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Izvleček:
V raziskavi za magistrsko nalogo smo ugotavljali, kakšne so možnosti za vključevanje šolske
knjižnice v delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami. S pomočjo izvedbe standardiziranega in
strukturiranega intervjuja pri 30-ih učencih, ki imajo specifične učne težave in 8-ih šolskih
knjižničarkah iz osnovnih šol na goriškem, smo želeli izvedeti kaj tem učencem pomeni šolska
knjižnica, kako jim ustreza ureditev gradiva, kako pogost je njihov obisk knjižnice, ter kakšen je
razlog le tega, kakšnega knjižničarja si želijo v knjižnici, h komu se odpravijo po pomoč, ter ali si
želijo sodelovanja s knjižničarjem pri individualni uri. Pri šolskih knjižničarkah pa smo želeli
spoznati, s katero skupino teh učencev se najpogosteje srečujejo, kakšni občutki, jih prevzamejo
ob stiku z učenci s specifičnimi učnimi težavami, kako ocenjujejo svojo kompetentnost in možnosti
izobraževanja na področju specifičnih učnih težav, kako po mnenju šolskih knjižničark na možnost
vključevanja šolske knjižnice v delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami gledajo vodstvo in
drugi strokovni delavci šole, kako goriške šolske knjižničarke vidijo nastalo situacijo, na kakšen
način knjižničarke tem učencem pomagajo in kako jih motivirajo za knjižnico. Rezultati kažejo, da
tej skupini učencev knjižnica pomeni možnost izposoje gradiva, učenja in druženja. Postavitev
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gradiva v knjižnici večini učencem ne ustreza, primernejša bi bila označitev gradiva s
piktogrami. Težave, ki jih imajo učenci ne vplivajo na pogostost obiska knjižnice, najpogosteje jo ti
učenci obiščejo 2 krat tedensko, zaradi izposoje gradiva, pisanja domače naloge in druženja. V
svojih knjižnicah si želijo knjižničarja, ki jim je pripravljen pomagati in je obenem prijazen. Po
pomoč pa se kljub temu najprej zatečejo k staršem, prijateljem in učiteljem. Torej ne preseneča, da
vsakršno sodelovanje s knjižničarjem pri individualnih urah zavračajo. Rezultati goriških šolskih
knjižničark kažejo na to, da se najpogosteje srečujejo z dislektiki, ob stiku z učenci, ki imajo
specifične učne težave največkrat začutijo strah in dvom. Knjižničarke sebe ne ocenjujejo kot
kompetentne za delo s to skupino učencev, kljub dobrim možnostim izobraževanja na tem
področju. Vodstvo šole in ostali strokovni delavci se zavedajo pomena vključitve šolskega
knjižničarja v proces dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami, a tega ne izvajajo, kar potrdijo
tudi knjižničarke, ki nimajo priložnosti za delo s temi učenci. Lahko pa jim nudijo pomoč v knjižnici,
najpogosteje pri iskanju in svetovanju glede ustreznosti izbranega gradiva, ter jih motivirajo za
knjižnico prek kvizov, pomoči v izposoji itd. Želja in volja šolskih knjižničark na goriškem za delo z
učenci s specifičnimi učnimi težavami ni vprašljiva, le še specialni pedagogi morajo uvideti, da tudi
šolski knjižničar lahko pripomore k napredku te skupine učencev.

Prevod v angleščino
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information
Science and Book Studies, Master's Study Programme in navesti ustrezno (Library
Science, Information and Library Science, Book Studies, School Librarianship)

Title: Inclusion of School Library in Primary School in the Work with Students With
Specific Learning Disorders

Keywords: school library, specific learning disorders, dyslexia, dyscalculia, verbal
language disorders, school librarian, special needs, school library services, easyto-read resources, information technology

Abstract:
The point of this research was to find out what are the possibilities to include school library in the
work with students that have specific learning disorders. We conducted a standard and structured
interview with 30 students with specific learning disorders and 8 school librarians in Goriška region,
to find out the following: what is the meaning of school library for these children, what they think
about library's arrangement, how often they visit it and what is the reason of their visits, what would
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they like their librarian to be like, who they ask for help and if they would want to have an
individual class with a librarian. I also wanted to know the opinions of the librarians about which is
the most frequnt group of students with specific learning disorders they meet, what feelings they
experience in contact with those students, how they would asses their competences and
possibilties for education about specific learning disorders, what is the opinion of their superiors,
the school managent, about librarians' work with the students with specific learning disorders and
what is the view of the school librarians of the situation with these children and how they help and
motivate them. The results show that these students see the library as a place where they can
borrow books, where they can learn and sociate with their friends and schoolmates. They would
need a different arrangement of the library, for example with pictograms. Their disorders do not
affect the frequency of visits to the library; usually they visit it 2 times a week. They would like to
have a librarian who is friendly and willing to help. But they seek help with their parents, friends and
teachers first. So it is not surprising that they reject any kind of individual class with their librarian.
The librarians of Goriška are mostly in contact with dyslexics and they mostly feel fear and doubt
their own capabilites when being near those children. They feel they are not competent enought to
work with them, though they have good possibilities for education in that direction. The school
management is aware of the importance of integration of shool library in the process of working
with students with specific learning disorders, but they don't help to make things different. The
librarians do help the students though, mostly when it comes to searching and consulting about the
books and they motivate them to visit the library through different quizes, help with borrowing etc.
The will and desire to work with students with specific learning disorders from librarians is not
questionable, the special education teachers are the ones that need to see that the school librarian
can also help in the improvement of this group of students.
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1 UVOD
Osrednja problematika magistrske naloge govori o vključevanju šolskega
knjižničarja v delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Specifične učne težave
niso več redek pojav, prej bi rekli obratno. Na to kažejo tudi podatki Kavklerjeve.
Kavkler (2008) navaja, da je v Sloveniji v šolajoči se populaciji približno 20
odstotkov takih učencev, ki imajo učne težave, polovica teh učencev ima splošne
učne težave na vseh področjih učenja, polovica pa specifične učne težave (na
področju branja, pisanja, računanja in pravopisa). Učenci, ki imajo specifične učne
težave in obiskujejo redno osnovno šolo, so upravičeni do prilagojenega izvajanja
in dodatne strokovne pomoči. Ti učenci sodijo med učence s posebnimi potrebami.
Po zadnjih podatkih, ki veljajo za šolsko leto 2015/16, je v Sloveniji redne šole
obiskovalo 10091 učencev s posebnimi potrebami. Najštevilčnejša skupina med
njimi je prav skupina učencev, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih
učenja, kar pomeni, da imajo težko ali najtežjo obliko specifičnih učnih težav. Teh
je bilo 4619, kar predstavlja kar 45% vseh otrok s posebnimi potrebami v osnovni
šoli.
Pomembno mesto na osnovni šoli ima šolska knjižnica, ki skrbi za to, da svoje
informacijske potrebe, potrebe po druženju zadovoljijo vsi učenci, tudi tisti, ki imajo
specifične učne težave. Seveda pa knjižnica skrbi tudi za kakovostno delo učiteljev
na šoli, le-ti namreč znanje prenašajo na učence. Učenci s specifičnimi učnimi
težavami

so sicer deležni dodatne strokovne pomoči s strani specialnih

pedagogov, pojavlja pa se vprašanje, ali jim lahko pomaga tudi šolski knjižničar.
Namen naloge je s pomočjo intervjuja na eni strani ugotoviti, kakšen pomen ima
šolska knjižnica za učence, ki imajo specifične učne težave in obiskujejo osnovne
šole na Goriškem, želela sem najti odgovore na vprašanja, kako bi uredili knjižnico
po svojih zamislih, za kakšno postavitev gradiva bi se v knjižnici odločili, česa si v
njej želijo in kaj najraje v njej počnejo. Poleg tega pa sem želela ugotoviti, kateri je
njihov razlog za obisk knjižnice in kako pogosto zahajajo vanjo, kakšne lastnosti
najbolj cenijo pri knjižničarju, kako zaznavajo knjižničarjev odnos do njih samih,
kakšne oblike pomoči pričakujejo s strani šolskega knjižničarja ter kakšno mnenje
imajo o prisotnosti knjižničarja pri individualnih urah.

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

10

Na drugi strani pa sem želela ugotoviti ravno tako s pomočjo intervjuja, s katero
skupino učencev s specifičnimi učnimi težavami se šolske knjižničarke na
Goriškem najpogosteje srečujejo, čemu pripisujejo vzrok obiska šolske knjižnice
pri teh učencih, kakšni občutki jih navdajajo ob delu z učenci s specifičnimi učnimi
težavami, kako ocenjujejo svojo kompetentnost za delo s to ranljivo skupino
uporabnikov, kakšne možnosti in načini izobraževanja na tem področju so jim
ponujeni, koliko priložnosti v resnici imajo za delo z učenci s specifičnimi učnimi
težavami, ali imajo možnost sodelovanja pri individualnih urah teh učencev,
kakšne vloge si knjižničarke v resnici želijo pri delu z učenci s specifičnimi učnimi
težavami ter kako pomen vključevanja šolskega knjižničarja v delo z učenci s
specifičnimi učnimi težavami ocenjujejo njihovi kolegi na šolah. Tudi knjižničarke
so seznanjene z dejstvom, da so učenci, ki imajo specifične učne težave,
upravičeni do dodatne pomoči, zato me je zanimalo, h komu se po njihovem
mnenju najprej odpravijo po pomoč, kakšne oblike pomoči jim lahko same
ponudijo v sklopu knjižnice ter kako jih motivirajo za knjižnico.
V prvem delu naloge bo skozi preučeno literaturo predstavljena šolska knjižnica, ki
je s pomočjo različnih prilagoditev prijazna do uporabnikov, ki imajo specifične
učne težave. V nadaljevanju bodo predstavljeni uporabniki, ki imajo specifične
učne težave in njihovi deficiti. Knjižničarjem v pomoč pa bo podanih nekaj
nasvetov o tem, kakšen naj bo knjižničar, kako naj pristopi do teh uporabnikov,
kakšne storitve naj knjižnica, ki jo vodi, ponudi tem uporabnikom, kako lahko
pomaga učencem s specifičnimi učnimi težavami skozi različne dejavnosti v
knjižnici ter kako to počnejo drugod po svetu. V drugem delu naloge pa bodo
predstavljeni rezultati raziskave s pripadajočo razpravo in zaključki. Upam, da
bodo prikazane ugotovitve koristne ne le za šolske knjižničarje, pač pa tudi za
ostalo stroko na šolah in tudi za učence oziroma bolje rečeno za starše učencev.
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2 ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica želi zadovoljiti želje po bolj poglobljenem in večjem znanju, in
sicer v trenutku, ko je ta želja še »vroča«. Po besedah Urbanije (2004) šolska
knjižnica učenje v razredu ne le dopolnjuje, ampak sega mnogo dlje. Omogoča
učenje brez prisile, učenje po meri vsakega posameznika. V šolski knjižnici ni
spraševanja, ampak odkrivanje novega. Vsako odkritje pa, kot vemo, spremlja
občutek sreče, ki vzajemno spodbuja nova odkritja. Ob odkrivanju novega se
učimo, ne da bi nam to bilo težko. Nasprotno, učenje kot odkrivanje novega je
užitek. Ko bodo učenci v šolski knjižnici doživljali svet neštetih možnih novih
odkritij, bo učenje postalo to, kar v svojem bistvu je, radost. Ko danes poudarjamo,
da je šolska knjižnica srce, središče šole, bi morali še dodati, da je šolska knjižnica
tudi najkrajša in verjetno tudi najcenejša pot k preoblikovanju šole brez strahu,
brez prisile, da je to najhitrejša pot k šoli, ki jo bodo učenci in učitelji pričakovali
enako veselo kot počitnice.
2.1

OPREDELITEV

Po mednarodnem standardu med šolske knjižnice uvrščamo tiste, ki delujejo v
osnovnih in srednjih šolah pod okriljem šolskih in visokošolskih izobraževalnih
ustanov. Namenjene so v prvi vrsti učencem in dijakom ter učiteljem teh šol,
dostopne pa so tudi drugim obiskovalcem.
V naši državi sta za šolske knjižnice izredno pomembna Zakon o knjižničarstvu iz
leta 2001 in na področju vzgoje in izobraževanje Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
1. Temeljni zakon knjižničarske dejavnosti Zakon o knjižničarstvu (2001), ki
šolske knjižnice umešča med druge vrste knjižnic, le-te opredeli v 28. členu
kot knjižnice, ki podpirajo izobraževalni proces tako, da izvajajo knjižnično
dejavnost predvsem za učence, vajence, dijake, študente višjih strokovnih šol
ter za strokovne delavce teh šol.
2. V Sloveniji šolske knjižnice delujejo v sistemu vzgoje in izobraževanja, zato
to področje sistemsko ureja šolska zakonodaja, natančneje Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Zakon
nalaga, da mora imeti vsaka šola knjižnico in je le-ta obvezni sestavni del
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vzgojnoizobraževalnega dela v šoli, v nadaljevanju pa določa, da mora
šolska knjižnica kot taka:
 zbirati knjižnično gradivo
 ga strokovno obdelovati
 hraniti
 predstavljati
 izposojati
 opravljati

informacijsko-dokumentacijsko

delo

kot

del

vzgojno-

izobraževalnega dela v šoli.

2.2

NALOGE IN CILJI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Čemu torej šolske knjižnice? V Manifestu o šolskih knjižnicah (IFLA/UNESCO,
2001) je zapisano, da je šolska knjižnica pomemben del izobraževalnega procesa
na šoli, v nadaljevanju pa so določene naloge in cilji šolskih knjižnic. Osnovne
dejavnosti za razvijanje pismenosti, informacijske pismenosti, poučevanja, učenja
in kulture ter glavne storitve šolske knjižnice so, da s svojim delom in obstojem:
 zadovolji potrebe učencev in delavcev šole po znanju
 za uresničevanje učnega načrta šole zagotavlja ustrezno knjižnično
gradivo ter izvaja ustrezen program dela
 podpira in pospešuje vzgojno-izobraževalne cilje, ki so opisani v
poslanstvu šole in učnem načrtu
 pri otrocih za vse življenje razvija in vzdržuje navade in veselje do branja,
učenja in uporabe knjižnic ter hkrati vzgaja samostojnega in aktivnega
uporabnika knjižnice
 omogoča priložnosti za pridobivanje izkušenj v ustvarjanju in uporabi
informacij za razvijanje znanja, razumevanja, domišljije in užitka
 podpira vse učence pri učenju in praktični uporabi spretnosti ocenjevanja
in uporabe informacij ne glede na obliko, format ali medij ter različne
oblike komuniciranja v skupnosti

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

13

 zagotavlja dostop do lokalnih, regionalnih, nacionalnih in globalnih virov
ter ustvarja priložnosti, ki izpostavljajo učence različnim idejam, izkušnjam
in mnenjem
 organizira dejavnosti, ki spodbujajo kulturno in socialno zavedanje ter
občutljivost
 dela z učenci, učitelji, upravitelji in starši, da bi s skupnimi močmi dosegli
poslanstvo šole
 ozavešča učence in strokovne delavce o pomenu koncepta intelektualne
svobode in dostopa do informacij, ki sta bistvena za učinkovito in
odgovorno državljanstvo v demokratični družbi
 pospešuje branje in zagotavlja vire ter storitev vsej skupnosti in širše
Izpolnjeni cilji in naloge šolske knjižnice pomenijo, da knjižnična dejavnost na
osnovni šoli poteka nemoteno, da knjižnica šoli zagotavljala kakovostne storitve
ter učence in osebje, ki je tam zaposleno in so tudi njeni uporabniki, opremljala z
znanjem, ki ga bodo potrebovali v času poplave informacij. Za to, da so cilji
uresničeni in naloge izpolnjene, pa morajo šolske knjižnice dosledno upoštevati
predpisane minimalne pogoje, ki jih knjižnicam nalaga Pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). Tako pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) navaja, da je potrebno
vsaki šolski knjižnici zagotoviti ustrezne prostorske pogoje in knjižnično gradivo, ki
naj bo urejeno sistematično. Pravilnik pa od knjižnic zahteva tudi posedovanje
raznolikih nosilcev vsebine, kar za knjižnico pomeni, da mora poleg teh nosilcev
zagotoviti tudi ustrezno opremo, ki bo omogočala uporabo teh gradiv. V knjižnici
naj bi se nahajala tudi računalniška oprema z dostopom do interneta, ki je
namenjena iskanju informacij in učenju uporabnikov knjižnice, in pa računalnik, ki
ga pri svojem delu uporablja knjižničar. Ob koncu pa pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) postavi zahtevo tudi glede
knjižničarja, ki opravlja delo v šolski knjižnici. Le-ta mora imeti univerzitetno
bibliotekarsko izobrazbo, poleg nje pa še pedagoško andragoško izobrazbo z
opravljenim strokovnim izpitom. Žal pa brez trajnega financiranja države knjižnica
vseh zahtev, ki so podane, ne bi mogla uresničiti. V svoji nalogi bom v
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nadaljevanju te pomembne segmente za šolsko knjižnico skušala povezati z
uporabniki s specifičnimi učnimi težavami ter predstaviti, kako so oziroma ali so
navedeni segmenti v šolski knjižnici prilagojeni potrebam in željam učencev s
specifičnimi učnimi težavami, ki niso najbolj pogosti obiskovalci šolske knjižnice,
zato menim, da jim je potrebno nameniti še dodatno pozornost. Ugotovila pa sem,
da na žalost o njih v povezavi s šolsko knjižnico uradno ne govori nobeno izmed
zakonskih določil.

2.3

KNJIŽNIČNI PROSTOR

Vsaka šolska knjižnica mora imeti prostorske pogoje, ki omogočajo varno in
pregledno ureditev knjižničnega gradiva in tehnične opreme, delo zaposlenih in
nemoteno uporabo gradiva knjižnice. Irval v smernicah za dostop do knjižnic za
uporabnike s posebnimi potrebami (2015) predlaga, kako naj bo urejen knjižnični
prostor. Sicer priporočila niso vezana zgolj na splošne knjižnice, jih je pa potrebno
dosledno upoštevati tudi v šolskih knjižnicah.
 Prostor, namenjen otrokom s posebnimi potrebami, naj bo v osrednjem delu
knjižnice, da ga bodo našli takoj ob vstopu v knjižnico, opremljen naj bo s
primernim gradivom in tehnologijo.
 Do oddelka/prostora, v katerem se nahaja raznovrstno gradivo, med katerim
zasedajo posebno mesto zvočne knjige in drugo prilagojeno gradivo, naj
otroka usmerjajo razumljive usmerjevalne table.
Za boljšo vidljivost in orientacijo pa se priporoča taktilna črta na tleh
(navadno rumene barve), ki vodi do tega oddelka ali dela prostora. Miklič
(2010) prikaže primer Danske, kjer so opremili knjižnico z rdečo črto, ki kot
nit potuje skozi celotno knjižnico in uporabnika vodi po knjižnici do želenega
gradiva. Poleg tega pa so v stene naredili kroge, ki služijo otrokom kot bralni
kotiček, saj se vanje lahko otrok udobno namesti in bere ali pa v njih zgolj
umiri svoje misli.
 V svet knjig in knjižnih junakov, ki prebivajo v šolski knjižnici, lahko učence
privabimo s pomočjo domiselnih ureditev knjižnice, kot je na primer
zabaviščni park, poslikava sten ipd. Na Nizozemskem so se tega lotili tako,

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

15

da so otroke v knjižnico privabili s pomočjo wauu efekta, ki so ga dosegli s
postavitvijo plezalnega zida, po katerem moraš splezati, da dosežeš knjigo.
 Velik vtis na otroka naredi tudi moderno pohištvo in domiseln način, kako bi
otrok sam našel, kar išče.
 Vedno pa imajo na razpolago tudi kakšno novo didaktično miselno »igračo«,
ki se nahaja pri knjižničarju na referenčni mizi in nevede služi poleg krajšanja
prostega časa tudi za povezovanje otroka in knjižničarja, saj se med
aktivnostjo zapleteta tudi v pogovor (Miklič,2010).
Menim, da bi bilo koristno, če bi knjižničar učencem s specifičnimi učnimi težavami
in drugim uporabnikom s posebnimi potrebami večkrat pojasnil, da knjižnica kot
prostor kljub velikemu številu knjig ni namenjena le branju in lahko v njej preživljajo
čas pred ali po pouku, četudi nočejo brati. Menim, da bi na tak način knjižnico
večkrat povezali z občutkom sproščenosti in bi vanjo večkrat vstopili. Na tem
mestu naj še dodam, da so v priporočilih navedeni določeni standardi glede
opreme, velikosti prostora itd., a se ponekod soočajo s prostorsko stisko, z
dotrajano opremo. Stanje ni posledica knjižničarjeve neaktivnosti,

pač pa je

rezultat pomanjkanja sredstev, kar pa je odraz finančne situacije v državi in
prizadene tudi šolske knjižnice.

