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1 UVOD
Slovenija se po številu na leto izdanih naslovov na prebivalca umešča v sam
svetovni vrh, kar je izjemno, glede na to, da je ena izmed (naj)manjših držav z
majhnim jezikovnim trgom (glej Tabelo 1 na strani 13). Velikemu številu naslovov
ustreza sorazmerno veliko število založnikov, če štejemo, da so to vsi tisti, ki se
predstavijo na knjižnem sejmu – leta 2015 jih je bilo okoli 100 (Bukla, 2015).
Zakaj je tako? Pri nas je vstop na založniški trg dokaj preprost, saj za to ni
nobenih ovir, torej vsak lahko postane (samo)založnik. Vendar je potrebno, da se
zavedamo, da ni vedno vse samo v kvantiteti, marveč tudi v kvaliteti. Ali so lahko
vsi izdani naslovi kvalitetni, sploh če jih je veliko in za njihovo izdajanje ni nobenih
meril? Raziskava, objavljena v delu Knjiga in bralci V, je pokazala, da se je število
nebralcev v primerjavi z letom 1998 zvišalo za 3 % (Blatnik et al., 2014), kar je še
posebno veliko, če upoštevamo, da je bilo v zadnjem času narejenih več bralnih akcij
in da se je število visoko izobraženih ljudi, za katere naj bi veljalo, da berejo več,
povečalo. Možno je, da k temu prispeva tudi negativen vpliv, ki ga imajo
nekvalitetno urejene knjige na bralce. Mogoče se razlog skriva v dejstvu, da pri nas
nimamo t. i. založniških standardov, ki bi zagotavljali osnovne kriterije, ki bi jih
knjige morale izpolnjevati pred izidom. Zato je uredniško sito zelo prepustno, kar
se seveda odraža v končnem proizvodu. V nalogi zastavljam vprašanje, ali je možno
vzpostaviti osnovna določila, ki bi jih morala knjiga še pred svojim izidom
upoštevati in izpolnjevati. Pri raziskavi si pomagam z Darntonovim modelom
komunikacijskega kroga knjige. Ali so knjige, ki izpuščajo nekatere faze v
komunikacijskem krogu knjige, enako kvalitetne tistim, ki izpeljejo vse?
Ob predpostavki, da določila, ki veljajo za boljše knjige, obstajajo, bi jih lahko
preko razpisnih pogojev preverjala Javna agencija za knjigo (JAK) ali druge
ustrezne javne ustanove, ki založniški dejavnosti podeljujejo finančna sredstva.
Tako bi se omenjeni kriteriji lahko preizkusili v praksi in nakazali prve orise
založniških standardov.
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2 KAJ POMENI »OBJAVITI«?
Svetovni splet močno vpliva na vsa področja našega življenja in še dodatno
pospešuje hitrost tehnološkega napredka. Novim razmeram se je prilagodilo (in se
še vedno prilagaja in razvija) tudi založništvo. Pomemben mejnik predstavlja v
stroki ne samo prihod elektronskih knjig, ampak tudi celoten razvoj založniške
panoge v smeri digitalizacije procesov pred in po nastanku knjige. Zdaj lahko knjigo
»naredi« pravzaprav vsak zgolj s pomočjo osebnega računalnika. Eden izmed
primerov je pojav različnih samozaložniških elektronskih platform, ki celoten
proces nastanka knjige zelo olajšajo. Takšen primer je spletna knjigarna Amazon,
kjer lahko objavimo knjigo v nekaj preprostih korakih in jo po 24 urah že lahko
kupimo kjer koli na svetu (Kindle Direct Publishing, 2016).
Posledično si torej lahko zastavimo povsem legitimno vprašanje, kaj se torej
sploh še šteje za objavljanje? Če lahko kdor koli objavi kar koli, kakšen je potem
sploh še smisel založnikov in založništva?
Thompson (2010) je razvil teorijo, ki pravi, da vsako založniško opravilo delu
doda vrednost. Navaja šest temeljnih založniških opravil:

1. pridobivanje ali razvoj vsebin in pravic za njihovo trženje, razmnoževanje in
distribuiranje;
2. oblikovanje, organizacija in povezovanje teh vsebin z njihovimi nosilci tako,
da jih je možno tržiti;
3. nadzor nad kvaliteto teh procesov;
4. investiranje v produkcijo novih knjig in podjetniško tveganje;
5. trženje, oglaševanje in prodaja knjižnih vsebin;
6. vodenje in organizacija vseh teh procesov.

Pri prvem opravilu založnik ne samo izbira (če uporabimo Bhaskarjev izraz:
preceja) vsebino, ampak tudi aktivno sodeluje pri njenem nastanku. V naslednjih
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korakih založnik (konkretneje: urednik) poskrbi za pregled prvopisov in jih avtorju
pomaga razviti in izboljšati. Ravno to je tisto, kar založništvo osmišlja in mu daje
vrednost. Za kvaliteto besedila je odgovoren založnik, ki mora zagotoviti, da je
besedilo kvalitetno in da ustreza določenim standardom, ki pa se med založniki
razlikujejo (Thompson, 2010).
Podobno tezo zagovarja Bhaskar (2015), ki pravi, da je vsebin zaradi
vseprisotnosti svetovnega spleta dandanes več, kot jih lahko použijemo in več, kot
jih potrebujemo. Vse dostopne vsebine zagotovo ne nastanejo v založniškem
procesu. Tega Bhaskar definira kot teorijo, ki sloni na štirih ključnih pojmih:
uokvirjanju, modelih, precejanju in ojačevanju.

2.1 UOKVIRJANJE
Uokvirjanje vsebine je nujni sestavni del objave. Razumemo ga kot obliko, v kateri
predstavimo vsebino besedila. Zaradi različnih oblik, v katerih se danes pojavljajo
knjige (tiskane, elektronske, zvočne ...), govorimo o uokvirjanju – sistemu dostave,
ki vsebino predstavi na določen način. Ta predstavitveni vidik je osnova
založniškega delovanja in nadaljnjih procesov (Bhaskar, 2015).

2.2 MODELI
Modeli so abstraktne ekstrapolacije, ki jih uporabljamo za učinkovito usmerjanje
svojih dejanj v pojasnjevalnem in s tem tudi v vzročnem smislu. Založnikom je
najbolj samoumevni poslovni model, ki temelji na skrbni oceni produkcijskih
stroškov in na učinkovitem širjenju del s pričakovanim čistim dobičkom po odštetju
stroškov prodaje blaga in režijskih stroškov. Modelov ne smemo razumeti zgolj v
poslovnem smislu – oblikujejo jih tudi politična, estetska, verska, družbena in
ekonomska vprašanja. Skratka, tako kot je vsebina vselej uokvirjena, ima vedno tudi
model (Bhaskar, 2015).
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2.3 PRECEJANJE IN OJAČEVANJE
Slednja pojma sta najpomembnejša. Precejanje označuje izbiranje in filtriranje
vsebin, ustreznih za objavo. Precejajo tudi samozaložniki, ko izbirajo besedilo za
objavo torej precejajo svoje lastno delo. Precejanje pomeni založniku pridobivanje
ali razvoj vsebin in pravic za njihovo trženje, razmnoževanje in distribuiranje,
oblikovanje, organizacijo in povezovanje teh vsebin z njihovimi nosilci tako, da jih
je možno tržiti in izvajati nadzor nad kvaliteto teh procesov. Če precejanja ne bi bilo,
bi imeli preprosto opravka z medijem kot takim in ne z založniki, ki delajo na
področju tega medija (Bhaskar, 2015).
Bhaskar v povezavi s precejanjem uvede še izraz, s katerim opiše pomembno
nalogo današnjih založnikov: kuratorstvo. Od precejanja se razlikuje po tem, da se
bolj kot na izbiranje osredotoča na razporejanje in vzorčenje vsebine. Kuratorstvo
vsebuje element razvoja, izpostavljanja najboljšega v nekem delu, kar je navzoče
tudi v uredniškem delu. Zdaj, ko vsakdo zlahka objavlja, lahko založniki s pomočjo
veščega kuratorstva (tj. izbiranja, razporejanja) še vedno ustvarjajo občinstva. V
svoji precejalni vlogi so bili založniki vedno kuratorji vsebine; vprašanje je torej,
kako lahko to vlogo nadgradijo. Ko se čedalje bolj soočamo s hiperprodukcijo del in
z

nižanjem

njihove

kvalitete,

postane

kuratorstvo

zelo

pomembno

in

nenadomestljivo (Bhaskar, 2015). V založništvu se s kuratorstvom ukvarjamo na
dveh mestih: prvič pri izbiranju in razvoju besedila v procesu urednikovanja in
drugič pri trženju knjige, ki je ponavadi tik pred izidom in ko se osredotočimo na
izpostavljanje njenih edinstvenih prednosti in lastnosti, ki jo razločujejo od ostalih.
Precejanju vsebine sledi njeno ojačevanje. Bhaskar ga razume kot delovanje, ki
povzroči, da več izvodov nekega dela pride v obtok in porabo, oziroma da ti izvodi
krožijo in jih lahko ljudje porabljajo brez posredovanja. Če je pisanje ustvarjanje, je
prva stopnja ojačevanja objava pisanja. Ta proces zagotovi, da besedilo prispe do
bralca. Na tem mestu sledimo Thompsonovemu (2010) razlikovanju med tem, da
delo postane dostopno, in tem, da postane znano javnosti. Omogočanje dostopnosti
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nečesa (distribucija) ni nujni konstitutivni element založništva, čeprav je zanj
osnovni pogoj (Bhaskar, 2015). Z drugimi besedami: če izdamo knjigo in jo pustimo
na neki klopi v parku, to še ne pomeni, da je knjiga postala javnosti znana in da je
dosegla širok krog bralcev. Besedila oziroma knjige lahko danes zlahka objavimo
skoraj kjer koli. Kar danes daje založništvu vrednost, je objava knjige, ki postane
javnosti znana, pritegne njeno pozornost in jo spodbuja k nakupu. To je še posebej
težko ob misli na vse večje število novih naslovov, ki izhajajo vsako leto v vse večjem
številu. Dobri založniki so danes tisti, ki znajo v svetu, kjer je ključnega pomena
pozornost in ne vsebina, za svoje knjige ustvariti trg (Thompson, 2010). Če »narediti
nekaj javno« zamenjamo z izrazom »ojačevanje«, tako stopimo na trdnejša tla.
Ojačevanje je vsakršno posredništvo, katerega namen je povečati porabo oziroma
izpostavljenost ali vrednost vsebine (Bhaskar, 2015).
Za boljši uspeh knjige je torej dobro, da prvi stopnji ojačevanja (objava) sledi
naslednja – trženje. Squires (2010) komentira, da celo najboljši naslovi pri prodaji ne
morejo biti prepuščeni sami sebi in da je trženje ključni del založniškega posla, še
posebej glede na spreminjajoče se pogoje na knjižnem trgu, vse večjo produkcijo in
globalizacijo. O vse večjem pomenu trženja v povezavi z ojačevanjem bomo
spregovorili v nadaljevanju.
Tako lahko spremenimo predstavo o založnikih, ki niso le proizvajalci knjig,
temveč precejalniki vsebine in konstruktorji ojačevalskih okvirjev. Glavni problem
v času hiperprodukcije ni več pomanjkanje vsebine, ampak pomanjkanje
pozornosti. Za založnike to pomeni, da se je ojačevanje premaknilo od objave do
pritegovanja pozornosti ljudi s pomočjo trženja in ustrezne rabe metapodatkov
(Bhaskar, 2015).
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2.4 KOMUNIKACIJSKI KROG KNJIGE
Na izpostavljeno vprašanje poglejmo še z drugega vidika. Darntonov model
komunikacijskega kroga knjige (glej Sliko 1) narekuje, da knjiga prehaja skozi več
zaporednih faz: od avtorja, založnika, tiskarja, distributerja, knjigotržca, do bralca
in se nato vrne k avtorju (Darnton, 1982). Narekuje, da mora da mora delo doseči
bralca, da velja za brano. V času hiperprodukcije se moramo še posebej truditi, da
bralcu sporočimo, da naša novoizdana knjiga sploh obstaja- Šele tako lahko
poskrbimo za zadnjo fazo v komunikacijskem krogu knjige, preden se ta vrne k
avtorju in se (morda) ponovno zavrti. V današnjem času torej ni več dovolj, da
knjigo objavimo (jo »naredimo javno«), temveč je ključno ojačevanje – povečanje
porabe oziroma izpostavljenosti ali vrednosti vsebine. Kot pravi Harlamov (2012),
moramo kupca prepričati o vrednosti vsake posamezne knjige, ne pa upati, da se
bo ta prodala zaradi nečesa tako abstraktnega, kot je njena kulturna vrednost.

