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Izvleček:
Magistrsko delo se ukvarja z vprašanji, ki jih postavljajo uporabniki v Mestni knjižnici
Grosuplje in Mestni knjižnici Ljubljana (enota Bežigrad). Da bi ugotovila, kolikšen delež
predstavljajo referenčna vprašanja in kolikšen delež informativna, sem za raziskavo
uporabila pisni vprašalnik za uporabnike, intervju za zaposlene referenčne knjižničarje in
delovni list za opazovanje referenčnih pogovorov. Izvajanje raziskave s pomočjo omenjenih
treh metod je potekalo jeseni 2016. Zajetih je vse skupaj 200 anketiranih uporabnikov iz
obeh knjižnic, 10 intervjuvanih knjižničarjev in vse skupaj 100 referenčnih pogovorov.
Rezultati so pokazali, da se v obeh knjižnicah referenčna vprašanja pojavljajo v 65 % in
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informativna v 35 %. Pri referenčnih vprašanjih največji delež predstavljajo bibliografska,
najmanjši pa faktografska vprašanja.
Prevod v angleščino
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science and
Book Studies, Master' Study Programme in Library Science

Title: Questions that users ask reference librarians in Grosuplje and Ljubljana City Library

Keywords: reference questions, reference librarians, reference services, reference
interview, users, public libraries services, Grosuplje City Library, Ljubljana City Library

Abstract:

The master's thesis deals with the questions asked by users in Grosuplje City Library and
Ljubljana City Library (Unit Bežigrad). In order to determine what share do the reference
questions represent and what is the share of informative questions I used a written
questionnaire for users, an interview for employed reference librarians and a worksheet
for observing reference discussions. The implementation of the research, using these three
methods, was held in autumn 2016. The research includes 200 surveyed users in both
libraries, 10 interviewed librarians and 100 reference interviews. The results showed that
in both libraries the reference questions represent 65 % share, whereas informative
questions represent 35 %. Among reference questions there is biggest share of
bibliographic and smallest share of factographic questions.
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UVOD
Magistrsko delo obravnava tipologijo vprašanj, ki jih postavljajo uporabniki v Mestni
knjižnici Grosuplje (MKG) in Mestni knjižnici Ljubljana (MKL – izbrana enota Bežigrad). Že v
času študija in dela prek študentskega servisa, ko sem delo opravljala kot referenčna
knjižničarka, sem lahko opazila dinamiko dela in različne uporabnike z različnimi
informacijskimi vprašanji. Število in vrsta vprašanj sta odvisna predvsem od sezone in
določenega časa v dnevu. Iz izkušenj vem, da število bibliografskih vprašanj prevladuje v
poletnem času, nato se v jesenskem in zimskem času poveča še število tematskih in
faktografskih vprašanj. Zato je bil namen magistrskega dela ugotoviti, kolikšen delež
predstavljajo posamezne vrste vprašanj in kolikšen delež predstavljajo informativna in
napotitvena vprašanja.

V teoretičnem delu najprej predstavim namen in naloge splošne knjižnice, ki jih
opredeljujejo Standardi za splošne knjižnice (2005) in Pravilnik o pogojih za izvajanje
knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). Sledijo teme, ki se dotikajo dostopanja do
informacij in zadovoljevanja uporabnikov. Kasneje se magistrsko delo prevesi na teme:
referenčna služba, referenčni pogovor in tipologije različnih vrst vprašanj. Omenjeni so tudi
različni avtorji, ki so zastavili različne vrste tipologij vprašanj. Moja raziskava se je nanašala
na tipologijo, ki referenčna vprašanja deli na bibliografska, tematska in faktografska
vprašanja. Informativna in napotitvena vprašanja pa sem obravnavala skupaj. V poglavju
Pregled dosedanjih raziskav in podpoglavju Referenčna vprašanja so predstavljene različne
vrste raziskav na temo tipologije vprašanj, na opazovanje referenčnih pogovorov in tudi o
neuspelih referenčnih pogovorih.

Nato sledi empirični del magistrskega dela, ki opredeljuje najprej namen in raziskovalne
metode. Raziskavo sem izvajala s pomočjo treh metod: z metodo anketiranja za
uporabnike, z metodo intervjujev za knjižničarje in z metodo opazovanja. Sledijo še prikaz
rezultatov, razprava, zaključek in navedba uporabljenih virov.
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1. SPLOŠNE KNJIŽNICE
Standardi za splošne knjižnice (2005) opredeljujejo naloge in namen splošnih knjižnic.
Splošne knjižnice zbirajo, obdelujejo, hranijo, vzdržujejo, predstavljajo in posredujejo
knjižnično gradivo in informacije. Omogočajo uporabo knjižničnega gradiva in zagotavljajo
vsakomur na svojem območju dostop do znanja, informacij in storitev ne glede na njegovo
starost, spol, versko in politično prepričanje, narodnost, raso, jezik ali socialni status,
zaposlitev in stopnjo izobrazbe, kakor tudi vsem posameznikom in skupinam s posebnimi
potrebami. Ponujajo različne storitve tako znotraj knjižnice kot v lokalni skupnosti, da
zadovoljijo potrebe svojih uporabnikov: storitve za otroke, mladino, storitve za odrasle,
vseživljenjsko učenje, storitve za skupine s posebnimi potrebami, spodbujanje branja in
pismenosti.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) opredeljuje
prostor, kjer deluje knjižnica. Omogočati mora varno in pregledno ureditev ter dostop do
knjižničnega gradiva in tehnične opreme, namenjene uporabnikom, dostop in uporabo
knjižničnih storitev za vse uporabnike, ustrezne delovne pogoje za knjižničarje in zadostna
skladišča za gradivo.
Velikost referenčnega prostora je odvisna od velikosti knjižnice in njenih nalog, od števila
in vrste čitalnic. Referenčno območje obsega prostore za prosto dostopno postavitev
knjižničnega gradiva (knjig, neknjižnega gradiva, periodičnega tiska), prostor za časopisne
in študijske čitalnice, prostor za referenčno in informacijsko dejavnost, domoznanske in
druge posebne zbirke, ki se povezujejo s priročnimi skladišči, prostor za računalniško
opremo, kot je omenjeno v Standardih za splošne knjižnice (2005).
Splošna knjižnica organizira dostopnost knjižnične dejavnosti za vse prebivalce na svojem
območju kot samostojni javni zavod. Lahko je enovita organizacija ali pa v skladu z obsegom
dejavnosti razdeljena na notranje organizacijske enote. Zagotavlja ustrezen izbor
knjižničnega gradiva v zbirki v skladu s svojim poslanstvom, ki je določeno v ustanovitvenem
aktu in vse to opredeljeno v Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe (2003).
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V vseh človeških družbah so bila stališča komunikacijskih, informacijskih in tehnoloških
procesov vselej tudi središča družbenega, kulturnega in političnega življenja prav knjižnice
(Carey, 1989; Hardt, 2000). Dejstvo, da smo ljudje med seboj različni, ne upravičuje
strategije, ki bi sistematično dajala prednost samo nekaterim. Kajti splošna knjižnica je
institucija javnega značaja, kar je mogoče povsem preprosto izraziti z ugotovitvijo, da lahko
vsi pridobimo, če zagotavlja kakovostne zmožnosti za dostop, uporabo in iskanje informacij.
Obseg knjižnične zbirke je odvisen od nalog knjižnice in števila njenih potencialnih
uporabnikov. Knjižnično zbirko mora upravljati v skladu z namenom oziroma poslanstvom
knjižnice ter njeno nabavno politiko. V knjižnično zbirko sodi poleg tiskanega in drugače
tehnično izdelanega gradiva tudi elektronsko gradivo, do katerega knjižnica omogoča
dostop v skladu s pogoji uporabe in upoštevajoč zakonodajo iz Pravilnika o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003).

1.2 UPORABNIKI
Za izpolnjevanje funkcije, da knjižnica s svojimi storitvami omogoča dostop do informacij in
znanja za vse, ne le za ekonomsko močne, je potrebno podrobno spremljanje uporabniških
skupin, saj splošna knjižnica ponuja gradivo in knjižnično dejavnost različnim segmentom
uporabnikov: študentom, dijakom, nezaposlenim, ljudem v tretjem življenjskem obdobju,
otrokom v predbralnem obdobju in podobno (Kotler, 1996).

Uporabnike je treba spremljati zaradi boljšega prilaganja njihovim potrebam, navadam ter
sprememb deležev posameznih tovrstnih skupin med članstvom in obiskovanjem knjižnice
(Kotler, 1996).

Poleg kakovosti in kvantitete informacij, ki jih splošna knjižnica ponuja, je odločilnega
pomena odnos do uporabnikov (Pegan, 1999). Vsi smo se že srečali s pripombami
uporabnikov, da raje hodijo v enoto, kjer je osebje prijazno. To pa je eden izmed dejavnikov,
ki je lahko po mnenju uporabnikov zelo pomemben (Kotler, 1996). Tam, kjer se človek
počuti bolje sprejetega, razumljenega, od koder prinaša pozitivnejše izkušnje, tja se bo tudi
vračal (Pegan, 1999).
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V mednarodnem prostoru se je začela sistematična skrb za uporabniški vidik knjižnične
dejavnosti pojavljati v sedemdesetih letih, do temeljitega zasuka, ki je raziskovanje
uporabnikov izpostavil kot eno osrednjih nalog sodobnih knjižnic, pa je prišlo v osemdesetih
letih (Popovič, 1988). Pri svojem subjektivnem ocenjevanju zadovoljstva ljudje uporabljajo
različne vrste primerjav, in sicer pričakovanja, potrebe, ideale, vrednost, obljube
ponudnikov in norme v panogi, primerjave s konkurenčnimi izdelki in podobno.

K uspešnosti uporabnikov pri iskanju gradiva močno prispevata zadovoljstvo z delom
knjižničarjev in še celo nekoliko močneje pozitivna percepcija prostora (Pinter, 2004).
Knjižnica mora ne le ugotoviti, kakšne so potrebe in želje njenih uporabnikov, temveč tudi,
kakšne so potrebe potencialnih uporabnikov. Nek izdelek je sredstvo, s katerim
zadovoljujemo potrebe in želje. Pomen izdelka ni v posredovanju, ampak v njegovi koristi
(Kotler, 1996). Knjiga npr. lahko zadovoljuje potrebo po branju in preživljanju prostega
časa, lahko pa tudi željo po izobraževanju. Pojavne oblike so lahko zelo različne: blago,
informacije, storitve, pravice, ideje, prostori, osebnosti. Med procesne sestavine izdelka
knjižnice prištevamo: svetovanja osebja, fotokopirne storitve, medknjižnične storitve,
uporabo interneta, iskanje virov po tujih bazah podatkov. Fizične sestavine izdelka pa so
lahko: zgradba, notranja oprema knjižnice, knjižnično gradivo, opremljenost z računalniško
tehnologijo (Kotler, 1996).
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2. REFERENČNA SLUŽBA
Referenčni oddelek je del oddelka v knjižnici, ki opravlja referenčno delo, dajanje informacij
in pomoč uporabnikom pri iskanju informacij (Kanič et al., 2009). Referenčna služba zajema
vse storitve, posredovane s strani referenčnega knjižničarja za informacijske potrebe
uporabnikov, ki svoja informacijska vprašanja izražajo osebno, po telefonu ali elektronski
pošti, vključuje vsebinsko odgovarjanje na uporabnikova informacijska vprašanja,
poučevanje uporabnikov o zbirki in tehnikah iskanja virov, usmerjanje uporabnikov do
police kot tudi usmerjanje na druge vire, ki se nahajajo izven knjižnice (Reitz, 2004).
V kolikor upoštevamo misel velikega indijskega teoretika bibliotekarstva Ranganathana, ki
pravi, da je referenčni proces posredovanje knjig najširšemu možnemu krogu uporabnikov
in predstavlja najbolj pomembno opravilo slehernega bibliotekarja, je jasno, da si je indijski
bibliotekar prizadeval, da bi čim bolj ugodil potrebam uporabnikov (Marković, 2002). Pri
referenčnem procesu ne gre torej samo za vprašanja bibliografske narave, pač pa za bistvo
bibliotekarskega poslanstva: ugoditi potrebam uporabnikov.

Tehnologija je danes zelo spremenila pričakovanja uporabnikov, ki iščejo referenčno
pomoč, zato bi morali tudi referenčni knjižničarji prilagoditi svoje vedenje, da ostanejo kljub
temu pomemben del postopka iskanja informacij. Knjižnica bi morala svoje storitve
prilagajati, da bi služile svojemu namenu glede na trenutne potrebe uporabnikov, kot tudi
potencialnih uporabnikov (Buss, 2016).

V zadnjih desetletij so opazili pomembne trende v razvoju, povezane z referenčno službo –
uporaba spletnih orodij je privedla do upada poizvedb in posredovanja iskanja (Solorzano,
2013). Google je za mnoge uporabnike sinonim za »iskanje«. Večina misli, da je možno na
vsa njihova informacijska vprašanja odgovoriti s hitrim Googlovim iskanjem. Vendar veliko
informacijskih vprašanj ne sodi v to kategorijo, saj so za razrešitev informacijskih potreb
potrebna strokovna navodila in smernice za strokovno iskanje, kot je oblikovanje strategije
za raziskave, izbira ustrezne baze podatkov (Buss, 2016). S spodbujanjem tristranske
izmenjave med knjižničarjem, uporabnikom in internetnim iskalnim orodjem je mogoče
ohranjati uporabnikovo zanimanje, medtem ko bo iskal določene vire. Čeprav se je tudi
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Google izkazal kot uporabno orodje za mnoge referenčne knjižničarje, pa se na drugi strani
uporabniki soočajo s preveliko količino informacij in izbiro relevantnih informacij. Del vloge
referenčnih knjižničarjev je prav vrednotenje virov, saj lahko uporabniku najbolje svetuje,
kako oblikovati iskalno zahtevo, ter posreduje napotke o določitvi relevantnih virov na
podlagi podanih rezultatov. Kljub vsemu pa se veliko ljudi tudi znotraj stroke sprašuje, ali
bodo referenčne storitve potrebne tudi v prihodnosti in s tem tudi, kakšna bo spreminjajoča
se vloga knjižničarja (Buss, 2016).

2.1. KAKOVOST REFERENČNEGA DELA
Saxton in Richardson (2002) menita, da merjenje zadovoljstva uporabnikov ne prinese
prave slike o kakovosti referenčnega dela. Po njunem mnenju bi morala biti večina
ocenjevanja usmerjena predvsem v kakovost pridobljenega odgovora. Zaradi tega sta
podala odvisne in neodvisne spremenljivke, s katerimi bi se moralo ocenjevati zadovoljstvo
uporabnikov z referenčno službo:
- odvisne spremenljivke: uporabnost pridobljenega odgovora in zadovoljstvo uporabnika z
odgovorom ter njegova ustreznost glede na informacijski problem;
- neodvisne spremenljivke: zahtevnost poizvedbe, knjižničarjeva pripravljenost in interes za
reševanje

uporabnikovega

informacijskega

problema,

stopnja

razumevanja

uporabnikovega problema, knjižničarjevo preverjanje, ali je razumel uporabnikove želje,
stopnja izobrazbe uporabnika, stopnja izobrazbe knjižničarja in njegova izkušenost, velikost
knjižnice, raven referenčne storitve in njena politika.

Saxton in Richardson (2002) vidita ta način raziskovanja kot zelo vsiljivega do uporabnika,
saj pri tem velikokrat uporabijo metode, kot so anketa, intervju in fokusne skupine.
Raziskovalci občasno uporabljajo tudi nevsiljive metode: skrivnostni nakupovalec. Pri tem
načinu se raziskovalec pri referenčnem procesu vede kot uporabnik in knjižničarju ne
razkrije svoje prave identitete (Luo in Viscount, 2015).

RAKAR, L. Vprašanja, ki jih uporabniki postavljajo referenčnim knjižničarjem v Mestni knjižnici Grosuplje in
Mestni knjižnici Ljubljana. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017
13

2.2 REFERENČNI KNJIŽNIČAR
Referenčni knjižničar je knjižničar, ki opravlja referenčno delo (Kanič et al., 2009).
Predstavlja povezavo med uporabnikom in iskanjem informacij v tiskanih in elektronskih
virih, kjer se nahajajo informacije (Bopp in Smith, 2011). Naloga referenčnega knjižničarja
je, da čim bolj uspešno in učinkovito določi naravo, kakovost, nivo, obseg in format
informacij, ki jih uporabnik želi. V splošnih knjižnicah odgovarjajo na vprašanja široki paleti
ljudi (Wilkins, 2014). Uporabniki prihajajo z različnimi informacijskimi potrebami z različnih
področij njihovega življenja, ki jih je možno rešiti z dobrimi referenčnimi spretnostmi
(Wilkins, 2014).

Jennerich in Jennerich (1987) opredeljujeta, katere značajske poteze oblikujejo dobrega
referenčnega knjižničarja. Nekatere izmed teh značilnosti so: dober spomin, ki je povezan
s koncentracijo, točnost in urejenost, domiselnost in kreativnost, sposobnost logičnega
sklepanja, razgledanost, komunikativnost, smisel za humor (zmanjšuje vplive stresa in
napetosti), potrpežljivost in vztrajnost (zlasti sta potrebni pri delu z molčečimi,
sramežljivimi ali upornimi uporabniki), spodbujanje, vzdržljivost in vitalnost (delo z ljudmi
je lahko utrudljivo), razgledanost, komunikativnost, sposobnost hitrega miselnega
preskakovanja in prilagodljivost (Zupanič, 1996).

