnih straneh založbe in v tistih knjigarnah, ki menijo, da morajo biti te knjige v
stalni ponudbi, toda teh knjigarn ni tako veliko kot mogoče pri kateri drugi literaturi.
Pripravili so še posebne predstavitve, tiskovne konference, ki so bile namenjene
samo antičnim izdajam, literarne popoldneve, sodelovali so na dogodkih na fakulteti
in tam ponudili knjige. V lanskem novembru so vse te knjige ponudili po enotni
znižani ceni kot knjigo meseca, tako so bile še posebej oglaševane s plakati v
knjigarnah. Pravi tudi, da so jih letos posebej izpostavili na knjižnem sejmu v
Cankarjevem domu, tudi po nižji ceni.
[...] Kadar zvemo za kakšne dogodke, bralne prireditve z branjem teh del ali
kaj podobnega, tudi kontaktiramo s prireditelji in ponudimo knjige. Največ
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gre pa res mogoče od ust do ust, ampak po krogih, ki jih ta literatura zanima.
Namreč ciljna skupina je zelo majhna in pri tej literaturi se to še izraziteje
vidi kot pri kateri drugi knjigi. Mogoče gre tudi za specifiko naših izdaj, da
so dvojezične, kar je morda za splošno javnost malo manj zanimivo,
strokovna javnost pa to zelo pozdravlja. Ugotovili smo, da tudi ni povezano s
ceno, saj če jo znižaš za 30, 40 odstotkov, pa še vedno ni bistveno povečane
prodaje, to pomeni, da cena ni tisti dejavnik za tovrstno literaturo, ki bi
odločal, ali bi nekaj kupili ali ne. Gre res za zanimanje za tovrstno literaturo,
cena je tu drugotnega pomena. To se je videlo tudi pri vseh akcijah in na
sejmu, ko je bila cena res dostopna, ampak kogar zanima, kupi tudi sicer,
kogar pa ne zanima, ga tudi cena ne bo spodbudila k nakupu (osebni pogovor,
17. 12. 2014).
Simon Ozvatič je tesno vključen v promocije, saj je tudi odgovoren za to. Pri
promociji antičnih dram so poskušali najprej takrat, ko je bil ta projekt, iti čim širše
in hkrati tudi v strokovne javnosti. Organizirajo literarne popoldneve, večere,
Mohorske večere, tiskovne konference v Ljubljani, Celju, kjer sta obe enoti, in po
vsej Sloveniji. Pri tej specifični ciljni javnosti se prilagodijo, saj je ta največkrat na
fakulteti, v Drami ali pa gre za zaokrožen kulturni dogodek, na katerega se
priključijo. Torej organizirajo promocijo sami ali pa se priključijo kakemu dogodku.
[...] Komunikacija in sodelovanje morata potekati. Prevajalci, ki prevajajo pri
nas, prevajajo tudi pri drugih založbah in tega ne štejemo za konkurenco, saj
pravimo, naj se kupci o tem podučijo oziroma bralci naj berejo tovrstno
literaturo. Nam vsem mora biti cilj spodbuditi zanimanje za tovrstno
literaturo. Tako da se mi zdi, da je tu najmanj konkurence, kajti pri tem
moramo sodelovati in si biti kot partnerji (osebni pogovor, 17. 12. 2014).
Pri promociji, kadar organizirajo dogodke, povabijo tudi druge založbe, na razstavi
in v prodaji imajo tudi knjige drugih založb. To je namreč vsebinski kulturni
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dogodek, kjer mora biti vsebinska ponudba, ne glede na to, kdo je kaj izdal in kdo
prevedel. To je posebnost, ki zelo povezuje vse udeležene pri teh stvareh.
Pri trženju je nekaj posebnosti, ravno zaradi teh ciljnih skupin, dogodkov, vendar pri
Mohorjevi založbi pri tovrstni literaturi ubirajo vse splošne ali pa ustaljene trženjske
poti, kot so tiskovne konference, dogodki, objave v katalogih, na spletnih straneh,
sejmi, tudi oglas, recenzije v Bukli itd. Naložba v trženje se vsekakor ne povrne,
vendar pri izdajanju tovrstne literature niso na prvem mestu finance oziroma
dobiček; gre za to, ali ti uspe ob vseh teh dejavnikih, subvencijah ali drugih knjigah,
ki jih lahko dovolj uspešno prodaš, da potem lahko izpelješ tak projekt.
Ozvatič pravi, da tukaj ni namen, da bi zaradi oglasa prodali toliko več knjig, ampak
predvsem ozaveščati in seznanjati javnosti, da tovrstna literatura obstaja tudi v
slovenščini. »In to se mi zdi še en nedosežen cilj. Za Antigono in Ojdipa dijaki še
vejo, potem se pa počasi stvar konča. Mi vsem šolam, knjižnicam, knjigarnam
ponudimo knjigo pod ustaljenimi pogoji, in ko so seznanjene z njo, je potem njihova
odločitev, ali jo bodo tudi kupile. Žal na to nimamo vpliva.« (osebni pogovor, 17. 12.
2014)
Nada Grošelj
Kar se tiče prodaje antične literature, Nada Grošelj pravi, da je slabo in da sploh
klasični filologi ne kupujejo. Neke sorte anomalija je bila Umetnost ljubezni, ki je
bila res uspešnica, najbrž zato, ker je to vsem nekako zvenelo kot nekaj malo
pornografskega, pa še slika na naslovnici je bila erotična in je to ljudi pritegnilo; se
pa sprašuje, koliko jih je dejansko to knjigo prebralo. To so knjige, ki so brezčasne,
tako da bi jih knjigarne morale imeti na policah, ker to so knjige za nadaljnjih 50 let.
Knjigarne bi jih morale imeti na zalogi, dokler se ne prodajo.
O prepoznavnosti antične literature Grošljeva meni, da to ni stvar, ki bi pritegnila
toliko občinstva kot 50 odtenkov sive. Težavo vidi prav zaradi subvencij, ker
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založbe, ki se opirajo na subvencije in dejansko s tem pokrijejo vse svoje stroške, so
potem čisto nezainteresirane za promocijo. Seveda, založnike zanimajo te knjige,
vendar ne čutijo potrebe, da bi poskušali čisto v vsak dom prinesti reklamo. Svoj