Slika 1: Komunikacijski krog knjige (Darnton, 1982), vir: Očko, 2014
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3 STANJE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA TRGA
Zaradi visokega števila založnikov in posledično zaradi velikega števila izdanih
knjig na prebivalca pri nas še posebej močno občutimo problem izbire dobrih knjig
v množici raznihnaslovov, ki vsako leto izhajajo v večjem številu.
V Sloveniji se je po podatkih Narodne in univerzitetne knjižnice (v
nadaljevanju NUK) v letu 2015 z založništvom ukvarjalo kar 1243 založnikov (2016).
Ta številka zaobjema založnike, ki izdajajo tiskane knjige in brošure, ne glede na to,
ali je založništvo njihova primarna dejavnost ali ne. . Zato za potrebe te raziskave
uvajamo konkretnejši kriterij – založnik je tisti, ki založništvo opravlja kot primarno
dejavnost in ki se predstavlja na slovenskem knjižnem sejmu. Glede na podatke
preteklega knjižnega sejma, je na njem v letu 2015 razstavljalo 105 založb (Bukla,
2015), med katerimi prevladujejo srednje velike in majhne založbe (Nacionalni
program za kulturo 2014–2017: pot do novega modela kulturne politike, 2014).
Ob uvedbi zgoraj omenjenega kriterija je razvidno, da se številka krepko
zmanjša, in sicer za 11,8-krat. Število založb je glede na omejenost slovenskega
knjižnega trga, ki je zamejen s številom govorcev slovenščine, še vedno veliko.
Temu botruje dejstvo, da lahko knjigo pri nas izda pravzaprav kdor koli, na kar je
bilo v preteklosti že večkrat opozorjeno (glej Čander, 2007 in Pregl, 2015). Tistim, ki
se v medijih ukvarjajo z založništvom, za opravljanje omenjene dejavnosti ni treba
vedeti nič. Nekateri to izdatno dokazujejo, a njihovi spodrsljaji ne škodijo njim
samim, pač pa položaju knjige pri nas (Pregl, 2015).
Veliko število založb pomeni tudi veliko število novih izdanih naslovov na
leto, kar komentira tudi Blatnik (2012), ki pravi, da smo glede na število prebivalcev
že dolgo med knjižno najbolj produktivnimi narodi na svetu. Tabela 1 potrjuje to
izjavo. Po podatkih mednarodnega združenja založnikov IPA je bila Slovenija v letu
2014 kar tretja na svetu po številu izdanih naslovov na milijon prebivalcev.
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Tabela 1: Število novih naslovov po državah glede na milijon prebivalcev
(International Publishers Association, 2014)
Država
Združeno kraljestvo Velike Britanije
in Severne Irske
Tajvan
Slovenija
Španija
Gruzija
Češka
Norveška
Avstralija
Nemčija
Francija
Italija
Združene države Amerike

Število novih naslovov
na milijon prebivalcev

Leto

2013
2013
2013
2013
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013

2875
1831
1831
1626
1547
1509
1275
1176
1156
1008
1002
959

Podatki za preteklost omenjeno izjavo še dodatno potrjujejo – število izdanih
naslovov se je pri nas radikalno povečalo: od leta 1950 do leta 2000 kar za osemkrat,
kar v primerjavi s svetovnim povprečjem pomeni, da je število izdanih naslovov v
Sloveniji naraščalo enkrat hitreje od svetovnega povprečja (Kovač, 2009).
Ob vseh teh izjemno dobrih rezultatih bi pričakovali, da velika produkcija
knjig in posledično pestrost knjižnega trga odsevata odlične bralne navade
Slovencev. Rezultati lanske raziskave Knjiga in bralci V kažejo ravno nasprotno.
Število bralcev v Sloveniji se ob povečanju števila izdanih naslovov ni povečalo,
ampak je celo upadlo. Kot ugotavlja Ruparjeva (2015) ob primerjavi raziskav Knjiga
in bralci IV in Knjiga in bralci V, je bilo leta 1998 61 % anketirancev takšnih, ki so v
zadnjem letu prebrali vsaj eno knjigo, leta 2014 pa jih je bilo 58 %. V primerjavi z
ameriško raziskavo, ki ugotavlja, da je v letu 2013 vsaj eno knjigo prebralo 76 %
odraslih Američanov, vidimo, da Slovenci bistveno zaostajamo za primerljivo
populacijo v Ameriki. Podobno velja tudi v evropskem okolju, kjer po podatkih
Eurobarometra zaostajamo tudi za najbolj bralnimi evropskimi narodi. Glede na
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zgoraj omenjeno skokovito rast števila izdanih naslovov bi lahko upravičeno
pričakovali sorazmerno rast števila bralcev. Zgodilo se je ravno nasprotrno – število
bralcev je celo upadlo.
Knjig je vse več, opazi pa se jih vse manj, je žalostni pripev vseh udeležencev v
knjižnem polju – in zanj niso krive samo spremembe v množičnih medijih in v
življenjskih slogih, temveč tudi povečana neselektivnost samega knjižnega polja
(Blatnik, 2012). Zgoraj navedena podatka o številu podjetij, ki imajo med
dejavnostmi navedeno založništvo (1243 podjetij), in o številu podjetij, ki jim je
založništvo primarna dejavnost (105 založb), nam med njima kažeta veliko razliko.
Kar 1138 podjetij izdajajo knjige kot sekundarno dejavnost. V primeru, da se nekdo
z nečim ukvarja postransko, lahko domnevamo, da temu ne posveča dovolj
pozornosti. Zato lahko predvidevamo, da je to eden izmed razlogov za stanje na
knjižnem trgu, ki je sicer vsako leto bogatejše za večje število novih naslovov,
vendar šepa na področju kvalitete. Kot primer navajam Priročnike za branje
kakovostnih mladinskih knjig, ki jih izdaja Pionirska – center za mladinsko književnost
in knjižničarstvo. Ta že vrsto let izvaja projekt vrednotenja književne produkcije za
otroke in mladostnike do 15. leta. Zgovoren je podatek, da so v književni produkciji
iz leta 2013 izmed 842 ocenjenih knjig z najvišjo oceno ocenili le 12 % književnih del.
Gre torej za knjige, ki dosegajo najvišjo kakovostno raven in v najboljši meri
ustrezajo kakovostnim kriterijem vrednotenja (ur. Lavrenčič Vrabec & Mlakar,
2014).
Slovenski knjižni trg je odvisen od kupnih navad Slovencev. Zaradi zasičenosti
velikega števila knjig bi pričakovali, da kupujemo (in beremo) veliko, vendar smo
glede na število kupljenih knjig na prebivalca bolj na repu evropske lestvice, kar
ima za posledico tudi zelo nizke naklade (Kovač, 2009). Nahajamo se torej na trgu,
kjer izide nadpovprečno število knjig na prebivalca, vendar so naklade zaradi
majhne kupne moči zelo nizke. Poleg tega pa se soočamo tudi s problemom nizkega
cenovnega sidra, ki je (verjetno) povezano z našo percepcijo knjige.
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3.1 KUPOVANJE KNJIG V SLOVENIJI
Slovenske cene knjig so v kupčevi percepciji resen problem: povprečna cena knjige
je v zadnjih letih glede na različne metodologije in podatke nihala nekje med 15 in
25 evri. Ceno, ki bi jo bili kupci pripravljeni plačati, pa sami postavljajo med 10 in
12 evrov. Opozoriti velja, da je na zelo omejenem tržišču ceno knjig v slovenskem
jeziku, nižjo od 10 evrov, mogoče doseči le z izločanjem katerega od elementov
komunikacijskega kroga knjige. Tovrstne cene knjige, ki pokriva avtorske stroške,
založniške storitve, tisk in distribucijo, v slovenskih razmerah ni mogoče
pričakovati (Blatnik, 2015). Z drugimi besedami: nizko cenovno sidro založnike
pogosto pripelje do izpusta enega ali več elementov iz komunikacijskega kroga
knjige. Tega vprašanja se bomo podrobneje lotili v nadaljevanju, v tem trenutku nas
zanimajo kupci knjig. Rugelj (2010) pravi, da lahko odločilno vplivamo zgolj s
postopnim spreminjanjem kulturne mentalitete Slovencev, da bodo sprevideli, da
knjiga ni toliko strošek, kot je investicija v lastno intelektualno prihodnost.
Iz rezultatov raziskave Knjiga in bralci V je razvidno, da bi bi lahko večja
uzaveščenost o koristnosti knjig zmanjšala skupino tistih (12 %), ki knjig ne kupujejo
iz tega razloga, saj znotraj nekupcev knjig obsegajo skoraj petino populacije (18 %).
To je skupina, na katero se da morda vplivati z jasno strukturiranim sporočilom v
morebitni javni kampanji za promocijo branja, kupovanja in posedovanja knjig
(Gregorin & Kovač, Rezultati raziskave KiB V v primerjavi s knjigotrškimi in
knjižničnimi statistikami, 2015).
K ureditvi vseh teh razmerij lahko pomembno pripomore Javna agencija za
knjigo. Ustanovljena je bila za opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog,
povezanih z izvajanjem strateških dokumentov in usmeritev na področju knjige, za
izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo razvoj na področju knjige, izvajanje z zakonom
določenih nalog v javnem interesu, za zagotavljanje stabilnih pogojev za razvoj
področja knjige ter za strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in
projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna (Javna agencija za knjigo
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Republike Slovenije, 2015). V tej luči upamo, da bo drobec k temu pripomogla tudi
pričujoča naloga. V nadaljevanju se bomo posvetili ugotavljanju smernic, ki bi jih
lahko v svojih razpisih uporabila JAK in drugi razdeljevalci in uporabniki javnih
sredstev. Če bi se izkazali za uspešne, bi lahko privedli do prvih orisov založniških
standardov. Preden se lotimo tega zapletenega vprašanja, pa si poglejmo, ali
obstajajo razlogi, zakaj bi to sploh storili.
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4 KNJIGA KOT DVOŽIVKA
Kot pravi Kovač (2005), so knjige v evropskem kontekstu nekakšne dvoživke, ki
hkrati obstajajo v dveh različnih sferah: fizično jih proizvajamo na tržnih in
profitnih osnovah, njihova vsebina pa deloma nastaja in je hkrati konzumirana v
sferi, ki predvsem v kontinentalni evropski tradiciji velja za netržno ali vsaj za
neprofitno.
Razlog, zakaj bi morala država finančno podpirati področje knjige, tiči v tem,
da je knjiga še vedno pojmovana kot nosilka zagotavljanja funkcionalne pismenosti
svojih državljanov (Grilc, 2005). Pismenost je tudi oblika »kulturnega kapitala,« saj
je kot znanje in veščina odvisna od socialnega in kulturnega okolja (konteksta), v
katerem je bila pridobljena (Knaflič, 2009). Grosman (2012) pravi, da je branje ena
najbolj zapletenih oblik jezikovnega vedenja, pri kateri morajo človeški možgani
ustvariti nove povezave in združiti različne vire podatkov: vidne, slušne, jezikovne
in predstavne. Pri tem je vloga bralca dejavna, saj bralec daje besedilu pomen.
Besedila sama po sebi nimajo pomena, ampak zgolj pomenski potencial, ki ga mora
bralec pri branju sam »aktualizirati«. Stopnja razvoja bralne, slušne in pisne
zmožnosti je povezana s sposobnostjo sporazumevanja. Sporazumevanje je
kompleksen pojav, ki vsebuje vidike ozaveščanja družbe in posameznika. Dobro
razvite bralne zmožnosti so pomembne tudi za osebnostni razvoj, saj branje odpira
vpoglede v življenje, obnašanje in miselni svet drugih ljudi, v drugačne čase in tudi
v druge kulture in drugačne poglede na življenje, na svet in na to, kaj je drugim in
drugačnim ljudem naravno, človeško vredno in zanimivo. Pomen branja leži tudi v
razvoju kritičnega in znanstvenega mišljenja, saj sleherno znanstveno delovanje ne
predpostavlja zgolj iskanje novega, marveč terja tudi pisno predstavitev tega za
druge, pri čemer je jezik hkrati sredstvo, ubeseditev dognanj pa tudi končni cilj
znanstvenega delovanja (Grosman, 2004). Kar nekaj raziskav opozarja, da se s
pretirano