V referenčnem procesu knjižničarji uporabljajo širok spekter znanja (Senica, 1999):
-

splošno znanje o predmetih na splošnem in strokovnem nivoju;

-

znanje o referenčnih pripomočkih, ki so na razpolago, ter o njihovi strukturi in
vsebinah;

-

znanje o virih v drugih knjižnicah;

-

znanje o administrativnih postopkih;

-

splošno znanje o ljudeh in uporabnikih knjižnic ter referenčnem pogovoru.

Knjižničarji uporabljajo za organizacijo dejstev, ki so aktualna in uporabna pri referenčnem
pogovoru, semantični, epizodični in shematični spomin (Senica, 1999).
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V primeru semantičnega spomina mora biti knjižničarjevo vprašanje o predmetu
poizvedujoče vprašanje, ki temelji na razumevanju semantičnega spiska struktur, ki jih je
pridobil z izkušnjami. To, kar dela knjižničar, je priklic kategorij, v katerih morajo biti taka
vprašanja še dodatno razdeljena, zato da dobi točno določeno temo, ki jo ima uporabnik v
mislih (Senica, 1999). Primer bi bil, če bi uporabnik iskal zbirke pesmi in bi ga knjižničar
povprašal, ali išče angleško ali ameriško poezijo. Naslednje vprašanje, ki bi ga knjižničar
zastavil uporabniku, pa bi bilo po tematiki oz. predmetu.

Pri epizodičnem spominu gre za priklic z nizanjem dogodkov, vezanih na določen čas in kraj.
Primer bi bil, ko se knjižničar poskuša spomniti, kdaj je bil v knjižnici nek uporabnik, ki je bil
zadovoljen z nekim določenim gradivom. Razlika med semantičnim in epizodičnim
spominom je med podatki, ki so splošno znani večini ljudi, in med podatki posameznikove
osebne izkušnje (Senica, 1999).

Sledi še primer shematičnega spomina, ki se nanaša na tiste primere, kjer knjižničar ugotovi,
katere informacije uporabnik potrebuje, in si v spomin vdela shemo prizora ter nato
posreduje navodila glede fizične lokacije gradiva uporabniku (Senica, 1999).

2.2.1 Knjižničarjevo komuniciranje
Tradicionalni namen referenčnega procesa je poučiti uporabnika, da zna samostojno
uporabljati knjižnične vire, mu pomagati pri izbiri literature, spodbujati uporabo knjižnice
in branje. Knjižničar tvorno posreduje med vprašanji (potrebami) uporabnikov in znanjem
oziroma zapisanimi odgovori na ta vprašanja (potrebe). Knjižničar sam mora biti najprej
bralec, ustvarjalni iskalec po knjižničnem gradivu, šele tako je lahko usmerjevalec bralca oz.
most med knjigo in bralcem (Urbanija, 1997). Vseskozi mora skrbeti za razvoj in vzdrževanje
visoke strokovne samopodobe, da lahko poteka referenčni pogovor med njim in
uporabnikom spretno in učinkovito. Profil knjižničarjeve samopodobe kaže, da je njegova
samopodoba razvita in visoko strukturirana (Kobal Grum, 2004). Prav gotovo so
izobraževanja, seminarji, tečaji, plača in napredovanje na delovnem mestu med omembe
vrednimi pobudniki visoke strokovne samopodobe, a ob zadovoljstvu in uspehu, ki ju
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knjižničar doživi ob spretno izvedenem referenčnem pogovoru, v katerem je učinkovito
zadovoljil uporabnikovo informacijsko potrebo, svojo lastno strokovno samopodobo tudi
dejansko dodobra utrdi (Kobal Grum, 1997).
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3. REFERENČNI POGOVOR
Referenčni pogovor je komunikacija med knjižničarjem informatorjem in uporabnikom
zaradi razčlenitve in natančne opredelitve informacijske potrebe ter oblikovanja
informacijskega vprašanja (Kanič et al., 2009). Namen je ugotoviti uporabnikovo
informacijsko potrebo in zadovoljiti to informacijsko potrebo s pomočjo uporabe ustreznih
informacijskih virov. Ni običajen klepet, od knjižničarja zahteva veliko discipline (Bopp in
Smith, 2001). Referenčni pogovor lahko poteka osebno, po telefonu ali elektronsko. Ker so
uporabniki velikokrat zadržani, še posebno v primeru osebnega stika, je zelo pomembna
tudi potrpežljivost s strani knjižničarja (Reitz, 2004). Včasih pa je lahko referenčni pogovor
tudi zelo kratek, do tega pride, kadar ima knjižničar pomanjkanje interesa za razrešitev
uporabnikove informacijske potrebe in pomanjkanje znanja ali pa nepotrpežljivosti tako s
strani knjižničarja kot s strani uporabnika (Katz, 2002).

Razvoj v knjižnicah je šel v tako smer, da je knjižničarjevo delo postopoma prehajalo od
izključno skrbi za dokumente do skrbi za kataloge in danes do skrbi za uporabnike, saj je
danes temeljna skrb knjižnice odnos do uporabnika in komunikacija med knjižnico in
uporabniki. Temelj komunikacije z uporabniki je referenčni pogovor (Marković, 2002). Ta
odnos je dvosmeren, saj mora uporabnik s knjižničarjevo pomočjo kar najbolj opredeliti
svojo informacijsko potrebo, da mu lahko informacijsko dobro podkovan oziroma
informacijsko iznajdljiv knjižničar ponudi ustrezen odgovor (Pegan, 2002). Referenčni
pogovor v knjižnici pomeni tisto dogajanje, kjer je komunikacija med uporabnikom in
knjižničarjem največja. Na ta način lahko referenčni pogovor postane priložnost za razpravo
o zanesljivosti virov, ne samo kako poiskati vire (Solorzano, 2013). Človeško je, da z nekom
lažje in z nekom težje komuniciramo, truditi se je treba za kar najbolj nepristransko
delovanje (Pegan, 2002).

Namen referenčnega pogovora je razkriti in razjasniti uporabnikovo dejansko informacijsko
potrebo ter mu pomagati pri iskanju informacij, ki bi zadovoljile to potrebo. Referenčni
pogovor je torej dvosmerni komunikacijski proces, v katerem prihaja do enakovredne
obojestranske izmenjave informacij s točno določenim namenom. Knjižničar lahko
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uporabniku najbolje svetuje, kako oblikovati iskalno zahtevo, in posreduje napotke o
določitvi relevantnih virov na podlagi podanih rezultatov. Lahko pa je tudi obsežna
ponavljajoča se interakcija o dlje časa trajajočem in tematsko zahtevnejšem projektu.
Vendar pa vsak pogovor med knjižničarjem in uporabnikom ni referenčni pogovor.
Referenčni pogovor se od običajnega pogovora razlikuje po tem, da ima specifičen namen,
tj. mora biti v krajšem času sproščenih več informacij, ki se tičejo točno določenega
problema, in strukturo (Zupanič, 1996).

Grogan (1979) je referenčni pogovor označil za delo, ki se začne v trenutku, ko si je
uporabnik zastavil vprašanje, konča pa takrat, ko smo našli ustrezno rešitev. Poleg samega
iskanja odgovora na vprašanje ne smemo spregledati še faze, v kateri se knjižničar skupaj z
uporabnikom dogovarja o njegovih željah glede gradiva (Grogan, 1979).

Potek referenčnega pogovora je Grogan (1979) razdelil na osem korakov:
- problem: lahko ga ima kdorkoli, vendar za vsak problem informacija ni rešitev;
- potreba po informaciji: potreba po informaciji še ni jasno izražena, od uporabnika pa je
odvisno, kako bo nanjo odreagiral;
- začetno vprašanje: v tej fazi se uporabnik odloči, da bo potrebo preoblikoval v ustrezno
vprašanje, lahko jo opiše z besedami, če pa se odloči, da si bo odgovor poiskal sam, potem
reducira stavek v ključno besedo – čim posreduje vprašanje knjižničarju, nastopi druga faza;
- vprašanje se prenese naprej: knjižničar in uporabnik po potrebi preoblikujeta vprašanje in
ga dodatno osvetlita;
- strategija iskanja: za to fazo sta potrebni dve odločitvi, in sicer kako bomo predmet
raziskovali in odločitev za izbiro več alternativnih poti iskanja;
- postopek iskanja: iskanje virov je ves čas v rokah knjižničarja, vendar pa je zaželeno, da je
uporabnik navzoč;
- odgovor 1: na tej stopnji je odgovor že znan, vedno pa ne pomeni, da je iskanje že
zaključeno, če iskanje ni bilo uspešno, naj se knjižničar z uporabnikom o tem pogovori;
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- odgovor 2: če se je iskanje že prej ugodno zaključilo, potem ga ni treba nadaljevati, sicer
pa naj uporabnik in knjižničar skupaj pregledata dobljeno gradivo in se odločita, ali je
referenčni proces končan.

3.1 TIPOLOGIJE REFERENČNIH VPRAŠANJ
Referenčno vprašanje je ubesedenje informacijske potrebe (Kanič et al., 2009). Vprašanje
določi naravo informacijske zahteve in neposrednost informacijske potrebe (Bopp in Smith,
2011). Referenčno vprašanje je vprašanje, posredovano s strani uporabnika knjižničarju
osebno, po telefonu ali elektronsko z namenom iskanja določenega vira ali uporabe virov.
V večini knjižnic referenčna vprašanja razrešujejo usposobljeni referenčni knjižničarji (Reitz,
2004). Dandanes je pomembno, da knjižničar iz velike količine informacij, tudi iz informacij,
ki so na spletu, izlušči tiste informacije, ki bodo razrešile določeno vprašanje, to pa je
odvisno tudi od uporabnika (ali informacije potrebuje najmlajši uporabnik ali gre za odraslo
osebo) (Katz, 2002).

Grogan (1979) je opredelil osem tipov vprašanj. Razdelil jih je v dve skupini: vprašanja
odprtega in vprašanja zaprtega tipa.
Vprašanja odprtega tipa vključujejo (Grogan, 1979):
-

usmerjevalna vprašanja (Kje je časopisni oddelek? Mi posodite svinčnik?);

-

vprašanja o avtorju/naslovu (ko uporabnik išče določeno delo);

-

vprašanja, ki zahtevajo iskanje dejstev (ta vprašanja že sodijo v referenčno področje,
njihovo reševanje zahteva uporabo specifične literature).

Vprašanja zaprtega tipa pa se delijo na (Grogan, 1979):
-

vprašanja, ki zahtevajo iskanje dejstev (Bi lahko dobil kaj o francoski akademiji? Rad
bi poznal fizikalne in kemične lastnosti molibdene). Vprašanja, ki zahtevajo iskanje
gradiva, se ločijo od prej omenjenih, ki zahtevajo iskanje dejstev, po tem, da imajo
več možnih odgovorov, ne le enega, raziskovanje o takšnem predmetu ni nikoli
zaključeno, vedno se lahko nadaljuje;
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-

spremenljiva vprašanja (bralec išče nek izvod revije Baking review, kasneje se med
iskanjem pokaže, da ta revija sploh ne obstaja in referenčni knjižničar mora
ugotoviti, katera revija s podobnim imenom je bila mišljena);

-

raziskovalna vprašanja (ta vprašanja vključujejo metode dedukcije, hipoteze,
eksperimenta, statistične analize, zgodovinske metode, takšno iskanje zahteva vso
odgovornost raziskovalnega dela, zato je primerno, da referenčni knjižničar
uporabnika na to opozori in ga usmerja pri zbiranju gradiva);

-

ostala vprašanja (zaznamuje jih nemogoč odgovor, na primer: »Na kakšen način bi
lahko obiskal luno?«, »Kdo ima najboljši spomin na svetu?« Čeprav je jasno, da se
nanje ne da »zadovoljivo« odgovoriti, jih referenčni knjižničarji ne smejo ignorirati
in si morajo vzeti čas za obzirno razlago);

-

vprašanja, na katera se ne da odgovoriti (to so vprašanja, na katera je odgovor
teoretično sicer možen, praktično pa ne, na primer: »Koliko avstralskih papagajev
je v Angliji?« Sem sodijo tudi tista vprašanja, za katera je iz virov znano, da bo
odgovor nanje vedno negativen, na primer rojstni kraj vojvode Wellingtonskega, ki
ni znan).

Določeni avtorji so uporabili različne tipologije vprašanj. Vprašanja se delijo na neverbalna
in verbalna. Neverbalna vprašanja so tista, kjer gre za nemo sporazumevanje ali govorico
telesa, s katero se nevede izražajo razpoloženje, čustva, misli, stopnja naklonjenosti do
sogovornika. Z jezikom neverbalnih simbolov se oblikuje vzdušje komunikacijskega odnosa
(Zupanič, 1996).
Verbalna vprašanja pa se delijo na neposredna in posredna. Neposredna vprašanja so v
pogovoru indicirana z določeno intonacijo glasu. Poznamo dve glavni skupini neposrednih
vprašanj, skupino odprtih in skupino zaprtih vprašanj. Odprta vprašanja ne ponujajo
ponujenih vnaprejšnjih odgovorov. Vprašanemu zato v pogovoru puščajo vso svobodo.
Navadno imajo padajočo intonacijo, oblikujejo pa se z uporabo vprašalnic, kot so kdo,
komu, zakaj (Zupanič, 1996). Zaprta vprašanja pa vnaprej navajajo možne odgovore. Imajo
postopno dvigajočo se intonacijo. Delimo jih v dve podskupini: alternativna vprašanja
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(Želite članke o faktografskih ali bibliografskih zbirkah?) ter da/ne, ki zahtevajo potrditev ali
zanikanje trditve v vprašanju.
Zaprta vprašanja pa vedno omejujejo svobodo uporabnikovega odziva, saj izhajajo iz
predpostavk, razumevanja uporabnikove informacijske potrebe, kakor sta zapisala avtorja
Sutton in Holt (1991) (cv: Bopp in Smith, 2011). Povzeto po Vickery (1987) je Zupanič (1996)
zapisala kategorizacijo vprašanj. Funkcionalni namen vsakega vprašanja je iz vprašanega
izvabiti odziv. Delijo se na: ponavljajoča se vprašanja, informativna, ekspresivna in socialnonadzorna vprašanja (Zupanič, 1996).
Ponavljajoča vprašanja se v referenčnem pogovoru zastavljajo z namenom preverjanja in
razumevanja uporabnikovega odziva. Namen informativnih vprašanj je pridobivanje
informacij, medtem ko so ekspresivna vprašanja neodvisna od svoje informativne vsebine.
Disjunktivna oblika (da/ne) vprašanja običajno izraža nestrpnost ali nejevoljo (Razumete ali
ne razumete?), medtem ko vprašanje, ali ne razumete, uporablja negativno obliko glagola
in indicira presenečenje ali dvom. Vprašanje, saj razumete, ali ne, s privesno obliko
pomožnika prav tako izraža določeno mero dvoma, a na bolj prijazen način. Socialno
nadzorna vprašanja pa so kot ekspresivna vprašanja neodvisna od svoje informativne
vsebine. Podobna vprašanja se zastavljajo v situacijah, ko uporabnik ni zainteresiran za
odgovarjanje ali morda deluje odsotno. Zato je namen socialno nadzornih vprašanj, da se z
njihovo pomočjo izognemo neprijetni tišini v pogovoru ali pa služijo vzdrževanju interakcije
med referenčnim bibliotekarjem in uporabnikom (Zupanič, 1996).
Cavanagh (2013) je vrste vprašanj razdelila po naslednji tipologiji:
-

transakcijska vprašanja (Kje je določena knjiga? Ali imate določeno knjigo?);

-

sistematična vprašanja (Ali lahko uporabim računalnik?);

-

interakcijska vprašanja (Ali imate kaj na določeno temo ...?) in

-

družabna vprašanja (Kako ste? Hotel sem samo povedati …).

Saračević je s sodelavci (cv: Bodoff in Raban, 2016) razvil tipologijo, ki temelji na lastnosti,
jasnosti, specifičnosti, kompleksnosti in predpostavki. Ta tipologija je bila razvita za

RAKAR, L. Vprašanja, ki jih uporabniki postavljajo referenčnim knjižničarjem v Mestni knjižnici Grosuplje in
Mestni knjižnici Ljubljana. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017
21

analiziranje vpliva vrste vprašanj na iskanje. Ta se nanaša predvsem na formulacijo
vprašanja.

Še nekateri avtorji so referenčna vprašanja različno opredelili. Graesser, Person in Huber
(White, 1998) so opredelili štiri glavne sklope kognitivnih mehanizmov, ki omogočajo
posameznikom, da postavljajo vprašanja, in sicer izboljšanje pomanjkljivega znanja,
spremljanje okolice, družbeno sprejemljive akcije in nadzor pogovora ter pozornosti. Vse
to je posebej pomembno pri izgradnji sistemov za poizvedovanje, ki posredujejo odgovore
na vprašanja.

Nekatere študije s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti vprašanje
obravnavajo kot izraz informacijske potrebe in proučujejo odnose med situacijami, ki
ustvarjajo informacijske potrebe in med postavljenimi vprašanji ter odnose med
vprašanjem in iskanjem. White (1998) opisuje Graesserjevo tipologijo vprašanja, ki
razlikuje:
-

dolge in kratke odgovore,

-

trditve,

-

prošnje in

-

zahteve.

