V Dialogih {t. 3−4/2007 sem objavila uvodnik (http://www.eurozine.com/articles/2007-05-21-antoncic-sl.html), v katerem sem tisto leto obelodanjeni osnutek zakona o Javni agenciji za knjigo RS (JAK) pozdravila
kot poskus na enem mestu zdru`iti do takrat razpr{eno in po razli~nih kriterijih oblikovano podporo knjigam na dr`avni ravni. Hkrati sem opozorila
na nevarnost, da bo zdru`itev kulturnega in znanstvenega podro~ja pod
eno agencijo samo formalna in tehni~na. In res, s spremembo tega zakona
julija 2013 je bila iz obmo~ja dejavnosti JAK znanost izbrisana. Podpora
znanstvenim monografijam in periodiki se je tako spet vrnila pod okrilje
Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Ponovna razdru`itev ne
dokazuje samo tega, da pri nas dve ministrstvu nista sposobni sodelovati
na skupnem podro~ju, ampak da v tej dr`avi preprosto ni volje, da bi se
nekatera podro~ja sistemati~no urejala. Odgovor na to, zakaj je ni, je mogo~e najti, ~e podrobneje pregledamo javne razpise in cilje obeh agencij
na knji`nem podro~ju.
JAK, ki je nastala na pobudo Dru{tva slovenskih pisateljev (DSP), je
usmerjena predvsem v podporo izvirni literarni in prevodni literarni produkciji, literatom in celotni mre`i od literarnih festivalov, bralne kulture in
nastopov v tujini do {tipendij . Del vzpodbud JAK-a na knji`nem in revijalnem podro~ju pa gre tudi humanistiki. Pod okrilje te agencije se je namre~
uspel re{iti del slovenskih znanstvenih zalo`b, ki so svoj razmah do`ivele
v devetdesetih letih s pomo~jo Soroseve fundacije Zavod za odprto dru`bo
(Open Society Institute Slovenia), ki pa se je po priklju~itvi Slovenije EU iz
nje umaknila.
Na drugi strani ARRS s svojimi razpisi za znanstvene revije in znanstvene monografije podpira predvsem del dejavnosti fakultet oz. njihovo
zalo`ni{tvo ter na fakultetah zaposlene predavatelje, ki so avtorji sofinanciranih knjig. Gre torej za nek dodatek k profesorski slu`bi, ki omogo~i objave, ki potem {tejejo za habilitacije in kandidiranje za raziskovalna sredstva. Zato znanstveni avtorji za razliko od pisateljev pri ARRS nimajo priznane pravice do pla~ila avtorskega honorarja, enako pa velja tudi za uredni{ko in zalo`ni{ko delo. T. i. fakultetne zalo`be namre~ niso – ~eprav se
v javnosti pogosto tako predstavljajo – samostojni pravni subjekti, ampak
so deli fakultet, ljudje, ki zanje opravljajo dolo~ena dela, pa so pla~ani iz
drugih virov. Obe agenciji torej skrbita vsaka za svoje podro~je predvsem
tako, da podpirata njihove nosilce: JAK pisatelje in nekomercialne programe zalo`b, ARRS pa objave na fakultetah zaposlenih predavateljev in raziskovalcev. Zato je tudi razumljivo, da ni posebnega interesa, da bi se skrb
za knjigo na dr`avni ravni poenotila ter strate{ko in sistemati~no uredila.
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Kam in kako z znanstvenim zalo`ni{tvom?

Po vrnitvi razpisov za znanstvene monografije z nekajletnega gostovanja na JAK nazaj na ARRS se zdi, da je to podro~je odrinjeno. Razpisi
za znanstvene monografije so za sprotno leto objavljeni pozno, med objavo rezultatov in rokom za realizacijo pa je lahko tudi manj kot dva meseca ~asa. To nikakor niso pogoji za zahtevno izdajateljsko delo, ki zahteva mir in stabilnost, ampak so bolj naklonjeni ne~emu, kar je samo
stranski produkt.
S krizo se je na podro~ju znanstvenega zalo`ni{tva marsikaj spremenilo. Zmeraj ve~ mladih znanstvenikov, ki so napisali zanimiva in tehtna
dela, ni ve~ zaposlenih na univerzah ali in{titutih, ker tam zanje ni prostih
mest. Tem avtorjem bi veliko pomenilo, ~e bi jim bil priznan avtorski honorar. Toda obstoje~i sistem je `al {e zmeraj ukrojen na neko preteklo stanje in tiste, ki imajo redno zaposlitev. Na drugi strani je ta sistem, ker je
ustvarjen za zalo`ni{ke dejavnosti fakultet, nenaklonjen pravim zalo`bam,
torej tistim, ki so samostojne pravne osebe in je njihova osnovna dejavnost
prav izdajanje knjig. Te sicer imajo pravico kandidirati na ARRS-jevih razpisih, vendar njihovo delo, predvsem uredni{ko, ni priznano kot upravi~en stro{ek. Medtem ko imajo te zalo`be pri tiskanih izdajah vsaj {e omejeno (upo{tevajo~ majhen trg) mo`nost, da si stro{ke svojega dela povrnejo s prodajo knjig, pa morajo elektronske izdaje izro~iti v prosti dostop. To
seveda samo po sebi ni sporno, prav nasprotno, ~e bi le bili za pripravo
tak{ne izdaje priznani in povrnjeni vsi nastali stro{ki. ^e na fakultetah to
delo opravijo ljudje, ki so pla~ani iz drugih virov in jim je tak{na izdaja samo v korist, pa v samostojnih zalo`bah ni tako, kar pomeni, da so v
tak{nem sistemu podpor obsojene na amaterizem.