2.4

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Večji del prostora zavzema knjižnično gradivo, ki mora po navedbah Pravilnika o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) po tematiki
pokrivati vsa učna področja na šoli in ustrezati glede na učni načrt. Na policah
šolske knjižnice se praviloma nahaja leposlovno in strokovno gradivo, tako v
slovenskem kot tujem jeziku, ki ga šola poučuje, referenčna zbirka, gradivo, ki
nastaja na šoli ( šolska publikacija, šolsko glasilo) ter strokovno gradivo z različnih
področi (pedagogika, sociologija, metodika, didaktika …) in serijske publikacije za
učence pa tudi za strokovne delavce šole. Gledano v procentih knjižnična zbirka
sestoji iz 60% leposlovnega gradiva, preostalih 40% pa tvorijo naslovi stroke. Za
tematiko, ki jo obravnavam v svoji nalogi, je izrednega pomena tudi delež lažje
berljivega gradiva v knjižnični zbirki.
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Po smernicah za lažje berljivo gradivo (2007) obstajata dve različni opredelitvi
lažje berljivega gradiva:
- ena se nanaša na jezikovno prilagoditev besedila, zaradi katere je branje takega
besedila lažje od običajnega besedila, vendar pa zaradi tega ni lažje razumljivo
- druga opredelitev pa pomeni priredbo besedila, ki olajša tako branje kot
razumevanje. Nesporno je dejstvo, da lažje berljivo gradivo zelo koristi osebam s
posebnimi potrebami, ki lažje berljivo gradivo potrebujejo stalno, ter osebam z
nezadostnim poznavanjem jezika in omejenimi bralnimi zmožnostmi.
Naj dodam, da lažje berljivo gradivo lahko berejo tudi tisti učenci, ki nimajo
tovrstnih težav, menim pa, da bi bilo smiselno v branje ponuditi take vrste gradivo
tudi vrstnikom tistih učencev s specifičnimi učnimi težavami, ki bi spoznali, da tako
prirejeno gradivo omogoča lažje razumevanje zgodbe in je tako po izgledu kot po
zanimivosti vsebine enako gradivu, ki ga sami berejo. Po navedbah smernic za
lažje berljivo gradivo (2007) se le-tega poslužujejo tako odrasli kot mladina in
otroci.
Zavedati pa se moramo, da lažje berljivo gradivo ne ustreza vsem, ki se soočajo z
enako težavo, še težje pa je poenotiti potrebe po lažje berljivem gradivu
posameznikov iz različnih skupin. Med njimi namreč obstajajo razlike v bralnih
zmožnostih, v namenu uporabe in v različnih življenjskih situacijah, v katerih
uporabniki lažje berljivo gradivo uporabljajo.
Med lažje berljivo gradivo glede na Smernice za lažje berljivo gradivo (2007) sodi
leposlovje, klasična književnost in strokovna literatura. Vse to pa mora biti
napisano prilagojeno. Obstajajo pa nasprotovanja prirejanjem in poenostavljenim
knjižnim delom (npr. mnogi menijo, da je vprašljiva kakovost prirejene literature,
recimo klasičnega romana, ker je zanje prirejeno delo sporočilno in estetsko
vprašljivo). Ustvarjalci morajo stremeti k doslednemu ustvarjanju vzdušja in
čustvenega naboja pri pretvorbi izhodiščnega dela v lažje berljivo obliko, saj oboje
pripomore k temu, da besedilo v knjigi, reviji, časopisu postane lažje berljivo in
razumljivo, obenem pa se mi zdi pomembno, da ohrani prvotno sporočilnost,
zahtevnost in čustvene efekte, ki so prisotni v izvirniku, bralcu pa še vedno
puščajo vtis izvirnika.
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Smernice za lažje berljivo gradivo (2007) se med drugim zavzemajo tudi za to,
da je stil pisanja tak, kot bi avtor direktno nagovarjal bralca, da je delo dinamično,
razgibano, polno dvogovora. Povedi naj bodo kratke, kar pomeni, da obsegajo
največ eno vrstico, istočasno pa naj bodo preproste in jedrnate, dogajanje v
zgodbi naj poteka v logičnem zaporedju in naj bo enostavno ter neposredno,
število likov naj bo omejeno, jezik naj bo preprost s čim manj neznanimi in
abstraktnimi besedami, a še vedno primeren starosti ciljne publike. Menim, da bi
bilo koristno, da se avtorji in ilustratorji pred začetkom ustvarjanja podrobneje
seznanijo s težavami, s katerimi se ciljna publika srečuje. Na tak način bi se veliko
lažje in bolje vživeli v njihove deficite.
K celovitosti in kakovosti tovrstnega gradiva doprinesejo vsekakor tudi zahteve
oziroma priporočila, ki so zapisana v Smernicah za lažje berljivo gradivo (2007) in
se nanašajo na oblikovanje ter samo postavitev lažje berljivega gradiva.
Postavitev besedila naj bo jasna in privlačna, zaželeni so široki robovi in veliki
razmiki med vrsticami, ki naredijo besedilo bolj zračno. Vrstice naj imajo največ
60-70 znakov, ne smejo biti ne predolge ne prekratke, razmak med njimi naj bo od
1.5 do 2.
Oblikovanje besedila mora biti povezano z vsebino, besedilo naj bo natisnjeno v
blokih z omejenim številom vrstic na strani, vse besede istega stavka naj bodo v
isti vrstici, vsaka poved pa naj se deli na tistem mestu, kjer v naravnem govoru
naredimo premor. Priporočljiva je leva poravnava besedila, obojestranska
poravnava ni najbolj primerna, saj so presledki pri tej poravnavi med besedami v
vrsticah neenakomerni, kar povzroča pri učencih še dodatno zmedo. Med odstavki
naj bodo presledki, ki besedilo ločijo in dajejo občutek zračnosti.
Pomemben je privlačen videz knjig in časopisov. Če so knjige namenjene
mladostnikom, ne smejo imeti videza knjig za otroke. Lažje berljiva knjiga mora
izgledati kot »prava knjiga«.
Za najmlajše uporabnike šolskih knjižnic, ki se soočajo s specifičnimi učnimi
težavami, so v prvi vrsti zelo pomembne in priljubljene ilustracije, ki so lahko celo
tako pomembne kot besedilo, saj olajšajo razumevanje prebranega.
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V Smernicah za lažje berljivo gradivo (2007) je jasno določeno, da mora slika
nazorno prikazovati to, o čemer govori besedilo, pojasnjevati mora sporočilo.
Dobra slika poglobi razumevanje. Ilustracija se mora ujemati z besedilom, saj bo
slika, ki usmerja k drugačnemu razmišljanju in ne opisuje istega dogodka kot
besedilo, najverjetneje tistega, ki ima knjigo v rokah, zmedla in bo tistim, ki imajo
težave pri branju, povzročila še dodatne nevšečnosti.
Menim, da ne smemo zmanjševati pomena oblike tiskanih črk, le-te morajo biti
zaokrožene, razločnega in čitljivega videza ter prijetne na pogled.
Priporočljiv je tisk, kjer je med črkami prostor, da si črke ne sledijo tesno druga za
drugo (npr. Arial, Tahoma) v velikosti od 12 do 14 pa tja do 18 pt.
Lažje je brati male tiskane črke, saj s svojimi repki in zankami nad črto in pod njo
poudarjajo svojo obliko v nasprotju z besedilom, napisanim s poudarjenimi in
velikimi tiskanimi črkami.
Posebno mesto zavzema papir, ki naj bo v krem ali sivo beli barvi, vsekakor pa
naj bo brez leska. Smernice za lažje berljivo gradivo (2007) poleg ostalega
opozarjajo tudi na debelino papirja, ki mora biti tako debel, da besedilo ne preseva
na drugo stran. Nikakor pa ne gre pri samem oblikovanju pozabiti na tipografske
znake in tisk.
V svoji nalogi želim poudariti pomen pestrosti oziroma raznovrstnosti lažje
berljivega gradiva. Dejstvo je, da pri nas ne moremo govoriti o pestri ponudbi tega
gradiva, vseeno pa morajo knjižnice slediti ponudbi in povpraševanju. Kljub
majhnosti trga so naše knjižnice založene tako z zvočnimi knjigami kot z zvočnimi
časniki in z zvočnimi periodičnimi publikacijami, s knjigami s povečanim tiskom, s
knjigami v brajici, z VIDEO/DVD knjigami s podnapisi in/ali znakovnim jezikom, z
e-knjigami in taktilnimi slikanicami, kolikor je pač to mogoče.

2.5

RAZNOVRSTNOST GRADIVA PRIMERNEGA ZA UČENCE S
SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI

Predpogoj, da bodo učenci radi zahajali v šolsko knjižnico, je poleg privlačne
prostorske ureditve in logične postavitve gradiva ter prijaznega knjižničarja, pester
izbor gradiva. V IFLA Smernicah za dostop do knjižnic za uporabnike s posebnimi

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

19

potrebami (2015) poleg raznolikosti zvrsti, formata, teme in obsega navajajo
nujnost raznolikosti nosilcev zapisa za osebe z oviranostmi.
Na kontrolnem seznamu se nahajajo poleg lažje berljivega gradiva tudi zvočne
knjige, zvočni časniki in zvočne periodične publikacije, knjige s povečanim tiskom,
knjige v brajici, VIDEO/DVD knjige s podnapisi in/ali znakovnim jezikom, e-knjige
in taktilne slikanice. Nadalje želim posameznim oblikam nameniti nekaj besed.
O nastanku in količini zvočnih knjig je govorila tudi Dolgan Petričeva (2007). Prve
zvočne knjige so bile na kasetah ali na trakovih, sedaj pa poznamo mednarodno
uveljavljen digitalni format zvočnega zapisa DAISY, ki omogoča sočasno
kombinacijo besedila, zvoka in slike v formatu MP3. Zaradi visoke gostote zapisa
je mogoče shraniti tudi do 50 ur zapisa na eni sami zgoščenki. Člani knjižnice si
lahko zvočno knjigo s pomočjo interneta prenesejo na svoj mp3 predvajalnik.
Zvočne knjige navadno izdelujejo komercialne založbe ali knjižnice za slepe in
slabovidne. Dolgan Petričeva (2007) v enem od svojih člankov predstavi zaplete
pri nastajanju zvočnih knjig, ki mnogokrat nastajanje zvočnih knjig upočasnijo. Gre
za spore med nosilcem avtorskih pravic za neko knjigo in prosilcem za
preoblikovanje klasične knjige v zvočno knjigo, ki mora prejeti dovoljenje od
avtorja, da bi lahko oblikoval zvočni zapis. Glede tega se pravila razlikujejo od
države do države. Zelo pomembno je, da je zakonsko določeno, da lahko zvočne
knjige uporabljajo tudi drugi uporabniki s posebnimi potrebami in ne le slepi in
slabovidni. Menim, da bi bilo dobro, da bi poleg splošnih knjižnic s knjižnicami za
slepe in slabovidne sodelovale tudi šolske knjižnice in bi tako učenci s posebnimi
potrebami in težavami pri branju imeli večjo možnost izbire. Poleg tega bi bilo po
mojem mnenju smiselno razmisliti o uveljavitvi določila, ki bi jasno predpisovalo,
kolikšen mora biti letni prirast zvočnih in lažje berljivih knjig na leto.
Dolgan Petričeva (2008) opozarja, da imajo zvočne knjige na digitalnih medijih, ki
počasi nadomeščajo stare na kasetah, dosti boljši sistem za iskanje: le-ta namreč
omogoča hitrejše iskanje določenega poglavja ali strani in vstavljanje knjižnega
zaznamka. Ta tehnologija bo s pomočjo zvočnih knjig olajšala tudi učenje.
Posebna vrsta zvočnih knjig ima dve do tri različne hitrosti za predvajanje, še
posebej koristna je ta vrsta zvočnih knjig za izboljšanje razumevanja prebranega.
Bralec posluša besedilo v njemu primerni hitrosti in tako lažje sledi besedilu v
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tiskani knjigi. Takšne zvočne knjige izdelujejo za otroke in odrasle. Prepričana
sem, da bi predvsem v prvi triadi z uporabo tovrstnih knjig pri vseh učencih (ne
samo pri tistih s specifičnimi ali splošnimi učnimi težavami) branje predstavili kot
zanimivo in sodobno obliko učenja. Mislim, da je učencem s specifičnimi učnimi
težavami v trenutku lažje, če kakršnakoli šolska dejavnost poteka v kombinaciji z
računalniško tehnologijo, sploh pa branje, ki jim je (tu mislim na klasično branje
tiskane knjige) dolgočasno in mukotrpno.
V številnih šolah tovrstne knjige uporabljajo za učenje veščin branja. Dolgan
Petričeva (2007) pojasnjuje, da na področju Skandinavije šole in knjižnice
sodelujejo v okviru programov, kjer se uporabljajo zvočne knjige skupaj s
tiskanimi. Otroci si te knjige lahko izposodijo tudi na dom in berejo ne le za
izboljšanje veščin branja, pač pa tudi za razvedrilo. Žal take prakse pri nas še
nisem zasledila, upam pa, da bo v prihodnosti uporaba tovrstnih zvočnih knjig
postala stalnica.
Dolgan Petričeva (2007) pojasnjuje, da je praznina v povezavi z zvočnimi knjigami
leta 2005 nekoliko zapolnjena, za kar je poskrbela Založba Mladinska knjiga z
zbirko zvočnih knjig za otroke in odrasle. Bolj dejavni pa so na tem področju v
Knjižnici za slepe in slabovidne. Sama opažam pomanjkljivost, ki se kaže v
slabšem sodelovanju šolskih knjižnic in knjižnice za slepe in slabovidne v procesu
medknjižnične izposoje, čemur bi morda morali v prihodnosti dati večji poudarek.
Sama si težko predstavljam šolsko knjižnico brez slikanic. Sama ugotavljam, da
je v zadnjem času vse več avtorjev in založnikov, ki so prepoznali slikanice s
prilagoditvami kot dobro tržno nišo. Opazila sem, da »prilagojene« slikanice niti
niso tako zelo prilagojene, kot jih založniki promovirajo, in gre v bistvu za klasično
slikanico, ki ji le pridajo oznako prilagojena. V večini splošna priporočila za lažje
berljivo gradivo veljajo tudi pri slikanicah.
Dolgan Petričeva priporoča, da naj bo besedilo pri slikanicah le na eni strani, in
sicer naj bo ločeno od ilustracije oziroma naj se nahaja pod ilustracijo (otrokom
povzroča besedilo, ki je razpršeno med ilustracijami, veliko težav pri branju),
pomembno je tudi, da besedilo ne leži na sami ilustraciji. Glede izrazoslovja pa
Dolgan Petričeva (2007) priporoča izogibanje arhaičnim izrazom. Prva asociacija
ob besedi slikanica so seveda lepe ilustracije, ki vsakemu učencu olajšajo
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ne le tistim, ki imajo specifične ali splošne učne

težave. Le-te naj bodo v kontrastnih barvah in naj ne vsebujejo veliko podrobnosti.
Ker učenci v začetku berejo tako, da s prstom sledijo besedilu, naj bo razmak med
vrsticami dovolj velik, besedilo pa dovolj pregledno. Bralna zahtevnost besedila naj
bo za dve leti nižja od dejanske starosti učenca. Menim, da lažje berljiva slikanica
ni namenjena zgolj branju, pač pa lahko otrok na predlog specialnega pedagoga
ali knjižničarja poimenuje predmete na ilustracijah, ob ilustraciji lahko sestavi svojo
zgodbo. Knjižničar naj večkrat poudari, da je knjiga, slikanica lahko podlaga
mnogim dejavnostim, npr. pogovoru, tvorjenju dialoga, uprizarjanju dogajanja itd.
Smernice za lažje berljivo gradivo (2007) poudarjajo koristnost in nepogrešljivost
zvočnih revij, preko katerih so uporabnikom dostopne informacije o svetovnih
dogodkih, znanosti, medicini, umetnosti, o svetu slavnih (kar zelo zanima najstnike
v šolski knjižnici) in drugih vsakodnevnih temah. Tovrstne revije bi bile po mojem
mnenju zelo priljubljene pri učencih z raznimi splošnimi in specifičnimi učnimi
težavami pa tudi pri drugih učencih s posebnimi potrebami. Dejstvo pa je, da bi
šolska knjižnica težko sama ustvarjala tako vrsto revij, zato bi bilo potrebno
sodelovanje s knjižnico za slepe in slabovidne, preko katere bi si šolska knjižnica
za nekaj časa izposodila kakšno številko določene zvočne revije ali pa bi učencem
povedala, da take revije obstajajo in bi jih napotila do knjižnice, kjer jih imajo
oziroma jim bi omogočila medknjižnično izposojo. Opozarjam pa na pomanjkanje
najstniških zvočnih revij, ki ustrezajo starosti osnovnošolcev. Zgolj kot primer naj
omenim svoja opažanja, ki sem jih zasledila na praksi v šolski knjižnici, in sicer je
predvsem pri fantih opaziti večje poseganje po predhodnicah zvočnih revij, torej po
klasičnih revijah kot pa po knjigah. Temu botrujejo krajša besedila v revijah, teme,
ki jih zanimajo, več slikovnega materiala. Veliko prednost že pri tiskanih revijah
vidijo v tem, da jih ni potrebno prebrati od začetka do konca, poleg branja ponujajo
reševanje različnih kvizov, testov, križank. Menim, da k priljubljenosti klasičnih revij
pripomore tudi format in manjši obseg strani. Pri zvočni različici revij pa gre le za
sledenje tiskanemu izvirniku in uživanju ob poslušanju, zatorej se po mojem
mnenju za priljubljenost zvočnih revij ni bati.
Nekaj besed je v Smernicah za lažje berljivo gradivo (2007) namenjenih tudi
časopisom. Časopisi so po mojem mnenju sicer namenjeni starejši populaciji
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zaradi obravnavanja resnejših tem, vendar pa se jih učenci poslužujejo
predvsem takrat, ko je potrebno izdelati kakšno seminarsko nalogo ali pripraviti
nastop o domačem kraju. Prav zaradi prej omenjenega namena uporabe je
potrebno tudi te prilagoditi, tako zaradi lažjega branja kot tudi zaradi možnosti
samostojne uporabe pri učencih s specifičnimi ali splošnimi učnimi težavami.
Vsekakor prilagoditve zagovarjam, a naj kljub prilagoditvam obdržijo klasično
formo oblikovanja, težavnost jezika in vsebine člankov. Uporabniku bomo olajšali
uporabo, če se bomo izognili dvomljivim naslovom člankov, preveč strokovnim in
simboličnim besedam. Tako kot drugod imajo tudi tu dodano vrednost fotografije,
ki se morajo nanašati izključno na temo članka, da uporabnika ne zmedejo. Članki
naj ne bodo prenatrpani s podatki, le-ti naj bodo umeščeni v kontekst z dodatnimi
pojasnili.
V času tehnološkega napredka je pri mladih zelo priljubljeno neknjižno gradivo,
nič drugače ni niti pri učencih s specifičnimi učnimi težavami, tega se zavedajo tudi
ustvarjalci Smernic za lažje berljivo gradivo (2007), ki neknjižno gradivo označijo
kot zelo koristno za učence, ki imajo bralne težave, ali so le oklevajoči bralci, težko
usmerijo pozornost itd. Zanje so primerni predvsem podnaslovljeni filmi in ne tisti,
ki so animirani. Učenci z bralnimi težavami težko sledijo zgodbi v filmu zaradi
težkega pogovornega jezika. Na Danskem so tako na primer izdelali posebne
različice celovečernih filmov, risank s podnapisi, ki pa so prirejeni za lažje branje,
kar pa ne pomeni, da je zgodba v filmu ali risanki manj zanimiva. Žal moram tudi
tu dodati, da se sama še nisem srečala s takimi filmi ali risankami, mogoče bi bilo
smiselno po vzoru kolegov z Danske razmisliti o sodelovanju med produkcijsko
hišo, skupino defektologov, knjižničarjev, ki bi s skupnimi močmi priredili določene
risanke ali filme oziroma oblikovali tekst v risanki ali filmu s primernim besediščem,
ki bi bili razumljivi tudi za učence, ki imajo zelo izrazite specifične kot tudi splošne
učne težave in zaradi le-teh težko sledijo zgodbi v filmu ali risanki.
Zavedamo se, da se iz dneva v dan pojavljajo novi nosilci informacij, ki za uporabo
zahtevajo ustrezno tehnologijo. Mnenja sem, da le-ta velikokrat pripomore k
lažjemu soočanju s težavami in omogoča nemoten dostop do informacij in
uporabo gradiva. V nadaljevanju želim opozoriti na informacijsko tehnologijo,
prirejeno za uporabnike s specifičnimi učnimi težavami.
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ZA
UČNIMI

TEŽAVAMI
Zaslediti je, da je branje z zaslona računalnika, tablice ali telefona za učence
oziroma uporabnike z učnimi težavami lažje, kot je samo branje knjige , ki jo držijo
v rokah, poleg tega pa pri mlajših generacijah tudi nekoliko bolj priljubljeno in
zabavno. Zato je koristno, da ima šolska knjižnica v svojih prostorih računalnik,
opremljen z ustrezno programsko opremo, ki je v prvi vrsti namenjen učencem z
učnimi težavami ali kakršnimikoli drugimi posebnimi potrebami. Najbolje bi bilo, da
je ta računalnik nekoliko odmaknjen od ostalega dogajanja v knjižnici, s čimer se
tem učencem zagotovi miren prostor in večjo mero zasebnosti.
Na tovrstnih računalnikih naj bodo nameščeni programi za prepoznavanje glasu in
govorjenja, urejevalniki besedila, slovarji, črkovalniki, ki so posebej primerni za
dislektike, saj sproti označijo nepravilno napisano besedo in jo lahko dislektik
nemudoma popravi, grafični organizatorji, prevajalniki (Dolgan Petrič, 2007).
Tako kot knjižnica zagotavlja dostop do interneta in elektronskih podatkovnih zbirk
večini uporabnikov, mora to možnost zagotoviti tudi učencem, ki imajo specifične
in splošne učne težave. To stori tako, da poleg navedenih programov

nekaj

računalnikov opremi tudi s programom za sintezo govora in povečavo besedila.
Poleg tega pa mora priskrbeti posebno inačico urejevalnikov besedila, ki ustrezajo
uporabnikom s težavami pri branju in črkovanju. Ta posebna inačica urejevalnika
besedila omogoča prepoznavanje glasu. V kotičku z informacijsko tehnologijo pa
naj svoje mesto najdejo tudi bralna peresa, diktafoni, CD predvajalniki, ki
omogočajo poslušanje zvočnih knjig, kasetofon (Skat Nielsen in Irval, 2007). Po
mojem mnenju bi veljalo razmisliti o tako imenovanih »celicah«, kjer lahko
posameznik posluša glasbo preko slušalk, gleda risanko ali film na DVD
predvajalniku ali pa v času čakanja na avtobusni prevoz odigra kakšno igrico, ki pa
naj ne bo nasilne narave. Še bolje bi bilo, če bi poleg zabave neposredno ponujala
tudi kombinacijo didaktičnih elementov in koristnih vsebin in bi na ta način
pripomogle k okrepitvi njihovih šibkih področji. Vedeti moramo, da učenci, ki imajo
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specifične ali splošne učne težave, nočejo biti izpostavljeni pred drugimi, zato
se raje umaknejo v svoj svet. Menim, da bi bile multimedijske celice v šolski
knjižnici idealna rešitev. Je pa res, da se knjižnice spopadajo s pomanjkanjem
takih »celic«, kar je posledica ali prostorske stiske ali pa pomanjkanja sredstev.
Če ima šolska knjižnica »multimedijsko celico«, ima navadno eno samo, redko
več, kar pomeni, da morajo otroci čakati, da pridejo na vrsto. Ker pa je za učence
s specifičnimi učnimi težavami značilna nizka stopnja potrpežljivosti, se zna
zgoditi, da se bodo zaradi zasedenosti multimedijske celice obrnili in odkorakali iz
knjižnice ter jo zaznali kot en sam dolgčas. Tisti učenec, ki celico uporablja, pa ima
za uporabo opreme in multimedijske celice omejen čas uporabe, kar lahko sproži
pri njih nezadovoljstvo in jezo, ki se prenese kar na celotno knjižnico kot tako.
Že res, da tehnologija prinaša veliko prednosti, vendar pa obstajajo tudi slabosti,
na kar opozarja tudi Dolgan Petričeva (2007). Večina omenjene programske
opreme je

izdelana za angleški jezik, kot na primer program za pretvarjanje

besedila v govor (Kurzweil Reader), program prepoznavanja glasu (Dragon
Naturally Speaking Jaws), program za organiziranje idej (Inspiration) in drugi. Za
slovensko govorno področje je primeren programski paket Amebis - Govorec, ki
pretvori poljubno slovensko besedilo v govor. Besedilo analizira, pretvori simbole v
besede, besedilo naglasi, določi izgovorjavo in prebere. Sicer je programski paket
v prvi vrsti namenjen slepim in slabovidnim, a ga lahko uporabljajo med drugim
tudi uporabniki s specifičnimi učnimi težavami, namesto katerih bo program
prebral besedilo.
Na tem mestu bi bilo smiselno nekaj besed nameniti tudi spletni strani knjižnice. V
Smernicah za knjižnične storitve za osebe z disleksijo (2008) navajajo nekaj
predlogov, ki bi koristili pri oblikovanju spletne strani šolske knjižnice. Spletna
stran šolske knjižnice naj bo lahko berljiva, preprosto oblikovana in ima preprost
uporabniški vmesnik z omogočeno zvočno različico spletne strani.