krog obvestijo, tudi zelo velikodušno potem delijo zastonj izvode. Modrijan pa se
izjemno trudi delati reklamo. Torej negativna plat subvencij je po njenem mnenju ta,
da se o nekaterih knjigah ne govori toliko, kolikor bi se moralo.
[...] Mislim, da obstaja precejšnja tržna niša, recimo ljudje, ki so imeli
latinščino v gimnazijah in so zdaj stari tam okoli 60 let. Ti dobijo neko
nostalgijo in se spet začnejo malo ukvarjati z latinščino. Mislim, da bi ti
ljudje lahko bili kar dobri odjemalci za te knjige, če bi sploh opazili, da so. Je
seveda tudi res, da založbe, ki so bolj akademske in majhne, nimajo posebne
službe, ki bi se ukvarjala z marketingom in s promocijo. Pri Modrijanu imajo
recimo veliko večje kolesje, ki ga lahko zaženejo, pri ISH-ju ali KUD-u
Logos je pa bolj »one man band« (osebni pogovor, 7. 1. 2015).
David Movrin
David Movrin pravi, da so v Drami začeli serijo predstav na pobudo Jere Ivanc,
Replike iz antike. Nove, sveže ideje, da bi spodbudili nastajanje novih prevodov in
hkrati vzbudili zanimanje ljudi v gledališču, po drugi strani pa, da bi jim prisluhnili
in privabili občinstvo, saj te predstave niso tako drage.
Ko so imeli literarni večer na fakulteti, je Movrin poklical na Mohorjevo, Modrijana,
vse založbe, ki delajo z antiko, in jim rekel, naj pridejo in ponudijo knjige; in tam so
še kar kupovali. To je bilo decembra, v času, ko ljudje kupijo malo več daril, in te
knjige so tudi lepe, tako da so jih kar nekaj prodali. Ko so pa imeli simpozij,
septembra, je to hotel ponoviti in takrat so obiskovalci tudi prišli, vendar niso
kupovali. Sicer je literarni večer res drugačen kakor simpozij, obiskovalci pridejo z
drugim ciljem.
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Kar se tiče promocije, je rekel, da je vprašanje, kako vlagajo vanjo in koliko, hkrati
misli, da je model visokih cen nekaj, kar se je zdaj obrnilo proti njim; in to je model,
v katerem je slovensko založništvo dolgo vztrajalo. Sogovornik nato navaja:
[...] Imel sem pogovor, okroglo mizo, ki jo je organizirala Stična točka, v
zvezi z evropskimi razpisi. Iz različnih držav so povabili nekaj založb, ki so
bile na evropskih razpisih uspešne, tudi Mohorjevo, in smo se tam
pogovarjali, ena širša regionalna slika, da postavimo stvari v perspektivo.
Takrat sem začel razmišljati o tem, da imamo res problem s cenami. Knjige
so zelo drage in to se je obrnilo proti založbam. Nekaj časa je kar šlo, ampak
zdaj se je pa vse zalomilo. V Sloveniji knjige založbo tudi veliko stanejo. Ta
stvar gre na dva konca, drugi konec je seveda ta, da ima založba s knjigo
stroške, ki jih bo v kateri večji državi dobila nazaj z ustreznim številom
prodanih izvodov in bo lahko spustila ceno, tukaj pa tega navadno ne bo
dobila nazaj. In tukaj ni preprostih rešitev.
Druga stran te medalje: sijajno je gledati, kako je število naslovov
eksplodiralo v zadnjih dvajsetih letih, koliko več antičnih tekstov je na voljo,
vendar posledica tega je, da vsi ti teksti tekmujejo z isto fiksno finančno
pogačo, kar pomeni, da se vsake od teh izdaj proda bistveno manj, kot sta se
prodajali npr. Sovretova Iliada in Odiseja, to so bile velikanske naklade, tega
ni več. To pomeni, da vsa ta stvar za založbo postaja ciklično manj zanimiva,
ampak tukaj pravzaprav ni izhoda (osebni pogovor, 15. 6. 2014).
Deloma je to tudi povezano s tem, da je knjiga oziroma produkcija knjige postala
cenejša. To je bil včasih velik projekt in stroški, ki so neprimerljivi z današnjimi,
zato so se založniki res odločali samo za knjige, ki so te stroške lahko deloma
upravičile. Potem so se te stvari cenile, naslovi pa so se seveda začeli množiti in
prišli smo do paradoksa: imamo namreč veliko večjo ponudbo naslovov, ki pa so
slabše narejeni. »To je čisto obrtniška raven izdelka, v starem sistemu so se ljudje
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tega naučili z obrtjo. Če pa gledate knjige iz 90. let, razen pri nekaterih založbah, ki
so pač izjeme, marsikdaj vidite, da je izdelek res bistveno slabši, tipografsko slabši.
Izdelek je pač zrcalo tega, da v ozadju ni nekega večjega finančnega vložka,« je
zaključil Movrin (osebni pogovor, 15. 6. 2014).
4.7 Trženje antične literature v Srbiji
Dereta
Literatura bi morala biti bolj komercialna, da bi bilo vredno vlagati v trženje.
Aleksandar Šurbatović iz Derete meni, da je promocija predvsem odvisna od
strokovnjakov, ljudi z univerz, inštitutov, ki ne promovirajo antične literature. Ni
društva, ki bi skrbelo za širjenje zanimanja, denimo društvo ljubiteljev klasične
literature. Na primer, da bi imeli visoko specializirana društva in bi vsako od njih
podpiral profesor z univerze, ki bi zagotavljal, da je to resna organizacija, to bi bil
dober korak, pravi Šurbatović.
Za promocijo in marketing antične literature uporabljajo metodo, ki se imenuje
gverilski marketing. To je oblika marketinške strategije, ki si prizadeva za minimalna
vlaganja in nekonvencionalne metode oglaševanja ter na tak način doseže največji
učinek. Je precej usmerjen v iskanje nekonvencionalnih priložnosti oglaševanja na
trgu in koristi od njih. V metode gverilskega marketinga se vključujejo tudi
organizacija

