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1 UVOD 
 
V demokratičnih družbah so knjige in časopisi, delno tudi revije in javna televizija 

ključni mediji za ohranjanje svobode govora ter demokratične izmenjave mnenj, 

informacij in idej. Zaradi teh lastnosti sodobne družbe nanje gledajo z dveh zornih 

kotov, po eni strani so podvrženi tržni konkurenci, po drugi strani so kulturni 

proizvodi, ki jih je treba ustrezno zaščititi oziroma skrbeti za njihovo delovanje v 

javnem interesu. Raznovrstnost vsebin knjig in časopisov je nujen pogoj za 

ohranjanje demokratičnih družb in kulturne pestrosti. 

 

Evropska komisija je v svojem poročilu za leto 2003 zapisala, da je ohranjanje in 

podpiranje kulturne raznovrstnosti glavno načelo, ki se mora odražati v 

mednarodnem pravu in politiki.1 V skladu s tem poročilom kulturna pestrost pomeni 

»priznanje, podporo in razvoj lokalnih kultur, kulturnih industrij, javnih kulturnih politik 

in odprtost do drugih kultur ter zaščito narodnih institucij in zakladov, kot na primer 

jezikovne raznolikosti, izvornih tradicij, življenjskih stilov, umetniških in kulturnih 

izražanj, medijskega pluralizma in raznolikih izobraževalnih sistemov«. Takšna široka 

opredelitev kulturne pestrosti se nanaša tudi na medije in s tem knjige ter na kulturno 

industrijo, ki v širšem smislu skrbijo za ohranjanje kulturne raznovrstnosti sodobnih 

družb. Unesco je v konvenciji o kulturni raznovrstnosti zapisal, da so kulturne dobrine 

in storitve gospodarske kot tudi kulturne narave, in ker prenašajo identitete, vrednote 

in imajo različne pomene, jih ne smemo obravnavati enako kot ostale proizvode na 

trgu.2  

 

Pri pisanju naloge izhajam iz dejstva, da je knjiga tržni in hkrati tudi kulturni proizvod. 

Knjiga je eden od bistvenih elementov ohranjanja kulturne pestrosti in razvijanja 

bralne kulture ter ključni element razvoja in napredka naroda. V zadnjih dvajsetih letih 

je v svetovnem in tudi slovenskem založništvu prišlo do precejšnih sprememb 

predvsem na področju lastništva založb. Zanima me, ali je ta sprememba bistveno 

vplivala na zmanjšanje ali zvečanje (kulturne) pestrosti knjižne ponudbe. V nalogi so 

                                                 
1 Towards an international instrument on cultural diversity. COM (2003) 520 final. Brussels, 27. 8. 2003. 
2 Publishing Market Watch, Final Report, January 2005, str. 115. 
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prikazani zgodovinski razlogi, ki so privedli do sprememb v lastništvu v svetu. 

Prikazano je, kako so te spremembe vplivale na knjižno ponudbo v Sloveniji.  

 

V delu obravnavam najstarejši množični medij oziroma knjigo z vidika njenega 

zgodovinskega razvoja in njene vloge v enaindvajsetem stoletju. Pojasnim, zakaj je v 

dvajsetem stoletju prišlo do industrializacije kulturnega sektorja in kakšne so 

posledice tega na knjižnem področju. Raziščem, kakšno kulturno politiko imajo 

različne države na področju knjige. Zanima me, ali tehnološka konvergenca, 

informatizacija družbe in koncentracija lastništva vplivajo na povečanje ali 

zmanjšanje raznovrstnosti knjižnih vsebin.  

 

V drugem in hkrati osrednjem delu naloge se osredotočim na slovensko knjižno 

produkcijo in s pomočjo kvantitativne raziskovalne metode analiziram knjižne 

programe slovenskih založb v obdobju petnajstih let. Predvsem me zanima, kako so 

se knjižni programi posameznih založb spreminjali, in poskušam ugotoviti razloge za 

te spremembe.  

 

Hipoteza magistrske naloge je, da koncentracija lastništva v založništvu in 

knjigotrštvu vpliva na zmanjšanje pluralizma oziroma na zmanjšanje kulturne 

pestrosti znotraj knjižne ponudbe.  

 

Kulturna pestrost je težko opredeljiv pojem, zato je izredno težko govoriti o 

zmanjšanju ali zvečanju kulturne pestrosti. Tega problema sem se lotila tako, da sem 

naredila analizo knjižne ponudbe desetih slovenskih založb v zadnjih petnajstih letih. 

Pri pregledu knjižne ponudbe me je zanimalo, kaj so analizirane založniške hiše 

izdajale pred petnajstimi leti in kaj izdajajo danes. Glavno vprašanje je, kateri so 

danes prevladujoči knjižni programi in ali se bistveno razlikujejo od programov pred 

petnajstimi leti. Ni pomembno le število izdanih knjižnih naslovov, temveč tudi 

vsebina izdanih knjig. Pri tem pa se ne ustavim le pri tem, temveč me zanima tudi 

dostopnost knjig in kako koncentracija na področju knjigarniške distribucije vpliva na 

to, kaj beremo.  
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2 KULTURNA RAZNOVRSTNOST 
 
Raznovrstnost in pluralnost sta vrednoti, ki jima redko kdo nasprotuje, vendar ju je 

izredno težko opredeliti, še težje pa izmeriti. Številni avtorji preučujejo kulturno 

raznovrstnost na področju množičnih medijev, zlasti na področju televizije in 

časopisov, ne pa tudi knjig. Kot pravi Karppinen (2006: 54), sta bila v razpravah 

znotraj medijskih politik pluralizem in raznovrstnost izkoriščena za različne in 

velikokrat nezdružljive cilje: za svobodno konkurenco in za obstoj ter krepitev 

državnih intervencij v medijih. 

 

O raznovrstnosti nazorov je že leta 1859 pisal John Stuart Mill v svojem delu O 

svobodi. Dejal je, »da se je treba zavarovati pred tiranijo prevladujočega mnenja in 

občutenja, pred prizadevanji družbe, da bi s sredstvi, drugačnimi od državnih kazni, 

vsilila svoje lastne ideje in prakse kot pravila obnašanja vsem, ki se z njimi ne 

strinjajo, da bi zavrla razvoj in, kolikor je to izvedljivo, preprečila nastanek sleherne 

individualnosti, ki ne stopa po začrtani poti, ter prisilila vse značaje, da se oblikujejo 

po njenem lastnem modelu« (Mill 1994: 40).  

 

Najtežje je določiti mejo oziroma primerno mejo med individualno neodvisnostjo in 

prevladujočim družbenim mnenjem. Mill je že v devetnajstem stoletju opozarjal na 

nevarnost, da individualni interes izgubi bitko s prevladujočim mnenjem večine. 

Različnost nazorov je po Millovem nujna za obstoj demokratičnih družb. Drugačni 

pogledi so koristni tudi za mnenja, ki so resnična, »vendar če naj bi jasno doumeli in 

globoko občutili njegovo resničnost, je bistven spoprijem z nasprotujočim zmotnim 

mnenjem« (Mill 1994: 75). Raznovrstnost in različnost pogledov in mnenj je po Millu 

ena od temeljnih družbenih vrednot.  

 

O pomembnosti obstoja kulturne raznovrstnosti v družbi so države dosegle soglasje 

na mednarodni ravni in 29. oktobra 2005 je bila v Parizu sprejeta Konvencija Unesca 

o zaščiti in promociji kulturne raznovrstnosti. Konvencija naj bi zapolnila zakonsko 

praznino v mednarodni skupnosti s tem, da na nacionalni in mednarodni ravni 

opredeljuje pravice in dolžnosti, ki naj bi zaščitile in omogočale razvoj kulturne 

raznovrstnosti. Konvencija v preambuli med drugim opredeljuje, da je kulturna 

raznovrstnost skupna zgodovina človeštva in mora biti kot taka zaščitena. Poleg tega 
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je v preambuli zapisano, da svoboda mišljenja, izražanja, informacij in tudi 

raznovrstnost medijev omogočajo razvoj kulturnih praks znotraj družbe.3 V Konvenciji 

pa je tudi zapisano, da se kulturna raznovrstnost manifestira ne le skozi številne 

načine, prek katerih se izraža kulturna zgodovina človeštva, ampak tudi skozi 

različne oblike umetniških izdelkov, produkcij, distribucij, ne glede na uporabljene 

tehnologije in sredstva (2005: 12).  

 

Evropska komisija je v svojem predlogu Svetu EU za ratifikacijo konvencije zapisala, 

da lahko globalizacija na eni strani omogoča nove možnosti za kulturne izmenjave, 

po drugi strani pa ogroža ranljivejše kulture in prispeva k večji standardizaciji, ki 

zmanjšuje kulturno raznovrstnost.4  

 

Jan Van Cuilenburg raziskuje raznovrstnost na področju medijev in v svojem članku 

na temo raznovrstnosti pravi, da so raznovrstnost, svoboda izražanja mnenj in 

demokracija tesno povezani termini (1998: 1). Demokracija omogoča svobodno 

izražanje, ki je temeljna človekova pravica, svobodno izražanje pa je prvi pogoj za 

obstoj raznovrstnosti. Raznovrstnost pa je tudi tesno povezana s strpnostjo. Strpnost 

je  prvi pogoj za obstoj multikulturalnih in multietičnih družb. Raznovrstnost informacij 

in medijskih vsebin lahko zato prispeva k strpnejši družbi.  

 

Koncept medijske raznovrstnosti izvira iz 60. in 70. let dvajsetega stoletja. V zahodni 

Evropi je koncept medijske pestrosti močno povezan s konceptom kulturne politike 

(Van Cuilenburg 1998: 3). Večina teoretikov zagovarja stališče, da lahko 

raznovrstnost najbolje ohranimo, če obstaja prost pretok idej. Če lahko posameznik 

na trgu prosto izmenjuje informacije in mnenja, smo priča kulturni raznovrstnost (Van 

Cuilenburg 1998: 2). Raznovrstnost je mogoča le v primeru, če je ponudnikov 

informacij veliko in je konkurenca med njimi poštena. V realnosti klasični ekonomski 

model popolne konkurence seveda ni mogoč, saj se velikokrat pojavljajo oligopolne 

in monopolne razmere.  

 
                                                 
3 Proposal for a Council Decision on the Conclusion of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions. Brussels, 21. 12. 2005 COM(2005) 678 final 
4 Commission of the European Communities, COM(2005) 678 final, Proposal for a Council decision on the conclusion of the 
UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. 
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McQuail in Van Cuilenburg sta opredelila medijsko raznovrstnost kot koncept, ki 

pomeni raznolikost medijskih vsebin in mora biti vedno na neki način ocenjena od 

zunaj (McQuail in Van Cuilenburg v Van Cuilenburg 1998: 3). Ocena mora biti 

zasnovana na dejanski družbeni raznovrstnosti, o kateri mediji poročajo. Drugače 

povedano, medijska raznovrstnost mora biti vedno primerjana s pestrostjo v družbi in 

družbeni realnosti. Pri tem je treba odgovoriti na dve vprašanji. Ali mediji odsevajo 

družbeno realnost v smislu distribucije mnenj in ali je razpršitev medijskih vsebin 

taka, da je pozornost enakovredno porazdeljena med različne skupine in pozicije v 

družbi? (Van Cuilenburg 1998: 4). Prvo vprašanje se ukvarja s tem, ali mediji izražajo 

oziroma odsevajo pestrost v politiki, religiji in kulturi znotraj posamezne družbe. 

Drugo vprašanje pa se nanaša na odprtost; zanima nas, ali imajo ljudje in ideje v 

družbi enakopraven dostop do medijev.  

 

Le če so značilnosti populacije popolnoma enakovredno porazdeljene v družbi, lahko 

rečemo, da odsev sovpada z odprtostjo. Vendar se to zgodi le v redkih primerih, 

večinoma pa populacija teži k povprečju oziroma k normalni distribuciji. To 

neizogibno vodi k temu, da se mediji, ki odsevajo družbeno realnost, slabo odrežejo 

na področju odprtosti, na drugi strani pa popolnoma enakovreden dostop do medijev 

dela škodo večinskim pozicijam v družbi (Van Cuilenburg 1998: 4). Odsev in odprtost 

sta izredno težko izvedena sočasno.  

 

Kot trdi Karppinen (2006: 60), absolutnega sredstva, s katerim bi lahko opredelili ali 

izmerili kulturno raznovrstnost v medijih, ni. Večina raziskav sledi McQuailovemu 

konceptu, v katerem mediji prispevajo k raznovrstnosti na tri možne načine:  

o zrcalijo obstoječe razlike v družbi, 

o omogočajo enakovreden dostop različnim pogledom, 

o posameznikom ponujajo široko izbiro (McQuail v Karppinen 2006: 60).  

 

Kot pravi Karppinen (2006: 60), je večina raziskovalnih poskusov zasnovanih le na 

tretjem načinu, preučevanju, ali na trgu obstaja svoboda izbire.  

 

Na medijsko raznovrstnost so od sedemdesetih in osemdesetih let naprej vplivali ti 

razvojni tokovi: 
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o pojavi se informacijska družba; danes je informacij vsaj 117-krat več kot v 

času po drugi svetovni vojni; 

o zgodila se je tehnološka konvergenca, to pomeni, da se zamegljujejo meje 

med informacijsko tehnologijo in komunikacijskimi kanali; 

o vse več je različnih vsebin, različnih ponudnikov vsebin in različnih 

kanalov; 

o posledica zgornjih usmeritev je vse večja segmentacija in fragmentacija 

občinstev (Van Cuilenburg, 1998: 5).  

 

Van Cuilenburg pravi, da bi lahko sklepali, da informatizacija in konvergenca 

pozitivno vplivata na raznovrstnost medijskih vsebin. Po mnenju Van Cuilenburga 

(1998: 6) smo, čeprav je raznovrstnost v informacijski družbi velika, priče trem 

paradoksom, ki ogrožajo medije v demokratičnih družbah: 

 

Prvi je paradoks raznovrstnosti: »več raznovrstnosti je manj raznovrstnosti«. Z 

informatizacijo družbe je medijska raznovrstnost dosegla vrhunec, vendar medijski 

trgi mnogo bolj odsevajo interese večinskega dela prebivalstva kot pa manjšinske 

kulturne in politične interese. Več odsevne raznovrstnosti pomeni manj raznovrstnosti 

na področju enakega dostopa. Ta paradoks je velikokrat poimenovan »več istih 

vsebin« in temelji na splošni usmeritvi, da mediji težijo k povprečju oziroma k 

zadovoljevanju okusa povprečnega gledalca, bralca ali poslušalca (Van Cuilenburg 

1998: 6).5  

 

Naslednji paradoks je paradoks informacij: »več informacij je manj informacij«. 

Pretirana informatizacija družbe privede do preobilice informacij, ki povzroči 

zmanjšanje zanimanja zanje (Van Cuilenburg 1998: 6).  

 
Tretji paradoks je v tesni povezavi z drugim paradoksom in se imenuje 

komunikacijski paradoks, ki pomeni, »več komunikacij je manj komunikacij«. 

Dostopnost do številnih komunikacijskih tehnologij in kanalov povzroči zmanjšanje 

izmenjave informacij, pogledov in mnenj v družbi (Van Cuilenburg 1998:6). Za Van 

                                                 
5 To potrjuje zakon Harolda Hotellinga iz leta 1929. Hotellingov zakon razlaga, zakaj na konkurenčnih trgih prodajalci 
ponujajo enake proizvode. V skladu s tem zakonom konkurenčni medijski trgi bolj težijo k homogenosti kot monopolistični trgi 
oziroma modeli javnih medijskih storitev (Van Cuilenburg, 1998: 10).  
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Cuilenburga ključno vprašanje v zvezi z medijsko raznovrstnostjo ni pomanjkanje 

informacij, temveč dostopnost informacij, predvsem novih in inovativnih idej 

marginalnih kulturnih skupin (Karppinen, 2006: 61). 

 

Van Cuilenburgova raziskava se nanaša predvsem na elektronske medije in 

neposredna aplikacija na knjigo ter knjižne trge ni mogoča, na tem mestu je 

navedena zato, ker podobne raziskave za področje knjige ni. Gabriel Zaid, avtor 

knjige z naslovom Toliko knjig, celo trdi, da knjige omogočajo večjo raznovrstnost kot 

ostali množični mediji (Zaid 2006: 68). Meni, da film, televizijski programi in časopisi 

potrebujejo nekaj deset tisoč odjemalcev, da so rentabilni. Nasprotno pa je rentabilno 

knjigo natisniti, tudi če zanima le tri ali štiri tisoč bralcev (Zaid 2006: 69). V tem je po 

Zaidovem mnenju temeljna razlika med knjigo in preostalimi množičnimi mediji. 

  

Eden od načinov ohranjanja in razvijanja kulturne raznovrstnosti je kulturna politika, 

ki jo države izvajajo, in v nadaljevanju bo predstavljena kulturna politika, ki jo države 

izvajajo na knjižnem področju. 
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3 KULTURNA POLITIKA NA KNJIŽNEM PODROČJU  
 

Čeprav je knjiga6 tradicionalno razumljena kot objekt, ki ga proizvajamo in 

distribuiramo na tržnih temeljih, je knjižna vsebina, tudi po mnenju Unesca in 

Evropske unije, razumljena kot nekaj, kar povečuje izobraževalno, znanstveno in 

kulturno raven njenih bralcev. Za knjigo je značilna dvojnost, na eni strani je kulturna 

dobrina, na drugi pa tržno blago. Knjiga torej združuje duhovno ali kulturno in tržno 

razsežnost. Kot pravi Kovač (2005: 17; 2006: 5), je knjiga nekakšna dvoživka, ki 

hkrati obstaja v dveh različnih sferah: po logiki svojega fizičnega nastanka je knjiga 

kot proizvod vpeta v tržna razmerja, s svojo vsebino pa posega v sfero kulture in 

znanja, ki naj bi bila od delovanja tržnih mehanizmov vsaj deloma neodvisna.  

 

Knjiga ne spada med dobrine, ki so nujne za preživetje, ima pa zelo velik pomen pri 

opismenjevanju ljudi in prenosu kulture ter širjenju kulturne identitete. Nekatere knjige 

so dragocene zaradi svojega kulturnega pomena, redkosti, starosti ali posebne 

izdelave. Zaradi navedenega večina evropskih držav razume dostop do vsebin in 

informacij v knjigah kot nekaj, kar je preveč pomembno za dobro sodobnih družb, da 

bi bilo lahko v celoti prepuščeno trgu.  

 

Ker so knjige veljale za enega ključnih nosilcev znanja, je zaradi številnih 

gospodarskih in političnih vzrokov enostaven in poceni dostop do njih postal eden od 

temeljnih infrastrukturnih pogojev uspešnosti zahodnih družb. Knjiga je v vseh 

evropskih državah deležna državne pomoči in države s tem knjigi izkazujejo pomen v 

javnem interesu. Države so izoblikovale programe podpor, s katerimi so blažile 

učinke tržnih mehanizmov na delovanje knjižnega trga in čim več ljudem omogočile 

dostop do knjig. Evropske države s svojimi kulturnimi politikami skrbijo, da knjiga ni 

popolnoma prepuščena regulaciji trga.  

 
 
 

                                                 
6 Leta 1964 je Unesco zapisal definicijo knjige: »Knjiga je vsaka neperiodična publikacija, ki ima brez platnic vsaj 49 strani.« 
(Saunders: 26) 
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3.1 Modeli državnih podpor 

 
Kulturne politike na področju knjige obstajajo za vse stopnje knjižne produkcije, od 

nastanka rokopisa do trženje in prodaje ter branja. Države so izoblikovale različne 

modele podpor, ki so odvisni od tega, kako se je knjižna industrija razvijala v 

posameznih državah (Smith 2004: 6). Smith v članku o različnih modelih podpor v 

evropskih državah (2004: 8-9) navede tri različne modele, ki so se izoblikovali v Veliki 

Britaniji, Nemčiji in Franciji.  

 

Britanski model se je izoblikoval na podlagi knjigotrškega sistema iz 17. stoletja. V 

britanski tradiciji je knjiga prvenstveno razumljena kot tržni produkt, ki se bistveno ne 

razlikuje od ostalih tržnih proizvodov. Za ta model so ključni posredniki oziroma 

knjigotržci, ki so bistveni za uspešno založništvo. Britanski model knjižne podpore še 

vedno precej temelji na vladnih subvencijah, ki podpirajo knjižni izvoz (Smith 2004: 

8). Model je zasnovan na fiksnih cenah knjige, na ničodstotni davčni stopnji za knjigo 

in na knjižničnem nadomestilu. 

 

Drugi model izhaja iz tradicije nemško govorečih držav. Nemški knjižni trg temelji na 

specifični knjižni distribuciji, ki izvira iz močne tradicije knjižnih sejmov in iz tradicije 

cehovskih struktur. Za nemški sistem je značilna težnja k odstranitvi ovir za menjavo 

knjig, tako na tržni kot tudi na kulturni ravni (Smith 2004: 8). Značilnost nemškega 

sistema so zakonsko predpisane fiksne cene za knjige.  

 

Tretji model izhaja iz francoske knjižne tradicije, bistvo tega modela je odnos med 

avtorjem in založnikom, ki je izrazito mecenski. V Franciji je založništvo razumljeno 

kot posebno poslanstvo in za francosko založništvo je literatura še vedno osrednjega 

pomena. Knjiga je v Franciji predvsem kulturna dobrina in šele nato tržni proizvod. V 

Franciji imajo fiksne cene knjig in državne knjižne podpore za vse faze knjižne 

produkcije, od pisatelja do kupca. V primerjavi z drugima dvema modeloma je v 

Franciji izrazit poudarek na podporah za knjižne ustvarjalce.  

 

Kot pravi Smith (2004: 9), se na eni strani ti modeli osredotočajo k avtorjem, ki so 

odgovorni za izražanje kulturnih sporočil v družbah, kjer živijo. Ti avtorji potrebujejo 
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podporo, da lahko pišejo knjige, ki imajo poseben družbeni pomen, čeprav njihova 

dela ne dosegajo velikega komercialnega uspeha. Avtorji lahko prejemajo 

neposredno podporo, prek štipendij, davčnih olajšav itd. ali posredno podporo prek 

subvencij založnikom, prevajalcem ali knjižnicam. 

 

Na drugi strani so nekateri modeli usmerjeni k bralcem, ki so v liberalnih ekonomijah 

velikokrat edini arbitri oziroma odločajo o tem, kaj je dobro in vredno podpore. Znotraj 

tega modela so podpor deležne le tiste knjige, ki so sposobne preživeti pod tržnimi 

razmerami. Za ta model so običajni nižji davki za knjigo, podpira se tehnološki razvoj 

in predvsem knjižni izvoz oz. prodajo avtorskih pravic (Smith 2004: 9). 

 

Tretji vidik je značilen za severnoevropske socialne demokracije, kjer so vlade 

odgovorne za enako dosegljivost knjig vsem družbenim slojem, ne glede na tržno 

opravičljivost. V tem modelu je velik poudarek na razvoju knjižničnega sistema, ki je 

poceni ali brezplačen, veliko pa je tudi subvencij, namenjenih za marginalno literaturo 

(Smith 2004: 9). 

 

Ob upoštevanju zgornjih treh vidikov lahko opredelimo naslednje modele knjižnih 

podpor (Smith 2004: 9-10): 

o Podpore, ki olajšujejo prenos denarja od kupcev/bralcev k avtorjem in 

založnikom. Te podpore temeljijo na razvoju pravnih in fiskalnih politik ter 

drugih finančnih meril, ki so naklonjena učinkovitemu svobodnemu 

knjižnemu trgu. 

o Podpore, usmerjene k bralcem in uporabnikom knjižnic, obstajajo v obliki 

državnih podpor knjižnicam in so še posebno usmerjene k nakupu domačih 

knjig, kar omogoča večji zaslužek domačim založnikom. 

o Podpore, ki so namenjene tistim knjigam, ki bi bile brez podpore 

nedonosne. Te podpore so namenjene izidu knjig, ki jih brez podpore 

založbe ne bi izdajale; sem sodijo predvsem poezija, literatura in prevodi, 

ki jih napišejo, izdajo in berejo marginalne družbene skupine. 

o Podpore, ki so namenjene pisateljem in ilustratorjem ter drugim kreativnim 

umetnikom, ki delujejo na področju založništva. 

o Institucionalne podpore (finančna in logistična) za tržne dejavnosti 

predvsem na tujih trgih, knjižnih sejmih in razstavah. Te podpore imajo 
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običajno dva cilja: seznanjanje s kulturo in tradicijo neke družbe v tujini in 

povečevanje prodajnih dejavnosti založb v tujini. 

