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TEMELJNI CILJI IN VSEBINE KAMPANJE 
 

 

Da bi v času samoizolacije ob razmahu virusa COVID-19 spodbudili prebiranje in nakup knjig, 

smo na Javni agenciji za knjigo RS (v nadaljevanju JAK) izvedli kampanjo #domacebranje, 

katere temeljni cilji so bili:  

 

− Osveščanje o pomenu knjig in domačih knjižnic v kriznih in nekriznih časih 

− Spodbujanje kupovanja knjig preko spletnih knjigarn 

− Osveščanje o dostopnosti e-knjig in delovanju portala Biblos 

− Spodbujanje branja in dvig bralne kulture 

− Podpora slovenskim založnikom in knjigotržcem 

− Opozarjanje na pomen digitalne solidarnosti 

− Osveščanje o povezovalni vlogi JAK  

− Povečanje ciljnega občinstva JAK  

− Povečanje prisotnosti JAK v medijih  

− Osveščanje o pomenu spoštovanja navodil s strani Nacionalnega inštituta  

za javno zdravje (#ostanidoma) 

 

 

Štiritedenska kampanja, ki je trajala med 16.03.2020 in 12.04.2020, je pod ključnikom 

#domacebranje vsebovala naslednje vsebine:  

 

1 Pozivi k branju / Facebook + Instagram 

Kampanja je široko ciljno občinstvo dosegala s slogani, ki so v obliki Facebook objav ter 

Facebook in Instagram oglasov ob ilustracijah slovenskih ilustratorjev pozivali k branju.  

 

2 Pozivi obisku spletnih knjigarn in nakupu (e-)knjig / Facebook  

Kampanja je s Facebook oglasi, ki so izpostavljali izbrane knjige slovenskih založb (po izboru 

založnikov), spodbujala k obisku spletnih knjigarn in nakupu (e-)knjig, na spletne knjigarne in 

dostop do e-knjig pa je opozarjala tudi z namenskimi objavami in oglasi. 

 

3 Pozivi javnosti / Facebook + Instagram + MMC + spletni, radijski, televizijski, tiskani mediji 

H kampanji so pristopili številni avtorji in javni intelektualci (Andrej Rozman Roza, Oto Luthar, 

Manca G. Renko, Jela Krečič, Kozma Ahačič, Milan Dekleva, Robert Dolinar in Slavko Pregl), 

ki so s kratkimi izjavami, objavljenimi na Facebooku in Instagramu, pozivali k branju in 

osveščali o pomenu knjig in domačih knjižnic ter vabili k obisku spletnih knjigarn. 

Slovenski avtorji, ilustratorji, uredniki, založniki, kritiki in literarni producenti so kampanji pridali 

bralne sezname, ki smo jih v sodelovanju s portalom MMC objavljali trikrat tedensko  

(ob torkih, četrtkih in sobotah), svoje bralne sezname pa smo prispevali tudi zaposleni na JAK. 

K podajanju bralnih predlogov smo v Facebook objavah spodbujali tudi širšo javnost.  

V kampanji so sodelovali mnogi spletni, radijski, televizijski in tiskani mediji, ki so z dodatnimi 

vsebinami širili temeljna sporočila kampanje #domacebranje ter s tem spodbujali bralno 

kulturo in osveščali o poglavitnih dejavnostih JAK.  

 

 

  



PRIMERI VSEBIN: POZIVI K BRANJU  
 

 

Kampanja je široko ciljno občinstvo dosegala s slogani, ki so v obliki Facebook objav in 

Facebook in Instagram oglasov ob ilustracijah slovenskih ilustratorjev pozivali k branju.  

Svoje ilustracije knjižnic in bralcev so nam odstopili Maja Kastelic, Eva Mlinar, Peter Škerl,  

Izar Lunaček, Samira Kentrić in David Krančan, slogani pa so se med drugim glasili:  

 

 

UJETI MED ŠTIRIMI STENAMI? 

BERITE. 

Branje vas popelje do konca sveta - in onkraj. 

 

POGREŠATE DRUŽENJE S PRIJATELJI? 

BERITE. 

Knjige so najboljša družba. 

 

JE SVET POSTAL PREGLASEN? 