brezplačne

promocije

in

degustacije,

informativno-promocijski

razgovori s potencialnimi uporabniki in spletno trženje. Gverilski marketing je
trženje, ki ne temelji na stroških – je brezplačen. Vključuje internet, radio in
televizijo.
V Dereti sodelujejo z novinarji. Šurbatović pravi, da jim priskrbijo knjige – ne le
tiste, o katerih bodo pisali, ampak tudi tiste, o katerih ne bodo – in nato jim pustijo
proste roke, da se sami odločijo, kaj bodo pisali. Od petih knjig, ki jih dobijo, bodo
približno o dveh pisali, zato je tako oglaševanje brezplačno (ne računa knjige, ki so
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jim jo dali). Sicer stroški znašajo od 40 do 1000 evrov v časopisu ali na televiziji –
novinar pa napiše brezplačen članek ali prikaže kratek pregled. Imajo veliko mrežo
novinarjev, s katerimi sodelujejo; predvsem v časopisu Politika, ki ima tedenski
dodatek o kulturi in pisali so o vsakem prevodu antične literature, ki so ga izdali v
Dereti. Obstajajo še Večernje novosti, Danas, Blic itd. Tedensko sodelujejo z radiem
Studio B, torej podarijo pet knjig njihovim poslušalcem in bralcem, oni jim pa
ponudijo priložnost za predstavitev knjige na radiu. »Vsaka antična knjiga gre kot po
maslu, ko imate kupca za tovrstno literaturo,« pravi. Sodelujejo tudi s televizijo,
največ z RTS-om.
Šurbatović meni, da v trenutku, ko se izda antična knjiga, zagotovo gre v promocijo,
saj je to edini način, da se spodbuja tovrstna literatura. Organizirajo tiskovne
konference ter so zelo dejavni v spletu, na Facebooku, plačajo tudi položaj v
Googlovem iskalniku itd. Kadar pa izdajo ljubezenski roman, ni gotovo, da bo imel
tako vrsto promocije. Pred kratkim so izdali knjigo o srbsko-slovanski mitologiji, ki
je tesno povezana z antično, in so jo veliko oglaševali. Poleg tega za promocijo
potrebujejo zares strokovne ljudi, univerzitetne profesorje in strokovnjake s področja
klasične literature. Torej gverilski marketing je po Šurbatovićevem prepričanju
učinkovitejši kot plačano trženje. In to je zelo naporno, veliko dela je, še vedno je
treba hoditi na sestanke, se pogovarjati z novinarji, organizirati tiskovne konference,
pošiljati in odgovarjati na e-pošto ter pošiljati knjige na določene naslove.
Tudi naslovna stran po njegovem mnenju vsekakor igra vlogo. Na primer Dereta ima
zelo prepoznavne naslovnice antične literature, filozofske knjige imajo bele
naslovnice, minimalistične, čiste kot filozofija, in še vedno so prepoznavne v vsaki
knjigarni.
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SKZ
Dragan Lakićević pravi, da se trudijo, da v vseh možnih okoliščinah pokažejo knjigo
in objavijo, da obstaja. To najprej naredijo s tiskovno konferenco, ki poteka v
prostorih SKZ-ja, kamor pridejo stalni novinarji, kritiki, ki jim skupaj s strokovnjaki
predstavijo knjigo in jim razdelijo brezplačne izvode. Nato pa poskusijo pripraviti
tudi tribuno za ljubitelje tovrstnih knjig v središču Beograda. Več kot to je težko, ker
se v sodobnih medijih vsak pogovor o knjigi obravnava kot oglaševanje. Sicer še
vedno imajo v nekaterih tradicionalnih medijih, kot sta Politika in Večernje novosti,
priložnost za pogovor o knjigi kot o kulturnem dogodku. Pomembno je, da novinarji
njihovo novinarsko konferenco – na kateri večinoma govorijo profesorji, prevajalci
in igralci berejo odlomke – prikažejo kot kulturni dogodek, ne pa kot reklamo, ki jo
je treba plačati. Antično literaturo tržijo kot vsako drugo.
Na promocijskem dogodku Kava ob enajstih SKZ že 20 let vsak četrtek predstavlja
svoje knjige in teme, predvsem novinarjem, pa tudi sodelavcem in prijateljem. Vstop
je prost. Na te dogodke ne vabijo občinstva, ker nimajo dovolj prostora, ampak je to
mišljeno za prijatelje in za tiste, ki jih knjiga zanima, vendar so veseli, kadar pridejo
ljudje, ki niso iz medijev in stroke. Letos so izdali elegije rimskega pesnika Seksta
Propercija in bodo organizirali tudi poseben večer, posvečen Properciju, v Kolarcu
ali v Mestni knjižnici. Lakićević pravi, da skušajo knjige predstaviti tudi širšemu
občinstvu, do sedaj jim je uspelo uvesti literarno revijo in so celo Kolo predstavili v
Kolarcu, konec decembra lani. Govorilo se je o vseh sedmih knjigah iz zbirke Plavo
kolo.
Glede kupcev je zadeva precej nepredvidljiva in nedosegljiva. SKZ ima članstvo, ki
je temelj organizacije iz 19. stoletja. Člani so tisti, ki se med letom naročijo na Kolo s
simboličnim zneskom in nato kot člani zadruge ob koncu leta dobijo celotno Kolo,
vseh sedem knjig. To je osnova zadruge. Lakićević pravi, da je zdaj članov manj
zaradi različnih razlogov, predvsem pa zaradi pomanjkanja razumevanja in
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nespoštovanja tradicije, vendar tudi zaradi osiromašenja občinstva, ki ljubi te
klasične in zgodovinske knjige. To občinstvo je revnejše od tistega, ki bere trivialno
literaturo.
SKZ ima tudi svojo knjigarno, kar je značilno za nekomercialne knjige, saj jih v
izložbah vodilnih knjigarn ne vidimo prav pogosto. Pomembno je, seveda, da je
knjiga v knjigarni, vendar je v sedanjem tržnem obdobju prostor v knjigarni in
izložbi zelo utesnjen in drag in sodobni založniki nimajo na voljo veliko dni in
terminov za to, da je njihova nova knjiga razstavljena v izložbi, morda teden ali dva
dni, seveda če knjiga ni dobila pomembne nagrade in ne podžge javnosti (kot je sedaj
roman Michela Houellebecqa), potem je tudi dlje časa izpostavljena v izložbi. SKZ
je nekaj drugega, imajo lastno knjigarno in lahko držijo knjigo eno leto v izložbi,
zelo pomembno je tudi, da je knjigarna na glavni ulici v prestolnici. Sploh glede na
to, da druge knjigarne in knjigarniške mreže redko sprejemajo njihove knjige, ker jih
ne prodajo tako hitro. Mogoče prodajo eno na mesec, zato se jim to ne splača.
Knjigarne rade sprejmejo od založb »hitre knjige« in komercialne knjige, to so pa
običajno broširane knjige, na recikliranem papirju, s temami za širše občinstvo.
Kar se tiče knjižnic, obstaja razpis za odkup knjig, na katerega se vedno prijavijo.
Lakićević meni, da so odkupi sedaj zelo problematični, spremenili so se pogoji
oziroma pravila razpisa. Ta odkup je uveden pred 40 leti, da bi se pomagalo
neprofitnim knjigam, da pridejo v vse knjižnice. Predvsem je to bila poezija, kritike,
eseji in znanost, in zdaj so knjižnice dobile priložnost, da kupujejo, kar si javnost