2.7

SISTEMATIČNA UREDITEV GRADIVA

Za knjižnice je značilna sistematična ureditev gradiva, kar velja tudi v šolski
knjižnici. Tako Ifline smernice za dostop do knjižnic za uporabnike z oviranostmi
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(2015) kot Smernice za knjižnične storitve za osebe z disleksijo (2007) že na
začetku poudarijo, kako pomembno je, da je gradivo za osebe z bralnimi in
drugimi specifičnimi ter splošnimi učnimi težavami dostopno v osrednjem delu
knjižnice, saj ga na ta način lahko ta posebna skupina uporabnikov opazi takoj ob
vstopu v knjižnico.
Preden pojasnim po mojem mnenju primerno in ustrezno ureditev gradiva za
učence s specifičnimi učnimi težavami, želim predstaviti svoj pogled na
pomanjkljivost, ki se pojavlja v smernicah. Moti me predvsem to, da se smernice
osredotočajo na prilagoditve v splošnih knjižnicah, in sicer se nanašajo na
uporabnike s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi učenci s specifičnimi in
splošnimi učnimi težavami, manjkajo pa konkretni predlogi glede prilagoditev, ki se
nanašajo tako na postavitve gradiva kot na prej obravnavane segmente v šolski
knjižnici za to skupino uporabnikov.
Standardna ureditev gradiva v šolski knjižnici, ki zahteva postavitev enot po prvi
črki priimka avtorja, ni najbolj primerna za dislektike zaradi obračanja in izpuščanja
črk in številk. Poleg tega pa jim preglavice povzroča zaporedje črk v abecedi. Tako
je za njih omenjena ureditev precej kaotična. Menim, da je veliko bolj smiselno in
prijazno do učencev s specifičnimi in splošnimi učnimi težavami ter drugimi
posebnimi potrebami označevanje in postavitev gradiva s pomočjo piktogramov. V
nadaljevanju bom podrobneje pojasnila pojem piktogram, opredelila bom, kakšni
morajo biti piktogrami, kakšno je stanje označevanja in postavitve gradiva v
slovenskih šolskih knjižnicah ter odgovorila na vprašanje, zakaj je taka postavitev
gradiva za učence s specifičnimi in splošnimi učnimi težavami primernejša od tiste
klasična.
2.7.1 Ureditev gradiva s pomočjo piktogramov
Piktogram je poenostavljena slika, ki predstavlja predmet ali pojem. Jevnikarjeva
ter Mikličeva (2014) pojasnjujeta, da je pri oblikovanju piktogramov potrebno zelo
paziti, da so le-ti preprosti in jasni. Poleg tega pomembno vlogo igra oblika in
barva piktograma. Za en piktogram naj prevladuje le ena barva, enako velja tudi
za število simbolov, ki predstavljajo zvrst. Priporočljivo je, da je med ozadjem in
sliko dovolj opazen kontrast v barvi. Da bi bili piktogrami v pomoč uporabnikom v
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šolski knjižnici in ne zgolj sami sebi namen, morajo biti vidni, opazni ter
postavljeni na pravem mestu. Ko sem prebirala literaturo s to tematiko, se mi je
porodilo vprašanje, koliko šolskih knjižnic pri nas uporablja označevanje gradiva
ter njegovo postavitev s pomočjo piktogramov. V Sloveniji je le peščica knjižnic, ki
uporabljajo piktograme. Večinoma so to splošne knjižnice. Na tujem pa bi lahko
rekla, da je uporaba piktogramov že kar stalna praksa, kar dokazuje tudi primer
sicer splošne knjižnice v Oaklandu. Noako (2005) pojasnjuje, kako so v Oakland
public library v sodelovanju s California State library oblikovali 150 barvnih
piktogramov, ki jih uporabljajo na glavnem oddelku, na oddelku za otroke ter na
oddelku za mladino. Za razliko od naših knjižnic piktogramov nimajo prilepljenih na
gradivu, temveč so vstavljeni v manjše plastične ovitke, ki so pritrjeni na police z
gradivom, tako da malenkost odstopajo od njih, da so dobro vidni. Po besedah
Noaka (2005) so v Oakland public library piktogrami manjše velikosti, ker z njimi
niso želeli ovirati prehodov med policami. Postavljeni so tam, kjer se določeno
področje/zvrst prične, ter ponovno tam, kjer se zaključi. Pri nas je s piktogrami
večinoma označeno le leposlovje, medtem ko imajo v omenjeni knjižnici izdelane
piktograme za celotno DDK klasifikacijo. Pri njih je piktogram sestavljen iz slike in
vrstilca DDK. Uvedli so jih z namenom, da bi pomagali v prvi vrsti uporabnikom z
učnimi težavami, seveda pa so v pomoč tudi tistim, ki ne razumejo jezika in vsem
tistim, ki se v knjižnici bolje znajdejo s pomočjo vizualnih podob. Omenila sem že,
da so piktogrami v veliko pomoč prav dislektikom (Noako,2005). Z navedbami
Naoka o tem, kako zelo koristni so za uporabnike s specifičnimi in splošnimi
učnimi težavami, se v popolnosti strinjam, zato sem mnenja, da bi bilo uporabo
piktogramov zelo dobro prenesti tudi v šolske knjižnice in bi s tem še kako olajšali
skrbi učencev z učnimi težavami, ko vstopijo v knjižnico. Šesek in Šauperl (2010)
pojasnjujeta, kakšne so prednosti in slabosti označevanja s piktogrami. Pozitivno
se jima zdi to, da bi lahko učenci v šolski knjižnici s pomočjo piktogramov
samostojno poiskali gradivo, ki jim je všeč, ali pa bi se izognili tisti zvrsti ali
tematiki, ki jih ne zanima. Vse to bi naredili brez navzočnosti knjižničarja. Če jim je
bila knjiga všeč, lahko brez večjih težav poiščejo gradivo, ki imajo enak piktogram
kot tisto, ki so ga prebrali. Manj primerno pa se jima zdi označevanje gradiva s
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piktogrami za tiste učence, ki namesto po zvrsti ali tematiki gradivo izbirajo
glede na avtorja.
Piktogrami v šolski knjižnici so sicer razumljivi že prvošolcem, torej ni bojazni, da
jih najmlajši ne bi razumeli, je pa vsekakor po mojem mnenju smiselno ob uvedbi
piktogramov narediti v šolski knjižnici razstavo le-teh, kjer naj bo predstavljen
pomen vsakega simbola, poleg tega pa naj bo zapisano pojasnilo, katero zvrst ali
tematiko piktogram opredeljuje. Za lažje razumevanje naj ima knjižničar pri
izposojevalnem pultu tudi legendo, ki jo bodo učenci lahko uporabljali, če se bodo
znašli v zagati. Menim, da bo knjižničar z razstavo piktogramov poskrbel za večjo
promocijo šolske knjižnice in bo mogoče pritegnil v knjižnico še več učencev. Po
besedah Jevnikarjeve in Mikličeve (2014) pa imajo knjižničarji kar nekaj težav v
primerjavi z otroki, in sicer se knjižničarji spopadajo s težavo, kako oblikovati tak
piktogram, ki bi vsem učencem ponazarjal tisto, kar naj bi v resnici predstavljal. Po
mnenju Jevnikarjeve in Mikličeve (2014) bi se knjižničar v šolski knjižnici tem
težavam izognil tako, da bi učence v okviru pouka motiviral, da bi sami predlagali
piktograme na primer za določeno zvrst leposlovja. Samo izdelavo predlaganih
piktogramov pa bi izpeljali v okviru likovnega pouka, kjer bi narisali simbole za
določeno zvrst leposlovja in bi s tem dodali svoj delež šolski knjižnici.
Preko tovrstnega sodelovanja šolski knjižničar prejme največ povratnih informacij
o tem, kateri piktogrami so primerni za določeno zvrst, katere bi bilo potrebno
dopolniti ali jih zamenjati z drugimi. Da učenci nimajo težav z razumevanjem
pomena piktogramov in so zadovoljni z uvedbo le-teh v svoji šolski knjižnici,
potrjuje tudi raziskava, ki je potekala na Osnovni šoli Vita Kreigherja, s katero so
skušali ugotoviti, kako bodo piktogrami sprejeti s strani učencev ob uvedbi ter
kako uspešno učenci prepoznajo pomen le-teh. V raziskavi je sodelovalo 26
učencev od 2. do 7. razreda, pokazalo se je, da pri prepoznavanju pomena
piktogramov niso imeli večjih težav. Bolje pa so jih sprejeli tisi učenci, ki so bili pri
projektu prisotni od samega začetka in so pomagali pri zavijanju in opremljanju
gradiva s piktogrami (Jevnikar, Miklič,2014).
Druga možnost postavitve oziroma označevanja gradiva v šolski knjižnici, ki bi po
mojem mnenju prav tako zelo ustrezala učencem s specifičnimi in splošnimi
učnimi težavami, je način označevanja z barvnimi trakovi in pikami, kakršnega

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

28

se poslužujejo v knjižnici Šolskega centra Novo mesto. Sama bi lažje berljivo
gradivo označila z rumeno piko, poleg le-te pa bi barvni trak predstavljal starostno
stopnjo, za katero je primerno gradivo. Na primer zelen trak bi označeval 1. triado,
rdeč trak 2. triado in moder trak zadnjo triado. Menim, da ima tako označevanje
gradiva svoje prednosti, če bo tako označena lažje berljiva knjiga

na primer

postavljena na kakšno drugo polico, jo bo knjižničar hitreje opazil in jo bo odnesel
na primerno mesto. Če bodo pa lažje berljive knjige zamešane med seboj glede
na starostno stopnjo, a še vedno skupaj, bo po barvi traku to hitro opazil tudi
učenec in jo bo postavil na pravo mesto. V primeru, ko si bo učenec želel knjigo
ogledati in bo ugotovil, da mu iz različnih razlogov ne ustreza, jo bo lahko postavil
na svoje mesto brez večjih težav, saj bo videl, kje so postavljene knjige z enako
barvo traku kot tista. Naj pojasnim, da s tovrstnim označevanjem ne želim ločevati
učencev v šolski knjižnici na tiste s posebnimi potrebami in na tiste brez njih, saj
se tako označeno gradivo nahaja v istem prostoru kot vse ostalo gradivo
namenjeno učencem, le da bi želela tistim učencem, ki potrebujejo lažje berljivo
gradivo, olajšati iskanje le-tega in samo izbiro. Seveda pa kljub označbam lahko
po tem gradivu posežejo tudi ostali učenci.
Tako kot opozarjata Šesek in Šauperl (2010) se tudi sama zavedam, da dodatne
oznake na gradivu, ki olajšajo iskanje uporabnikom, niso vidne v računalniškem
katalogu, če pa so te oznake edini podatek na knjigi, ki pojasnjujejo novo
razvrstitev gradiva, lahko pride do zmede za tiste, ki gradivo iščejo preko kataloga,
ker ne bodo našli pravih podatkov o lokaciji. Vsako gradivo, ki ga prestavimo na
drugo lokacijo in je del nove postavitve, ki je ločena od standardne postavitve po
UDK vrstilcu, mora imeti na nalepki in tudi v računalniškem katalogu zapisano
dodatno oziroma novo postavitveno oznako, ki je lahko številska, črkovna ali pa
kombinacija obojega.
S tem zaključujemo poglavje vezano na knjižnični prostor, knjižnično gradivo in
opremo, hkrati pa ne smemo pozabiti, da je za uspešno delovanje knjižnice
oziroma za uspešno šolsko knjižnico ključnega pomena usposobljen šolski
knjižničar. S to tematiko se bom ukvarjala v nadaljevanju.
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3 ŠOLSKI KNJIŽNIČAR
Knjižničarji so zelo mnogostranski. Misliš si, da samo sedijo za svojim pultom v
tišini in miru. V resnici pa jih lahko imamo na sumu, da načrtujejo revolucijo, ljudje.
Z njimi ni šale. (Michael Moore)
Šolski knjižničar je tisti posebni posrednik med učencem in knjigo, ki učencu daje v
roke knjigo in s tem neposredno ustvarja stik med učencem in knjigo. Prav zaradi
tega lahko na številne načine vpliva na učenčev stik s knjigo in tako sooblikuje
njegov odnos do knjige in branja (Grosman, 2006).

3.1

KOMPETENCE ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA

Zabukovec (2014) pojasnjuje, da so kompetence tiste lastnosti, ki šolskemu
knjižničarju omogočajo učinkovito, uspešno in kakovostno opravljanje zahtevanih
aktivnosti, ki so opredeljene pri delu in nalogah. Med najpomembnejše naloge
šolskega knjižničarja sodi informacijsko opismenjevanje učencev. Za šolskega
knjižničarja je pomembnih več kompetenc, in sicer na področju profesionalnega
znanja, na področju spretnosti, sposobnosti in zmožnosti ter na področju osebnih
lastnosti (stališča, odnosi, ravnanja). Dodala bi, da je poleg vseh navedenih
kompetenc izjemnega pomena tudi občutek za delo s tovrstno populacijo, ki ga
šolski knjižničarji pridobijo na različne načine.

3.2

KAKO NAJ BO USPOSOBLJEN KNJIŽNIČAR ZA DELO Z
UČENCI S SUT?

Osebe z učnimi težavami imajo običajno po večini nizko raven samospoštovanja.
V času svojega šolanja so velikokrat doživljali neuspehe in postali zelo ranljivi,
zato se je potrebno še toliko bolj potruditi, da se bo ta vedno večja skupina
uporabnikov, ki ni vajena knjižnice, počutila ob obisku knjižnice dobrodošla. To pa
je povezano tudi s spreminjanjem odnosa pri knjižničnih delavcih in z njihovim
izobraževanjem za primeren način pristopanja in pomoči uporabnikom s
posebnimi potrebami.
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Kot sem že prej omenila, lahko posebne učne potrebe povzročijo občutke
negotovosti pri osebju knjižnice. Na srečo pa obstajajo načini, kako te težave
premagati.
Da do omenjenih občutkov pri knjižničarju, ko stopi na svojo profesionalno pot, ne
pride, je po mnenju Nielsenove (2007) nadvse pomembno, da fakultete in druge
ustanove, ki skrbijo za izobraževanje knjižničarjev, v svoje učne programe vključijo
tudi vsebine o skupini uporabnikov s posebnimi potrebami. Najbolje je, da študenti
v času študija pridobijo čim več znanja o težavah pri branju ter o drugih specifičnih
in splošnih učnih težavah, ki jih imajo uporabniki s posebnimi potrebami in o široki
paleti potreb te ranljive skupine uporabnikov. Zelo koristno informacijo lahko da
študentom na primer oseba z disleksijo, ki jo oddelek lahko povabi na eno od
svojih predavanj. Ta oseba študente seznani z gradivi, multimedijsko opremo, s
storitvami in prilagoditvami, ki si jih uporabniki s posebnimi potrebami želijo v
knjižnici. Prav tovrstno srečanje je pogosto najboljši način za globlje razumevanje
določenega stanja ali težave. Ni pa to edina pot do znanja o učencih s specifičnimi
in splošnimi učnimi težavami tako za študente bibliotekarstva kot za šolske
knjižničarje.
Nielsonova (2007) pojasnjuje, da knjižničar svoje že pridobljeno znanje na fakulteti
o uporabnikih s posebnimi potrebami, o njihovih težavah, informacijskih potrebah
in željah lahko poglobi tekom dela s pomočjo specializiranih delavnic, z udeležbo
na posvetovanjih in delavnicah, s sodelovanjem z lokalnimi društvi, z
obiskovanjem organizacij v skupnosti, ki služijo ljudem s posebnimi potrebami, z
uporabo gradiva in periodike, ki vsebuje vire in gradiva o posebnih potrebah, s
pomočjo katerega bi se lažje odločali o primernih zbirkah in storitvah za osebe s
posebnimi potrebami in z udeležbo na posvetih s specialnimi pedagogi, učitelji,
defektologi. Nielsonova (2007) pojasnjuje, da bi bilo dobro, če bi se omenjenih
posvetov udeležila tudi katera izmed oseb s posebnimi potrebami, ki knjižničarju in
ostalim sodelujočim na posvetu predstavi svoje težave in potrebe. Z omenjenimi
načini izobraževanja šolski knjižničar pridobiva nova znanja in posledično skrbi
tako za strokovno kot tudi osebnostno rast. Na tem mestu želim opozoriti na
pomanjkanje tovrstnih vsebin v okviru študija bibliotekarstva. Je pa tudi res, da bi
morali po mojem mnenju tako mi, ki smo začetniki v bibliotekarski stroki, kot tudi
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tisti, ki so v tej stroki aktivni že vrsto let, svoja znanja o teh posebnih oziroma
ranljivih skupinah uporabnikov poglabljati bolj samoiniciativno, na primer s
pomočjo literature, ki je na voljo, ter s povezovanjem z drugimi kolegi iz šolskih
knjižnic, s katerimi bi lahko izmenjali izkušnje in mnenja, ne pa le čakati in upati,
da bo različna izobraževanja na to temo organiziralo vodstvo šole.
Menim, da je ob izobrazbi šolskega knjižničarja smotrno razmisliti tudi o tem,
kakšne in katere lastnosti naj bi imel šolski knjižničar, da ga bodo otroci s
specifičnimi učnimi težavami sprejeli z odprtimi rokami.
3.2.1 Lastnost dobrega šolskega knjižničarja
Vsak knjižničar bi se moral zavzemati za to, da knjižnica predstavlja otrokom s
specifičnimi učnimi težavami in ostalimi posebnimi potrebami varno zatočišče in
enega od najljubših krajev za preživljanje časa. Temu botruje tudi osebni odnos
knjižničarja do omenjenih uporabnikov. Dober odnos med knjižničarjem in
učencem lahko premosti marsikatero oviro na poti učenca do knjižnice.
Po besedah Dolgan Petrič (2007), Dorsey (2005) ter Harding in Zwitter (2012) se
od knjižničarja pričakuje, da mora biti komunikativen, da se izogiba žargonu, da je
potrpežljiv do uporabnikov s specifičnimi učnimi težavami ter seveda tudi do vseh
ostalih uporabnikov, prav tako mora biti prijazen, a ne pokroviteljski, tudi ne
nesramen, vedno mora biti pripravljen pomagati, a ne sme biti vsiljiv in ne sme
pomilovati. V komunikaciji predvsem z učenci s specifičnimi učnimi težavami naj
bo jasen in dosleden. Značilno za te učence je namreč, da so precej plašni, zato
naj knjižničar pristopa do njih mirno, znati jih mora poslušati, poleg tega pa naj
učence vzpodbuja k samostojnosti, do njih naj bo iskren, učencev in njihovih težav
naj ne izpostavlja pred drugimi, slabših bralcev naj ne popravlja, naj ne dokončuje
njihovih stavkov, z njimi naj se pogovarja kot z ostalimi in ne kot z otroki, pri delu s
takimi učenci naj bo sproščen, njegova vprašanja naj terjajo kratke odgovore,
pogosto naj pohvali njihove dosežke, a naj jih ne poveličuje, navodila, ki jih daje
tem učencem, naj bodo jasna in kratka ter ločena na posamezna opravila.
Predvsem pa zgoraj navedeni avtorji menijo, da je pomembno, da pri teh učencih
šolski knjižničar vzbudi občutek, da so tudi oni uporabniki, ki si želijo biti sprejeti in
biti vključeni v dejavnosti knjižnice ter želijo imeti dostop do njim primernih storitev
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in gradiva. Menim, da knjižničar s takimi lastnostmi ne bo sameval v knjižnici,
njegovi redni obiskovalci pa bodo tudi učenci s specifičnimi učnimi težavami ali
drugimi posebnimi potrebami. Knjižnica brez uporabnikov bi bila enostavno sama
sebi namen, česar pa knjižničarji nikakor nočemo. V naslednjem poglavju bo tako
govora o uporabnikih šolske knjižnice, ki imajo različne posebne potrebe, med
katere pa se uvrščajo tudi specifične učne težave, ki so osrednja tema te naloge.