Kratki odgovori na primer vključujejo vprašanje, kje najdem te članke, dolgi odgovori
podajajo odgovor na vprašanje, ali mi lahko pojasnite, kaj pomeni ta analiza. Kratki
odgovori se delijo na podkategorije: preverljiva dejstva, izključevalna, konceptna,
specifična in količinska vprašanja. Dolgi odgovori pa se delijo na naslednje podkategorije:
definicije, primeri, primerjave, razlage, vzrok – posledica, usmerjevalne, procesne,
pričakovane in ocenjevalna vprašanja. Trdilni odgovori vključujejo pojasnila na
uporabnikovo nerazumevanje (Ne razumem teh izrazov.), sledijo odgovori, na katere
uporabnik prijazno vpraša, in vključujejo vprašanje ali prošnjo (Prosim, ne iščite izvodov, ki
so starejši od leta 1990.). Zadnja vrsta vprašanj je, kadar je uporabnik manj prijazen (Prosim,
pokličite me, ko bo iskanje končano, da pridem po gradivo.) (White, 1998).
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Numminen in Vakkari (2009) pa sta opredelila tipologijo vprašanj, ki opredeljuje dve vrsti:
faktografska in tematska referenčna vprašanja (cv: Bodoff in Raban, 2016).

3.2 NAČINI POSREDOVANJA REFERENČNIH VPRAŠANJ
Posredovanje referenčnih vprašanj lahko poteka na več načinov: prek osebnega stika s
knjižničarjem, na daljavo – po telefonu, po elektronski pošti, prek elektronskih servisov. Pri
osebnem stiku je prisotna tako verbalna kot neverbalna komunikacija. Zato so
komunikacijske spretnosti knjižničarja zelo pomembne, prav tako je pri osebnem stiku lažje
voditi uporabnika skozi referenčni proces, kjer knjižničar poskuša izvedeti, kaj točno
uporabnik išče oz. potrebuje (Bopp in Smith, 2011). Preden prične knjižničar z iskanjem
informacij, mora biti prepričan, kaj uporabnik išče oz. kaj je določena tema vprašanja. So
tudi uporabniki, ki se knjižničarja bojijo vprašati za pomoč in so po navadi pri zastavljanju
vprašanj nesamozavestni (Cassell in Hiremath, 2011).

Način, kot je telefonski referenčni pogovor, je po strukturi podoben osebnemu pogovoru.
Pomembna sta verbalna vljudnost in prijeten ton glasu. Ker po telefonu velik del
neverbalnih komunikacijskih namigov ni viden, je v tem pogovoru pritrjevanje, spodbujanje
in parafraziranje še bolj pomembno. Prednost pred telefonskimi vprašanji imajo obiskovalci
knjižnice (Zupanič, 1996). Politika sprejemanja telefonskih referenčnih vprašanj običajno
omejuje nudenje odgovorov zgolj na tista izmed njih, na katera se da odgovoriti s kratkimi
faktografskimi odgovori (Zupanič, 1996). Pri faktografskih odgovorih gre za odgovarjanje na
tista vprašanja, kjer se podatki nahajajo v osnovnih referenčnih virih, kot so imeniki,
almanahi, enciklopedije, slovarji in razni priročniki. Lahko gre tudi za nudenje usmerjevalnih
informacij – lokacija določenega oddelka v knjižnici. Taka vrsta referenčnega pogovora naj
bi bila čim bolj preprosta. Odgovor na uporabnikovo vprašanje lahko pozna referenčni
knjižničar na pamet, vendar je priporočljivo, da veljavnost raznih statističnih podatkov,
definicij vedno znova preverja v ustreznem viru (Zupanič, 1996). Cilj takega referenčnega
pogovora je nudenje natančnih informacij v kratkem času. Na nekatera vprašanja pa ni
enostavno odgovoriti po telefonu. V takih primerih se knjižničarji dogovorijo z
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uporabnikom, da ga bodo poklicali nazaj, ko bodo uspeli razrešiti njihovo referenčno
vprašanje (Bopp in Smith, 2011).

Vsi do sedaj omenjeni primeri imajo prednost pred elektronsko posredovanimi vprašanji.
Medtem ko je pri osebnem stiku lažje ugotoviti zanimanje glede na govorico telesa in
obnašanje (na primer prikimanje), pri elektronskih storitvah tega ne moremo določiti. Zato
je treba uporabiti ustrezne besede, da se izkažeta zanimanje in potek pri uspešnem
razreševanju referenčnih vprašanj (Kovacs, 2007).

V začetku, s pojavom interneta, je komunikacija med knjižničarjem in uporabnikom
najpogosteje potekala po elektronski pošti, s pomočjo katere knjižničarji posredujejo
odgovore na informacijske zahteve najrazličnejših skupin uporabnikov. Je bolj tradicionalna
oblika, primerna predvsem za bolj zahtevna in obsežna vprašanja, katerim so po možnosti
dodane spletne povezave ali priponke. Nato so se knjižnice odločile za uporabo spletnih
obrazcev z vnaprej določenimi polji, ki jih mora uporabnik izpolniti. Poudarjajo, da njihova
storitev ni nadomestilo za obisk knjižnice in pravi referenčni pogovor v živo. Vendar
uporabniki pričakujejo odgovor takoj ali pa vsaj čim prej (Majcenovič, 2004).

Majcenović (2004) si je podrobno ogledal obrazce za pošiljanje poizvedenih zahtevkov po
elektronski pošti. Polja na obrazcih so: izbor področja zanimanja, ime in priimek, e-pošta,
telefonska številka, številka članske izkaznice, oddelek knjižnice, ki je najbolj primeren za
razrešitev informacijske potrebe, polje za vnos vprašanja, časovni okvir, v katerem
uporabnik potrebuje odgovor, polje za vnos virov, ki jih je uporabnik že preveril, polje za
vnos namena poizvedbe ter še nekaj polj, v katerih uporabnik označi, ali je to storitev že
kdaj uporabil in kako je izvedel za to storitev. Te storitve poudarjajo, da naj uporabnik vnese
jasna in konkretna vprašanja, na katera je možno hitro odgovoriti s pomočjo referenčne
literature (Majcenović, 2004).

Primer elektronskega referenčnega procesa bi bil referenčni servis Vprašaj knjižničarja.
Vprašanja je možno postavljati prek obrazca za klepet ali po e-pošti, odgovor pa bo ponudila
dežurna knjižnica oz. v njej zaposleni informator. Uporabniki lahko s posredovanjem e-
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naslova in gesla pregledujejo vsa svoja pretekla vprašanja in odgovore nanje kot celotno
bazo znanja. Prednosti referenčnega servisa so predvsem v medsebojni pomoči in nudenju
kakovostnejših odgovorov. Slabosti pa so v tem, da takšen servis zahteva obsežno
načrtovanje in dogovarjanje ter kompleksno kadrovsko razporeditev (Muhvič Šumandl,
2005). Vprašanja uporabnikov se ponavljajo ne glede na to, ali so postavljena knjižničarju
osebno ali pa prek elektronskih storitev. Predvsem vprašanja o uporabi knjižnice, njenem
gradivu in njenih storitvah (Majcenović, 2004).

3.2.1 Tipologija referenčnih vprašanj za našo raziskavo
Referenčna vprašanja sem za našo raziskavo razdelila na bibliografska, faktografska,
tematska ter na informativna in napotitvena vprašanja:
-

bibliografska vprašanja so vprašanja po avtorju ali naslovu knjige in raznih podatkih,
ki se nahajajo v zbirki (Iščem dela Ivana Cankarja.);

-

faktografska vprašanja so vprašanja, ki zahtevajo specifične in jedrnate informacije
(Zanima me definicija galaksije. Bi mi lahko iz leksikona imen poiskali pomen imena
Nika?);

-

tematska vprašanja so vprašanja, ki zahtevajo določeno literaturo na določeno
temo (Ali imate kaj na temo o Aljaski? Potrebujem literaturo na temo
novorojenčki.);

-

informativna vprašanja so vprašanja o odprtosti knjižnice, vpisnih postopkih, lokaciji
osebja in storitev, o drugih dogodkih v knjižnici (Zanima me, kdaj bo potekalo
potopisno predavanje Filipini. Ali lahko podaljšam članarino?);

-

napotitvena vprašanja so tista vprašanja, ki uporabnike usmerjajo do določenega
gradiva, lokacije gradiva (Na kateri polici stoji knjiga Amanda Quick – Izgubljena
čast? Na katerem oddelku je gradivo o slovenski zgodovini?).

Glede na to delitev vprašanj sem nato z raziskavo ugotavljala dejanski delež vprašanj in
kateri delež znotraj referenčnih vprašanj prevladuje ter kolikšen delež predstavljajo
informativna in napotitvena vprašanja.
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4. PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
V tem poglavju najprej predstavljam tuje, nato domače raziskave, opredelila sem šest
raziskav. Nato sledi še podpoglavje Referenčna vprašanja, kjer ravno tako najprej
predstavim tuje in nato domače raziskave, predstavljenih je deset preteklih raziskav na
temo referenčnih vprašanj.
Veščine referenčnega knjižničarja je v svoji raziskavi proučeval Wilkins (2014). Iz vsake
države ZDA je bilo izbranih 10 % splošnih knjižnic po naključnem vzorcu. Na spletni
vprašalnik, posredovan po elektronski pošti, se je odzvalo 463 posameznih referenčnih
knjižničarjev. Večina udeležencev v raziskavi je bila žensk, in sicer 81 %. Prvi del vprašalnika
je bil sestavljen iz odprtih vprašanj, v katerih so se knjižničarji opredelili, kako izgleda njihov
tipični delovni teden (Wilkins, 2014). Rezultati so pokazali, da v največji meri odgovarjajo
na referenčna vprašanja, pomagajo uporabnikom pri delu z računalnikom, naročila/nabava
gradiva, bralno svetovanje. Drugi del vprašalnika pa se je navezoval na tiste spretnosti, ki
so zaželene, da jih ima referenčni knjižničar, ter kako bo izgledala referenčna služba v
prihodnosti. Osebne značilnosti knjižničarja so: komunikacijske spretnosti, zmožnost
poslušanja uporabnikov, sposobnost pravilnega pristopa do uporabnika. Na temo, katere
sposobnosti bodo morali imeti v prihodnosti, pa so udeleženci v raziskavi poudarili znanje
s področja poznavanja spletnih virov, veščine iskanja, pisno komunikacijo, socialne
spretnosti, tradicionalni referenčni intervju pa ne bo več tako aktualen.
Zadovoljstvo uporabnikov knjižnice s storitvami knjižničarjev v slovenskih knjižnicah (ne
glede na tip knjižnice) s poudarkom na zaključku pogovora je opredelila Kozina (2016). V
vzorec anketiranih uporabnikov je bilo zajetih 88 % žensk in 12 % moških. Rezultati so
pokazali, da knjižničar v 46 % vedno posreduje potrebam uporabnikov ustrezno
informacijo, s katero so anketiranci popolnoma zadovoljni. Nihče od anketiranih ni označil,
da jim ustrezen in zadovoljiv odgovor knjižničar posreduje le redko oz. nikoli. Knjižničarji v
25 % primerih pogosto in v 16 % včasih preverjajo pri uporabnikih, ali so zadovoljni z
odgovorom. V 16 % primerov knjižničar nikoli ne preverja zadovoljstva pri uporabnikih.
Knjižničarjeva prijaznost in ustrežljivost se zdita 70 % anketirancev pomembnejši, 30 %
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anketiranih pa ima raje odgovor, ki zadovolji njihovo informacijsko potrebo. Zato je treba
poudariti tudi pomembnost neverbalne komunikacije (Kozina, 2016).
Borko, Zabukovec in Južnič (2006) so s pomočjo intervjujev v začetku septembra leta 2005
ugotavljali pričakovanja od storitev splošne knjižnice. Intervjuvali so 60 odraslih
uporabnikov v dveh splošnih knjižnicah. Vsi vprašani uporabniki pričakujejo izposojo
gradiva, dajanje informacij po telefonu, podaljševanje in rezervacijo gradiva ter knjige v
prostem pristopu. Pričakujejo tudi urejeno čitalnico za preživljanje prostega časa in tudi
fotokopiranje gradiva ter medknjižnično izposojo. Ugotovljeno je bilo, da uporabniki od
knjižničarja pričakujejo pomoč pri iskanju določenega gradiva in da bodo od knjižničarjev
dobili vse informacije, ki jih potrebujejo. Večina uporabnikov od knjižničarjev pričakuje
bralne nasvete in da jih bodo knjižničarji seznanili z novostmi (Borko, Zabukovec in Južnič,
2006). Smiselno bi bilo tako individualno kot skupinsko uvajanje uporabnikov za iskanje po
računalniških katalogih. Avtorji so z raziskavo potrdili, da se pričakovanja uporabnikov
razlikujejo glede na skupine storitev. Splošna knjižnica bi morala promovirati tudi ostale
storitve, ne samo klasičnih in tako bi lahko spremenila knjižnični prostor za srečevanje in
ne samo kot prostor informacijskega središča (Borko, Zabukovec in Južnič, 2006).

Pinter (2004) je v raziskavi, ki je bila izvedena v Knjižnici Prežihov Voranc, ugotovil, da
zadovoljstvo uporabnikov z delom knjižničarja in dojemanje prostora pozitivno in zelo
močno vplivata na uspešnost iskanja gradiva. Zavrnil je hipotezo o vplivu splošnih razmer
oziroma vzdušja v knjižnici na uspešnost iskanja gradiva. Pričakovano pa je bilo, da ugodne,
sproščene splošne razmere povečujejo uspešnost iskanja gradiva. Sklepa, da povečevanje
zadovoljstva uporabnikov z delom informatorjev povečuje tudi njihovo uspešnost pri
iskanju gradiva. Enako velja za prostor – bolj naklonjeno kot ga uporabniki sprejemajo, bolj
verjetno je, da bodo uspešnejši pri iskanju želenega gradiva (Pinter, 2004).

V Goriški knjižnici Franceta Bevka je Pegan (1999) raziskovala različne načine, kako
vzpostaviti neposrednejši stik z uporabniki. Eden od načinov je bil tudi vprašalnik, ki so ga v
določnem obdobju ponujali v izpolnjevanje. Izvedeli so kar nekaj predlogov in zanimivih
podatkov. Nekatere predloge so potem tudi udejanjili. Rezultat teh prizadevanj pa so bili
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knjižnični večeri, kjer so hoteli vzpostaviti pogovor med uporabniki in uslužbenci knjižnice,
a to ni zaživelo (Pegan, 1999). Če bo uporabnik vedel, kaj ima na voljo, bo postajal tudi bolj
samozavesten in pristojen v iskanju želenih informacij, kajti le sam največkrat ve, kaj
potrebuje. Pegan (1999) meni, da se šele v zadnjem času posveča večjo pozornost tudi
samemu odnosu med uporabnikom in knjižničarjem. Pri tem misli na razumevanje
uporabnika ne samo po izgovorjenih besedah, ampak tudi po tem, kar pokaže s svojim
telesom, z obnašanjem – kar sporoča neverbalno. Uporabnikove želje, ki jih izrazijo z
besedami, so velikokrat neprepoznavne. V celoti razumemo uporabnikovo željo ali potrebo
takrat, kadar poskušamo vključiti v razumevanje vprašanja še to, kar smo v
komunikacijskem procesu videli, občutili in ne samo slišali.
Blažon (2015) je raziskovala mnenje uporabnikov (mlajši in starejši) glede referenčnega dela
v knjižnici Logatec. V vzorec je zajela 100 uporabnikov, intervjuvala je knjižničarje in
opazovala naključne uporabnike na strokovnem oddelku knjižnice. Opazovanih pogovorov
je bilo 70. Ugotovljeno je bilo, da so uporabniki v večini zadovoljni s pomočjo referenčnega
knjižničarja, pri referenčnem pogovoru s knjižničarjem tudi nimajo nobenih težav. Z
opazovanjem je bilo ugotovljeno, da se knjižničarji do uporabnikov obnašajo korektno.
Knjižničarji so v intervjujih podali mnenje, da radi opravljajo referenčno delo. Mlajši
uporabniki večino informacij in gradiva pridobijo na spletu, starejši pa raje uporabljajo
referenčno službo. Knjižničarji radi opravljajo referenčno delo, kar pripomore k ohranjanju
dobre referenčne službe. Največ težav jim pri delu povzročajo uporabniki, ki večinoma ne
vedo, kaj hočejo, in morajo zaradi tega knjižničarji najprej ugotoviti uporabnikovo
informacijsko potrebo in šele nato nadaljevati z referenčnim pogovorom (Blažon, 2015).
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4.1 REFERENČNA VPRAŠANJA
Powers (2010) je v raziskavi opredelila referenčne knjižničarje in njihovo mnenje glede
referenčnega dela in deleža referenčnih vprašanj. Knjižničarji so v vprašalniku odgovarjali
na osem vprašanj glede njihovega referenčnega dela. Sodelovalo je 37 knjižničarjev iz 14
institucij Kalifornije. Ugotovljeno je bilo, da referenčni knjižničarji svoje delo radi opravljajo,
ker v tem delu uživajo in jim to predstavlja izziv, ter zaradi želje, da bi pomagali in svetovali
uporabnikom. Odgovarjali so, da je približno 42 % referenčnih vprašanj. Od njih se je
zahtevalo tudi, da podajo nekaj primerov referenčnih vprašanj, vendar so na to vprašanje
knjižničarji odgovarjali bolj opisno in niso podajali specifičnih primerov. Vprašanje, kot je,
kako se prijavim na računalnik, po njihovem mnenju obsega 20-odstotni delež in nekatera
vprašanja na koncu vključujejo tudi referenčna vprašanja, na primer, kako uporabiti
katalog, kako uporabljati podatkovne baze. Vprašanja, ki jih uporabniki zastavljajo bolj na
neprijazen način, naj bi obsegala 18 %, v enakem deležu tudi vprašanja glede tiskanja,
kopiranja izbranih virov. Vprašanja, ki od knjižničarja zahtevajo posredovanje navodil, pa
po knjižničarjevih mnenjih predstavljajo 2-odstotni delež vseh referenčnih vprašanj.
Interakcije informacijskih strokovnjakov v eni izmed podružničnih knjižnic na Švedskem je
raziskal Huvila (2013). Študija je bila izvedena kot študija primera leta 2011. Izvedena je bila
z uporabo kombinacije etnografskega opazovanja v knjižničnem prostoru in intervjujev.
Opazovanje je bilo izvedeno poleti in jeseni leta 2011 v različnih obdobjih in različnih dnevih
ter tednih. Intervjuji so trajali do 60 minut – knjižničarji so opisali svoje dnevno delo in
katere tipične informacijske kanale so uporabili za iskanje informacij za uporabnike.
Rezultati so pokazali, da je večina informatorjev zabeležila iskanje informacij za uporabnike.
Glavni vir informacij so jim bili sodelavci, knjižnična zbirka in katalog. Najbolj so poudarili
kolegialno izmenjavo informacij in izkušenj – informacijsko sodelovanje (Huvila, 2013).
Referenčno delo se začne skoraj vedno z iskanjem v katalogu skupaj z uporabnikom. Iskati
začnejo s ključnimi besedami. Pomembne so lastne izkušnje uporabnih ključnih besed glede
na knjižnično zbirko, zmožnost vprašanja kolegov pa je dober dopolnilni vir informacij. Prav
tako ni presenetljivo, da je Google najpogostejši instrument za pridobivanje informacij s
spleta.
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Cavanagh (2013) je raziskovala referenčne pogovore v treh kanadskih splošnih knjižnicah.
Etnografsko opazovanje je potekalo sedem mesecev, tako so uspeli zajeti 480 referenčnih
pogovorov. Raziskovanje je bilo razdeljeno na opazovanje v majhni, srednji in veliki splošni
knjižnici. Branje časopisov, dostop do interneta in spletni katalog so pogosti načini uporabe
splošnih knjižnic. Ugotovljeno je bilo, da sistematična in interakcijska vrsta referenčnih
pogovorov prevladujeta. Pri sistematičnem pogovoru gre namreč za to, da informacije
zajemajo, kako uporabiti knjižnično informacijsko tehnologijo in kako uporabljati spletni
katalog. Interakcijska vrsta pogovorov je podobna sistematični. V nizkem obsegu
referenčnih pogovorov pa sta bili transakcijska in družabna vrsta vprašanj. Pri
transakcijskem pogovoru gre za minimalno izmenjavanje informacij – posredovanje
osnovnih informacij, pri družabni vrsti vprašanja pogovora pa gre zgolj za to, da uporabnik
razvija neko zaupanje do uslužbenca (Cavanagh, 2013).

