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ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΛΒΙ

• Ενιαία Τιμή Βιβλίου
Τον Φεβρουάριο 2016, η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου ήρθε σε επαφή με τον
ευρωβουλευτή κ. Γιώργο Γραμματικάκη (Το Ποτάμι), ο οποίος κατέθεσε
ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάργηση της Ενιαίας
Τιμής Βιβλίου στη χώρα μας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διά της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ κ. Elzbieta Bienkowska, απάντησε στις 12
Μαΐου ως εξής:
«Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο που
έχουν τα συστήματα ενιαίας τιμής βιβλίου στις τιμές των βιβλίων και των
εκδόσεων, στις πωλήσεις και στα επίπεδα απασχόλησης στον κλάδο.
Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
προστασία του βιβλίου ως πολιτιστικού αγαθού μπορεί να θεωρηθεί ως
επιτακτικός λόγος δημόσιου συμφέροντος δυνάμενος να δικαιολογήσει μέτρα
περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι κατάλληλα προς επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού και δεν βαίνουν πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την
υλοποίησή του.
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Θεωρούμε πολύ μεγάλη επιτυχία της ΕΝΕΛΒΙ που κατάφερε να αναγάγει το
ελληνικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό και να πετύχει μια θετικότατη για την ΕΤΒ
απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απάντηση αυτή καθιστά σαφές
πως οι θεσμοί δεν αντιτίθενται στην εφαρμογή συστήματος Ενιαίας Τιμής,
συνεπώς αίρονται τα εμπόδια για την επαναφορά της και κανένα πολιτικό
κόμμα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αδυνατεί να επαναφέρει τον παλαιό νόμο.
Η ΕΝΕΛΒΙ κοινοποίησε την απάντηση στον υπουργό Οικονομίας κ. Γ.
Σταθάκη, στον Υπουργό Πολιτισμού κ. Α. Μπαλτά και στον οικονομικό
σύμβουλο του πρωθυπουργού κ. Δ. Λιάκο αιτούμενη άμεση συνάντηση
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Το Δικαστήριο έχει επίσης αποφασίσει ότι εθνική ρύθμιση που προβλέπει ενιαία
τιμή λιανικής πώλησης πρέπει να θεωρείται ως διάταξη που περιορίζει ή
απαγορεύει ορισμένες ρυθμίσεις πώλησης και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι
συμβατή με τη νομοθεσία της ΕΕ, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται, νομικά και
πραγματικά, χωρίς διακρίσεις. Δεδομένου ότι η συμμόρφωση των εθνικών
νομοθεσιών με τους κανόνες της ΕΕ εξαρτάται από μια σειρά πραγματικών,
νομικών και οικονομικών στοιχείων, η αξιολόγηση των εν λόγω νομοθεσιών
από την Επιτροπή πραγματοποιείται κατά περίπτωση».

προκειμένου να απαιτήσουμε την άμεση επαναφορά της Ενιαίας Τιμής στη
χώρα μας.