rabo spleta pri ljudeh manjša zmožnost koncentracije in verbalnih

komunikacijskih sposobnosti, branje knjig pa nam tovrstne sposobnosti vrača in
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utrjuje, s čimer nedvomno (p)ostaja eden od temeljev intelektualne kondicije našega
časa (Kovač, 2015).
Vložek državnih sredstev v knjigo je torej vložek v razvoj, celo v sam temelj
razvoja na praktično vseh področjih našega življenja. To je temelj javnega interesa,
katerega nosilec je knjiga (Grilc, 2005). Zato je treba pri uresničevanju javnega
interesa na tem področju zagotavljati spodbudne okoliščine za izdajanje in
povečevanje prodaje kvalitetnih knjig in revij (Nacionalni program za kulturo 2014–
2017: pot do novega modela kulturne politike, 2014). To še toliko bolj velja za manjše
knjižne trge, ki brez ustrezne državne podpore pravzaprav sploh ne morejo delovati
in se razvijati, kar še zlasti velja za zahtevnejšo knjižno produkcijo, ki ima velik
pomen za razvoj kulture in znanosti, obenem pa nima tržne rentabilnosti. Literarno
proizvajanje je na drugi strani vse bolj vpeto v komercialne mehanizme,
profesionalizacija pa spet postaja vprašljiva, saj na malem slovenskem trgu skoraj
ni možnosti za realizacijo (Rugelj, 2010).
Skratka, knjiga že ves čas nastopa kot kulturna dobrina in kot tržno blago
(Grilc, 2005). Založniki se zato pogosto znajdejo v položaju, ko morajo spretno
krmariti med obema poljema, saj proizvajajo kulturno blago, ki se vseeno mora
(dobro) prodajati.
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5 KOMUNIKACIJSKI KROG KNJIGE IN ZALOŽNIŠKA
OPRAVILA – DODAJANJE VREDNOSTI
Zaradi poudarjanja vsebine se lahko vprašamo, kakšna vsebina se lažje trži?
Bhaskar zagovarja stališče, da je dobro vsebino precej enostavneje tržiti kot slabo
(2015). Zato je pomembno, da se založniki zavedajo visokega pomena kvalitete
vsebine in stremijo k njegovemu doseganju.
Thompson (2010) opozarja, da večina bralcev nima neposrednega stika z
založniki in o njih pravzaprav ne vedo veliko; v prvi vrsti jih zanimata knjiga in njen
avtor, ne pa založnik. Zato je še toliko bolj ključno, da namenimo vsem opravilom
v procesu nastanka knjige dovolj pozornosti. Kot pravi Duša (2005), je »knjiga sama
tista, ki se lahko najprej in najbolj neposredno predstavi«. Z dobrim oblikovanjem
pritegne bralca, da jo vzame v roko, z intrigirano napisanim odlomkom na hrbtni
strani ga prepriča, da odpre platnice in jo prelista, z dobro napisanim besedilom na
zavihih pa prepriča, da jo je vredno vzeti domov. Vsa »oprema« (ovitek, naslovnica,
naslov ...) predstavlja knjigo in samo besedilo ter skuša pritegniti bralca k branju
in/ali k nakupu. Pomembno je, da se tega zavedamo, saj to vpliva na dojemanje
knjige kot tržnega predmeta, ki se za založnikov nadaljnji obstoj mora prodajati v
določeni količini. Če odmislimo vse tržne in ostale aktivnosti in se osredotočimo na
knjigo in na kakšen način predstavlja samo sebe, lahko sklepamo, da bo knjiga z
boljšo naslovnico, naslovom in opisom hitreje pritegnila potencialnega bralca in ga
nagovorila k nakupu oziroma izposoji.
Katera so založniška opravila, ki delu dodajo vrednost, si poglejmo še na
primeru Darntonovega modela komunikacijskega kroga knjige. Čeprav je model
(Slika 1) nastal pred več kot tremi desetletji in v tem času doživel tudi kar nekaj
kritik, je še vedno uporaben za analizo fizične produkcije in širjenje knjig v družbi
v danem prostoru in času. Do danes se model komunikacijskega kroga pri tiskani
knjigi ni bistveno spremenil. Največja sprememba je v tem, da je vezava knjig

MRAK, A. Založniški standardi in komunikacijski krog knjige. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

20

postala del tiskarskega postopka, kar na sam komunikacijski krog bistveno ne
vpliva.
Knjiga torej prehaja skozi več zaporednih faz. Na zadnjem mestu
komunikacijskega kroga se nahaja bralec – knjiga mora biti brana, da se krog sklene
in morda tudi ponovi (npr. bralci s svojimi odzivi vplivajo na avtorja, ki zatem,
oborožen z novim znanjem, napiše naslednjo knjigo). Darnton znotraj posameznih
faz omenja različna založniška opravila. O založniku govori kot o nekom, ki se na
eni strani dogovarja z avtorji, na drugi s knjigotržci, z njimi sklepa pogodbe,
sprejema poslovna tveganja, skrbi za zaloge, finance, distribucijo in promocijo
knjižnih del (Darnton, 1982). V pričujoči nalogi nas podrobneje zanima, katera so
vsa založniška opravila, potrebna za nastanek (kvalitetne) knjige. Na tem mestu se
oprimo na Thompsona (2010), ki natančneje opisuje zaporedje založniških opravil.
Na Sliki 2 so prikazana vsa opravila od nastanka do prodaje knjige, ko ta doseže
bralca.

Slika 2: Zaporedje založniških opravil (Thompson, 2010)
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Osredotočimo se na prve korake, ki se nanašajo na nastanek, precejanje, razvoj in
uokvirjanje vsebine knjige, vse dokler ne nastopi tisk:
1. Nastanek besedila (avtor),
2. pridobitev besedila (založnik),
3. razvoj besedila (založnik),
4. pregled kakovosti besedila (založnik),
5. urejanje besedila (založnik),
6. oblikovanje (založnik, oblikovalec),
7. prelom besedila (prelamljalec),
8. pregled besedila (založnik, avtor).