BERITE. 

Branje pomirja. 

 

NIKOLI NI ČASA, DA BI PREBRALI VSE TISTE KNJIGE? 

BERITE. 

Zdaj je pravi čas, da ostanete doma in nadoknadite. 

 

STE V SAMOIZOLACIJI? 

BERITE. 

Branje preganja tesnobnost in vzdržuje mentalno kondicijo.  

 

 

Sloganom smo v objavah in oglasih dodali tudi pozive k branju:  

 

− Všečkajte @Javna agencija za knjigo RS in ne zamudite odličnih knjižnih predlogov! 

 

− Knjižni molji, končno se boste lahko branja lotili že pred poletnim dopustom! Všečkajte 

@Javna agencija za knjigo RS in se pridružite pobudi #domacebranje.  

 

− Starši, vam že zmanjkuje idej za kakovostno preživljanje časa z otroki? Všečkajte 

@Javna agencija za knjigo RS in ne zamudite idej za zabavno in poučno branje! 

 

− Ostani doma, všečkaj @Javna agencija za knjigo RS in postani del kampanje 

#domacebranje! 

  



Dva oglasna formata (z ilustracijo Maje Kastelic): 

 

 
 

 

                              



   



PRIMERI VSEBIN: POZIVI K OBISKU SPLETNIH 

KNJIGARN IN NAKUPU (E-)KNJIG  
 

 

Kampanja je s Facebook oglasi, ki so izpostavljali izbrane knjige slovenskih založb (po izboru 

založnikov), spodbujala k obisku spletnih knjigarn in nakupu (e-)knjig, na spletne knjigarne in 

dostop do e-knjig pa je opozarjala tudi z namenskimi objavami in oglasi (oglasi so izpostavljali 

spletne knjigarne Emka, Bukla, Buča in Galarna ter možnost izposoje preko portala Biblos, 

preko oglasnih izjav avtorjev in javnih intelektualcev pa smo izpostavili tudi založbe Miš, 

VigeVageKnjige, Sanje, Beletrina, Didakta in druge). 

V kampanji je z izborom aktualnih knjig iz svoje ponudbe sodelovalo 24 založnikov in 

knjigotržcev: Goga, KUD Sodobnost International, UMco, VigeVageKnjige, Mladinska knjiga, 

Cankarjeva založba, Aristej, Sanje, Celjska Mohorjeva družba, Sophia, Pivec, /*cf, Miš, Zala, 

Audiobook, KUD Logos, Beletrina, Stripburger, Didakta, Družina, LUD Literatura, Krtina, 

ŠKUC in Outsider. 

 

 

 

Primer oglasa, ki izpostavlja izbrano knjigo založbe Goga:  

 

 
  



Objava, ki poziva k nakupu (in izposoji) e-knjig: 

 
 

 

 

                       
  



                      
 

                             
  



                
 



          
  



Primeri oglasov, ki izpostavljajo spletne knjigarne Galarna, Bukla, Buča in Emka:  

 

 
 

      
  

 

  



Primera oglasov, ki izpostavljata možnost izposoje e-knjig preko portala Biblos:  

 

                                     
 

                                 
 

 

  



PRIMERI VSEBIN: POZIVI JAVNOSTI 
 

H kampanji so pristopili številni avtorji in javni intelektualci (Andrej Rozman Roza, Oto Luthar, 

Manca G. Renko, Jela Krečič, Kozma Ahačič, Milan Dekleva, Robert Dolinar in Slavko Pregl, 

Žiga X Gombač, Tina Bilban, Alenka Štrukelj, Eva Strmljan Kreslin, Noah Charney, Ida Mlakar 

Črnič in Jani Kovačič), ki so s kratkimi izjavami, objavljenimi na Facebooku in Instagramu, 

pozivali k branju in osveščali o pomenu knjig in domačih knjižnic ter vabili k obisku spletnih 

knjigarn (Miš, VigeVageKnjige, Sanje, Beletrina, Didakta itd.). 

 

 

PRIMERI IZJAV 

 

Andrej Rozman – Roza / pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec 

Po celem svetu hodimo v pižami in s copati, 

nikomur nič ne jemljemo, pa smo vse bolj bogati, 

zato ker so na svetu knjige in ker znamo brati. 