želi. Torej zdaj se več kupuje, kar se običajno kupuje v knjigarnah, in ne tisto, kar se
običajno ne kupuje. S takim odkupom nekomercialni založniki ne morejo biti
zadovoljni. Ravno nasprotno.
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Paideia
Petar Živadinović je poudaril predvsem nezadovoljstvo z načinom odkupa knjig za
knjižnice. »Lahko sklepamo, žal, da naše knjižnice vodijo neodgovorni posamezniki,
vsaj večino teh knjižnic«. Živadinović navaja, da je vsaka četrta knjižnica od vseh
180 kupila Aristotela, čeprav bi ga morale imeti vse, in meni, da se to lahko
preprosto reši:
[...] Neodgovorno je, da direktorji knjižnic in njihovi člani odločajo, kaj bodo
imele knjižnice. Splošne knjižnice morajo imeti tisto, kar država prek svojega
sveta in drugih imenovanih odloči, da je bistveno, in če člani teh knjižnic želijo
brati kič – osebno bi prepovedal kič v javnih knjižnicah, pa ni nejasno, kaj je
kič, ve se, kaj je –, če je pa to res potrebno, naj jim odprejo podružnični
oddelek, kjer lahko berejo kič, ampak na lastne stroške, naj kupujejo te knjige
od članarine ali od sponzorjev (osebni pogovor, 26. 11. 2014).
Torej knjižnice namesto kakovostne literature kupujejo nesporen kič in ga vnašajo v
javne knjižnice ter dodatno kvarijo že pokvarjen okus bralnega občinstva. Ni
pomembno samo brati, in vse te knjige, ki spadajo v žanr, so tudi slabo prevedene,
čeprav je težko dobro prevesti delo, ki je že po vsebini kič. In to je tisto, kar se
izmika percepciji javnih kulturnih poslancev in na kar se oni več ne ozirajo, vendar
to ni odvisno od založnikov. Torej tako je delo založnikov moteno in cilji, ki jih
imajo v tem poslu, niso dovolj izpolnjeni, brez njihove volje in brez njihove krivde.
Živadinović meni, da mora država kupovati prek ministrstva za kulturo ali komisij,
ki so kvalificirale najpomembnejša dela, in morajo biti obvezni izvodi v javnih
knjižnicah. Kdo hoče kič, naj ga kupi za svoj denar (osebni pogovor, 26. 11. 2014).
Trivialne literature ni treba prepovedati, ker to lahko povzroči nasproten učinek,
vendar država ne sme spodbujati tega duhovnega strupa, da je tako široko dostopen
in na razpolago v javnih knjižnicah. Živadinović je še povedal:
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[...] Jaz bi se sramoval in me je sram, kadar pridem v javno knjižnico in vidim
dela kiča, in kadar vidim izložbe založnikov, ki so znani kot založniki kiča. To
je problem, ki ga nalaga zahodna kultura; Francija se bojuje zoper to in mnoge
druge države. Na primer v Argentini so to rešili pravilno, ne s prepovedjo teh
knjig in industrije komercialne literature, ampak tako, da država subvencionira
projekte, ki so nacionalnega in kulturnega pomena. Država kupuje za javne
knjižnice od občin, prek šol in univerze, knjige te vrste; hkrati pa pomaga
malim knjigarnam in neodvisnim založnikom preživeti na trgu. Pri nas sta dve,
tri distribucije pometle male knjigarne po vsej Srbiji, ne le v Beogradu; še
vedno niso opravili z založniki in ne bo jim uspelo, upam, ker imamo protistrup
(osebni pogovor, 26. 11. 2014).
Za promocijo je najpomembnejša informacija; pomembno je najprej obvesti ciljno
skupino, to pomeni fakulteto, študente, izobražence po medijih. Ko izide knjiga,
založba Paideia organizira njeno promocijo v nacionalni ali javni knjižnici in takrat
obvestijo vse člane kluba. Zanimanja je dovolj, da bi se te knjige v petih letih od
prve izdaje lahko samofinancirale. »Vsekakor je daleč od tega, kar je bilo v moji
mladosti,« poudari Živadinović.
Knjižarica Zorana Stojanovića
Poleg običajnih metod trženja je ena izmed pogostejših promocijskih poti, ki jih
ubirajo pri založbi Knjižarica Zorana Stojanovića, literarni večer, na katerega
povabijo več govornikov in občinstvo, ki po promociji tudi kupi knjige. Stojanović
pravi, da je nedavno knjiga, ki jo je objavil, dobila pomembno nagrado Nikole
Miloševića za najboljšo knjigo na področju estetike, filozofije in literarne teorije. Ob
podelitvi nagrade se govori o knjigi in takrat povabijo veliko ljudi, novinarjev,
pisateljev, filozofov, pomembnih ljudi, ki so s tega območja. Ob tej priložnosti
prinesejo paket knjig in računajo, da jih bodo nekaj prodali, vendar prodaja gre
slabo. Stojanović ugotavlja: »Intelektualci, ki so ciljna skupina za nakup mojih knjig,
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jih ne kupujejo, ker mislijo, da jim jih je treba dati brezplačno.« (osebni pogovor, 18.
11. 2014)
Stojanović je prav tako izredno nezadovoljen s stanjem »resnih knjig« v Srbiji.
Namreč ljudje ne kupujejo takih knjig, temveč se obračajo na trivialno literaturo,
posledično potem tudi knjižnice kupujejo take knjige, medtem ko tudi država to bolj
ali manj podpira, na primer s prepovedjo nakupa knjig brez razpisa. Država vsako
leto organizira nakup knjig in komisija, ki jo oni odredijo, povabi srbske založnike,
da ponudijo svoje knjige, nato pa se odloči, kaj bodo odkupili. Vsaki knjižnici
dodelijo proračun, ki je predviden za tekoče leto, in zadnjo besedo ima knjižničar, ki
se seveda odloči za knjige, ki so priljubljene med bralci.
Od 180 knjižnic jih kakih 20 ali 25 kupi njihove knjige, navaja podatek Stojanović in
dodaja: »Država bi morala pomagati in podpirati resno knjigo, in tisti, ki želi brati
ljubezenski roman, naj vzame denar iz svojega žepa in kupi to knjigo.« (osebni
pogovor, 18. 11. 2014)
Brez državne podpore se je težko lotiti kakršnega koli projekta, saj je potrebnega
veliko denarja za prevode. Letos so pri založbi objavili knjigo z naslovom Zanimiva
Grčija, delo klasičnega filologa, v katerem je na zabaven način prikazana grška
civilizacija. Knjiga je zelo duhovita in se lepo prodaja, ker je tudi naslov mikaven.
Dejansko je nekaj tudi v naslovu.
5 RAZPRAVA IN SKLEP
Slovenski in srbski založniški trg nista ravno velika, antična literatura pa ni ravno
popularna. Na podlagi teoretičnega in empiričnega dela magistrskega dela sem
postavila hipoteze, ki jih bom preverila glede na ugotovitve, pridobljene iz
intervjujev.
Hipoteza 1: Po letu 1991 se je zmanjšalo število prevodov.
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Za preverjanje te hipoteze sem izbrala dva načina; prvi se nanaša na sklop vprašanj,
ki sem jih pripravila za svoje sogovornike, drugi pa je statistični del, kjer sem v
Cobissu preverila izdaje prevodov antične literature od leta 1945 naprej v Sloveniji
in Srbiji. Rezultate bom prikazala v tabelah 1 in 2.
Leto