Thompsonov diagram govori samo o založniku, zato dodajam podrobnejšo
razlago, kdo vse je mišljen s tem pojmom. V fazah pridobitve, razvoja, pregleda
kakovosti, urejanja in pregleda besedila je urednik ključen. Pri pregledu besedila se
mu pridružita lektor in v fazi pred tiskom še korektor besedila. Pri prevodu
namesto o avtorju govorimo o prevajalcu in njegovem sodelovanju tako z
urednikom kot z lektorjem. Če gre za zahtevnejše besedilo oziroma besedilo, ki
vsebuje na primer resnične zgodovinske podatke, mora knjigo pregledati tudi
strokovnjak. Ta poskrbi za točnost vsebine in da je v skladu z dejstvi, kar bralcu
omogoča lažje poistovetenje z besedilom in mu nudi branje, v katerem uživa.
Podobno dodajanje vrednosti omenjata tudi Clark in Philips (2014), ki pravita, da
založnik pridobi avtorjev prvopis z namenom, da mu doda dovolj vrednosti, da
lahko končni izdelek proda po višji ceni, kot je skupni seštevek stroškov, ki so
nastali ob nastajanju knjige.
Besedilo (ob predpostavki, da založnik izpelje vsa zgoraj našteta opravila) torej
od prvopisa do objave prehodi dolgo pot in gre skozi več različnih rok. Njegova
končna različica je delo avtorja, ki so mu pri razvoju besedila pomagali urednik,
lektor, korektor, v nekaterih primerih strokovnjak, ki opravi strokovni pregled, pri
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izbiri naslova in zapisu besedila na zavihku in zadnji strani morda tudi sodelavec,
ki se ukvarja s trženjem. Sledijo druge zaporedne faze Darntonovega
komunikacijskega kroga knjige: tiskar natisne in zveže knjigo, založba (ali njen
zunanji izvajalec) poskrbi za promocijo, distribucijo ter je v navezi s knjigotržcem,
ki skrbi za prodajo.
Zgoraj smo že omenili, da nekateri založniki izpuščajo določene faze
komunikacijskega kroga knjige. Preden se lotimo tega problema, si poglejmo, katera
opravila so iz njega izpadla že samo z razvojem tehnologije in posledičnim
spreminjanjem založniških procesov. Spremenila se je vloga stavca, ki so jo prevzeli
avtorji, saj z nastajanjem besedila na računalniku avtor sam poskrbi za stavljenje
besedila (Kovač, 2009). Stavec je pri nastajanju knjig (in drugih tiskovin) skrbel za
izbiro primerne vrste pisave glede na literarno zvrst, velikost, obliko knjige in
kakovost papirja. Določal je velikosti zrcala in lege na strani, na kar je po tehnološki
plati vplivala vrsta vezave. Po eni strani je bil umetnik, po drugi pa je moral imeti
veliko tehničnega in tehnološkega znanja. O pomembnosti njegove vloge priča
podatek, da so bili stavci nekoč najbolje plačani grafični delavci in se je po njihovem
znanju in sposobnosti celo merila kakovost tiskarne (Možina, 2003).
Z uvedbo nove tehnologije je prišlo tudi do izpada poklica korektorja, ki je bil
včasih prav tako pomemben člen v nastanku knjige. Tega je tiskar zaposlil z
namenom, da bi s korigiranjem tiskovin v čim večji meri preprečil tiskarske napake.
Korektura torej pomeni popravek napak, ki jih je naznačil korektor, te pa niso samo
slovnične ali pravopisne, ampak vse, ki jih je treba v besedilu popraviti: napačne
črke, pozabljene umike, nepravilne presledke ipd. (Možina, 2003). V teh primerih je
šlo za konkretna poklica, ki sta zahtevala določeno mero znanja. Ali je tehnologija
nadomestila tudi znanje, ki je bilo del stavljenja in korigiranja? V primeru stavljenja
je del opravila prevzel avtor, drugi del pa grafični prelamljalec, ki poskrbi za
oblikovanje besedila v knjižno obliko. V primeru korigiranja pa se založnik odloča,
ali ga najame kot (zunanjega) sodelavca.
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Zakaj se sploh izpušča nekatera založniška opravila? Na to odločitev
nedvomno vpliva povezava med stroški izida knjige in ceno, v kateri se knjige
prodajajo. Oglejmo si kot primer Rugljev (2014) izračun stroškov izida leposlovne
knjige slovenskega avtorja, ki izhaja z javno podporo ali brez nje. Ob obsegu
besedila 15 avtorskih pol in ob upoštevanju standardnih postavk za avtorski
honorar, urejanje, lekturo, korekturo, oblikovanje naslovnice, prelom besedila in
tisk znašajo stroški ob nakladi 500 izvodov približno devet tisoč evrov. Če knjiga
stane petindvajset evrov, to pomeni, da mora založnik prodati vsaj 360 izvodov, da
pokrije stroške izdaje knjige in šele nato ustvarja dobiček. Pričakovane cene knjig s
strani kupcev pa se gibljejo nekje med 10 in 12 evri. Na omejenem slovenskem
knjižnem trgu je cene, nižje od 10 evrov, mogoče doseči le z izločanjem katerega od
elementov iz komunikacijskega kroga knjige. Založniki se tako lahko hitro znajdejo
pred dilemo ali izpustiti enega ali več elementov komunikacijskega kroga knjige v
želji, da bi zadostili nizki ceni, ali pa vztrajati pri vključenosti vseh elementov in
tvegati tržno neuspešnost.
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6 IZPUŠČANJE FAZ V KOMUNIKACIJSKEM KROGU
KNJIGE
Z mislijo na ravnokar zapisano si zastavljamo vprašanje, kaj se zgodi v primeru, da
knjiga izpusti eno ali celo več faz komunikacijskega kroga knjige? Različni
strokovnjaki opozarjajo na vse pogostejša izpuščanja založniških opravil, ki
pomembno vplivajo na razvoj in posledično na kakovost besedil.
Breznikova (2005) pravi, da ko presežna vrednost postane najpomembnejši cilj
založništva, se to prelevi v gospodarsko panogo in postanejo poklici urednikov,
prevajalcev, lektorjev, strokovnih sodelavcev in korektorjev, ki neposredno ne
sledijo temu cilju, odvečni. Blatnik dodaja (2007), da založnik še izbira urednike ,
kako pa uredniki izbirajo knjige, je vse bolj odvisno od poslovne politike posamezne
založbe in je vse manj temelj založniškega posla na vseh ravneh. Podobno
komentira tudi Rugelj (2010), ki pravi, da so uredniki, ki so knjižne naslove izdajali
pod strogimi pogoji, izgubili nekaj moči, saj si knjigo lahko danes natisni in izda
skoraj kdor koli. Pustimo ob strani komentar založništva kot (ne)gospodarske
dejavnosti in se osredotočimo na vprašanje, kaj se zgodi, ko nekdo izpušča opravila,
ki neposredno vplivajo na razvoj in posledično na kvaliteto vsebine.
Thompson (2010) pravi, da vsako založniško opravilo doda delu vrednost. Če
določeno opravilo (ki predstavlja neko nalogo, funkcijo) knjigi ne doprinese nič
bistvenega, založnik ta del enostavno izpusti iz celotnega procesa nastanka knjige.
Ravno dodajanje vrednosti pa je ključno za proizvajanje kvalitetno napisanih,
urejenih in oblikovanih knjig. Bhaskar (2015) dodaja, da je internet povečal in ne
zmanjšal potrebe po precejanju. Ko smo vse bolj zasičeni z nekvalitetnimi
vsebinami, postane kuratorstvo pomembno in nenadomestljivo. Kuratorstvo poleg
razporejanja in vzorčenja vsebuje tudi element razvoja, izpostavljanja najboljšega v
nekem delu, kar je navzoče tudi v uredniškem delu. Če si ogledamo založniški
program založbe in način njihovega izbiranja in grajenja programa, veliko izvemo
o dotični založbi. Tako si založba ustvarja lastno blagovno znamko in o sebi oblikuje
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javno mnenje (Clark & Philips, 2014). Vse več je mnenj, da je zmanjšanje
selektivnosti prešlo svoje dobre strani in zašlo v negativne: v prekomerno
obremenjevanje in v dezorientacijo vsakega od členov komunikacijskega kroga
knjige (Blatnik, 2015).
Tovrstni problem je zaznalo tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
ki je v Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 kot enega izmed ukrepov za
učinkovitejšo državno podporo knjigi določilo podporo projektom krepitve
kompetenc na področju knjige in določitev minimalnih založniških standardov:
»Slabšanje položaja založniške panoge je privedlo do nižanja kvalitete knjig, za
ustavitev tega trenda bo JAK podporo usmeril v krepitev kompetenc na področju
knjige ter spodbudil oblikovanje minimalnih založniških standardov« (2014).
Poglejmo si, kako izpuščanje založniških opravil vpliva na razvoj in posledično
na kakovost besedil. Pri tem ne govorimo samo o nekomercialnih knjigah. Squires
(2010) pravi, da če nek kulturni izdelek doseže široko občinstvo, je gotovo
pomemben, četudi se nekaterim morda zdi preprosto »slabo« napisan. Pomembno
je, da se ne osredotočamo samo na urednika in urednikovanje, temveč na
založništvo gledamo celostno. Kot komentira Squires (2010), je v založništvu
prehod s poudarka urednikovanja na poudarek celostnega pogleda sprožil
polemike zlasti glede pomembne vloge, ki ju imata prodaja in trženje. Premik s
produkcije na potrošnjo. Omenja t. i. »modernističen« pristop k založništvu, ki
»povečuje občinstvo in kupuje knjige« in zahteva »aktivnejše približevanje temu
občinstvu«. Celostni pristop zagovarja že Bourdieu, s čigar modelom lahko
zaobjamemo razprave o besedilu, pisatelju, občinstvu, vmesnih producentih
(založnikih, tiskarjih itd.) pa tudi o raznolikih dejavnikih, ki ustvarjajo simbolno
vrednost, kot so podeljevalci nagrad in kritiki (Squires, 2010).
Na knjigo ne gledamo samo kot na besedilo, temveč kot na celoten založniškoobrtniški izdelek, ki v sebi združuje mnogo različnih elementov. Poleg jezikovne
ustreznosti, slogovne izvirnosti, fabulativne prepričljivosti in prepričljive rabe
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drugih literarnih sredstev in postopkov nas mora zanimati tudi kakovost tiska,
postavitev besedila, ilustracij, lekture, prevoda, berljivosti, strokovne korektnosti in
podobno (Bilban et al, 2010), kot je že zapisano v enem izmed priročnikov za branje
kakovostnih mladinskih knjig. Tudi Poročilo o učinkovitem javnem subvencioniranju
knjige (Breznik Močnik & Milohnić, 2011) navaja, da je pri založniškem programu
pomembna tudi sama priprava knjige – kvaliteta prevoda, lekture, terminologije,
uredniškega dela, spremnih besed ipd. Predlaga, da bi pri javnem subvencioniranju
knjige vpeljali sistem evalvacije, ki bi znal oceniti tudi ta založniška opravila.
Zapisan je celo konkreten predlog, da bi tovrstne ocene lahko pripravili anonimni
lektorji na osnovi nekaj naključno izbranih knjižnih naslovov ob izteku triletnega
programskega obdobja, ki ga subvencionira JAK. Na osnovi teh ocen bi agencija
lahko nagradila tudi uredniške standarde založb, kar bi bilo povsem upravičeno,
saj strožji in doslednejši uredniki zahtevajo več uredniškega dela in povečajo stroške
izdaje (Breznik Močnik & Milohnić, 2011). Debata o založniških standardih
vsekakor ni nova in je ponovno vzniknila na letošnjem založniškem kongresu.
Izpostavljeno je bilo, da bi morali ti v grobem zaobjemati tri področja: ustrezno
vsebinsko urejenost besedila (izvirnega ali prevodnega), jezikovno ustreznost
besedila in grafično-tehnično ustreznost (Rugelj, 2016).
Pri razpravi o založniških standardih oziroma o kriterijih, ki bi lahko
označevali dobre knjige, je torej bistveno, da se ne osredotočamo samo na besedilo,
ampak je potrebno ubrati celosten pristop in se vprašanja lotiti širše. Zato bomo
predstavili različna založniška opravila in poskusili navesti konkretnejša določila,
ki bi književnemu delu dodajala vrednost, ter predstavili način, kako bi lahko
preverjali njihovo uporabo.
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6.1 UREJANJE BESEDILA
Posamezni cehi in stroke po eni strani zagotavljajo kakovost opravljanja
posameznega poklica, po drugi strani pa omejujejo in pogojujejo vstop na določeno
delovno področje z ustrezno licenco za opravljanje posameznega dela. Pri
založništvu nič podobnega ne »ovira« izdaje knjige. Veliko knjig v Sloveniji izide v
okviru samozaložbe ali društva kot postranska dejavnost (Pregl, 2015). Kot pravi
Rugelj (2016), so v tradicionalnih založbah založniški standardi ustrezno
vzpostavljeni, medtem ko se novi in/ali občasni založniki, kjer (še) ni ustreznega
znanja in izkušenj, srečujejo s težavami.
Blatnik (2016) o uredniškem delu zapiše, da je urednikova naloga zlasti
precejanje dobrega od manj dobrega in podpora temu dobremu, da postane še
boljše. Ob vse pogostejšem najemanju zunanjih sodelavcev kot urednikov za
urejanje že izbranih knjig se pomemben proces izbiranja dobrega od slabšega
izgublja. Četudi je (samo)založba izbrala dobro besedilo, to še ne pomeni, da je
izbrala tudi urednika s potrebnim znanjem. Zaradi tega je ideja o t. i. uredniški
licenci dobrodošla. Vendar se vprašajmo zakaj doslej še nismo formalizirali pogojev
za izdajanje takšnih ali drugačnih besedil? Eden izmed razlogov je gotovo svoboda
govora, ki bi bila z morebitno neustrezno uporabo formalizacije pogojev lahko tudi
zlorabljena. Rugelj (2016) predlaga obveznega urednika z licenco vsaj pri tistih
knjižnih izdajah, ki s svojimi prihodki ciljajo tudi na javna sredstva (bodisi v procesu
produkcije ali pa prodaje, denimo splošnim knjižnicam). Urednik z licenco bi moral
biti naveden v vsaki knjigi in tako s svojim imenom zagotavljati minimalne
založniške standarde vsake izdane knjige.
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6.2 PREGLED BESEDILA
Ko govorimo o pregledu besedil, se znajdemo pred vsesplošnim problemom
jezikovne neusklajenosti znotraj samega slovenskega jezika. Odstopanja med
Slovenskim pravopisom in Slovarjem slovenskega knjižnega jezika niso tako redka, kaj
šele, če pri tem upoštevamo še Sprotni slovar slovenskega jezika, Slovar novejšega besedja
in ostale. Ta problem presega okvirje pričujoče naloge, zato se osredotočimo na to,
kdo pravzaprav opravlja poklic lektorja.
Lektorsko društvo Slovenije si prizadeva uveljaviti in ustrezno ovrednotiti
dejavnosti svojega društva in svojih članov: zbira, širi in uporablja znanje in vedenje
izkušenih lektorjev ter drugih slovenistov in skrbi za splošen razvoj in veljavo
slovenskega jezika v javnosti (Lektorsko društvo Slovenije, 2014). Leta 2014 je
sprejelo Pravilnik o lektorski licenci, s katerim si prizadeva za razvijanje in zviševanje
strokovne ravni ter za izboljšanje kakovosti vseh oblik in načinov lektoriranja.
Celostno gledano si prizadeva za ustrezno vrednotenje lektorskega dela. Licenco
izdaja Lektorsko društvo Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštitutom za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU (Lektorsko društvo Slovenije, 2014), kar ji daje ustrezno
kredibilnost.
Pogoji za opravljanje in tudi za obnavljanje licence so dokaj zahtevni, kar se zdi
primerno glede na željo po ustreznejšem vrednotenju lektorskega dela. Že sam
pristop k opravljanju izpita za licenco zahteva izpolnjevanje osnovnih kriterijev, kot
so dosežena VII. stopnja izobrazbe slovenistične ali katere druge smeri. Nato sledi
preizkus znanja, ki ga ločeno ocenita dva ocenjevalca. Oba morata besedilo, ki ga
kandidat lektorira na preizkusu znanja, oceniti pozitivno, kar pomeni doseči
najmanj 80 % vseh točk. Kriteriji za pridobitev licence so torej ustrezno strogo
zastavljeni. Tako lahko ločimo med resnično dobrimi, kompetentnimi lektorji, ki so
za pridobitev licence morali izkazati visok nivo poznavanja področja, in manj
dobrimi lektorji, ki jim to ni uspelo. Dodatno varovalo je društvo uvedlo s pravilom,
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da licenca velja 3 leta od dneva opravljenega preizkusa. Po tem roku se mora licenca
obnoviti, za kar mora lektor dokazati, da se je v tem času strokovno izpopolnjeval.
Za samodejno podaljšanje veljavnosti licence mora lektor pridobiti najmanj 30
licenčnih točk, ki dokazujejo, da se je dodatno strokovno izobraževal: šteje udeležba
na strokovnih predavanjih, delavnicah, objava strokovnega ali znanstvenega
jezikoslovnega prispevka in podobno (Lektorsko društvo Slovenije, 2014).
Poleg licence ima Lektorsko društvo Slovenije na svoji spletni strani objavljen
tudi predlagani cenik za lektoriranje, ki poleg praktične funkcije tudi opozarja na
ustrezno vrednotenje lektorske dejavnosti. Nam je zanimivo, da ločuje med
besedilom s pravopisnimi in slovničnimi napakami ter besedilom, ki ima poleg
pravopisnih in slovničnih napak tudi stilne pomanjkljivosti – v slednjem primeru
se cena ustrezno poviša (Lektorsko društvo Slovenije, 2014).
Podobno kot v primeru urednikov, bi lahko tudi tukaj predlagali, da bi vsaj pri
knjigah, ki ciljajo na javna sredstva, lahko zahtevali sodelovanje lektorja z licenco.
Tako bi bila zagotovljena jezikovna ustreznost besedila oziroma bi v nasprotnem
primeru zanjo odgovarjal lektor.

6.3 KORIGIRANJE BESEDILA
Pri ročnem stavljenju so prav posebno skrb namenjali odpravljanju pravopisnih in
tipografskih napak (in bi jo morali še dandanes). Korektor je stavek primerjal z
lektoriranim rokopisom in veljavnimi pravili stavljenja ter označil napake: drobne
napake, ki so bile pri lektoriranju spregledane, in tudi napake tehnične narave, za
katero je potrebno strokovno znanje. Med slednje štejemo pregled naslovov in
mednaslovov poglavij in razdelkov, ujemanje naslovov v kazalu in v besedilu,
naslovov v živi pagini, številčenje strani, ujemanje med številčenjem strani in
podnapisov k slikam, ilustracijam, preglednicam, ujemanje strani v knjigi z navedbo
strani v imenskih in stvarnih kazalih ter seznamih slik, ilustracij, preglednic itd.
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V digitalnih tipografskih procesih je vloga korekture ostala enaka, spremenila
pa se je tehnološko-tehnična izvedba (Golob & Molek, 2009). Korektorji so bili
včasih zaposleni v tiskarnah, zdaj pa zaradi uvedbe nove tehnologije za korekturo
besedila pred tiskom poskrbi založnik. On se odloča, ali bo to založniško opravilo
besedilu dodalo vrednost. Načeloma stremimo k temu, da je napak čim manj, saj to
močno vpliva na končni izgled besedila. Besedilo z manj napakami dojemamo kot
bolje urejeno in kot izdelek, v katerega je bilo vloženega veliko truda ter je zato
vrednejši naše pozornosti.