 

V nadaljevanju bodo predstavljene najpogostejše podpore, s pomočjo katerih države 

izvajajo svojo kulturno politiko: nižja davčna stopnja za knjigo, fiksna cena knjige in 

knjižne subvencije. 

 

3.2 Fiksna cena knjige 

 

Kot v članku o knjižnih cenah piše Doris Stockmann (2004: 50), obstajajo trije večji 

sistemi za določanje knjižnih cen. Prvič, obstajajo države, v katerih so fiksne cene 

knjig uzakonjene. Drugič, v nekaterih državah so cene knjig regulirane s trgovinskim 

sporazumom. Tretjič, nekatere države imajo politiko svobodnega določanja knjižnih 

cen. To pomeni, da se lahko prek knjigarn in ostalih prodajnih poti določena knjiga 

prodaja po različnih cenah. Države izbirajo med eno od treh politik. Doris Stockmann 

(2004: 50) pravi, da se v Evropi zmanjšuje število držav, ki imajo trgovinski 

sporazum. Države se odločajo predvsem za zakonsko opredelitev fiksnih cen ali pa 

za svobodno določanje cen. Evropska unija spodbuja obstoj svobodne konkurence in 

podjetja v državah članicah morajo delovati v skladu s tem zakonom pri določanju 

cen za svoje proizvode. Kljub temu je številnih državah članicah knjigotrštvo izjema 

znotraj načela svobodne konkurence (Stockmann 2004: 49).  

 

Fiksna cena knjige pomeni, da založnik določi ceno knjigi, ki jo izda, in cena knjige 

ostane enaka ne glede na to, prek katerega prodajnega kanala se prodaja (knjigarna, 

internet, po pošti ali prek zastopnikov). Namen fiksne cene je izenačitev vseh 

knjigotržcev in preprečevanje pojavljanja različnih maloprodajnih cen za isti knjižni 

naslov. Osnovni namen uvedbe fiksnih cen je urejen knjižni trg. Fiksna cena knjige 

naj bi bila ugodna tako za založnika kot tudi za knjigarno. Evropski parlament je 

decembra 1999 v Rothleyjevem poročilu (Stockmann 2004: 54) zapisal: 

 

»Knjiga je ekonomska in kulturna dobrina. Menimo, da fiksna cena za knjige, ki jo 

uporabljajo številne države članice, zagotavlja obstoj številnih neodvisnih založniških 

hiš, pomaga ohraniti in promovirati raznovrstno literarno produkcijo, svobodo 
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mišljenja in raziskovalno ter znanstveno neodvisnost ter pomaga promovirati 

evropsko idejo in brez direktne ali indirektne državne pomoči ohranja knjigarniško 

mrežo in s tem bralcu omogoča enostaven dostop do obsežne visokokakovostne 

knjižne ponudbe.« 

 

Smith navaja primer Velike Britanije (2004: 10), kjer je opustitev fiksnih cen in 

posledična cenovna konkurenčnost med knjižnimi naslovi povzročila povečanje tržnih 

deležev velikih knjigotrških verig in zmanjšanje števila neodvisnih knjigarn.  

 

3.3 Davek na dodano vrednost za knjigo 

 
Naslednji makroekonomski ukrep, ki ga države uporabljajo v podporo knjižni 

industriji, je nižji davek na dodano vrednost za knjigo. Kot piše Smith (2004: 11), je 

nižji davek na dodano vrednost za knjigo pomembna oblika podpore, ki jo države 

namenjajo knjižni industriji, saj bi uvedba višjega davka na knjigo verjetno povzročila 

upad knjižne prodaje.  

 

Iz spodnje tabele je razvidno, da obstajajo med državami na področju davka na 

dodano vrednost za knjigo velike razlike, vendar je očitno, da je imelo skoraj vseh 25 

držav članic Evropske unije leta 2004 nižjo davčno stopnjo za knjige kot za druge 

proizvode. Nižjega davka na dodano vrednost za knjigo v letu 2004 nista imeli le 

Litva in Danska. Kot piše Kovač (2006: 5), je na Danskem DDV za knjigo res 

dvaindvajsetodstoten, a je država poskrbela, da javne knjižnice z velikimi odkupi 

vzdržujejo domačo knjižno produkcijo in da od denarja za knjižnično nadomestilo živi 

velik del danskih avtorjev.  
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Tabela 3.1: Stopnja DDV za knjigo in obstoj fiksnih cen v evropskih državah 

 

Država Fiksna cena DDV v % DDV za knjigo v %

Avstrija DA 20 10 

Belgija NE 21 6 

Ciper  13 0 

Češka NE 22 5 

Danska DA 25 25 

Estonija NE 18 5 

Finska NE 22 8 

Francija DA 19,6 5,5 

Nemčija DA 16 7 

Grčija DA 18 4 

Madžarska DA 25 12 

Islandija NE 24,5 14 

Irska NE 21 0 

Italija DA 20 4 

Latvija NE 18 5 

Litva NE 18 18 

Luksemburg NE 15 3 

Nizozemska DA 19 6 

Norveška DA 23 0 

Poljska NE 22 0 

Portugalska DA 19 5 

Slovenija DA 19 8 

Španija DA 16 4 

Švedska NE 25 6 

Švica NE 7,6 2,4 

Velika Britanija NE 17,5 0 

Vir: Smith, Kelvin (2004): Publishers and the Public. Governmental Support in 

Europe. Javnost 11 (4). 
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3.4 Knjižne subvencije 

 
Evropske države knjižne subvencije razvijajo predvsem v dve smeri, bodisi skušajo z 

njimi podpirati branje bodisi pomagati avtorjem.  

 

Kulturne politike, ki podpirajo branje, temeljijo na nižji davčni stopnji za knjigo in 

fiksnih cenah knjig ter na večjem knjižničnem odkupu knjig in na različnih načinih 

promocije knjig in branja (knjižni sejmi, dnevi knjige, bralne značke). Te podpore 

omogočajo, da je knjiga cenejša in hkrati dostopna čim širšemu krogu ljudi. Pri teh 

podporah so udeleženi tudi domači založniki, ki imajo s fiksnim knjižničnim odkupom 

zagotovljen reden odkup svojih knjig. Knjižnice so v Sloveniji eden največjih kupcev 

knjig in različnih publikacij. Predvsem v manjših državah so vlade oblikovale sklade, s 

pomočjo katerih zagotavljajo ohranjanje lokalnih založniških hiš in s tem omogočajo 

izdajanje knjig v nacionalnih jezikih (Smith 2004: 11). Na Norveškem država prek 

knjižnic odkupi tisoč naslovov vsake izdane knjige, na Hrvaškem ter v nekaterih 

drugih državah pa od 50 do 200 izvodov. Ta podpora je namenjena knjižni produkciji, 

in ne nagrajevanju povpraševanja oziroma izposoje, čemur je namenjen model 

knjižničnega nadomestila. Knjižnično nadomestilo je namenjeno nagrajevanju porabe 

in avtorje nagrajuje glede na njihovo uspešnost oziroma branost (Smith 2004: 11). 

 

Podpore, ki so namenjene avtorjem, se v Evropi od države do države razlikujejo 

zaradi različnih zgodovinskih okoliščin in različnih socialnih modelov (Smith 2004: 

15). Nekatere države pisateljem podeljujejo štipendije ali jim za določen čas oddajo v 

najem stanovanje. Na Irskem, Hrvaškem in v Sloveniji so avtorji deležni fiskalnih 

podpor, kot na primer nižjih davkov ali dodatkov pri pokojninah (Smith 2004: 15). Te 

subvencije so v prvi vrsti namenjene ohranjanju kvalitetne knjižne produkcije.  

 

Promocija branja je naslednja aktivnost, ki je namenjena podpori knjige oziroma 

knjižne industrije. Ena od oblik promocije branja je organizacija svetovnega dneva 

knjige, ki ga večina evropskih držav praznuje 23. aprila.  

 

Že več kot desetletje se na svetovnih trgih govori o vse večji moči knjigarniških verig 

in o izginjanju manjših knjigarn s trga. Vse več založnikov se zaveda, piše Smith 

(2004: 17), da oligopolna knjigotrška veriga ne deluje v prid kulturni raznovrstnosti in 
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ne v prid založništvu. V knjigarniških verigah je ponudba knjig omejena predvsem na 

komercialno uspešne naslove in posledice, ki jih bo tak način prodaje knjig imel na 

kulturno življenje, bodo vidne šele čez čas. Na to problematiko v Franciji opozarjajo 

regionalne agencije za razvoj knjige in vlada je podprla ustanavljanje neodvisnih 

knjigarn (Smith, 2004: 17). Tudi v Veliki Britaniji se, kot piše Smith (2004: 18), 

založniki zavedajo, da je treba ohraniti pestrost knjižne produkcije in tudi knjigarniške 

mreže.  

 

3.5 Oblike knjižnih podpor v Sloveniji 

 

V Sloveniji Ministrstvo za kulturo RS prek javnih razpisov in javnih pozivov izvaja 

politiko podpore knjigi kot celoti. Oblike neposrednih podpor, brez podpore javnim 

knjižnicam, so:  

o podpora izdajanju knjig s področja leposlovja in humanistike, 

o podpora izdajanju revij s področja kulture in humanistike, 

o podpora izdajanju mladinske periodike, 

o podpora razvijanju bralne kulture, 

o neposredna podpora ustvarjalcem v obliki delovnih štipendij, 

o podpora prevajanju slovenskih avtorjev s področja leposlovja in humanistike v 

tuje jezike, 

o podpora mednarodni promociji slovenske literature, 

o podpora knjigarniški mreži, 

o podpora večletnim založniškim projektom, 

o podpora izvirni slovenski slikanici, 

o podpora izobraževanju na področju knjige, 

o knjižnično nadomestilo (Grilc, 2005: 173). 

 

Leta 2004 so se proračunska sredstva za knjigo v primerjavi z letom 2003 povečala 

za 80 odstotkov in se znašala 1,5 milijarde tolarjev. Delež knjig, ki jih sofinancira 

Ministrstva za kulturo RS, je v letu 2003 znašal 9,2 odstotka od vseh prvič izdanih 

naslovov, v številkah to pomeni 313 knjig (Grilc, 2005: 170). 
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Tabela 3.2: Število subvencioniranih knjig v Sloveniji v letih 1996–2003 
Leto Št. knjig, ki jih 

subvencionira MK 
Št. vseh izdanih 
naslovov 

3.5.1.1.1 Št. prvih 
izdaj 

1996 213 3290 2390 

1997 206 3959 2572 

1998 235 4114 2723 

1999 228 4243 2921 

2000 272 4120 2864 

2001 214 4069 3402 

2002 258 4053 3362 

2003 313 4116 3404 

Vir: Grilc, Uroš (2005): Knjiga in razvoj. Knjiga kot ena temeljnih razvojnih kategorij 

družbe. V Samo Rugelj (ur.): Zgubljeno v prodaji, 155–186. Ljubljana: Umco.  

 

Iz razpredelnice je razvidno, da se število subvencioniranih knjig stalno povečuje, 

vendar pa se povečuje tudi število vseh izdanih naslovov. Prav tako kot je za tretjino 

naraslo število subvencioniranih knjig v obdobju od leta 1996 do 2003, je za tretjino 

naraslo tudi število vseh izdanih naslovov, zato se odstotek subvencioniranih 

naslovov glede na celotno produkcijo ni povečal. 

 

Kakovost dela, ki je temeljno merilo za dodelitev subvencije, presoja strokovna 

komisija pri Ministrstvu za kulturo RS.7 Pri leposlovju je najpomembnejši estetski 

vidik, pri humanistiki pa znanstveni pomen in temeljnost. Subvencije v povprečju 

dosegajo višino od 50 do 60 odstotkov produkcijskih stroškov, ki jih sestavljajo 

avtorski honorarji in stroški tiska. S subvencijo lahko založnik pokrije stroške tiska in 

dela honorarjev, preostanek mora zagotoviti iz svojih sredstev. Pri določanju 

                                                 
7 V letu 2002 je Ministrstvo za kulturo RS pri subvencioniranju uvedlo novost, saj je iz enotnega prešlo na sistem dvojnih 

razpisov. Poleg projektnih razpisov, katerih namen je bil podpreti določen knjižni naslov, je uvedlo tudi programske razpise. V 
praksi to pomeni, da ministrstvo financira določen založniški program, založniki pa sami odločajo, katere naslove bodo izdali 
s pomočjo subvencije. Izbrane založbe morajo konec leta ministrstvu predložiti vsebinsko poročilo, kakovost realiziranega 
programa pa vpliva na odločitev za dodelitev subvencije za v prihodnje. 
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prodajne cene morajo založniki upoštevati dodeljena sredstva in na ta način znižati 

ceno knjigi.8  

 

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel Nacionalni program za 

kulturo, ki za obdobje od leta 2004 do 2007 opredeljuje prioritete, cilje in ukrepe za 

razvoj slovenske kulture. Na področju knjige nacionalni program opredeljuje dva 

splošna cilja:  

o zvišati letno prodajo knjig na prebivalca za 20 odstotkov do leta 2007, 

o ohranjanje deleža produkcije knjig in revij s področja leposlovja in humanistike 

znotraj celotne založniške produkcije (okoli 20 odstotkov) ter dvig ravni 

prodaje knjig in revij z navedenih področij za 25 odstotkov (do leta 2007 zvišati 

povprečno naklado knjig na 650 in revij na 500 izvodov).9 

 

Napoved dviga prodaje knjig do leta 2007 je precej optimistična. Cilji so predvsem 

usmerjeni v razvoj knjigarniške mreže, sofinanciranje založniške produkcije, ki je v 

javnem interesu, podpiranje bralne kulture itd. Ukrepi ministrstva, ki bodo do tega 

privedli, so naslednji: podpiranje programov in projektov knjigarn, ki delujejo v javnem 

interesu.  

 

Od leta 2004 je za podporo knjigarnam odprta posebna proračunska postavka 

Knjigarniška mreža in Ministrstvo za kulturo RS letno objavlja Javni ciljni razpis za 

izbor kulturnih projektov na področju delovanja knjigarn. V razpisni dokumentaciji za 

leto 2007 je zapisano, da je »sofinanciranje namenjeno izvajanju programov knjigarn, 

katerih dejavnost je v javnem interesu na področju kulture in prispeva k trajnejšemu 

zadovoljevanju kulturnih potreb in zagotavljanju dostopnosti založniške produkcije s 

področij izvirnega in prevodnega leposlovja ter humanistike in revij s področja kulture, 

umetnosti in humanistike. Sofinanciranje je namenjeno tudi izvajanju tistih dejavnosti 

knjigarn, ki načrtno in sistematično prispevajo k razvijanju bralne kulture in promociji 

branja. Sofinanciranje programov knjigarn je omejeno na naslednje vsebinske sklope: 

 

                                                 
8 Markovič, S., S subvencijo do nižje cene knjige, Finance, priloga Založništvo in tisk, 10. 4. 2000, str. 43. 
9 Nacionalni program za kulturo 2004–2007, str. 33. 
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1. Promocija knjigarne  

2. Promocija knjig in avtorjev 

3. Razvijanje bralne kulture 

4. Odkupi knjig s področja leposlovja in humanistike. 

 

Prvi sklop ciljev razpisa je spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in 

zahtevnejše knjižne in revijalne produkcije v knjigarnah na kar najširšem področju 

Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem prostoru, s poudarkom na izvirni 

sodobni slovenski ustvarjalnosti. Konkretni dolgoročnejši cilji podpore knjigarniški 

mreži so: 

1. dvig števila krajev nad 5000 prebivalcev (v Sloveniji jih je 100), v katerih delujejo 

knjigarne, s 44 v letu 2005 na najmanj 52 v letu 2008  

2. povečanje deleža vseh knjig, prodanih v knjigarnah, s 30 v letu 2004 na 35 

odstotkov do leta 2008. 

 

Drugi sklop ciljev razpisa je spodbuditi razvijanje projektov s področja bralne kulture, 

promocije avtorjev in branja ter promocijo knjigarne, s katerimi se knjigarne oblikujejo 

v pomembna kulturna središča, katerih dejavnost je v javnem interesu, ter na ta način 

pomembno prispevajo k dvigu bralne kulture v svojem okolju. Leta 2007 bo posebna 

pozornost namenjena predstavitvi programov revij s področja kulture, cilj je povečati 

prodano naklado teh revij in zagotoviti njihovo dostopnost na celotnem območju 

Slovenije.«10 Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni 

razpis JPR4-KG-2007, znaša predvidoma 70.000.000 tolarjev za okvirno 30 izbranih 

knjigarn. 

 

Pri drugem cilju pa Nacionalni program predvideva dva ukrepa: sofinanciranje 

večletnih in zahtevnejših knjižnih projektov ter oblikovanje prednostnih kriterijev pri 

nabavi knjig v splošnih knjižnicah; prednost bodo imeli naslovi s področja izvirne 

humanistike in leposlovja ter prevodi klasičnih del. 

 

                                                 
10 Mistrstvo za kulturo RS, Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov na področju delovanja knjigarn JPR4-KG-2007, 
dostopno dne 10. 4. 2007. 
http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=780. 
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Ostali cilji na področju knjige so še oblikovanje enotne vladne politike na področju 

knjige, dvig bralne kulture, spodbujanje mednarodne prepoznavnosti slovenske 

literature in humanistike, zagotoviti dostopnost ažurnih podatkov o slovenski 

založniški produkciji in oblikovati učinkovit instrument »obveznega izvoda« ter 

izboljšanje položaja ustvarjalcev.  

 

V sklepu Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi – Pospeševanje razvoja 

založniške dejavnosti v obdobju od leta 2004 do leta 2006 se ugotavlja, da je 

državno pomoč na področju knjige dovoljeno namenjati izdajanju knjig in revij, 

razvijanju bralne kulture, večanju dostopnosti knjige, spodbujanju delovanja 

knjigarniške mreže, spodbujanju mednarodne promocije slovenske književnosti in 

humanistike. Nacionalni program za kulturo 2004–2007 natančno opredeljuje javni 

interes na področju knjige ter podrobno navaja cilje in ukrepe, ki naj bi bili doseženi 

do leta 2007. V Nacionalnem programu za kulturo je knjigarnam dodeljen status 

javnega interesa in Ministrstvo za kulturo RS za knjigarniško mrežo letno nameni 

približno 100 milijonov tolarjev (Grilc 2005: 169).  

 

Ministrstvo za kulturo s subvencijami poskrbi, da je približno 7 odstotkov slovenske 

knjižne produkcije v javnem interesu. Ostalih 93 odstotkov je podvrženo tržni 

regulaciji. V nalogi se sprašujem, ali obstoječe slovenske založbe prek svojih knjižnih 

programov skrbijo za ohranjanje kulturne pestrosti slovenske knjižne ponudbe ali pa 

postajajo skoraj izključno tržno usmerjene. 

 

V naslednjem poglavju bo predstavljeno, kako je prišlo do koncentracije kapitala v 

založništvu in kakšne posledice prinaša koncentracija kapitala na področju knjižne 

produkcije. 
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4 KONCENTRACIJA KAPITALA V ZALOŽNIŠTVU  
 
Politični ekonomisti institucionalno širitev korporativne moči v komunikacijski industriji 

imenujejo prostorska predrugačitev11 oziroma transformacija.12 Institucionalna širitev 

se kaže v vse večji rasti medijskih podjetij, ki se meri s premoženjskim stanjem, profiti 

in številom zaposlenih (Mosco 1996:175). Prostorska transformacija se je pojavila kot 

posledica integracijskih in internacionalizacijskih procesov.  

 

Do vseh vrst integracij prihaja predvsem na področjih, ki so v zreli fazi razvoja in kjer 

ekonomska rast brez integracijskih procesov ni več mogoča. Kot pravi Mosco (1996: 

177), je obsežne integracijske in internacionalizacijske procese, ki so potekali tudi na 

področju založništva v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, omogočil velik napredek 

na področju komunikacijskih in informacijskih tehnologij ter transportnega sistema. 

 

Po Garnhamu (1990:43) je intenziven razvoj kapitalizma v devetdesetih letih 

preteklega stoletja in posledično industrializacija kulture13 izraz teh značilnosti: 

o neprecendenčne koncentracije kapitala v vseh klasičnih proizvodnih 

sektorjih, ki jo je spremljal velik presežek profita; 

o zaradi tega je nastal problem valorizacije, ki je povzročil, da so se za 

kapitalske presežke iskala nova investicijska področja; 

o razvijati se je začel storitveni sektor in industrializirati so se začeli tudi 

sektorji, ki so bili prej manj razviti ali pa na trgu niso obstajali. 

 

Politični ekonomisti preučujejo procese medijske koncentracije predvsem z vidika 

lastništva. Koncentracija lastništva lahko zmanjša tok komunikacij in informacij s tem, 

da omeji raznovrstnost producentov in distributerjev (Mosco 1996:182). Kot pravita 

                                                 
11 Družbeni teoretik Henri Lefebvre je prvi uvedel termin prostorska predrugačitev, s katerim je želel 

opozoriti na proces premagovanja prostorskih in časovnih ovir v družbenem življenju (Mosco 1996: 

173). 
12 Angleški izraz je spatialization. 
13 Industrializacija kulture je proces, katerega Briggs (povzeto Garnham 1990: 44) opiše z naslednjimi 

besedami: »interesi množičnega trga so začeli prevladovati na področju življenja, ki je bilo prej v rokah 

posameznikov«.  
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Murdock in Golding, je koncentracija lastništva posledica integracijskih, 

diverzifikacijskih in internacionalizacijskih procesov (1995: 206).  

 

V Evropski uniji so se v osemdesetih letih začele medijske hiše horizontalno14 in 

vertikalno15 integrirati. Danes obstaja še tretji tip koncentracije, ki jo imenujemo 

navzkrižna koncentracija.16 Ker v zadnjih letih prihaja do zelo različnih oblik lastništva 

in koncentracije na področju medijske industrije, je Gillian Doyle (v Bašić in Kučić 

2005: 36) uvedel naslednjo definicijo: 

o monomedijska koncentracija (horizontalna), ki se nanaša na koncentrirano 

lastništvo znotraj posameznega sektorja, na primer časopisno založništvo, 

knjižno založništvo ali televizijo. Na področju založništva je primer založba 

Pearson, ki izhaja iz založniške tradicije in večinoma kupuje založbe v 

različnih državah; 

o multimedijska koncentracija, ki se nanaša na vertikalno ali navzkrižno 

koncentracijo ali pa na obe hkrati. Primer je družba News Corporation, ki 

ima v lasti različne medije, je pa tudi lastnik založbe HarperCollins.  

 

Slovenski Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence17 v 11. členu pravi, da 

lahko o koncentraciji govorimo v primeru, ko: 

o pride do združitve dveh ali več predhodno neodvisnih podjetij ali 

o ena ali več oseb, ki že nadzorujejo najmanj eno podjetje, ali eno ali več 

podjetij bodisi z nakupom vrednostnih papirjev ali premoženja, s pogodbo 

ali kakorkoli drugače dobi neposreden ali posreden nadzor nad drugim 

podjetjem ali deli enega ali več podjetij ali 

                                                 
14 Horizontalna integracija nastane, ko na primer založniška hiša kupi večinski delež v drugi založniški 

hiši. Te vrste integracija nastane tudi v primeru, ko medijsko podjetje kupi večinski delež v nekem 

podjetju, ki se ne ukvarja z mediji (Mosco 1996:176). Murdock in Golding sta leta 1973 opredelila 

horizontalno integracijo kot proces, ko podjetja pridobijo dodatne enote znotraj določenega sektorja 

medijske produkcije (1995: 206). 
15 Vertikalna integracija pomeni združevanje podjetij znotraj nekega sektorja. Vertikalna integracija 

podjetju razširi nadzor nad produkcijskim procesom (Mosco 1996: 176). Ta tip integracije nastane v 

primeru, ko na primer založniška hiša kupi večinski delež v tiskarni. 
16 Koncentracija nastopi na različnih medijskih trgih, npr. med časopisi in elektronskimi mediji (Bašić in 

Kučić 2005: 35).  
17 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, GV Založba, 2000. 
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o dve ali več podjetij ustvarijo skupno podjetje, ki naj bi bilo samostojen 

gospodarski subjekt z daljšim trajanjem. 