Prevodi iz stare grščine v
slovenščino

Prevodi iz latinščine v slovenščino

1945─1950

4

/

1951─1960

18

10

1961─1970

23

19

1971─1980

26

8

1981─1990

25

8

1991─2000

30

13

2001─2010

59

30

2011─2015

19

15

Tabela 2: Prevodi v slovenščino
Leto

Prevodi iz stare grščine v
srbščino

Prevodi iz latinščine v srbščino

1945─1950

6

1

1951─1960

32

13

1961─1970

57

18

1971─1980

56

23

1981─1990

80

24

1991─2000

89

32

2001─2010

153

81

2011─2015

67

30

Tabela 3: Prevodi v srbščino
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V tabelarični prikaz sem vključila nove prevode in ponatise, iz njega pa sem izvzela
prevode odlomkov ali posameznih pesmi, ki so bili objavljeni v različnih časopisih.
Prav tako vanj nisem vključila prevodov patristike in teoloških besedil, ki jih je sicer
precej in sodijo v tisti čas, ampak je to že krščanstvo. Kot je razvidno iz tabel, je
število prevodov naraščalo v Sloveniji in Srbiji. Največ objavljenih prevodov je bilo
v obeh državah od leta 2001 do 2010, in če pogledamo obdobje od 2011 do 2015, je
zelo verjetno, da se bo objavljanje nadaljevalo z enakim tempom.
Glede na to, da so vsi intervjuvanci iz obeh držav na vprašanje »Ali je prevedeno
dovolj antičnih del?« odgovorili z ne ter na vprašanje »Ali je po vašem mnenju po
letu 1991 število prevodov upadlo ali naraslo?« odgovorili, da je število prevodov
naraslo, ter glede na statistiko, ki je pokazala, da je po letu 1991 število prevodov
naraslo v obeh državah, je moja hipoteza zavržena.
Največ srbskih prevodov temeljnih del antične književnosti je iz obdobja, ko so
prevajali klasični filologi: Miloš N. Đurić, Branko Gavela, Miron Flašar, Anica
Savić - Rebac, Radmila Šalabalić, Ksenija Marički. To je bila zagotovo zlata doba
prevajanja antične literature. Vendar je kljub temu ostalo še veliko neprevedenih del,
kot so povedali tudi moji sogovorniki. Mogoče je to posledica slabega stanja v
kulturi, malomarnosti lastnega poklica in nezainteresiranosti tistih, ki imajo možnost,
da bi lahko prispevali k izboljšanju stanja pri prevajanju in popularizaciji antične
literature, bodisi da samostojno prevajajo ali pa podpirajo prevajanje tovrstne
literature. Ko sem se neuradno pogovarjala z nekdanjim kolegom s klasične
filologije, ki se resno ukvarja z latinskim in s starogrškim jezikom, in ga vprašala,
kako to, da nič ne prevaja za založbe, mi je odgovoril, da si ne more privoščiti
prevajanja za tri evre na avtorsko polo, ker je to veliko dela in časa. Gotovo bi
prevajal, če bi mu ponudili petkrat toliko. To je očitno začarani krog. V Sloveniji
med drugimi veliko novih knjig prevedejo profesorji klasične filologije, so tudi
podporniki antične literature in delajo za njeno popularizacijo. V Srbiji profesorji ne
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prevajajo veliko. Vsaj zadnje čase ne. Sprašujem se, ali bi lahko brali tudi doslej
neprevedena dela, če bi država konkretno podprla prevode antične literature.
Gatalica je med najinim pogovorom povedal naslednje:
Vzroki za sedanje razmere, v katerih se ne prevajajo nove knjige, so preprosti.
Namreč univerzitetni profesorji ne dobijo točk za prevajanje, zato je to zanje
preprosto izguba časa. Morajo pa se bojevati za univerzitetne kredite, ker so od tega
odvisni nazivi, in tako pridemo do nesrečne situacije, da je prevode Miloša Đurića
treba ponovno prevesti (osebni pogovor, 18. 2. 2015).
Hipoteza 2: Uspešna promocija in pravilna izbira marketinških orodij
prispevata k večji prodaji knjig.
Vsekakor uspešna promocija in marketinška orodja prispevajo k večji prodaji, vendar
večina založnikov pri trženju in promociji prevodov antične literature ubira iste poti
kot pri drugih knjigah, fokus je pa seveda pot do ključnih kupcev tovrstne literature.
Tržne poti in promocija
Rezultati polstrukturiranih globinskih intervjujev kažejo, da vsi založniki ubirajo iste
tržne poti, torej distribuirajo knjige v knjigarne, v Sloveniji tudi v knjižnice, pogosto
v sodelovanju s podjetjem Avrora. Pri teh izdajah običajno obvestijo krog
potencialnih bralcev in kupcev v elektronski obliki. Oglašujejo knjige v spletu, na
oglasnih pasicah, jih izpostavijo v nekaterih knjigarnah, prirejajo tiskovne
konference, simpozije pri pomembnejših izdajah, kot so bili na primer Predsokratiki.
Pri Modrijanu neposredno merijo na kupce, pošiljajo obvestila članom Društva za
antične in humanistične študije. Tudi pri Mohorjevi ubirajo vse ustaljene trženjske
poti, kot so tiskovne konference, dogodki, objave v katalogih, sejmi, spletne strani,
oglasi, recenzije v Bukli itd. Za antične prevode pa še posebne predstavitve, literarni
popoldnevi, posebne ponudbe v knjigarnah po znižani ceni. Pri ISH-ju so poskušali
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knjigo promovirati tudi z gledališko predstavo. V Dereti je poleg ustaljenih
trženjskih poti priljubljen način promocije t. i. gverilski marketing, ki zahteva zgolj
minimalno vlaganje. Tudi v založbi SKZ ubirajo že znane poti, ob tem pa že leta
organizirajo promocijski dogodek, Kava ob enajstih, vsak četrtek. Pri Paidei posebej
obveščajo ciljno skupino pred promocijo knjige. Tako kot vsi omenjeni tudi založba
Izdavačka knjižarica Zorana Stojanovića izbira splošne tržne poti.
Založniki knjige oglašujejo v časopisih in revijah – v obliki oglasov in daljših
prispevkov (recenzij); v Sloveniji oglašujejo tudi v reviji Bukla. Včasih imajo
prevajalci in uredniki intervjuje tudi za druge medije (radio, televizija). Organizirajo
vrsto dogodkov, kot so predstavitev knjige in literarni večeri.
Srbski in slovenski založniki v glavnem ne pričakujejo velike prodaje tovrstnih
knjig, zato tudi ne dobička. Pri slovenskih založnikih je odjemalec tudi knjižnica,
čeprav Bronislava Aubelj pravi, da je, denimo, posodobljena Heziodova Teogonija,
ki jo je za založbo Modrijan ponovno prevedel Kajetan Gantar, dobila prostor le v
redkih šolskih knjižnicah, splošne knjižnice pa so nabavile izvodov le za vzorec, kaj
šele, da bi jo množično kupovali posamezniki.
Hipoteza 3: Finančna podpora države je ključnega pomena za izpeljavo