6.4 STROKOVNI PREGLED BESEDILA
Najsi gre za poljudno ali leposlovno besedilo, ki uvaja strokovno izrazoslovje, je
potreben strokovnjakov pregled. Lahko gre na primer za resnične zgodovinske
podatke znotraj zgodovinskega romana, uporabo botaničnega izrazoslovja v
kriminalki in podobno. Strokovnjak z ustreznega področja, nekakšen »strokovni
bralec«, besedilo pregleda in s svojim imenom jamči za njegovo pravilnost. Poskrbi
za ustrezno in enotno rabo terminologije, popravi netočno zapisane podatke in jih
uredi, da se medsebojno skladajo, so resnični ali vsaj blizu resničnosti. Uvajanje
resničnih elementov omogoča večjo poistovetenje z literarnim delom, ki je pogosto
ena izmed lastnosti dobrih besedil. Zato je priporočljivo, da založnik, kjer je to
potrebno, k pregledu besedila povabi tudi strokovnjaka, ki poskrbi za pomensko
usklajenost med resničnimi dejstvi in fikcijo.
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6.5 PRELOM BESEDILA
Ker smo ponotranjili pomen oblikovanja besedila, se ne zavedamo, koliko napora
moramo vložiti v njegovo tolmačenje in bi težko opisali, kako oblikovanje besedila
vpliva na njegovo razumevanje. Tipografija, še posebej v tiskani knjigi, igra
pomembno strukturno vlogo. V njej zaznamuje različne besedilne ravni in
hierarhične odnose s pomočjo dogovorjenih načinov, kot so poglavja, razdelki,
podrazdelki, opombe itd. Način oblikovanja besedila je v vsakem primeru postal
del besedilne komunikacije in je potemtakem zelo pomemben (van der Weel, 2014).
Bralec besedilo le preleti in takoj ve, ali bere pesem, pismo ali poglavje v knjigi. Po
tipografskih namigih zlahka sklepa, v kakšen žanr sodi besedilo in kakšna je
njegova struktura. Bralci samo bežno pogledajo tiskano stran in že prepoznajo, da
deli besedila predstavljajo naslove, opombe, navedke, obrobne opombe itd. Logične
sestavine so v strukturi besedila jasno vidne zaradi različnih tipografskih sredstev,
kot so velikost črk, presledki, raba krepke in nagnjene pisave, raba različnih vrst
pisave, itd. (van der Weel, 2014). Ravno zato ne smemo pozabiti na prelom in
oblikovanje knjige, kar pomembno prispeva h knjigi kot celoti, njeni predstavitvi in
dojemanju.
Če pri pisanju besedil obstajajo zgolj določene usmeritve kako napisati dobro
zgodbo, so pri grafičnem oblikovanju stvari veliko jasnejše in otipljivejše. Za
izdelavo grafičnih izdelkov obstajajo točno določena osnovna pravila, ki se jih drži
vsak dober oblikovalec. Prelom knjige mora vsebovati osnovne oblikovne elemente
in slediti določenim pravilom, da velja kot dober grafični izdelek. Poudarjam, da
gre za celosten pristop h knjigi, zato se ne osredotočamo samo na kakovost vsebine
besedila, temveč tudi na njegovo oblikovanje in končno vizualno podobo.
Kot navaja Duhovnik (2009), so oblikovni elementi knjige naslednji:
 format,
 zrcalo,
 tipografija,
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 slikovno gradivo,
 papir,
 vezava,
 ovitek.
V nadaljevanju bomo s pomočjo domače in tuje strokovne literature
podrobneje pregledali vsakega izmed naštetih elementov in k vsakemu predložili
osnovna pravila in priporočila, ki potrjujejo, da so na voljo ustrezni strokovni
standardi. Njihovo potencialno uporabno vrednost vidimo v presojanju knjig, pri
katerih je udeležen javni denar: najsi gre za knjige, ki prejemajo subvencije JAK ali
drugih javnih ustanov, ali celo za knjižnice, ki za nakup knjig razpolagajo z javnimi
sredstvi.

6.5.1 Format
Format knjige je dimenzija notranjih strani knjige oziroma velikost obrezanega
knjižnega bloka (Golob & Molek, 2009). Za idealno oblikovanje knjige moramo
slediti pravilnim razmerjem, ki so vizualno privlačna.
Evropski standardni format papirja A0 (velikost je 1m2) izhaja iz razmerja 1: √2.
Če prepolovimo list formata A0, dobimo dva lista formata A1, ki sta za polovico
manjša. Enega izmed njiju lahko ponovno prepolovimo in dobimo list formata A2.
Prepogibanje nadaljujemo dokler ne pridemo do znane velikosti A4 (210 x 297 mm).
Velikosti papirja se spreminjajo, razmerje 1: √2 pa se vseskozi ohranja (Bringhurst,
2008). V večini primerov se založniki držijo standardnih formatov tudi iz
popolnoma praktičnih razlogov – v tem primeru je izkoristek papirja največji. Če se
odločimo za drugačne dimenzije, se poveča odpadek papirja, kar vodi do višjih
stroškov tiska.
Za široki format knjig se najpogosteje uporabljajo razmerja 1:1, 3:4 in 4:3 za
namizne knjige, za tekstovne knjige pa je pogostejši pokončni format, ki sledi
zlatemu rezu ali razmerjem 2:3 in 3:5 (Duhovnik, 2009).
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6.5.2 Zrcalo
Zrcalo je okvirni načrt tiskanega dela strani in robov za postavitev naslovov,
besedila, slik, stolpcev, pagin itd. Dobro načrtovano zrcalo vabi k branju in odraža
jasno strukturo vsebine. Je torej orodje, ki ureja in vizualno povezuje vse elemente
na strani, omogoča berljivost, uporabnost in privlačnost knjižne strani (Bringhurst,
2008).
Pri knjigah, katerih glavni namen je kontinuirano branje (npr. romani), je
priporočljivo, da besedilo postavimo v stolpec iz katerega je jasno razvidno, da v
širino meri več kot v dolžino (Bringhurst, 2008). Navajeni smo »vodoravnega«
branja od leve proti desni. V primerih, ko je besedilo postavljeno v ozke stolpce
(pogosto v časopisih in revijah), to dojemamo kot znak, da gre za informativno
naravnano besedilo.
Opozoriti velja tudi na vlogo načrtovanja robov. Skozi pravilno uporabo
proporcev rob fiksira besedilo na strani in ga obroblja na način, ki ustreza
njegovemu oblikovanju. Načelno je notranji rob najožji, zgornji malo širši, spodnji
pa najširši (optično je videti manjši), ker knjige manjšega formata pri branju držimo
spodaj. Zunanja robova povežeta strani v celoto, notranja pa ločita, zato morata biti
zunanja širša. Pri notranjem robu moramo vedno upoštevati še potreben prostor, ki
ga potrebuje vezava (Golob & Molek, 2009). V robove vseh besedil, daljših od dveh
strani, vstavimo številko strani. Nekaterih strani v knjigi nikoli ne paginiramo,
čeprav jih upoštevamo. To so naslovne in prazne strani, strani s samostojnimi
naslovi delov/poglavij, priloge, kolofon itd. (Golob & Molek, 2009). Priporočljivo je,
da pagino umestimo na eno izmed uveljavljenih mest: v glavo strani ob zunanji rob
besedila, v nogo strani na zunanji rob besedila, v zgornjo desno četrtino zunanjega
roba pomaknjeno izven besedila ali v nogo strani, vodoravno poravnano pod
besedilom (Bringhurst, 2008).
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6.5.3 Tipografija in prelom besedila
Izraz tipografija pomeni oblikovanje črk. Predstavlja besedilo in tako vpliva na naše
razumevanje vsebine, zato je pomembno, da ustreza vrsti besedila ter pripomore k
njegovi jasnosti in sporočilnosti. V osnovi ima tipografija štiri glavne funkcije:
-

Berljivost – besedilo mora biti razločno in lahko berljivo.

-

Organizacija – struktura besedila mora biti jasna.

-

Navigacija – različne informacije morajo biti v knjigi lahko najdljive.

-

Kosistentnost – knjiga mora dajati vtis, da je celostno gledano enotno
oblikovan izdelek (Clark & Philips, 2014).

Za tipografijo (oblikovanje črk) in prelom (oblikovanje besedila) obstajajo osnovna
pravila, ki se jih drži vsak dober oblikovalec, da ustvari dobro oblikovan končnie
izdelek. Navajamo več osnovnih pravil, povzetih po Bringhurstu (2008), ki navaja
osnove tipografskega oblikovanja, in učno gradivo srednješolskega programa
tiskarstvo in mediji, modul tipografija in reprodukcija, ki sta ga pripravili
profesorici na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana Lea Golob in Iva Molek.

6.5.3.1

Berljivost

Znotraj tega poglavja navajamo več smernic za čim boljšo čitljivost besedila. Začne
se pri izbiri fonta, ki je odvisna od številnih dejavnikov: knjižne zvrsti, formata, tipa
branja, ciljne skupine bralcev ... Osnovno pravilo pravi, da znotraj ene knjige
kombiniramo največ tri fonte (Duhovnik, 2009). Nadalje poznamo poleg
slovničnega tudi pravila za razzlogovanje, ki jih povzemamo po Golob in Molek
(2009) ter po Bringhurstu (2008):
 Besede ne smemo deliti tako, da pride na koncu vrste zlog z eno črko (i-meti,
u-meti), zlog z dvema črkama (bo-mo, ma-ti), ali da so v naslednji vrsti manj
kot tri črke besede.
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 Sestavljene besede smemo deliti samo pri sestavi (po-gosto in ne pogo-sto,
raz-loček in ne razlo-ček).
 Izogibamo se delitev pri samoglasniškem "r" (tr-govec, dr-žava),
 Okrajšanih besed ne smemo deliti.
 Besed, ki bi deljene imele dvoumen pomen, ne delimo (osla-biti, sto-riti).
 Če je v zadnji vrsti ena sama beseda, je ne delimo.
 Lastnih imen načeloma ne delimo.
 Ne delimo besed, krajših od štirih znakov.
 Ne delimo zadnje besede v stavku.
 Če se konec vrstice konča z deljeno besedo, pazimo, da se to ne ponovi več
kot trikrat zapored.
 Dve zaporedni vrstici naj se ne začneta z enako besedo.
 Iz besedila odstanimo t.i. vdove in sirote; nova stran se ne sme začeti z
zadnjim stavkom prejšnjega odstavka in novega odstavka ne smemo začeti
v zadnji vrstici strani.
 Zadnje vrstice na strani nikoli ne zaključimo z deljeno besedo.

6.5.3.2 Organizacija
Besedilo uredimo tako, da je končno število strani večkratnik števila 16 (Bringhurst,
2008).
Besedilo naj bo jasno razdeljeno na toliko smiselnih enot, kot je potrebno
(poglavja, podpoglavja ...) (Bringhurst, 2008). Naslovi različnih nivojev se lahko
razlikujejo po vrsti, različici in velikosti pisave ter uporabljenem razmiku med
naslovom in besedilom. Raziskave so pokazale, da je bralcem najprimernejše, če se
naslovi med seboj razlikujejo z odebelitvijo črk, kot pa s spreminjanjem pisave.
Ugotovljena je bila slabša čitljivost linearnih pisav in verzalk. Nadalje je bilo
ugotovljeno, da sredinsko postavljeni naslovi ovirajo bralca, saj se oko z novo
vrstico avtomatično pomakne na levo stran. Na koncu naslovov ne postavljamo
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ločil, izjemi sta vprašaj in klicaj, ki lahko spremenita pomen. Naslovov z več vrstami
ne smemo obojestransko poravnavati, vrste so lahko krajše in neenake. Besed v
naslovih ne delimo. Pri daljših naslovih najprej upoštevamo smiselno delitev v več
vrst, šele nato upoštevamo estetsko obliko.
Idealno število vrstic se na eni strani giblje med 30 in 45. Število znakov v
posamezni vrstici naj bi se gibalo med 45 in 76; za slovenski jezik je primerna
dolžina vrstic, v katerih je od 60 do 65 znakov (Golob & Molek, 2009).

6.5.3.3 Navigacija in konsistentnost
Opombe so tisto besedilo v knjigah in revijah, ki pojasnjuje označeno besedo, stavek
ali del besedila. Besedilo bi bilo preveč raztrgano, če bi bile opombe kar znotraj
njega, zato opombe uvrščamo drugo za drugo na dnu strani, kjer je označena beseda
ali stavek, lahko pa jih postavimo tudi na konec poglavja ali knjige. Bralcu moramo
označiti, katere besede so posebej razložene, da ve, katera razlaga spada h kateri
besedi (Golob & Molek, 2009). Za konec tega podpoglavja je treba poudariti, da
moramo vsa zgoraj našteta pravila in priporočila uporabljati konsistentno znotraj
celotnega besedila, da končni izdelek izgleda kot zaključena celota.

6.5.4 Slikovno gradivo
Med slikovno gradivo spadajo ilustracije, fotografije, tabele, grafi, zemljevidi in
podobno. Za dobro berljivo besedilo je pomembna ustrezna in konsistentna
umestitev slikovnega gradiva. Če gre za knjigo, v kateri imajo glavno vlogo
ilustracije, te narekujejo zrcalo strani (Bringhurst, 2008). Prav tako morajo biti
ustrezne tudi ločljivost in barve vključenega slikovnega gradiva.
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6.5.5 Papir
Na bralčev vtis o knjigi vpliva tudi izbira papirja. Izbiramo lahko med njegovo
barvo, gramaturo, premazom in voluminoznostjo (Duhovnik, 2009). Če imamo v
rokah knjigo, natisnjeno na nepremaznem papirju z nizko gramaturo (podobno
časopisnemu papirju), nam že to sporoča, da gre za cenejše delo, ali za delo, ki je
bilo natisnjeno v večji količini izvodov, namenjeno množicam. Kvalitetnejši kot je
papir, bolje občutimo, da gre za dražje, kvalitetnejše in trajnejše delo.

6.5.6 Vezava
Knjiga je lahko vezana v trde ali mehke platnice ali pa uporablja vmesno rešitev –
integralno vezavo. Na splošno velja, da se trda vezava uporablja pri dražjih knjigah,
zato je cena trdo vezanih knjig navadno višja od mehko vezanih. Mehka vezava je
cenejša in temu ustrezno manj trpežna. Tako je tudi vezava eden od elementov, ki
bralcu sporoča, kakšna je knjiga in kaj lahko od nje pričakuje.