• Πνευματικά δικαιώματα
Με σκοπό τη βελτιστοποίηση του νομοσχεδίου για τα πνευματικά δικαιώματα,
η ΕΝΕΛΒΙ απηύθυνε στον υπουργό Πολιτισμού κ. Α. Μπαλτά, την ακόλουθη
επιστολή:
«Ζωτικής σημασίας ζήτημα για τους πνευματικούς δημιουργούς και τους εκδότες
αποτελεί το σχέδιο νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα (συλλογική διαχείριση),
η δημόσια διαβούλευση του οποίου έχει ολοκληρωθεί και αναμένουμε την
κατάθεσή του στη Βουλή. Το σχέδιο νόμου προβλέπει –πολύ σωστά– εύλογη
αμοιβή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως αντιστάθμισμα των ιδιωτικών
αναπαραγωγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτών. Οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές προβλέπονται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ως βάση
υπολογισμού της εύλογης αμοιβής και σκανδαλωδώς εξαιρέθηκαν (όπως και οι
εκτυπωτές) στην Ελλάδα το 2002, στερώντας από τους δημιουργούς και εκδότες
σημαντικούς πόρους, ζωτικής σημασίας για την εκδοτική παραγωγή. Αποτέλεσμα
αυτής της εξαίρεσης είναι οι Έλληνες δημιουργοί και εκδότες να εισπράττουν
ελάχιστη αμοιβή-αποζημίωση πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Οργανισμός
Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), και εμείς ως ΕΝΕΛΒΙ
ταυτιζόμαστε απόλυτα μαζί του, στη διάταξη για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες προσθήκες:
1) τα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα στον ισχύοντα νόμο υπάγονται στην
κατηγορία
συσκευών
ήχου
και
εικόνας
(αν
και
σε
αυτά
αναπαράγονται/αποθηκεύονται όχι μόνο μουσική και ταινίες, αλλά και έργα του
λόγου/φωτογραφίες κτλ.) με αποτέλεσμα τα έργα του λόγου και οι εκδότες να μη
συμμετέχουν καθόλου στη διανομή των εσόδων. Θα πρέπει τα ψηφιακά
αποθηκευτικά μέσα να ενταχθούν, ως προς τη διανομή και μόνον, στην
κατηγορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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2) Το 2002, μαζί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξαιρέθηκαν και οι
εκτυπωτές από την υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής. Οι εκτυπωτές είναι
κατ’ εξοχήν μέσο αναπαραγωγής έργων του λόγου/εντύπων και η εξαίρεσή τους
το 2002 είναι σκανδαλώδης. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στους
υπολογιστές πρέπει να συμπεριληφθούν οι ταμπλέτες και τα έξυπνα κινητά
τηλέφωνα, ώστε να αποφευχθούν μακροχρόνιοι δικαστικοί αγώνες».
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• Υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για το βιβλίο στον υπουργό
Πολιτισμού
Μετά την επιστολή της ΕΝΕΛΒΙ προς τον ΥΠΠΟ, σε έντονο ύφος, για την
καθυστέρησή του να μας δεχθεί, ορίστηκε και έγινε συνάντηση του υπ.
Πολιτισμού κ. Α. Μπαλτά με τους εκπροσώπους των φορέων του βιβλίου
(ΕΝΕΛΒΙ, ΣΕΒΑ, ΣΕΚΒ, ΣΕΕΒΙ, ΠΟΕΒ) στις 9/5/2016.
Αποφασίστηκε η υποβολή κοινών προτάσεων προς το υπουργείο για τα
κρίσιμα θέματα που αφορούν το βιβλίο με σκοπό την εξέταση, προώθηση και
επίλυσή τους. Η ΕΝΕΛΒΙ έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο προς
υποβολή με συγκεκριμένες προτάσεις, το οποίο βρήκε σύμφωνα όλα τα
σωματεία και αποτέλεσε τη βάση για το κοινό κείμενο. Απαρτίζεται από τις
ακόλουθες ενότητες:
Για μια Εθνική Πολιτική για το Βιβλίο
• Επανασύσταση φορέα με αποκλειστικό αντικείμενο τη χάραξη και
υλοποίηση πολιτικής για το βιβλίο
• Εκθέσεις Βιβλίου
• Παρατηρητήριο Βιβλίου
• Πρόγραμμα ΦΡΑΣΙΣ
• Διασύνδεση με τον απόδημο ελληνισμό
• Ενοποίηση βιβλιογραφικών βάσεων
• Εκπομπές βιβλίου στα ΜΜΕ
• Ηλεκτρονική πειρατεία
• Σχέδιο νόμου για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων

Θέματα σε συνάφεια με το υπ. Οικονομίας
• Ενιαία Τιμή Βιβλίου
• ΦΠΑ βιβλίου και επανακαθορισμός του ΦΠΑ των e-books
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• Έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών από μεταφραστές, εικονογράφους,
επιμελητές, διορθωτές
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• ΦΠΑ στη διαδικασία παραγωγής του βιβλίου

Θέματα σε συνάφεια με το υπ. Παιδείας
• Σχολικές βιβλιοθήκες
• Καλλιέργεια φιλικού πνεύματος προς το βιβλίο – διάδοση της
φιλαναγνωσίας