Cordell in Fischer (2010) sta v svoji študiji na univerzi South Bend ZDA raziskovali uporabo
zastavljenih referenčnih vprašanj glede na informacijsko pismenost. Referenčna vprašanja,
ki jih postavljajo študenti, so po navadi bolj zapletena in knjižničarju vzamejo več časa za
odgovarjanje. Avtorici sta se vprašali, ali so navodila knjižnice in tečaji informacijske
pismenosti dejansko spremenili informacijsko vedenje uporabnikov. Raziskovanje je
potekalo od leta 2004 do 2008, in sicer tako, da so študenti napisali datum, zastavljeno
vprašanje in ali so bili udeleženi tečaja informacijske pismenosti. Ugotovljeno je bilo, da so
referenčna vprašanja postala bolj zapletena skozi čas v primerjavi s predhodnimi semestri
in to je pomenilo, da je bil dosežen namen tečaja informacijske pismenosti, saj je to ugodno
vplivalo na informacijsko vedenje in pismenost študentov kot tudi na oblikovanje in
zastavljanje referenčnih vprašanj knjižničarju (Cordell in Fischer, 2010).

Za boljšo predstavo študentom, kako se je treba znajti ob zastavljenem vprašanju s strani
uporabnika in kako poteka referenčni pogovor, je Brown (2012) v svojem prispevku podal
različne predloge, na kaj vse morajo biti pripravljeni študentje bibliotekarstva in katere so
veščine, ki jih kot bodoči knjižničarji potrebujejo, kot je zapisal tudi filozof Karl Propper.
Študentje so šli v knjižnico z namenom, da knjižničarjem postavijo referenčno vprašanje.
Sami so si zabeležili potek in njihova opažanja ob referenčnem pogovoru, pri čemer so
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opazovali, kaj vidijo, kakšna je neverbalna komunikacija, kako je referenčni prostor izgledal.
Nato so zapisali svoj prvi vtis: kako so se počutili ob referenčnem pultu, kaj jih je presenetilo
in kako so se počutili ob zaključku referenčnega pogovora. Na zadnji stopnji pa so analizirali
še situacijo: kaj je bil ključ rešitve informacijske potrebe, katero pričakovanje jih je
presenetilo in katero razočaralo. Poleg tega da so študentje dobili vpogled, kako izgleda
referenčni pogovor, so se na koncu še vprašali, kakšni bodo oni kot referenčni knjižničarji
in kako bodo svetovali uporabnikom (Brown, 2012).

Da bi ugotovili, kaj študentom bibliotekarstva in informacijske znanosti pomaga pri
razvijanju veščin referenčnega pogovora, je profesor na univerzi Simmons v Bostonu (ZDA)
študentom naložil dve nalogi skozi semester (Saunders, 2016). Študija je bila izvedena v
letih 2014 in 2015. Najprej so imeli študenti dva primera nalog. V paru s sošolci so se učili
referenčnega pogovora. V drugem primeru pa so morali študenti vključiti še prijatelja ali
drugega družinskega člana, s katerim so lahko izvedli referenčni pogovor v živo ali po
telefonu. Ta naloga je študentom skozi semester pomagala razkriti, katera znanja in
spretnosti potrebuje referenčni knjižničar (Saunders, 2016). Potem se je njihov profesor
odločil povezati še s študenti socialnega dela in svoje študente postaviti v resnično vlogo
referenčnega knjižničarja s poudarkom na resničnih informacijskih potrebah. Na koncu so
morali študenti opredeliti, kaj so se od dane naloge naučili. V obeh semestrih so zapisali, da
jim je naloga pomagala naučiti se pomembne veščine iskanja in vedenjskih spretnosti. Prav
tako so se naučili, kako uporabiti odprta in zaprta vprašanja ob razjasnitvi uporabnikovega
informacijskega vprašanja, kako iskati po bazah in knjižničnem katalogu ter kako uporabiti
Boolove operaterje. Razlike so se pokazale skozi oba semestra, saj so študenti zapisali, da
so se njihove veščine izboljšale in da so sedaj manj pod stresom glede njihovih sposobnosti,
dane naloge so jim povečale samozavest. Menijo, da je treba globoko vdihniti, se pomiriti,
predno se lotijo razreševanja referenčnega vprašanja, ker je namreč težko najti informacije,
če smo pod stresom ali pa če se počutimo izmučeno. Študija je pokazala, da ne le
teoretično, ampak tudi praktično znanje izboljšuje znanje študentov. Študenti so prek
uporabe znanja v praksi prišli do spoznanja glede pomembnosti informacijskega vedenja in
uporabe spretnosti referenčnih storitev (Saunders, 2016).
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Duff in Johnson (2001) sta se ukvarjala z referenčnimi vprašanji po e-pošti. Šlo je sicer za
referenčna vprašanja, ki so bila poslana iz arhivov, vendar je raziskava vseeno povezana z
magistrskim delom, saj sta se avtorja navezovala na Groganovo tipologijo vprašanj. Tako
sta identificirala osem kategorij referenčnih vprašanj po e-pošti, ki so bila poslana iz
arhivov, nekatere kategorije sta morala preimenovati zaradi zastarelosti Groganovih
izrazov. Skupno število poizvedb je znašalo 392 na 361 analiziranih vprašanj. Nekaj vprašanj
je zahtevalo več kot le eno poizvedbo. V prvo kategorijo vprašanj so spadala informativna
vprašanja (Ali se lahko slika prekopira od nekoga drugega?), ki razrešujejo: ceno,
fotokopiranje, lokacijo, telefonsko številko od arhiva. Pod naslednjo kategorijo vprašanj
spada ugotavljanje dejstev, ki zahteva specifičen odgovor. Sledi kategorija tematike. To
pomeni, da ima uporabnik neko idejo in hoče preveriti, ali ima arhiv vse podatke o določeni
osebi, kraju ali dogodku. Potem sledijo vprašanja, kjer želi uporabnik izvedeti, ali specifičen
zapis ali oblika že obstaja v arhivu. Nato sledi kategorija vprašanj, kjer uporabnik opiše nek
element in želi, da mu ga pomagajo poiskati. Pod kategorijo zahtevane storitve spadajo
vprašanja glede fotokopiranja, imen, naslovov, oblike, datumov, številk. Sledijo vprašanja,
kjer uporabnik želi posvetovanje in priporočila. Arhivisti so spraševali tudi, kako najti
informacije, kako začeti iskanje. Največ referenčnih vprašanj po e-pošti je spadalo pod
kategorijo zahtevane storitve (27 %), sledila so vprašanja tematike (17 %). Najmanj vprašanj
je bilo zastavljenih z namenom, da bi izvedeli, ali se v arhivu hrani določen element (4 %).
Ta študija je predvsem bogat vir podatkov, ki lahko pomagajo, da arhivisti izboljšajo svoje
sisteme za urejanje in zadovoljevanje potreb njihovih uporabnikov (Duff in Johnson, 2001).

Referenčna vprašanja so raziskovali tudi na centralni univerzi v Michiganu (ZDA). Pojavila
se je ideja o zmanjšanju knjižničarjev, ker so upadala tudi referenčna vprašanja pri
referenčnem pultu (Peters, 2014). Zato so se nadrejeni na univerzi odločili, da bodo uvedli
tako imenovano referenčno službo na poziv. Za knjižničarje namreč ni najbolje izkoriščen
čas, če za referenčnim pultom odgovarjajo na preprosta usmerjevalna vprašanja in
vprašanja, povezana s tiskanjem virov. Zato so bili referenčni knjižničarji k pultu poklicani
le, če zaposleni študent za referenčnim pultom ni znal odgovoriti na uporabnikovo
vprašanje oz. če je bilo treba opraviti bolj zahtevne poizvedbe za razrešitev informacijske
potrebe (Peters, 2014). Jeseni 2013 so se odločili, da bodo začeli uporabljati programsko
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opremo Springshare’s LibAnalytics za sledenje vprašanj. Referenčna vprašanja so razdelili
na osnovna referenčna vprašanja (Kje dobimo določeno knjigo? Ali imate določeno knjigo?)
in na vprašanja, ki zahtevajo poizvedbe s pomočjo knjižničarja. V obdobju 2013–2014 je
statistika, pridobljena s pomočjo programske opreme, pokazala, da je bilo 28 % vprašanj
zastavljenih pri referenčnem pultu. Od tega le 2,7 % tistih vprašanj, ki zahtevajo poizvedbo
s pomočjo knjižničarja. Tako so potrdili, da je bila uvedba referenčne službe na poziv
pravilna odločitev (Peters, 2014).
V raziskavi so Albert, Grabrijan, Jerič in Onuk (1998) na podoben način kot Brown (2012)
raziskovali učinkovitost referenčne službe v splošnih knjižnicah. Osredotočili so se na
knjižničarjevo vedenje, ki je ali pa ni pripomoglo k uspešnosti referenčnega pogovora.
Pozitivno in negativno vedenje knjižničarja so avtorji po kronološkem poteku referenčnega
pogovora razdelili v štiri sklope:
-

neverbalna komunikacija pred zastavitvijo uporabnikovega vprašanja,

-

vedenje knjižničarja med referenčnim pogovorom,

-

vedenje knjižničarja med iskalnim procesom in

-

razjasnjevanje.

Raziskava je potekala tako, da je 36 študentov in študentk štiriletnega programa
bibliotekarstva obiskalo knjižnice po lastni izbiri. Referenčnim službam so zastavili 73
vprašanj, ki so jih osebno zanimala. Študentje so poljubno izbirali med štirimi vrstami
vprašanj: bibliografska, napotitvena ali usmerjevalna, faktografska in tematska. Po obisku
knjižnice pa so izpolnili vprašalnik, v katerem so ocenili uspešnost referenčnega procesa. V
približno tretjini poročil, ki so jih podali študentje, se pojavljajo naslednja vedenja:
knjižničar se je vzdignil izza pulta, prišel izza pulta, pogledal je navzgor in se nasmehnil,
prevzel iniciativo, s tem, da se mi je približal in mi ponudil pomoč.
Medtem ko so nekateri študentje doživeli pozitivno dobrodošlico, so ostali študentje
doživeli negativno dobrodošlico s strani knjižničarjev. Najpogosteje se jim je zgodilo, da:
knjižničar ni pogledal navzgor, pustil jih je čakati več minut, medtem ko se je pogovarjal z
drugim osebjem, pustil jih je čakati nekaj minut, medtem ko je opravljal drugo delo.
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Tematska vprašanja so bila najpogosteje zastavljena (Želela bi izvedeti nekaj o ogroženih
živalih v alpskem svetu. Kaj je na razpolago o zgodovini Bele Krajine v srednjem veku?). V
9,6 % so imeli študentje občutek, da jih knjižničar ni dobro poslušal, in posledično so se
študentje slabo počutili. V 58,9 % študentje navajajo, da jim je knjižničar resnično prisluhnil
(skozi ves pogovor jih je knjižničar nenehno gledal v oči in s tem so dobili občutek, da je
pozoren na njihovo željo). Ko je bil odziv knjižničarja dober, so se uporabniki prijetno
počutili in so zato tudi bolje in uspešneje nadaljevali pogovor (Albert et al., 1998). Albert in
sodelavci (1998) so glede na visoko zastopanost tematskih vprašanj pričakovali, da se bo
knjižničar bolje potrudil ugotoviti specifično informacijsko potrebo uporabnika. V slabi
polovici primerov so študentje glede tega, ali jih je knjižničar vpeljal v iskalni proces ali ne,
največkrat odgovorili z naslednjimi odgovori: peljal me je na pravo mesto, ne pa samo
pokazal ali me samo usmeril, razložil mi je, kaj je delal in zakaj, vključil me je kot partnerja
v iskalni proces in izgledal zainteresiran za moje sugestije. Vendar pa so opazili, da v praksi
slovenski knjižničar pričakuje, da mu bo uporabnik sledil, ne da bi ga knjižničar povabil
(Albert et al., 1998). V 23,3 % primerov knjižničar na koncu referenčnega pogovora preveri
tudi, ali je uporabnik zadovoljen z informacijami. Študentje so ta dejanja ocenili z: rekel je,
naj pridem nazaj, če ne najdem, kar sem hotel, prišel je k meni in vprašal, ali sem našel
informacije, ki sem jih iskal. Vedenje, ki je pripomoglo k uspešnosti referenčnega pogovora,
se je pojavljalo v manj kot 40 % primerov. Tri oblike vedenja, kot so: ničesar me ni vprašal
o mojem informacijskem problemu in se ni nič potrudil, da bi ugotovil mojo dejansko
informacijsko potrebo; ni povedal ničesar o tem, kaj je delal, in me pustil v dvomih, ali naj
sledim ali čakam; ni se nič potrudil, da bi mi sledil oz. preveril, ali sem našel, kar sem Iskal,
pa se pojavijo v 30 do 50 % primerov neuspešnega referenčnega pogovora (Albert et al.,
1998).

Golob (2002) je navedla nekaj primerov referenčnih pogovorov, ki jih je uspela opaziti v
različnih knjižnicah. Njen namen ni bil kritizirati knjižničarje, vendar če se bo kdo izmed njih
zamislil, je bil njen namen dosežen (Golob, 2002). Največja napaka pri referenčnem
pogovoru je, da se dela vsevednega tudi v primerih, o katerih niso dovolj poučeni. Takrat je
bolje z referenčnim pogovorom od uporabnika izvedeti čim več informacij.
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Primer neuspelega referenčnega pogovora bi bil, kadar referenčni knjižničar oblikuje
napačno iskalno strategijo in postavi premalo dodatnih vprašanj uporabniku, v takšnih
primerih uporabniki nezadovoljni odidejo iz knjižnice. Lahko je knjižničar tudi zelo ustrežljiv
in uporabniku poišče gradivo, vendar ker mu ne zastavi dovolj vprašanj, tako da bi
izoblikoval pravilno informacijsko potrebo, prihaja do nepotrebnih in napačnih poizvedb.
Zato mora knjižničar biti sposoben v čim krajšem času in čim bolj natančno spoznati
uporabnikove potrebe. Naslednji neuspeli primer knjižničarjeve napake bi bil v tem, da
uporabnika usmeri do police z omenjeno tematiko in ob tem ne poskuša izvedeti, kaj
uporabnika pravzaprav zanima. Uporabniki nato vidno zbegano odidejo, ne da bi si
izposodili kakšno knjigo. Naloga knjižničarja ni samo ta, da uporabniku pokaže knjigo z
določeno tematiko, ampak skupaj z njim tudi pogleda več različnih knjig z isto tematiko in
mu svetuje pri izbiri. Prav tako je napaka knjižničarja, če se vsiljuje s pretirano prijaznostjo,
čeprav je jasno videti, da si uporabniki želijo sami poiskati knjige in ne potrebujejo njegove
pomoči. Knjižničar sicer mora biti uporabniku na voljo, vendar šele takrat, ko le-ta začuti
potrebo po komunikaciji z njim.