4 UPORABNIKI ŠOLSKE KNJIŽNICE S POSEBNIMI POTREBAMI
Uporabniki šolske knjižnice so vsi učenci šole, torej tudi tisti s posebnimi
potrebami. Šolska knjižnica ne sme ločevati svojih uporabnikov glede na njihov
deficit na dobre in slabe bralce, glede na versko ali rasno pripadnost itd. Kot že
omenjeno v šolsko knjižnico navadno sicer redkeje zahajajo tudi učenci s
posebnimi potrebami. Zanje je po besedah Kavklerjeve (2008) značilno, da imajo
izrazitejše potrebe na več področjih, posebne potrebe jim tako onemogočajo rabo
učnih gradiv ter učnih in tehničnih pripomočkov, ki jih pri pouku ali doma
uporabljajo njihovi vrstniki, poleg tega pa posebne potrebe zahtevajo posebno
vzgojno-izobraževalno obravnavo, ki se po kakovosti in količini razlikuje od
povprečne učne pomoči, ki so jo deležni vrstniki v šoli. Ko govorimo o izrazu otroci
/osebe s posebnimi potrebami, govorimo o krovnem terminu, ki po navedbah
Kavkler in Magajne (2008) vključuje od 20-25% populacije učencev. Posebne
potrebe vsakega posameznika so različne in se raztezajo na kontinuumu od lažjih
do zelo izrazitih. Pri nas imamo po Zakonu o osnovni šoli iz leta 1996 opredeljenih
9 podskupin otrok s posebnimi potrebami, če pa prištejemo še skupino otrok s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki je dodana v Zakonu o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami iz leta 2000, imamo 10 podskupin otrok s posebnimi
potrebami (Kavkler in Magajna, 2008).
Tako zakon o osnovni šoli (2006) med uporabnike s posebnimi potrebami uvršča
sledeče skupine otrok:
- otroci z motnjami v duševnem razvoju
- slepi in slabovidni
- gluhi in naglušni
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- gibalno ovirani
- dolgotrajno bolni otroci
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
- nadarjeni učenci
- učenci z učnimi težavami
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
Vse naštete skupine so uporabniki šolske knjižnice in imajo pravico zadovoljiti
svoje informacijske potrebe, zatorej jim mora knjižnica priskočiti na pomoč z
določenimi prilagoditvami. V literaturi je sicer kar nekaj napisanega o prilagoditvah,
ki jih mora knjižnica nuditi uporabnikom s posebnimi potrebami, a se le-te
navezujejo na splošno knjižnico ter po večini na gibalno ovirane ter gluhe in
naglušne uporabnike, uporabnikom s specifičnimi učnimi težavami pa je
namenjenih le nekaj vrstic in še to seveda v povezavi z lažje berljivim gradivom.
Glede na priporočila ki sta jih podali Irvall in Nielsen - avtorici Iflinih smernic za
dostop do knjižnic za uporabnike s posebnimi potrebami (2015) je potrebno v prvi
vrsti tem uporabnikom zagotoviti fizični dostop do same knjižnice, kar pomeni, da
je potrebno odstraniti arhitektonske ovire na poti do stavbe,
potrebno

že ob vhodu je

namestiti razumljive in vidne usmerjevalne table. Gledano z vidika

uporabnika, ki ima specifične učne težave,

sam nima tako velikih težav z

arhitektonskimi ovirami kot uporabnik, ki je na invalidskem vozičku, a se lahko
pojavijo težave pri vstopu v knjižnico zaradi slabše orientacije,

če le-ta nima

nameščenih usmerjevalnih tabel in črte, ki vodi uporabnika do polic z ustreznim
gradivom. Deines –Jones in Van Fleet (1995) dodajata, da je potrebno vsaj enkrat
dnevno preveriti, ali so prehodi v knjižnici prosti, ali so tla suha, ali so stoli
postavljeni k mizam. Kot že rečeno, ovire v prostoru, kot so vozički, kupi knjig,
nepospravljeni stoli, preglavice povzročajo tudi učencem s specifičnimi učnimi
težavami

zaradi

njihove

okornosti,

slabega

predvidevanja

razdalje

med

predmetom, ki se nahaja v prostoru, in njimi samimi, kar pomeni, da se pogosto
zaletavajo v stvari, jih porušijo itd.
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V IFLINIH smernicah za dostop do knjižnic za uporabnike s posebnimi
potrebami (2015) je navedeno tudi, da mora knjižnica tako kot ostalim
uporabnikom tudi uporabnikom s posebnimi potrebami omogočiti dostop do
tiskanega gradiva na policah kot tudi do gradiva v elektronski obliki. Smernice
poleg tega dodajajo še, da je naloga knjižnice tudi, da zagotovi gradivo na
raznolikih nosilcih, ki bo ustrezalo različnim skupinam uporabnikov (npr. zvočne
knjige, zvočni časniki in zvočne periodične publikacije, knjige s povečanim tiskom,
lažje berljive knjige, video/DVD knjige s podnapisi itd.).
V Iflinih smernicah za dostop do knjižnic za uporabnike s posebnimi potrebami
(2015) je opredeljena pravica uporabnikov s posebnimi potrebami do dostopa do
računalnikov in druge podporne tehnologije, ki uporabo knjižnice in gradiva olajša
vsem skupinam uporabnikom s posebnimi potrebami brez izjeme. S tem
namenom pa mora imeti knjižnica v svojih vrstah tudi knjižničarja, ki je usposobljen
za uporabo tehnologije in lahko ob možnih zapletih priskoči na pomoč uporabniku.
Ko uporabnik s posebnimi potrebami išče informacije o knjižnici ali gradivu, bo
morda sprva poskušal sam priti do njih, in sicer s pomočjo spletne strani knjižnice
ali knjižničnih katalogov v elektronski obliki. Irvall in Nielsen v Smernicah za
dostop do knjižnic za uporabnike s posebnimi potrebami (2015) pojasnjujeta, da
mora biti spletna stran logično oblikovana in enostavna za navigacijo, uporabniku
mora omogočati, da po potrebi poveča besedilo na strani, spremeni vrsto pisave
ali prilagodi kontrast svojim potrebam. Tako spletna stran kot katalogi naj
omogočajo pretvorbo besedila iz formata pdf ali doc v format txt, iskanje po spletni
strani knjižnice. Pri oblikovanju spletne strani se je potrebno izogibati tabelam,
gibljivim likom in besedilom. Če pa je na strani zvočni zapis, ga je potrebno
opremiti z besedilom.
Uporabnik je do pomoči v knjižnici upravičen v tolikšni meri, kot si jo sam želi. Zato
je pomembno, da tem uporabnikom knjižničarji zagotovimo zasebnost, na kar
opozarja tudi Robertosn (2007), ki meni, da je knjižnica dolžna uporabniku
pojasniti, kako bodo uporabljeni njegovi osebni podatki in podatki o njegovi hibi, ki
jih mora vsaj delno posredovati knjižničarju, če želi biti deležen pomoči le-tega.
Robertson (2007) pa je med drugim prepričan, da bi bibliotekarji potrebovali
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navodila, kako se odzvati na razkritje uporabnikovih posebnih potreb, da bo
knjižničarjeva reakcija sprejemljiva za tega uporabnika.
Kot je razvidno, ti uporabniki zahtevajo od nas knjižničarjev svojevrsten pristop,
dodaten čas pri obravnavi, svojevrstno gradivo, postavitev in uporabo le-tega. Žal
pa ravno tako kot do učencev s specifičnimi učnimi težavami tudi pri teh skupinah
uporabnikov naloge šolske knjižnice niso jasno opredeljene ali pa sploh niso.
Zavzemati bi se bilo potrebno, da tovrstni primanjkljaj odpravimo, s čimer bi
izboljšali položaj knjižničarja pri delu s tovrstnimi uporabniki, mu določili obseg
dela s temi uporabniki, obvezen delež posebnega gradiva in opreme, predvsem pa
zagotovili boljše rezultate in zadovoljstvo uporabnikov samih.
Ob koncu naj postrežem s podatkom o tem, katera skupina uporabnikov s
posebnimi potrebami je najštevilčnejša, in sicer gre za skupino učencev, ki imajo
tako specifične kot splošne učne težave. Prav ta skupina bo v nadaljevanju pod
drobnogledom, seveda v povezavi s šolskim knjižničarstvom.

5 UČENCI S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI V KNJIŽNICI
Med vsemi tistimi učenci, ki imajo posebne potrebe, je po podatkih Kavkler in
Magajne največ otrok z učnimi težavami, tako s splošnimi kot s specifičnimi, in
sicer kar 20% šolajoče se populacije.
Termin učne težave se v literaturi uporablja različno. Nekateri se tega termina
poslužujejo kot krovnega termina, ki zajema tako splošne učne težave kot
specifične učne težave. Nekateri pa termin učne težave uporabljajo za
označevanje splošnih učnih težav. V svoji nalogi bom uporabljala za splošne in
specifične učne težave ločena termina, ki bosta v nadaljevanju pojasnjena.
Kavkler in Magajna (2008) pojasnjujeta, da termin splošne učne težave opredeljuje
učne težave, ki se pojavljajo pri večini predmetov. Specifične učne težave pa so
vezane na eno od področji učenja, kot so branje, pisanje, računanje in pravopis. V
zadnjem delu teoretičnega dela naloge se bom ukvarjala s specifičnimi učnimi
težavami, z vzroki le-teh, s prepoznavanjem, s storitvami šolske knjižnice, ki so
prilagojene uporabnikom s specifičnimi učnimi težavami. Ob koncu pa bom
skušala ugotoviti, kako lahko šolski knjižničar pomaga učencem s specifičnimi
učnimi težavami ter kaj oziroma kakšne dejavnosti šolska knjižnica in knjižničar
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lahko ponudita tem učencem. Ob koncu bom le na kratko povzela splošne
učne težave, ki so pogoste spremljevalke specifičnih učnih težav.

5.1

OPREDELITEV SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV

Specifične učne težave so zelo raznolika skupina motenj, ki so notranje narave in
nastanejo kot posledica disfunkcije v centralnem živčnem sistemu. Specifične
učne težave se razprostirajo od lažjih do zmernih pa vse do najtežjih oblik. Težji
ter najtežji oblika specifičnih učnih težav v strokovnih krogih pravijo tudi
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Posamezniki, ki imajo najtežje
oblike specifičnih učnih težav, so usmerjeni v izobraževanje s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Trajanje specifičnih učnih težav je lahko
začasno, kar pomeni, da po določenem času izzvenijo ali pa posameznika
spremljajo skozi celo življenje. Dodati je še potrebno, da specifične učne težave
nimajo neposredne povezave z inteligenčnim kvocientom posameznika, kar
pomeni, da se z njimi lahko spopadajo tudi tisti, ki so povprečno in nadpovprečno
inteligentni.
Kljub zgoraj omenjeni heterogenosti imajo specifične učne težave kar nekaj
skupnih lastnosti. Po navedbah Magajne (2002) gre pri njih za:
- neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo
dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja
- obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu ali računanju in se
pojavljajo pri eni ali več šolskih veščin. Omenjene težave so tako izrazite, da
posamezniku onemogočajo napredovanje v procesu učenja.
- slabšo

učinkovitost,

ki

je

posledica

pomanjkljivih

kognitivnih

in

metakognitivnih strategij, tj. sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih
zahtev in nalog. Na samo učinkovitost v procesu učenja pa vpliva tudi tempo
učenja, ki je pri tistih s specifičnimi učnimi težavami moten, saj je za te
učence značilno počasnejše sprejemanje, predelovanje, povezovanje in
interpretiranje informacij, kar povzroča počasnejše osvajanje znanja.
- motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin,
jezikovno procesiranje, socialna kognicija, zaznavanje, koordinacija, časovna
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prostorska

orientacija,

organizacija

informacij

itd.
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Ugotavljanje

primanjkljajev ali motenosti psiholoških procesov pomeni ugotavljanje
primanjkljajev ali motenosti pri predelovanju (procesiranju) informacij, ki je
posledica tega, kako naši možgani sprejemajo, uporabljajo, shranjujejo,
prikličejo in izražajo informacije. Za učenje so ključni naslednji vidiki in načini
predelovanja informacij: vidno, slušno, zaporedno, konceptualno/celostno
predelovanje informacij, hitrost predelovanja in pozornost.
- izključenost okvare čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, čustvenih
in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja.
Okvare čutil, motnje v duševnem razvoju idr. se sicer lahko pojavljajo skupaj
z glavnimi povzročitelji specifičnih učnih težav, nikakor pa ne morejo ti deficiti
biti primarni povzročitelji specifičnih učnih težav (Magajna, 2002).

5.2

ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE SPECIFIČNIH UČNIH
TEŽAV

Avtorji Koncepta dela učnih težav v osnovni šoli (2008) pojasnjujejo, da proces
odkrivanja in prepoznavanja specifičnih učnih težav zahteva interdisciplinarni
pristop ter da je pri postopku odkrivanja in prepoznavanja specifičnih učnih težav
izrednega pomena timsko delo. Popolnoma se strinjam, da morajo pri odkrivanju
in prepoznavanju specifičnih učnih težav, ki se v največji meri odrazijo v času
pouka in jih prvi zazna prav učitelj v razredu, prevzeti pobudo strokovnjaki za to
področje, in sicer defektolog, psiholog, pedopsiholog, socialni pedagog, vsi pa
tesno sodelujejo s svetovalnim delavcem, učiteljem, starši in učencem. Žalosti me
dejstvo, da navedeni strokovnjaki v svojem timu ne najdejo prostora za šolskega
knjižničarja, ki bi z neposredno udeležbo zelo obogatil svoje znanje o tej skupini
uporabnikov, ga prenesel v svoje delovno okolje in ga tako uporabil pri delu s to
skupino uporabnikov in tudi sam dodal kakšen predlog. S pomočjo razširjenega
znanja menim, bi morda lahko že sam prepoznal ključne dejavnike pri učencih, ki
nakazujejo na prisotnost specifičnih učnih težav in ne bi prišlo do zadrege, ko bi se
srečal s temi učenci. Večkrat pa so šolski knjižničarji omenjali, da jim omenjeni
strokovnjaki pripisujejo le vlogo tistega, ki pripravi gradivo za učitelje, poišče
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primerno gradivo za učence s specifičnimi učnimi težavami, ne spustijo pa ga v
svojo sredino. Tako šolski knjižničar kljub želji, da bi se izobraževal in v največji
meri spoznal tako uporabnike, ki imajo specifične učne težave, kot njihove deficite,
sam brez povabila k sodelovanju z defektologi, psihologi in ostalimi ostane
zvezanih rok in lahko le čaka, istočasno pa se zaradi situacije, v kakršni se
nahajajo šolski knjižničarji, še dodatno povečujejo dvomi o njihovi kompetentnosti
za delo z učenci s posebnimi potrebami. Dokler bo situacija potekala na tak način,
menim, da bodo učenci tisti, ki bodo prikrajšani. Moje videnje pa potrjuje tudi
Jelenc (1999), ki opozarja, da velikokrat žal prevladuje en strokovnjak, ki ima
avtoriteto in prevzame vlogo vodje tima in sam odloča pri oblikovanju sklepnega
mnenja.
Kaže se potreba, da bi šolski knjižničar, tako kot to počnejo strokovnjaki pri
prepoznavanju

specifičnih

učnih

težav,

uporabil

metodo

neposrednega

opazovanja v sami šolski knjižnici. Z njeno pomočjo bi poskušal ugotoviti, kakšen
odnos imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami do šolske knjižnice, kaj v njej
počno, kako se soočajo z nalogami v šolski knjižnici, kakšna je njihova orientacija
po knjižnici itd. Pridobljene informacije pa bi lahko primerjal z vedenjem učencev v
knjižnici, ki tovrstnih težav nimajo. Pri opazovanju naj najprej preveri, v kakšni meri
tak otrok že pozna šolsko knjižnico, postavitev gradiva, pravila itd. Nato naj
učencu oblikuje nalogo, ki naj ne bo ne prelahka, ne pretežka glede na njegove
sposobnosti (npr. naj poišče slikanico F. Bevka, knjigo z naslovom Lukec in njegov
škorec ter Zbrana dela F. Bevka, ob koncu pa naj poišče na računalniku še nekaj
informacij o škorcu). Knjižničar naj ob reševanju naloge učenca zaprosi, da
razmišlja na glas in če je le mogoče, naj mu pojasni, kako je prišel do rešitev
oziroma odgovorov. Knjižničar naj bo pozoren na morebitne učenčeve napake, ki
jih bo kasneje analiziral in preko njih pridobil pomembne informacije. (npr. tudi na
oddelku za pionirje išče knjigo po prvi črki naslova, kot to velja za slikanice).
Knjižničar naj bo v času, ko učenec rešuje nalogo, pozoren, kako reagira, ko naleti
na težavo, ter kako dolgo vztraja pri razreševanju nastale težave, opazuje naj, ali
ob nastali težavi uporabi kakšno od uspešnih strategij za razreševanje problema,
na primer zaprosi knjižničarja za pomoč pri iskanju relevantnih informacij na
internetu ali preprosto preneha z reševanjem naloge. Ob koncu opazovanja pa je
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naloga šolskega knjižničarja, da zmanjša razkorak med tem, kar učenec zmore,
in tistim, kar naloga od njega zahteva, ter odpravi ovire, ki mu onemogočajo, da bi
uspešno dokončal nalogo. To lahko stori tako, da se o težavah posvetuje s
specialnim pedagogom ali defektologom ter po predhodnem dogovoru z
defektologom organizira obisk knjižnice največ treh učencev s specifičnimi učnimi
težavami ob spremstvu defektologa, kjer jim na preprost način predstavi knjižnico,
razporeditev gradiva, iskanje informacij po podatkovnih bazah v njim prilagojenem
tempu. V teoriji je sicer omenjen postopek izvedljiv, v praksi pa je to nekoliko
težje, saj je ponekod v šolski knjižnici le po en knjižničar, kar pomeni, da mora v
času odprtosti sam izvajati tako postopek izposoje kot vračanja gradiva, nuditi
pomoč pri iskanju gradiva, informacij, svetovati učencem, katero knjigo naj
izberejo, velikokrat pa se temu pridružijo še telefonske ponudbe in obiski
založnikov.

5.3

VRSTE SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV

Specifične bralno-napisovalne težave
Specifične bralno napisovalne učne težave se po navedbah Černetove (2002)
kažejo kot skupek težav pri branju, pisanju in motenj v pravopisu. Tovrstne motnje
sodijo med najbolj raziskane med specifičnimi motnjami učenja. Kot že rečeno, je
motnja pri posamezniku lahko prisotna kot skupek vseh treh motenj, ni pa nujno.
Lahko gre namreč tudi za posamično oziroma izolirano specifično motnjo, ki ima
manjši učinek in jo lažje nadzorujemo ter korigiramo kot v primeru, če se motnje
pojavijo v kombinaciji. Černe (2002) pojasnjuje, da so vzroki za specifične bralno
napisovalne težave notranji, nevrofiziološki in se lahko zelo razlikujejo. Poleg tega
so bralno napisovalne težave odvisne tudi od dejavnikov okolja in jezika. Velik
pomen pa znanstveniki pripisujejo genetski pogojenosti.
Po mnenju Peklajeve (2012) so specifične bralno napisovalne učne težave:
 Motnja branja ( disleksija)
Mednarodna organizacija za disleksijo opredeljuje disleksijo kot

»prvenstveno

nevrološko motnjo, za katero so značilne težave v točnem in tekočem
prepoznavanju besed ter slabše sposobnosti dekodiranja, črkovanja in pravilnega
zapisa. Navadno težave izhajajo iz primanjkljaja v fonološki komponenti jezika in
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niso pričakovane, če jih primerjamo z drugimi sposobnostmi posameznika ali z
ustreznim poučevanjem. Sekundarne posledice lahko vključujejo težave z bralnim
razumevanjem in zmanjšanjem bralne izkušnje, ki lahko okrnijo rast besednega
zaklada ter znanja.«
Peklaj (2012) vidi v nevroloških okvarah pri učencih z disleksijo vzroke za
nastanek značilnih težav na področju zaznavanja, predelovanja informacij in
izkazovanju znanja. Na področju zaznavanja informacij so najbolj izstopajoče
težave pri zavedanju glasov in pri priklicu povezave med črko in glasom ali
obratno ter pri zaznavanju in ločevanju glasov v besedi. To dejstvo dislektikom
otežuje osvajanje bralnih veščin s pomočjo abecednega sistema, za katerega je
značilno, da posamezna črka predstavlja glas, tako se mora učenec naučiti glas s
črko in črko z glasom ter kasneje črke avtomatično dekodirati. Zapleti se pojavijo
tudi pri analiziranju in povezovanju besed v smiselno celoto, kar botruje k
upočasnjeni avtomatizaciji branja. Tako branje je nepopolno z ogromno napakami.
Peklaj (2012) pojasnjuje, da branje in pisanje pri dislektikih nista avtomatizirana,
zato od učenca z disleksijo zahtevata ogromno napora. Tako učenec svoje moči
vloži v to, da bere pravilno, posledično pa se ne more osredotočiti na vsebino
prebranega. Bolj kot je učenec utrujen in izpostavljen stresu, npr. ob glasnem
branju pred razredom, bolj so prisotne težave v procesu branja. Dislektik lahko
nenamerno ne zazna značilnosti posameznih črk ali besed, zato med seboj težko
loči črke, ki so si na videz podobne (m-n, n-u, d-b,b-p,o-a), v besedi obrne vrstni
red črk (lokomotiva-alkomotiva), črke vriva v besedi (galop-garlop), izpušča črke v
besedi (krop-kop), zamenjuje črke (lokomotiva-kolomotiva) ter tudi zamenja
zveneče in nezveneče soglasnike ( b-p, d-t, g-k, v-f, z-s, ž-š, c-č).
Zaradi opisanih težav v procesu zaznavanja se seveda branju izogibajo, ker je
zanje naporno, istočasno pa pomeni, da posledično neradi obiskujejo knjižnice in
si gradiva ne izposojajo oziroma si ga izposojajo veliko manj kot vrstniki, ki se ne
srečujejo z disleksijo. Zaradi zamenjave, vrivanja, izpuščanja črk težko razumejo
prebrano, zaradi strahu, da bi jih knjižničar vprašal, ali jim je bila zgodba v knjigi
všeč, knjižnico zapustijo v trenutku, ko izposojeno gradivo vrnejo. V sodelovanju s
splošno knjižnico poteka projekt Poletavci poletni bralci, pri katerem morajo učenci
stari od 7-12 let 30 dni brati po 30 minut, in sicer so to lahko knjige, stripi, časopisi,