6.5.7 Ovitek
Ovitek je izjemno pomemben, saj je njegovo (dobro) oblikovanje ključno za trženje
knjige. Bhaskar (2015) pravi, da je dobro vsebino knjige lažje tržiti od slabe, prav
tako velja za oblikovanje, in sicer da je dobro oblikovano knjigo lažje tržiti od slabo
oblikovane. Še posebej, če si predstavljamo knjigarno, v kateri so knjige postavljene
neurejeno in je kupčeva pozornost kratkotrajna. Zato je zelo pomembno, da je
oblikovanje dobro, privlačno in da kupca pritegne k temu, da knjigo vzame v roke
in prelista. Če naredi ta odločilni korak, so možnosti za nakup ali izposojo večje.
Poleg dobrega oblikovanja mora ovitek knjige vsebovati tudi osnovne podatke
o avtorju in naslovu (naslovnica in hrbet), logotipu založbe (naslovnica, hrbet,
zadnja stran), kodi in ceni (zadnja stran), podati mora kratko vsebino ali blurb ter
nekaj besed o avtorju..
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6.6 TRŽENJE
Naloge trženja so obveščanje medijev, knjižnega trga in potrošnikov o založbi in o
njeni knjižni ponudbi ter ustvarjanje in/ali povečevanje povpraševanja (Clark &
Philips, 2014). Problemi trženja se kažejo v zahtevnosti, nepredvidljivosti,
dinamičnosti in muhavosti (knjižnega) trga. Poleg tega postaja knjižni trg vse bolj
nasičen z velikim številom izdanih knjig, zaradi česar je težko izpostaviti
posamezne novosti. To vpliva tudi na bralce, ki se vse težje znajdejo v množici knjig
in se zato težje odločajo kaj brati. Zato imajo pomembno vlogo različni (tržni)
mehanizmi, ki tako ali drugače izpostavljajo vrednost določene knjige. V Sloveniji
smo v letih 1998–2013 pomembno povečali dostopnost knjige in izboljšali njeno
ponudbo, vendar so ne glede na to bralne in knjižnonakupne navade stagnirale.
Potrebno bi bilo še veliko narediti na področju trženja in promocije knjige in branja
ter ustrezno oblikovati in se odzivati na tržne trende (Kovač, 2015).
Založnik mora razmisliti o potencialni ciljni publiki, poskuša določiti ustrezne
kanale, preko katerih jo lahko doseže, in jo začne obveščati o novi knjigi že pred
njenim izidom. Zaželeno je, da v proces ustvarjanja ali širjenja ciljne publike vključi
tudi urednika, ki poleg avtorja o knjigi ve največ. Podobno komentira tudi Blatnik
(2016), ki pravi, da mora urednik po izidu nekaj svoje energije vložiti še v
predstavljanje kvalitet knjige drugim, seveda ob pomoči sodelavcev za trženje in
promocijo, da knjiga dobi kaj odmeva. Še toliko bolje je, da se v proces trženja vključi
tudi avtor. Založba lahko tudi presoja, v kolikšni meri mora biti avtor prisoten in
dejaven na socialnih omrežjih. V današnjem času, ko je prisotnost na socialnih
omrežjih že skoraj neizogibna, je ta lahko celo faktor v odločanju, ali bo založba
izdala knjigo določenega avtorja ali ne. V najboljšem primeru ima avtor že zbrano
določeno število sledilcev, ki ponavadi predstavljajo hvaležno in lahko dostopno
publiko. Zatem sledijo predstavitveni nastopi avtorja v javnosti na različnih
knjižnih dogodkih (knjižni sejem, dnevi knjige, literarni večeri itd.). V založništvu,
kjer je pomembna sposobnost ustvarjanja pozornosti, je torej priporočljivo, da se
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pomena trženja zavedajo (skoraj) vsi členi v nastanku knjige in sodelujejo z
namenom, da knjiga dobi čim večji odmev.
Na nekatere dejavnike v povezavi s trženjem založnik ne more vplivati.
Takšen primer so literarne nagrade, ki predstavljajo enega pomembnejših
dejavnikov v trženju knjig Nagrade igrajo ključno vlogo v medsebojnem vplivanju
žanra in trga ter predstavljajo eno izmed sil, ki vplivajo na pojmovanje kulturne
vrednosti in literarnosti. Vsaka knjižna nagrada trdi, da prepoznava in nagrajuje
vrednost. Poleg tega dodelitev nagrade določeni knjigi (dodajam: in založniku!) ne
podeljuje le vrednosti, temveč jo tudi vzpostavlja (Squires, 2010). S tega vidika
literarna nagrada dodatno promovira nagrajeno književno delo, njegovega avtorja
in tudi založbo. Drugi primer, na katerega založnik ne more vplivati, so literarne
kritike. Na tem področju se trenutno soočamo s problemom strukturnega
spreminjanja poročanja o knjigah v množičnih medijih, ki prehaja, poenostavljeno
rečeno, iz vrednotenja v predstavljanje (Blatnik, 2015). Literarne nagrade in
(pozitivne) kritike avtorju in založniku prinašajo t. i. simbolni kapital, o katerem
bomo podrobneje govorili v nadaljevanju.
Kot pravi Baverstock (2015), so »predstavitve in ocene knjig v medijih eden od
najučinkovitejših načinov za oblikovanje bralnih navad«, k čemur dodajam, da so
poleg tega tudi eden najboljših načinov za predstavljanje knjig javnosti. Primer
tiskanega medija, ki je povsem posvečen oglaševanju knjig, je revija Bukla, ki jo
finančno podpira tudi JAK. Njena odlika je, da predstavlja velik del produkcije
novih knjig, poleg tega pa jo dopolnjujejo tudi druge vsebine, povezane z njimi –
intervjuji z avtorji, rubrika o prevodih Društva slovenskih prevajalcev, knjiga
meseca ipd. Bukla je primeren medij za oglaševanje knjig in raznih dogodkov,
povezanih z njimi. Dostopna je na številnih javnih mestih, kot so knjižnice,
knjigarne itd. Zaradi vsega naštetega je s strani založnikov zelo zaželjeno, da se v
Bukli pojavi vsaj opis njihove knjige, če že ne intervju z avtorjem.
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Naslednji pomemben element v trženju knjig, na katerega lahko založniki
deloma sami vplivajo, je ustno priporočilo, o katerem se občasno govori kot o »sveti
kravi« založništva. To je potrdila tudi lanska raziskava Knjiga in bralci V, kjer ena
izmed ugotovitev pravi, da se večina anketiranih za branje knjige odloči na podlagi
prijateljevega priporočila ali seznama najbolj branih ali prodajanih knjig. Omenjena
dejavnika po učinkovanju precej presegata strokovne kritike in nagrade, dejavnik
založbe je skoraj zanemarljiv (Blatnik, 2015). Glede na podani rezultat je torej cilj
založnika navdušiti bralce, da bodo knjigo priporočili svojim bližnjim in prijateljem.
Po drugi strani Pregl (2015) navaja podatke Javne agencije za knjigo o tem, kaj
se godi s knjigami, ki so prejele finančno podporo. Gre za kvalitetnejše knjige, ki so
prejele podporo zaradi kvalitetne vsebine in zaradi procesa uokvirjanja in razvoja
vsebine, kjer je sodelovalo več strokovnjakov, kot to tudi določajo razpisni pogoji
JAK. Ugotovili so, da nekateri založniki v treh letih po izdaji subvencionirane knjige
niso prodali niti 10 % svoje produkcije. Zastavlja se torej vprašanje, za koga izhajajo
te knjige? Če knjige ne dosežejo bralstva, pravzaprav ne izpolnijo svoje naloge in po
Darntonu ne zaključijo svojega komunikacijskega kroga. Skratka, vsaj pri knjigah,
ki prejemajo subvencije in so torej del javnega interesa, bi morali na nek način bolje
promovirati oz. zagotoviti močnejšo pomoč pri trženju. Breznik (2005) komentira,
da subvencija knjižnemu naslovu ne omogoča, da bi bil naslov bralcem dostopnejši,
še manj diskriminira z ugodnejšimi pogoji en del založništva pred drugim, temveč
dejansko le omogoča, da se nekateri knjižni naslovi sploh pojavijo na knjižnem trgu,
ker jih založniška industrija bolj ali manj dosledno zavrača. Rugelj (2010) dodaja, da
je pri tovrstnih knjigah pomembna vloga državnih korekcijskih mehanizmov, kot
so so različne subvencije avtorjem, revijam in založbam, pa tudi knjižnicam za
odkup knjige. Po eni strani programsko financiranje posamezne knjige ali letnika
revije omogoča založbam pokrivanje celotne produkcije knjige, vključno s
pokrivanjem uredniških stroškov, zaradi česar tem založbam ob zagotovljeni
prodaji, ki naj bi pomenila njihov dejanski vložek v projekt, ni treba narediti skoraj
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nič več za prodajo in plasma knjige. Razpisni pogoji JAK jih tudi ne silijo v aktivno
plasiranje knjig na družbeni trg. Zato je za subvencijski sistem značilno, da založnik
po prejemu sredstev projektu ne namenja več pozornosti, kot bi mu jo, če bi ga
moral šele realizirati s prodajo. Zato subvencionirana knjiga v nevarnosti, da obleži
pozabljena, brž ko izide s pomočjo javnih sredstev in s tem po založnikovem mnenju
izpolni svoj namen. Morda bi lahko ta problem vsaj pri subvencioniranih knjigah
rešil sistem postevalvacije projektov, v smislu poprodajnih aktivnosti, in evalvacije
knjižnične izposoje. Spremljanje knjižnične izposoje subvencioniranih knjig je lahko
eden od pomembnih kazalcev družbeno-ekonomskih učinkov državnega
subvencioniranja knjig (Rugelj, 2010).
V drugem poglavju te naloge smo spregovorili o ojačevanju kot o enem izmed
ključnih procesov, ki zagotavlja, da knjiga doseže širše bralstvo. Prvi stopnji
ojačevanja (objavi pisanja) sledi druga stopnja: posredništvo, katerega namen je
povečati porabo oziroma izpostavljenost ali vrednost vsebine s pomočjo trženja
(Bhaskar, 2015). Zaradi vse večje knjižne produkcije je trženje še toliko
pomembnejše, saj predstavlja ključni korak od njenega izida do tega, da bralec zanjo
sploh izve. Nakar ga mora še prepričati, da jo vzame v roke in si jo zatem kupi ali
izposodi ter jo na koncu seveda prebere. Sklepamo, da je trženje pomembno
založniško opravilo, ki knjižnemu delu doda veliko vrednost. Promocijske
aktivnosti so še toliko pomembnejše pri kvalitetnejših knjigah, za katere se smatrajo
vsaj tiste, ki izidejo s finančno pomočjo JAK in tako prestanejo vsebinska in druga
sita. Ob pogledu na prodajne rezultate teh knjig pa je stanje dokaj klavrno. Gregorin
(2014) ob pregledu seznamov najbolj izposojanih in prodajanih knjig ugotavlja, da
so subvencionirane knjige tako na lestvicah izposoje kot na lestvicah prodaje redke.
Na obeh lestvicah izstopajo štirje tovrstni naslovi: Čefurji raus! in Jugoslavija, moja
dežela Gorana Vojnovića, Samotnost praštevil Paola Giordana in To noč sem jo videl
Draga Jančarja. V ozadju vseh uspešnic so potekale promocijske aktivnosti:
medijska pozornost, ki so jo pritegnile nagrade, tematike ali pa promocijske
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aktivnosti založnika in knjigotržca. Veliko subvencioniranih knjig doseže zgolj
knjigarniške in knjižnične police, medtem ko v javnosti ostanejo neznane. Tudi
zaradi tega bi bilo primerno razmisliti, ali bi se znotraj subvencije posameznemu
knjižnemu naslovu namenilo del sredstev ne le proizvodnji posamezne knjige,
temveč tudi njeni promociji (Gregorin, 2014).
Skratka, trženje postaja v današnjem času vse pomembnejše, zlasti ker jo lahko
dokaj enostavno objavi že skoraj kdorkoli - Omogoča, da se knjigi posveti dovolj
pozornosti in da se izpolni njen osnovni namen; da je brana. Vsi, ki so vključeni v
proces nastanka knjige, se morajo zavedati vse večjega pomena trženja in mu
namenjati dovolj pozornosti, saj je uspeh knjige v veliki meri odvisen od njega.
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7 ZALOŽNIŠKI STANDARDI?
Ob pregledu založniških opravil v prejšnjem poglavju, ki knjigam dodajajo
vrednost, lahko sklenemo, da ob njihovi izključitvi knjigo osiromašimo in je manj
verjetno, da bo enaka tistim, ki izpeljejo vse faze komunikacijskega kroga knjige.
Misel, da »slovensko založništvo deluje škodljivo na svoje okolje z jezikovno
nekompetentnostjo, komercialnim izborom in uničevanjem tradicionalnih založb«
(Breznik, 2005), ni nova in se je zaveda tudi Javna agencija za knjigo.
Naloga agencije je, da podeljuje javna sredstva za dobre knjige tistim
subjektom, ki delajo kvalitetno in jim je to dolgoročna usmeritev. Zato je že v prvih
letih svojega delovanja podpirala stare zamisli, da bi založniki zaradi zaščite svojega
poklicnega dostojanstva oblikovali nekakšne standarde založniškega dela (Pregl,
2015). Zaenkrat agencija še ni oblikovala konkretnih založniških standardov, je pa
o tem že debatirala stroka, nazadnje na letošnjem založniškem kongresu (Rugelj,
2016). Tudi v preteklosti se je že pisalo o možnosti razvoja založniških standardov:
Rugelj (2005) je na primer leta 2005 opomnil slovensko založništvo, da praktično na
nobenem od področij svojega delovanja ni doseglo standardizacije svojega posla, in
se je nato lotil predlogov za izboljšanje problema distribucije in prodaje knjig.
Javna agencija za knjigo, ki se zaenkrat še ni lotila tega vprašanja, je morala za
potrebe izvajanja razpisov dodelitve finančne pomoči različnim projektom, ki so
neposredno povezani s knjigami, določiti neke kriterije. Če pogledamo Javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področjih knjige JAK za leto 2015 in se osredotočimo na
področje izdaje knjig, bomo videli, da kriteriji niso konkretno zapisani. Razpisni
kriteriji za področje izdaje knjig so: reference založbe, reference avtorja/-ev,
kakovost knjižnega dela in dostopnost (distribucija, promocija, maloprodajna cena,
elektronska knjiga). V nadaljevanju razpisa beremo, da so razpisni kriteriji
ovrednoteni s točkami, pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb pa so nato
predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK. O dodelitvi
sredstev na podlagi poročil pristojnih strokovnih komisij JAK dokončno odloča
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direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega programa
(Novak, 2015). Vidimo, da se JAK zateka k presoji pristojne strokovne komisije, ki
glede na zastavljene kriterije določi število točk, napiše poročilo, o dodelitvi
subvencije pa se nato dokončno odloči direktor JAK.
V pričujoči nalogi se osredotočamo na možnosti uvedbe orisov minimalnih
standardov, ki bi jasneje razločevali med kvalitetnimi in manj kvalitetnimi knjigami.
V prvi vrsti bi jih lahko aplicirali na knjige, ki na kakršen koli način preko javnih
ustanov prejemajo javna finančna sredstva. Rugelj (2010) navaja pomenljivo izjavo
Vladimirja Kavčiča, da: » [...] imamo vsi pravico, da kupujemo in beremo
neumnosti. Ko pa temu načelu služi celoten sistem javnih knjižnic, ki so bile
vzpostavljene in je njihovo delovanje zagotovljeno z javnimi sredstvi, s sredstvi
davkoplačevalcev, pride do paradoksnega položaja, da pod videzom splošne omike
in demokracije davkoplačevalci financirajo lastno poneumljanje.« S tem primerom
ne želimo soditi o nabavni politiki knjižnic, temveč zgolj opozoriti na njihovo
vključenost v vprašanje o potencialni uporabi minimalnih založniških standardov.
Kot pravi Blatnik (2016), bi morala vsaka knjiga biti ustrezno pripravljena (izbrana
glede na kakovost znotraj svoje zvrsti, jezikovno in vizualno urejena itd.) in
predstavljena, torej dostopna po ustreznih prodajnih poteh, nanjo pa bi opozarjali
tudi socialni in množični mediji.
Dober zgled daje priporočilni seznam za področje mladinske literature, ki ga
izdaja Mestna knjižnica Ljubljana in je lahko priročen vodnik za knjižničarje pri
nabavi in svetovanju knjig za mladino. Pionirska – Center za mladinsko književnost
in knjižničarstvo (v nadaljevanju Pionirska – CMKK) že vrsto let obdeluje, vrednoti
in javno predstavlja kakovostno literaturo za otroke in mladino. Skupaj z zunanjimi
strokovnimi sodelavci vsako leto pregleda in ovrednoti celoletno slovensko
produkcijo knjig, namenjenih otrokom in mladini do 15. leta starosti, ki so bile
izdane v prejšnjem letu, kar pregledno in sistematično predstavi in izda v Priročniku
za branje kakovostnih mladinskih knjig. V Priročniku seznam točno določenih in vnaprej
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postavljenih kriterijev, po katerih bi odbor presojal in utemeljeval izbor, ne obstaja.
Opira se na strokovno kompetenco in avtoriteto članov uredniškega odbora (Okorn,
2015). Podobno, kot si strokovni sodelavci v knjižnicah pri nabavi knjig zagotovo
pomagajo z omenjenim priročnikom, bi si lahko pomagali tudi z zgoraj
izpostavljenimi kriteriji. S tem ne mislimo, da bi ti veljali kot stroga pravila, temveč
kot osnovne usmeritve, ki bi lahko olajšale celoten proces presojanja kakovosti
različnih knjig in pomagale pri odločanju o nakupu knjig. V mislih moramo imeti,
da gre za izjemno odgovorno delo, saj knjižnice upravljajo z javnim denarjem.
Na drugi strani je za subvencionirani knjižni program zelo pomemben nakup
knjig v knjižnicah. Problem nastane, ker je izposoja subvencioniranih knjig v
knjižnicah navadno nizka. Eden izmed predlogov za JAK je, da bi knjižnicam
približal subvencionirane knjige v vsebinskem smislu. Založniki bi na primer lahko
pripravljali redne predstavitve subvencioniranih založniških programov za
knjižničarje, nakar bi se tako lažje odločali pri nakupu knjig in bolje svetovali
obiskovalcem in obiskovalkam knjižnic (Breznik Močnik & Milohnić, 2011).
Preučili smo različna založniška opravila in podali predloge, ki so lahko v
pomoč pri odločanju, ali je neka knjiga kvalitetna ali ne. Zato predlagamo, da javne
ustanove, ki upravljajo z javnimi sredstvi, namenjenimi knjigam, o zgornjih
predlogih premislijo kot o možnem pomagalu pri njihovem nadaljnjem delovanju.
Ob tem moramo imeti v mislih, da se je na primer sistem ocenjevanja v Priročnikih
oblikoval vrsto let in se še vedno izpopolnjuje. Zato je verjetno, da se bodo
spreminjali tudi predlogi kriterijev in kazalniki, izpostavljeni v pričujoči nalogi.
Opozarjam še na kriterij, ki ga je glede poznavanja založništva postavil JAK.
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige (za leto 2015) določa, da
prijavitelj za področje izdaje knjig izpolnjuje kriterij, da je v obdobju med leti 2012–
2014 izdal najmanj šest knjižnih del v slovenskem jeziku (Novak, 2015). Kar
povprečno pomeni, da mora izdati vsaj dve knjigi na leto in s tem izkazati
minimalno poznavanje panoge (Pregl, 2015). Na tem mestu se pojavi problem. Če
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knjiga izide v samozaložbi in je ravno tako kvalitetna, kot če bi jo izdala založba,
katere standardi so na dovolj visokem nivoju, potem ta kriterij ne zdrži. V tem
primeru bi bila torej ključna vzpostavitev veljave, da zna (samo)založnik dosegati
minimalne standarde. Tako bi si pridobil status kakovostnega izdelovalca knjig, kar
v času visoke produkcije postaja vse pomembneje. Če ponazorimo s primerom: ko
na nekem (ne samo knjižnem) področju obstaja široka ponudba, veliko lažje
ločujemo dobro od slabega. Če imamo na voljo samo en par čevljev, bomo kupili
tega. Ko pa se ponudba razširi na različne modele čevljev, ki se povrhu vsega
razlikujejo še po barvah, bomo izbrali tiste, ki jih smatramo za najboljše. Založniki
oziroma samozaložniki, ki prepričajo, da so njihove knjige kakovostnejše, si tako
pridobijo določen simbolni kapital, ki je pomemben tako znotraj kot zunaj panoge.
Poglejmo si podrobneje, kaj vse zajema simbolni kapital in ali bi ga lahko uporabili
kot enega izmed kriterijev, ki razločujejo dobre knjige od slabih.
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8 SIMBOLNI KAPITAL KOT KRITERIJ?
O založniškem svetu kot skupku različnih polj, kjer ima vsako svoje specifične
lastnosti, govorita tako Bourdieu kot Thompson (2010). Moč vsake založbe znotraj
določenega polja je odvisna od vrste in števila virov oziroma kapitala, ki ga
poseduje. Poznamo človeški, socialni, intelektualni, ekonomski in simbolni kapital.
V našem kontekstu sta najpomembnejša zadnja dva.
Založniki večinoma presojajo (potencialno) uspešnost knjige glede na njen
prodajni potencial in končno prodajno uspešnost, o kateri priča ekonomski kapital.
Odlike knjige lahko presojamo tudi glede na njen simbolni kapital – potencial , da
bo deležna odličnih kritik ali da bo imela velike možnosti za prejem literarne
nagrade in podobno. Ravno to je tudi posebnost založniškega polja, saj založniki
med seboj tekmujejo v dveh »disciplinah«: v pridobivanju najboljših prvopisov
(ustvarjanje simbolnega kapitala) in v pridobivanju čim večjega števila kupcev
(ustvarjanje ekonomskega kapitala). Oba sta pomembna za vse založnike, razlika
pa je v tem, kolikšno vrednost pripisujejo posamezni založniki simbolnemu in
ekonomskemu kapitalu . Še posebej v večjih založniških hišah je pogost pojav, da
nekatere knjige veljajo za »komercialne« in so usmerjene predvsem v čim večje
prodajne številke in v ustvarjanje ekonomskega kapitala, medtem ko druge knjige
veljajo za »literarne« in predstavljajo simbolni kapital, ki ga pridobijo preko
literarnih nagrad ali kako drugače(Thompson, 2010).
Od simbolnega kapitala knjig se usmerimo k simbolnemu kapitalu založnika.
Ime založnika oziroma založbe je hkrati tudi blagovna znamka, ki predstavlja
glavne značilnosti določenega podjetja, v našem primeru založbe, s katerimi se
razlikuje od ostalih (Clark & Philips, 2014). Večina kupcev sicer ne izbira knjig po
založniku, temveč po drugih kriterijih (prijateljevo priporočilo, seznam najbolj
branih ali prodajanih knjig), kar je potrdila tudi raziskava Knjiga in bralci V (Blatnik,
2015). Ime založbe je pomembno v poslovnem svetu znotraj založniške panoge –
avtorjem, agentom in vsem, ki se ukvarjajo s knjigo. Različnim medijem pove, kaj
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se lahko od nje pričakuje. Koncept imena kot blagovne znamke še močneje
dojemamo pri avtorjih. Zato založniki pogosto veliko časa posvetijo njihovi
promociji na spletnih straneh, socialnih omrežjih, medijih, ki se ukvarjajo s
knjigami, in nenazadnje na platnicah oziroma zavihkih knjig. V idealnem primeru
avtor postane tako prepoznaven in priljubljen, da ima skupino zvestih bralcev. Za
trženje je ključna identifikacija tovrstnih skupin, ki lahko odločilno pripomorejo k
promociji avtorjeve nove knjige in širjenju priporočil od ust do ust, ki še vedno
ostaja močno promocijsko orodje (Clark & Philips, 2014).
Cilj vsakega založnika je, da ima na trgu določeno prednost. Ponavadi jo
doseže s pridobitvijo prvopisov pomembnih avtorjev in z upravljanjem najboljše
intelektualne lastnine. Pri procesu nastanka knjige je ključno, da so vanj vpleteni
ljudje, ki so strokovnjaki na svojem področju (Clark & Philips, 2014). Kot smo
omenili zgoraj, založniki med seboj tekmujejo tudi v pridobivanju najboljših
pravopisov, ki ustvarjajo simbolni kapital založnika. Glede na to, da gre ponavadi
za boljšo vsebino, lahko to smatramo kot predpogoj za kasnejše ustvarjanje
ekonomskega kapitala. Pri prepoznavanju simbolnega kapitala je pomembna tudi
vloga književne kritike in literarnih nagrad, ki prepoznavajo (naj)kvalitetnejša
literarna dela. Sloves nagrajenih književnih del vpliva tudi na sloves založbe, ki je
delo izdala. Dober primer je založba Jonathan Cape (ki je del založniškega
konglomerata Penguin Random House). Avtorji, ki svoje delo izdajo pri tej založbi,
imajo večje možnosti, da se uvrstijo v ožji izbor za prestižno nagrado Booker. To
sega vse do začetkov nagrade Booker, ko je eden izmed urednikov založbe Jonathan
Cape bratoma Booker predlagal, da bi začeli podeljevati omenjeno nagrado. Od
takrat naprej je v primerjavi z ostalimi kar 13 % del, uvrščenih v ožji izbor za
nagrado, izšlo pri založbi Jonathan Cape. Iz tega sledi, da nikakor ne gre
podcenjevati moči vez in poznanstev kot simbolnega kapitala (Gazley, 2004).
Posebnost založnikov je v dodajanju vrednosti, razvijanju in ojačevanju
vsebine knjige. Posledično je ključna vzpostavitev veljave, da založnik z izdanimi
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knjigami dokazuje, da zna izdajati dobre knjige, s čimer izkazuje, da pozna in
dosega minimalne založniške standarde.