• Συντελεστής ΦΠΑ 23% στα στάδια παραγωγής του βιβλίου
Με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή
και μετά την εκ νέου συνάντηση με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Ν.
Λύτρα, η ΕΝΕΛΒΙ ζητεί είτε α. υπαγωγή των υπηρεσιών φασόν στο 6% ή β.
επιστροφή του ΦΠΑ που οφείλεται από το κράτος με αυτόματο σύστημα και
εντός 30 ημερών, έστω και με συμψηφισμό των φορολογικών υποχρεώσεων
της εκδοτικής επιχείρησης προς το κράτος (φόρος εισοδήματος, φόρος
μισθωτών υπηρεσιών, απόδοση παρακρατηθέντων φόρων, μισθοδοτικές
εισφορές στο ΙΚΑ, κτλ.)
Παράλληλα, διατυπώθηκε το αίτημα για εξαίρεση των μεταφραστών,
επιμελητών, διορθωτών και εικονογράφων βιβλίων από τις διατάξεις του ΚΦΔ.

• Απαγόρευση εισόδου συγγραφέων στα σχολεία – Κατάργηση ώρας
φιλαναγνωσίας
Στην ακατανόητη απόφαση του υπουργού Παιδείας κ. Ν. Φίλη για απαγόρευση
εισόδου συγγραφέων και εν γένει πνευματικών ανθρώπων στα σχολεία, η
ΕΝΕΛΒΙ πήρε θέση με το ακόλουθο δελτίο Τύπου:
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Η επίσημη παιδεία που παρέχει το ελληνικό κράτος στους μαθητές-πολίτες του
απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Η συνεχής πτωτική πορεία
και υποβάθμισή της σε κάθε επίπεδο αποτυπώνονται στη θέση που καταλαμβάνει
η χώρα μας στα διεθνή προγράμματα αξιολόγησης των μαθητών και των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων –μια ματιά στη θέση της Ελλάδας στο PISA αρκεί.
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«Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Παιδείας κ. Ν. Φίλη, και υπό το πρόσχημα
της μη διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας των Γυμνασίων, Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων και της διδασκαλίας της εξεταστέας-διδακτέας ύλης
ενόψει των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, απαγορεύονται μέχρι τη
λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2015-2016 ομιλίες, ενημερώσεις,
δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Η απαγόρευση αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί με
όρους κοινής λογικής.

Οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες που ο υπουργός απαγορεύει είναι πολύτιμες.
Συμπληρώνουν τα κενά της δημόσιας εκπαίδευσης, ανοίγουν νέους ορίζοντες
στους μαθητές, τους εισάγουν σε γνωστικά πεδία που δεν καλύπτει η διδακτέα
ύλη.
Η γνώση που παρέχει το σχολείο δεν μπορεί να περιορίζεται στη διδακτέα ύλη.
Αυτά που ο κ. υπουργός απαγορεύει αποτελούν επί σειρά ετών πολύτιμο
βοηθητικό βραχίονα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι γνωρίζουν από την πείρα
τους πως οι δραστηριότητες αυτές λειτουργούν ενισχυτικά στην επίσημη
εκπαίδευση. Οι συναντήσεις με συγγραφείς, θεατρικούς θιάσους, μουσικούς,
αθλητές αποτελούν πλούτο για τους μαθητές και επιπλέον προσφέρονται χωρίς
το παραμικρό κόστος.
Το υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει κανέναν διάλογο με φορείς όπως οι
εκδότες που συνεισφέρουν μεγάλο μέρος της πολιτιστικής παραγωγής του τόπου.
Σε άλλες χώρες το κράτος ιδρύει, λειτουργεί και εμπλουτίζει τις σχολικές
βιβλιοθήκες, ενώ στην Ελλάδα για μια ακόμα φορά μέσω μιας συνοπτικής
ανακοίνωσης αντιλαμβανόμαστε ότι ο πολιτισμός πρέπει να εξοβελιστεί, αφού
ακόμα και η επίσκεψη ενός συγγραφέα σε ένα σχολείο «διαταράσσει την εύρυθµη
λειτουργία» του. Και όλα αυτά, με πρόσφατη την απόφαση του προηγούμενου
υπουργού Παιδείας που μείωσε τις ώρες διδασκαλίας της λογοτεχνίας!
Η ΕΝΕΛΒΙ καλεί τον υπουργό να αναθεωρήσει μια καταφανώς λανθασμένη και
άστοχη απόφαση και να επιτρέψει τη συνέχιση της επιμόρφωσης των μαθητών
από άτομα και φορείς που, με τη συγκατάθεση της διεύθυνσης των σχολείων,
είναι σε θέση να την προσφέρουν. Θα προσφέρει ανεκτίμητη υπηρεσία στο
μαθητικό δυναμικό και στην ίδια τη χώρα μας».
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«Η ΕΝΕΛΒΙ με έκπληξη ενημερώθηκε για τη νέα επίθεση της κυβέρνησης στα
Γράμματα και στον Πολιτισμό. Μετά την αδιαφορία που επιδεικνύει το
Υπουργείο Πολιτισμού για τα σοβαρά θέματα του βιβλίου, μετά από την
πρόσφατη απαγόρευση επισκέψεων και εκδηλώσεων στα σχολεία, έρχεται η
κατάργηση της Φιλαναγνωσίας για να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση στέκεται
σύσσωμη απέναντι στον πολιτισμό. Η ΕΝΕΛΒΙ στέκεται δίπλα στην προσπάθεια
του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου να
σταματήσει αυτή την καταστροφική εξέλιξη. Δηλώνουμε πως θα εξαντλήσουμε κι
εμείς τις δυνάμεις μας για να θυμηθεί αυτή η κυβέρνηση τι έχει προσφέρει ο
κόσμος των Γραμμάτων στην ελληνική κοινωνία».
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Την απόφαση αυτή ακολούθησε δεύτερη απόφαση στο ίδιο μήκος κύματος, με
την οποία ο υπουργός καταργεί την ώρα φιλαναγνωσίας στα σχολεία! Η
αντίδραση της ΕΝΕΛΒΙ αποτυπώνεται στην παρακάτω επιστολή προς τον κ.
Φίλη:
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ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2016
Το πρώτο βήμα έγινε και ήταν απόλυτα επιτυχημένο! Η 23η Απριλίου, που
έχει καθιερωθεί διεθνώς από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου
αφιερωμένη στους Ουίλιαμ Σαίξπηρ και Μιγκέλ ντε Θερβάντες που «έφυγαν»
την ίδια ημέρα (23 Απριλίου 1616) από τη ζωή, γιορτάζεται πλέον και στην
Ελλάδα ως Ημέρα Βιβλίου.
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, με την πολύτιμη συνεργασία της Εταιρείας
Συγγραφέων και του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ - Κύκλος του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου, και με κεντρικό μήνυμα «Διαβάζω & Αλλάζω», οργάνωσαν
μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων με αφετηρία την Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου και κορύφωση την Παγκόσμια Ημέρα
Βιβλίου στις 23 Απριλίου.
Επίκεντρο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, με την προσδοκία ότι από την
επόμενη διοργάνωση οι δράσεις και εκδηλώσεις της Ημέρας Βιβλίου θα
διαχυθούν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Ας δούμε με ποιον τρόπο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η διοργάνωση:
➢ Η Ημέρα Βιβλίου 2016 τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, του Δήμου
Αθηναίων, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής για την UNESCO.
➢ Ο υφυπουργός Παιδείας κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης συμμετείχε στην
εορταστική εκδήλωση της 2/4/2016 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι και κήρυξε
την επίσημη έναρξη του εορτασμού της ΗΒ2016.
➢ Συστρατεύθηκαν μαζί μας ως χορηγοί επικοινωνίας οι ιστοσελίδες
www.bookpress,gr, www.oanagnostis.gr, www.in.gr, οι ραδιοφωνικοί
σταθμοί «Αθήνα 9,84», «Βήμα FM», «Pepper 96,6», «Αmagi» και «Εν
Λευκώ 87,7», καθώς και το τηλεοπτικό κανάλι «Alpha».
➢ Δημιουργήθηκε ειδικό τηλεοπτικό σποτ που προβλήθηκε από τον
τηλεοπτικό σταθμό «Alpha».
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https://twitter.com/greekbookday/

7

➢ Δημιουργήσαμε την ειδική ιστοσελίδα www.greekbookday.gr στην οποία
«ανέβαιναν» οι εκδηλώσεις των εκδοτών, των βιβλιοπωλείων και των
βιβλιοθηκών που συμμετείχαν στην Ημέρα Βιβλίου.