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

41

internetne strani. Naslov prebranega zapišejo v tabelo, ki je priložena, starši pa
to potrdijo s svojim podpisom. Tisti, ki jim to uspe, so uvrščeni v žrebanje za
nagrade. Učenci, ki imajo težave pri branju, navadno nočejo sodelovati, a je v
njihovih očeh zaznati otožnost, ker niso uvrščeni na razne sezname dobrih
bralcev. Morda bi pa veljalo že tu razmišljati, da se njim predpisani čas skrajša na
polovico (15 min) in se jim omoči sodelovanje v projektu skupaj z vrstniki.
Procesiranje informacij je pri dislektikih okrnjeno zaradi zmanjšane kapacitete
delovnega spomina,. ki je nekoliko manjša kot pri posamezniku brez kakršnih koli
težav (7 enot). Po besedah Peklajeve (2012) to dejstvo botruje k temu, da
dislektik v delovnem spominu težko ohrani zaporedje večjega števila informacij,
kar mu otežuje razumevanje prebranega ali slišanega, in sicer v celoti ali pa
posameznih delov povedi, zaradi česar v knjižnici ne najdemo njegovega
prispevka o poletnem branju, mnenja o knjigah itd. Zelo nerad se vključuje v
pogovore o prebranem. Podatke, informacije si veliko lažje zapomnimo, če jih med
seboj povežemo, jih primerjamo s tistim, kar že znamo, in jih smiselno umestimo v
svoje predznanje, vendar pa učenec s težavami v delovnem spominu tega ne
more storiti tako dobro kot učenec, ki teh težav nima. Smiselno je razmišljati o
zmanjšanju števila knjig, ki jih morajo prebrati za domače branje in bralno značko.
V obstoječi situaciji težko dosegajo zaključek bralne značke, kar jih dodatno potre
in jim ne daje občutka enakovrednosti in zadovoljstva ob uspešno opravljenem
delu.
Knjižničar naj bo pazljiv, ko podaja dislektiku navodila, kako oblikovati iskalno
zahtevo ali kako priti do police z željeno knjigo, napotke mu moramo podajati v
presledkih in ne enega za drugim, saj si ne bo mogel zapomniti vseh in bo tako
primoran prositi za ponovitev navodil, kar ga lahko spravi v zadrego. Tak učenec si
težko zapomni svojo vpisno številko v knjižnici ali pa geslo za dostop do interneta
na računalnikih, urnika delovanja knjižnice, oznake v knjižnici. Smiselno bi bilo
razmišljati o izpostavitvi gradiva zanje. Magajna (2008) dodaja, da šibka pozornost
dislektiku dodatno zmanjšuje kapaciteto spomina, ko mu knjižničar pojasni, kdaj
mora vrniti gradivo, mu zaradi drugega dogajanja v knjižnici odtava pozornost in si
tako ne zapomni datuma vrnitve.
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Peklaj (2012) dodaja, da so pri učencih z disleksijo težave stalnica tudi na
področju izkazovanja znanja, in sicer zaradi razmišljanja v slikah ta učenec
namreč težko ohranja pravo zaporedje besed v spominu, ki jih prevede iz slik.
Tako je v bistveno slabšem položaju, kljub znanju, ki ga je osvojil, kot vrstnik, ki
razmišlja verbalno in mu dober delovni spomin dovoljuje, da direktno posreduje
dolge besedne verige. Da svoje misli ubesedi, porabi bistveno več časa, kar se
pokaže takrat, ko mora knjižničarju izraziti svojo informacijsko potrebo ali ko mu
knjižničar postavi vprašanje ali podvprašanje in za to, da knjižničarju odgovori,
potrebuje čas. Knjižničar tako morda dobi občutek, kot da ga ne razume ali je
odsoten. Zaradi pretvorbe slik v besede pa le s težavo pripoveduje o dogodkih,
težko podaja svoje mnenje itd. Dislektik ima težave tudi, ko mora nekaj v
določenem trenutku poimenovati. V knjižnici se recimo tovrstna težava pokaže, ko
mora poimenovati knjigo iz zbirke, ki jo želi, področje, ki ga zanima, ali pa priklicati
zaporedje abecede, da bi našel knjigo. Izkazovanje znanja je ovirano med drugim
tudi zaradi napačne zaznave časa in že prej omenjenega počasnega odzivanja,
sploh, če je znanje potrebno pokazati v določenem časovnem intervalu. Pod
časovnim pritiskom ne uspe najti informacij v določenem času, ki so potrebne za
dokončanje domače naloge. Omenjene omejitve zahtevajo od knjižničarja
poseben pristop do takega otroka, knjižničarjev čas, saj mu ga mora nameniti več,
če želi uspešno zadovoljiti njegove želje in potrebe. Mogoče bi bilo najbolje, če bi
se učenec z disleksijo in knjižničar po predhodnem dogovoru v knjižnici srečala, ko
ni gneče in bi lahko knjižničar z dislektikom v njemu primernem tempu skušal
zadovoljiti njegove potrebe, učencu prisluhniti, ga skušal česa novega znotraj
knjižnice naučiti. Zaradi težav pri pomnjenju in razumevanju prebranega bi bilo
smiselno, če bi knjižničar, učenec, učitelj slovenščine in defektolog skupaj
oblikovali prilagojen seznam za bralno značko in domače branje.
 Motnja pisanja (disgrafija)
Reid (2011) se v priročniku za starše otrok z disleksijo ukvarja tudi z motnjo
pisanja, ki je pogosta spremljevalka disleksije. Reid (2011) tako pojasnjuje,
da učenci kljub ustreznemu poučevanju, mnogim vajam in pomoči ne
dosežejo napredka na področju pisanja. Težave pri pisanju se kažejo v
nečitljivi, kot radi rečemo grdi pisavi, v neustrezni velikosti črk in presledkov
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med njimi. Poleg vsega pa so lahko črke napačno napisane, tudi če otrok
lahko besedo prebere pravilno. Disgrafija ni tako očitna znotraj knjižnice,
težave so morda razkrite pri pravilnem zapisu gesel ugank, kvizov, ki se jih
zaradi tega niti ne udeležijo. Smiselno bi bilo, da tak učenec sam najde
rešitev in jo ustno sporoči knjižničarju, ta pa jo napiše in ga uvrsti med
sodelujoče. Veljalo bi razmisliti, da te kvize in uganke učenec rešuje v okviru
individualnih pomoči, kar opozarja na povezavo knjižničarja in defektologa.
 Motnja pravopisa ( disortografija)
Pogostost bralno-napisovalnih težav je po mnenju Peklajeve (2012) zelo
povezana s kompleksnostjo pravopisa jezika, ki ga učenci govorijo, in v
katerem se učijo brati in pisati.
Množica pravopisnih napak, ki so njegova stalnica, ga odvrača pri zapisu
svojih misli, predlogov, rešitev, obnov in tako se njegovi pisni izdelki nikdar
ne znajdejo v knjižnici na panoju. Knjižničar naj to stanje razume in naj ga
poskuša spodbujati k drugim oblikam izražanja. Če je otrok likovno nadarjen
ali morda spreten pri računalniškem oblikovanju, ga knjižničar lahko povabi k
izdelavi vizualne oblike panoja.
5.3.1 Specifične učne težave pri matematiki
Mnogo večja pozornost se je tako v preteklosti kot tudi trenutno po svetu in pri nas
namenja bralno napisovalnim specifičnim učnim težavam kot pa specifičnim učnim
težavam pri matematiki. Znanstveniki so se začeli aktivneje ukvarjati s
preučevanjem specifičnih učnih težav pri matematiki zadnjih 30 let.
Po mnenju Kavklerjeve (2002) se s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki
spopadajo tisti otroci, ki dosegajo občutno nižje matematične dosežke kot njihovi
vrstniki. To so primanjkljaji, ki nikakor niso pogojeni z motnjo v duševnem razvoju,
s senzornimi okvarami ali neustreznim šolanjem. Specifični primanjkljaji na
področju matematike se najpogosteje nanašajo na obvladovanje osnovnih
aritmetičnih sposobnosti in spretnosti seštevanja, odštevanja, množenja in
deljenja, manj pa na bolj abstraktne matematične sposobnosti in spretnosti iz
algebre, geometrije in trigonometrije.
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Na tem področju se težave manj navezujejo na knjižnico, morda lahko govorim
o težavah pri spremljanju UDK razvrstitve, težave se izkažejo tudi pri spremljanju
ur odprtosti, ti učenci spregledajo rok izposoje, težave jim delajo podatki z
letnicami in drugimi številskimi podatki. Če bi tak učenec pisal nalogo v šolski
knjižnici, bi mu lahko knjižničar pomagal v primeru nerazumevanja besedilne
naloge ali pri oblikovanju odgovora na naloge.
Specifične učne težave pri matematiki se delijo na:
 Diskalkulijo
Peklaj (2012) pojasnjuje, da je diskalkulija zelo širok termin, ki vključuje
vseživljenjske težave

na področju matematike. O njej ni enotne slike. Vsak

posameznik ima pri učenju matematike specifične značilnosti in težave.
Diskalkulija je lahko prirojena ali pridobljena npr. zaradi poškodb glave.
Peklaj (2012) navede nekaj tipičnih težav, ki jih povzroča diskalkulija in so prisotne
na področju matematičnega konceptualnega (pojmovnega znanja), deklerativnega
(obvladovanje aritmetičnih dejstev) in proceduralnega znanja (obvladovanje
aritmetičnih postopkov). Učenec z diskalkulijo slabše obvlada že predpogoje za
učenje aritmetike ( štetje, velikostne odnose itd.) in uporablja razvojno manj razvite
strategije reševanja aritmetičnih problemov, kar doprinese k počasnejšemu in
manj natančnemu reševanju teh problemov. Peklaj (2012) dodaja, da ima učenec
poleg zgoraj

naštetega tudi težave s časovno orientacijo, kar se kaže kot

zamujanje, neustrezno ocenjevanje časa pri reševanju nalog. Peklaj (2012)
opozarja še na dejstvo, da se učencu z diskalkulijo pogosto dogodi, da določen
dan snov zna, a jo hitro pozabi zaradi slabšega dolgoročnega spomina itd. Zaradi
težjega spremljanja in zaznavanja količine si težko predstavlja, kolikšna je
časovna doba treh tednov in kdaj mora vrniti knjigo, dogaja se pa tudi, da sploh ne
ve, koliko knjig natančno ima doma. Mogoče je smiselno, da mu knjižničar postavi
neko stalno omejitev glede števila knjig, ki jih ima doma, in jo navede v opombah.
Kavkler (2002) pojasnjuje, da so za učenca z diskalkulijo značilni izraziti in
vseživljenjski primanjkljaji že na področju osnovnih znanj in veščin matematike, ki
se kažejo v slabšem obvladovanju:
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 osnovnih matematičnih pojmov, npr. konkretno obvladovanje pojmov števil,
operacij, ulomkov itd. Otrok že števila v obsegu do 10 ponazarja s prsti, slabše
dojema konstante kot na primer 5 prstov na roki, desetica …, zato mora otrok
preštevati vse elemente, namesto da bi jih povezal kot skupino elementov npr.
desetica - 10 prstov.
 veščin štetja, težave nastopijo predvsem pri preštevanju neurejenih skupin
predmetov, pri štetju nazaj, pri štetju v zaporedju ali pri fleksibilnem štetju. Edino
pri štetju naprej tak otrok navadno nima težav. Vemo pa, da dobra sposobnost
štetja predstavlja osnovo uspešnega računanja.
 proceduralnih znanj (slabo obvladovanje postopkov računskih operacij in
postopkov pri reševanju problemov)
 priklica dejstev (aritmetičnih dejstev, matematičnih terminov, aritmetičnih znakov
in drugih simbolov)
 reševanja besedilnih problemov, ki je oteženo zaradi slabšega razumevanja
problemov, navodil ali obvladovanja postopkov reševanja ter priklica dejstev
 geometrijskih pojmov (premica, lik, ploščina, volumen)
 mer (predstavljanje merskih enot , pretvarjanje, uporaba v praksi itd.)
Zaradi zahtev matematike po miselni dejavnosti s števili, miselnimi predstavami
in pisnim ter ustnim jezikom imajo otroci z diskalkulijo zaradi specifičnih
primanjkljajev težave s predelovanjem matematičnih informacij, pomnjenjem,
priklicem informacij, z razumevanjem navodil itd. Ti otroci morajo povezati
konkretne materialne dejavnosti z opisom le-teh, da sploh lahko računajo. Pri njih
je pogosto vse življenje prisotno računanje z oporami, najpogosteje s prsti.
 Specifične učne težave pri aritmetiki
Specifične učne težave pri aritmetiki, ki so pogostejše kot diskalkulija, se pretežno
odražajo v slabi avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov.
Težave po mnenju Peklajeve (2012) lahko nastanejo na kateri koli stopnji
informacijskega procesa:
 pri sprejemanju informacij, ki je lahko oteženo zaradi slabših perceptivnih
sposobnosti (npr. netočno zaznavanje slušno, vidno ali drugače podanih
informacij – števil, znakov, besed –, slabše razlikujejo podobno slišana ali
oblikovana števila, zamenjujejo vidno podobna števila, zamenjujejo mesta
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števk pri dvomestnih številih, manj so pozorni pri prepoznavanju in
razlikovanju računskih znakov.
 pri predelavi informacij, ki se kažejo kot težave kratkotrajnega pomnjenja
števil in znaka v računu; nezmožnost povezave računskega znaka in
operacije, ki je tipična za ta računski znak, težave s priklicem in izvedbo
postopka s priklicanimi aritmetičnimi dejstvi npr. poštevanke. Zaradi težjega
sledenja zaporedja korakov v računskem postopku lahko katerega izmed njih
tudi izpustijo. Pogosto se znajdejo v dilemi, katero strategijo za določen
problem izbrati, da bo le-ta učinkovita.
 pri predstavitvi rezultata, ki je lahko v pisni, ustni ali grafični obliki. Le s težavo
opišejo postopke in uporabljene strategije, ki so jih pripeljale do končnega
rezultata ali oblikujejo odgovor z rezultatom naloge, kljub temu, da so pri
ustnem izražanju uspešni.
Po besedah avtoric Koncepta dela, učne težave v osnovni šoli (2007) so
specifične aritmetične težave pogojene s/z:
 slabšim semantičnim spominom
Omenjena vrsta spomina vpliva na priklic aritmetičnih dejstev (5-3), ki je
otežen, ker ni vzpostavljena dovolj trdna povezava med računom in
rezultatom, ki otežuje shranjevanje teh aritmetičnih dejstev v dolgotrajni
spomin. Tako učenec za rešitev enostavnega problema uporabi manj točne
in bolj zamudne strategije štetja npr. prstov.
 proceduralnimi težavami, ki se kažejo v slabem obvladovanju postopkov tako
pri izvrševanju korakov v aritmetičnih operacijah (npr. 23-7= 23-3-4) kot pri
reševanju besedilnih in drugih problemov. V matematiki je veliko postopkov,
ki jih je potrebno avtomatizirati, da bi bili hitri in natančni (npr. postopek
deljenja). Če pa teh postopkov ne uspemo avtomatizirati, sledi počasnost in
večje število napak.
 vizualno specialnimi težavami, ki ne vplivajo na uspešno reševanje nalog le
pri geometriji,

pač pa zmanjšujejo uspešnost učencev tudi pri aritmetiki.

Učenec s temi primanjkljaji ima težave z orientacijo na številski osi, pri
postavljanju decimalne vejice v številu, pri reševanju kompleksnih problemov,
probleme ima z orientacijo v prostoru in času (Kavlkler, 2007).
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5.3.2 Specifični primanjkljaji na področju jezika
Peklaj (2012) smatra, da ima specifične primanjkljaje na področju jezika
posameznik, katerega jezikovne spretnosti so veliko slabše, kot bi jih pričakovali
sodeč po njegovih neverbalnih sposobnostih. Njihove besedne sposobnosti so
vsaj dva odklona nižje od povprečno enako starih vrstnikov ali od posameznikovih
nebesednih sposobnosti. Tovrstni primanjkljaj povzroča učencem težave pri
govornem izražanju, pri razumevanju jezika in pri predelavi glasov, ki imajo
pomen. Učenci s tem specifičnim primanjkljajem so zelo heterogena skupina tako
po stopnji kot tudi po težavnosti motnje. Peklajeva (2012) pojasnjuje, da ima
omenjen primanjkljaj na področju jezika po statističnih podatkih od 3-5% otrok,
prisoten pa je bolj pri fantih kot pri dekletih, in sicer v razmerju 3:1. Pogosto se ta
motnja pojavlja tudi v kombinaciji z drugimi specifičnimi motnjami, npr. v
kombinaciji z disleksijo, kar ni presenetljivo, saj se bralne sposobnosti razvijejo na
podlagi prej osvojenih jezikovnih sposobnosti. Mogoče pa je pojavljanje tudi v
kombinaciji s splošnimi učnimi težavami (Peklaj, 2012). Znanstveniki navajajo, da
ima na primanjkljaje na govorno jezikovnem področju genetska zasnova sicer velik
vpliv. Ravno tako na omenjene primanjkljaje vpliva tudi okolje, ki lahko
posameznikove težave omili ali jih stopnjuje. Za neustrezno jezikovno okolje, v
katerem otrok odrašča, je značilno, da starši nudijo otroku manj govornih spodbud,
prisotnega je manj pogovora z otrokom, besedišče staršev je skopo, zatorej ima
vse navedeno za posledico otrokov skromen besedni zaklad.
Pri otrocih z govorno jezikovno motnjo so po navedbah Peklaj (2012) opazne že v
razvoju govora nekatere posebnosti, in sicer:
 večina otrok svojo prvo besedo izgovori v povprečju okrog prvega leta starosti,
medtem ko je povprečna starost otrok s specifičnim primanjkljajem na
področju jezika, ko izgovorijo svojo prvo besedo, okrog dveh let.
 tipičen je upočasnjen razvoj uporabe besed ter sestavljanje le-teh v daljše
povedi
 že ped vstopom v šolo ne kažejo zanimanja za poslušanje pravljic in zgodbic,
bolj jih zanimajo neverbalne dejavnosti
 pri pogovoru so redko kdaj pobudniki, v dialogu so bolj pasivni
 njihovo izražanje govora je skromno, težko se spontano izražajo
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 zaradi težav pri izgovorjavi daljših besed se pogosteje izražajo s kratkimi
povedmi
 lahko se pojavijo težave pri izgovorjavi glasov, ki pa navadno do vstopa v šolo
že povsem izzvenijo
 tako pred vstopom v šolo kot tudi takrat, ko že obiskujejo šolo, imajo še vedno
težave s pregibanjem besed (sklon, spol, čas, glagolski naklon in način), v
stavkih zelo redko uporabljajo veznike in predloge.
 med izpeljankami težko vzpostavijo pomensko povezavo
 izrazitejše so težave pri oblikovanju prirednih in podrednih povedi, delujejo,
kot da ne bi poznali slovničnih pravil, s katerimi bi lažje oblikovali svoje misli
 težave se pojavijo pri začetnem opismenjevanju, kasneje pa se pri nekaterih
nadaljujejo tudi pri samostojnem pisnem izražanju
Groblerjeva (2002) poudarja, da se specifični primanjkljaji na področju jezika lahko
kažejo tudi glede na to, katero področje jezika je ovirano.
1. Na fonološkem področju se otroci s specifičnimi primanjkljaji na področju jezika
soočajo s težavami pri izgovarjanju posameznih glasov, ki jih pogosto kar
nadomestijo z lažjimi glasovi, npr. r z j ali l. Prisotna je tudi nedoslednost pri
izgovorjavi posameznih glasov (sičnikov in šumnikov) ali celo besed, zabrisano pa
je tudi izgovarjanje glasov, ki med seboj podobno zvenijo - sploh v daljših besedah
(npr. d-t, p-b, š-ž, s-z).
2. Na morfološkem področju ( oblikoslovje-besedne vrste in besedotvorje) imajo
največ težav pri tistih delih jezika, ki zahtevajo rabo pravil: sklon, spol, število, čas,
naklon, način. Navadno uporabljajo bolj ali maj v stavkih polno pomenske besedne
vrste, kot so samostalnik, glagol, pridevnik, zaimki. V njihovih stavčnih strukturah
pa bodo prava redkost nepolnopomenske besedne vrste, kot so vezniki, števniki,
predlogi, prislovi. Če pa jih pri tvorbi povedi uporabijo, se zna zgoditi, da bo
njihova raba napačna (Grobler, 2002).
3. Področje sintakse oziroma skladnje, kot ga opisuje Grobler (2002), zajema
pravila, po katerih se tvorijo povedi, npr. vrstni red besed, preverjanje morfologije
t.j. preverjanje pravilnosti sklanjatev in spregatev. Zaradi težav na področju
sintakse pri teh otrocih prevladujejo kratki stavki, znotraj stavkov manjkajo

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

49

nepolnopomenske besedne vrste, težave imajo s pomožnimi glagoli, z
zaporedjem besed v stavku in stavkov v povedi. Vse te težave pa so še toliko
vidnejše, ko je otrok primoran svoje misli izraziti v pisni obliki. Zelo neradi se učijo
slovnice, in sicer ne niti takrat, ko so v to primorani.
4. Na področju semantike ( pomenoslovje) je pri učencih s specifičnimi govorno
jezikovnimi težavami po besedah Groblerjeve (2002) značilna okrnjena zmožnost
razumevanja in uporabe pomena posameznih neodvisnih besed. Učenci se zaradi
semantične šibkosti počasneje učijo novih besed, težave imajo s priklicem
določene besede, zato pogosto v komunikaciji z drugimi uporabljajo mašila ali
dolgovezijo, da bi v tem času našli pravo besedo. Njihov besedni zaklad je lahko
omejen. V komunikaciji raje uporabljajo konkretne besede, le redko uporabijo tudi
kakšno abstraktno. Ravno tako pa so pri njih redkost metafore. Preglavice jim
povzroča tudi iskanje sopomenk in protipomenk določeni besedi.
5. Področje pragmatike ( uporaba jezika v kontekstu)
Za učence s težavami je tipična neučinkovita uporaba jezika, ki se kaže v tem, da
posameznik o nečem dolgo govori oziroma dolgovezi o stvareh, ki niso relevantne
glede na trenutno situacijo ali pa recimo uporablja neustrezen način govora, kar
pomeni, da je ta govor preveč formalen glede na kontekst (Peklaj, 2012).
Specifične govorno jezikovne motnje se po mojem mnenju v veliki meri povezujejo
tudi s šolsko knjižnico. Zaradi specifičnih govorno jezikovnih težav se mlajši ne
udeležujejo ur pravljic, ker težko sledijo in ob koncu težko izrazijo svoje vtise.
Zanje je značilen počasen govor, ki posledično zahteva od knjižničarja veliko mero
potrpežljivosti, kajti ti učenci potrebujejo več časa za sprejemanje navodil,
informacij, potrebujejo več razlage in ponavljanja, utrjevanja in praktično uporabo.
Knjižničar naj pri posameznikih s specifičnimi govorno jezikovnimi težavami
sprotno preverja razumevanje in znanje ter veščine. Menim, da je za te
posameznike izrednega pomena delo v manjših skupinah ali celo individualno, in
sicer po predhodnem dogovoru s knjižničarjem. Včasih se mi zazdi, da bi bilo
mnogo bolje, če bi knjižničar ob knjigi razvil nek pogovor, kot pa da vztraja pri
samostojnem branju učenca s specifičnimi učnimi težavami za vsako ceno. Veliko
tem otrokom pomeni tudi neformalen pogovor s knjižničarjem,

ko ga le-ta na

primer povpraša o njegovih hobijih, prijateljih. Namesto vztrajanja pri prisilnem
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branju velja razmisliti o branju v knjižnici, ki naj poteka pod vodstvom
knjižničarja, vključuje naj povezavo zgodb s situacijami učencev iz vsakdanjega
življenja. Na tak način bodo učenci slišali drug drugega in nevede pridobili nove
izraze, se približali razumevanju sporočila pogovora in se mu morda tudi sami
priključili.