 

Stopnja medijske koncentracije je odvisna od tega, v kolikšni meri največja podjetja 

nadzorujejo proizvodnjo, zaposlovanje, distribucijo in občinstvo. Picard (1989: 33-34) 

pravi, da je običajna meja sprejemljivosti medijske koncentracije presežena, ko prva 

štiri podjetja znotraj industrije nadzorujejo več kot 50 odstotkov trga ali največjih 

osem podjetij nadzoruje več kot 70 odstotkov trga. 

 

Pri določanju koncentracije v gospodarstvu je treba upoštevati naslednje dejavnike: 

tržni delež, značilnosti podjetij, ki se koncentrirajo, omejitve vstopa na trg in 

morebitno konkurenco na trgu. Skrb zbujajoče je, kadar na trgu pride do 

prevladujočega položaja, ki daje podjetju ekonomsko moč, s katero lahko onemogoči 

učinkovito konkurenco, omejuje delovanje drugih tekmecev in vpliva na možnost 

izbire pri kupcu. Prevladujoč položaj podjetja je mogoče ugotoviti tudi na podlagi 

možnosti, ki jih imajo druga podjetja pri vstopu na posamezen trg. Določiti je treba, ali 

obstajajo morebitni tekmeci in kakšna je njihova dejanska možnost za vstop na trg. 

Če želimo dokazati, da koncentracija ni v skladu s konkurenco, mora povzročiti ali 

okrepiti vodilni položaj na trgu, zaradi te koncentracije pa je učinkovita konkurenca 

onemogočena (Bašić in Kučić 2005: 36–38).  

 

Integracije so postale neizbežen način poslovanja, posledica integracij pa je vse 

večja koncentracija in monopolizacija svetovnega trga. Kot trdi Chandler, so bile 

komunikacije in informacijska tehnologija ter transportni sistem vodilne sile teh 

procesov, saj so upravljavcem omogočile nadzor nad hitrostjo in obliko integracije 

(Mosco 1996: 177).18 Vzporedno z integracijskimi procesi potekajo tudi procesi 

internacionalizacije.19 Do vseh vrst integracij prihaja na področjih, ki so v zreli fazi 

razvoja in ko rast brez integracijskih procesov ni več mogoča.  

                                                 
18 Time Warner je samo en primer uspešnega delovanja vertikalne integracije na medijskem področju. 

Knjiga The Bridges of Madison County, ki jo je napisal Robert James Waller, je bila leta 1993 izdana 

pri Warner Books. Do julija istega leta so prodali 2,5 milijona izvodov. Nato je Time Warner Atlantic 

Recording izdal album in glasbeni video. Knjiga in album sta bila oglaševana v revijah Time Warnerja.  
19 Internacionalizacija je delovanje podjetja na tujih trgih. Podjetje lahko na tuje trge vstopa z izvozom 

proizvodov, s prodajo licence ali z neposredno naložbo (Kotler 1996: 418). 
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Na medijskem področju so predvsem v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja potekali in še potekajo veliki integracijski procesi. Ti procesi so privedli do 

nastanka manjšega števila transnacionalnih korporacij, ki obvladujejo svetovne 

medijske trge oziroma imajo v lasti ter nadzirajo večino produkcijskih in distribucijskih 

zmogljivosti. Teh korporacij je približno deset in izvirajo iz ZDA,20 Japonske21 ali 

zahodne Evrope22 (Tunstall & Palmer 1991: 20). Mosco je leta 1996 med najbolj 

vplivne svetovne korporacije uvrstil: Time Warner, Matsushita, Bertelsmann, News 

Corp., Fininvest, Hachette, Disney in Sony (Mosco 1996:179). Število korporacij je 

vsako leto manjše in razvojne smernice je zelo nazorno prikazal Bagdikian, ki je 

ugotovil, da je bilo leta 1984 v ZDA 50 medijskih korporacij, leta 1987 jih je bilo 26, 

leta 1990 dvajset, 1996. leta blizu deset23 in leta 2004 le še pet24 (Bagdikian 2004: 

xiii). Ta podjetja so velika središča ekonomske moči, ki vplivajo na razvoj medijskih 

politik po vsem svetu. Schiffrin piše (2000: 142), da je bilo leta 2000 v ZDA 53 tisoč 

založb, vendar je 93 odstotkov letnega knjižnega prometa ustvarilo le dvajset založb, 

naslednja dva odstotka pa sto univerzitetnih založb. Torej le pet odstotkov prometa 

preostane za preostalih 52.880 založnikov.  

 

Tudi v državah Evropske unije je posledica združevanj in prevzemov na področju 

založništva vse večja koncentracija knjižnega trga. Meier in Trappel sta leta 1998 

zbrala statistiko Evropske unije in prikazala tržne deleže petih največjih založniških 

hiš v posamezni državi. Največji delež je bil na Nizozemskem in v Veliki Britaniji, kjer 

pet največjih založnikov pokriva kar 95 odstotkov trga, najmanjši pa na Finskem, kjer 

je ta delež 42-odstoten (Finkelstein in McCleery 2005: 123). 

 

                                                 
20 Time-Warner, News Corporation, ABC in NBC. 
21 Sony in Fujisankei (televizijska in časopisna hiša). 
22 Bertelsmann (Nemčija), Hachette (Francija), Maxwell Communications (VB) in Fininvest (Italija). 
23 Te korporacije so naslednje: Time Warner, Disney, Viacom, News Corporation Limited, Sony, Tele-

Communications, Inc., Seagram, Westinghouse, Gannett in General Electric (Bagdikian, 1997: xiii). 
24 Te družbe so: Time Warner, Viacom, News Corporation, Disney in Bertelsmann. 
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4.1 Koncentracija kapitala v knjižnem založništvu in Evropska unija 

 

V nadaljevanju bodo predstavljene strukturne spremembe, ki so leta 2003 potekale 

med francoskimi in nemškimi založniki ter knjigarnami in so privedle do intervencije 

evropske komisije. Prevzemi in združitve, ki se dogajajo na francoskem in nemškem 

knjižnem trgu, ilustrirajo procese, ki se dogajajo v vsej Evropski uniji in kažejo na to, 

da države same svojih knjižnih trgov ne regulirajo dovolj učinkovito. 

 

4.1.1 Francija 
 

Francoski knjižni trg je zaradi številnih prevzemov in nakupov založniški hiš postal 

leta 2003 močno koncentriran. Prva združevanja so se v Franciji pojavila v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in v devetdesetih privedla do oblikovanja dveh 

medijskih družb, Vivendi in Lagardère (ta je postal lastnik založniške hiše Hachette). 

Zaradi finančne krize je bil leta 2003 prodan večinski delež podjetja Vivendi 

Universal. Kar je od podjetja ostalo, se je oktobra 2003 preimenovalo v podjetje 

Editis, ki je postalo drugi največji francoski založnik. (Letna prodaja založbe Editis je 

za leto 2003 znašala 600 milijonov evrov, založba Hachette Livres pa proda za 1,2 

milijarde evrov knjig.) Stvari so se začele zapletati, ko je družba Lagardère prek 

založbe Hachette Livres želela kupiti, kar je ostalo od podjetja Vivendi Universal 

Publishing. Če bi do tega prevzema prišlo, bi novonastalo podjetje izdajalo 40 

odstotkov vse francoske knjižne produkcije in nadzorovalo 60 odstotkov knjižne 

distribucije. V dogajanje je posegla evropska komisija in izdala sklep, v katerem je 

izrazila pomislek, da bi takšna koncentracija kapitala vplivala ne samo na francoski 

knjižni trg, temveč prek prodaje pravic in distribucije tudi na preostale francosko 

govoreče države. Zaradi mnenja komisije je Lagardère prodal 60 odstotkov svojega 

deleža pri podjetju Editis in obdržal preostalih 40 odstotkov. Evropska komisija je v 

tem primeru jasno pokazala, da lahko, tudi na področju založništva, prevelika 

koncentracija kapitala vpliva na zmanjšanje raznovrstnosti knjižne ponudbe ne samo 

na nacionalnem, temveč tudi na drugih trgih.  
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Posebnost francoskega založništva je, da so blagovne znamke uglednih založb kljub 

prevzemom ohranile. Založba Havas je ohranila Larousse, Bordas, Le Robert, Plon 

in druge, založba Hachette pa Fayard, Grasset, Stock in druge. 

 

Kot je zapisano v dokumentu Publishing Market Watch (2004: 49), je v Franciji 

koncentracija kapitala povzročila naslednje strukturne spremembe: 

o manj prodajnih uspešnic ima čedalje večji tržni delež, kar posledično 

onemogoča, da bi bolj specializirani naslovi dosegli potencialne bralce, 

o leta 2002 je prodaja prvih stotih najbolje prodajnih knjig v primerjavi z letom 

2001 narasla za 25 odstotkov, nasprotno pa je v istem obdobju prodaja prvih 

stotih najbolje prodajanih romanov upadla za 5 odstotkov. Ta trend je izraz vse 

boljših trženjskih tehnik velikih založb in hkrati tudi koncentracije na trgu, 

o leta 2003 so samo en knjižni naslov, Harry Potter in Feniksov red, prodali v 1,1 

milijona izvodih.  

 

4.1.2 Nemčija 
 

Nemčija je še en primer države, kjer je koncentracija kapitala pustila posledice na 

domačem knjižnem trgu. Nemški knjižni trg je za Združenimi državami Amerike drugi 

največji knjižni trg na svetu. Zato je v Nemčiji mnogo tujih založniških hiš, ki se 

združujejo in prevzemajo. Nemška založba Bertelsmann je lastnica ameriške založbe 

Random House, založbo Berlin Verlag je nedavno prevzela britanska založba 

Bloomsbury in jeseni 2003 so Candover Partners Ltd in Cinven Ltd prevzeli založbo 

Springer. 

 

Ko je nemški Random House želel prevzeti založbe Ullstein Heyne List (lastnik 

katere je skupina Axel Springer), je posredoval nemški antikartelni urad. Ta je v zvezi 

z zadevo Springer sprejel odločitev, da lahko Random House prevzame le založbo 

Heyne. Založbi Ullstein in List je nato kupila švedska založniška skupina Bonnier, ki 

je danes za založbo Random House in skupino Holtzbrinck tretji največji založnik 

splošne literature v Nemčiji. Random House ima 32,6-odstotni tržni delež, skupina 

Holtzbrinck ima 17,3-odstotni tržni delež, Bonnier/Piper 13,1-odstotni tržni delež in 

Verlagsgruppe Luebbe 10,9-odstotni tržni delež. Štiri največje založbe imajo nadzor 
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nad 73,9 odstotka knjižnega trga (Publishing Market Watch 2004: 48). Po podatkih 

Publishing Market Watch lahko na nemškem knjižnem trgu koncentracija lastništva 

pomeni predvsem veliko grožnjo za male založnike in knjigarne. 

 

Zgornja primera sprememb v francoskem in nemškem založništvu nista osamljena. 

Združevanja in prevzemi založniških hiš se dogajajo v vsej Evropski uniji in 

združevanja vplivajo predvsem na manjše založnike ter na to, da se povečuje 

prodaja knjižnih uspešnic. 
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5 KLJUČNE SPREMEMBE V ZALOŽNIŠTVU V ZADNJIH DVAJSETIH LETIH 
 
Garnham (1990: 43) je ugotovil, da je imela industrializacija kulturnega sektorja 

daljnosežne posledice:  

 

o Povečana mednarodna konkurenčnost in posledično prevzem nacionalnih 

založniških hiš, oglaševalskih agencij, zasebnih radijskih in televizijskih 

postaj itd. s strani mednarodnih družb. 

 

o Znotraj kulturne produkcije je nastal oster boj za nadzor delovnega 

procesa, da se poveča produktivnost ljudi, zaposlenih v kulturnem sektorju. 

 

o Nenehni poskusi po odprtju novih trgov z namenom, da se unovči 

kapitalski presežek.  

 

o Na trgu so se pojavile nove tehnologije, med drugim kabelska in satelitska 

televizija. 

 

Ravno nove tehnologije, pojav interneta in digitalnega tiska so bile po mnenju 

angleškega sociologa Johna B. Thompsona (2005: 77) glavno gonilo sprememb v 

založniški industriji. Poleg naštetih dejavnikov so k vse večji globalizaciji trgov in 

založniških podjetij pripomogli tudi nastanek založniških konglomeratov, vzpon 

knjigarniških verig in pojav internetnih knjigarn.  

 

Tudi John B. Thompson (2005: 8, 47–77) je v knjigi Books in the Digital Age opisal, 

katere večje spremembe so se zgodile na področju knjižnega založništva od leta 

1980 do začetka enaindvajsetega stoletja. Opisuje, da je v zadnjih dvajsetih letih 

mogoče na področju založništva opaziti precejšno povečanje števila izdanih 

naslovov, vse večjo koncentracijo virov ter velike spremembe na trgih in prodajnih 

poteh.  

 

Vse večja koncentracija virov je po Thompsonovih ugotovitvah nastala predvsem na 

področju splošnega, izobraževalnega in strokovnega založništva. Na področju 

založništva so se združevanja in prevzemi začeli v šestdesetih letih dvajsetega 
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stoletja. Thompson opozarja na tri vidike, ki so povezani s koncentracijo virov na 

področju založništva: 

 

o Prvič, vse večja koncentracija virov na področju založništva je del širšega 

procesa koncentracije, ki je značilen za medijske, informacijske in zabavne 

industrije.  

o Drugič, založniške hiše so bile zlasti v ZDA v prvi polovici dvajsetega stoletja 

heterogene, izdajale so vse od literature do strokovnih knjig, v zadnjih 

dvajsetih letih pa so založniške hiše postajale vse bolj specializirane.  

o Tretjič, založniška industrija je postala vse bolj internacionalizirana. Največje 

medijske korporacije, ki vključujejo tudi založniške hiše, delujejo mednarodno. 

Nekatere založniške hiše so postale velika podjetja, in če so želele povečati 

svoje prihodke, so se morale usmeriti na mednarodne trge. Leta 1980 je bila 

vrednost celotnega knjižnega trga v ZDA ocenjena na 7 milijard dolarjev, deset 

največjih založnikov je imelo 46-odstotni delež. Leta 1994 je bil knjižni trg 

ocenjen že na 19 milijard dolarjev in največjih 10 založb je imelo 62-odstotni 

tržni delež. Leta 2002 je bil knjižni trg ZDA vreden že 27 milijard dolarjev, 

deset največjih založnikov je imelo že 70-odstotni tržni delež (Thompson 2005: 

57). Kot primerjava je navedeno Združeno kraljestvo, kjer ima deset največjih 

založb 63-odstotni tržni delež (Thompson 2005: 59). Thompson poudarja, da 

so združevanja in prevzemi potekali na vsakem od založniških področij 

drugače. Do največje koncentracije kapitala pa je prišlo v izobraževalnem in 

strokovnem založništvu ter splošnem založništvu.  

 

Thompson pravi, da kljub temu, da je prišlo do velike koncentracije virov v rokah 

velikih medijskih konglomeratov, to še ne pomeni, da majhnih založnikov ni več. 

Ravno nasprotno, poleg velikih konglomeratov obstajajo številni mali založniki. V 

ZDA je število majhnih založb z manj kot dvajset zaposlenimi naraslo od 1400 v letu 

1977 na 2174 v letu 1997. Leta 1997 je bilo v ZDA vseh založb 2541 (Thompson 

2005: 63). Vendar pa je 2 174 založb z manj kot dvajset zaposlenimi izdalo manj kot 

5 odstotkov knjig v ZDA v letu 1997. Thompson trdi, da moderna tehnologija 

omogoča manjšim založnikom lažji in cenejši vstop na trg. Pravi tudi, da veliki in mali 

založniki živijo v sožitju, saj se mali založniki osredotočajo na specializirane okuse in 

potrebe, ki jih velike založbe ne pokrivajo. Podobnega mnenja je tudi mehiški kritik 
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Gabriel Zaid (2006: 8), ki pravi, da nove tehnologije povečujejo število dostopnih 

knjig in da množična prodaja majhnega števila knjig ne pomeni, da bodo vse druge 

knjige izginile, ampak da bodo druge knjige sorazmerno neznane.  

 

Število izdanih knjižnih naslovov se je od sredine dvajsetega stoletja najprej močno 

povečalo v ZDA in v Evropi v Združenem kraljestvu, Španiji, Franciji, Italiji in na 

Portugalskem. V nekaterih evropskih državah, na primer v Nemčiji, na Finskem in na 

Švedskem, pa se zmanjšuje (Publishing Market Watch 2005: 39). Po podatkih 

Unesca (glej Thompson 2005: 47) je bilo leta 1955 na svetu izdanih 270 tisoč knjig, 

leta 1995 je število naraslo kar za trikrat na 770 tisoč izdanih knjig. Prav tako po 

podatkih Unesca (glej Thompson) so bile vodilne po številu naslovov naslednje 

države: Združeno kraljestvo, Nemčija, ZDA, Japonska, Španija, Koreja, Francija, 

Italija, Rusija in Brazilija.  

 

Razlogi za trikratno povečanje knjižne produkcije v štiridesetih letih se skrivajo v 

tehnološkem napredku, ki je pocenil izdajo knjige, in s tem naj bi bilo tudi manjšim 

založnikom omogočeno, da lahko izdajajo knjige. Razlogi se lahko po mnenju 

Thompsona skrivajo tudi v spremenjenih trženjskih strategijah in v internacionalizaciji 

založniške industrije. Širši družbeni razlogi za porast knjižne produkcije so med 

drugim tudi v vse večji pismenosti ljudi, vse bolj razvitem izobraževalnem sistemu in v 

vse večji potrošniški družbi, kjer je knjiga eden od izdelkov na trgu, ki se bojuje za 

pozornost kupcev.  

 

Tudi na področju knjigotrštva so se od leta 1980 dalje, predvsem v Združenih 

državah Amerike in Združenem kraljestvu, zgodile tri večje spremembe:  

o pojavile so se velike knjigarniške verige, 

o zmanjšalo se je število neodvisnih knjigarn in  

o pojavile so se internetne knjigarne. 

 

V nadaljevanju bo podrobneje prikazano, zakaj je nadzor nad koncentracijo kapitala 

nujen tudi na področju založništva, in podrobneje predstavljeno, katere naj bi bile 

ključne posledice prevelike koncentracije kapitala na knjižnem področju. 
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6 POSLEDICE KONCENTRACIJE KAPITALA V ZALOŽNIŠTVU 
 

Za založniško industrijo v Združenih državah Amerike in v državah Evropske unije je 

značilno, da vključuje malo velikih založniških podjetij in veliko manjših založb. 

Srednje velika založniška podjetja izginjajo, saj se združujejo v večja podjetja ali pa 

jih večja podjetja prevzemajo (glej Publishing Market Watch 2005: 120). Posledice 

takšne prerazporeditve v založniški industriji imajo za manjše založnike tako 

pozitivne kot tudi negativne posledice. Po eni strani se morajo manjše založbe 

obnašati podjetniško in odkrivati nove avtorje ter biti inovativne pri trženju svojih 

izdelkov. Po drugi strani so manjši založniki velikokrat v težavnem položaju, saj težko 

prodajajo svoje knjige prek ustaljenih prodajnih poti in imajo malo sredstev za trženje 

svojih knjig (glej Publishing Market Watch 2005: 103).  

 

Zmanjšanje števila srednje velikih založniških podjetij bi lahko, kot piše Publishing 

Market Watch (2005: 120), imelo večji vpliv na konkurenčnost, saj večji založniki 

privabljajo uveljavljene avtorje, zaradi zmanjšanja števila založb pa bi novi avtorji 

imeli manj možnosti za izdajanje svojih del. 

 

Po mnenju Tambinija (Bašić in Kučić 2005: 16-17) so negativne posledice medijske 

koncentracije naslednje: 

o Pluralizem virov: demokracija v družbi je lahko ogrožena, če postane en 

glas oziroma mnenje dominantno oziroma če ni možnosti soočanja z 

drugimi glasovi in mnenji.  

 

o Pluralizem vsebin: koncentracija lastništva in želja po večjih dobičkih v 

primeru knjižnega založništva vpliva na to, da se določeni naslovi, ki so 

namenjeni manjšinskim družbenim skupinam, ne izdajo, ker njihova izdaja 

ni ekonomsko upravičena. Če knjige, ki so namenjene manjšinski 

populaciji, izidejo, se običajno ne prodajajo prek knjigarn, temveč prek 

internetnih knjigarn. Posledica je, da je na trgu veliko knjig, ki pa se 

vsebinsko ne razlikujejo zelo. To trditev potrjuje Hotellingov zakon, ki 

pravi, da se ekonomsko racionalni tekmeci vedno koncentrirajo na sredini 

med različnimi potrošniškimi okusi. 
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o Pluralizem izpostavljenosti: če so posamezniki izpostavljeni podobnim 

knjižnim vsebinam, je njihova (politična, kulturna) izbira omejena.  

 

Pluralizem ponudbe v skladu z načeli kulturne raznovrstnosti ne sme biti odvisen od 

dejanske porabe medijskih vsebin. Pluralizem sam po sebi ne pomeni samo več 

različnih izdelkov ali različnih ponudnikov na posameznem trgu, temveč je potreba po 

pluralizmu povezana z reprezentacijo različnih političnih pogledov in oblik kulturnega 

izražanja v posamezni družbi (Bašić in Kučić 2005: 16). Za področje knjižnega 

založništva to pomeni, da ni dovolj, da izhaja vse več knjig, temveč je pomembno, da 

so vsebine knjig raznolike in ne zadovoljujejo le okusa širših množic. Bašić in Kučić 

sta v knjigi Monopoli zapisala (2005: 15), da sta  prva pogoja za medijski pluralizem 

pluralizem lastništva (obstoj različnih in neodvisnih ponudnikov medijskih vsebin) ter 

pluralizem mnenjske ponudbe (pluralnost medijskih vsebin).  

 

Ključno vprašanje je, ali so koncentracija kapitala in oligopolne razmere v kulturni 

industriji, tako pri filmu, televiziji, glasbi in tudi knjigi, povzročile izoblikovanje 

medijskih vsebin, ki so bolj ali manj podobne in jih večinoma lahko uvrstimo na 

področje zabave. Statistike kažejo, da se število izdanih knjižnih naslovov iz leta v 

leto povečuje. Kot primer lahko navedem ZDA, kjer je bilo leta 1960 izdanih 15.012 

novih naslovov, leta 1989 pa že 53.446 (Finkelstein in McCleery 2005: 123). V 

Franciji je v začetku šestdesetih let izšlo vsako leto okoli 12 tisoč naslovov, v letu 

2000 pa že okoli 50 tisoč (Breznik 2005: 35). V Sloveniji je leta 1970 izšlo 1102 

naslovov, leta 1990 2413 naslovov in leta 2000 4186 naslovov.  

 

Vendar pa bomo v nalogi poskušali odgovoriti na vprašanje, ali velika količina izdanih 

knjig zagotavlja tudi raznovrstnost vsebin. Mnenje Maje Breznik (2005: 30) je, da je 

čedalje več izdanih knjig velikokrat le kopiranje prejšnjih. Podobno je mnenje 

Bašićeve za področje televizije, kjer je danes prek digitalnih sprejemnikov mogoče 

sprejemati do tisoč televizijskih programov, ki pa se po programski ponudbi in 

formatu ne razlikujejo pomembno (Bašić in Kučić 2005: 14). Neposredna primerjava 

med televizijo in knjigo ni mogoča, saj, kot piše Zaid (2006: 68-69), televizijske 

oddaje ni mogoče narediti za tisoč gledalcev, knjigo pa je v določenih primerih 

smiselno natisniti za tisoč ali celo manj bralcev.  
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Razlogi za »nepestrost« knjižne ponudbe se lahko skrivajo v tem, da so velike 

založbe, tako v svetu kot tudi pri nas, usmerjene predvsem k povečanju dobička in si 

ne dovolijo tveganj. Izdajajo tisto, kar vedo, da bo prineslo dobiček. Knjige, po katerih 

ni takojšnjega povpraševanja, se zelo hitro umaknejo s knjižnih polic. Založniška 

industrija sloni na uspešnicah in na pisateljih, ki jih producirajo. Jason Epstein (2001: 

33) v knjigi Book Business piše, da je bilo v ZDA v desetih letih, od leta 1986 do 

1996, na seznamih stotih najbolj prodajanih knjig kar 63 naslovov, ki jih je napisalo le 

šest avtorjev: Tom Clancy,25 John Grisham,26 Stephen King,27 Dean Koontz,28 

Michael Crichton29 in Danielle Steel.30 John Grisham, Dean Koontz in Danielle Steel 

izdajajo svoje knjige pri založbah, ki so v lasti družbe Bertlesmann, Michael Crichton 

pa izdaja knjige pri založbi, ki je v lasti družbe News Corporation.  