Predstavljeni primeri prikazujejo uporabnika z natančno opredeljeno informacijsko
potrebo. Uporabniki v veliki večini primerov ne znajo natančno opisati svoje informacijske
potrebe. Prehiter odgovor v takšnih primerih je posledica neučinkovitega referenčnega
pogovora. Veliko uporabnikov je strah oziroma si ne upajo izraziti svoje informacijske
potrebe, ker imajo občutek, da je njihovo vprašanje neprimerno. Za vsakega uporabnika
knjižnice si je treba vzeti čas in na videz preprosto zastavljeno vprašanje moramo odgovoriti
premišljeno. Ob vsakem novem obiskovalcu pa se moramo vprašati, kakšne so njegove
potrebe po informaciji in ali smo mu dali zadovoljiv odgovor (Golob, 2002).

Tudi Lojk (1999) je analizirala različne vrste vprašanj uporabnikov, in sicer v MKL. Opazovala
je uporabnike in knjižničarje ter spremljala referenčne pogovore. Pri analizi zbranih
vprašanj si je vnaprej pripravila shemo glede na vrsto vprašanja. Vrste vprašanj je razdelila
na tematska, faktografska, bibliografska in usmerjevalna vprašanja, bralne nasvete in druga
vprašanja. Ugotovila je, da so knjižničarji za izposojevalnim pultom odgovarjali največkrat
na usmerjevalna vprašanja (57 %), sledijo tematska vprašanja (26 %) in bralni nasveti (9 %),
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manj je bibliografskih (4 %) in drugih vprašanj (4 %). Faktografska vprašanja niso zastopana.
Po telefonu so bila najbolj zastopana bibliografska vprašanja (46 %), sledijo usmerjevalna
(27 %). Najmanj je tematskih (18 %) in faktografskih (9 %). Bralni nasveti in druga vprašanja
niso bila zastopana. Najbolj iskani informacijski vir so bile monografske publikacije, in sicer
v 50 %, najmanj iskani vir pa CD-ROM v 1 % (Lojk, 1999).
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5. RAZISKOVALNA METODA
Magistrsko delo obravnava vprašanja, ki jih postavljajo uporabniki referenčnim
knjižničarjem. Nanje se obračajo, ko se sami ne znajdejo v knjižnici, ko potrebujejo pomoč
pri iskanju in izbiranju gradiva. Postavljajo najrazličnejša vprašanja, od preprostih vprašanj
o odprtosti knjižnice in vpisnih postopkih do zahtevnih in kompleksnih vprašanj na
določeno temo. Zanima me, ali referenčni knjižničarji najpogosteje odgovarjajo na
referenčna vprašanja. Namen raziskave je ugotoviti, kolikšen delež predstavljajo referenčna
vprašanja in koliko je informativnih vprašanj v MKG in MKL. Želela sem tudi izvedeti, kakšna
so pričakovanja uporabnikov glede knjižničarjevih posredovanih odgovorov na njihova
zastavljena vprašanja in kakšen odnos imajo knjižničarji do opravljanja referenčnega dela.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
R 1: Katere vrste vprašanj uporabniki najpogosteje postavljajo referenčnim knjižničarjem?
R 2: Katera vprašanja, ki jih postavljajo uporabniki, so za referenčne knjižničarje najbolj
zahtevna?
R 3: Katere elemente obsegajo referenčni pogovori?
R 4: V katerih primerih uporabniki niso zadovoljni z odgovori knjižničarjev?
R 5: Kako delo referenčnih knjižničarjev ocenjujejo uporabniki in ali knjižničarji menijo, da
so uporabniki zadovoljni z njihovim delom?
R 6: Kako pogosto se zgodi, da knjižničarji uporabnikom ne posredujejo pravih informacij?
R 7: Kaj uporabniki menijo o potrebnosti referenčnih knjižničarjev v prihodnosti?
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5.1 OPREDELITEV POPULACIJE IN VZOREC
Moje raziskovalno delo je potekalo s pomočjo treh metod: z metodo anketiranja za
uporabnike, z intervjuji za knjižničarje in opazovanjem referenčnega pogovora s pomočjo
delovnega lista.
Vzorec uporabnikov je bil priložnostni in je obsegal 100 uporabnikov MKG in 100
uporabnikov MKL. Intervjuji knjižničarjev obsegajo 10 intervjujev, po pet intervjujev
knjižničarjev iz posamezne regije. Vzorec intervjujev je bil priložnostni. Opazovala sem 100
referenčnih pogovorov, po 50 v vsaki knjižnici, in tako pridobila 100 referenčnih vprašanj.

5.2 ANKETA
Anketni vprašalnik je bil v pisni obliki in je obsegal 12 vprašanj. Od tega so bila tri vprašanja
odprtega tipa, ostala pa zaprtega. Anketni vprašalnik se nahaja v Prilogi 1. Z anketiranjem
sem ugotavljala, katera vprašanja uporabniki zastavljajo referenčnim knjižničarjem in ali so
uporabniki po določenem zastavljenem vprašanju knjižničarju zadovoljni z odgovorom ter
kako uporabniki vidijo vlogo knjižničarja pri reševanju referenčnih vprašanj in iskanju
informacij.

5.3 INTERVJU
Vprašalnik za intervju se nahaja v Prilogi 2. Intervju je vseboval 10 vprašanj. S pomočjo
intervjuja sem ugotavljala mnenja knjižničarjev o uporabnikovih zastavljenih vprašanjih, o
težavah, s katerimi se srečujejo referenčni knjižničarji, in kaj storijo, če ne znajo odgovoriti
na vprašanje uporabnika.

5.4 OPAZOVANJE
Delovni list opazovanja se nahaja v Prilogi 3. Sestavljen je iz štirih točk, in sicer: knjižničarjev
pozdrav, kategorija zastavljenega vprašanja, odzivnost knjižničarja in vidno uporabnikovo
zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo ob koncu referenčnega pogovora. Z metodo opazovanja
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sem poskušala ugotoviti, koliko je referenčnih vprašanj in katerim kategorijam pripadajo:
bibliografska, faktografska ali tematska, ter koliko je informativnih vprašanj. Skušala sem
ugotovili, če se knjižničarji dobro znajdejo z odgovori in ali se dovolj potrudijo za
uporabnike.

5.5 POTEK ZBIRANJA PODATKOV
V MKL sem anketiranje izvajala v glavni enoti Bežigrad in ostalih podenotah: Knjižnica
Glinškova Ploščad, Knjižnica dr. Franceta Škerla in Knjižnica Črnuče. Anketiranje sem v MKL
izvajala 22.–30. 9. 2016 tako, da sem priložnostnemu uporabniku sama izročila vprašalnik,
če je bil pripravljen sodelovati. Referenčne pogovore sem opazovala 27.–29. 9. 2016 in
uspela pridobiti 50 referenčnih vprašanj. Opazovanje je potekalo trikrat popoldne in enkrat
dopoldne.

Nato sem opazovanje in anketiranje izvajala še v MKG. Za anketiranje sem ravno tako
uporabila pisni vprašalnik, ki sem ga sama izročila uporabniku, ki je bil pripravljen
sodelovati. Anketiranje je potekalo 3.–11. 10. 2016. Opazovanje, s katerim sem ravno tako
uspela pridobiti 50 referenčnih vprašanj, je trajalo 4.–6. 10. 2016. Obe metodi pa sem
izvajala v različnih časovnih obdobjih, da sem lahko pridobila različne vrste uporabnikov z
različnimi informacijskimi potrebami.

Intervjuje sem izvedla z referenčnimi knjižničarji, ki so zaposleni v MKG in MKL, in sicer s
tistimi, ki so bili v času intervjujev na svojem delovnem mestu in so bili pripravljeni
sodelovati.
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6. REZULTATI
To poglavje je razdeljeno na tri podpoglavja, najprej sledi poglavje rezultatov anketiranja,
nato sledijo rezultati intervjujev in na koncu rezultati opazovanja. Pri metodi anketiranja
sem rezultate prikazala grafično, rezultate intervjujev in opazovanje pa sem v večini opisala
s pomočjo kvalitativne analize razlage podatkov. Največ težav sem imela pri pridobivanju
uporabnikov, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri anketiranju. Njihovi razlogi za
nesodelovanje so bili predvsem: pomanjkanje časa, nezainteresiranost, na splošno ne radi
izpolnjujejo vprašalnikov, razni izgovori glede slabega vida oz. sluha ter dva primera zaradi
slabšega razumevanja slovenskega jezika.

Bilo je kar nekaj uporabnikov, ki so v sodelovanje pri anketiranju privolili pod pogojem, da
jih jaz povprašam, kar bi želela izvedeti. Naletela sem tudi na primere uporabnikov, ki so se
ob reševanju mojega vprašalnika zelo razgovorili in tako sem lahko izvedela še veliko več o
njihovi uporabi splošne knjižnice in mnenju, ki ga imajo glede referenčnih knjižničarjev.
Razlog, da sem se odločila, da sem opazovanje raje izvajala popoldan, je bil čas večje
obiskanosti knjižnice. Opazovanje sem najlažje izpeljala tako, da sem se postavila ob
referenčni pult in spremljala uporabnike in knjižničarje ter njihove informacijske potrebe.

Na glavni enoti bežigrajske knjižnice sem opazovanje težje izvajala, ker imajo na voljo tri
referenčne pulte. Pri vhodu je pult, ki je večinoma namenjen samo izposoji in vračanju
gradiva ter usmeritvi na oddelek. Nato sledi drugi referenčni pult, ki je namenjen samo
leposlovnemu delu, vključno z mladinskim oddelkom. V zgornjem nadstropju pa je
referenčni pult in informator je na voljo tistim uporabnikom, ki iščejo strokovno gradivo,
neknjižno gradivo ali pa uporabljajo čitalnico. V podenotah je samo en referenčni pult in
uporabnikova informacijska vprašanja so skoncentrirana samo na eno mesto, zato mi je
bilo opazovanje v podenotah veliko lažje in tudi hitreje sem dobila vpogled v to, kolikšen
delež vprašanj prevladuje. V podenotah sta običajno na razpolago dva knjižničarja. Seveda
se je treba zavedati, da je število vprašanj odvisno od časa, v katerem opazujemo. Tako kot
so mi knjižničarji povedali v intervjujih, sta interval in pogostost določenih vprašanj
sezonska.
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Ovire pri anketiranju so se pojavljale tudi v MKG. Uporabniki so največkrat navedli
naslednje razloge za nesodelovanje: slabše vidim oz. slišim, utrujenost zaradi službe in
pomanjkanje časa. Ostalih večjih ovir pri anketiranju ni bilo.

V glavni enoti MKG je samo en referenčni pult in običajno trije ali štirje knjižničarji na
izmeno, ki so na voljo uporabnikom. Čeprav se MKG deli še na dve podenoti: Ivančna Gorica
in Dobrepolje, sem opazovanje in anketiranje izvajala samo v glavni enoti. Z opazovanjem
nisem imela težav. Obe metodi sem izvajala v različnih časovnih obdobjih, da sem lahko
pridobila različne vrste uporabnikov z različnimi informacijskimi potrebami.

6.1 REZULTATI ANKETIRANJA UPORABNIKOV
S prvim vprašanjem sem pridobila demografske podatke udeležencev anketiranja. S Slike 1
je razvidno, da je bilo pri anketiranju v MKL zajetih 63 žensk in 37 moških. V MKG je bilo
zajetih 67 žensk in 33 moških.
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S Slike 2 je razvidno, da sem uspela pridobiti raznoliko populacijo uporabnikov, 100
uporabnikov MKG in 100 uporabnikov MKL. Od tega je bilo največ zaposlenih, saj
predstavljajo 52 anketiranih uporabnikov v MKG in 55 uporabnikov v MKL. Najmanj je bilo
tistih uporabnikov, ki so samozaposleni in so na Sliki 2 predstavljeni z oznako drugo. To sta
dva uporabnika v MKG in dva v MKL. Sledijo brezposelni, nato upokojenci in dijaki ter
študenti, ki predstavljajo drugo največjo skupino vzorca uporabnikov, ki so bili anketirani.
Razlik med posameznima regijama, v katerih se nahajata knjižnici, nisem ugotovila. V MKG
sem uspela pridobiti nekoliko več dijakov in študentov, v MKL pa nekaj več upokojencev.
Seveda je bilo anketiranje odvisno predvsem od časa mojega anketiranja. Iz tega razloga
sem poskušala anketiranje izvajati tako v dopoldanskem kot v popoldanskem času.
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Z naslednjim vprašanjem sem preverjala, na kakšne načine uporabniki iščejo
informacije/gradivo v splošni knjižnici. Slika 3 prikazuje rezultate. Uporabniki so lahko
obkrožili več odgovorov. Uporabniki MKG so na to vprašanje podali vse skupaj 141
odgovorov, uporabniki MKL pa 152. V obeh knjižnicah prevladujeta odgovora, da
uporabniki največkrat iščejo informacije tako, da vprašajo knjižničarja za pomoč, in s
pomočjo kataloga COBISS. V MKG je 50 (35,5 %) uporabnikov takih, ki se za iskanje
informacij obrnejo na knjižničarja, in 49 (35 %) takih, ki informacije/gradivo v knjižnici
poiščejo s pomočjo kataloga COBISS. V MKL 54 (35,5 %) uporabnikov pri iskanju
informacij/gradiva v knjižnici vpraša knjižničarja za pomoč, v enakem številu uporabniki
informacije poiščejo s pomočjo kataloga COBISS. Presenetljiv je bil odgovor, ki ga je
izpostavil uporabnik MKL pod oznako drugo, da si gradivo v celoti poišče sam, ker ve vse. V
MKG pa sta dve uporabnici pod drugo izpostavili, da si gradivo poiščeta s pomočjo
prijateljice ali pa med vrnjenim gradivom.

Veliko uporabnikov si gradivo poišče tudi tako, da brskajo med policami. Ta odgovor je
podalo 40 (35,5 %) uporabnikov MKG in 43 (28,3 %) uporabnikov MKL. Opazila sem, da so
nekateri uporabniki v knjižnici radi samostojni in včasih knjižničarjeve pomoči ne
potrebujejo takoj, verjetno ta delež uporabnikov predstavlja tiste, ki si za knjižnico, iskanje
informacij in nabor gradiva vzamejo nekoliko več časa.
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Z naslednjim vprašanjem sem preverjala, katere storitve uporabniki uporabljajo v splošni
knjižnici, rezultate prikazuje Slika 4. Uporabniki MKG so na to vprašanje podali vse skupaj
188 odgovorov, uporabniki MKL pa 181 odgovorov. V MKG si 95 (50,6 %) uporabnikov
gradivo izposoja ali pa koristijo tudi medknjižnično izposojo. Sledijo odgovori: uporaba
čitalnice, tako je odgovorilo 30 (16 %) uporabnikov, posredovanje informacij ob pomoči
knjižničarja, na to je odgovorilo 16 (8,5 %) uporabnikov, in prav tako je 16 (8,5 %)
uporabnikov podalo odgovor, kot je udeležba na kulturnih dogodkih in drugih dejavnostih.
Najmanj uporabljajo storitve, kot so izobraževanja na temo iskanja informacij
(COBISS/OPAC, Mrežnik, dLib), tako so odgovorili trije uporabniki, ki predstavljajo 1,5 %
uporabnikov. Pod drugo je nek uporabnik izpostavil, da pride v knjižnico tudi zato, da si
ogleda razstavo slik, ki so razstavljene v Galeriji MKG.

V MKL 93 uporabnikov ravno tako največkrat uporablja storitve: izposoja gradiva,
medknjižnična izposoja, kar predstavlja 51,4 % vseh odgovorov s strani uporabnikov. Sledita
uporaba čitalnice in odgovor pridobitev informacij, ki jih na internetu ne morejo. Odgovor
uporaba čitalnice je podalo 29 (16 %) uporabnikov, odgovor pridobitev informacij, ki jih na
internetu ne morejo, pa 17 (9,4 %) uporabnikov. Najmanjši delež predstavljajo 4 (2,2 %)
uporabniki, ki se udeležujejo izobraževanj na temo iskanja informacij.
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Pri naslednjem vprašanju je bilo podanih 162 odgovorov s strani uporabnikov MKG in 165
s strani uporabnikov MKL. Uporabniki MKG in MKL največkrat iščejo informacije o
leposlovju in strokovnem gradivu, informacije na določeno temo in informacije o dogodkih
v knjižnici (predavanja, delavnice, tečaji, ure pravljic), kot je razvidno s Slike 5. V MKG 86
(53 %) uporabnikov največkrat išče informacije o leposlovju in strokovnem gradivu. Nato
sledita odgovora informacije na določeno temo, tako je odgovorilo 49 (30,2 %)
uporabnikov, ter odgovor informacije o dogodkih knjižnice, ta odgovor je podalo 12 (7,4 %)
uporabnikov. Najmanjkrat uporabniki potrebujejo informacije iz referenčne zbirke, tako je
odgovorilo 7 (4,3 %) uporabnikov, in informacije informativnega značaja (čas odprtosti
knjižnice, vpisni postopki, lokacija osebja in storitev), na to je odgovorilo 8 (4,9 %)
uporabnikov.