5.4

STORITVE KNJIŽNICE ZA UPORABNIKE S SPECIFIČNIMI
UČNIMI TEŽAVAMI

V tem sklopu se mi zdi smiselno govoriti o oskrbi uporabnikov s specifičnimi
učnimi težavami, in sicer z ustreznim gradivom pa tudi o ustrezni pomoči in izbiri
aktivnosti, ki jih lahko knjižnica/knjižničar tej skupini nudi.
Kot primer dobre prakse navajam primer oaklandske splošne knjižnice, kjer
njihove storitve vključujejo tudi storitve za uporabnike s specifičnimi učnimi
potrebami. Tak uporabnik pri njih izpolni obrazec za t.i. razširjene storitve
uporabnikov s posebnimi potrebami in ga posreduje knjižnici po e-pošti, faksu ali
osebno oziroma po pošti. V roku petih dni uporabnika registrirajo. Poudarek je na
zaščiti uporabnikove zasebnosti, in sicer tako, da v bazo podatkov ne vpišejo
njegove direktne omejenosti, ki določa njegove posebne potrebe. Na vsa
uporabnikova vprašanja odgovarja administrativni knjižničar. Obrazec je dosegljiv
na njihovi spletni strani tudi v več jezikih. Njihove razširjene storitve za uporabnike
s posebnimi potrebami tako vključujejo :
• prijavo v mestno knjižnico in v register uporabnikov s posebnimi potrebami preko
e-pošte
• pooblastitev enega ali več posameznikov, ki lahko dvignejo gradivo, ki si ga
uporabnik s posebnimi potrebami zaželi
• avtomatično podaljšanje izposoje gradiva, ki se načeloma izposoja za 3 tedne.
Uporabniki s posebnimi potrebami pa si ga lahko izposodijo za 6 tednov.
Podaljšano gradivo imajo lahko še 3 tedne.
• avtomatično podaljšanje izposoje DVD-jev in video gradiv, ki se načeloma
izposojajo za 2 tedna. Dokumentarno gradivo na DVD-jih je uporabnikom s
posebnimi potrebami na voljo do 6 tednov. Lahko jih rezervirajo, iz matične
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knjižnice pa jih lahko pošljejo v katero koli od podružnic, tja jih uporabniki
lahko potem tudi vrnejo.
• namesto 10 si lahko izposodijo 20 enot gradiva
• knjižničarji jim pomagajo pri vprašanjih glede gradiva, kar pomeni, da lahko
faksirajo ali pošljejo vprašanje po e-pošti in priložijo do 5 fotokopiranih strani iz
gradiva, na katero se vprašanje nanaša. Isto velja za telefonske pogovore, le
povedati morajo, da so uporabniki s posebnimi potrebami, torej da so upravičeni
do razširjenih storitev. Tovrstna storitev se ne zaračunava.
Res, da omenjene storitve ponujajo v splošni knjižnici, a bi bile dobrodošle tudi v
šolski knjižnici. Morda bi jo s posluhom za te težave otrok s specifičnimi učnimi
težavami lažje sprejel kot del svojega učnega okolja.
Iz vsega povedanega lahko sklepamo, da so seveda prisotne dobrobiti teh storitev
za uporabnike s posebnimi potrebami kot tudi za knjižnico samo. Prinašajo
zagotovitev, da so knjižnične vrednote povezane oziroma konsistentne z dejansko
prakso, torej da gre knjižnica tudi v »moralnem smislu« v pravo smer. Zaradi
razvoja in širitve sodelovanja se knjižnica po mnenju Dorsey (2005) zaradi storitev
za uporabnike s posebnimi potrebami povezuje z ostalimi organizacijami v
skupnosti, kjer deluje, kar je po moje spet zelo pomembno za razvoj in rast
knjižnice kot celote. Knjižnica z vključitvijo te skupine uporabnikov seveda ne
vključi le njih, pač pa tudi njihove družine, skrbnike, prijatelje itd., kar pomeni, da
se širi tudi knjižnična podporna baza in seveda povečuje število uporabnikov. Tako
se knjižnica okrepi tudi kot prostor skupnosti za vse uporabnike, hkrati pa te
storitve predstavljajo priložnost za vsesplošen razvoj, rast in osveščenost osebja v
knjižnici.

5.5

KAKO

POMAGATI

UČENCEM

S

SPECIFIČNIMI

UČNIMI

TEŽAVAMI V ŠOLSKI KNJIŽNICI?
Rada bi opozorila na potencial, ki ga vidim v šolski knjižnici pri delu z učenci s
specifičnimi učnimi težavami. Prav knjižnica je lahko prostor, ki daje otroku
občutek izpolnitve in uspeha, sprejemanja takega, kot je, ne glede na njegove
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težave. Zavedam se, da šolska knjižnica in z njo šolski knjižničar lahko pomaga
učencu s specifičnimi učnimi težavami odkriti njegova močna področja, kjer jih
lahko pokaže tudi drugim. Navedla bi rada nekaj predlogov, ki konkretno kažejo na
to: priprava prostora za srečanje z avtorjem, nastavitev računalniške opreme in
akustike, estetsko oblikovanje razstavnih panojev, sodelovanje pri delavnici in
pomoč ostalim udeležencem, fotografiranje dogodkov v knjižnici, fotografije se
kasneje razstavi ali objavi. Sama vidim velik doprinos šolske knjižnice v
individualnem sodelovanju in pristopu do teh učencev.
V nadaljevanju pa bodo predstavljeni primeri dobre prakse, ki se navezujejo na
dejavnosti, ki jih je moč organizirati /pripraviti v knjižnici in vanje vključiti učence s
specifičnimi učnimi težavami.
 Bralni klub/ bralna značka (Velika Britanija)
Cotterel (1997) pojasnjuje, da je bralni klub nastal s pomočjo sodelovanja med
knjižničarjem in specialnim pedagogom. Sodelovanje v bralnem klubu, ki je
opremljen z zbirkami, ki so primerne za tiste z bralnimi težavami in drugimi viri, je
bilo ponujeno tako otrokom, ki nimajo kakršnihkoli težav, kot tistim, ki specifične
učne težave imajo. Bralni klub je del običajnih šolskih dni. Zbiranje v klubu
navadno poteka pred ali po pouku v knjižnici, namenjen je izpolnitvi
strukturiranega bralno črkovalnega programa in sledenju otrokovega napredka pri
branju in razumevanju prebranega. Ta skupni čas poskušajo vsi udeleženi
napraviti kar se da zabaven in sproščen. To je tudi način spoznavanja otrok,
njihovih moči, šibkosti in skrbi, hkrati pa je tudi način, kako povečati njihovo
samozavest in uporabo knjižnice. Bralni klub je pomemben ne le za izboljšanje
branja, pač pa tudi za gradnjo medsebojnih odnosov.
 Klub za domačo nalogo
Deluje po istem principu kot bralni klub, voden pa je po pouku. Po mnenju
Cottrelove (1997) omenjeni klub otrokom ponuja miren delovni prostor, kjer se jim
pomaga pri načrtovanju, razumevanju in pisanju domačih nalog in seveda pri
uporabi knjig in drugih virov, ki se nahajajo v knjižnici. Cottrel (1997) dodaja, da
sta se oba kluba izkazala za zelo uspešna tudi v povezavi s sodelovanjem med
starši in učitelji. Statistike kažejo, da otroci, ki sodelujejo v takih klubih, zelo
napredujejo, četudi preživljajo tam le 15 minut na dan 2x na teden, konsistentno.

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

53

Po navedbah Cottrel (1997) so s testiranjem ugotovili, da se je enemu od otrok
bralna starost v devetih mesecih obiskovanja klubov z 9-ih povečala na 12 let.
Cottral (1997) opozarja, da je kljub temu, da je kdaj zelo težko, napredek vseeno
opazen. Občutek osebne izpolnitve in zadovoljstva na koncu odtehta vse težave.
Po mnenju avtorice je izjemno pomembno, da se napredek pokaže, saj pripomore
k uspešnemu nadaljnjemu razvoju učenca. Opazen napredek pri učencu poleg
prej omenjenega dejstva poveča samozavest pri šolskem knjižničarju, ki na
podlagi napredka spozna, da dobro opravlja svoje delo in je posledično
kompetenten za delo s takimi učenci ( Cottrel, 1977).
 Oddelek za kratke zgodbe
Tako lahko knjižničar poimenuje oddelek za lažje berljivo gradivo, saj ga tako
napravi manj očitnega in manj strašljivega. Po besedah Cottrel (1997) je za
učence, ki se spopadajo s specifičnimi učnimi težavami, sramotno, da morajo
priznati, da imajo težave z branjem in je zato še toliko bolj pomembno, da se
spodbuja rast samozavesti otrok s temi težavami. To šolski knjižničarji lahko
storimo tudi tako, da ustvarimo oddelek za kratke zgodbe, ki na nevpadljiv način
privablja otroke med police, kjer se nahajajo zgodbe oziroma gradivo, ki je
primerno glede na njihove težave in so zato lahko pri iskanju primerne knjige zase
bolj samostojni in posledično tudi bolj samozavestni.
 Vrstniška pomoč
Niso pa le knjižničarji tisti, ki lahko pomagajo. Kot pri vsakem drugem otroku so
tudi pri le-teh pomembni stiki z vrstniki. Tega se zavedajo tudi na osnovni šoli v
Vrhovcih, kjer so v sklopu inovacijskega projekta Bralne zvezdice in iskalci biserov
želeli stkati prijateljstva med vsemi otroki, odkriti močna področja šibkejših,
sprejemati pozitivne vrednote, razvijati in spodbujati ljubezen do knjige v šoli in
zunaj nje ter z izjemnimi izkušnjami bogatiti skupno življenje. Frass (2013) pojasni,
da so bili v omenjeni projekt vključeni učenci s specifičnimi učnimi težavami
(zvezdice) in učenci prostovoljci (biseri). Z njimi je sodelovala tudi defektologinja.
Srečevali so se mesečno. Na uvodnem srečanju so se učenci spoznali in vsaka
zvezdica je dobila svoj biser (devetošolca). Drugo srečanje je potekalo v knjigarni,
kjer so si zvezdice s pomočjo svojih biserov izbrale knjige. O njih so kasneje
pripovedovale svojim biserom in tako opravile bralno značko. Tretje srečanje je
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bilo namenjeno spoznavanju disleksije, predvsem temu, kako delujejo možgani
pri dislektikih, kako vidijo zapisana besedila, kako lahko premagujejo svoje težave
in katera so njihova močna področja. Po pisanju Frass (2013) so se v branju, kot
ga vidijo dislektiki, preizkusili tudi biseri sami in tako na lastni koži občutili, kako
težko je njihovim vrstnikom. Preizkušali so tudi način urjenja tehnike branja s
svojimi zvezdicami. Ob vsakem branju z zvezdico so zabeležili počutje pred
branjem in po njem, prešteli so število napak, ki jih bralec ni popravil, in tistih, ki jih
je. S to bralno tehniko so pomagali zvezdicam izboljšati samokorekcijo napak.
Niso pa samo brali, pač pa so tudi kuhali, izdelovali okraske, s katerimi so okrasili
knjižnico, šli v kino in celo izvajali jogo. Vsa srečanja so si učenci kronološko
zapisovali v dnevnik. Čeprav so se nekateri pari zaradi številnih obveznosti zelo
težko časovno uskladili, so vseeno uspeli v dveh sklopih po 10 dni skupaj vsak
dan po 10 minut uriti bralno tehniko. Njihovi stičišči za branje sta bili knjižnica in
učilnica za dodatno strokovno pomoč. Kljub temu pa so se srečevali tudi drugod in
ob različnih časih. Biseri so izdelali tudi analizo napak svojih zvezdic, ob koncu
projekta so te napake primerjali in ugotovili, da so vsi vključeni učenci izboljšali
svojo bralno tehniko in celo zmanjšali odpor do branja. Učenci so potem veliko
pogosteje obiskovali knjižnico (Frass, 2013).
Vse zgoraj do sedaj navedene aktivnosti šolske knjižnice, ki so lahko v pomoč
omenjeni skupini učencev, so po mojem mnenju pri nas popolnoma neznane in
neizkoriščene.
Drugače pa je z aktivnostmi, ki bodo predstavljene v nadaljevanju.
 Otroška pomoč v knjižnici
Kot že meni

Krofljič (2008), je spodbujanje osebnih odnosov in oblikovanje

varnega okolja enako pomembno kot motiviranje otroka za izbiro in vztrajanje pri
dejavnosti, ki ga pritegne. Ob tem se namreč razvije vrsta osebnostnih vrlin, ki jih
sicer z neko namerno vzgojo težko razvijamo, na primer vztrajnost, odgovornost
za dokončanje nekega dela, zaupanje vase, samospoštovanje, poštenost,
integriteta, razsodnost itd. Tako so se v osnovni šoli Tončke Čeč v Trbovljah
odločili, da lahko učenci tretjega triletja pomagajo mlajšim pri izposoji gradiva in
sodelujejo pri enostavnejših opravilih v knjižnici,

kot je urejanje periodičnih

publikacij, vračanje knjižnega gradiva na police, urejanje panoja, razvrščanje in
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promoviranje knjižnih novosti. Tako so učenci začeli radi prihajati v knjižnico
tudi med prostimi urami in po pouku. Tam so našli ustrezen prostor za samostojno
delo (pisanje domačih nalog, branje za zabavo ali učenje) in druženje z vrstniki.
Sploh je taka pomoč pri nas prisotna v obliki tako imenovanih knjižničarskih
krožkov.
 Pes v knjižnici – projekt Beremo s tačkami
Z dejstvom, ki ga zapišejo (Jamar, Leban, Jakše in Ilič, 2012), in pravi, da so si
otroci navadno zelo blizu z živalmi in jih je

zato smiselno vključiti tudi v

kakršnokoli pomoč, se strinjam in menim da je taka oblika pomoči učencem s
specifičnimi učnimi težavami koristna, hkrati pa tudi nekoliko drugačna, saj ne gre
samo za branje oziroma premagovanje težav skupaj s pedagogom, pač pa tudi v
družbi psa. Skoraj po celotni Sloveniji v šolskih in splošnih knjižnicah ter domovih
za ostarele poteka projekt Tačke pomagačke - Beremo s tačkami, kjer učenci z
bralnimi težavami berejo lažje berljivo gradivo psu, ki jih posluša in ne popravlja
njihovih napak. Psa seveda vodi njegov terapevtski vodnik, ki je usposobljen za
delo z ranljivimi skupinami. Poleg branja, ki traja navadno od 10-15 minut, so tudi
v fizičnem kontaktu z živaljo, kar pomaga zmanjševati učenčev stres med njemu
zelo naporno aktivnostjo branja. V tej dejavnosti sodeluje tudi šolski knjižničar, in
sicer tako, da vsakokrat za vsakega posameznika in njegovo bralno starost
pripravi ustrezno gradivo (Jamar, Leban, Jakše in Ilič, 2012). V tej aktivnosti ne
vidim le premagovanja bralnih težav ampak tudi premagovanje strahu pred
nastopanjem pred vrstniki, živalmi in sploh premagovanje raznovrstnih fobij.
 Spodbujanje bralnega interesa
Ko starši ugotovijo, da ima njihov otrok težave pri branju, si želijo podpore in
razumevanja s strani šole. Navadno v tem procesu sodelujejo starši otrok z učnimi
težavami, učenec, učitelji in specialni pedagogi. Po prebranem sodeč je pri
knjižničarjih zaznati nezadovoljstvo, ker starši pri iskanju pomoči in podpore pri
premagovanju bralnih težav nanje kar pozabijo in z njimi ne sodelujejo. Menim, da
jih straši resnično neupravičeno prezirajo.
Ena od metod, pri kateri lahko šolski knjižničar staršem svetuje in jih usposablja za
pomoč pri otrokovem branju, je vedenjsko-kognitivna metoda za izboljšanje branja.
Metodo je priredila mag. Nada Antić, klinična psihologinja iz Zagreba, v svojem
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članku pa jo je predstavila Košak Babuder (2008). Metoda temelji na motivaciji
in urjenju branja ter na načelu, da se z rednim vsakodnevnim delom doma
napredek pri branju povečuje. V proces izboljšave branja so vključeni starši, otrok
in moderator, ki z omenjeno metodo usposablja starše, da skupaj z otrokom doma
vadijo branje. Vlogo moderatorja največkrat prevzame specialni pedagog, učitelj
ali svetovalni delavec. Strinjam pa se s trditvijo Košak Babuder (2008), da bi vlogo
moderatorja večkrat lahko brez pomislekov o kompetentnosti