 

dr. Kozma Ahačič / raziskovalec, pisec in urednik slovarskega portala Fran 

Včasih je čas, ko se moramo ustaviti. Včasih je celo čas, ko smo se prisiljeni ustaviti. Takrat je 

čas za branje. / Branje ni zgolj spretnost in ne more biti dolžnost. Branje je način življenja. / 

Včasih se čudim, zakaj toliko ljudi raje izbere dolgčas kot pustolovščino. Pa je treba samo 

odpreti platnice in obrniti list papirja. 

 

Manca G. Renko / zgodovinarka in umetniška vodja festivala Literature sveta – Fabula 

Nisem bralka udobja; skorajda me ne boste našli brati na kavču, pokrite z deko in s skodelico 

dišečega čaja. Berem mimogrede: ob zajtrku, ko me čaka kakšna posebej nadležna službena 

naloga, na katero bi za hip rada pozabila, v kavarnah ali v tranzitu. Knjiga je izolacija, s katero 

lahko za nekaj minut povsem pozabim na svet okoli sebe. Branje me ne pomirja, ampak me 

prebuja in spravi v prežo; če bi brala v postelji, nikoli ne bi mogla zaspati. Zato tudi v teh dneh 

ne pričakujem, da me bo literatura zazibala v brezskrben sen, pač pa, da me bo ohranjala živo 

in pripravljeno na življenje po epidemiji. 

 

Slavko Pregl / mladinski pisatelj, založnik in urednik 

Knjige in branje vam kodrajo možgane, vam bistrijo pogled in sluh, bogatijo besedni zaklad in 

duha. Knjižni svetovi vam pomagajo, da je vaš korak v boljši jutri daljši, da vaše roke lahko 

zajamejo in objamejo najlepše sadeže dosežkov človeštva. Bralec in knjiga sta najžlahtnejši 

par. / Bogata domača knjižnica je očarljiv zaklad, iz katerega ves čas lahko jemljete in ga 

nikoli ne zmanjka. 

 

Jela Krečič / pisateljica in publicistka 

Precej razširjeno prepričanje je, da si mora človek v življenju nabrati čim več pristnih izkušenj, 

na lastni koži izkusiti življenje; naj gre za intimna doživetja ali za razumevanje ustroja družbe in 

sveta. Mislim, da je resnica nasprotna: branje, spoznanja, vednost, ki jih posredujejo knjige, 

so edine izkušnje, ki jih človek zares potrebuje. Oziroma, brez njih so naše “pristne” izkušnje 

samo približek življenja. 

 

  



Oto Luthar / zgodovnar, ZRC SAZU 

Sedaj ... 

Sedaj si lahko dovolimo brati več. Sedaj si lahko privoščimo brati vse. "Od a do ž" in ne le 

delov, ki jih nujno potrebujemo za naše neposredno delo.  

Sedaj lahko beremo tudi to, kar smo si vedno želeli brati, pa za to ni bilo poguma in časa. 

In nenazadnje, sedaj lahko preberemo tudi to, kar nikoli nismo nameravali brati. In to je, kot bi 

rekel James Joyce, 'maslo za na kruh'. 

 

Alenka Štrukelj / knjižna blogerka  

V naglici vsakdana se premalokrat zavemo, da so knjigarne in knjižnice prostori, ki nam v 

nepredvidljivih časih ponujajo tolažbo in dajejo občutek pripadnosti, skupnosti. Da so to javni 

prostori, v katerih si lahko vzamemo trenutek zase, da se ustavimo in obstanemo. Da se 

odmaknemo od ponorelega zunanjega sveta v notranji svet tišine in osredotočenosti. Mnogi v 

teh časih brez knjig ne moremo. Knjige in zgodbe so naša hrana za dušo, ki nam pomaga 

razumeti in realno pogledati na trenutno situacijo. So naš rešitelj in vir tolažbe, ki nam v času, 

ko naše notranje misli divjajo, pomaga do notranje umiritve, ki ponuja dodaten razmislek o 

svetu in nam širi obzorja, ko se zaprti med štiri stene soočamo z vprašanji preživetja. Zato so 

spletne knjigarne v teh časih za nas, bralce, še kako pomemben stik z normalnim. 