V MKL 75 (44 %) uporabnikov največkrat išče informacije o leposlovju in strokovnem
gradivu. Tako kot pri MKG tudi pri MKL sledita odgovora: informacije na določeno temo,
tako je odgovorilo 51 (30,9 %) uporabnikov, in informacije o dogodkih knjižnice, takih je 14
(8,5 %) uporabnikov, ter v enakem številu tudi informacije informativnega značaja. V MKL
je nek uporabnik pri oznaki drugo izpostavil še, da največkrat potrebuje informacije, ki se
tičejo otroškega kotička, naslednja uporabnica je izpostavila, da največkrat išče biografije,
in tretja informacije glede tujih jezikov.
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Večjih razlik med MKG in MKL ravno tako ni bilo zaslediti pri vprašanju, s katerimi vprašanji
se uporabniki največkrat obrnejo na referenčnega knjižničarja. S Slike 6 je razvidno, da so
uporabniki na to vprašanje odgovarjali tako, da so obkrožili tudi več odgovorov. Podanih je
bilo 113 odgovorov s strani uporabnikov MKG in 122 odgovorov s strani uporabnikov MKL.
Najmanjši delež predstavlja tiste uporabnike, ki se na knjižničarja obrnejo s faktografskim
vprašanjem: to so 3 (2,7 %) uporabniki MKG in 4 (3,3 %) uporabniki MKL. V MKG je podalo
49 (43,5 %) uporabnikov odgovor, da se na knjižničarja največkrat obrnejo s tematskim
vprašanjem, in v največjem deležu sledi odgovor, da se 50 (44,2 %) uporabnikov na
knjižničarja obrne z bibliografskim vprašanjem. V MKL se 44 (36 %) uporabnikov na
knjižničarja obrne s tematskim vprašanjem. V največjem številu, torej 54 (44,3 %)
uporabnikov, se na knjižničarja obrnejo z bibliografskim vprašanjem.

V MKG se 11 (9,7 %) uporabnikov na referenčnega knjižničarja obrne z informativnim
vprašanjem, v MKG ta delež predstavlja 20 (16,4 %) uporabnikov.
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Slika 6: Vprašanja, s katerimi se uporabniki obrnejo na ref. knjižničarja
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Naslednje vprašanje je od uporabnika zahtevalo, da napiše vprašanje, ki ga je nazadnje
zastavil referenčnemu knjižničarju. Slika 7 prikazuje, da je 34 uporabnikov MKG in 35
uporabnikov MKL izbralo bibliografsko vprašanje. Po pogostosti nazadnje zastavljenih
vprašanj so sledila tematska vprašanja, tako je odgovorilo 19 uporabnikov MKG in 15
uporabnikov MKL, najmanj pa je bilo faktografskih vprašanj, saj sta tako vprašanje
formulirala samo po en uporabnik iz obeh knjižnic. Kar velik delež predstavljajo napotitvena
vprašanja, kar pomeni, da so uporabniki knjižničarja povpraševali po lokaciji knjige. Takih
vprašanj je bilo 15, podanih s strani uporabnikov MKG, in 14 s strani uporabnikov MKL. Iz
različnih pogovorov, ki sem jih uspela opraviti poleg anketiranja uporabnikov, sem od njih
izvedela tudi to, da določeno knjigo poiščejo in preverijo, ali je prosta ali izposojena, nato
pa knjige v knjižnici ne najdejo, zato se obrnejo na knjižničarja, da jih usmeri do prave police.
16 uporabnikov iz MKG in 21 iz MKL je na to vprašanje odgovorilo, da se ne spomnijo
nobenega vprašanja, ali pa na to vprašanje niso želeli odgovoriti. Vsebina informativnih
vprašanj pa se je dotikala vprašanj glede rezervacij gradiva, o količini izposoje neknjižnega
gradiva, podaljševanja gradiva, vpisa v knjižnico in ceno članarine.
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Slika 7: Vprašanje, ki so ga uporabniki nazadnje postavili ref. knjižničarju
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S Slike 8 je razvidno, da so uporabniki iz MKG in MKL knjižničarje ocenili z visoko oceno,
torej da svoje delo opravljajo zelo dobro. Tako oceno je podalo 44 uporabnikov MKG in 45
uporabnikov MKL. Tudi z oceno odlično je knjižničarjevo delo ocenilo veliko uporabnikov,
kar 42 uporabnikov iz MKG in 38 iz MKL. Z oceno slabo knjižničarjev ni ocenil noben
uporabnik. Dva uporabnika iz MKL in en uporabnik iz MKG so delo knjižničarjev ocenili z
zelo slabo.
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Slika 8: Ocena ref. knjižničarjev

Z naslednjim vprašanjem sem preverjala pogostost napačnega posredovanja pravih
informacij uporabniku. Vedno oz. pogosto se ni zgodilo nobenemu uporabniku, da mu
knjižničar ne bi posredoval pravih informacij. Slika 9 prikazuje, da pet uporabnikov iz MKL
in štirje uporabniki iz MKG menijo, da se jim je to zgodilo včasih. Več kot polovica
anketiranih uporabnikov iz obeh knjižnic meni, da se jim to nikoli ni zgodilo. Nekaj manj kot
polovici pa se je to zgodilo redko, tako meni 45 uporabnikov iz MKG in 41 iz MKL.
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Slika 9: Pogostost napačnega posredovanja informacij
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Z zadnjim sklopom vprašanj sem najprej preverila zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo pri
posredovanju informacij glede na posamezno vrsto vprašanja. Na to vprašanje sta bila s
strani uporabnikov MKG podana 102 odgovora, s strani uporabnikov iz MKL pa 100. Slika 10
prikazuje, da so uporabniki največkrat izbrali odgovor, da so bili s posredovanimi
informacijami zadovoljni. 92 (90,2 %) uporabnikov MKG in 92 (92 %) uporabnikov MKL je
izbralo odgovor, da so s posredovanimi informacijami večinoma zadovoljni. Noben
uporabnik ni izbral, da je bil kdaj nezadovoljen pri zastavljenem faktografskem vprašanju.
Uporabniki so bili včasih nezadovoljni pri tematskem zastavljenem vprašanju, tako menijo
4 (3,9 %) uporabniki iz MKG in 3 (4,9 %) uporabniki iz MKL. 5 (4,9 %) uporabnikov iz MKL ne
postavlja vprašanj knjižničarjem, ker si informacije poiščejo sami, taka pa sta 2 (2 %)
uporabnika iz MKG. Nek uporabnik iz MKG je pod oznako drugo zapisal, da je bil
nezadovoljen pri tehnični pomoči (eduroam, libroam, brezžični internet), iz MKL pa je nek
uporabnik zapisal, da je vedno zadovoljen.
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Slika 10: Zadovoljstvo/nezadovoljstvo pri posredovanju informacij
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Proti koncu preverjam še, ali knjižničar po končanem referenčnem pogovoru uporabnika
vpraša, kako zadovoljen je s posredovani informacijami, rezultate prikazuje Slika 11.
Izkazalo se je, da 70 uporabnikov iz MKL meni, da jih knjižničar tega ne vpraša, 40
uporabnikov iz MKG prav tako meni, da jih knjižničar po koncu pogovora ne povpraša o
zadovoljstvu s posredovano informacijo. Največja razlika se je pokazala pri odgovoru da, saj
ima 32 uporabnikov iz MKG in le štirje uporabniki iz MKL izkušnjo, da jih je knjižničar
povprašal po zadovoljstvu glede posredovane informacije.
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Slika 11: Vprašanje knjižničarja o zadovoljstvu uporabnika s posredovano informacijo
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Na predzadnje vprašanje so uporabniki podali svoje mnenje glede pomembnosti
referenčnih knjižničarjev v prihodnosti in če so odgovorili z da oz. z ne, so nato še napisali,
zakaj tako menijo. S Slike 12 je razvidno, da bodo referenčni knjižničarji pomembni tudi v
prihodnosti, tako meni 85 uporabnikov iz MKG in 82 uporabnikov iz MKL. Kot najpogostejše
odgovore, zakaj tako menijo, so zapisali: zaradi osebnega stika in komunikacije, zaradi
hitrejšega posredovanja informacij, ker ljudje nimajo časa iskati in da potem namesto njih
informacije poišče knjižničar, ker ne morejo dobiti vseh informacij prek spleta, da so
knjižničarji potrebni zaradi starejših in otrok, ki težje pridejo do informacij, ker se brez
knjižničarjev ne bi znašli v knjižnici, potrebni bodo, ker knjiga ne bo izumrla, ter zaradi
osebnega mnenja in bralnega svetovanja in priporočil.

Ostali uporabniki se niso mogli opredeliti in so obkrožili odgovor ne vem. Takih je bilo iz
MKG pet in iz MKL sedem. Iz MKG je 10 in iz MKL 11 uporabnikov, ki so mnenja, da
referenčni knjižničarji v prihodnosti ne bodo več pomembni, ker bodo vse nadomestili stroji
in računalniki, da bodo njihovo delo v bodočnosti opravljali roboti ter da bo referenčne
knjižničarje nadomestil splet.
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Slika 12: Mnenje uporabnikov o pomembnosti ref. knjižničarjev v prihodnosti
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Na zadnje vprašanje niso odgovarjali vsi anketirani uporabniki v celoti, ker so nekateri
menili, da nimajo zadosti izkušenj s knjižnico ali pa da nimajo ničesar za pohvaliti ali
kritizirati. Uporabniki so zapisali več pohval kot kritik, te rezultate prikazuje Slika 13.
Pohvala je bila napisana s strani 67 (91,7 %) uporabnikov MKG in 51 (86,4 %) pohval s strani
uporabnikov MKL. Iz MKG so uporabniki podali 6 (8,2 %) kritik in 8 (13,5 %) kritik uporabniki
iz MKL. Med pohvalami so uporabniki MKG in MKL največkrat zapisali, da so knjižničarji
super, ažurni, prijazni in ustrežljivi, pripravljeni pomagati in niso zdolgočaseni, da so
kulturni in »načitani« ljudje, uporabniki cenijo njihovo delo, saj jim pomagajo pri iskanju
informacij, veliko šteje tudi to, da veliko knjižničarjev vsebino knjig pozna tudi tematsko.

Nekaj kritik, ki so jih zapisali uporabniki MKG, je bilo, da bi knjižničarji lahko bolje
predstavljali aktualne književnosti, nekaj uporabnikov pa je zmotilo, da jim knjižničar ni
hotel pomagati pri iskanju gradiva in se izgovarjal na COBISS.

Uporabniki MKL (Bežigrad) so kot kritike zapisali, da bi se knjižničarji lahko bolje angažirali
pri posredovanju splošnih informacij. Pritožili so se tudi nad odprtostjo knjižnice v poletnem
času, dolgim čakanjem na storitve v primeru, če je na razpolago samo en knjižničar, saj
potem uporabniki predolgo čakajo v vrsti, ter nezainteresiranostjo knjižničarjev.
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Slika 13: Pohvala, kritika po mnenju uporabnikov za posamezno knjižnico
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6.2 REZULTATI INTERVJUJEV
Vse skupaj sem intervjuvala devet knjižničark in enega knjižničarja. Povprečje let
opravljanja dela referenčnega knjižničarja je v MKL 16 let, v MKG 10 let in pol. V povprečje
let opravljanja dela referenčnega knjižničarja je všteto tudi delo v njihovih študentskih letih,
ko so delo opravljali prek študentskega servisa.

V MKG sta bili intervjuvani dve knjižničarki, ki imata univerzitetno sedmo stopnjo izobrazbe
bibliotekarja, dve imata univerzitetno izobrazbo, vendar druge smeri, en knjižničar pa ima
peto stopnjo izobrazbe. V MKL sem intervjuvala dve knjižničarki, ki imata univerzitetno
sedmo stopnjo izobrazbe bibliotekarja, ter po eno knjižničarko, od katerih ima ena
univerzitetno stopnjo neke druge smeri, druga ima visokošolsko izobrazbo (slovenščina),
tretja pa ima magisterij znanosti. Tabela 1 prikazuje stopnjo izobrazbe intervjuvanih
knjižničarjev.

Tabela 1: Stopnja izobrazbe knjižničarjev

MKG (f)

MKL (f)

univerzitetna izobrazba

4

3

visokošolska izobrazba
srednja
magisterij
skupaj

0
1
0
5

1
0
1
5

S tretjim vprašanjem v intervjuju sem preverjala, kaj knjižničarji menijo glede znanja, ki ga
more referenčni knjižničar imeti za opravljanje svojega dela. Vsi intervjuvani zaposleni so
mnenja, da mora imeti knjižničar za opravljanje svojega dela predvsem splošno znanje, da
je čim bolj splošno razgledan, širše znanje, kot imajo, boljše je, pomembno je tudi, da ima
knjižničar računalniška znanja in dobre veščine komuniciranja.

Na vprašanje, katera vrsta vprašanj prevladuje po njihovem mnenju pri referenčnem pultu,
so odgovarjali, da prevladujejo bibliografska, sledijo tematska in nato faktografska
vprašanja. V glavni enoti Bežigrad je to odvisno tudi od posameznega oddelka, saj je na
leposlovnem oddelku večina vprašanj bibliografskih, na strokovnem pa tematskih. Nekateri
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zaposleni so mnenja, da so bibliografska in tematska vprašanja zelo izenačena. Menijo, da
informativna vprašanja predstavljajo 1/5 vseh vprašanj, torej 20 %. Vsem intervjuvanim
knjižničarjem so po njihovem mnenju najbolj zahtevna in zamudna za referenčnega
knjižničarja tematska vprašanja. Zato imajo pri tematskih vprašanjih tudi največ težav pri
posredovanju informacij, saj velikokrat uporabniki niti ne vejo točno, kaj potrebujejo, in
včasih napačno formulirajo svoje vprašanje. Ena izmed knjižničark je izpostavila, da nima
nobenih težav pri posredovanju informacij ne glede na vrsto vprašanja.

Ovire, ki se pojavljajo pri izpeljavi referenčnega pogovora, so gneča, uporabniki, ki ne vedo
točno, kaj želijo, tisti uporabniki, ki informacije iščejo za druge osebe. Izpostavili so tudi, da
je velika ovira vprašanje oz. zahteva: »Jaz bi nekaj brala, priporočajte mi.« Zahtevni so tudi
bralci, ki res veliko berejo in so večino zanimivih knjig za njih že prebrali. Še bolj zahtevni so
bralci, ki povejo vsebino knjige in avtorja, zato prosijo knjižničarja, naj ugotovi avtorja ali pa
da jim predlaga določene knjige. Izpostavili so tudi učence, ki pridejo v knjižnico po gradivo
za seminarske naloge, kjer je že naslov naloge zelo zahteven ali pa sestavljen iz pojmov, za
katere mora knjižničar najprej ugotoviti pomen in nato začeti z iskanjem primernih virov. V
MKG imajo knjižničarji navado, da tematska vprašanja zapišejo v poseben zvezek in se v
primeru gneče knjižničar dogovori z uporabnikom, kdaj gradivo potrebuje, da se takrat
oglasi v knjižnici, ko bo gradivo pripravljeno. Iz anketiranja uporabnikov je bila podana tudi
pohvala na to temo. Uporabnica je zapisala, da se ji zdijo knjižničarji prijazni, saj ji je neka
knjižničarka gradivo, ki ga je potrebovala za izdelavo seminarske naloge, poslala po e-pošti.

Knjižničarji si pomagajo na različne načine, ko rešujejo uporabnikovo informacijsko
potrebo. Načini, s katerimi si pomagajo, so odvisni predvsem od vrste vprašanj. Največkrat
se poslužujejo COBISS/OPAC-a, portala Dobre knjige.si, različnih podatkovnih baz
(EbscoHost), Bukle, priporočilnih seznamov za bralne značke, Googla, pomoči sodelavca in
splošnih leksikonov.

Knjižničarji v MKL so svoje delo ocenili kot »včasih bolje, včasih slabše«, drugače pa bi svoje
delo ocenili uspešno, saj so uporabniki po večini zadovoljni, razen tistih izjem uporabnikov,
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ki so že po svoji naravi nezadovoljni. V MKG so knjižničarji mnenja, da so uporabniki
zadovoljni in da svoje delo opravljajo odlično.

6.3 REZULTATI OPAZOVANJA
Skupaj sem izvedla 100 opazovanj referenčnih pogovorov, in sicer 50 v MKG in 50 v MKL. V
opazovanje nisem vključila tistih uporabnikov, ki so samo vračali gradivo. Slika 15 prikazuje
prevladujoča vprašanja.

V obeh knjižnicah so pri referenčnem pultu prevladovala bibliografska vprašanja. Takih je
bilo v MKG 28, v MKL pa 31. Sledijo informativna vprašanja, kar pomeni, da so v tem
primeru uporabniki knjižničarja spraševali po podaljševanju gradiva, o dovoljeni količini
izposoje neknjižnega gradiva, o lokaciji drugih ustanov v mestu, vprašanja glede izgubljene
članske izkaznice, tudi vprašanja glede prireditev in predavanj, ki se bodo odvijala v
knjižnici. V MKG je bilo devet informativnih vprašanj, v MKL pa sedem. V času mojega
opazovanja sem v MKG zabeležila več tematskih vprašanj kot pa v MKL, saj je bilo tematskih
vprašanj v MKG šest, v MKL pa tri. Medtem ko napotitvena vprašanja v MKL prevladujejo.
Tudi pri opazovanju se je izkazalo, da je faktografskih vprašanj zelo malo oz. v času mojega
opazovanja nisem uspela zabeležiti nobenega faktografskega vprašanja.

Prevladujoča vprašanja – opazovanje
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Slika 14: Prevladujoča vprašanja pri opazovanju
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Že iz anketiranja sem lahko iz vprašanja, kjer so uporabniki sami napisali, s katerim
vprašanjem so se največkrat obrnili na referenčnega knjižničarja, izvedela, da velik delež
teh vprašanj predstavljajo napotitvena vprašanja. V obeh knjižnicah sem uspela pri
opazovanju opaziti, da knjižničarji uporabnike »pri otvoritvi referenčnega pogovora« vedno
pozdravijo, le nekaj je primerov, ko so uporabniki takoj začeli s svojim informacijskim
vprašanjem in jih knjižničar niti ni uspel pozdraviti.