prevzeli šolski

knjižničarji.
Bralni trening po besedah Košak Babuder (2008) sestoji iz petih stopenj, vsaka od
njih traja 8 dni, glede na napredek otroka pa jo lahko podaljšamo ali skrajšamo ali
celo izpustimo. Vsaka stopnja ima točno določena pravila in cilj. Pri vsaki stopnji je
obvezno 10-minutno dnevno branje, ki je podkrepljeno z zunanjo motivacijo, ki jo
spodbujamo s pomočjo žetonov. Veliko pozornosti je potrebno posvetiti izboru
ustreznega besedila. Bralne vaje naj otroku predstavljajo užitek, nikakor pa ne
trpljenja. Naloga treninga je, da pri otroku vzbudi veselje do branja in v njem
prebudi (ponovni) interes za branje. Starše naj moderator opozori, da je potrebno
beležiti otrokov vsak najmanjši napredek, da bi ga zaznali tudi oni sami in bi jim
tako bil dodatna motivacija, vsak tak napredek je potrebno tudi pohvaliti.
Moderator naj starše pripravi na dejstvo, da ja za otrokov napredek v prvi vrsti
potrebno postaviti realne cilje, poleg tega pa se morajo zavedati, da je izboljšanje
branja dolgotrajen proces, pri katerem napredek ne bo takoj opazen.
- Stopnje treninga (povzeto po Košak Babuder, 2008)
V 1. fazi treninga branja otrok le uživa ob branju staršev, ki mu poskušajo z
branjem pričarati užitek, pozitiven odnos do branja ter ponoven interes za branje.
v 2. fazi starš bere večji del besedila, otrok pa se po lastni želji, brez prisile
staršev, priključi branju in prebere besedo, stavek ali vrstico. Starši naj napak ne
komentirajo in tudi ne popravljajo. Cilj stopnje je, da otroka starši vključijo v branje
brez zahteve po uspehu.
V 3. fazi starš stremi, da otrok napako, ki jo pri branju stori, tudi zazna in jo sam
popravi. Cilj te faze je, da ima otrok ob koncu 10-minutnega branja več
popravljenih kot nepopravljenih napak, gre pa tudi za navajanje otroka na točnost
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in samoregulacijo. V primeru, da ima otrok več popravljenih kot nepopravljenih
napak, je dosežen napredek.
V 4. fazi, kot pojasnjuje Košak Babuder (2008), starši želijo, da otrok poveča svojo
hitrost branja, in sicer tako, da isto besedilo prebere ponovno. Ob tem beležijo
popravljene in nepopravljene napake pri 1. in 2. branju ter merijo čas pri 1. in 2.
branju. Cilj te stopnje je navajati otroka na točnost pri branju in osvajanje branja s
ponavljanjem. Otrok pri tej stopnji doseže napredek, če je število popravljenih
napak pri 2. branju manjše kot pri 1. branju in je čas branja pri 2. branju krajši kot
pri 1. branju.
Cilj zadnje, 5. stopnje je pridobivanje navade branja. Starši v tej stopnji spodbujajo
otroka k obisku knjižnice in vsako samoiniciativno branje podkrepijo z žetonom,
tako kot napredek v prejšnjih stopnjah. Zadostno število žetonov prinaša
nematerialno nagrado.
- Vloga knjižničarja kot moderatorja
V članku Košak Babuder (2008) pa je predstavljena tudi vloga šolskega
knjižničarja pri spodbujanju bralnega interesa. Njegova najpomembnejša naloga v
vlogi moderatorja je ozaveščanje in usposabljanje staršev za izvajanje treninga
doma. Knjižničar starše usmerja, kako izvajati posamezno stopnjo, ter jim svetuje,
kdaj naj pri otroku določeno stopnjo preskočijo ali jo podaljšajo. Če želi knjižničar
biti dober svetovalec, mora zelo natančno poznati proces branja. Vloga
moderatorja pa vključuje tudi svetovanje glede ustrezne literature tako otrokom kot
staršem. Kot je v navadi ob koncu vsakega procesa, naj tudi tu knjižničar sam ali
ob pomoči učitelja analizira začetno in končno branje te oceni napredek učenca.
 Bibliopedagoška dejavnost
Tudi bibliopedagoško delo je pomemben del knjižničarjevega dela. Res pa je, da
so primeri bibliopedagoškega dela z otroki, ki imajo specifične učne težave, redki.
S trditvijo Dolgan Petričeve (2007) se moram na žalost povsem strinjati. Vendar pa
obstajajo tudi svetle izjeme, ena takih je Osnovna šola Štore. Na tej šoli sta šolska
knjižničarka in specialna pedagoginja za 10 otrok prvega triletja s specifičnimi
učnimi težavami organizirali obiskovanje šolske knjižnice enkrat tedensko. Ob
pomoči različnih didaktičnih oblik, kot so petje, lutkovne igrice, telesno izražanje so
spoznavali knjižnico kot prostor, kjer ne poznamo dobrih in slabih bralcev, poleg
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tega so se otroci skozi igro otresli strahu pred branjem. Res, da je vsak
posameznik napredoval na edinstven način, a se je prav vsem desetim učencem
izboljšala samopodoba, orientacija v knjižnici in grafomotorika. Napredovali pa so
tudi na področju govora, povečali socialno interakcijo, postali bolj ustvarjalni,
predvsem pa redni uporabniki šolske knjižnice, kar izjemno veseli knjižničarja in
mu daje potrditev za dobro delo s tovrstno skupino uporabnikov in nadaljnji zagon
(Dolgan Petrič, 2007). Sama sem že ob opravljanju prakse v šolski knjižnici
ugotovila, da knjižničarju pripada premalo ur že za osnovno, kaj šele za
individualno delo s posebnimi skupinami uporabnikov, saj so velikokrat knjižničarji
skrita rezerva za nadomeščanja.
 Knjižnično informacijsko znanje
Stričevič in Perić (2011) poročata o tem, kako na Hrvaškem šolske knjižnice
sodelujejo z ostalo šolo pri poučevanju in ukvarjanju z otroki s posebnimi
potrebami, in sicer pri učenju hrvaškega jezika pa tudi pri informacijskem
opismenjevanju. Enkrat na teden pri predmetu hrvaškega jezika berejo v knjižnici
prirejena besedila, nato pa se o njih pogovarjajo. Knjižničar je tako učitelj
hrvaščine kot tudi knjižničar, specialni pedagog in učenci vsi skupaj sodelujejo pri
pouku. Specialni pedagog izbere čtivo iz knjižnične zbirke, vsi pa se morajo
strinjati z učnimi metodami in ko je potrebno, besedilo tudi prilagodijo. Knjižničar je
tisti, ki izbere učno metodo in poučuje. Specialni pedagog pomaga posameznim
učencem, ko in če je to potrebno. Ko besedilo preberejo, učenci o njem diskutirajo,
ga analizirajo in ga preberejo naglas. Sledijo različne, s tem povezane aktivnosti:
risanje, ustvarjanje slikanic, posterjev, razstav, izdelovanje likov iz zgodbe iz
različnih materialov, gledališke uprizoritve ipd.
Informacijsko opismenjevanje je seveda usmerjeno k učenju o knjižnici in
informacijskih virih in ga izvajajo individualno ali skupinsko. Kot sta zapisali
Stričevič in Perić (2011), pouk knjižnično informacijskega znanja poteka od 45-90
minut in sledi običajni strukturi pouka o branju. Cilji in zadolžitve so prilagojeni
glede na starost in sposobnost vsakega učenca. Med poukom dajejo knjižničarji
največ poudarka motivaciji. V tej fazi učenci igrajo igrice ugibanja, taktične igrice in
rešujejo uganke, tako si povečujejo število izkušenj, predstavljena pa jim je
določena tema. Tu poskušajo učitelji določiti učenčevo predhodno znanje in
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izkušnje. Glede na to, da se nanašajo na situacije iz vsakdanjega življenja, je to
zelo pomembno, saj to omogoči prehod k abstraktnemu mišljenju. Stričevič in
Perić (2011) menita, da ta del pouka predstavlja tudi možnost za predstavitev
informacijskega opismenjevanja, pri katerem se učenci naučijo uporabljati vire
informacij. Po njunem mnenju lahko knjižničar začne z učenjem knjižničnega
opismenjevanja, ko se osredotoči na učenčev interes, njegov nivo pozornosti in
njegove sposobnosti ter nato preide v informacijsko opismenjevanje. Motivacijski
fazi sledi predstavitev teme, avtorja in načrta aktivnosti, temu pa sledi
interpretativno branje ter igra z lutkami. Tako motivirani učenci posledično zlahka
razumejo like, prepoznajo odnose in proces razreševanja konfliktov ter tako
naredijo zaključke, dobijo ideje in sporočila iz same knjige. Sledi analiza knjige, ki
se nadaljuje skozi pogovor o temi, osebnosti likov in glavnih točkah v zgodbi.
Stričevič in Perić (2011) izpostavita, da je smer pogovora odvisna od učenčevih
reakcij, nivoja interesa in sodelovanja. Ko učenci povejo, kaj so prebrali, se
pogovarjajo o novih stvareh, ki so se jih naučili, jih preberejo na glas ali pa zaigrajo
prizor iz besedila. Učencev pri razpravljanju in pripovedovanju o prebranem in
podajanju njihovih vtisov ne popravljajo, pač pa jih vodijo, da pridobijo na
samozavesti pri branju /pojasnjevanju /pripovedovanju/ podajanju mnenj in želijo
znova sodelovati. Nato učenci narišejo scene iz knjige, naredijo like iz plastelina,
ustvarijo preproste figurice iz palčk in z njimi uprizorijo igro, izdelajo slikanico,
napišejo pesmi. Zadnjo fazo pri tej vrsti pouka Stričevič in Perić (2011) imenujeta
aktualizacija, tu učenci prikažejo svoja umetniška dela v knjižnični galeriji, okrasijo
šolska poslopja ali sodelujejo v katerem izmed šolskih programov skupaj z ostalimi
učenci. Na koncu se vsi skupaj vrnejo v svojo učilnico, specialni pedagog pa jim
naloži domačo nalogo. Od staršev se pričakuje, da pomagajo pri pisanju poročil,
esejev o njihovih izkušnjah v knjižnici ipd. Vse faze tega pouka se načrtuje
vnaprej, implementacija pa je odvisna od nivoja učenčevih interesov, njegove
pozornosti in sodelovanja. Na žalost taka oblika sodelovanja pri nas še ni
uveljavljena, predstavlja pa to lahko našim knjižnicam dodaten izziv.
 Sodelovanje knjižničarja pri individualni uri / pomoč pri urjenju branja
Kot se bo izkazalo glede na rezultate moje raziskave, učenci nimajo posebne želje
po tem, da bi bil knjižničar prisoten pri njihovih individualnih urah in bi na ta način
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z njimi sodeloval. Knjižničar bi se preko sodelovanja s specialnim pedagogom
in učencem seznanil s tem, kako poteka individualna ura, kaj povzroča učencem
npr. pri branju največ težav. Knjižničar bi tako lahko recimo v knjižnici skupaj z
učencem s specifičnimi bralno napisovalnimi težavami s pomočjo raznih tehnik uril
branje. Davis (2008) v svoji knjigi Dar disleksije opisuje branje v paru učenca in
učitelja pri individualni uri. Sama pa menim, da bi to dejavnost lahko na zelo visoki
ravni vodil tudi šolski knjižničar. Preko sodelovanja bi bolje spoznal učence s
specifičnimi učnimi težavami, njihove težave, pa tudi učenci bi bolje poznali
knjižničarja in jim ne bi bilo nerodno ob srečanju z njim v knjižnici. Pri tej
dejavnosti, kot jo prikaže Davis (2008), tako knjižničar kot učenec na glas bereta
besedilo, ki ga je izbral učenec. Pri začetnem branju knjižničar svojo hitrost branja
prilagodi učenčevi hitrosti. Učenec mora prebrati prav vsako besedo v besedilu,
če pa se učenec pri branju besede zmoti, mu knjižničar pove pravilno besedo, še
pred tem pa lahko malce počaka, da vidi, ali bo učenec zmožen besedo popraviti
sam. Ko knjižničar opazi, da je učenec pri branju samozavestnejši, lahko sam
začne brati tiše in počasneje ter tako prepusti pobudo pri branju učencu, ki tako
nevede prevzame vodilno vlogo pri branju in bere sam.
Seveda pa mora knjižničar biti pozoren ne le na pravilnost prebranega, pač pa tudi
na to, ali učenec resnično razume tisto, kar prebere. Učenca mora tako navajati,
da spremlja svoje razmišljanje pri branju, da ugotovi, kdaj je prenehal biti
osredotočen na prebrano, da se ob nejasnosti vrne nazaj in zopet prebere del, ki
mu je bil nejasen ter skuša razumeti neznane besede ali stavke. Po predlogih
Davisa (2008) ima učenec na mizi lahko kartonček, na katerem so napisane
ključne strategije, ki jih uporablja (npr. pojdi nazaj in ponovno preberi, poišči
neznane besede v slovarju).
Po izkušnjah avtorja knjige Dar disleksije Davisa (2008) je zelo dobrodošlo, da
knjižničar učenca med branjem snema in mu ob koncu branja predvaja posnetek.
Za začetek naj učenec bere že znano besedilo, saj bo njegovo branje besedila
tekoče. Predvajan posnetek učenčevega tekočega branja sicer njemu dobro
poznanega besedila mu bo povečal občutek lastne učinkovitosti. Temu koraku
sledi snemanje branja besedila, kjer ima učenec težave. Najprej naredi knjižničar
posnetek branja, ko z učencem bereta v paru, nato pa še posnetek, ko učenec
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počasi prevzema pobudo pri branju in bere večji del besedila popolnoma
samostojno. Posnetke naj knjižničar shrani in jih po določenem času zopet
predvaja učencu, da mu pokaže, kako je pri branju napredoval.
Menim, da bi se individualna ura v sodelovanju s knjižničarjem lahko odvijala tudi v
knjižnici, na primer v čitalniškem delu. Tako bi lahko knjižničar ob zaključku
učencu pokazal določene novosti v knjižnici in mu dovolil, da se malce odpočije:
mogoče ob gledanju ilustracij iz tematike, ki ga zanima. Knjižnica bi mu tako
postala bolj domača, v njej bi se po mojem mnenju počutil varen in mogoče bi
vanjo tudi večkrat zašel (Davis, 2008).
Iz vsega navedenega je razvidno, da možnosti za pomoč učencem s specifičnimi
učnimi težavami so, njihova realizacija pa je odvisna od posluha pristojnega
ministrstva, vodstva šol, drugih strokovnih delavcev in seveda od pripravljenosti
knjižničarja, da k njim pristopi. Neizpodbitno pa je dejstvo, da se učenci še vedno
najbolj zanesejo na svojega šolskega knjižničarja, ki jih opremi s strategijami, kako
v množici knjig najdejo sebi primerno gradivo (ne prezahtevno in ne prelahko). Po
besedah Košak Babudrove (2008) si otroci s specifičnimi učnimi zelo radi izbirajo
že znane knjige, knjige z manj besedila, knjige s privlačnim naslovom in
naslovnico,

s

privlačnimi

ilustracijami,

tanjše

knjige.

Navkljub

njihovim

predvidevanjem pa se lahko izkaže, da je tudi taka knjiga jezikovno prezahtevna in
bo torej obležala na polici. Naloga knjižničarja je, da mu izbere primerno knjigo, še
bolje pa, da ga nauči, kako si jo sam izbere. Zelo primerna je metoda test 5 prstov,
ki jo je Tutuš (2010) po Košak Babuderjevi povzela na kratko v svojem
diplomskem delu. Ta metoda je enostavna, razumljiva in privlačna, zato bi jim jo
kot knjižničarka tudi sama poskusila približati. Metoda služi lažjemu ugotavljanju
jezikovne ustreznosti in primernosti besedila.
Košak Babuder (2008) pojasni, da začne otrok metodo izvajati tako, da izbere
knjigo, ki mu je všeč, jo odpre na sredini in najde stran brez ilustracij. Na tej strani
začne brati na vrhu, dokler ne pride do besede, ki mu je neznana in nanjo postavi
mezinec. Z branjem nadaljuje, dokler zopet ne pride do besede, ki mu je neznana,
in nanjo postavi drugi prst. Navodilo je, da če učencu zmanjka prstov na eni roki
še preden pride do konca strani, je knjiga zanj pretežka za samostojno branje.
Košak Babuder (2008) v nadaljevanju opozori, da v primeru, ko učenec ni porabil
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nobenega prsta, to pomeni, da je knjiga zanj preveč enostavna, če pa je porabil
manj kot 5 prstov ali več kot enega ali 2, je knjiga zanj primerna, saj mu bo
pomagala, da postane bolj spreten bralec. Košak Babuder (2008) je oblikovala tudi
skupek vprašanj, ki si jih učenec med samo izbiro knjige zastavi, odgovori nanje.
Tako se določi, ali je knjiga, ki jo je učenec izbral, zanj prelahka, pretežka ali
ravno pravšnja.
Vprašanja so naslednja:
 PREVEČ ENOSTAVNA KNJIGA
1. Ali si to knjigo prebral že večkrat pred tem?
2. Ali razumeš zgodbo zelo dobro brez prevelike napora?
3. Ali poznaš in razumeš vsako besedo?
4. Ali lahko prebereš gladko in tekoče, ne da bi veliko vadil in se naprezal?
 KNJIGA, KI JE RAVNO PRAV ZAHTEVNA
1. Ali prvič bereš to knjigo?
2. Ali razumeš večino vsebine v knjigi?
3. Ali je na vsaki strani več besed, ki jih ne razumeš in takoj ne prepoznaš
njihovega pomena ?
4. Ali ti lahko kdo pomaga, ko naletiš na težko besedo ali poved ?
 KNJIGA, KI JE PREZAHTEVNA
1. Ali je na eni strani več besed, ki jih ne poznaš in ne razumeš, kaj
pomenijo ?
2. Ali ne razumeš dobro in ne veš dobro, kaj se v knjigi dogaja ?
3. Ali bereš zatikajoče in z naporom ?
4. Ali ni nikogar, ki bi ti pomagal pri zahtevnih besedah in delih v knjigi ?
Za konec pa Košak Babudrova (2008) dodaja, da je pomembno, da bi knjižničar
učencu olajšal delo, saj imajo otroci s težavami pri učenju težave s pomnjenjem in
je dobro, da ima knjižničar vse te zgoraj opisane korake zapisane na kartončkih in
postavljene na vidnem mestu, kjer jih lahko otroci kadarkoli uporabijo.
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Knjiga pa ni edino sredstvo, s pomočjo katerega lahko šolski knjižničar pomaga
pri premagovanju specifičnih učnih težav. Obstaja več različnih načinov, kako se
spopasti s temi težavami in pritegniti otroke v knjižnico ter jih seznaniti z užitki, ki ji
povzroča branje.
Trud, ki ga knjižničarji vložijo v oblikovanje otrok – samostojnih uporabnikov
knjižnice, je ogromen, a žal pri učencih s specifičnimi učnimi težavami to pogostokrat ne da vidnih rezultatov, kar potrjujejo tudi navedbe uporabnikov šolske
knjižnice s specifičnimi učnimi težavami, ki poudarjajo celo pomen osebnega
knjižničarja. Kot je navedeno v Smernicah za knjižnične storitve za osebe z
disleksijo avtoric Nielsen in Irval (2007) mora le-ta dobro poznati gradivo za to
skupino uporabnikov, otroku pa mora znati tudi odgovoriti na vprašanji, kje bi se
lahko naučil bolje brati in če je v kraju, v katerem živi kakšno društvo za osebe z
disleksijo.
Če

bi po mojem mnenju vsaka šolska knjižnica zaposlovala dodatnega

knjižničarja, ki bi opravljal naloge osebnega knjižničarja, bi se le-ti lahko srečevali
med seboj, sodelovali z organi lokalne oblasti in organizacijami za invalide.
Rezultat takega sodelovanja pa bi lahko bila brošura z informacijami o specifičnih
učnih težavah, uradnih urah za učitelje in starše, ker bi jih seznanjali z gradivom in
s knjižničnimi storitvami za njihove najmlajše. Na lokalni ravni bi lahko šolski
knjižničar, ki je posebej usposobljen za učne težave, poskrbel med drugim za
srečanja staršev, predstavnikov različnih društev, ki se ukvarjajo z učnimi
težavami, in lokalnih šolskih oblasti ter tako okrepil sodelovanje s starši otrok in
jim dal napotke za delo z otroki v domačem okolju.

5.6

PREGLED

RAZISKAV O SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAVAH V

ŠOLSKI KNJIŽNICI
V tem poglavju bodo predstavljene raziskave, katerih osrednja tema so uporabniki
s specifičnimi učnimi težavami v šolski knjižnici. Zaradi pomanjkanja tovrstnih
raziskav sem med obravnavane raziskave vključila tudi tako, ki sicer preučuje
uporabnike s specifičnimi učnimi težavami, a je potekala v splošnih knjižnicah.
Seveda pa bi bilo ugotovitve, pridobljene s pomočjo raziskave, dobro prenesti tudi
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na uporabnike s specifičnimi učnimi težavami v splošni knjižnici. Dve raziskavi
sta bili opravljeni v ZDA, ena v centralnem New Yorku, kjer so želeli ugotoviti, kako
tamkajšnji šolski knjižničarji ocenjujejo svoje znanje glede učencev specifičnimi
učnimi težavami. Druga raziskava pa je potekala v teksaških splošnih knjižnicah,
kjer so želeli odkriti, kako tamkajšnje splošne knjižnice služijo uporabnikom s
specifičnimi učnimi težavami. Raziskava, ki je bila izvedena v avstralskih šolskih
knjižnicah, je dala odgovore, kako lahko šolska knjižnica pripomore k osebnostni
rasti učencev s specifičnimi učnimi težavami.
Poizvedovanje za omenjenimi raziskavami je bil kar trd oreh, saj lahko rečem, da
jih skoraj ni. Ob tem sem pomislila, da je za to kriv tip knjižnice, zato sem
poskusila z iskanjem tovrstnih raziskav, vezanih na splošno knjižnico, a je bila tudi
tu slika podobna. Našla sem le eno relevantno raziskavo. Problem pomanjkanja
raziskav je botroval mojemu izboru raziskav, ki bodo v nadaljevanju predstavljene,
saj so edine, ki sem jih našla, in so bile relevantne glede na mojo tematiko naloge.
Po videnem lahko rečem, da so z raziskovanjem omenjenega področja pričeli na
področju ZDA, drugod po svetu pa vlada pomanjkanje tovrstnih raziskav, kar pa ne
koristi tako bibliotekarski stroki kot tudi ne njenim uporabnikom s specifičnimi
učnimi težavami.
Avtor članka Murray (1999) predstavi rezultate štiriletne študije, ki so jo izvedli v
Victorii in New South Walesu na 14 osnovnih šolah z namenom, da bi ugotovili,
kako lahko šolska knjižnica prispeva k boljši samopodobi posameznikov s
specifičnimi učnimi težavami. Murray (1999) pojasnjuje, da po rezultatih,
pridobljenih preko intervjujev knjižničarjev, učencev in specialnih pedagogov,
lahko prav šolski knjižničar veliko pripomore k izboljšanju samopodobe učencev s
specifičnimi učnimi težavami, in sicer z informiranjem o osebah, ki imajo specifične
učne težave, s čimer predstavlja vzor vedenja ter istočasno odpira možnosti za
interakcijo med vsemi učenci. Naslednja možnost po mnenju avtorja članka je
pomoč šolskega knjižničarja pri uporabi same knjižnice, saj je kar nekaj učencev
navedlo, da brez omenjene vrste pomoči ne bi zmogli uporabljati šolske knjižnice.
Zelo pomemben dejavnik, ki prispeva k izboljšanju učenčeve samopodobe, je tudi
informacijska pismenost takega posameznika. Rezultati raziskave kažejo, da je v
sodelujočih šolah prisotno stalno sodelovanje pri načrtovanju vsebin za
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informacijsko opismenjevanje, prilagajanju delovnih listov in ostalega materiala
med šolskimi knjižničarji in specialnimi pedagogi. Tretji segment, ki po navedbah
avtorja Murraya (1999) vpliva na boljšo samopodobo pri teh učencih, je vsekakor
informacijska tehnologija v šolskih knjižnicah, ki učencem s specifičnimi učnimi
težavami omogoča, da so v virtualnem svetu enaki drugim. Samopodobo pa lahko
zelo omaje neprimeren internetni iskalnik, kar so opazili sodelujoči knjižničarji pri
otrocih, ki imajo specifične učne težave. Zato priporočajo v knjižnicah namestitev
čim bolj preprostega iskalnika, eden takih je OASIS, ki je zelo priljubljen med
učenci s težavami na šolah v New South Walesu. Sodelujoči šolski knjižničarji v
raziskavi opozarjajo tudi na potrebo po dobri založenosti z gradivom o specifičnih
učnih