 

Kar štirje od šestih avtorjev uspešnic izdajajo pri založbah, ki so v lasti dveh največjih 

medijskih korporacij. To dejstvo je zanimivo in govori o veliki moči ter vplivu največjih 

medijskih in založniških velikanov. To je dokaz, da imajo le velike založniške hiše 

dovolj sredstev za promocijo uspešnih avtorjev in hkrati dovolj denarja, da lahko 

plačujejo velikim knjigarniškim verigam za promocijo svojih knjig.31 Eric de Bellaigue 

                                                 
25 Tom Clancy izdaja svoje knjige pri založbi Putnam, ki je del velike založniške skupine Penguin 

Group. Penguin Group je drugi največji  založnik knjig v angleškem jeziku. 
26 John Grisham izdaja svoje romane pri založbi Doubleday, ki je del založbe Random House. Založba 

Random House ima v lasti številne založbe in je največji založnik splošne literature (general trade) v 

angleškem jeziku. Založba Random House je v lasti družbe Bertlesmann. 
27 Stephen King izdaja svoje romane pri založbi Scribner. 
28 Dean Koontz svoje knjige izdaja pri založbi Bantam, ki je v lasti založniške skupine Random House, 

ta pa je v lasti družbe Bertlesmann. 
29 Michael Crichton izdaja romane pri založbi Harper Collins, katere lastnica je družba News 

Corporation. 
30 Daniele Steel svoje ljubezenske romane izdaja pri založbi Delacorte Press, ki je v lasti založniške 

skupine Random House, ta pa je v lasti družbe Bertlesmann. 
31 V ZDA so se v dvajsetem stoletju tudi na področju knjigotrštva zgodile velike spremembe. Večina 

knjig, več kot petdeset odstotkov, se danes proda v knjigarniških verigah, neodvisne, zasebne 

knjigarne prodajo le sedemnajst odstotkov knjig. Ostalo se proda prek knjižnih klubov in interneta. 

Schiffrin (2000: 125) piše, da se je število neodvisnih knjigarn zmanjšalo s 5400 v letu 1990 na 3200 v 

letu 2000. Razlogi se skrivajo v velikih popustih, ki jih knjigarniške verige ponujajo za nakup uspešnic. 

Knjigarniške verige so predvsem osredotočene na prodajo uspešnic in jih ne zanimajo naslovi, 
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(2004: 191) navaja primer založbe Penguin, kjer se intenzivno osredotočajo na 10 

odstotkov naslovov, ki jim namenijo največji možni proračun za promocijo. Ta pristop 

je upravičen s finančnega vidika, je pa diskriminatoren do naslovov, ki nimajo tako 

močnega tržnega potenciala. Posledica izrazitega osredotočanja na peščico 

uspešnih naslovov je tekmovanje med založbami za znanimi avtorji, katerih knjige se 

uspešno prodajajo.  

 
Naslednja posledica »iskanja« uspešnic je privedla do hitrega povečevanja števila 

izdanih naslovov in vse manjših naklad. Po drugi strani pa naj bi iskanje uspešnic 

povzročilo tako imenovano homogenizacijo knjižne ponudbe, saj se založbe 

večinoma naj ne bi odločale za izide knjig, ki so namenjene manjšinskim populacijam 

v družbi.  

 

Nasprotno je stališče Chrisa Andersona, ki v knjigi z naslovom The Long Tail razlaga 

nov poslovni model, ki je nastal v Združenih državah Amerike zaradi razvoja 

interneta. Anderson pravi, da se naša kultura in ekonomija izrazito odmikata od 

osredotočanja na relativno malo uspešnic k velikemu številu niš v dolgem repu (2006: 

52). Internetni trgi so omogočili, da se prodajajo proizvodi, ki zanimajo zelo malo ljudi. 

Dodam lahko, da je takšen poslovni model lahko uspešen le na velikih trgih in ga ne 

moremo prenesti v Slovenijo, kjer nimamo niti ene same spletne knjigarne, ki bi 

prodajala knjige vseh slovenskih založnikov.  

 

André Schiffrin v knjigi The Business of Books govori o učinkih koncentracije kapitala 

na ameriško založništvo. Pravi, da »zahtevnejši« naslovi zdaj izhajajo v majhnih 

nakladah, pred desetletji pa so izhajali v velikih nakladah ter ob veliki pozornosti 

bralcev in bralk. Schiffrin (2000: 105) trdi, da zaradi visokih profitnih pričakovanj v 

ZDA obstaja »cenzura trga«. Knjiga se mora pri velikih založnikih v ZDA in Veliki 

                                                                                                                                                         
namenjeni specifičnemu bralstvu. Naslednji problem je, da nadzirajo tako velik del trga, da lahko 

postavljajo pravila igre v odnosu z založbami. To se kaže v tem, da jim morajo založbe plačevati, če 

želijo, da se njihova knjiga pojavi na knjigarniških policah. Poleg tega knjigarniške verige odpirajo 

svoje knjigarne ob neodvisnih založbah, kar povzroča propad le-teh. Posledica takšnega razvoja je, da 

imajo neodvisni založniki vse manj možnosti za promocijo in prodajo svojih naslovov. V ZDA je prišlo 

do tega, da knjigarniške verige od založb zahtevajo, da avtorji svoje knjige promovirajo le pri njih.  
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Britaniji prodati vsaj v 20 tisoč izvodih, da se odločijo za njen izid. V založbah se je 

spremenilo tudi uredniško delo, saj o izidu naslova ne odloča več urednik, temveč 

skupina ljudi, od katerih imajo tržniki in prodajniki glavno besedo. S tem je velikokrat 

onemogočen izid naslovov, ki nimajo močnega tržnega potenciala, hkrati pa se 

založbe težko odločijo za izid knjige novega, neznanega avtorja.  

 

Tudi v Evropi in Sloveniji se pri večjih založbah odločajo, katera knjiga bo izšla in 

katera ne, strokovnjaki za trženje, in ne uredniki. Posledica tega je, da knjige, ki so 

namenjene ožjemu krogu bralcev, velikokrat ne izidejo zaradi vnaprejšnjih 

predvidevanj, da ne bodo prinesle ustreznih dobičkov. Ker so se velike in pridobitno 

naravnane založbe v veliki meri odpovedale izdajam »zahtevnejših« naslovov, za 

izdajo te produkcije skrbijo manjše in nepridobitno usmerjene založbe. Te izdajajo 

knjige, ki so jih večji založniki izrinili iz svojih programov. Izid teh knjig je v veliki meri 

omogočen tudi ob pomoči državnih subvencij. Težava manjših založb je, da so 

omejene pri sredstvih za trženje, zato se velikokrat zgodi, da nepridobitni naslovi ne 

dosežejo bralcev. 

 

Schiffrin je prepričan (2000: 104), da je logika dobička oziroma prepričanje, da mora 

biti vsaka izdana knjiga donosna, napačno. Pravi, da za ZDA velja, da večina 

romanov prvencev prinaša izgubo. Nove ideje in novi avtorji potrebujejo čas za svojo 

uveljavitev. S tem ko se velike založbe odločijo, da bodo izdale le tiste knjige, ki bodo 

takoj prinašale dobiček, avtomatično izločijo številne naslove. Breznikova (2005: 37) 

trdi, da poglavitna dilema, ki se pojavlja v zvezi z globalizacijo, ni v tem, da je 

založništvo produkcija, ki se neskončno širi, temveč sito, ki odloča, katere vsebine bo 

prepustilo do bralcev in katerih ne.  

 

V ZDA in Veliki Britaniji se je trend komercializacije založniških programov pospešil v 

zadnjih letih tudi zato, ker so se močno zmanjšali proračuni za knjižnice, to pa je 

privedlo do tega, da knjižnice naročajo manj naslovov. Včasih so samo knjižnice v 

Veliki Britaniji odkupile 1600 izvodov romana ali pesniške zbirke, kar je omogočilo 

izid raznovrstnih naslovov, ki niso bili nujno namenjeni množičnemu trgu.  

 

Zagovorniki industrializacije založništva pogosto branijo stališče, da je »kulturna 

industrija« usmerjena v zadovoljevanje potrošnikovih potreb. Izbira potrošnika naj bi 
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bila za založbo prioriteta, potrošnik pa kralj. Schiffrin trdi (2000: 103), da je potrošnik 

in njegova izbira stvaritev »kulturne industrije« same. Potrošnik torej ne more 

soustvarjati ponudbe s svojimi izbirami, ker potrošnika samega ustvarja ta ponudba.  

 

Posledica delovanja založb po načelu doseganja čim večjega dobička je tudi ta, da 

so se delovni procesi v založbah in posledično knjižni programi bistveno spremenili. 

Kot piše Kovač (1999:35), sta se kakovost in status uredniškega dela poslabšala. 

Založbe so urednikom postavile časovne omejitve za urejanje rokopisov in posledica 

tega so manj kakovostne knjige.  

 

Nove tehnologije, predvsem digitalni tisk, so omogočile, da lahko danes knjigo izda 

prav vsak. Zato, kot trdi Greco (1997: 54), na področju založništva ne moremo 

govoriti o monopolih, saj lahko vsak čez noč postane založnik. Ta trditev je ustrezna. 

Vendar ni dovolj le, da nekdo knjigo natisne ali jo objavi na internetu, temveč je 

pomembno tudi, da knjiga pride do bralcev. Pri tem se soočimo z vprašanjem 

distribucije in promocije knjige. Na tem področju pa posameznik nikakor ne more 

enakopravno nastopati proti podjetjem, ki imajo samostojne trženjske oddelke in 

oddelke odnosov z javnostmi ter v lasti knjigarne ali cele verige knjigarn.  

 

Monopoli nad distribucijskimi kanali omogočajo, da so knjige manjših založb 

neprepoznavne. Kot primer lahko navedem trditev Iana Burnsa iz založbe Macmillan, 

da je vpliv knjigarniških verig v Veliki Britaniji na to, kaj in kako založbe izdajajo, zelo 

velik (Bellaigue 2004: 27). Torej tudi procesi koncentracije na področju knjigotrštva 

lahko privedejo do tega, da se bodo založniki za izdajo knjig odločali na podlagi tega, 

kar bodo knjigarniške verige želele prodajati, in ne na podlagi tega, kar bodo 

založniki menili, da je vredno izdati.  

 

V nadaljevanju bo predstavljen pregled razvoja založništva v svetu in v Sloveniji z 

vidika zgodovinskih razlogov, ki so privedli do koncentracije kapitala na področju 

založništva. 
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7 KLJUČNI ZGODOVINSKI RAZLOGI, KI SO VPLIVALI NA RAZVOJ 
ZALOŽNIŠTVA 

 
Naša družba temelji na menjavah, ki jih omogočajo komunikacijski procesi. Pisanje 

kot oblika socialne komunikacije je staro toliko, kot je stara naša civilizacija. Prvi nam 

znani zapisi so se pojavili pred 5000 leti v Mezopotamiji. Okoli 3500 let pr. n. š so 

sumerske poljedelske skupnosti začele ustanavljati mestne države. V njih so si morali 

ljudje organizirati življenje in na glinene plošče so začeli zapisovati zakone in pravila, 

ki so urejala trgovinsko menjavo in lastništvo. Kot pravita Finkelstein in McCleery 

(2005: 29), se pisanje pri Sumercih ni razvilo zaradi potrebe po zapisovanju jezika, 

temveč kot pomoč za pomnjenje.  

 

Mezopotamska pisava je bila ena od mnogih, ki so neodvisno nastale na različnih 

koncih sveta. V Egiptu so se približno 3000 let pr. n. š. pojavili hieroglifi, Kitajska 

pisava je nastala okoli 1500 pr. n. š. in Grška okoli leta 800 pr. n. š. (Finkelstein in 

McCleery 2005: 29). Egipčani so bili prvi, ki so svoje zapise hranili na papirusu. 

Njihova pisava je v nasprotju s sumersko nastala zaradi političnih potreb. Tudi v stari 

Grčiji in Rimu so zapise hranili na zvitkih iz papirusa. Presenetljivo je, da so že v tistih 

časih obstajale knjižnice, ki so hranile tudi po 700 tisoč zvitkov.  

 

V Rimu je med letoma 40 do 103 n. št. nastal prvi kodeks.32 Kljub izumu kodeksa so 

Rimljani svoje zapise še vedno hranili na papirusovih zvitkih. Kristjani pa so prvi svoje 

verske zapise hranili s pomočjo kodeksov. Od leta 400 dalje so knjige iz 

pergamentnega papirja postale standard po vsej Evropi. Nekaj stoletij kasneje so na 

kitajskem izumili papir, narejen iz lanu ali konoplje. Ta izum so v 8. stoletju prevzeli 

Arabci in enkrat med letoma 800 in 1000 je prek sredozemskih držav prišel v Italijo. 

Prav Italijani so bili tisti, ki so močno izboljšali tehnike izdelave papirja, in njihov papir 

je postal cenjen po vsej Evropi (Finkelstein in McCleery 2005: 35-36).  

 

V 15. stoletju je bil v Evropi izumljen tiskarski stroj in v drugi polovici 15. stoletja je 

Gutenberg v Mainzu natisnil Biblijo. Izum tiska je knjigo spremenil iz elitističnega 

                                                 
32 Kodeks je bil prva knjiga. Zanj je bila značilna pravokotna oblika in zvezane strani, popisane na 

obeh straneh. Narejen je bil iz pergamentnega papirja pridobljenega iz živalskih kož.  
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izdelka v izdelek za široko porabo. Bolj nazorno se da to opisati s primerom, da je 

pred izumom tiska posamezni tekstopisec spisal dve knjigi letno, povprečne naklade 

prvih tiskanih knjig pa so se gibale od 200 do 1000 izvodov (Eisenstein, 1968: 3). 

Tiskarski izum se je za tiste čase zelo hitro širil po Evropi. Že leta 1480 je imelo več 

kot sto mest v Evropi tiskarne, od tega jih je bilo 50 v Italiji, 30 v Nemčiji, 9 v Franciji, 

po 8 na Nizozemskem in v Španiji, po 5 v Belgiji in Švici, 2 na Češkem in 1 na 

Poljskem. Febvre in Martin ocenjujeta, da je bilo od objave Gutenbergove Biblije do 

konca 15. stoletja v Evropi natisnjenih več kot 20 milijonov knjig. Število knjig, 

natisnjenih med letoma 1500 in 1600, je doseglo 150 ali celo 200 milijonov 

(Anderson 1998: 43). Knjiga je naenkrat postala dostopna vsakomur, ki je znal brati. 

Kot pravi Marshall McLuhan v knjigi The Guttenberg Galaxy (2002: 125; Anderson 

1998: 43), je bila knjiga na poseben način prvo sodobno industrijsko blago široke 

porabe in množične produkcije. 

 

Knjigo je bilo naenkrat treba tako kot vsako drugo blago ustvariti, distribuirati in 

prodati. Na začetku so bili prav tiskarji tisti, ki so se ukvarjali tako s tiskom kot tudi z 

založništvom in knjigotrštvom. Lokalni trgi so bili za tiskarje obvladljivi, dokler so s 

knjigami oskrbovali le univerze, samostane in redke zbiratelje. Prvi trg so bili 

izobraženci, kot pravi Anderson (1998:48), široka, toda tanka plast ljudi, ki so brali v 

latinščini. Kapitalski vložki v nakup opreme za tisk so bili veliki in tiskarji so morali 

prodati čedalje več knjig, kar jih je sililo v iskanje novih trgov. Naslednji korak je bil 

vzpostavitev mednarodne prodajne mreže. Uspešni založniki so odprli podružnice v 

večjih krajih in mestih, obiskovali so mednarodne knjižne sejme in delovali kot 

agentje za druge založbe. V sto petdesetih letih je prišlo do zasičenosti trga knjig 

natisnjenih v latinščini. Ko je bil ta trg zapolnjen, so se po logiki kapitalizma tiskarji 

usmerili k potencialno velikim trgom enojezičnih množic. Tiskarji so začeli tiskati 

raznovrstne knjige v večjih količinah in v jeziku množic. Tiskali so tudi manjše in 

cenejše knjige, namenjene široki porabi. Takrat je trg naenkrat postal prevelik, da bi 

ga lahko sami preskrbovali. Ugotovili so, da je njihov posel odvisen od učinkovite 

distribucije. Kot pišeta Finkelstein in McCleery (2005: 47), so uspešni tiskarji zrasli v 

poslovneže, ki so poleg tiskarskih hiš ustanovili podjetja za prodajo knjig.  
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Najbolj znani založniki tiskarji tistega časa so bili Manutius iz Benetk, Koberger iz 

Nüremberga in Plantin iz Antwerpna.33 Največji knjižni sejmi v Evropi so bili v 

Antwerpnu, Lyonu, Leipzigu in Frankfurtu. Frankfurt je bil najprej največji center za 

prodajo rokopisov in nato je zrasel v največji knjižni sejem. Iz zapisanega lahko 

vidimo, da so se že prvi založniki tržno obnašali in v založništvu se je vse do danes, 

kljub pojavu digitalnega tiska, ohranilo vodilo dosegati čim večje naklade ob čim 

manjših stroških.  

 

Ena od pomembnih posledic tiskanja knjig v domačih jezikih je vplivala tudi na 

spremenjen razvoj založništva. »Po letu 1640, ko je bilo vse manj knjig tiskanih v 

latinščini, vse več pa v domačih jezikih, je založništvo prenehalo biti mednarodno 

podjetništvo. Propad latinščine ponazarja širši proces, v katerem so se stare 

skupnosti, ki so jih povezovali sveti jeziki, postopno cepile, pluralizirale in 

teritorializirale (Anderson 1998: 28).«  

  

To nas privede do naslednje bistvene posledice izuma tiska, to je standardizacija 

vseh večjih evropskih jezikov. Febvre in Martin ocenjujeta, da je bilo 77 odstotkov 

knjig, natisnjenih pred letom 1500, še vedno v latinščini. Leta 1600 pa je bila že 

večina knjig natisnjenih v domačih jezikih. Anderson pravi (1998: 48-49), da so 

revolucionarni vzpon domačih jezikov poleg kapitalizma podprli še trije dejavniki: 

o Prvi je bil sprememba pomena latinščine, ki je postala vse bolj oddaljena 

od vsakdanje rabe.  

o Drugi razlog je iskati v oblikovanju domačih jezikov zaradi upravnih 

namenov.  

o Tretji in za to delo najpomembnejši razlog je vpliv reformacije, ki velik del 

svojega uspeha dolguje tiskarskemu kapitalizmu. Saj ko je Martin Luther 

leta 1517 na vrata cerkve v Wittenbergu pribil svoje teze, so bile te 

natisnjene v nemščini in v zelo hitrem času so obšle vso deželo. Med 

letoma 1520 in 1540 je v nemščini izšlo trikrat več knjig kot med letoma 

1500 in 1520. Luther je bil pri tem osrednja figura, saj je bilo njegovih del 

tretjina vseh knjig v nemškem jeziku, ki so bile prodane med letoma 1518 

in 1522. Med letoma 1522 in 1546 se je pojavilo 430 izdaj njegovih 

                                                 
33 Tiskarska hiša Plantin je imela v začetku 16. stoletja 24 tiskarn s po več kot sto delavci. 
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prevodov Biblije. Luther je prvi pisec uspešnice, ki je bila prepoznana kot 

taka, oziroma bil je prvi avtor, čigar ime je prodajalo knjige.  

 

S procesom mehanske reprodukcije in distribucije identičnih izvodov posameznega 

besedila so se začele oblikovati zamišljene skupnosti bralcev. Kot trdi Anderson, sta 

bila roman in časopis tehnični sredstvi za »re-prezentacijo« tiste vrste zamišljene 

skupnosti, ki jo imenujemo narod (Anderson 1998: 27-34 ; Eisenstein 1968: 20).34  

  

Devetnajsto stoletje je bila naslednja prelomnica v zgodovini knjige. Industrializacija 

vseh procesov, ki so spremljali nastanek knjige, je privedla do nižjih stroškov 

produkcije in večjega števila knjig, ki jih je bilo mogoče natisniti v krajšem času. To so 

omogočili parni tiskalni stroj, mehansko postavljanje črk in inovacije pri reprodukciji 

ilustracij (Finkelstein in McCleery 2005: 61). Posledica industrializacije je bila potreba 

po izobraženi delovni sili, vešči branja in pisanja. Delež pismenih, torej potencialnih 

bralcev knjig, se je zaradi teh potreb močno povečal. Te spremembe so vplivale na 

skokovit razvoj založništva. Kot primer lahko navedem, da je bilo v Veliki Britaniji do 

leta 1750 vsako leto natisnjenih sto novih naslovov, leta 1825 jih je bilo šeststo in na 

začetku dvajsetega stoletja se je ta številka povzpela na šest tisoč naslovov 

(Finkelstein in McCleery 2005: 62). V devetnajstem stoletju so se v Angliji in ZDA tudi 

prvič pojavile popularne knjižne zbirke v veliki nakladi in so se prodajane po nizkih 

cenah predvsem na železniških postajah.  

 

                                                 
34 Kot pravi Anderson (1998: 45), se branje dogaja v tihi zasebnosti, vendar pa se vsak bralec 

(predvsem časopisni) zaveda, da se istega obreda hkrati z njim udeležujejo tisoči ljudi, za katere ve, 

da obstajajo, a jih ne pozna. Ta obred, ki se ponavlja vsak dan, ustvarja tisto posebno zaupanje 

skupnosti v anonimnost, ki je zaščitni znak modernih narodov.  
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8 ZALOŽNIŠTVO V 20. STOLETJU 
 

Založništvo se je predvsem v zahodni Evropi in ZDA po drugi svetovni vojni razvilo v 

donosno dejavnost. Razlogi, ki so do tega privedli, so skriti v industrializaciji 

založništva in spremenjenem pogledu na knjigo, ki ni bila več samo kulturna dobrina, 

temveč je postala (skoraj) izenačena z ostalimi proizvodi na trgu. Te spremembe so 

povzročile hitro rast založb, ki so postale klasična podjetja, katerih glavni cilj je bil 

doseči čim večji dobiček. Založniške hiše so postale zanimive za vlagatelje, in to je 

privedlo do združevanj, nakupov deležev in prevzemov. V nadaljevanju bom 

analizirala dejavnike, ki so vsak po svoje pripomogli k industrializaciji založniške 

dejavnosti. 

 

Kovač v knjigi Skrivno življenje knjig (1999: 31–33) opisuje, da so k temu pripomogli 

predvsem knjižni klubi in pojav mehko vezanih knjig. Kot piše, so knjižni klubi v ZDA 

nastali že v dvajsetih letih preteklega stoletja. Delovali so tako, da so se člani 

obvezali vsak mesec po znižani ceni kupiti vsaj eno knjigo. Kljub bojazni, da bodo 

klasične knjigarne propadle, se to ni zgodilo. Trdi, da so klubi povzročili, da so se 

bralne ali bolje »nakupovalne« navade ljudi okrepile in so pozitivno vplivale na razvoj 

založništva.  

 

V začetku dvajsetega stoletja je v založništvu prišlo do inovacije, ki je knjigo približala 

množicam, založnikom pa omogočila še večji zaslužek. Leta 1935 je angleški 

založnik Allen Lane ustvaril mehko vezano zbirko knjig, ki jo je poimenoval Penguin. 