➢ Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα προτρέψαμε τους μαθητές να «παίξουν» με
το σύνθημα της ΗΒ2016 «Διαβάζω & Αλλάζω» και να δημιουργήσουν το
δικό τους σύνθημα και λογότυπο.
➢ Δημιουργήσαμε θεματικά λογότυπα με το σύνθημα-λογότυπο της ΗΒ2016
«Διαβάζω & Αλλάζω», για να αλλάξουν οι φίλοι του βιβλίου την εικόνα
του προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα.
➢ Ήρθαμε σε επαφή με τις δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες, τα ιδιωτικά
και δημόσια σχολεία, τους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλιοπωλεία.
➢ Κατασκευάστηκαν 5.000 αφίσες, 30.000 σελιδοδείκτες και 3.000
υφασμάτινες τσάντες που στάλθηκαν σε βιβλιοθήκες, σχολεία και
βιβλιοπωλεία.
➢ Ο ΟΣΔΕΛ με την ευγενική του χορηγία κάλυψε το ποσόν των 8.899 ευρώ,
στο οποίο ανήλθε το κόστος της διοργάνωσης.
➢ Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης διάβασε ιστορίες για μικρούς
αναγνώστες το Σάββατο 23 Απριλίου στο αμφιθέατρο της βρεφικής –
νηπιακής βιβλιοθήκης στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην
ΚΑΠΑΨ).
Ενδιαφέρον έχει και ένας σύντομος απολογισμός της Ημέρας Βιβλίου 2016
μέσα από τους αριθμούς:
➢ 304 εκδηλώσεις για το βιβλίο σε όλη την Ελλάδα εντάχθηκαν στον
εορτασμό της Ημέρας Βιβλίου και κοινοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα
www.greekbookday.gr
➢ 46 δημόσιες βιβλιοθήκες συμμετείχαν με ενθουσιασμό, διοργανώνοντας
τις δικές τους εκδηλώσεις.
➢ 42 δημοτικές βιβλιοθήκες ενημέρωσαν και κινητοποίησαν το κοινό τους
με ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις.
➢ Το Υπουργείο Παιδείας κάλεσε με εγκύκλιό του εκπαιδευτικούς και
μαθητές όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας να πάρουν μέρος
ενεργά στην Ημέρα Βιβλίου.
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➢ Ο Περίπατος Βιβλίου που διοργανώθηκε στο κέντρο της Αθήνας στις 23
Απριλίου περιλάμβανε 3 ξεναγήσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος, ελεύθερες επισκέψεις σε 24 βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς
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➢ Τα ιδιωτικά σχολεία ενημερώθηκαν από τους διοργανωτές και ανέλαβαν
τις δικές τους πρωτοβουλίες, εμπλέκοντας καθηγητικό προσωπικό και
μαθητές όλων των τάξεων.

οίκους, και σημείωσε τεράστια επιτυχία ανάμεσα στους βιβλιόφιλους της
πρωτεύουσας.
➢ Ο Περίπατος Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη στις 20 Απριλίου περιέλαβε τα
σημαντικότερα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους της συμπρωτεύουσας.
Παράλληλα, στην Πλατεία Αριστοτέλους πραγματοποιήθηκε στις 23
Απριλίου στις 12:00 ανοιχτή εκδήλωση με την τραγουδίστρια Μαρία
Φωτίου και τους συνεργάτες της.
➢ 2.712