Ocenjevala sem tudi odzivnost knjižničarja na uporabnikovo informacijsko zahtevo. Delovni
list mi je bil v pomoč, saj sem tam imela zabeležene kriterije ocenjevanja, na podlagi katerih
sem podala oceno na knjižničarjevo odzivnost, kot prikazuje Slika 16. Knjižničarjem nisem
dodelila nobene zelo slabe in slabe ocene glede na njihovo odzivnost, saj sem skozi
opazovanje ugotovila, da se knjižničarji za svoje uporabnike zelo potrudijo. Oceno odlično
sem zabeležila takrat, kadar je šel knjižničar skupaj z uporabnikom do police iskanega
gradiva ali pa kadar mu je šel sam iskati gradivo. Oceno odlično sem podala v 35 primerih
referenčnega pogovora v MKG in v 29 primerih v MKL. Tudi oceno zelo dobro sem podelila
v podobnih primerih ali pa v tistih primerih, ko je knjižničar uporabnika pravilno usmerjal
in ga tudi povprašal, ali je potem gradivo našel, ali je zadovoljen s tem, kar je uspel najti. V
devetih primerih referenčnega pogovora v MKG sem podelila oceno zelo dobro in v šestih
primerih oceno dobro. V MKL pa sem oceno zelo dobro podelila v 17 primerih, oceno dobro
pa v štirih primerih. Oceno dobro sem podelila takrat, kadar se mi je zdelo, da je knjižničar
prijazen, da se trudi rešiti uporabnikovo informacijsko vprašanje, vendar bi se lahko v
nekaterih primerih potrudil še veliko bolje.
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Pri tematskih vprašanjih so se knjižničarji zelo potrudili in taki pogovori so trajali najdlje.
Knjižničarji so uporabnikom s tematskim vprašanjem zastavljali več podvprašanj, šli z njimi
»brskati med police«, jih pustili nekaj časa, da sami pregledajo gradivo, in se nato ponovno
ukvarjali z njihovim primerom iskanja. V primerih, kjer so knjižničarji ugotovili, da se
uporabnik ne znajde dobro z iskanjem prek COBISS-a in po podatkovnih bazah, so si vzeli
čas in uporabnika na kratko poučili o uporabi COBISS-a. Ravno v takšnih primerih sem
zabeležila tudi vidno uporabnikovo zadovoljstvo. Pri nobenem uporabniku, ki so bili del
mojega opazovanja v tem času, nisem zabeležila nezadovoljstva. Po večini so bili uporabniki
zadovoljni s posredovanimi informacijami. Uporabniki so bili le delno zadovoljni v tistih
primerih, ko so iskali neko knjigo, vendar jim je knjižničar povedal, da je izposojena.
Knjižničar nato pogleda, če je določena knjiga morda prosta v drugih enotah. V takih
primerih se lahko knjižničar trudi, kolikor je mogoče, vendar če knjige ni na voljo, nima kaj
več storiti. Z oceno ni razvidno uporabnikovo zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo sem ocenila
določene primere uporabnikov, ki so »muhasti« že po svoji naravi ali pa če so morda imeli
takrat slab dan. Z oceno ni razvidno sem ocenila tudi nekatere majhne otroke, saj so bili
preveč boječi in so na svojih izrazih premalo pokazali, da bi lahko ugotovila, ali so zadovoljni
s posredovano knjižničarjevo informacijo ali ne.

V MKG imajo na voljo dva knjigomata, ki sta na razpolago uporabnikom za izposojo in
vračanje gradiva. V času mojega opazovanja sem naletela na primer, ko je knjižničar neko
uporabnico pozval za uporabo knjigomata in je dejala, da ne bo več prišla v knjižnico, če jo
bodo prisilili v uporabo. Takrat sem lahko opazila, da je uporabnica vidno nezadovoljna. V
MKL sem naletela tudi na nekaj izstopajočih primerov. Uporabniki se najprej trudijo sami
poiskati gradivo, opazovala sem neko uporabnico, ko se je kar precej časa trudila poiskati
slikanice za svoje otroke. Zato sem pristopila k njej in ji podala nasvet, naj raje povpraša
knjižničarja, če so knjige z njenega seznama sploh proste, da se ne bo trudila zaman z
iskanjem. Na koncu mi je bila zelo hvaležna.
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7. RAZPRAVA
Glavni namen raziskave je bil, da ugotovim, kolikšen delež predstavljajo referenčna
vprašanja in koliko je informativnih vprašanj, ki jih postavljajo uporabniki referenčnim
knjižničarjem v MKG in MKL. Na glavni raziskovalni problem sem odgovorila prek
anketiranja, saj sem preverjala delež referenčnih vprašanj, in sicer pri dveh vprašanjih. Pri
danem vprašanju so uporabniki izbrali možnosti, s katero vrsto vprašanj se največkrat
obrnejo na referenčnega knjižničarja, pri naslednjem vprašanju pa so sami napisali
vprašanje, s katerim so se nazadnje obrnili na referenčnega knjižničarja. Iz odgovorov, kjer
so uporabniki obkrožili, katero vprašanje največkrat postavljajo knjižničarjem, sem
ugotovila, da delež referenčnih vprašanj v MKG predstavlja 90,3 %, napotitvenih in
informativnih pa 9,7 %. V MKL delež referenčnih vprašanj predstavlja 83,6 %, delež
napotitvenih in informativnih vprašanj pa 16,4 %.

Nato so uporabniki v vprašalniku napisali vprašanje, ki so ga nazadnje postavili referenčnim
knjižničarjem, odgovorilo je 84 uporabnikov iz MKG in 79 iz MKL. Na podlagi tega sem lahko
ugotovila, da delež referenčnih vprašanj v MKG predstavlja 64,3 % in delež informativnih
35,7 %. Podobne ugotovitve veljajo tudi za MKL, saj tukaj delež referenčnih vprašanj
predstavlja 64,5 % in delež informativnih 35,4 %. Knjižničarji so v intervjujih ocenili, da delež
referenčnih vprašanj predstavlja približno 80 %, informativnih vprašanj pa približno 20 %,
medtem ko naj bi v približno enaki meri bibliografska in tematska vprašanja prevladovala.
Powers (2010) je z intervjuji knjižničarjev ugotovil, da so knjižničarji mnenja, da delež
referenčnih vprašanj predstavlja 42 % in informativnih vprašanj 20 %. Po mnenju
knjižničarjev glede deleža informativnih vprašanj se ujema z mnenjem knjižničarjev v
preteklih raziskavah, medtem ko so knjižničarji v naši raziskavi mnenja, da prevladuje velika
mera referenčnih vprašanj, kar v 80 %. Menim, da sem z opazovanjem in z odprtim tipom
vprašanja v vprašalniku, kamor so uporabniki sami zapisali vprašanje, ugotovila najbolj
realno stanje deleža referenčnih vprašanj, ki jih postavljajo uporabniki v MKG in MKL
(Bežigrad). Tako lahko odgovorim na svoje prvo raziskovalno vprašanje glede referenčnih
vprašanj, saj je bilo ugotovljeno, da največji delež vprašanj, ki jih uporabniki postavljajo
referenčnim knjižničarjem, predstavljajo referenčna vprašanja. Z opazovanjem sem
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ugotovila, da je enak delež referenčnih vprašanj (bibliografska, tematska, faktografska) v
obeh knjižnicah, in sicer 68 %, delež informativnih vprašanj znaša 32 %. Napotitvena oz.
usmerjevalna vprašanja sem prištela k deležu informativnih vprašanj. V primerjavi z
raziskavo Lojkove (1999), kjer je bil delež referenčnih vprašanj 30-odstoten in delež
napotitvenih 57-odstoten, se je pri moji raziskavi izkazalo, da prevladuje velika mera
referenčnih vprašanj, kar je presenetljivo, saj je že Peters (2014) ugotavljal, da se delež
referenčnih vprašanj pri referenčnem pultu zmanjšuje.

Odgovorim lahko tudi na drugo raziskovalno vprašanje, katera vprašanja so najbolj
zahtevna za referenčne knjižničarje. Ugotovljeno je bilo, da so tematska vprašanja najbolj
zahtevna za razreševanje informacijske potrebe. Knjižničarji si morajo za uspešno razrešitev
tematskega vprašanja vzeti nekoliko več časa in se poglobiti v uporabnikovo informacijsko
iskanje ter mu včasih razložiti tudi uporabo COBISS-a in iskanje po podatkovnih bazah.
Največkrat se knjižničarji pri iskanju virov poslužujejo uporabe kataloga, Googla, pomoči
sodelavca, kot je raziskal in potrdil že Huvila (2013).

S pomočjo raziskave je bilo ugotovljeno, da referenčni pogovor obsega naslednje elemente:
otvoritev, razjasnjevanje vprašanja, iskanje, posredovanje odgovora in zaključek. To sem
ugotovila s pomočjo anketnega vprašanja, na kakšne načine uporabniki iščejo
informacije/gradivo, katera vprašanja največkrat zastavljajo in ali jih knjižničar po
končanem referenčnem pogovoru povpraša, kako so zadovoljni s posredovano informacijo.
Iz rezultatov anketiranja je razvidno, da knjižničarji v MKG pogosteje povprašajo
uporabnika, kako je zadovoljen s posredovano informacijo, kot pa knjižničarji v MKL. V
primerjavi z raziskavo, ki jo je opravila Kozina (2016), kjer je ugotovila, da v 16 % knjižničarji
ne povprašajo uporabnika o zadovoljstvu s posredovano informacijo, sem z svojo raziskavo
ugotovila, da kar 70 % knjižničarjev MKL in 40 % knjižničarjev iz MKG ne povpraša
uporabnika o zadovoljstvu s posredovano informacijo. Podobno so ugotovili tudi Albert et
al. (1998), da knjižničar v 30–50 % ne povpraša uporabnika o zadovoljstvu s posredovano
informacijo. V intervjujih knjižničarji ravno tako podajo odgovore, kako je pomembno, da
imajo poleg dobrih veščin iskanja razvito tudi dobro veščino komuniciranja, da lahko lažje
vodijo referenčni pogovor in uporabnika pravilno usmerjajo. Tudi v času mojega opazovanja
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so knjižničarji pozdravili uporabnika, uspeli razrešiti njegovo informacijsko potrebo, mu
postavljali tudi podvprašanja, pričeli z iskanjem gradiva in mu v nekaterih primerih tudi
pokazali različne načine iskanja ter nekateri knjižničarji zaključek pogovora zaključili tako,
da so uporabnika povprašali, kako zadovoljni so s posredovano informacijo.

Na raziskovalno vprašanje, v katerih primerih uporabniki niso zadovoljni z odgovori
knjižničarjev, se je prek anketiranja izkazalo, da so bili včasih nezadovoljni pri zastavljenem
tematskem in včasih pri zastavljenem bibliografskem vprašanju. Tudi prek intervjujev so
knjižničarji povedali, da uporabniki včasih pri zastavljenih tematskih vprašanjih ne vedo
točno, kaj iščejo, zato so lahko tudi večkrat nezadovoljni. Med opazovanjem sem opazila,
da so bili uporabniki nezadovoljni takrat, kadar so iskali določeno knjigo, vendar je bila
izposojena.

Na vprašanje, kako delo referenčnih knjižničarjev ocenjujejo uporabniki, odgovorim, da
uporabniki delo knjižničarja v večini ocenjujejo z oceno zelo dobro. Uporabniki od
knjižničarjev pričakujejo, da jim bo pomagal razrešiti njihovo informacijsko potrebo in jim
predvsem pomagal pri iskanju gradiva. Prav tako večina uporabnikov obeh knjižnic meni,
da knjižničarji svoje delo opravljajo odlično ali zelo dobro, tako je ugotovila tudi Blažon
(2015). Na drugi del raziskovalnega vprašanja, ki sprašuje, če so knjižničarji mnenja, da so
uporabniki zadovoljni z njihovim delom, pa lahko odgovorim s pozitivnim odgovorom, saj
se je to izkazalo na podlagi izvedenih intervjujev in prek opazovanja. Raziskava je prek
intervjuja in opazovanja pokazala tudi, da referenčni knjižničarji svoje delo radi opravljajo
in se potrudijo za uporabnike knjižnice, kolikor je to le mogoče. Največje ovire pri izpeljavi
referenčnega pogovora predstavljajo: gneča, nestrpnost in tisti uporabniki, ki iščejo gradivo
za nekoga drugega, ali pa uporabniki ne vedo točno, kaj potrebujejo, tudi to je že v svoji
raziskavi ugotovila Blažon (2015).

Kot je ugotovila Kozina (2016), da se zelo redko zgodi, da uporabniki v knjižnici ne dobijo
tistih informacij, po katere so prišli, in so večinoma zadovoljni s posredovanimi
informacijami, se je to izkazalo tudi v naši raziskavi. Zato je raziskovalno vprašanje, pri
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katerem zastavljenem vprašanju so uporabniki največkrat nezadovoljni, primerljivo z
raziskavo Kozine (2016).