Mehko vezane knjige so prodajali že pred tem, Lane pa je bil prvi, ki je knjigo izenačil 

z ostalim blagom široke porabe. Inovativen je bil v tem, da je prvi začel knjige 

prodajati v veleblagovnicah. Njegove knjige so bile odlično oblikovane, imele so zelo 

barvite in prepoznavne naslovnice, bile pa so tudi cenovno ugodne, saj je 

posamezen izvod stal le 6 penijev. Knjige iz zbirke Penguin so se tiskale v visokih 

nakladah, da so lahko ohranili nizko prodajno ceno. Čeprav ostali založniki niso 

verjeli v uspeh mehko vezanih knjig in so Lanu napovedovali bankrot, so se knjige iz 

zbirke Penguin odlično prodajale. Postale so zelo priljubljene, saj so jih v enem letu 

prodali 3 milijone (Feather 1996: 206–211; Kovač 2001: 22). 
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Mehko vezane žepne knjige so množično začeli tiskati med drugo svetovno vojno in 

so bile namenjene za zabavo in »izobraževanje« vojakov. Po vojni se je tisk teh knjig 

močno razširil, knjige pa niso prodajali le v knjigarnah, temveč tudi v kioskih in 

živilskih trgovinah. Značilnost teh knjig je bila nizka cena. Na ta način je knjiga 

postala blago široke porabe, saj ni bila več dostopna le kulturnim elitam, temveč si jo 

je lahko privoščil vsak.  

 

Poleg naštetih dejavnikov je k industrializaciji knjige pripomogel tudi pojav drugih 

medijev. Širjenje bralnih navad je potekalo vzporedno s širjenjem televizije, saj, kot 

trdi John Dessauer (1993: 14), vse boljša dostopnost do informacij željo po njih 

povečuje, ne pa zmanjšuje. Statistike Evropske unije kažejo, da se čas, namenjen 

branju, nenehno krči. Raziskava Goethejevega inštituta je pokazala, da so Nemci v 

letu 2000 18 minut na dan namenili branju knjig v nasprotju z letom 1980, ko so brali 

povprečno 22 minut na dan. V istem obdobju je poraba drugih medijev (televizija, 

internet) poskočila s 5 na 8 ur na dan.35  

 

Po mnenju Alberta N. Greca se je v ZDA založniška dejavnost prepoznala za 

industrijo v šestdesetih letih. V knjigi The Book Publishing Industry opisuje, da je 

takrat Johnsonova administracija uvedla socialni program »vojne proti revščini« in je 

knjižnicam ter šolam namenila velika sredstva za nakup knjig. Korporacije so to 

dojele kot poslovno priložnost in začele prevzemati založbe. Ravno velike investicije 

v knjižnice in šole pa so paradoksalno omogočile, da so zaradi povečane prodaje 

knjig založbe postale zelo donosne in posledično zanimive za vlagatelje.  

 

Grecova analiza zgodovine ameriškega založništva se sklada z Bellaigujevim 

prikazom poteka združevanj. Bellaiguje (2004: 3) pravi, da lahko pri analizi finančnih 

transakcij na področju založništva v ZDA in VB zasledimo, da so potekale v treh 

fazah. Prva faza se je začela v šestdesetih letih, ko je v ZDA veljala teorija, da se bo 

dobiček povečeval ob združevanju medijskih hiš z založbami. Posledično so velike 

ameriške televizijske hiše in podjetja, ki so se ukvarjala z novimi tehnologijami (npr. 

Xerox), začela kupovati založbe. Vzporedno so se prevzemi začeli dogajati tudi v 

Veliki Britaniji. Tam je v tem času London Week Television prevzela založbo 

                                                 
35 Publishing Market Watch, Final Report, January 2005, str. 104. 
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Hutchinson, televizijska hiša Granada pa je kupila založbe MacGibbon & Kee, Rupert 

Hart-Davis in Panther (Bellaigue 2004:3). Druga faza je bila, ko so ameriška podjetja 

pokazala interes in začela kupovati angleške založniške hiše. 

 

Tretja faza je nastopila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je vse obrnilo 

na glavo in so angleške založbe investirale na ameriški trg. To se je zgodilo, ker so v 

Združenih državah Amerike državna sredstva, ki so jih vlagali v nakupe knjig, zaradi 

vietnamske vojne usahnila in založbe niso bile več tako donosne. Korporacije so se 

na to odzvale tako, da so v sedemdesetih in osemdesetih letih založbe začele 

prodajati. Založbe so bile potem na voljo, da so jih za »razumno ceno« kupovale 

nemške in angleške založbe, kot so Bertelsmann, Elsevier in Pearson, ali pa so jih 

kupile ameriške korporacije, ki so se bojevale za hegemonijo na področju »zabavne 

industrije«, kot na primer Disney, Westinghouse in Time Warner.  

 

Sledila so osemdeseta leta, ko so prevzemi in združitve dobili širše (globalne) 

razsežnosti, saj so se angleškim, nemškim in ameriškim podjetjem pridružila še 

francoska, avstralska in kanadska podjetja. Večina nakupov se je zgodila na 

ameriškem trgu. Od leta 1985 do 1989 je nemški Bertelsmann kupil Doubleday, 

založba Pearson je kupila Addison-Wesley, Hachette je prevzel Grolier, News 

Coropration v lasti Ruperta Murdocha je kupila Harper & Row, ki se je nato združila z 

založbo William Collins v HarperCollins in Maxwell Communications je prevzela 

Macmillan Inc. (Bellaigue 2004: 4).  

 

Od začetka devetdesetih let dalje so se združevanja nadaljevala, vendar jih je bilo 

manj, bila pa so kapitalsko obsežnejša. Značilnost tega obdobja je nastanek velikih 

mednarodnih medijskih konglomeratov (Finkelstein in McCleery 2005: 122). Leta 

1995 je Holtzbrinck kupil večino v založbi Macmillan, 1998 leta je Bertelsmann36 

plačal 1,3 milijarde dolarjev za nakup založbe Random House, Elsevier in Reed 

International pa sta se združila v skupino, katere vrednost je presegla 6 milijard 

funtov. Leta 2000 je Reed Elsevier za 5,7 milijarde dolarjev kupil Harcourt General in 

                                                 
36 Nemška založba Bertelsmann je bila ustanovljena leta 1835 in danes združuje 100 založb v 13 

državah. Vse založbe, združene v koncern Bertelsmann, izdajo 8000 knjig na leto. Poleg založb ima v 

lasti še televizijske in radijske postaje, glasbene založbe, tiskarne in knjižne klube.  
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to leto se je podjetje AOL (ponudnik internetnih storitev) združilo s podjetjem Time-

Warner, medijskim konglomeratom, ki izdaja tudi knjige. Ta nakup je bil vreden 165 

milijard dolarjev, vendar je bil nakup založniškega dela vreden »le« 1,1 milijarde. 

Posli, ki se odvijajo med medijskimi giganti, kažejo, da založništvo v celotni 

komunikacijski industriji igra manjšo vlogo (Bellaigue 2004: 5; Finkelstein in McCleery 

2005: 122; Schiffrin 2000: 1).  

 

Leta 2003 je pet največjih medijskih korporacij nadzorovalo osemdeset odstotkov 

prodaje vseh knjig v ZDA. Največja korporacija je Time Warner,37 ki je imela v lasti 

Little, Brown and Company in knjižni klub Book-of-the-Month Club. Naslednja je bila 

The Walt Disney Company,38 ki je imela v lasti založbo Hyperion. Tretja je 

Viacom/CBS,39 ki ima v lasti založbo Simon & Schuster. Na četrtem mestu je 

Bertelsmann, na petem pa Murdoch's News Corporation,40 ki ima v lasti 

HarperCollins (Shiffrin 2000: 2-3; Bagdikian 2004: 3). Za vse te ogromne medijske 

korporacije je značilno, da združujejo podjetja z vseh medijskih področij: od filma, 

televizije, radia, časopisov do revij in knjig, kar jim omogoča, da iste vsebine 

producirajo skozi vse te medije.41  

 

Bagdikian v svoji knjigi The New Media Monopoly utemeljuje, da si ti medijski velikani 

niso konkurenčni, temveč sodelujejo in s tem krepijo svojo moč, ki je postala gonilna 

sila pri oblikovanju življenja sodobne Amerike in posredno celotnega sveta. 

 

                                                 
37 Time Warner ima v lasti televizijske družbe (HBO, Turner), internetno družbo (AOL), revijalno in 

knjižno založbo Time Inc., filmsko hišo (New Line Cinema) in družbo Warner Bros Entertainment. 
38 Medijska hiša Walt Disney Company je bila ustanovljena 1923 leta in je lastnica filmskih studiov, 

zabaviščnih parkov, televizijskih in založniških hiš. 
39 Medijska hiša Viacom/CBS je lastnica založbe Simon & Shuster. V lasti ima filmski studio 

Paramount Pictures, televizijske postaje (CBS, MTV), radijske postaje, glasbeno založbo Famous 

Music in tematski park.  
40 News Corporation ima v lasti založniško hišo HarperCollins Publishers, filmski studio 20th Century 

Fox, televizijsko družbo Fox, kabelske in satelitske programe, časopisne in revijalne založbe. 
41 V Združenih državah Amerike je medijska industrija, takoj za letalsko industrijo, gledano po izvozu, 

druga največja industrija. Leta 1998 je bilo v ZDA natisnjenih 70 tisoč novih knjig, prodanih jih je bilo 

2,5 milijardi in z njimi so založbe zaslužile 23 milijard dolarjev (Schiffrin, 2000: 7). 
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V ZDA in Veliki Britaniji se je, kot pravi Shiffrin (2000: 6), v desetih letih preteklega 

stoletja založništvo spremenilo bolj kot prej v vsem stoletju. V zadnjih petnajstih letih 

se je med založbami odvilo veliko finančnih transakcij. Njihove skupne značilnosti so: 

o geografska razpršenost 

o povečevanje tržnega deleža  

o želja po ustanovitvi medijske skupine 

o specializacija 

o globalizacija (Bellaigue 2004: 5–11). 

 

Iz zapisanega je razvidno, da knjižno založništvo prinaša le manjši del prihodkov 

medijskih korporacij. Vendar je vključevanje knjižnih založb v velike medijske 

korporacije spremenilo pogled na založniško dejavnost. Ko so medijske korporacije 

prevzele velike založniške hiše, je založništvo postalo del zabavne industrije. V očeh 

multinacionalk knjiga nima statusa dobrine posebnega kulturnega pomena. Za 

korporacije je značilno, da knjigo enačijo s filmom ali glasbeno zgoščenko. To 

pomeni, da je knjiga postala produkt zabavne industrije in s tem postala podvržena 

logiki profita. Korporacije se ne ukvarjajo s tem, ali neki knjižni naslov pripomore k 

kulturni pestrosti, zanimajo jih le uspešni naslovi in uspešni avtorji. Kot pišeta Bašić in 

Kučić (2005: 16), raziskave kažejo, da navzkrižno lastništvo zmanjšuje tveganost 

poslovanja (zaradi možnosti prelivanja sredstev iz enega medija v drugega) in 

lastnikom omogoča različne oblike ekonomskih ugodnosti, na primer navzkrižno 

promocijo (na podlagi knjižne uspešnice lahko medijska korporacija posname film, 

izda zgoščenko s filmsko glasbo, film in knjigo pa oglašuje v svojih časopisih in 

revijah). Kot primer lahko navedem knjigo z naslovom The Bridges of Madison 

County, avtorja Roberta James Wallerja. Knjiga je izšla leta 1992 pri založbi Warner 

Books, nato je leta 1997 studio Warner Bros posnel istoimenski film in isto leto je pri 

založbi Warner Bros izšla tudi zgoščenka s filmsko glasbo ter pri produkcijski hiši 

Warner Home Video še DVD. 

 

Vprašanje je, ali sta se zmanjšali raznovrstnost in pestrost knjižne ponudbe založb, ki 

so postale del medijskih multinacionalk. »Komercializacija« knjižnih vsebin se kaže 

na knjižni produkciji posameznih držav in k tej temi se bom vrnila ter jo podrobneje 

opisala v poglavju o knjižni produkciji zadnjih petnajstih let v Sloveniji. V nadaljevanju 



ZALOŽNIŠTVO V 20. STOLETJU 

 47

bom na kratko predstavila razvoj in bistvene značilnosti slovenskega založništva in 

knjigotrštva.  
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9 ZALOŽNIŠTVO IN KNJIGOTRŠTVO V SLOVENIJI 

9.1 Od leta 1550 do 1990 

 
V primerjavi z drugimi evropskimi državami se je v Sloveniji založništvo razvilo 

razmeroma pozno. Primož Trubar je bil prvi, ki je leta 1550 napisal in izdal 

Catechismus in Abecedarium v slovenskem jeziku. Leta 1575 je v Ljubljani začel 

delovati prvi slovenski tiskar Janž Mandelc, ki je natisnil enajst slovenskih 

protestantskih knjig. Bil je tudi knjigotržec. V šestnajstem stoletju, natančneje leta 

1584, je bilo največje slovensko založniško dejanje izdaja Biblije, ki jo je prevedel 

Jurij Dalmatin. Knjiga je izšla v nakladi 1500 izvodov, financirali pa so jo deželni 

stanovi. Med letoma 1550 in 1599 je bilo v slovenskem jeziku izdanih 56 knjig, ki so 

bile večinoma tiskane v Nemčiji (Žnideršič, 2001: 54).  

 

Prve knjige v slovenskem jeziku so postavile temelje slovenskega knjižnega jezika in 

bile hkrati pomembne graditeljice slovenske narodne identitete. Na Slovenskem je 

poleg založništva v slovenščini obstajalo tudi založništvo v latinščini in nemščini. Med 

izdanimi slovenskimi knjigami so v sedemnajstem in osemnajstem stoletju po 

tematiki prevladovale verske knjige. Strokovne knjige in učbeniki so izhajali v 

nemščini ali latinščini. V posvetni literaturi je slovenščina nadomestila nemščino v 

drugi polovici osemnajstega stoletja. Prva posvetna knjiga v slovenščini je bila Nova 

krajnska pratika, ki je bila izdana 1726 leta (Žnideršič, 2001: 54). V znanstveni 

literaturi se je slovenščina uveljavila šele v drugi polovici devetnajstega stoletja.  

 

Delitev dela med tiskarje, založnike in knjigotržce se je v Evropi zaradi povečane 

knjižne produkcije začela že v sedemnajstem stoletju. Na področju Slovenije je razvoj 

potekal drugače, saj so bili še v prvi polovici dvajsetega stoletja mnogi založniki 

hkrati tiskarji in/ali knjigotržci. Knjige so prodajali v svojih knjigarnah in jih tudi pošiljali 

v prodajo drugim založnikom oziroma knjigotržcem (Žnideršič, 2001: 53). Tako je v 

Sloveniji še danes in očitna zgleda sta založbi Mladinska knjiga in DZS. 

 

V času od 1615 do 1672, to je bil čas protireformacije, ni izšla nobena knjiga v 

slovenskem jeziku. Leta 1678 je Janez Vajkard Valvasor na gradu Bogenšperk 

ustanovil svojo tiskarno. Njegovo največje in najobsežnejše delo Slava vojvodine 
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Kranjske je izšlo leta 1689. Ta obsežni in bogato ilustrirani knjižni projekt je zaradi 

prevelikih stroškov pomenil tudi propad Valvasorjeve tiskarne. Leta 1678 je v 

Ljubljani začela delovati tiskarska, založniška in knjigotrška rodbina Mayr. Tradicijo 

rodbine Mayr so po letu 1731 nadaljevali založnik Adam Friderik Reichard, Janez 

Friderik Eger, Janez Retzer in Jožef Blaznik.  

 

Od sredine devetnajstega stoletja se je podjetje Jožefa Blaznika razvijalo v 

pomembno založbo, ki je izdajala poezijo, muzikalije, usmeril pa se je tudi v izdajanje 

knjig v velikih nakladah (molitveniki, praktične knjige, sanjske bukve). Ob koncu 

devetnajstega stoletja je v Ljubljani delovalo šest tiskarn, v Celju dve in v Mariboru tri. 

Leta 1851 je bila v Celovcu ustanovljena cerkvena založba Mohorjeva družba, ki se 

je kasneje razdelila na celjsko, goriško in celovško. Leta 1864 je bila ustanovljena 

Slovenska matica. Mohorjeva založba in Slovenska matica delujeta še danes. Leta 

1898 je začel v Ljubljani delovati prvi laični zasebni založnik Lavoslav Schwentner. 

Knjigarno in založbo v Ljubljani je vodil med letoma 1898 in 1938. Izdal je okoli 200 

knjig, med katerimi so bile knjige vseh takrat najpomembnejših pesnikov in pisateljev. 

Izdal je večino knjig Ivana Cankarja, zbrana dela Janeza Trdine in zbrana dela 

Janeza Kersnika. Prvi je sistematično izdajal knjige za otroke in pridobival zanje 

najboljše avtorje in ilustratorje. Skrbel je za dobro uredniško pripravo rokopisov in za 

kvalitetno likovno opremo knjig ter s tem dvignil oblikovanje slovenske knjige na 

raven vodilnih evropskih založb. Drugi pomemben ljubljanski založnik ob prehodu iz 

devetnajstega v dvajseto stoletje je bil Otomar Bamberg, ki je od leta 1869 do 1919 

vodil podjetje Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. Izdal je številne učbenike v 

slovenskem jeziku in dela slovenskih književnikov tistega časa (Žnideršič, 2001: 55).  

 

Kot pravi Kovač v knjigi Skrivno življenje knjig (1999: 21), je relativno pozen začetek 

našega nacionalnega založništva posledica dejstva, da vse do konca devetnajstega 

stoletja nismo imeli slovenskega srednjega razreda, ki bi kupoval dovolj knjig, da bi to 

omogočalo razvoj založb. Za pozen razvoj založništva v Sloveniji je pomembno tudi 

dejstvo, da je bila prva univerza ustanovljena šele leta 1919.  

 

Obdobje med prvo in drugo svetovno vojno je bilo z vidika razvoja založništva precej 

pestro, saj so bile ustanovljene številne založbe: Tiskovna zadruga (1916), Nova 

založba (1917), Modra Ptica (1929), Hram (1931), Akademska založba (1934), Naša 
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založba (1936) in še nekaj drugih manjših založb. V tem obdobju se je z 

založništvom ukvarjalo deset knjižnih družb in dvanajst založb. V tem času se je 

slovensko založništvo razvilo v sodobno dejavnost, ki je bila primerljiva z 

založništvom razvitih evropskih držav. Kot piše Martin Žnideršič v Enciklopediji 

Slovenije (2001: 55), so založniki veliko pozornost namenjali kakovostnemu urejanju 

rokopisov in oblikovanju knjig, njihovi programi pa so zajeli najrazličnejša področja in 

miselne tokove. V tistem času so bila izdana številna temeljna dela svetovne 

literature, poleg leposlovnih knjig so začeli izdajati tudi znanstvene in strokovne 

knjige domačih in tujih avtorjev.  

 

Povprečna naklada knjig se je v prvih šestih letih po prvi svetovni vojni, približno do 

leta 1924, gibala okoli štiri tisoč izvodov. Po letu 1930 se je konkurenca med 

založniki povečala in knjige so izhajale v nakladi tri tisoč izvodov. Od leta 1934 so se 

naklade stalno zmanjševale in leta 1939 so se gibale okoli dva tisoč izvodov (Perc, 

2002: 94). Hkrati pa se je povečevalo število izdanih naslovov.  

 

Po letu 1945 so vse omenjene založbe, razen Mohorjeve družbe in Slovenske 

matice, prenehale delovati. Ustanovljene so bile nove založbe, katerih ustanoviteljice 

so bile družbenopolitične organizacije, ki so imenovale direktorje in urednike ter si s 

tem zagotavljale politični vpliv na založniške programe. Po uvedbi samoupravljanja 

so bili v založbah uvedeni založniški sveti, ki so potrjevali predlagane založniške 

programe. Država je s subvencijami in olajšavami podpirala predvsem izdajanje 

izvirnega leposlovja, znanstvenih del in politične literature. Kot piše Žnideršič (2001: 

56), je bila programska politika založb od začetka šestdesetih let precej avtonomna, 

od sredine osemdesetih let pa ni bilo več političnih omejevanj. Leta 1978 je z 

Zakonom o založništvu založništvo postalo dejavnost posebnega družbenega 

pomena.  

 

Največje državno ustanovljene založbe so bile Državna založba Slovenije (DZS), 

Cankarjeva založba (CZ), Mladinska knjiga (MK) ter Slovenski knjižni zavod, ki se je 

kasneje združil s Cankarjevo založbo. Ustanovljene so bile še Prešernova družba, 

Pomurska založba, Založba Obzorja, Založba Lipa in druge. Z izdajanjem knjig kot 

glavno dejavnostjo se je do devetdesetih let preteklega stoletja ukvarjalo približno 

dvajset založb. DZS, CZ in MK so do leta 1991 obvladovale večinski delež knjižnega 
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trga in knjigotrške mreže v Sloveniji. Med opaznimi založniškimi dosežki tega 

obdobja so otroške slikanice, zahtevne faksimilne izdaje in zbirke Zbrana dela 

slovenskih pesnikov in pisateljev, Naša beseda, Knjižnica Kondor, Sto romanov in 

Nobelovci.  

 

9.2 Od leta 1990 do danes 

 

Po osamosvojitvi Slovenije je bilo ustanovljenih precej manjših založb v zasebni lasti, 

med njimi Založba Mondena, Založba Mihelač, Založba Rokus, Vale-Novak, Didakta, 

Sidarta, Učila, Slovenska knjiga, Založba Tuma. Večina od njih deluje še danes. Po 

podatkih GZS, Združenja za tisk in medije, se je leta 2002 z izdajanjem knjig v 

Sloveniji ukvarjalo 88 podjetij, od tega sta le 2 veliki, 1 je srednje in 85 je malih 

podjetij. Leta 2003 je bilo založb že 97, med njimi so se 3 opredelile za velike, 1 za 

srednje in 93 je bilo malih založb. Leta 2004 je število naraslo na 106, še vedno sta 

bili le 2 veliki založbi, 1 srednje velika in 103 malih založb. Leta 2003 so bile največje 

založbe po prihodku naslednje: Mladinska knjiga založba, d. d., Cankarjeva založba 

d. d., Slovenska knjiga, d. o. o., Prešernova družba, d. d., in Družina, d. o. o. V letu 

2004 so bile največje založbe, gledano po prihodku, naslednje: Mladinska knjiga 

založba, Prešernova družba, Založba Rokus in Družina.42 Leta 2004 je MK založba 

kupila večinski delež (61 odstotkov) Cankarjeve založbe in s tem utrdila svoj vodilni 

položaj na področju založništva in knjigotrštva v Sloveniji.  

 

Na slovenskem založniškem trgu lahko govorimo o oblikovanju dveh blokov, na eni 

strani je tako imenovani veliki dvojček43 in na drugi številne manjše in srednje 

založbe. Kljub številnim novim založbam sta leta 2005 založba Mladinska knjiga in 

založba DZS skupaj pokrivali skoraj petdeset odstotkov slovenskega knjižnega trga.  

 

Založba Mladinska knjiga deluje že 60 let in je danes največja slovenska založba. 

Izdaja otroške knjige, priročnike, leposlovje in je tudi izdajateljica številnih otroških in 

                                                 
42 Združenje za tisk in medije ima na voljo le podatke o založbah, ki imajo založništvo registrirano kot 

glavno dejavnost. Kot primer lahko navedem, da podatkov o DZS nimajo, saj je osnovna dejavnost 

DZS trgovina.  
43 Včasih so mu rekli trojček, ker je vključeval Mladinsko knjigo, DZS in Cankarjevo založbo. 
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mladinskih revij. Mladinska knjiga se je iz družbenega podjetja preoblikovala v 

delniško družbo v mešani lasti leta 1990. Konec leta 1992 je bil kapital delniške 

družbe sestavljen iz 96 odstotkov zasebnega kapitala in 4 odstotkov družbenega 

kapitala. Do februarja 1996 se je na borzi trgovalo z njihovimi vrednostnimi papirji, že 

leta 1994 pa se je večina delnic začela koncentrirati v rokah podjetij, povezanih v 

sistem Dadas.44 Oktobra 1995 so družbe, ki so bile lastniško povezane s Finmedio, 

med njimi DZS, od Dadasa kupile za 888 milijonov tolarjev delnic Mladinske knjige. 