tovrstnih knjižnih projektov.
Odgovor vseh intervjuvancev na vprašanje »Kako pomembna je podpora države oz.
JAK-a?« je bil, da brez pomoči ni mogoče izdati prevodov antične literature. Tudi
odgovori na vprašanje »Ali se splača brez subvencij lotiti takih projektov?« so
potrdili mojo hipotezo. Torej podpora je ključnega pomena.
Želim poudariti, da je kar velika razlika v finančni injekciji med Slovenijo in Srbijo.
V Sloveniji JAK zelo podpira projekte prevodov antične literature, objavili so celo
poseben razpis za objavo tovrstnih prevodov. V Srbiji lahko le sanjajo o tem.
Subvencije, ki jih dobijo slovenski založniki, so kar visoke, medtem ko se srbski
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založniki pritožujejo, da jim denar, ki ga dobijo od države, komaj pokrije tisk. V
Srbiji večinoma založniki sami financirajo prevode antičnih del, le nekateri dobijo
subvencije od ministrstva za kulturo.
Analiza odgovorov kaže, da slovenski založniki izdajo prevode antične literature le,
če za to dobijo subvencije. Torej jih brez podpore ni mogoče izdati. Medtem ko v
Srbiji večina sama financira izdajo takih prevodov. Sprašujem se, ali bi slovenski
založniki sploh izdali vse te prevode ali pa vsaj večino, če ne bi bilo državne
podpore. Prepričana pa sem, da bodo iskreni ljubitelji antike in klasični filologi –
med katere bi lahko vštela Petra Živadinovića iz založbe Paideia, pa tudi Bronislavo
Aubelj iz Modrijana – vedno izdajali prevode antične literature, ne glede na
pozitivne ali pa negativne okoliščine.
Med pogovori sem opazila, da je večina intervjuvancev, tako slovenskih kot tudi
srbskih, kar razočarana nad odnosom države in knjižnic, saj te kupujejo vedno manj
tovrstne literature. Analizirala bom, zakaj je tako.
V Srbiji je na eni strani zavladal vulgarni kapitalizem, v smislu, da ni velike pomoči
od države. Kjer ni veliko pomoči od države, bi lahko rekli, da ni kontrole, in to se
lahko šteje kot ideološko čudovito (ne favorizirajo določene literature); pustijo, da
založniki sami opravljajo svoje delo. Čeprav menim, da bi država morala podpirati
neprofitne knjige, brez svojih preferenc. Državne založbe so privilegirane, Službeni
list, Zavod za udžbenik. Torej obstaja polovični monopol državnih inštitucij, kot sta
navedeni založbi, in imamo monopol velikih založnikov, kot sta Laguna in Vulkan.
Država ima malo denarja in zanimivo je, da še tega, ki ga ima, ne da neposredno za
projekte, ampak za nakup knjig; od 160 milijonov dinarjev (okrog 1,4 milijona
evrov) gre 100 milijonov za nakup knjig. Zdi se, da so razmere takšne, da je država
varnejša, če s tem denarjem plača tisto, kar že obstaja, kakor da plača nekaj v
nastajanju, saj se včasih zgodi, da založniki ne izpeljejo svojega projekta dovolj
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kakovostno ali pa v določenem času. Država daje denar za končni izdelek, nakup
knjig po ceni, ki sicer ni povsem naklonjena založnikom, ampak to je edini likvidni
denar, na katerega založniki računajo, da bo prišel v roku dveh mesecev od takrat, ko
so podpisali pogodbo.
Za odkup knjig za knjižnice založniki prijavijo okrog 3000 naslovov, na
lanskoletnem odkupu (2014) je bilo 272 založnikov s predlaganimi 3476 naslovi.
Nato komisija med njimi izvede kvalitativni tematski izbor, pri čemer mora
spoštovati pet zvrsti: domača literatura, prevodna literatura, otroška literatura,
humanistične znanosti ter zgodovina umetnosti. To vključuje le publikacije, ki jih
založniki sami določijo za nakup. Veliko publikacij ne pride v odkup, in to so
predvsem učbeniki, saj se jih veliko izda med letom in so zelo močan del našega
založništva.
Ko komisija od teh približno 3000 naslovov izbere tiste, ki so tematsko ustrezni,
seznam dobi vsaka knjižnica – vseh skupaj jih je 180 (javne, centralne, mestne in ena
univerzitetna ter del SAZU-ja). In tu knjižnice pravzaprav imajo virtualni denar, saj
denar dejansko gre založnikom po končanem postopku odkupa. Letos je v obtoku
100 milijonov dinarjev (približno milijon evrov). Po eni strani je ta nakup zelo dober
za knjižničarje, saj izberejo, kar potrebujejo, na drugi strani pa je odkup dober za
nekatere založnike, za druge pa ne. To je že vprašanje programske politike in
kulturne politike ministrstev in vlade: za koga odkupuješ knjige – ali za uporabnike
knjižnice, da bi povečal uporabo knjižničnih skladov, za dobiček založnika gotovo
ne, saj jim država vzame 40 odstotkov rabata. Kdo bi na koncu projekta moral biti
najbolj zadovoljen? Moral bi biti bralec. Glede na mnenja mojih intervjuvancev
dvomim, da so zadovoljni z izbiro knjig, ki jo naredijo knjižničarji. Gre za začarani
krog: država bi morala podpirati neprofitno knjigo in tudi take knjige ponuditi
knjižnicam, po drugi strani sami založniki prijavijo na razpis trivialno literaturo, ker
vedo, da se bodo knjižničarji zanjo tudi odločili. Knjižničarji pa želijo ustreči okusu
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bralcev, zato izberejo lahkotne ljubezenske romane. Kar se tiče antike, se največkrat
odločijo za prevode, ki so obvezno čtivo. Če se spomnim besed Marka Despotovića,
ki je trdil, da že sami založniki ne prijavljajo antičnih projektov – kdo potem
prijavlja antične knjige na razpis? Saj vedo, da jih knjižnice ne bodo izbrale ali pa jih
bodo le velike in redke.
Zelo pomembno je, da so v tej interakciji z založnikom, javno upravo, bralcem
knjižničarji, ki s svojo izbiro ustvarjajo bralne navade, dovolj pripravljeni na to, da
izberejo dobro. Ne pa da knjižničar na nasvet, da izbere knjige, ki bodo naredile
sklad bogatejši, boljši, polnejši, pravi, da je vse to lepo in dobro. Vendar pa je ne
nazadnje tudi knjižnica del trga, saj razen plače in materialnih stroškov lahko
ustvarja lastne prihodke od članarin in s tem nikomur ne odgovarja. In od tega
lastnega dohodka si lahko privoščijo, da si zvišajo plače ali kupijo nove police itd.
Torej tu se pojavi interes stroke: zaslužili bomo tako, da bomo dobili nove bralce in
posledično stalne člane.
Ta nakup bi moral biti zasnovan tako, da so določene publikacije, ki jih knjižnice