Na zadnje raziskovalno vprašanje, kaj uporabniki menijo o potrebnosti referenčnih
knjižničarjev v prihodnosti, lahko odgovorim v pozitivni smeri. V večini uporabniki iz obeh
knjižnic menijo, da bodo referenčni knjižničarji pomembni tudi v prihodnosti, saj bo še
vedno pomemben osebni stik s človekom, da bo s pomočjo knjižničarjev iskanje informacij
hitrejše in enostavnejše. Potrebni bodo tudi zato, ker bodo še vedno otroci in starejši, ki
bodo potrebovali pomoč knjižničarja, prav tako so uporabniki mnenja, da se brez
knjižničarjev ne bi znašli v knjižnici, in da upajo, da knjiga ne bo šla v virtualni svet ter da
dela knjižničarjev ne bodo prevzeli roboti in druga tehnologija.
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8. ZAKLJUČEK
Magistrsko delo prinaša ugotovitve glede deleža referenčnih vprašanj in deleža
informativnih vprašanj, vključno z napotitvenimi. V svoji raziskavi sem referenčna vprašanja
razdelila na bibliografska, faktografska in tematska. S pomočjo vseh treh raziskovalnih
metod (anketni vprašalnik za uporabnike, intervju za zaposlene referenčne knjižničarje in
delovni list za opazovanje referenčnih pogovorov) sem lahko rezultate podkrepila med
seboj.
Na ta način sem lahko ugotovitve, ki sem jih sklenila pri določeni metodi, potrdila tudi z
naslednjo metodo: iz anketiranja sem uspela izvedeti, da uporabniki največkrat zastavljajo
bibliografska vprašanja, nato sledijo tematska, veliko je tudi napotitvenih vprašanj, saj
uporabniki knjižničarja velikokrat sprašujejo po lokaciji knjige. Faktografska vprašanja so s
strani uporabnikov zastopana le v 3 %. Skozi opazovanje referenčnega pogovora sem lahko
te ugotovitve tudi potrdila, saj se je izkazalo, da uporabniki res velikokrat sprašujejo tudi po
lokaciji, ne le po določenem avtorju oz. temi. Delež referenčnih vprašanj, ugotovljen iz
opazovanja, tako v MKG kot v MKL predstavlja 68 % vseh vprašanj in 32 % informativnih
vprašanj. Znotraj referenčnih vprašanj ni bilo nobenega faktografskega vprašanja, kot je
ugotovila tudi Lojk (1999) z opazovanjem v MKL.
Med anketiranjem mi je uspelo izvedeti tudi nekaj subjektivnih mnenj uporabnikov, ki jih v
vprašalnike niso zapisali. Največ težav uporabnikom povzroča to, da določeno knjigo
poiščejo v COBISS-u, nato pa se v knjižnici ne znajdejo in ne vedo, kje bi pričeli z iskanjem
te knjige. Kljub dobrim oznakam oddelkov v knjižnici imajo uporabniki še vedno težave z
iskanjem. Nek uporabnik mi je povedal, da so včasih v Knjižnici Bežigrad imeli prek COBISSa tudi tloris knjižnice. Kar je pomenilo, da je ob zadetkih o prostem oz. izposojenem gradivu
računalnik pokazal tudi tloris knjižnice in točno lokacijo knjige. Kasneje so to umaknili iz
uporabe, saj se je v Knjižnici Bežigrad pojavilo veliko sprememb in ta tloris ne bi več
funkcioniral. V MKG so v ta namen poleg računalnikov, ki je namenjen uporabnikom za
iskanje prek COBISS-a, namenili posebno knjižico z UDK-oznakami (signatura) in poleg teh
oznak, v katerem nadstropju in na kateri polici stoji knjiga.
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Skozi izvajanje raziskave sem ugotovila, da je zelo pomembno, da pri anketiranju
uporabnikov nismo vsiljivi. 100 uporabnikov iz MKG in 100 iz MKL sem lažje pridobila tako,
da sem jim vprašalnik izročila sama, kot pa če bi vprašalnike osredotočila na nek posamezen
prostor, kjer bi jih lahko uporabniki izpolnjevali. Prav tako se mi zdi v redu, da sem si na
začetku zastavila, da bodo vprašalniki pisni. V primeru spletnega vprašalnika ne bi dobila
točnih podatkov o populaciji, kateri uporabnik in katero določeno knjižnico obiskuje. Razen
v primeru, če bi vprašalnike sestavila tako, da bi uporabniki ob začetku reševanja
vprašalnikov opredelili, katero knjižnico največkrat obiskujejo.
Ugotovila sem, da se knjižničarji za uporabnike knjižnice zelo potrudijo. Kot je že ugotovila
Blažon (2015), da so uporabniki s knjižničarjevim delom zadovoljni, je bilo tudi z mojo
raziskavo ugotovljeno, da so uporabniki zadovoljni, saj delo knjižničarja ocenjujejo z oceno
zelo dobro. Knjižničarji tudi v času gneče in drugih ovir ostanejo mirni in poskušajo kar se
da najbolje zadovoljiti uporabnikovo informacijsko potrebo. Huvila (2013) je zapisal, da so
knjižničarjem glavni viri za iskanje informacij katalog, knjižnična zbirka, sodelavci, Google.
Omenjeni predlogi so primerljivi s knjižničarji, ki so bili zajeti v moji raziskavi, le da poleg že
omenjenih predlogov knjižničarji uporabljajo še portal Dobre knjige.si, revijo Bukla in
izbrane podatkovne baze v primeru zahtevnega tematskega vprašanja.
Ugotovitve in spoznanja, do katerih sem uspela priti v tem magistrskem delu, se lahko
primerjajo z že predhodnimi raziskavami, tako tujimi kot domačimi. Uporabniki kljub vsej
tehnologiji od knjižničarjev pričakujejo pomoč pri iskanju informacij in uspešne razrešitve
njihovih informacijskih problemov. Tudi delež določenih vprašanj, ki so pri referenčnem
pultu prevladovala v preteklosti, danes še vedno prevladuje. Menim, da se knjižničarji
zavedajo, da je treba informacijsko opismenjevati že naše najmlajše uporabnike in jih
navajati na uporabo ter iskanje informacijskih virov, saj bodo kasneje znali tudi bolje
formulirati vprašanje, ki bo definiralo njihovo informacijsko potrebo. Na to temo sta Cordell
in Fisher (2010) že opravila raziskavo, ki je pokazala obetavne rezultate, da informacijsko
opismenjevanje res pripomore k boljši formulaciji referenčnih vprašanj in pri
prepoznavanju svojih informacijskih potreb. Verjetno bi bilo smiselno opraviti takšno
raziskavo tudi v Sloveniji, da bi tiste uporabnike, ki bi bili udeleženi tečaja informacijske
pismenosti, spremljali dlje časa in beležili njihova referenčna vprašanja.
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Ugotovite, do katerih sem uspela priti v tej raziskavi, bi lahko uporabili tudi v drugih splošnih
knjižnicah. Ker gre za vse več usmerjevalnih vprašanj, ko uporabniki sprašujejo referenčne
knjižničarje po lokaciji določene knjige, bi lahko splošne knjižnice dale poudarek v tej smeri.
Kot sem že omenila, v MKG je poleg računalnika, ki je namenjen uporabnikom za uporabo
kataloga COBISS/OPAC, na voljo tudi brošura s posamezno signaturo in podano točno
lokacijo knjige (nadstropje, stopnišče, omara, levo, desno). Tudi v MKL (v glavni enoti
Bežigrad) so mi uporabniki povedali, da se jim je zdelo zelo priročno takrat, kadar je bil pri
iskanju knjige v COBISS-u na voljo tudi tloris knjižnice in s tem točna lokacija knjige. Zdi se
smiselno, da bi se knjižnica ponovno odločila za tak prikaz lokacije. O tem bi lahko razmislile
tudi preostale splošne knjižnice v Sloveniji. Referenčni knjižničarji pa bi se medtem lahko
posvečali še drugim dejavnostim, kot so razna izobraževanja in tečaji, prirejanje raznih
dogodkov in razstav. Ker je še vedno velik delež tistih uporabnikov, ki upa, da knjiga ne bo
izumrla in da bodo knjižničarji na voljo tudi v prihodnosti, in jim je osebni stik še vedno bolj
pomembnejši, kot pa da bi to delo opravljali samo še stroji, bi morali knjižničarji kljub vsemu
nekoliko bolj spodbujati svoje uporabnike, da jih lahko vprašajo karkoli brez strahu in
zadržkov, saj so z namenom referenčni knjižničarji.
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9. POVZETEK
O uporabi knjižničnih storitev, njenih uporabnikih in delu referenčnih knjižničarjev je bilo
že kar precej napisano, tudi o različnih tipologijah vprašanj, ki so jih določeni avtorji različno
zastavili. Pa vendar se magistrsko delo dotika vprašanj, ki jih zastavljajo uporabniki v MKG
in MKL (enota Bežigrad). V svoji raziskavi sem uporabila naslednjo delitev referenčnih
vprašanj: bibliografska, faktografska, tematska ter informativna in napotitvena (ki so
obravnavana skupaj). Cilj raziskave je bil ugotoviti, kolikšen delež predstavljajo referenčna
vprašanja in kolikšen delež informativna. Namen je bil ugotoviti, kakšna so pričakovanja
uporabnikov glede knjižničarjevih posredovanih odgovorov na njihova zastavljena
vprašanja in kakšen odnos imajo knjižničarji do opravljanja referenčnega dela. Za izvedbo
raziskave sem uporabila tri metode: metodo anketiranja, metodo intervjuja in metodo
opazovanja. Z metodo anketiranja sem uspela pridobiti 100 uporabnikov MKG in 100
uporabnikov MKL. Pri izvedbi intervjuja sem naključno pridobila pet zaposlenih referenčnih
knjižničarjev iz MKG in pet iz MKL. Raziskavo sem podkrepila še z opazovanjem, kjer sem
spremljala uporabnikova referenčna vprašanja, ki so jih zastavljali knjižničarjem, uspelo mi
je zabeležiti po 50 vprašanj iz vsake knjižnice, torej vse skupaj 100 referenčnih vprašanj.
Metode sem izvajala v različnem časovnem obdobju, večkrat popoldne kot dopoldne.
Razlog je bil predvsem v tem, da sem pridobila različne tipe uporabnikov z različnimi
referenčnimi vprašanji. Anketiranje sem izvajala s pisnim vprašalnikom, tako da sem se,
seveda s privolitvijo vodij knjižnice, prosto gibala po knjižnici in iskala uporabnike, ki bi bili
pripravljeni rešiti vprašalnik. Največ težav sem imela ravno z metodo anketiranja, saj
uporabniki niso imeli časa reševati vprašalnika. Najmanj težav mi je povzročalo opazovanje,
saj mi je bil v veliko pomoč vnaprej pripravljen delovni list z opornimi točkami in kriteriji
ocenjevanja. Ugotovitve so se potrdile glede na že predhodne izvedene raziskave različnih
avtorjev. Ugotovila sem, da največji delež uporabnikovih vprašanj predstavljajo referenčna
vprašanja, v obeh knjižnicah znaša ta delež približno 68 % vseh vprašanj, delež
informativnih vprašanj pa 32 %. Znotraj referenčnih vprašanj prevladujejo bibliografska in
tematska vprašanja, najmanj je faktografskih vprašanj. Uporabniki so delo referenčnih
knjižničarjev največkrat ocenili z visoko oceno: zelo dobro. Zelo redko se zgodi, da
knjižničarji ne posredujejo pravih informacij uporabniku. V 70 % uporabniki MKL menijo, da
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jih knjižničar po koncu referenčnega pogovora ne povpraša, kako zadovoljni so s
posredovano informacijo, uporabniki MKG tako menijo v 40 %. Prek opazovanja se je
izkazalo, da referenčni pogovor vsebuje vse elemente: otvoritev, razjasnjevanje vprašanja,
iskanje, posredovanje odgovora in zaključek. V času mojega opazovanja so knjižničarji po
koncu referenčnega pogovora uporabnika vprašali, kako zadovoljni so s posredovano
informacijo, čeprav se je iz rezultatov anketiranja izkazalo, da knjižničarji tega ne storijo
tako pogosto.

Knjižničarji so ocenili, da referenčna vprašanja predstavljajo 80 % in informativna 20 % vseh
vprašanj. Svoje delo radi opravljajo in menijo, da so uporabniki v večini zadovoljni. V času
mojega opazovanja nisem uspela zabeležiti nobenega nezadovoljstva s strani uporabnika,
ki je zastavil informacijsko vprašanje knjižničarju. V večini so bili uporabniki res zadovoljni
in nekateri delno, včasih pa zadovoljstvo ni bilo razvidno. Pri tematskih vprašanjih so
knjižničarji uporabniku zastavljali dodatna podvprašanja, da so lahko uspešno razrešili
uporabnikovo informacijsko potrebo. Tematska vprašanja se knjižničarjem zdijo najbolj
zahtevna. Za razreševanje referenčnih vprašanj knjižničarji največkrat uporabljajo knjižnični
katalog, spletni iskalnik Google, revijo Buklo, portal Dobre knjige.si, podatkovne baze in
pomoč sodelavcev. Nekatere ovire, ki nastanejo pri referenčnem pogovoru, so: gneča,
nestrpnost s strani uporabnikov in če nek uporabnik išče gradivo za nekoga drugega ali pa
če ne ve točno, kaj je njegova informacijska potreba.
Oceno odlično sem pri opazovanju dodelila takrat, ko je knjižničar šel z uporabnikom do
ustrezne police z iskanim gradivom ali pa če mu je šel sam iskat gradivo. To se je dogajalo v
primerih, kadar so po določenem gradivu spraševali starejši uporabniki. Da lahko referenčni
knjižničar uspešno razreši uporabnikovo informacijsko potrebo, so knjižničarji mnenja, da
morajo imeti predvsem splošno znanje, dobra računalniška znanja in dobre komunikacijske
veščine. Rezultati ugotovitev iz anketiranja, intervjujev in opazovanja se med seboj
ujemajo, saj sem lahko določene stvari, ki se tičejo zastavljenih vprašanj referenčnemu
knjižničarju, potrdila z rezultati iz intervjujev, kjer so knjižničarji povedali svoje mnenje o
deležu vprašanj, ki prevladujejo, in nato še pri opazovanju opazila realno sliko zastavljenih
vprašanj pri referenčnem pultu.
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11. PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik

Vprašalnik
Pozdravljeni, sem Leja Rakar študentka podiplomskega študija na oddelku za
Bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Ljubljana. Za
izdelavo magistrskega dela bom s pomočjo ankete raziskovala kakšne vrste vprašanj
uporabniki postavljajo referenčnim knjižničarjem v Mestni knjižnici Grosuplje/Mestni
knjižnici Ljubljana. Anketa je anonimna. Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem.

Obrazložitev: referenčni knjižničar je knjižničar informator, ki posreduje

informacije in nudi pomoč uporabnikom pri iskanju informacij
1. Ustrezno obkrožite
Spol: M

Ž

Status: ○ dijak
○ študent
○ zaposlen
○ brezposeln
○ upokojen
○ drugo:__________

2. Na kakšen način iščete informacije/gradivo v splošni knjižnici? Obkrožite lahko več
odgovorov
○ vprašam knjižničarja za pomoč
○ s pomočjo kataloga COBISS/OPAC
○ z brskanjem med policami
○ drugo:____________________________________________________________

3. Katere storitve uporabljate v splošni knjižnici? Obkrožite lahko več odgovorov
○ izposoja gradiva, medknjižnična izposoja
○ uporaba čitalnice
○ uporaba interneta, tiskanje, fotokopiranje
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○ posredovanje informacij ob pomoči knjižničarja
○ pridobitev informacij, ki jih na internetu ne morem
○ izobraževanja na temo iskanja informacij (COBISS/OPAC, Mrežnik, dLib,...)
○ udeležba na kulturnih dogodkih in drugih dejavnostih
○drugo:_____________________________________________________________

4. Katere informacije največkrat iščete? Obkrožite lahko več odgovorov
○ informacije o leposlovju in strokovnem gradivu
○ informacije na določeno temo
○ informacije iz referenčne zbirke (slovarji, leksikoni, enciklopedije)
○ informacije informativnega značaja (čas odprtosti knjižnice, vpisni postopki,

lokacija osebja in storitev itd.)
○ informacije o dogodkih knjižnice (predavanja, delavnice, tečaji, ure pravljic itd.)
○drugo:_____________________________________________________________

5. S kakšnimi vprašanji se največkrat obrnete na referenčnega knjižničarja?
○ tematska vprašanja (vprašanja na določeno temo)

○ bibliografskega vprašanja (vprašanja po avtorju, naslovu gradiva)
○ faktografskega vprašanja (konkretna dejstva, pomen besed, definicije)
○ informativna vprašanja (odprtost knjižnice, cena članarine, informacije o
dogodkih..)

6. Napišite vprašanje s katerim ste se danes oz. nazadnje obrnili na referenčnega
knjižničarja?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____

7. Kako bi ocenili delo referenčnega knjižničarja glede iskanja in posredovanja
informacij?
○ zelo slabo

○ slabo

○ dobro

○ zelo dobro

○ odlično
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8. Kako pogosto se vam je že zgodilo, da vam referenčni knjižničar ni posredoval
pravih informacij (informacije s katerimi niste bili zadovoljni)?
○ nikoli

○ redko

○ včasih

○ pogosto

○ vedno

9. Pri kateri vrsti vprašanja se vam je zgodilo, da pri posredovanju informacij s strani
referenčnega knjižničarja niste bili zadovoljni?
○ večinoma sem bil zadovoljen s posredovanimi informacijami
○ nezadovoljen sem bil včasih pri zastavljenem tematskem vprašanju (vprašanja na

določeno temo)
○ nezadovoljen sem bil včasih pri zastavljenem bibliografskem vprašanju (vprašanja

po avtorju, naslovu gradiva)
○ nezadovoljen sem bil včasih pri zastavljenem faktografskem vprašanju (konkretna

dejstva, pomen besed, definicije)
○ ne postavljam vprašanj knjižničarjem, ker si informacije večinoma poiščem sam
○

drugo:______________________________________________________________

10. Ali vas referenčni knjižničar po koncu pogovora pri informacijskem pultu vpraša
kako zadovoljni ste s posredovano informacijo?
○ da
○ ne
○ včasih
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11. Ali bodo po vašem mnenju referenčni knjižničarji potrebni tudi v prihodnosti?
○ da
Zakaj?___________________________________________________________________________
○ ne
Zakaj?___________________________________________________________________________
○ ne vem

12. Prosimo, napišite pohvalo/kritiko/mnenje o delu referenčnih knjižničarjev.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______
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Priloga 2: Vprašalnik za intervju

Spol M Ž
1. Koliko let že opravljate delo referenčnega knjižničarja?
2. Kakšna je vaša končana izobrazba (novo vprašanje – posebej označim, če so
univerzitetni diplomirani bibliotekarji oz. bivša pedagoška fakulteta?
3. Kakšno znanje referenčni knjižničar potrebuje za opravljanje svojega dela?
4. Katera vrsta vprašanj (bibliografska, faktografska, tematska) s strani uporabnikov
po vašem mnenju prevladuje pri referenčnem pultu? Naštejte nekaj pogostih
bibliografskih/faktografskih/tematskih vprašanj.
5. Kakšen delež, po vašem mnenju, predstavljajo informativna vprašanja? Naštejte
nekaj pogostih informativnih vprašanj.
6. Katera vrsta vprašanj je, po vašem mnenju, najbolj zahtevna in zamudna za
referenčnega knjižničarja?
7. Pri kateri vrsti vprašanj imate največ težav pri posredovanju informacij?
8. Ali se pojavljajo kakšne ovire pri izpeljavi referenčnega pogovora, če so, katere so?
9. Na katere načine si pomagate kadar rešujete uporabnikovo informacijsko
potrebo? (COBISS/OPAC, priporočilni seznami, Bukla, založniški katalogi, pomoč
sodelavca, Google …). Katere načine uporabljate najpogosteje?
10. Kako bi ocenili svoje referenčno delo – ali menite, da so uporabniki zadovoljni
(zelo zadovoljni…)?
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Priloga 3: Delovni list za opazovanje

1. Začetek/otvoritev referenčnega pogovora: - Knjižničarjev pozdrav ob prihodu
uporabnika v knjižnico: ○ da ○ ne
2. Vrsta vprašanj
Postavljeno vprašanje:_____________________________________________
Kategorija zastavljenega vprašanja (ob koncu mojega opazovanja bom lahko ugotovila
katera vrsta vprašanj prevladuje, po zastavljenem vprašanju zabeležim kateri vrsti
vprašanj pripada)
Bibliografska
Faktografska
Tematska
Informativna
3. Odzivnost knjižničarja (za dobro odzivnost so kriteriji naslednji: ali se knjižničar trudi
pomagati uporabniku, ali mu po mojem mnenju posveti dovolj časa, ali mu zastavlja
dodatna (pod)vprašanja o informacijski potrebi ali pokaže zanimanje za uporabnika)
za slabo odzivnost so kriteriji: gneča pri izposojevalnem pultu, knjižničar ne zna
uporabljati ustreznih iskalnih strategij, ne pokaže zanimanja za uporabnika)
○ odlično

○zelo dobra

○ dobra

○ slaba

○ zelo slaba

Morebitni razlogi za slabo odzivnost (če bom odzivnost knjižničarja ocenila s slabo
odzivnostjo, bom zabeležila razloge, da bom na koncu imela pregled nad tem, kateri je
najpogostejši razlog za slabo odzivnost knjižničarja:
_________________________________________________________________________
4. Vidno uporabnikovo zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo ob koncu ref. pogovora? (na
podlagi tega bom ugotovila pri kateri vrsti vprašanja največkrat pride do uspešne
razrešitve inf. vprašanja oz. neuspešne pri posamezni vrsti vprašanja)
ZADOVOLJSTVO (uporabnikov nasmeh, uporabnik pove da je zadovoljen, pohvala,
zahvala)
○ da

○ ne

○ delno

○ ni razvidno

NEZADOVOLJTSTVO (uporabnikov jezni pogled, uporabnik pove da je nezadovoljen, se ne
zahvali, odide brez pozdrava)

○ da

○ ne

○ delno

○ ni razvidno
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IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Leja Rakar
(Lastnoročni podpis)

V Ljubljani, 22. februarja 2017