To je bilo skoraj polovico delnic MKZ in tako so ta podjetja postala večinski lastnik 

MKZ. Poslovni sistem Dadas je z dobljenim denarjem od prodaje delnic MKZ kupil 

delnice Finmedie in postal največji delničar Finmedie. Tako je prišel Dadas posredno 

prek Finmedie do lastništva nad dvema največjima založbama v Sloveniji MKZ in 

DZS, ki sta takrat skupaj pokrivali 70 odstotkov založniškega trga. Konec leta 1995 je 

Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje (APPNI) opravila ponovno 

revizijo lastninjenja MKZ in ugotovila, da je pri lastninjenju prišlo do oškodovanja 

družbene lastnine. APPNI je od MKZ zahtevala, da vzpostavi novo razmerje med 

družbenim in zasebnim kapitalom: zasebni kapital naj bi se s 95,8 zmanjšal na 33 

odstotkov, družbeni kapital pa povišal s 3,8 na 66,7 odstotka. Z izvedeno spremembo 

se je knjižna vrednost zasebnega delniškega kapitala zmanjšala za tretjino, kar je 

povzročilo porušenje razmerji med zasebnimi lastniki podjetja MKZ.45 Po borznem 

zlomu sistema Dadas je založba DZS izgubila svoj delež v MKZ.  

 

Na dan 31. decembra 2004 je imela MK Založba naslednjo lastniško strukturo: 25-

odstotni lastnik je Zvon Dva Holding, d. d.; 17-odstotni lastnik je D.S.U., d. o. o.; 17-

odstotni lastnik je NFD 1 delniški investicijski sklad; 4 odstotke ima v lasti Etol, d. d., 

in 37 odstotkov preostali.46 MK Založba je največja slovenska založba, ki je svoj 

položaj utrdila leta 2004 s prevzemom Cankarjeve založbe, d. d. Isto leto je 

ustanovila družbo Cankarjeva založba, d. o. o.47  

                                                 
44 Poslovni sistem Dadas je bil večinski lastnik Finmedie. Podjetje Finmedia pa je imelo med drugim 

tudi v večinski lasti DZS, Avkcijsko hišo in Mitrade.  
45 Kovač, Stanislav (1996): Založniška kriminalka, Mladina, št. 15, 9. april 1996. 
46 Vir: Ajpes. 
47 Lastniška struktura Cankarjeve založbe dne 31. 12. 2003 je: MK Založba d. d. (61,3 odstotka); MK 

birooprema d. d. (19 odstotkov); Zvon Ena Holding d. d. (11,3 odstotka); Cankarjeva založba d. d. (7,1 

odstotka) in mali delničarji (1,3 odstotka). 
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Mladinska knjiga Založba je imela na dan 31. 12. 2005 enako lastniško strukturo kot 

leto prej: 25-odstotni lastnik je bil Zvon Dva Holding, d. d; 17-odstotni lastnik je 

D.S.U., d. o. o.; 17-odstotni lastnik je NFD 1 delniški investicijski sklad; 4 odstotke 

ima v lasti Etol d. d. in 37 odstotkov preostali.48 

 

Mladinska knjiga je uspešna slovenska založba, ki se je v zadnjih letih začela širiti 

tudi na trge JV Evrope. Kot je zapisano na spletni strani Mladinske knjige, Mladinska 

knjiga Založba že dalj časa gradi ekonomsko učinkovito in tržno usmerjeno poslovno 

skupino, ki jo sestavljajo kapitalsko povezana podjetja.49 Glavne dejavnosti so 

založništvo in knjigotrštvo ter trgovina s pisarniškimi in šolskimi potrebščinami. Glavni 

cilj tega povezovanja je oblikovati Skupino Mladinska knjiga, ki se bo na 

spremenjenem trgu uspešno uveljavila na slovenskem trgu in na trgih JV Evrope.  

 

V letu 2005 je Skupino Mladinska knjiga sestavljalo sedemnajst družb v sedmih 

državah. Spodaj so predstavljena vsa podjetja Mladinske knjige Skupine, v oklepaju 

pa je zapisan lastniški delež, ki ga ima Mladinska knjiga Založba v posameznem 

podjetju:50 

o Mladinska knjiga Logistika, d. o. o., Ljubljana (100-odstotni) 

o Kodeks, d. o. o., Ljubljana (100-odstotni) 

o Mozaik knjiga, d. o. o., Zagreb (99-odstotni) 

 Mozaik Knjižarstvo, d. o. o., Split (51-odstotni) 

 Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo (100-odstotni) 

 Mozaik knjiga Direktna prodaja, d. o. o., Zagreb (100-odstotni) 

 Mladinska knjiga Skopje, Skopje (100-odstotni) 

 Svijet knjige, d. o. o., Zagreb (10-odstotni) 

o Mladinska knjiga Trgovina, d. d., Ljubljana (96-odstotni) 

 Založba Lipa Koper, d. o. o. (100-odstotni) 

 Mladinska knjiga Sestavljeno podjetje, d. o. o., Ljubljana (65-odstotni) 

o Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o., Ljubljana (100-odstotni) 

                                                 
48 Letno poročilo 2005, Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, junij 2006. 
49 Http://www.mladinska.com/skupinamk.aspx?docid=221232, na dan 3. 4. 2007. 
50 Letno poročilo 2005, Mladinska knjiga Skupina, Ljubljana, junij 2006. 
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o CTJ, d. d. (92-odstotni) 

o Tilia, g.m.b.h., Celovec (100-odstotni) 

 Svijet Knjige, d. o. o., Zagreb (55-odstotni) 

 Mladinska knjiga, d. o. o., Novi Beograd (100-odstotni) 

 Mozaik knjiga, d. o. o., Zagreb (1-odstotni) 

o Svijet Knjige, d. o. o., Zagreb (35-odstotni) 

o Sestavljeno podjetje Mladinska knjiga, d. o. o., Ljubljana (35-odstotni) 

o  Mladinska knjiga, e. o. o. d., Sofija (100-odstotni) 

 

DZS prav tako posluje že 60 let, je največja založnica učbenikov v Sloveniji, v 

največjem delu pa je usmerjena v trgovino s knjigami in pisarniškimi ter šolskimi 

potrebščinami.  

 

Državna založba Slovenije je septembra 1990 svoj status iz podjetja v družbeni lasti 

spremenila v podjetje v mešani lasti. Ob sprejetju statuta je bilo več kot 50 odstotkov 

podjetja v zasebni lasti, preostalo je bil družbeni kapital.51 DZS je v začetku 

devetdesetih let izpeljala programsko revolucijo in se je od leposlovja usmerila v 

izdajanje priročnikov in slovarjev.52 DZS se je olastninila leta 1992 in hotela prevzeti 

večinski delež v Mladinski knjigi, kot se vidi iz zgornjega zapisa, pa ji to ni uspelo. 

Pridobila si je precejšen delež v Cankarjevi založbi in leta 2001 je bila DZS 35-

odstotna lastnica CZ. Prevzela je tudi Tehniško založbo in založbo Obzorja. Založba 

Obzorja je šla leta 2003 v stečaj. Septembra leta 2005 je DZS prodal večinski 

lastniški delež v Tehnični založbi Slovenije in kupil 33,33-odstotni delež v hrvaškem 

podjetju Digitel Komunikacije, d. o. o. DZS se je odpovedala izdajanju leposlovja, še 

vedno pa izdaja učbenike in ohranila je svoje knjigarne.  

 

                                                 
51 49-odstotni lastnik podjetja je kasneje postalo podjetje Finmedia, ki je bilo tedaj 100-odstotno v 

zasebni lasti, lastniki pa so bili pretežno zaposleni v DZS, ki so interne delnice DZS zamenjali za 

delnice Finmedie. 
52 Ta programski obrat je bil, kot piše Kovač (1999: 221), uspešen, saj je med letoma 1989 in 1993 

založba prodala 60 tisoč izvodov Vodnika naravne medicine, 50 tisoč izvodov Družinskega 

zdravstvenega vodnika, 33 tisoč izvodov Družinske zdravstvene enciklopedije, 30 tisoč izvodov Atlasa 

sveta in 27 tisoč izvodov Slovarja slovenskega knjižnega jezika v eni knjigi.  
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DZS je prav tako kot Mladinska knjiga ustanovila skupino povezanih podjetij. Skupino 

DZS je na dan 31. decembra 2005 sestavljalo sedem povezanih podjetij (DZS, d. d., 

Dnevnik, d. d., DZS Grafik, d. o. o., DZS Naložbe, d. o. o., DZS Zagreb, d. o. o., 

Razvedrilo, d. o. o., in Gazela R.E., d. o. o.), ki so v letu 2005 skupaj ustvarila 23,8 

milijarde tolarjev prihodkov.53 

 

Lastniška struktura DZS na dan 31. decembra 2004:54 Delo prodaja, d. d. (19,4  

odstotkov); TZS, d. d. (18,3  odstotkov); Triglav Steber I, delniška ID, d. d. (15,2  

odstotkov); Marina Portorož, d. d. (10,4  odstotkov); Dnevnik, d. d. (7,9  odstotkov); 

M1, d. d., Ljubljana (7,7  odstotkov); Krona Senior, d. d. (2,1  odstotkov); Mobitel, d. 

d. (1,9  odstotkov); Zavarovalnica Triglav, d. d. (1,1  odstotkov) in drugi (16  

odstotkov).  

 

Na dan 31. decembra 2005 je imelo deset največjih delničarjev v lasti 87  odstotkov 

delnic, ti delničarji so: Delo prodaja, d. d. (19,4  odstotkov); TZS, d. d. (18,3  

odstotkov); M1, d. d., Ljubljana (15,1  odstotkov); Marina Portorož, d. d. (10,4  

odstotkov); Fond Invest, d. d. (9,8 odstotkov); Dnevnik, d. d. (7,9  odstotkov); Krona 

Senior, d. d. (2,1  odstotkov); Mobitel d.d. (1,9  odstotkov); Petpet, d. o. o. (0,9 

odstotkov), Aktiva Finance, d. o. o. (0,8 odstotkov) in ostali (13,4  odstotkov).55  

 

Čeprav sta si največji založbi na videz podobni, saj obe spadata med splošne 

založnike, sta si prej komplementarni kot tudi konkurenčni: založba DZS skozi svoj 

devetnajstodstotni delež na celotnem knjižnem trgu pokriva več kot polovico 

učbeniškega trga, založba Mladinska knjiga pa ob svojem tridesetodstotnem deležu 

na celotnem knjižnem trgu dosega manj kot deset odstotkov učbeniškega trga. Ob 

upoštevanju trgovinske mreže dobimo drugačno sliko, saj sta imeli Cankarjeva 

založba in DZS močno trgovinsko mrežo, ki pa se ne ukvarja samo s prodajo knjig. 

Ob upoštevanju trgovinske mreže je imela leta 1998 DZS 32-odstotni tržni delež, 

Mladinska knjiga 17-odstotnega, Cankarjeva založba pa 12-odstotnega. Z združitvijo 

                                                 
53 Letno poročilo 2005, DZS, d. d., Ljubljana, 3. april 2006. 
54 Vir: Ajpes. 
55 Letno poročilo 2005, DZS, d. d., Ljubljana, 3. april 2006. 
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Mladinske knjige in Cankarjeve založbe ima sedaj Mladinska knjiga 29-odstotni tržni 

delež. Torej skupaj z DZS nadzoruje 61 odstotkov trga. 

 

V nadaljevanju bo prikazano, kakšno knjigarniško mrežo imamo v Sloveniji in kaj 

pomeni vodilni tržni položaj Mladinske knjige Založbe in založbe DZS ter Mladinske 

knjige Trgovine in prodajaln DZS za položaj preostalih slovenskih založb in knjigarn.  
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9.3 Knjigarniška mreža v Sloveniji 

 
Povsod po svetu je prodaja knjig po knjigarnah najugodnejša pot za založnika in tudi 

v večini držav Evropske unije je knjigarniška prodaja najpogostejša prodajna pot. 

Največ knjig se prek knjigarn proda na Danskem (80 odstotkov), v Veliki Britaniji (78 

odstotkov) in v Nemčiji (74 odstotkov). Najmanj knjig se skozi maloprodajno mrežo 

proda v Luksemburgu (45 odstotkov), na Finskem (50 odstotkov), Portugalskem (57 

odstotkov) in Švedskem (58 odstotkov) (Kovač, 2005: 24). 

 

Graf 9.1: Prodaja knjig po prodajnih poteh v Sloveniji, vir: GZS, 2004. 

 

 
V Sloveniji se v knjigarnah po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2004 

prek knjigarn proda le 30 odstotkov knjig. Prav toliko se jih proda prek direktne 

prodaje in 25 odstotkov prek knjižnih klubov. V Sloveniji se nenavadno majhen 

odstotek knjig proda prek knjigarn in v nadaljevanju bom poskušala poiskati razloge 

za to. Predstavila bom razvoj knjigarn v Sloveniji in poskušala ugotoviti razloge za 

današnje stanje na področju knjigotrštva.  
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Razloge za majhno število knjigarn lahko iščemo v specifičnem razvoju slovenskega 

založništva in knjigotrštva, v demografskih značilnostih Slovenije in v sodobnem 

položaju slovenskega založništva (Kovač, 2002: 4–6; Gregorin, 2005: 72). 

 

Kovač trdi (2002: 5), da v knjigotrštvu velja pravilo, ki pravi, da je knjigarno smiselno 

postaviti v kraju, ki ima več kot 5000 prebivalcev. V Sloveniji je le 38 krajev z več kot 

5000 prebivalci. Po podatkih Združenja za tisk in medije smo imeli v Sloveniji leta 

2005 103 knjigarne v 44 krajih. Število knjigarn glede na velikost Slovenije in število 

prebivalcev ni majhno, vendar pa je 82 knjigarn od 103 v lasti DZS in Mladinske 

knjige Trgovina. Dodati je treba, da je »čistih« knjigarn zelo malo, saj večina knjigarn, 

predvsem tistih v lasti DZS in Mladinske knjige, poleg knjig prodaja tudi pisarniški 

material in darilni program. 

 

Devetinsedemdeset odstotkov knjigarn oziroma 83 knjigarn je v lasti DZS (44 

knjigarn in papirnic) ali Mladinska knjige (39 knjigarn in papirnic), in to je tudi eden 

izmed ključnih razlogov, da se v Sloveniji prek knjigarn proda le 30 odstotkov knjig. V 

Nacionalnem programu za kulturo je celo zapisano, da se prek knjigarn proda le 17 

odstotkov knjižne produkcije.56 V nadaljevanju bom na kratko predstavila podjetji 

Mladinska knjiga Trgovina in DZS. 

 

Podjetje Mladinska knjiga Trgovina, d. d. je delniška družba od leta 1990, ko se je z 

dokapitalizacijo zaposlenih in izdajo internih delnic preoblikovalo podjetje Mladinska 

knjiga Trgovina, p. o. Lastniki Mladinske knjige Trgovina v letu 2004 so bili: MK 

Založba d. d. Ljubljana (96,13 odstotka), Medvešek Pušnik d. d. (0,09 odstotka) in 

mali delničarji (3,78 odstotka).57  

 

V letu 2005 se lastniška struktura Mladinske knjige Trgovine ni bistveno spremenila, 

saj je Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana obdržala 96,13-odstotni delež, 

Sestavljeno podjetje Mladinska knjiga, d. o. o., je imelo 0,77-odstotni delež in mali 

                                                 
56 Nacionalni program za kulturo 2004–2007, str. 32. 
57 Mladinska knjiga Trgovina d. d., Letno poročilo 2004. 
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delničarji so imeli 3-odstotni delež.58 Predsednik nadzornega sveta Mladinske knjige 

Trgovine je glavni direktor Mladinske knjige Založbe.  

 

Mladinska knjiga Trgovina, d. d., je septembra 2004 k sebi pripojila Cankarjevo 

založbo, d. d., in Mladinsko knjigo Biroopremo, d. d. Na svoji internetni strani59 ima 

MK Trgovina zapisano svoje poslanstvo, da sodi MK Trgovina, d. d., s široko 

razvejeno nacionalno mrežo knjigarn in papirnic med največje tovrstne gospodarske 

družbe v Sloveniji. MK Trgovina ima v lasti 44 maloprodajnih trgovin in 7 

veleprodajnih centrov. Družba ima več kot 600 zaposlenih.  

Maloprodajno mrežo sestavlja: 

o 12 knjigarn,  

o 27 knjigarn in papirnic,  

o 2 papirnici,  

o umetniška galerija,  

o knjižni antikvariat in  

o prodajalna biroopreme.  

 

Podjetje DZS svojo dejavnost deli na tri oddelke. Oddelek izobraževalnega 

založništva, oddelek založništva tiskovin in oddelek trgovine. Na svoji domači spletni 

strani ima podjetje DZS zapisano, da s povečevanjem prihodka povečujejo tržni 

delež in postajajo največji trgovec v panogi.60 V letu 2002 je imelo podjetje DZS 39 

maloprodajnih mest, v letu 2007 pa 45 maloprodajnih mest. Maloprodajno mrežo 

DZS sestavlja: 

o 1 knjigarna, 

o 43 papirnic in knjigarn, 

o 1 papirnica. 

 

 

 

                                                 
58 Mladinska knjiga Trgovina, d. d., Letno poročilo 2005. 
59 Http://www.mladinska.com/skupinamk.aspx?docid=144269, 8. november 2005. 
60 Http://icarus.dzs.si/index.php?menu_id=19&content_id=35&par_id=0,5,17,19, 8. november 2005. 
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Slika 9:2: Zemljevid Slovenije z označenimi knjigarnami 

 
 

Slika prikazuje porazdelitev 103 slovenskih knjigarn, ki so v večini primerov tudi 

papirnice.61 Iz slike je razvidno, da ima DZS svoje knjigarne pretežno v osrednji 

Sloveniji ter na Gorenjskem, Dolenjskem in Notranjskem, Mladinska knjiga Založba 

pa ima knjigarne poleg osrednje Slovenije na Štajerskem in Primorskem.  

 

MK Trgovina in DZS imata v lasti 83 prodajnih mest od približno 103 knjigarn po vsej 

Sloveniji. V odstotkih to pomeni, da imata skupaj 79-odstotni tržni delež v vsej 

slovenski knjigotrški mreži. Podjetji se razlikujeta v lokacijah trgovin. Prodajalne ali 

knjigarne DZS se iz središč mest umikajo62 v nakupovalne centre Mercator, medtem 

ko knjigarne Mladinske knjige ostajajo v mestnih središčih in se le izjemoma selijo v 

velike nakupovalne centre.63 Prodajni program obeh knjigarniških mrež je skorajda 

enak, tako DZS kot MK Trgovina prodajata knjige večine slovenskih založnikov, večje 

                                                 
61 Število knjigarn na dan. 
62 Zaprtje knjigarne in papirnice DZS na Šubičevi cesti v Ljubljani.  
63 Odprtje knjigarne v nakupovalnem središču Europark, Maribor. 
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knjigarne pa ponujajo tudi izbor tuje literature. V skoraj vseh knjigarnah je mogoče 

kupiti tudi pisarniški material (Gregorin, 2005: 98-99). 

 

Menim, da podatek o 79-odstotnem lastništvu slovenskih knjigarn MK in DZS veliko 

pove o razlogih za slabo knjigarniško prodajo. Ti dve največji založniški hiši in hkrati 

tudi največja trgovca s knjigami vplivata in določata prodajo knjig prek knjigarn v 

Sloveniji. Z določanjem višine rabatov in plačilnimi pogoji vplivata na prodajo knjig, 

ker s prodajnimi pogoji odločata, katere knjige in predvsem od katerih založb se bodo 

prek njunih knjigarn prodajale. Če katera od manjših založb ne privoli v njune pogoje, 

je z vidika preživetja založbe nujno, da razvija druge prodajne poti. Te poti so 

predvsem zastopniška prodaja, kataloška prodaja, telefonska prodaja in prodaja po 

pošti. Vse te prodajne poti pa, kot pravi Kovač (2005: 25), pomenijo, da potrebujejo 

slovenski založniki več ljudi in močnejšo informacijsko podporo kot založniki v ostalih 

evropskih državah. Založbe imajo seveda tudi možnost odpreti svojo knjigarno.  

 

Vse več založb se odloča za to in tako smo v Ljubljani v zadnjih letih dobili knjigarno 

Prešernove družbe, založbe Rokus, založbe Učila, novo knjigarno Vale-Novak in 

knjigarno Geonavtik. Vendar pa ti posamezni primeri ne morejo spremeniti podobe 

slovenske knjigarniške mreže, saj so založbe odprle knjigarne izključno v Ljubljani. 

Svojo knjigarniško mrežo po Sloveniji oblikujeta le Učila International, d. o. o., z 

blagovno znamko Felix in knjigarne Vale-Novak, ki so v lasti založbe Vale-Novak. 

Založbe se odločajo za odprtje svoji knjigarn, ker so stroški prodaje prek knjigarn MK 

in DZS izjemno visoki. Menim, da se predvsem zaradi monopolnega položaja 

knjigarn DZS in MK knjigarniška mreža po Sloveniji ni razvila tako kot v drugih 

državah.  

 

Za velike založniške trge je značilno, da distribucijo med založbo in knjigarno 

opravljajo posebna grosistična podjetja, na manjših trgih pa vlogo grosistov 

prevzamejo največji založniki. V Sloveniji vloge grosista nista prevzeli največji 

založniški hiši, zato mora imeti vsak založnik svojo distribucijo. Lastna distribucija 

pomeni precejšen strošek za male založbe in predvsem za neprofitne založnike.  

 

Strinjam se s trditvijo Kovača (2005: 26), da so zaradi visokih režijskih in prodajnih 

stroškov slovenski založniki v devetdesetih letih poskusili povečati svoje prihodke z 
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vse več na novo izdanimi naslovi. V Sloveniji se je število letno izdanih naslovov med 

letoma 1990 in 2000 podvojilo z 2000 na 4000. Knjižni trg se na to povečano 

ponudbo ni odzval, saj se je v Sloveniji tako leta 1990 kot tudi leta 2000 prodalo šest 

milijonov knjig. To pomeni, da se je povprečna naklada prepolovila (Kovač, 2005: 

26).  

 

Tudi Ministrstvo za kulturo RS se je začelo zavedati, da je v Sloveniji stanje na 

področju knjigotrštva skrb zbujajoče. Zato je leta 2003 nekaj sredstev namenilo tudi 

za sofinanciranje programov knjigarn. Sredstva so namenjena za promocijo knjigarn, 

promocijo knjig in bralne kulture. Leta 2004 je pogoje in kriterije »dobrih knjigarn« 

izpolnilo 24 knjigarn, ki so prejele podporo Ministrstva za kulturo RS.  
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10 SLOVENSKO ZALOŽNIŠTVO V LETIH 1989, 1990, 1997 in 2004 
 

V magistrski nalogi preučujem, kakšen vpliv ima koncentracija kapitala v založništvu 

na knjižno produkcijo. V ta namen sem pregledala del slovenske knjižne produkcije 

zadnjih petnajstih let. Pri pregledu me predvsem zanima, kakšne knjige so izdajale 

slovenske založbe v obdobju od 1989 do 2004. Zanimajo me spremembe v knjižnih 

programih slovenskih založb v obdobju petnajstih let. Teza magistrske naloge je, da 

se s koncentracijo kapitala v založništvu veča želja po vse večjih dobičkih znotraj 

založb, posledice pa naj bi se kazale v vse večji komercializaciji knjižne ponudbe.64 

 

Za raziskavo sem izbrala deset slovenskih založb in analizirala njihove knjižne 

programe v letih 1989, 1990, 1997 in 2004. Izbrala sem štiri največje založbe z 

dolgoletno tradicijo: Mladinsko knjigo, DZS, Cankarjevo založbo in Prešernovo 

družbo, dve manjši založbi, ki sta delovali še pred letom 1990: Pomurska založba in 

založba Družina, ter štiri založbe, ki so nastale po osamosvojitvi: Založba Rokus, 

Vale-Novak, Slovenska knjiga in Učila.65 Podatki o slovenski knjižni produkciji so 

vzeti iz NUK-ove lokalne baze sistema COBISS, ki pridejo v poštev za slovensko 

nacionalno bibliografijo knjig.66 

 

Tabela 10.1: Število izdanih knjig vseh slovenskih založb po letih 
Tip Založba Leto Skupaj 
VSE KNJIGE VSE ZALOŽBE 1989 2155

VSE KNJIGE VSE ZALOŽBE 1990 2413

VSE KNJIGE VSE ZALOŽBE 1997 4372

VSE KNJIGE VSE ZALOŽBE 2004 4620

 

 

                                                 
64 Komercialne knjige so priročniki, kuharske knjige, lahkotna literatura. 
65 Pri pridobivanju podatkov iz Slovenske bibliografije mi je bila v veliko pomoč gospa Lidija Wagner, 

vodja oddelka Slovenska bibliografija v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 
66 Obstaja možnost, da založbe nimajo popolnoma enakih podatkov, saj so v Slovenski bibliografiji le 

podatki o knjigah, ki jih je NUK prejel. V analizo so zajete knjige, ki so izšle v Sloveniji oz. za slovenski 

trg. 
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Slika 10.2: Število vseh izdanih knjig v Sloveniji v letih 1989, 1990, 1997, 

2004

 
 

Graf prikazuje celotno slovensko knjižno produkcijo zadnjih petnajstih let. Iz grafa je 

razvidno, da je od leta 1989, ko je bilo izdanih 2155 knjig, do leta 1997, ko je bilo 

izdanih 4372 knjig, število izdanih naslovov naraslo za sto odstotkov. Povečanje 

števila izdanih knjižnih naslovov je značilno za vso svetovno knjižno produkcijo, v 

Sloveniji pa je bil razlog tudi v nastanku novih založb po osamosvojitvi leta 1991. 