8.1 ODZIV JAVNOSTI
Drugi problem je v tem, da padanja standardov, ki ga je potencirala povečana
knjižna proizvodnja, tržno obnašanje vsaj za zdaj ne kaznuje (Blatnik, 2015). Kovač
(2015) predlaga, da bi merili uspešnost državne politike na področju knjige s
kazalniki, ki bi kot vrednota veljali v širši družbi in ne samo med knjižnimi
profesionalci.
Pionirska – CMKK, kot smo že navedli zgoraj, s svojimi Priročniki opravlja
izjemno delo, ki pa ga morda javnost ne pozna najbolje in ne upošteva. Ponazorimo
s konkretnim primerom, ki ga navaja Bronislava Aubelj, glavna urednica založbe
Modrijan. Leta 2008 je založba Modrijan izdala knjigo uveljavljene pisateljice Tove
Jannson Nevidni otrok in druge zgodbe v nakladi 1500 izvodov. Knjiga je dobila »zlato
hruško«, ki jo prejmejo le najboljše otroške in mladinske knjige. Tri leta po objavi,
kljub promocijam, znižanjem in obiskom zastopnikov založbe Modrijan v šolskih
knjižnicah, je ostalo neprodanih kar 1020 izvodov oziroma 68 % celotne naklade
(Aubelj, 2011). Poglejmo še na splošno, kaj se pravzaprav bere, izposoja in kupuje.
Ob pregledu seznamov najbolj izposojanih knjig je Gregorin (2014) ugotovil, da
prvo stoterico na seznamu popolnoma obvladujejo ljubezenski romani – njihovo
število se giblje okoli treh četrtin. Sledijo obvezna domača branja in otroške knjige
ter romani. Nadalje so na seznamu še posamezne kriminalke, priročniki, biografije
in druge zvrsti. Med stotimi najbolje prodajanimi knjigami v knjigarnah Mladinske
knjige pa je bilo v letu 2013 največ naslovov s področja popularne psihologije in
osebnega razvoja, sledi otroško in mladinsko leposlovje, romani, darilne knjige in
ljubezenski, natančneje erotični romani (Gregorin, 2014).
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Knjige, ki jih je sofinancirala JAK, so na lestvicah izposoje kot na lestvicah
prodaje v letih 2011–2013 redke. Med 500 največkrat izposojanimi knjigami v
splošnih knjižnicah so bili v letu 2011 trije naslovi, v letu 2012 štirje in v letu 2013
spet trije naslovi, med prvo petstoterico najbolje prodajanih pri največjem
slovenskem knjigotržcu pa je bilo v letu 2011 štirinajst, v letu 2012 enajst in v letu
2013 šestnajst takih naslovov (Gregorin, 2014).
Kot vidimo, je delež izposojanih in prodajanih knjig, ki so izšle s pomočjo JAK,
in se potemtakem lahko smatrajo kot dobre, majhen. Zagotovo je več dobrih knjig,
ki so izšle brez subvencije, vendar seznami izposoje in prodaje pričajo o močni
prevladi lahkotnejših knjig. Z lahkotnejšim branjem samim po sebi ni nič narobe,
pomembno pa je, da so tovrstne knjige vredne naziva »knjiga« in ne, kot zgovorno
ponazarja Aubelj (2011), le nekaj potiskanega in oplatničenega.
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9 ZAKLJUČEK
Zaradi vpliva svetovnega spleta in tehnološkega napredka v založništvu, ki
omogočata, da lahko knjigo izda kdor koli, smo si najprej zastavili vprašanja, kaj se
sploh še smatra za objavljanje? In če kdor koli lahko objavi kar koli, kaj je potem
smisel založnikov in založništva?
Odgovor smo našli v interpretaciji teorije založništva Michaela Bhaskarja
(2015), ki pravi, da v času, ko se čedalje bolj utapljamo v hudourniku vsebine nizke
kakovosti, postanejo zares pomembni naslednji založniški procesi: precejanje, ki
označuje izbiranje, filtriranje vsebin, ustreznih za objavo; kuratorstvo, ki vsebuje
element razporejanja in razvoja vsebine; ter ojačevanje, ki v prvi vrsti pomeni objavo
besedila, v drugi pa njegovo