morajo sprejeti, ker je komisija ocenila, da so večkratno pomembne za njihov sklad,
in da od preostalih knjig lahko izberejo, kar hočejo.
Nakup je očitno večno vprašanje med založniki, knjižničarji in ministrstvom. Nakup
po navadi potrjuje pravilo, da imate 10 večjih založnikov, ki bodo vzeli lepo število
izvodov Od vseh prijavljenih jih je 230 dobilo denar, nekateri 10 milijonov dinarjev,
drugi 10 tisoč dinarjev. Od 300 prijavljenih je 230 kar lepo število, če upoštevamo,
da je knjižnic 180, dobile so 214.000 kosov knjig, s seznama pa je izbrano 2250
naslovov (lani).
Druga stvar, ki preprečuje, da bi knjižnice in založbe poslovale kot v Sloveniji, je
Zakon o javnih naročilih. Vsaka knjižnica mora kupiti knjigo, ki je delovno orodje;
za vsako delovno orodje se mora objaviti javno naročanje. Postopek objavljanja
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javnega naročila, priprava razpisne dokumentacije in vse drugo, kar je za to
potrebno, pa je drago, dolgotrajno in celo učinki so lahko nepredvidljivi, če nekdo
odstopi ali ne vpliva ali pa da tisto, kar je knjižnica kupila, nima tolikšnega vpliva,
kot ga je pričakovala. Govori se, da že dve, tri leta ministrstvo za kulturo posreduje
zahtevo ministrstvu za finance in oni naprej upravi za javna naročila, da se postopek
javnega naročanja v kulturi spremeni ali pa izključi.
Sicer obstaja način, da knjižnice delujejo brez javnih naročil, vendar samo za nakup
do 300.000 dinarjev (2.500 evrov), s tem pa ne morejo dobiti večje količine knjig.
Torej vsa ta dokumentacija, ki je potrebna po zakonu, preprečuje hiter pretok nakupa
in prodaje, ker so knjižnice javni zavodi, vse javne institucije pa morajo pridobiti
sredstva za delo iz javnih razpisov.
V verigi prodaje na javnih razpisih imamo tudi distributerje. Distributer pride k
založniku, vzame knjigo po neki ceni (nižji, ker morda založnik pokriva dolgove ali
so knjige dolgo na zalogi in se jih založnik želi čim prej znebiti) in jo ponudi po nižji
ceni od tiste, ki jo ponuja založnik. Torej lahko ustvari ceno, ki mu ustreza.
Distributer lahko dela s knjigami, kar hoče, če jih je kupil od založnikov. Knjižnice
so popolnoma neodvisne od ministrstva za kulturo in lahko objavijo razpis za javna
naročila, kadar hočejo. V resnici pa je tako, da 90 odstotkov knjižnic čaka razpis
ministrstva za kulturo, ker nimajo denarja ali se ne želijo ukvarjati s temi stvarmi,
navsezadnje, zakaj bi porabili denar, ki jim ga občina daje za knjige (tako in tako
bodo knjige prišle od republiškega nakupa) in ga potrebujejo za nakup računalnikov
in podobno. Mogoče bi bila prava rešitev, da republiški nakup knjig za knjižnice
temelji na pomembnih in temeljnih delih, lokalna uprava pa naj odkupi trivialno
literaturo, ne pa da v Srbiji vse te knjige kupi država!
Slovenija ima dva milijona prebivalcev in dva milijona prebivalcev govori en jezik.
Po svoje ima Srbija privilegiran položaj, da govorijo jezik, ki ga razumejo in
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govorijo drugi narodi v regiji. Zagotovo bo kdo v Zagrebu, Podgorici, Sarajevu kupil
knjigo, ki je prevedena v srbščino, če jo želi in potrebuje. To je razlog, zakaj mnogi
izmed naših naslovov izhajajo v latinični pisavi, in ne v cirilici – da bi imeli večji
krog bralcev in bi se lahko prodajali v regiji. Slovenija pa nima te možnosti. Mora
podpirati svoj jezik. V primerjavi z velikimi jeziki morajo Srbi in Slovenci nenehno
negovati svoj jezik in literaturo, svoje knjige potiskati v knjižnice in podpirati
založnike.
Kovač navaja, da so slovenski založniki po podatkih Zbornice založnikov v letu
2013 s prodajo knjižnicam ustvarili okoli šest odstotkov svojega letnega prometa, po
podatkih, ki jih o delovanju knjižnic zbira NUK, pa so v tem letu splošne knjižnice
za nakup gradiva porabile 7,5 milijona evrov. Torej založniki dobro polovico
prometa s knjižnicami ustvarijo z neposredno prodajo, slabo polovico gradiva pa
knjižnice kupijo od distributerjev ali knjigarn. Kot sem že omenila, knjižnice nato
ustvarijo na prebivalca približno še enkrat več izposoj, kot prodajo založniki in
knjigotržci (Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji, str. 41).
V slovenskih knjižnicah se najbolj izposojajo ljubezenski romani; torej tudi v
Sloveniji se javni denar porabi za nakup lahkotnih žanrskih romanov, namesto za
financiranje kakovostne literature. Po podatkih iz leta 2014 je ministrstvo za kulturo
za nakup knjig prispevalo 1,5 milijona evrov. Rugelj navaja, da so zahtevnejše knjige
odkupljene v manjšem številu, hkrati je pa tudi njihova izposojenost nižja. Knjige s
področja humanistike in družboslovja so se v obdobju od leta 2008 do 2014 v
posamičnem letu izposodile enkrat ali dvakrat (Rugelj, 2014).
Poudarila bi še podporo knjigarnam. Kot sem že omenila, je v Srbiji knjigarstvo kot
katera koli druga nakupno-prodajna dejavnost, država se ne vtika. V resnici pa
obstajajo številna mesta brez knjigarn! To je velika pomanjkljivost, država bi
pravzaprav morala posredovati. V Beogradu dve založbi močno monopolizirata s
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svojimi knjigami. Ker je tukaj beseda o antični literaturi, srednje velike založbe, ki
imajo svoje knjigarne, imajo lahko take knjige v izložbi skupaj s plakati leto dni.
Vendar problem je v tem, da prevladujejo večje založbe, z večjim številom knjigarn.
In tu bi država morala pomagati malim knjigarnam, med katere spadajo tudi
neodvisne. Možna rešitev bi bila, da država ponudi knjigarnam v najem prostore po
nižjih cenah in tako omogoči večini založnikov, da enakovredno pride na trg. Ne pa
da je največja knjigarna sejem knjig, in to enkrat na leto. Druga možnost je, da
subvencionirajo prodajo zahtevne literature, in sicer če knjigarnam prinašajo
komercialne knjige osnovni dobiček, da država podpira neprofitne knjige tako, da
čim dlje ostanejo na policah knjigarn. V Sloveniji država sofinancira knjigarne pod
pogojem, da ponujajo subvencionirane knjige. Aleš Šteger iz Beletrine pravi, da bi
država morala podpirati trajnejšo dostopnost zahtevnih knjig v knjigarnah.