Primerjava med programi fakultetnih in samostojnih znanstvenih zalo`b tudi poka`e, da prve izdajajo ve~ ozko specializiranih del svojih predavateljev, medtem ko druge skrbijo bolj za temeljna izvirna in prevodna
dela, se pravi, da so bolj usmerjene v tiste izdaje, ki bi utegnile zanimati {ir{i
krog strokovne javnosti. Vendar med razpisnimi kriteriji ARRS ni kriterija
tega {ir{ega javnega pomena in je po rezultatih sode~ tudi precej irelevantno, ali neko delo zanima deset slovenskih strokovnjakov ali pa nekaj sto.
Tu pa smo `e pri promociji in javni dostopnosti znanosti s pomo~jo knji`nih objav, kjer imamo v Sloveniji kar nekaj te`av, ki jih velja omeniti.
Prvi~: Znanstveni pisci pri nas niso organizirani. Medtem ko Svet evropskih pisateljev (European Writers’ Coucil) zastopa interese vseh avtorjev (tako leposlovja kot stvarne literature), pa imamo v Sloveniji samo DSP,
ki skrbi za literate, pisci vseh ostalih zvrsti pa so porinjeni na dru`beni rob.
Drugi~: Popolnoma smo spregledali in zanemarili poljudno znanost,
kar dela strogi znanosti, upo{tevajo~ zmeraj agresivnej{e prodiranje raznih
psevdo in new age resnic s pomo~jo rumenih medijev in dru`benih omre`ij, ogromno {kode. Znanost bi se pred tem poneumljanjem lahko uspe{no
branila prav s poljudnoznanstvenimi objavami. Toda z izjemo podpore poljudni periodiki, ki je podedovana {e iz Jugoslavije, za knji`ne poljudno4
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znanstvene izdaje na{a znanstvena politika ni poskrbela. Slovenski mladinski knji`ni~arji `e nekaj ~asa opozarjajo celotno verigo od avtorjev do
bralcev, predvsem pa vzvode financiranja, na podhranjenost tega
podro~ja. Po standardih bi knji`nice morale imeti gradivo v razmerju 60 %
strokovnih knjig in 40 % leposlovja. Toda to razmerje nikoli ni bilo dose`eno. Medtem ko je leta 1994 od vseh izdanih knjig za otroke in mladino
v dr`avi bilo pou~nih 35 %, se je njihov dele` leta 2000 zmanj{al na 19 %,
leta 2013 pa celo na 13 %. Podro~je je produkcijsko izjemno drago (ilustracije, barvni tisk, zahtevno uredni{ko delo), {tevilo doma~ih piscev, ki so
vrhunski strokovnjaki, hkrati pa sposobni pisati razumljivo in zanimivo za
{ir{i krog bralcev, pa je omejeno. Te, ki to zmorejo, za povrh od pisanja
odvra~a sistem. Poljudnoznanstvene objave namre~ v habilitacijskih postopkih ne prinesejo omembe vrednih to~k, torej se jim ne izpla~a zapravljati ~asa in energije zanje.
Tretji~: Slovenske znanstvene zalo`be in javnost so v mednarodnem
okolju postavljene v neokolonialisti~ni izkori{~evalski sistem. Na Zahodu
so si profitne zalo`be podredile celoten sistem znanstvenih objav in trgujejo z avtorskimi pravicami. Slu`ijo ne glede na to, ali zara~unavajo dostop
in naro~nine za znanstvene revije, za katere so avtorji ~lanke napisali brezpla~no, recenzenti pa so jih brezpla~no ocenjevali, ali pa so jim avtorji morali pla~ati za objavo ~lanka v prostem dostopu. ^e je slovenska zalo`ba {e
pred desetletjem ali dvema, ko je hotela izdati zbornik s prevodi temeljnih
sodobnih ~lankov z nekega podro~ja, da bi ga predstavila slovenskim bralcem, lahko dobila pravice od samih avtorjev pove~ini brezpla~no ali za
simboli~no pla~ilo, pa v zadnjem obdobju to ni ve~ mogo~e. Lastnice avtorskih pravic so zdaj angloameri{ke profitne zalo`be kot izdajateljice
znanstvenih revij, ki zahtevajo za pravice do prevodov tolik{ne zneske, da
bi slovenska zalo`ba za tak zbornik lahko pla~ala {tiri- ali petkratnik zneska, ki ga sicer pla~a za pravico do prevoda ene knjige, ki jo je napisal tuj
avtor. Te iste tuje zalo`be slovenskim knji`nicam in fakultetam zara~unavajo visoke naro~nine, da lahko na{i znanstveniki in {tudentje berejo tuje
~lanke, in dr`ava ta nakup financira. Zato ni logi~no, da dr`ava na drugi
strani doma~e avtorje in zalo`nike obravnava kot amaterje, ko podpira
prevode doma~ih del v angle{~ino in njihov potencialni prodor na svetovni trg, pa avtorske pravice zanje predaja v roke najve~ji doma~i komercialni zalo`bi.