Leta 1997 je bilo izdanih 4372 knjižnih naslovov in leta 2004 je bilo izdanih 4620 

knjižnih naslovov. Leta 2004 je bilo izdanih le 250 knjig več kot sedem let prej, iz tega 

podatka pa lahko sklepamo, da se je slovenski knjižni trg konsolidiral.  

Število vseh izdanih knjig v Sloveniji
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Tabela 10.3: Programska usmerjenost slovenskih založb po letih 
Skupaj Leto         

Tip 1989 1990 1997 2004 Skupaj 

dramatika 2 3 12 3 20

enciklopedija, 

leksikon 12 11 15 12 50

esej 0 1 2 1 4

izbrano delo 0 1 1 4 6

kratka proza 11 12 38 21 82

otroške knjige 67 88 227 166 548

poezija 21 22 24 31 98

priročnik 50 61 55 59 225

roman 94 130 75 150 449

slovar 23 20 18 18 79

strokovne knjige 112 155 208 186 661

učbenik 157 172 186 303 818

vodič 5 4 18 9 36

zakon 0 0 0 0 0

zbrano delo 6 4 5 3 18

Skupaj 560 684 884 966 3094
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Slika 10.4: Programska usmerjenost slovenskih založb po letih 
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Graf prikazuje število izdanih knjig desetih založb v letih 1989, 1990, 1997 in 2004. Iz 

grafa lahko sklepamo, kako so se založbe programsko usmerjale v izbranih letih. V 

letu 1989 so založbe skupaj izdale 560 knjig in med njimi so izdale največ učbenikov 

(28 odstotkov), strokovnih knjig (20 odstotkov), romanov (16 odstotkov), otroških 

knjig (11 odstotkov) in priročnikov (8 odstotkov). V letu 1990 so izdale 684 knjig, 

največ so izdale učbenikov (25 odstotkov), strokovnih knjig (22 odstotkov), romanov 

(19 odstotkov), otroških knjig (13 odstotkov) in priročnikov (9 odstotkov). Leta 1997 

so izdale 884 knjig, med njimi je bilo največ otroških knjig (25  odstotkov), strokovnih 

knjig (23 odstotkov), učbenikov (21 odstotkov), romanov (8 odstotkov) in priročnikov 

(6 odstotkov). Iz grafa je mogoče prebrati, da se je 10 preučevanih založb v letu 2004 

usmerilo predvsem v izdajanje učbenikov (31 odstotkov), strokovnih knjig (19 

odstotkov), otroških knjig (17 odstotkov), romanov (15 odstotkov) in priročnikov (6 

odstotkov).67  

                                                 
67 Pri poimenovanju tipa gradiva sem se zgledovala po shemi UDK (univerzalne decimalne 

klasifikacije) oz. kodiranih podatkih. Največ težav pri analizi je povzročala skupina drugo, ki sem jo 

preimenovala v skupino strokovne knjige. Po številu izdanih knjig vseh preučevanih založb je ta 

skupina na drugem mestu. Izraz »strokovne knjige« je po mojem mnenju lahko zavajajoč, saj v to 
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Iz zgornjega pregleda lahko ugotovimo, da so učbeniki na prvem mestu po številu 

izdanih knjig v vseh letih razen v letu 1997, ko so bili na tretjem mestu, v nasprotju z 

leti 1989, 1990 in 2004, ko so imeli učbeniki največji delež med izdanimi knjigami. 

Sklepamo lahko, da učbeniki za založbe še zmeraj pomenijo stalen in znaten vir 

prihodka, na katerega spremembe v gospodarstvu ne vplivajo, saj imajo za učbenike 

založbe zagotovljene končne kupce. Res pa je, da na področju učbenikov trenutno 

vlada precejšnja konkurenca, saj predpisanih učbenikov ni več in morajo biti založbe 

pri produkciji učbenikov izredno inovativne in napredne.  

 

Strokovne knjige so po deležu izdanih knjig (19 odstotkov) v letu 2004 na drugem 

mestu. Delež strokovnih knjig je bil najvišji (23 odstotkov) leta 1997. V to skupino so 

razvrščene kuharice, knjige s področja poljudne psihologije in tudi znanstvene 

knjige.68  

 

V letu 2004 so s 17 odstotki na tretjem mestu otroške knjige, s katerimi imajo založbe 

zagotovljen odkup knjižnic, vrtcev in staršev. Delež otroških knjig je v zadnjih 

petnajstih letih stalno naraščal in leta 1997 je dosegal kar 25 odstotkov celotne 

produkcije preučevanih založb. To leto so vse proučevane založbe izdale največ 

otroških knjig. Sklepamo lahko, da je trg otroških knjig v zadnjem času nasičen in se 

založbe za izdajo le-teh ne odločajo več v tolikšni meri kot sredi devetdesetih let.  

Leta 1989 so preučevane založbe izdale 94 romanov, kar je pomenilo 16 odstotkov 

celotne knjižne produkcije, leta 1990 je vseh deset založb izdalo 130 romanov, tega 

leta je delež romanov narasel na 19 odstotkov. Leta 1989 in 1990 so romani zasedli 

tretje mesto med vsemi izdanimi knjigami, za učbeniki in strokovnimi knjigami. Leta 

1997 so romani dosegali le 8 odstotkov celotne knjižne produkcije preučevanih 

založb in bili na četrtem mestu za učbeniki, strokovnimi knjigami in otroškimi 

knjigami. V letu 2004 je delež romanov znova narasel, saj je izšlo 150 romanov, kar 

                                                                                                                                                         
skupino spadajo vse knjige, ki jih bibliotekarji ne morejo uvrstiti glede na strukturo podatkov sistema 

cobiss (polje 105) v katero koli drugo kategorijo oz. skupino. V skupino strokovne knjige so uvrščene 

knjige s področji alternativne medicine, ezoterike, religije, psihologije, kuharice in tudi strokovne knjige, 

ki pokrivajo vse znanstvene discipline (od humanistike do naravoslovja). 
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je pomenilo 15 odstotkov produkcije. Kljub temu so romani še vedno ostali na četrtem 

mestu, za učbeniki, strokovnimi knjigami in otroškimi knjigami. Leto 2004 je bilo glede 

izdajanja romanov izjemno, kar je posledica dejstva, da sta se založbi Učila in DZS v 

letu 2004 odločili za programsko preusmeritev k romanom. Založba Učila je začela 

izdajati mehko vezane in cenovno ugodne romane, ki so namenjeni širokemu 

ciljnemu trgu. Založba DZS pa je to leto izdajala romane, ki so bili del promocijske 

akcije založniške hiše Dnevnik.  

 

Delež priročnikov se od leta 1989 ni bistveno spremenil, leta 1989 je dosegal 8 

odstotkov, leta 1990 pa 9 odstotkov knjižne produkcije. Leta 1997 je delež 

priročnikov upadel na 6 odstotkov, leta 2004 pa je delež priročnikov dosegal 6 

odstotkov celotne knjižne produkcije. 

  

Iz pregleda je razvidno, da se je v petnajstih letih spremenilo predvsem število izdaj 

otroških knjig in romanov. Pri otroških knjigah je opazen porast števila izdaj, pri 

romanih pa je očiten upad, predvsem v letu 1997. Če v letu 2004 od 150 romanov, ki 

so izšli, odštejemo 33 romanov, ki so izšli zaradi časopisne akcije DZS, je delež 

romanov tega leta dosegal 12 odstotkov celotne produkcije.  

 

V nadaljevanju bo predstavljeno, kakšne knjižne usmeritve je imela vsaka od desetih 

preučevanih založb v letih 1989, 1990, 1997 in 2004.  
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Slika 10.5: Programska usmerjenost Cankarjeve založbe po letih 
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Cankarjeva založba je bila samostojna založba do leta 2005, ko je njena večinska 

lastnica postala založba Mladinska knjiga. Iz grafa je razvidno, da je Cankarjeva 

založba ena od redkih založb, ki ni specializirana, temveč izdaja knjige vseh zvrsti. V 

letu 1989 je skupaj izdala 88 knjig, od tega 60 prevodov (68 odstotkov) in 28 (32 

odstotkov) izvirnih del. V letu 1989 je CZ izdala 23 romanov (26 odstotkov), 19 

strokovnih knjig (21 odstotkov) in 17 otroških knjig (19 odstotkov). Poleg tega je CZ 

izdala v letu 1989 tudi 6 knjig poezije (7 odstotkov), 6 slovarjev (7 odstotkov), 5 

enciklopedij (5 odstotkov) in 5 priročnikov (5 odstotkov).  

 

V letu 1990 je bilo izdanih le 55 knjig, od tega 24 izvirnih del (44 odstotkov) in 31 

prevodov (56 odstotkov). V tem letu je tudi opazna sprememba v založniškem 

programu. Izdajanje romanov se je zelo zmanjšalo, izdali so le enega (2 odstotka). 

CZ se je to leto usmerila v izdajanje strokovnih knjig, izdali so jih 27 (49 odstotkov), 

poleg tega so izdali 8 slovarjev (14 odstotkov), 7 priročnikov (13 odstotkov), 5 knjig 

poezije (9 odstotkov), 4 enciklopedije (7 odstotkov), 2 učbenika (4 odstotkov) in 1 

vodič (2 odstotka). Otroških knjig v letu 1990 sploh niso izdajali.  

 

V letu 1997 je CZ skupaj izdala 51 knjig, od tega 35 izvirnih del (89 odstotkov) in 16 

prevodov (31 odstotkov). V letu 1997 je CZ spet izdala več romanov (12 oz. 24 
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odstotkov) in rahlo zmanjšala delež strokovnih knjig, izdala jih je 22 oz. 43 odstotkov. 

Poleg tega je izdala še 5 knjig poezije (9 odstotkov), 4 učbenike (8 odstotkov) in 3 

slovarje (6 odstotkov). Zanimivo je, da so otroške knjige popolnoma izginile iz 

programa. 

 

Leta 2004 so izdali 56 knjig, 34 izvirnih del (60 odstotkov) in 22 prevodov (40 

odstotkov). V tem letu se je število izdanih romanov še malo povečalo, izdali so jih 14 

(25 odstotkov), izdali so nekoliko več poezije, 9 knjig (16 odstotkov) in 6 knjig kratke 

proze (11 odstotkov), delež strokovne literature pa se je zmanjšal, izdali so 13 

strokovnih knjig (23 odstotkov). V tem letu so izdali še 4 učbenike (6 odstotkov), 3 

priročnike (5 odstotkov), 2 slovarja (4 odstotke), 1 otroško knjigo (2 odstotka), 1 

izbrano delo (2 odstotka), 1 esej (2 odstotka), 1 enciklopedijo (2 odstotka) in 1 knjigo 

dramatike (2 odstotka). 

 

Iz zgornjega pregleda knjižne produkcije Cankarjeve založbe je razvidno, da je imela 

založba obsežnejši in pestrejši program, ko je delovala še pred spremembo politične 

ureditve v Sloveniji. Takrat je bilo založb manj in s tem je bila tudi konkurenca 

manjša, boj za kupce pa enostavnejši. Leto 1990 je bilo prelomno, kar se je pokazalo 

tudi na programu založbe. Zanimivo je, da v tem letu CZ ni izdala prav nobene 

otroške knjige. Leta 1997 je CZ izdala 51 knjig, osredotočili so se na izdajanje 

strokovne literature in romanov. Leta 2004 je opazno opaznejše izdajanje romanov in 

rahlo se je zmanjšal delež strokovnih knjig. Delež izvirnih del se jim je od leta 1989, 

ko je dosegal 32 odstotkov celotne produkcije, zvečal in je v letu 2004 dosegal 60  

odstotkov celotne produkcije.  
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Slika 10.6: Programska usmerjenost Družine po letih 
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Družina je založba, izrazito usmerjena v izdajanje knjig z versko oz. katoliško 

tematiko. Bibliotekarji knjige z versko tematiko kodirajo pod strokovne knjige in tako 

so prikazane tudi v zgornji tabeli. Leta 1989 je založba Družina izdala 9 knjig, 6 

izvirnih del (7 odstotkov) in 3 prevode (3 odstotki). Med temi knjigami je bilo 5 

verskih, 2 knjigi kratke proze, 1 otroška knjiga in 1 roman. 

 

Leta 1990 je Družina izdala 15 knjig, 11 izvirnih del (7 odstotkov) in 4 prevode (3 

odstotki). Med njimi je bilo 11 verskih knjig, 2 romana, 1 knjiga poezije in 1 knjiga 

kratke proze.  

 

Podatki za leto 1997 kažejo, da se je Družina iz male založbe preoblikovala v srednje 

veliko založbo, ki je v tem letu izdala 61 knjig, 42 izvirnih del (70 odstotkov) in 19 

prevodov (30 odstotkov). Število izdanih strokovnih (verskih) knjig je naraslo na 51, 

izdali so še 4 priročnike in po en učbenik, vodič, roman, poezijo, otroško knjigo in 

esej.  

 

V letu 2004 so izdali 62 knjig, od tega 42 izvirnih del (68 odstotkov) in 20 prevodov 

(22 odstotkov). Izdali so 47 strokovnih (verskih) knjig, 4 priročnike, 4 knjige poezije, 3 

otroške knjige in po en roman, vodič, zbrano in izbrano delo. V zadnjih sedmih letih 
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se je založniški program založbe Družina ustalil pri blizu 60 izdanih knjigah letno, 

njihov program pa je izrazito usmerjen v izdajanje knjig za katolike. 

 

Iz pregleda knjižne produkcije založbe Družina je razvidno, da je založba postala 

aktivnejša po letu 1990, kar je posledica večje pluralnosti družbe in odprtosti ter 

sprejemanja katolicizma v slovenski družbi.  

 

Slika 10.7: Programska usmerjenost Založbe DZS po letih 
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Založba DZS je leta 1989 izdala 192 knjig, od tega 164 izvirnih del (85 odstotkov) in 

28 (15 odstotkov) prevodov. V letu 1989 je izdala 123 učbenikov (64 odstotkov), 27 

strokovnih knjig (14 odstotkov), 12 slovarjev (6 odstotkov), 6 zbranih del (3 odstotki), 

6 priročnikov (3 odstotki), 5 romanov (3 odstotki), 4 knjige poezije (2 odstotka), 4 

otroške knjige (2 odstotka), 3 knjige kratke proze (1 odstotek) in 2 vodiča (1 

odstotek). 

 

Leta 1990 je DZS izdala 213 knjig, 189 izvirnih del (88 odstotkov) in 24 prevodov (12 

odstotkov). Izdala je 141 učbenikov (66 odstotkov), 34 strokovnih knjig (16 

odstotkov), 12 slovarjev (6 odstotkov), 9 priročnikov (4 odstotki), 4 knjige poezije (2 

odstotka), 4 zbrana dela (2 odstotka), 3 romane (1 odstotek), 2 vodiča (1 odstotek), 2 
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knjigi poezije (1 odstotek), 1 knjigo dramatike (0,5 odstotka) in 1 otroško knjigo (0,5 

odstotka).  

 

Leta 1997 je DZS izdala 310 knjig, 218 izvirnih del (70 odstotkov) in 92 prevodov (30 

odstotkov). Izdala je 153 učbenikov (49 odstotkov), 45 strokovnih knjig (14 

odstotkov), 37 otroških knjig (12 odstotkov), 12 priročnikov (4 odstotki), 12 knjig 

kratke proze (4 odstotki), 10 dramskih del (3 odstotki), 10 slovarjev (3 odstotki) 10 

romanov (3 odstotki), 8 vodičev (2 odstotka), 5 zbranih del (1,5 odstotka), 5 

leksikonov (1,5 odstotka) in 3 knjige poezije (1 odstotek).  

 

Leta 2004 je DZS izdala 274 knjig, 249 izvirnih del (90 odstotkov) in 25 prevodov (10 

odstotkov). Poleg učbenikov, ki jih je izdala 187 (68 odstotkov), je v tem letu izdala še 

33 romanov (12 odstotkov), 19 otroških knjig (7 odstotkov), 16 strokovnih knjig (6 

odstotkov), 10 slovarjev (4 odstotki), 4 priročnike (1 odstotek), 2 knjigi dramatike (1 

odstotek), 1 zbrano delo (0,3 odstotka), 1 vodič (0,3 odstotka) in 1 knjigo poezije (0,3 

odstotka). 

 

V nasprotju s Cankarjevo založbo je DZS po osamosvojitvi še razširila svoj knjižni 

program, ki pa je še vedno ostal osredotočen na učbenike. Leta 1989 je v založbi 

izšlo 192 knjig, leta 2004 pa kar 274. Leta 2004 se je založba usmerila v izdajanje 

romanov, izdali so jih 33, vsi ti romani pa spadajo v zbirko Slovenska zgodba. Zbirka 

Slovenska zgodba je bila namenjena promociji časopisa Dnevnik in vse knjige iz te 

zbirke so se prodajale enkrat tedensko ob vsakem izvodu časopisa Dnevnik.  
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Slika 10.8: Programska usmerjenost založbe Mladinska knjiga po letih 
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Mladinska knjiga založba je leta 1989 izdala 212 knjig, od tega 110 izvirnih del (51 

odstotkov) in 102 prevedenih del (49 odstotkov). V letu 1989 je MK izdala 56 

strokovnih knjig (26 odstotkov), 37 priročnikov (17 odstotkov), 34 romanov (16 

odstotkov), 32 otroških knjig (15 odstotkov), 31 učbenikov (15 odstotkov), 7 

leksikonov (3 odstotki), 7 knjig poezije (3 odstotki), 4 knjige kratke proze (2 odstotka), 

2 slovarja (1 odstotek), 1 vodič (0,5 odstotka) in 1 knjigo dramatike (0,5 odstotka). 

 

Leta 1990 je MK založba izdala 320 knjig, 213 prevodov (66 odstotkov) in 107 

izvirnih del (34 odstotkov) . Med njimi 89 romanov (28 odstotkov), 66 otroških knjig 

(20 odstotkov), 66 strokovnih knjig (20 odstotkov), 44 priročnikov (14 odstotkov), 29 

učbenikov (9 odstotkov), 9 knjig poezije (3 odstotkov), 9 knjig kratke proze (3 

odstotki), 7 leksikonov (2 odstotka) in 1 knjigo esejev. 

 

Leta 1997 je MK založba izdala 262 knjig, od tega 172 prevodov (65 odstotkov) in 90 

izvirnih del (35 odstotkov). Izdali so 63 otroških knjig (24 odstotkov), 63 strokovnih 

knjig (24 odstotkov), 37 romanov (14 odstotkov), 28 priročnikov (10 odstotkov), 24 

učbenikov (9 odstotkov), 18 knjig kratke proze (7 odstotkov), 8 vodičev (3 odstotki), 5 

slovarjev (2 odstotka), 3 leksikone (1 odstotek), 1 knjigo dramatike in 1 izbrano delo. 
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Leta 2004 je MK založba izdala 285 knjig, 162 prevodov (56 odstotkov) in 123 

izvirnih del (44 odstotkov). Izdali so 81 strokovnih knjig (28 odstotkov), 71 otroških 

knjig (25 odstotkov), 43 romanov (15 odstotkov), 30 učbenikov (10 odstotkov), 22 

priročnikov (8 odstotkov), 13 knjig poezije (5 odstotkov), 6 vodičev (2 odstotka), 6 

leksikonov (2 odstotka), 6 knjig kratke proze (2 odstotka) in 2 izbrani deli (1 odstotek).  

 

Iz pregleda knjižne produkcije Mladinske knjige v zadnjih petnajstih letih je razvidno, 

da je založba od leta 1989 do 2004 povečala produkcijo knjig za 25 odstotkov. 

Programsko se je usmerila predvsem v izdajanje strokovnih knjig, otroških knjig in 

romanov. Založba je leta 1989 in 2004 izdala največ strokovnih knjig. Leta 1989 so 

bili na drugem mestu po številu izdanih knjig priročniki, leta 1990 otroške knjige in 

leta 2004 so otroške knjige ostale na drugem mestu in zavzemale 25-odstotni delež 

celotne knjižne produkcije MK. V nasprotju z letom 1989, ko so bile otroške knjige 

šele na četrtem mestu in so dosegale le 15  odstotkov vse knjižne produkcije. 

Romani so leta 1989 dosegali 16 odstotkov, leta 1997 14 odstotkov in leta 2004 15 

odstotkov knjižne produkcije založbe, le leta 1990 so romani dosegali kar 28  

odstotkov knjižne produkcije, saj je takrat MK izdala od vseh knjižnih zvrsti največ 

romanov. Iz pregleda knjižne produkcije lahko vidimo, da so se največje spremembe 

v založniškem programu MK zgodile na področju otroških knjig, katerih delež je od 

leta 1989, ko so dosegale 15 odstotkov knjižne produkcije, narasel na 25 odstotkov v 

letu 2004. 

 

Strokovne knjige imajo največji delež med vsemi izdanimi knjigami MK založbe in so 

leta 2004 dosegale skoraj tretjino vseh izdanih knjig. Iz pregleda seznama strokovnih 

knjig, ki jih je MK izdala v letu 2004, je razvidno, da so to predvsem poljudne 

strokovne knjige, ki so namenjene zelo široki ciljni publiki. 
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Slika 10.9: Programska usmerjenost Pomurske založbe po letih 
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Pomurska založba je leta 1989 izdala 32 knjig, 26 prevodov (80 odstotkov) in 6 

izvirnih del (20 odstotkov). Izdala je 13 romanov (40 odstotkov), 9 otroških knjig (28 

odstotkov), 3 slovarje (9 odstotkov), 3 strokovne knjige (1 odstotek), 2 priročnika in 

eno knjigo poezije ter dramatike. 

 

Leta 1990 je Pomurska založba izdala 39 knjig, od tega 27 prevedenih knjig (70 

odstotkov) in 12 izvirnih knjig (30 odstotkov). Izdala je 14 romanov (36 odstotkov), 14 

otroških knjig (36 odstotkov), 9 strokovnih knjig (23 odstotkov), 1 knjigo poezije (3 

odstotki) in 1 vodič.  

 

Leta 1997 je Pomurska založba izdala 26 knjig, od tega 16 prevedenih knjig (60 

odstotkov) in 10 izvirnih knjig (40 odstotkov). Izdala je 9 otroških knjig (35 odstotkov), 

7 romanov (27 odstotkov), 7 strokovnih knjig (27 odstotkov), 2 knjigi poezije (8 

odstotkov) in 1 vodič (4 odstotki). 