Menim, da kljub ogromni multiplikaciji tiskovin v resnici literatura vstopa v neko
vrsto vizualnega analfabetizma. Torej vrnili smo se nekaj korakov nazaj, postali smo
leni, ker je človek lena žival in je veliko lažje nekaj gledati in dobivati nekaj v
instantni obliki kot sedeti in brati, imaginirati, vlagati vase, v nekaj čustvenega.
Vizualne umetnosti in novejši elektronski mediji so v prednosti in mi zdaj živimo na
infuzijah hitrih informacij. Nimamo časa za osamitev, da izklopimo mobilne
telefone, da rečemo, da nismo za nikogar doma, ker hočemo nekaj ur samo brati.
Celoten planet je v tej fazi, na drugi strani pa imamo kvantifikacijo: recimo, lani je
izšlo 180 romanov v srbskem jeziku. V Sloveniji je približno polovica izdanega
leposlovja izvirna literatura. Torej vsak drugi dan v tej državi, ki ni velika, izide en
nov roman. Kje bodo te knjige končale, v kom bodo odmevale? To je torej zelo
kompleksna zgodba. Naša zavest je navajena na kratke oblike, dve minuti hitrih
novic, dve minuti reklam, hitra kavica ... No, tako živimo in vse to vpliva na našo
percepcijo, verjetno tudi na moč vpliva besed. O tem sem prepričana, vendar nisem
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pesimistka. Ravno nasprotno. Kultura in civilizacija sta šli v to smer in zdaj je nov
inercijski pospešek, kako se bo vse to končalo, ne ve nihče.
Kakor je Horacij želel, da bi za vedno živel skozi svoje zapisane besede, in je v
pesmi zapisal: exegi monumentum aere perennius, ker umetnost živi za vedno,
enako, upam, da bo tudi vrednost antične literature živela še naprej. Non omnia
moriatur.
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7 PRILOGE
Priloga: Vprašalnik za intervju
SPLOŠNI DEL:
1. Ali se vam zdi, da je v slovenščino prevedenih dovolj antičnih del in so
dovolj prepoznavna med splošnimi in strokovnimi bralci?
2. Ali je po vašem mnenju po letu 1991 število prevodov upadlo ali naraslo?
Zakaj?
3. Ali mislite, da je pri nas premalo prevodov antične literature?
4. Kako se to lahko spremeni v prihodnosti? Kaj bi bilo treba po vaši oceni
narediti za večjo prepoznavnost antične literature?
5. Kaj menite o kupovanju knjig v Sloveniji?
6. Kdo je ciljno bralstvo antične literature? Kako veliko je po vaši oceni?
7. Kakšna je vaša vloga na področju antičnega založništva?
STROKOVNI IN VSEBINSKI DEL:
1. Na podlagi česa se vaša založba odloči za izdajanje prevodov tovrstne
literature?
2. Kdo je v vaši založbi pobudnik antičnih projektov?
3. Kako so zasnovani vaši antični projekti? Imajo kak skupen koncept, rdečo
nit?
4. Kaj odloča pri izbiranju prevodnih naslovov in koliko jih povprečno izdate v
nekem obdobju?
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5. Kako poteka projekt – kako tesno je sodelovanje med prevajalcem in
založbo?
6. Katere naloge vam vzamejo največ časa in energije? Kaj opravljate najraje?
FINANČNI DEL:
1. Kako pomembna je podpora Javne agencije za knjigo?
2. Ali se splača brez subvencij lotiti takih projektov?
3. Kako poteka postopek pridobivanja financ (tudi iz Evropske unije)?
TRŽENJSKI DEL:
1. Koliko ste tudi vi sami vključeni v promocijo?
2. Katere trženjske poti ubira vaša založba pri trženju tovrstne literature?
3. Kaj je najznačilnejše pri trženju antične literature?
4. Ali se investicija v trženje povrne?
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IZJAVA

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

Nina Gugleta

V Ljubljani, september 2015
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