φίλοι

στη

σελίδα

της

Ημέρας

Βιβλίου

στο

Facebook

https://www.facebook.com/greekbookday/

➢ 63.878 θεάσεις είχε η πιο πετυχημένη ανάρτηση της Ημέρας Βιβλίου στο
Facebook

ΑΡΘΡΟ
Ενιαία Τιμή Βιβλίου: η τελευταία ελπίδα για την Πολωνία;
Είναι ένας αγώνας αδυσώπητος: με εκπτώσεις έως και 50%, οι εκδότες και οι
βιβλιοπώλες της Πολωνίας διαγκωνίζονται για να κερδίσουν αναγνώστες.
Σύμφωνα με το Πολωνικό Ινστιτούτο Βιβλίου (2014), το 58% των 40
εκατομμυρίων Πολωνών δεν διαβάζουν βιβλία. Μόνο 2% του πολωνικού
πληθυσμού αγοράζει περισσότερα από 7 βιβλία ετησίως.
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Η πολωνική αγορά του βιβλίου αντιπροσωπεύει σήμερα το 3% της ευρωπαϊκής
αγοράς, σύμφωνα με το Πολωνικό Επιμελητήριο Βιβλίων. Ο κλάδος αναμένει
περαιτέρω πτώση των πωλήσεων στο μέλλον και αυξημένο επίπεδο
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Η επιβολή ΦΠΑ 5% το 2011, το χαμηλό επίπεδο εισοδήματος και η άνοδος
του ηλεκτρονικού εμπορίου επιδεινώνει την κρίση στα έντυπα βιβλία. Οι
πωλήσεις έχουν βυθιστεί από 735 εκατ. ευρώ το 2010 σε 582 εκατ. ευρώ το
2014. Μια μικρή ανάκαμψη των πωλήσεων κατά 0,4% το 2013 ακολουθήθηκε
από πτώση της τάξης του 7,5%. Στους αριθμούς αυτούς δεν
συμπεριλαμβάνονται η παιδική λογοτεχνία, τα σχολικά βιβλία, τα βιβλία
αναφοράς και τα εικονογραφημένα βιβλία, που κατέγραψαν μικρή αύξηση.

ανταγωνισμού μεταξύ των εκδοτών. Το 2014 ο αριθμός των εργαζομένων στον
κλάδο των εκδόσεων ανερχόταν σε 5.260 άτομα, μειωμένος κατά 4,5%.
Οι σύλλογοι εκδοτών και βιβλιοπωλών εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην
Ενιαία Τιμή Βιβλίου, κατά το πρότυπο της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η
αντίστοιχη νομοθεσία εισήχθη το 2014, αλλά κατέστη ανενεργή μετά τις
εκλογές του Οκτωβρίου 2015.
Στην Πολωνία εκδόθηκαν το 2014 32.480 τίτλοι (2013: 29.710), εκ των οποίων
18.870 νέες εκδόσεις (2013: 15.580). Παράλληλα όμως, τα εκδοθέντα αντίτυπα
ήταν 105,1 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 6,5% σε σχέση με το 2013 (112,4
εκατ.), ενώ έπεσε και ο μέσος όρος κάθε έκδοσης σε 3.236 αντίτυπα (2013:
3.783). Στη Δυτική Ευρώπη, κάθε έκδοση αριθμεί 15.000 αντίτυπα κατά μέσο
όρο.
Η πολωνική αγορά του βιβλίου χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό
συγκέντρωσης: 35 εκδότες κατέχουν το 75% της αγοράς. Το 2014, οι πέντε
μεγαλύτεροι εκδότες (Nowa Era, WSiP, Wolters Kluwer Polska, Pearson
Central Europe, Grupa Edukacyjna) κατείχαν το 37% της αγοράς. Η διανομή
κυριαρχείται από τις αλυσίδες πολυμέσων και βιβλίων, όπως η Matras και η
Empik που διαθέτουν εκατοντάδες σημεία πώλησης και 150.000 τίτλους στον
κατάλογό τους, πράγμα που οδήγησε στη μαζική εξαφάνιση των μικρών
βιβλιοπωλείων. Τα τελευταία πέντε χρόνια έκλεισαν 700 βιβλιοπωλεία και
πλέον λειτουργούν 1.854, αριθμός μειωμένος κατά 30%! Στην Πολωνία
σήμερα αντιστοιχούν 0,48 βιβλιοπωλεία για κάθε 10.000 άτομα (Ηνωμένο
Βασίλειο: 0,55, Ολλανδία: 1,29, Γαλλία: 1,69).
Η αγορά του βιβλίου της Πολωνίας με μια ματιά (2014)
•
•
•
•
•
•
•

Πωλήσεις: € 582,1 εκατομμύρια (-7,5%)
Εκδότες: 2.000 – 2.500 περίπου
Εκδοθέντες τίτλοι: 32.480
Νέες εκδόσεις: 18.870
Βιβλία που πουλήθηκαν: 105,8 εκατ. αντίτυπα (-6,5%)
Μέση τιμή βιβλίου: € 9,74
Βιβλιοπωλεία: 1.854

Πηγή: Πολωνικό Ινστιτούτο Βιβλίου, Πολωνική Βιβλιοαγορά, http://www.bookinstitute.pl
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Απόδοση από άρθρο στο www.digitalbookworld.com Το πρωτότυπο στο link:
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