 

V letu 2004 je Pomurska založba izdala 22 knjig, 20 prevodov (90 odstotkov) in 2 

izvirni deli (10 odstotkov). Opustila je skoraj celoten založniški program, ohranila je le 

izdajanje otroških knjig (16) in strokovne literature (6).  
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Iz pregleda knjižne produkcije Pomurske založbe je razvidno, da je založba od leta 

1989, ko je izdala 32 knjig in imela pester založniški program, očitno imela precej 

težav, saj je leta 2004 izdala le še 22 knjig, od katerih je bila večina prevedenih in 

skoraj izključno se je usmerila na izdajanje otroških (72 odstotkov) in strokovnih knjig 

(28 odstotkov). Pomurska založba je leta 1989 izdala 20 odstotkov izvirnih del in 80 

odstotkov prevodov. Delež izvirnih del je v letu 1997 narasel na 40 odstotkov 

celotnega programa, vendar je delež izvirnih del močno upadel leta 2004, ko je 

dosegal le 10 odstotkov programa. Pomurska založba je bila leta 1989 in 1990 

predvsem usmerjena v izdajanje romanov in otroških knjig. Leta 1997 je zaznati 

spremembe v založniškem programu, saj je založba izdala le 26 knjig, med njimi 

največ otroških knjig (35 odstotkov), romani pa so dosegali le 27 odstotkov celotnega 

programa.  

 

Slika 10.10: Programska usmerjenost Prešernove družbe po letih 
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Prešernova družba je leta 1989 izdala 27 knjig, od tega 14 izvirnih del (52 

odstotkov) in 13 prevodov (48 odstotkov). Izdala je 18 romanov (66 odstotkov), 4 

otroške knjige (15 odstotkov), 3 knjige poezije (12 odstotkov) in 2 strokovni knjigi (7 

odstotkov). 
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Leta 1990 je Prešernova družba izdala 30 knjig, 17 izvirnih del (56 odstotkov) in 13 

prevodov (44 odstotkov). Izdala je 19 romanov (63 odstotkov), 6 strokovnih knjig (20 

odstotkov), 3 otroške knjige (10 odstotkov) in eno knjigo poezije in izbranih del. 

 

Leta 1997 je izdala 25 knjig, 15 prevodov (60 odstotkov) in 10 izvirnih del (40 

odstotkov). Izdala je 8 romanov (32 odstotkov), 6 priročnikov (24 odstotkov), 3 

strokovne knjige (12 odstotkov), 2 enciklopediji (8 odstotkov), 2 otroški knjigi (8 

odstotkov), 2 knjigi kratke proze (8 odstotkov) in 2 knjigi poezije (8 odstotkov). 

 

Leta 2004 je izdala 36 knjig, 22 prevodov (61 odstotkov) in 14 izvirnih del (39 

odstotkov). Izdala je 10 strokovnih knjig (27 odstotkov), 8 romanov (22 odstotkov), 7 

priročnikov (19 odstotkov), 5 otroških knjig (14 odstotkov), 3 knjige kratke proze (8 

odstotkov) in 3 enciklopedije (8 odstotkov). 

 

Prešernova družba je v petnajstih letih svoj knjižni program povečala, vendar ne 

bistveno, saj je leta 1989 izdala 27 knjig, leta 2004 pa 36 knjig. V letih 1989 in 1990 

je izdajala pretežno romane, ki so leta 1989 dosegali kar 66 odstotkov vsega 

knjižnega programa, leta 1997 so bili romani še vedno na prvem mestu, vendar so 

dosegali le še 32 odstotkov knjižnega programa. Iz programa za leto 2004 je mogoče 

razbrati, da se je založba programsko preusmerila v izdajanje strokovnih knjig (27 

odstotkov), romanov (22 odstotkov) in priročnikov (19 odstotkov). V petnajstih letih se 

je spremenil tudi delež izvirnih del, ki je leta 1989 dosegal 52  odstotkov knjižnega 

programa, leta 2004 pa le še 39  odstotkov knjižnega programa.  

 



SLOVENSKO ZALOŽNIŠTVO V LETIH 1989, 1990, 1997 in 2004 

 79

Slika 10.11: Programska usmerjenost Slovenske knjige po letih 
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Slovenska knjiga je bila ustanovljena leta 1990, ko je izdala 11 knjig; 4 prevode (36 

odstotkov) in 7 izvirnih del (64 odstotkov). Med njimi so bile 4 otroške knjige (36 

odstotkov), 2 romana (18 odstotkov), 2 strokovni knjigi (18 odstotkov), 2 knjigi 

dramatike (18 odstotkov) in 1 knjigo poezije (9 odstotkov).  

 

Leta 1997 je izdala 40 knjig, 39 prevodov (97 odstotkov) in 1 izvirno delo (3 odstotki). 

Izdala je 34 otroških knjig (85 odstotkov), 4 enciklopedije (10 odstotkov), 1 priročnik 

(2 odstotka) in 1 strokovno knjigo (2 odstotka). 

 

Leta 2004 je izdala le 6 knjig, 3 prevode (50 odstotkov) in 3 izvirna dela (50 

odstotkov). Izdala je 2 priročnika (33 odstotkov), 1 strokovno knjigo (16 odstotkov), 1 

enciklopedijo (16 odstotkov), 1 otroško knjigo (16 odstotkov) in 1 slovar (16 

odstotkov). 

 

Iz pregleda knjižne produkcije Slovenske knjige je razvidno, da ob ustanovitvi 

založba ni bila specializirana, temveč se je usmerila na različna področja. Leta 1997 

je postal njen program izrazito usmerjen v izdajanje otroških knjig, ki je tisto leto 

dosegal 85 odstotkov celotne produkcije. Leta 1997 so bili le 3 odstotki knjig 
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slovenskih avtorjev in kar 97 odstotkov del je bilo prevedenih. Očitno je, da založba 

več ne posluje uspešno, saj je leta 2004 izdala le še 6 knjig. 

 

Slika 10.12: Programska usmerjenost založbe Učila po letih 
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Založba Učila je bila ustanovljena leta 1992. Leta 1997 je izdala 93 knjig, od tega 87 

prevodov (93 odstotkov) in 6 izvirnih del (7 odstotkov). Leta 1997 je pri Zložbi Učila 

izšlo 81 otroških knjig (87 odstotkov), 7 strokovnih knjig (8 odstotkov), 4 knjige kratke 

proze (4 odstotkov) ter 1 priročnik (1 odstotek). 

 

Leta 2004 je Založba Učila izdala 112 knjig. Tega leta se je preusmerila predvsem v izdajanje 

romanov, ki jih je izdala kar 45 (40 odstotkov). Poleg tega je izdala 44 otroških knjig (39 

odstotkov), 15 priročnikov (13 odstotkov), 6 knjig kratke proze (5 odstotkov) in 1 knjigo 

poezije ter 1 leksikon.  
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Slika 10.13: Programska usmerjenost založbe Vale-Novak po letih 
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Založba Vale-Novak je bila ustanovljena leta 1990. Takrat je izdala en priročnik. Leta 

1997 je izdala 7 knjig, 6 prevodov (86 odstotkov) in eno izvirno delo (14 odstotkov). 

Izdala je 4 strokovne knjige (57 odstotkov) in 3 priročnike (43 odstotkov). 

 

Leta 2004 je izdala 21 knjig, 13 prevodov (62 odstotkov) in 8 izvirnih del (38 

odstotkov). Izdala je 10 strokovnih knjig69 (49 odstotkov), 5 romanov (24 odstotkov), 

2 otroški knjigi (9 odstotkov), 2 knjigi poezije (9 odstotkov) in 2 priročnika (9 

odstotkov). 

 

Založba Vale-Novak je ena uspešnejših slovenskih manjših založb, katere knjižni 

program se počasi, a vztrajno širi. Večina njenega knjižnega programa je 

prevedenega, programsko pa je usmerjena predvsem v izdajanje kuharic, poljudnih 

filozofskih del, priročnikov ter romanov. 

 

                                                 
69 Iz vzajemne bibliografske kataložne baze podatkov COBIB.SI sem naredila izpis naslovov 

strokovnih knjig, ki jih je založba Vale-Novak izdala leta 2004: Kuharica sestre Vandeline, Pecivo 

sestre Vandeline, Utehe filozofije, Pot k sreči, Barva magije, Božič s sestro Vandelino, Zmeraj sestra 

Vandelina, Živeti s stilom, Slovenija: poletje 1928 in Imeti ali biti. 
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Slika 10.14: Programska usmerjenost založbe Rokus po letih 
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Založba Rokus je bila ustanovljena leta 1992. Leta 1997 je izdala 9 knjig, vse so bile 

izvirna dela. Izdala je 5 strokovnih knjig in 4 učbenike.  

 

Leta 2004 je izdala 92 knjig, 77 izvirnih del (84 odstotkov) in 15 prevodov (16 

odstotkov). Izdala je 82 učbenikov (90 odstotkov), 4 otroške knjige (4 odstotki), 2 

strokovni knjigi (2 odstotka), 1 roman (1 odstotka), 1 (1 odstotek) vodič, 1 knjigo 

poezije (1 odstotek) in 1 zbrano delo (1 odstotek). 

 

Založba Rokus je uspešna slovenska založba, ki se je izrazito usmerila v izdajanje 

učbenikov, saj ti dosegajo kar 90 odstotkov njene knjižne produkcije. 
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11 SKLEP 
 

Iz pregleda knjižne produkcije desetih slovenskih založb za leta 1989, 1990, 

1997 in 2004 je mogoče ugotoviti naslednje: 

o Založbe, ki niso specializirane, npr. Mladinska knjiga in Prešernova 

družba, izdajajo več prevedenih knjig kot izvirnih del. Spremembo je 

mogoče opaziti od leta 1989, ko je MK izdala 51 odstotkov izvirnih del 

in 49 odstotkov prevodov, in leta 2004, ko je izdala 44  odstotkov 

izvirnih del in 56  odstotkov prevodov. Ravno tako je Prešernova 

družba leta 1989 izdala 52 odstotkov izvirnih del in 48 odstotkov 

prevodov, leta 2004 pa le še 39 odstotkov izvirnih del in 61 odstotkov 

prevodov. Delež izvirnih del je visok pri založbah DZS in Rokus, ki sta 

usmerjeni predvsem v izdajanje učbenikov. Leta 2004 so izvirna dela 

dosegala 90 odstotkov knjižne produkcije DZS in 83 odstotkov knjižne 

produkcije založbe Rokus. 

o Ugotovimo tudi lahko, da splošni založniki postajajo bolj specializirani 

in se usmerjajo pretežno v izdajo nekaj knjižnih zvrsti (v letu 2004 se je 

MK usmerila pretežno v izdajanje strokovnih knjig, otroških knjig, 

romanov in učbenikov, Pomurska založba se je leta 2004 usmerila v 

izdajanje otroških in strokovnih knjig).  

o Pri pregledu knjižnega programa vseh desetih založb je mogoče 

ugotoviti, da je bilo leta 2004 31 odstotkov izdanih knjig v Sloveniji 

učbenikov, nato so založbe izdajale pretežno strokovne knjige (19  

odstotkov) in na tretjem mestu otroške knjige (17 odstotkov). Leta 1989 

in 1990 so preučevane založbe izdale največ učbenikov, nato 

strokovnih knjig in na tretjem mestu so bili romani. 

o Specializirane založbe, kot sta na primer DZS in založba Rokus, so se 

leta 2004 še bolj usmerile v izdajanje učbenikov. 

o Delež romanov je od leta 1989, ko je dosegal 16  odstotkov vseh 

izdanih knjig, narasel leta 1990 na 19 odstotkov in leta 1997 upadel na 

8 odstotkov. Leta 2004 so bili romani na četrtem mestu za učbeniki, 

strokovnimi knjigami in otroškimi knjigami. Če odštejemo romane, ki so 

izhajali v založbi DZS zaradi časopisnih akcij, je delež romanov med 

vsemi izdanimi knjigami leta 2004 znašal 12 odstotkov. Iz pregleda 
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knjižne produkcije desetih založb lahko vidimo, da se romanov izdaja 

vse manj. Najbolj očitno je upad števila izdanih romanov mogoče 

opaziti na primeru Prešernove družbe, leta 1989 so romani dosegali 66 

odstotkov njenega knjižnega programa, leta 2004 pa le še 22 odstotkov 

knjižnega programa. Pomurska založba je tudi leta 1989 izdajala 

pretežno romane (40  odstotkov), leta 2004 pa so romani popolnoma 

izginili iz knjižnega programa te založbe, tega leta je izdajala le otroške 

(72  odstotkov) in strokovne knjige (28  odstotkov).  

o Izjema na področju izdajanja romanov je Založba Učila, ki se je leta 

2004 močno preusmerila v izdajanje romanov, saj so romani dosegali 

kar 40 odstotkov celotnega knjižnega programa te založbe.  

o Med preučevanimi založbami, ki so delovale leta 1989, so vse založbe 

razen Mladinske knjige, DZS, Družine in Prešernove družbe zmanjšale 

število izdanih knjig. Cankarjeva založba je leta 1989 izdala 88 knjig, 

leta 2004 pa 56 knjig. Pomurska založba je leta 1989 izdala 32 knjig, 

leta 2004 pa le 22 knjig. Slovenska knjiga je leta 1990 izdala 11 knjig, 

leta 2004 pa le 6 knjig. 

o Založbe, ki so bile ustanovljene po osamosvojitvi, Učila, Vale-Novak in 

Rokus, so vse od leta 1997 do 2004 povečale število izdanih knjig. 

Založba Učila je leta 1997 izdala 93 knjig, leta 2004 pa 112 knjig. 

Založba Vale-Novak je leta 1997 izdala 7 knjig, leta 2004 pa 21 knjig. 

Založba Rokus je leta 1997 izdala 9 knjig, leta 2004 pa 92 knjig. 

 

V nadaljevanju bo za dodatno primerjavo navedenih nekaj podatkov o 

slovenski knjižni produkciji v letu 2000. Podatki so povzeti iz knjige z 

naslovom Knjižna kultura, ki jo je leta 2003 izdal Mirovni inštitut.70 Raziskava71 

                                                 
70 Rezultati so vzeti iz raziskave o slovenskem založništvu in knjižničarstvu, ki jo je leta 2003 

opravil Mirovni inštitut. Rezultati raziskave so objavljeni v knjigi Knjižna kultura avtorjev Maje 

Breznik, Silve Novljan, Janeza Juga, Alda Milohnića, Knjižna zbirka Premiera št. 49, UMco, 

Ljubljana, 2005. Empirični del raziskave so opravili na podatkih iz vzajemnega kataloga 

COBISS. Z izpisi so dobili za vsak knjižni naslov naslednje podatke: naslov knjige, avtor, 

ISBN in ID, založba, namembnost, »vrsta vsebine« (učbenik, leksikon ipd.), »vsebina« 

(literatura, humanistika ipd.). 
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je pokazala, da je največja slovenska založba Mladinska knjiga v letu 2000 

izdala največ otroških knjig (34 odstotkov), poljudnih priročnikov (20 

odstotkov), leposlovja (20 odstotkov), učbenikov (13 odstotkov), leksikonov (4 

odstotki). Pri založbi DZS je v letu 2000 kar 73 odstotkov založniškega 

programa zajemalo področje šolskih učbenikov. Drugi večji program je bil 

leposlovni, ki je imel 11-odstotni delež. Za vse ostale založbe je bila značilna 

po mnenju avtorjev tako imenovana monokulturnost knjižnih programov 

oziroma specializacija. Založba Družina je izdala večino svojega programa s 

področja religije, Učila so izdajala predvsem otroške knjige (60 odstotkov) in 

poljudne priročnike (30 odstotkov), Modrijan je izdajal pretežno učbenike in 

poljudne priročnike, Mohorjeva družba je bila usmerjena na področje religije in 

leposlovja, Rokus je izdajal predvsem učbenike (85 odstotkov), založba 

Karantanija pa predvsem otroške knjige (80 odstotkov). Po raznovrstnosti 

knjižnega programa je izstopala predvsem Cankarjeva založba. Usmerjena je 

bila v izdajo leposlovja (30 odstotkov), poljudnih priročnikov (22 odstotkov), 

otroške literature (17 odstotkov), družboslovja in humanistike (11 odstotkov), 

šolskih učbenikov (6 odstotkov) ter leksikonov in atlasov (6 odstotkov). 

 

Sklenemo lahko, da se slovenske založbe usmerjajo predvsem na tri 

založniška področja: program šolskih učbenikov, program za otroke in 

mladino ter program poljudnih priročnikov. Delež izvirnih slovenskih del se 

zmanjšuje, narašča pa le pri tistih založbah, ki izdajajo pretežno učbenike. 

Slovensko založništvo je usmerjeno predvsem v izdajanje učbenikov in 

otroških knjig. Glede na majhnost slovenskega trga in nizke naklade je to 

najbolj realna usmeritev, saj imajo s prodajo učbenikov in otroških knjig 

založniki zagotovljene končne kupce in s tem reden prihodek.  

 

                                                                                                                                            
71 V raziskavi so programe založb razdelili po naslednjih kriterijih: program za otroke in 

mladino; program leksikonov, atlasov, ipd.; program šolskih učbenikov; program poljudnih 

priročnikov (kuharske knjige, nega rastlin in živali, poljudna psihologija, rekreacija, šport ipd.); 

program leposlovja in programi specifičnih vsebinskih področij (družboslovje in humanistika, 

religija, ekonomija, pravo, medicina, matematika in naravoslovje, tehnika in umetnost). 
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Iz analize lahko tudi ugotovimo, da delež romanov v celotni knjižni produkciji 

upada. Edina izjema je Založba Učila, ki se je usmerila v izdajanje mehko 

vezanih žepnih knjižnih izdaj. Iz pregleda naslovov romanov Založbe Učila za 

leto 2004 lahko ugotovimo, da je založba programsko usmerjena na 

uspešnice. Tudi raziskovalci Mirovnega inštituta so na področju leposlovja 

opazili usmerjenost na uspešnice, saj je pri MK Založbi v letu 2000 18 od 55 

naslovov s tega področja spadalo v zbirko Oddih, pri založbi DZS pa sta imeli 

zbirki Prvinski nagon in Labirint pet naslovov od skupaj 13. Za primerjavo 

lahko navedemo podatke za Francijo, kjer ima program leposlovja 25-odstotni 

delež med celotno knjižno produkcijo, delež učbenikov pa je le 10-odstoten.  

 

Trend upadanja števila romanov je opisal tudi Kovač v knjigi Skrivno življenje 

knjig. Kot pravi, je leposlovje v programih založb prevladovalo v petdesetih, 

šestdesetih in sedemdesetih letih preteklega stoletja, v osemdesetih letih pa 

se je leposlovni program močno zmanjšal na račun priročnikov, leksikonov in 

slovarjev (Kovač, 1999: 133). Primer programskega zasuka je založba DZS, 

ki se je v začetku devetdesetih let programsko reorganizirala in se usmerila v 

izdajanje priročnikov.72 Kovač (1999: 134) išče vzroke za ta preobrat v 

narcisistični kulturi ter v tem, da so se naklade leposlovja nižale vzporedno z 

upadanjem potrebe po govorjenju med vrsticami. Poleg teh dveh dejavnikov 

je vzroke mogoče iskati v spremenjenem lastništvu založb. Državna založba 

Slovenije se je leta 1990 preoblikovala iz podjetja v družbeni lasti v podjetje, ki 

je postalo več kot 50-odstotno v zasebni lasti. Spremenjena lastniška 

struktura podjetja je bistveno vplivala na programski preobrat založbe, saj je 

bila usmeritev v izdajanje priročnikov bistveno donosnejša kot izdajanje 

leposlovja. V podporo tej trditvi lahko navedem izjavo predsednika uprave 

DZS Bojana Petana, ki je leta 2001 v intervjuju za časopis Dnevnik izjavil, da 

DZS kot delniška družba ni bila ustanovljena zato, da bi namesto nekoga 

                                                 
72 Kot piše Kovač (1999: 221), je bil ta programski obrat zelo uspešen, saj je med letoma 

1989 in 1993 založba prodala 60 tisoč izvodov Vodnika naravne medicine, 50 tisoč izvodov 

Družinskega zdravstvenega vodnika, 33 tisoč izvodov Družinske zdravstvene enciklopedije, 

30 tisoč izvodov Atlasa sveta, 27 tisoč izvodov SSKJ v eni knjigi. 
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drugega reševala kulturna vprašanja v državi.73 S tem je dal jasno vedeti, da 

je delovanje založbe podvrženo logiki maksimizacije profita, in ne 

zagotavljanju raznovrstne knjižne ponudbe. Če želi založba preživeti, je nujno, 

da se usmerja v založniške programe, za katere ve, da jih bo prodala. Vendar 

se je kljub temu treba zavedati, da je založništvo kulturna dejavnost, ki mora 

skrbeti za kulturno raznovrstnost knjižne ponudbe.  

 

Posledica komercializacije je tudi nižanje kvalitete knjige. Zadnje lahko 

utemeljimo s tem, da se v Sloveniji zaradi želje, da bi vsaka knjiga čim prej in 

s čim manjšimi stroški prišla na trg, krajšajo postopki pri pripravi rokopisa, 

zaradi nizkih avtorskih honorarjev so prevodi velikokrat nekakovostni, 

nekatere založbe ne opravljajo več korektur ali celo lektur besedil.  

 

Raziskava Mirovnega inštituta je pokazala, da se z zahtevnejšim literarnim in 

strokovnim programom ukvarjajo v večini majhne založbe, ki ta program 

izdajajo ob podpori države. Leta 2000 je izšlo 917 naslovov s področij 

leposlovja ter družboslovja in humanistike in 381 ali kar 42 odstotkov teh 

naslovov je izšlo s pomočjo državne subvencije.  

 

Delno se razlogi za izrazito komercialne programe slovenskih založb skrivajo 

tudi v dejstvu, da je Slovenija zaradi svoje jezikovne in geografske majhnosti 

zelo neugodna za založniško dejavnost.74 Kot primer lahko navedem, da je 

povprečna naklada leposlovne knjige nizka, založbe jih tiskajo od 500 do 800 

izvodov. Glede na majhno število študentov in strokovnjakov za posamezna 

področja je tudi obstoj znanstvenih in univerzitetnih založb negotov. Poleg 

tega lahko iz zgodovinskega pregleda razvoja založništva ugotovimo, da v 

Sloveniji ni prišlo do ločitve med založniki in knjigarnarji. Vse do danes se v 

Sloveniji ni razvila ustrezna distribucijska mreža za knjigo in veliko o razlogih 

za to stanje pove podatek, da je 79 odstotkov knjigarn v lasti Mladinske knjige 

Trgovine in DZS. Neodvisnih knjigarn Slovenija skoraj ne pozna. Neobstoj 
                                                 
73 Igor Berginc, Šest milijonov knjig za dva milijona duš, Delo, št. 271, 24. 11. 2001, str. 22-

23. 
74 Zaradi visokih fiksnih stroškov (predvsem stroški avtorskih honorarjev in tiska) je nizka 

prodajna cena knjige mogoča le pri visokih nakladah vsaj nad tri tisoč izvodov. 
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razvejene mreže neodvisnih knjigarn močno vpliva na obstoj in pojav novih 

založb. 

 

Iz raziskave je mogoče ugotoviti, da komercializacija in industrializacija 

založništva v Sloveniji vplivata na povečanje knjižne ponudbe, ki je izrazito 

tržno usmerjena, in na preusmerjanje zahtevnejših branj v manjše in 

akademske založbe. Iz analize knjižnih programov desetih slovenskih založb 

ne moremo povsem potrditi hipotezo naloge, ki pravi, da koncentracija 

lastništva v založništvu in knjigotrštvu vpliva na zmanjšanje kulturne pestrosti 

knjižne ponudbe. Lahko pa z raziskavo potrdimo, da se pestrost knjižnih 

vsebin v Sloveniji zmanjšuje predvsem na račun tržno usmerjenih knjižnih 

vsebin. 

 

Na koncu naj navedem trditev nemškega založnika Klausa Wagenbacha 

(Schiffrin, 2000: 147), ki je zelo jasno napisal, kaj za založništvo pomeni 

koncentracija kapitala in priseganje na tržno logiko: »Če bodo s trga izginile 

nekomercialne knjige, bo prihodnost mrtva. Kafkova prva knjiga je bila 

natisnjena v nakladi 800 izvodov, Brechtovo prvo delo je doseglo naklado 600 

izvodov. Kaj bi se zgodilo, če bi se nekdo odločil, da ju ni vredno izdati?«  
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