 

Primeri objav, ki z izjavami avtorjev in javnih intelektualcev spodbujajo k branju: 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

  



Slovenski avtorji, ilustratorji, uredniki, založniki, kritiki in literarni producenti so kampanji pridali 

svoje bralne sezname, ki smo jih v sodelovanju s portalom MMC objavljali trikrat tedensko (ob 

torkih, četrtkih in sobotah), k podajanju svojih bralnih predlogov pa smo v Facebook objavah 

spodbujali tudi širšo javnost.  

Bralne sezname so nam posredovali Ana Schnabl, Manca G. Renko, Damjan Zorc, Eva 

Mlinar, Katja Zakrajšek, Arjan Pregl, Andrej Blatnik, Aljaž Koprivnikar, Katarina Gomboc Čeh, 

Nina Dragičevič, Jedrt Lapuh Maležič, Anja Golob, Lucija Stupica, Maja Šučur, Tadeja Spruk, 

Lara Paukovič, Veronika Šoster, Staša Pavlović, Nina Kremžar, Tonja Jelen, Boštjan Gorenc – 

Pižama, Maja Kastelic, Jelka Ciglenečki, Jakob J. Kenda, Robert Dolinar, Izar Lunaček, Tanja 

Tuma, Ana Svetel, Jela Krečič, Nika Kovač, Gregor Podlogar, Dijana Matković, Agata 

Tomažič, Bojana Potočnik, Nina Jelen in Janez Bogataj in drugi.  

Bralne sezname so na svojih socialnih omrežjih delile tudi mnoge založbe in knjižnice. 

 

Primer bralnega seznama, objavljenega na portalu MMC:  

 
  



                    
 

 

                      
 



Portal MMC je knjižna priporočila delil tudi na svojem Instagram profilu:  

 

  
 

 

 

V kampanjo so se na svojih socialnih omrežjih vključile tudi mnoge knjižnice in založbe, ki so pod 

ključnikom #domačebranje objavljale dodatne vsebine. Takšna je bila tudi Cankarjeva založba: 

 

  



#DOMACEBRANJE V MEDIJIH 
 

V kampanji so sodelovali mnogi spletni, radijski, televizijski in tiskani mediji, ki so z dodatnimi 

vsebinami širili temeljna sporočila kampanje #domacebranje ter s tem spodbujali bralno 

kulturo in osveščali o poglavitnih dejavnostih JAK. 

Omembe kampanje in dodatne vsebine, pripravljene v sodelovanju z mediji, je bilo zaslediti v 

Dnevniku, Delu, Mladini in Primorskih novicah, v televizijskih oddajah Svet kulture in Dobro 

jutro (TV SLO), na Radiu Ognjišče, ARS (v številnih oddajah) in Radiu Študent ter na MMC  

in STA. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  



 

 
 

 

 



DOSEG KAMPANJE  

 

 

CILJNE SKUPINE 

 

Skupno smo pripravili 15 različnih ciljnih skupin, ki so se razlikovale predvsem po interesih (glede na 

vsebine in žanre oglaševanih knjižnih predlogov itd.), starosti in ostalih specifikah (npr. število in 

starost njihovih otrok). Takšen način segmentacije in natančno targetiranje nam je omogočalo, da 

smo oglase prikazovali izbrani ciljni skupini, ki ima do določene vsebine iskren interes in je 

posledično dosegala večje konverzije. 

 

V prvi fazi kampanje so bili cilji oglaševanja predvsem povečanje dosega, usmerjanje na spletne 

strani založb/knjigarn ter povečanje vključenosti uporabnikov v vsebine. Tako smo zajeli velik bazen 

uporabnikov, ki so se vključevali v objave oziroma zanje izražali zanimanje; posledično smo jih v 

drugi fazi targetirali z zanje primernimi oglasi. 