trženje, da doseže bralce. Bhaskar (2015) torej

spreminja predstavo o založnikih, ki niso le proizvajalci knjig, temveč precejalniki
vsebine in konstruktorji ojačevalskih okvirjev. Spregovorili smo tudi o
Thompsonovih (2010) založniških opravilih, ki knjižnemu delu dodajajo vrednost
in ga izboljšujejo. Vsi omenjeni založniški procesi zahtevajo ustrezno strokovno
znanje, kar (resne) založnike ločuje od ostalih.
Na slovenskem knjižnem trgu smo zaznali velik porast števila novih naslovov
na prebivalca, zato v Sloveniji še posebej močno občutimo problem izbire dobrih
knjig v množici takšnih ali drugačnih naslovov. Temu botrujeta dva dejavnika. Prvi
je, da se v Sloveniji visoko število podjetij ukvarja z založništvom (1243, po podatkih
Centra za razvoj knjižnic, NUK, 2016). Delež podjetij, ki se z založništvom ukvarjajo
kot s svojo primarno dejavnostjo, je več kot desetkrat manjši (dobrih sto, če kot
kriterij upoštevamo število založb, prisotnih na knjižnem sejmu). Upravičeno lahko
domnevamo, da če se nekdo z dejavnostjo, kot je izdajanje knjig, ukvarja
sekundarno, ji najverjetneje ne posveča dovolj pozornosti, kar ima lahko za
posledico knjižne izdelke nižje kvalitete. Drugi dejavnik je, da lahko na knjižni trg
vstopi praktično kdor koli, saj za to ne obstajajo nikakršne omejitve, kar vodi k
povečani neselektivnosti knjižnega polja (Blatnik, 2012).
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Dodaten problem je povezan s pričakovanimi cenami knjig, ki se gibljejo okoli
10 evrov (Blatnik, 2015). Takšne cene je mogoče doseči le z izločanjem katerega od
elementov iz komunikacijskega kroga knjige. V nalogi smo preverili, kaj se zgodi,
če pride do izpuščanja založniških opravil, ki vplivajo na razvoj in posledično na
kakovost besedil. Odločili smo se za celostni pristop: na knjigo gledamo kot na
celoten založniško-obrtniški izdelek, ki v sebi združuje mnogo različnih elementov.
Poleg kvalitetno napisanega besedila so pomembni tudi kakovost tiska, postavitve
besedila, ilustracij, lekture, prevoda, berljivosti, strokovne korektnosti in podobno
(Bilban et al, 2010). Osredotočili smo se na urejanje, pregled, korekturo, strokovni
pregled in prelom besedila ter na trženje izdane knjige. Ko govorimo o urejanju
besedila, mislimo na precejanje dobrega od manj dobrega in podpora temu
dobremu, da postane še boljše (Blatnik, 2016). Ob pregledu strokovne literature smo
naleteli na predlog o uredniški licenci. Vsaj pri knjigah, ki ciljajo na javna sredstva,
bi bilo lahko obvezno sodelovanje urednika z licenco, ki priča o njegovi strokovni
usposobljenosti (Rugelj, 2016). Takšen urednik bi bil lahko tudi naveden v kolofonu
in bi s svojim imenom jamčil, da je knjiga ustrezno urejena. Podobno bi lahko veljalo
tudi za pregled besedila, kjer je Lektorsko društvo Slovenije s sprejetjem Pravilnika
o lektorski licenci že postavilo temelj za pridobivanje strokovne lektorske licence in
uveljavljanje lektorjev, ki jo imajo. Tudi na tej točki predlagamo, da bi pri knjigah,
pri katerih je udeležen javni denar, postalo sodelovanje lektorja z licenco obvezno.
Nadalje smo poudarili pomen korekture, ki zvišuje strokovno raven in kakovost
besedila. V primeru, da besedilo vsebuje strokovno izrazoslovje, poudarjamo tudi
pomen vključenosti strokovnega recenzenta v proces razvoja in pregleda besedila.
S svojim imenom in nazivom recenzent jamči za pravilnost vključenega
strokovnega znanja. Na splošni vtis o knjigi močno vpliva oblika besedila in ovitka
knjige, saj je postal del besedilne komunikacije in je potemtakem zelo pomemben
(van der Weel, 2014) in igra pomembno strukturno vlogo. Nazadnje smo se lotili
trženja oziroma drugega koraka k ojačevanju vsebine, ki smo ga identificirali kot
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enega izmed ključnih procesov, ki zagotavlja, da knjiga doseže širše bralstvo
(Bhaskar, 2015) in s tem izpolni svoje poslanstvo ter zaključi komunikacijski krog
knjige (Darnton, 1982). Sledili smo Thompsonovemu (2010) razlikovanju med tem,
da delo postane dostopno, in tem, da postane znano javnosti. Pogost pripev
slovenskih založnikov je, da je knjig sicer vse več, opazi pa se jih vse manj. Zato
dajemo velik poudarek na ojačevanje, saj je njegov namen povečati porabo oziroma
izpostavljenost ali vrednost vsebine (Bhaskar, 2015). Tudi zaradi tega bi bilo
primerno razmisliti, da bi se znotraj javne finančne podpore posameznemu
knjižnemu naslovu namenilo del subvencije ne le za proizvodnjo posamezne knjige,
temveč tudi za njeno promocijo (Gregorin, 2014). Vsa obravnavana založniška
opravila torej knjigam dodajajo vrednost, kar je ključno za nastanek kvalitetno
napisanih, urejenih in oblikovanih knjig. Ob izključitvi katerega izmed založniških
opravil knjigo osiromašimo in je manj verjetno, da bo enaka tistim, ki izpeljejo vse
faze komunikacijskega kroga knjige.
S pregledom omenjenih faz v nastanku knjige smo nakazali prve orise
založniških standardov, o katerih se že nekaj časa govori. Tudi Javna agencija za
knjigo zamisel o vzpostavitvi minimalnih založniških standardov podpira že od
prvih let svojega delovanja (Pregl, 2015). Osnovna ideja je, da bi morala biti vsaka
knjiga ustrezno pripravljena (izbrana glede na kakovost znotraj svoje zvrsti,
jezikovno in vizualno urejena itd.) in predstavljena, torej dostopna po ustreznih
prodajnih poteh, nanjo pa bi tudi opozarjali socialni in množični mediji (Blatnik,
2016). Aplicirali bi jih lahko na knjige, ki na kakršen koli način preko javnih ustanov
prejemajo javna finančna sredstva. Dober zgled je priporočilni seznam za področje
mladinske literature, ki ga vsako leto pripravlja Pionirska – CMKK, ki javno
predstavlja in vrednoti vsakoletno produkcijo otroške in mladinske literature
(Okorn, 2015). Ob tem imejmo v mislih, da se je sistem ocenjevanja v Priročnikih
oblikoval vrsto let in se še vedno izpopolnjuje. Zato pričakujemo, da se bodo
spreminjali tudi predlogi kriterijev, izpostavljeni v pričujoči nalogi.
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Opozorili smo na še en možen kriterij – simbolni kapital (samo)založnika.
Založniki oziroma samozaložniki, ki prepričajo, da so njihove knjige kakovostne, si
tako pridobijo določen simbolni kapital, ki je pomemben tako znotraj kot zunaj
panoge. Posebnost založnikov je v dodajanju vrednosti, razvijanju in ojačevanju
vsebine knjige. Posledično je ključna vzpostavitev veljave, da založnik z izdanimi
knjigami dokazuje, da zna izdajati dobre knjige, s čimer pravzaprav izkazuje, da
pozna in dosega minimalne založniške standarde. Knjige oziroma založniki, ki tega
ne bi mogli izkazati, pa bi bili lahko izključeni vsaj iz sistema takšnega ali
drugačnega javnega financiranja.
Ob pogledu na lestvice najbolj izposojanih in prodajanih knjig smo ugotovili,
da je javnost vsaj zaenkrat slabše seznanjena s pomenom dobrih knjig, saj se
izposojajo in prodajajo pretežno lahkotnejše knjige, ki založniških standardov
pogosto ne dosegajo v zadovoljivi meri. Padanja standardov, ki sta ga potencirali
povečana knjižna proizvodnja in nizka pričakovana cena knjige, torej vsaj za zdaj
tržno obnašanje ne kaznuje (Blatnik, 2015). Kovač (2015) predlaga, da bi to lahko
počeli s kazalniki, ki bi kot vrednota veljali v širši družbi in ne samo med knjižnimi
profesionalci. Rugelj (2010) dodaja, da lahko k temu odločilno prispeva zgolj
postopno spreminjanje kulturne mentalitete Slovencev, da bodo sprevideli, da
knjiga ni toliko strošek, kot je investicija v njihovo intelektualno prihodnost.
V pred kratkim izvedeni raziskavi Knjiga in bralci V smo prebrali o porastu
števila nebralcev, ki se je v primerjavi z letom 1998 zvišala za 3 % (Blatnik et al.,
2014). To je še posebej veliko ob podatku, da se je število izdanih naslovov pri nas
radikalno povečalo, od leta 1950 do leta 2000 kar za osemkrat, kar v primerjavi s
svetovnim povprečjem pomeni, da je število izdanih naslovov v Sloveniji naraščalo
enkrat hitreje od svetovnega povprečja (Kovač, 2009). Zato se nam zdi pomembno
spodbuditi zavest o (dobri) knjigi kot izdelku, v katerega nastanek je bilo vloženega
veliko časa in truda mnogih strokovnjakov z različnih področij in ima zato določeno
vrednost.
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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.
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