 

V drugi fazi smo zmanjšali poudarek na dosegu (kljub temu uporabnikov, ki se z našimi vsebinami v 

tem obdobju še niso srečali, seveda nismo zanemarili) in se tako osredotočili na uporabnike, ki so 

za vsebine že izkazali interes. Ponudili smo jim oglase s povezavami do spletnih knjigarn in portala 

Biblos ter jim tako poskušali olajšati trenutno otežen dostop do knjig. 

 

 

 

DOSEG PRVE FAZE 

 

Kampanja #domacebranje je prek oglaševanja na družbenih omrežjih Facebook in Instagram 

potekala v dveh delih; med 16. in 29. marcem 2020 smo se osredotočali predvsem na osveščanje o 

pomembnosti branja v času samoizolacije, na širjenje bralnih predlogov različnih založb, k branju 

smo spodbujali tudi s posredovanjem sporočil literarnih mnenjskih voditeljev in promocijo bralnih 

seznamov, ki so bili objavljeni v sodelovanju z mediji.  

 

V prvi fazi smo z oglaševanjem dosegli kar 1.006.258 uporabnikov družbenih omrežij, ki so oglase v 

povprečju videli dvakrat. V oglaševane vsebine so se uporabniki vključili s 13.332 odzivi (to vključuje 

všečke, srčke itd.) in 256 komentarji, vsebine so delili 824-krat in povezave v oglasih obiskali 5.023-

krat.  

 

 

 

DOSEG DRUGE FAZE 

 

Druga faza je potekala med 31. marcem in 12. aprilom 2020, kjer smo (sicer v zmanjšanem 

obsegu) nadaljevali z osveščanjem o branju in promocijo bralnih seznamov, predvsem pa smo se 

osredotočili na promocijo prodaje (e-)knjig v spletnih knjigarnah Emka, Buča, Bukla in Galarna ter 

platforme Biblos. Hkrati smo distribuirali tudi zapise mnenjskih voditeljev o njihovem izboru spletnih 

knjigarn. 

 

V drugem delu kampanje smo z oglaševanjem dosegli kar 900.173 uporabnikov družbenih omrežij, 

ki so oglase v povprečju videli dvakrat. V oglaševane vsebine so se uporabniki vključili s 12.899 

odzivi (to vključuje všečke, srčke itd.) in 121 komentarji, vsebine so delili 518-krat in povezave v 

oglasih obiskali 12.899-krat. 



ODZIVI IN MNENJA  

 

 

Anja Golob / pesnica, urednica in založnica 

V časih krize, kakršna je epidemija, je ohranjanje stika z umetnostjo le še toliko bolj 

pomembno in knjige so eden najbolj primarnih načinov za to. Seveda pa se v takih časih 

pozornost splošne javnosti preusmeri - ravno zato je tako pomembno, da je JAK razumel 

svojo vlogo in nam s svojo akcijo pomagal nagovoriti javnost, usmeriti pozornost v branje, pa 

tudi v kupovanje knjig. Založba, ki jo vodim, je majhna, in že v običajnih časih izrazito 

izpostavljena prepišnemu trgu, pobudo za vzpodbujanje prodaje knjig smo zato v času 

epidemije sprejeli še s toliko bolj odprtimi rokami in se JAK zanjo iskreno zahvaljujemo. 

 

 

Ana Schnabl / pisateljica in urednica 

Kot je mogoče opaziti (in doživeti), se je življenje v Sloveniji v zadnjih tednih preobrnilo, zagazili 

smo v epidemijo in s tem v krizo. Ker se  uravnotežena družba organizira okoli zgodb, 

kampanjo Domače branje, ki jo je pripravila Javna agencija za knjigo RS, razumem kot 

doprinos k temu, da bi z branjem, z umeščanjem književnosti v javnost, ostali tako javnost kot 

družba. 

 

 

Petra Kolmančič / MKC Maribor – Slovenski dnevi knjige v Mariboru in MKC Črka 

Kampanja #domačebranje je hiter in odličen odziv na okoliščine, v katerih smo se znašli. 

Ker v teh časih vsi posegamo po možnosti izposoje elektronskih knjig, pa se je žal tudi 

izkazalo, da mnoga temeljna literarna dela in številne odlične knjige tako za odrasle kot otroke 

in mladino, še vedno žal niso dosegljivi na Biblosu v elektronski obliki. 
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