težavah,

kar

pripomore

k

pozitivnejšemu

prikazovanju

omenjenih

posameznikov v širši družbi. Ob koncu Murray (1999) izpostavi še dve pomembni
dejstvi, in sicer da mnogo šol v Avstraliji gradi tako imenovane centre za podporo
učenja, kjer so na enem mestu dostopni računalniki, programi, knjižnično gradivo,
pripomočki za učenje kot tudi osebje, ki bo nudilo pomoč, učno pomoč, pomoč pri
uporabi tehnologije in drugih virov. Z razširitvijo tega trenda bi po mnenju avtorja
učenci s specifičnimi učnimi težavami pridobili ogromno na različnih področjih in
ne samo na samopodobi. Sodelujoči v raziskavi priznavajo, da je prisotnost
raziskovalcev na njihovi šoli povzročila, da se določenih težav s to tematiko še bolj
zavedajo.
Študija avtorice Hill (2012), je bila zasnovana z namenom, da bi pokazala, kakšno
je znanje ter usposobljenost šolskih knjižničarjev za delo z učenci s posebnimi
potrebami v centralnem New Yorku. Med posebne potrebe navaja avtorica tudi
specifične učne težave. K sodelovanju je bilo povabljenih 157 šolskih knjižničarjev
šol v centralnem New Yorku, a se jih je odzvalo le 43. Razlog tako nizke udeležbe
je čas izvajanja študije ob koncu šolskega leta.
Rezultati,

pridobljeni preko elektronske ankete, so pokazali, da velika večina

šolskih knjižničarjev, ki so pristopili k raziskavi, ocenjuje znanje, ki ga potrebujejo
za delo z učenci s posebnimi potrebami kot povprečno, peščica pa je takih, ki je
svoje znanje ocenila na najvišji možni ravni. Sodelujoči šolski knjižničarji bazo
svojega znanja po besedah Hillove (2012) v centralnem New Yorku bogatijo z
uporabo npr. različnih publikacij (School Library Journal, Book list itd.),
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elektronskih virov (blogi, spletne strani, wikiji). Pohvaliti in izpostaviti pa je
potrebno pridobivanje novega znanja o učencih s posebnimi potrebami preko
sodelovanja s specialnimi pedagogi (tak odgovor je izbralo kar 88% sodelujočih),
preko sodelovanja z drugimi šolskimi knjižničarji (30%). Kljub velikemu odstotku
sodelovanja s strokovnjaki pa si tamkajšnji šolski knjižničarji želijo več aktivnosti,
preko katerih bi se lahko še dodatno seznanili s primeri dobre prakse in več
udeležbe na specialnih konferencah s tematiko o učencih s posebnimi potrebami.
To potrjuje tudi podatek, da je polovica šolskih knjižničarjev v centralnem New
Yorku že sodelovala s specialnimi pedagogi, a sta le 2 šolska knjižničarja prejela
povabilo na posebne sestanke.
Enako dobro kot svoje znanje so sodelujoči v študiji ocenili tudi poznavanje teh
učencev in njihovih posebnih potreb. Šolskim knjižničarjem v 79% informacije o
učencih in njihovih posebnih potrebah predajo specialni pedagogi, na drugem
mestu pa so učitelji. Po besedah Hillove (2012) je zaskrbljujoče dejstvo, da si
sodelujoči šolski knjižničarji ne želijo pridobivanja omenjenih informacij od staršev
otrok. Zaključni del rezultatov prikazuje, kako šolski knjižničarji pomagajo učencem
s posebnimi potrebami. Podobno kot po drugih knjižnicah imajo na voljo lažje
berljivo gradivo, uporabo šolske knjižnice jim olajšajo z večkratno ponovitvijo
navodil ali s prilagoditvijo ter dodajanjem vizualnih namigov navodilom. Šolski
knjižničarji pa pomoč tem učencem nudijo tudi v obliki individualne pomoči in
pomoči v paru s sošolcem.
S pomočjo rezultatov zadnje pregledane raziskave, v katero so bile vključene
splošne knjižnice desetih regij Teksasa, sta Ross in Aikin (2002) želela odkriti,
kako te knjižnice služijo učencem z učnimi težavami. Rezultati so pokazali, da ima
več kot polovica knjižnic, ki so sodelovale v raziskavi, v svoji knjižnični zbirki
prirejeno gradivo, ki je namenjeno učencem z učnimi težavami. Poleg teh pa so
svojo knjižnično zbirko obogatili s knjigami, v katerih nastopajo učenci z učnimi
težavami, s prirejenimi revijami za te učence, (21 knjižnic), s CD-ji (17 knjižnic)
videi na DVD-jih (27 knjižnic) ter avdio knjigami in igračami (21 knjižnic).
Sodelujoče splošne knjižnice v Teksasu se trudijo zadovoljevati potrebe
uporabnikov z učnimi težavami z opremljanjem svojih knjižnic s posebnimi
računalniki, ki imajo nameščeno prilagojeno programsko opremo. Nekaj knjižnic
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pa poleg samih računalnikov nudi uporabnikom z učnimi težavami tudi različne
računalniške aktivnosti, 29 sodelujočih knjižnic ponuja igranje igric in uporabo že
pripravljenih povezav za delo z njimi. Ne le v Sloveniji, pač pa tudi drugod po svetu
knjižničarji tarnajo nad pomanjkanjem izobraževanja s področja učnih težav, kar
potrjujejo tudi rezultati te raziskave. Med sodelujočimi splošnimi knjižnicami je le 5
takih, ki zaposlenim nudijo delavnice, kjer gostijo specialiste, ki se ukvarjajo z
učnimi težavami. Kljub temu pa 9 sodelujočih knjižnic v Teksasu svojim
uporabnikom z učnimi težavami nudi individualne inštrukcije o uporabi knjižnice,
14 knjižnic pa organizira srečanja strokovnjakov s področja učnih težav, ki so
namenjena uporabnikom z učnimi težavami. Ena od knjižnic med drugim dovoljuje
v svojih prostorih srečanja staršev otrok z disleksijo. Glede na rezultate opažam
razlike pri skrbi za uporabnike z učnimi težavami med sodelujočimi splošnimi
knjižnicami. Menim, da bi k zmanjšanju razlik pripomogle dodatne raziskave s tega
področja, s pridobljenimi ugotovitvami pa bi splošne knjižnice še učinkoviteje
zadovoljevale potrebe uporabnikov z učnimi težavami.
Pregled raziskav je pokazal, da se tako kot pri nas tudi drugod po svetu šolski
knjižničarji in knjižničarji v splošnih knjižnicah soočajo s pomanjkanjem možnosti
za izobraževanje o specifičnih učnih težavah ter o uporabnikih z omenjenimi
težavami. Jasno so naznanili, da si želijo več možnosti za izobraževanje ter da v
literaturi pogrešajo primere dobrih praks, po katerih bi se lahko zgledovali pri delu
z uporabniki s specifičnimi učnimi težavami. Pri šolskih knjižničarjih je nesporno
zanimanje za izobraževanje o učnih težavah ter želja po sodelovanju s specialnimi
pedagogi, defektologi in učitelji, a na žalost jih le-ti na našem področju

ne

povabijo v svojo sredino, tako šolski knjižničarji ostanejo brez vidnejše vloge pri
delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Če pa bi se šolski knjižničarji v
raziskavah večkrat pojavljali kot eni izmed pomembnejših členov v strokovnem
timu pri odkrivanju, prepoznavanju ter nudenju pomoči učencem s specifičnimi
učnimi težavami, bi tudi ostali strokovni sodelavci spoznali, kako ogromno lahko
prispevajo k boljšim rezultatom na področju učenja, socialne zrelosti in k boljši
samopodobi. Dober primer izobraževanja bi lahko bila za knjižničarja tudi
srečanja, ki jih vodijo specialisti s področja učnih težav in niso namenjena le
strokovnim delavcem, pač pa tudi posameznikom s specifičnimi učnimi težavami.
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Omenjena srečanja bi se po mojem mnenju lahko odvijala v knjižnici in bi tako
imela večstranski pomen, saj bi preko tovrstnih srečanj učenci z učnimi težavami
bolje spoznali svoje težave,

lažje bi jih sprejeli in začeli verjeti, da so lahko

enakovredni svojim vrstnikom, istočasno pa bi svoje znanje o tej tematiki dopolnili
tudi šolski knjižničarji. Tovrstna srečanja so se v šolskih knjižnicah v ZDA izkazala
kot zelo dobrodošla. Pereči problem šolskih knjižničarjev tako v Sloveniji kot
drugod je veliko pomanjkanje primerov dobre prakse, ki se nanašajo na specifične
učne težave in knjižnično okolje. Ti konkretni primeri bi služili knjižničarjem kot
nekakšna oprijemljiva osnova, ki bi jim olajšala začetno delo z učenci s
specifičnimi učnimi težavami, s pomočjo le-teh bi se lažje odločili za ustrezno
obliko pomoči posameznemu učencu s specifičnimi učnimi težavami, veliko hitreje
bi potekalo snovanje dejavnosti, ki so primerne za to skupino uporabnikov in
konec koncev bi bilo veliko lažje oblikovati prilagojen program informacijskega
opismenjevanja po vzorcu, ki ga je nekdo že izvedel in se je izkazal kot učinkovit.
Poleg vsega zgoraj navedenega pa bi primeri dobrih praks po mojem mnenju
zmanjšali prisotnost dvomov o nezadostni kompetentnosti za delo z učenci s
specifičnimi učnimi težavami.
Teoretični del zaključim z ugotovitvijo, da so šolski knjižničarji vsekakor inovativni
informacijski specialisti, ki lahko zadovoljujejo potrebe vseh uporabnikov, in sicer
ne glede na njihove sposobnosti in posebne potrebe, le priložnost jim je treba
ponuditi. Zavedam pa se, da so na tem področju vsekakor potrebne dodatne
raziskave.

6 RAZISKOVALNA METODA
6.1

RAZISKOVALNI PROBLEM

Za potrebe raziskave sem oblikovala dve skupini, in sicer gre za učence, ki imajo
specifične učne težave, na drugi strani pa za knjižničarje, ki opravljajo
knjižničarsko dejavnost na sodelujočih šolah na Goriškem. Pri skupini učencev me
je zanimalo, kakšen pomen ima zanje šolska knjižnica, kako si predstavljajo
ureditev le-te, pogostost obiskovanja in razloge teh učencev za obisk knjižnice.
Poleg spoznavanja samega delovanja in ureditve knjižnice pa me zanima,
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kakšnega knjižničarja in odnosov si želijo v svoji šolski knjižnici. Ker sem
domnevala, da učenci s specifičnimi učnimi težavami potrebujejo več pomoči pri
pouku, me je zanimalo, ali pomoč potrebujejo tudi v knjižnici. Učencem s
specifičnimi učnimi težavami pripada tudi individualna pomoč, zanima me, ali
imajo željo po prisotnosti šolske knjižničarke pri njihovih individualnih urah.
Pri skupini knjižničarjev pa želim s pomočjo raziskave izvedeti, katera od skupin
učencev, ki imajo specifične učne težave, najpogosteje obišče šolsko knjižnico,
kakšni občutki so prisotni pri knjižničarjih ob stiku in delu z učenci s specifičnimi
učnimi težavami, kako ocenjujejo svojo kompetentnost in možnost izobraževanja
na področju specifičnih učnih težav. Kot bodoči knjižničarki se mi poraja vprašanje,
kako na možnost vključevanja šolskega knjižničarja v delo z učenci s specifičnimi
učnimi težavami gleda šola in njeno vodstvo ter ostali zaposleni ter kako situacijo,
ki vključuje priložnosti za delo in sodelovanje z učenci s specifičnimi učnimi
težavami, vidijo sami šolski knjižničarji. Seveda me je tudi pri tej skupini zanimalo,
kakšne oblike pomoči in motivacije lahko šolski knjižničarji ponudijo učencem po
njihovem mnenju.
Raziskovalna vprašanja - učenci


Kakšnega pomena je knjižnica za učence s specifičnimi učnimi težavami?



Kako bi knjižnico po svojih zamislih uredili učenci s specifičnimi učnimi
težavami?



Kakšna pričakovanja in želje imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami
glede postavitve gradiva v knjižnici?



Česa si učenci s specifičnimi učnimi težavami v knjižnici najbolj želijo?



Kako učenci s specifičnimi učnimi težavami najraje preživljajo čas v
knjižnici?



Kako pogosto se učenci s specifičnimi učnimi težavami odločijo za obisk
šolske knjižnice?



Kakšen je razlog obiska šolske knjižnice pri teh učencih?



Kakšen obratovalni čas knjižnice bi ustrezal učencem s specifičnimi učnimi
težavami?
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Kakšne lastnosti učenci s specifičnimi učnimi težavami cenijo in
pričakujejo pri knjižničarju?



Kako učenci s specifičnimi učnimi težavami zaznavajo knjižničarjev odnos
do njih?



Kam oziroma h komu se učenci obrnejo po pomoč, ko jo potrebujejo?



Kakšne oblike pomoči učenci pričakujejo s strani knjižničarja?



Kakšno mnenje imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami o prisotnosti
drugih strokovnih delavcev, med katere sodi tudi šolski knjižničar, pri
njihovih individualnih urah?



Kako si učenci s specifičnimi učnimi težavami zamišljajo potek individualne
ure, pri kateri bi bil prisoten tudi knjižničar?

Raziskovalna vprašanja za šolske knjižničarje:
 S katero skupino učencev s specifičnimi učnimi težavami se knjižničarji
najpogosteje srečujejo?
 Kakšni so vzroki ne-obiskovanja šolske knjižnice pri učencih s specifičnimi
učnimi težavami po presoji knjižničarjev?
 Kakšne občutke knjižničarji zaznajo pri učencih s specifičnimi učnimi
težavami ob njihovem snidenju?
 Kakšna čustva so prisotna pri knjižničarjih, ko imajo priložnost sodelovati/
delati z učenci s specifičnimi učnimi težavami?
 Kako knjižničarji ocenjujejo svojo kompetentnost, ki se nanaša na področje
dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami?
 Kako knjižničarji ocenjujejo svoje možnosti izobraževanja s področja
specifičnih učnih težav?
 S kakšnimi oblikami izobraževanja s področja specifičnih učnih težav so se
šolski knjižničarji že srečali?
 Kakšno vrednost pripisujejo

šola, vodstvo šole in svetovalna služba

procesu vključevanja šolskega knjižničarja v proces dela z učenci s
specifičnimi učnimi težavami?
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 Kaj menijo šolski knjižničarji, kako pogosto imajo možnost za delo z
učenci s specifičnimi učnimi težavami?
 Kako najpogosteje v praksi poteka delo šolskega knjižničarja z učenci s
specifičnimi učnimi težavami?
 Kakšne vloge si šolski knjižničarji želijo, ko govorimo o delu z učenci s
specifičnimi učnimi težavami?
 Kako je s prisotnostjo knjižničarjev pri individualnih urah učencev s
specifičnimi učnimi težavami?
 Kje po mnenju šolskih knjižničarjev učenci s specifičnimi učnimi težavami
najprej poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo?
 Kakšna so mnenja šolskih knjižničarjev glede oblik pomoči, ki jih knjižnica
kot taka lahko ponudi učencem s specifičnimi učnimi težavami?
 Kakšen način motiviranja, ki naj bi vplival na obiskovanje in sodelovanje pri
delovanju knjižnice, izberejo šolski knjižničarji pri skupini učencev, ki imajo
specifične učne težave?

VZOREC

6.2

V svoj priložnostni vzorec sem želela zajeti učence, ki imajo specifične učne
težave in obiskujejo osnovno šolo na Goriškem. Po podatkih Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport na območju Goriškega deluje 28 osnovnih šol. K
moji raziskavi pa je pristopilo le 8 osnovnih šol, katerih učenci so bili pripravljeni
sodelovati. V vzorec je tako vključenih 30 osnovnošolcev od 1. do 9. razreda, ki
imajo specifične učne težave in obiskujejo naslednje osnovne šole na Goriškem:


OŠ Dobravlje



OŠ Šturje



OŠ Bovec



OŠ Idrija



OŠ Spodnja Idrija



OŠ Črni Vrh



OŠ Deskle



OŠ Draga Bajca Vipava
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Tabela 1: Vzorec učencev z učnimi težavami
Vrsta učnih težav

Število
učencev

Disleksija
16
Diskalkulija
2
Govorno jezikovne učne
težave
12
SKUPAJ
30
Tabela 1 prikazuje, katere vrste učnih težav so prisotne v vzorcu učencev in
kolikšno število učencev ima določeno učno težavo.
Poleg učencev s specifičnimi učnimi težavami pa so v drugem vzorcu zajeti šolski
knjižničarji, ki delujejo na sodelujočih osnovnih šolah. Teh je v raziskavi sodelovalo
8.

6.3

POTEK RAZISKAVE

Na 28 osnovnih šola na področju Goriškega sem v začetku maja 2014 poslala
dopis z osebnimi podatki, podatki o namenu izvajanja raziskave. Ker je bil odziv na
poslano izredno slab, sem se odločila, da s šolami vzpostavim stik po telefonu in
se poskušam dogovoriti za izvajanje raziskave za potrebe magistrskega dela.
Odziv tudi tokrat ni bil najboljši, saj so me nekateri že na začetku odslovili s
pojasnili, da so njihovi učenci in knjižničarji pred koncem leta preveč obremenjeni,
nekateri so pojasnili, da pri raziskavi njihovi učenci in knjižničarji ne morejo
sodelovati, ker tovrstne podatke dajejo le svojim bivšim učencem, nekateri pa niso
želeli sodelovati, ker je njihova šola prevelika in bi bil to prevelik logistični zalogaj
ob koncu šolskega leta, spet drugi pa niso želeli sodelovati, ker so bojda
premajhni. S šolami, ki so bili pripravljene sodelovati v moji raziskavi, sem se
domenila, da jim pošljem natančna pojasnila glede moje raziskave, njen potek in
vzorec intervjuja za učence in knjižničarje ter soglasje za starše, s katerim
soglašajo, da njihov otrok sodeluje v raziskavi, ki bo anonimna in zgolj izpeljana za
potrebe moje magistrske naloge.
Po pridobljenih podpisanih soglasjih staršev sem izvedla intervju z učenci, ki je
navadno potekal v prostorih svetovalne službe ali knjižnice ali pa v prostoru za
individualno delo. Učencem sem se najprej predstavila, jim pojasnila, da so
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podatki, ki jih bom pridobila ob pomoči njihovih odgovorov na zastavljena
vprašanja, anonimni. Pojasnila sem jim tudi, da pri vprašanjih, na katere bodo
odgovarjali, ni pravilnih ali nepravilnih odgovorov. Zaradi njihovih težav sem jim
prebrala vprašanje za vprašanjem in njihove odgovore tudi zapisovala. Če
vprašanja niso najbolje razumeli, sem jim ga poskušala pojasniti s pomočjo
dodatnega podvprašanja, a je bila potreba po takih pojasnilih izredno redka. Za
posamezen intervju je bilo potrebnih od 20-30 minut časa. Enak uvodni del sem
uporabila tudi pri knjižničarjih, ki so bili pripravljeni sodelovati pri moji raziskavi, le
da so ti po postavljenem vprašanju sami zapisovali odgovore ali pa so mi, kot so
dejali, raje svoje odgovore narekovali, da jih bom kasneje znala prebrati.
Knjižničarke so za odgovarjanje na moja vprašanja porabile od 10-15 minut. Ena
izmed šol mi je odgovore učencev in knjižničarke posredovala po elektronski pošti,
ker se nismo uspeli časovno uskladiti. Knjižničarke so me po končanem intervjuju
popeljale po knjižnici in mi jo razkazale. Ob koncu sem se vsem sodelujočim
najlepše zahvalila in obljubila, da bom končno delo poslala na šolo, kjer si ga bodo
lahko ogledali.

6.4

METODA INTERVJU

Izvedla sem 2 intervjuja, enega z učenci, ki imajo specifične učne težave, drugega
pa s knjižničarji, ki delajo na sodelujočih osnovnih šolah.
Intervju, ki sem ga pripravila za učence s specifičnimi učnimi težavami, je
standardiziran in sestavljeni iz 14 krajših vprašanj odprtega tipa. V intervjuju sem
jih spraševala o pomenu knjižnice zanje, o pogostosti in razlogih obiskovanja
šolske knjižnice, o tem, kako bi sami uredili knjižnico ter gradivo v njej, kakšne so
njihove želje glede odprtosti šolske knjižnice, česa si želijo v knjižnici, kaj počnejo,
ko obiščejo knjižnico. V zadnjem delu intervjuja pa sem želela izvedeti, ali se
učencem, ki imajo specifične učne težave zdi, da šolski knjižničarji nanje gledajo
drugače kot na ostale učence, kakšne lastnosti bi po njihovem mnenju moral imeti
šolski knjižničar, na koga se najprej obrnejo, ko potrebujejo pomoč ter na kakšen
način jim priskoči na pomoč šolski knjižničar. Ker so učenci s specifičnimi učnimi
težavami upravičeni do dodatnih individualnih ur, sem jih povprašala, ali si želijo
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prisotnosti drugih pri teh urah in kaj bi počeli pri individualni uri, če bi bil na njej
prisoten knjižničar.
Tudi intervju,

namenjen šolskim knjižničarjem, je standardiziran in vsebuje 15

vprašanj odprtega tipa. Preko zastavljenih vprašanj sem želela izvedeti, s katero
skupino učencev s specifičnimi učnimi težavami se sodelujoči šolski knjižničarji na
Goriškem najpogosteje srečujejo, kakšen je njihov prvi stik z omenjeno skupino
učencev, kakšni občutki jih navdajajo pri delu z učenci s specifičnimi učnimi
težavami, kakšne so njihove možnosti izobraževanja o specifičnih učnih težavah,
kako izobraževanje na tem področju poteka, če sploh oteka, kako sodelujoči šolski
knjižničarji v raziskavi ocenjujejo svojo kompetentnost, ki je potrebna za delo z
učenci s specifičnimi učnimi težavami, kakšno je mnenje njihovih strokovnih
sodelavcev o možnosti vključevanja šolskih knjižničarjev v delo z učenci s
specifičnimi učnimi težavami. Povprašala sem jih tudi o tem, kakšne vloge si želijo
v primeru dela s to skupino učencev, kako pogoste sploh so priložnosti za delo z
učenci s specifičnimi učnimi težavami ter kako tovrstno delo poteka. V zadnjem
delu intervjuja sem se pozanimala o tem, kako sami vidijo situacijo glede
vključevanja šolskega knjižničarja v delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami
pri individualnih urah, koga po njihovem mnenju učenci s specifičnimi učnimi
težavami najprej prosijo za pomoč, kako sodelujoči šolski knjižničarji pomagajo
omenjeni skupini učencev ter kako motivirajo učence s specifičnimi učnimi
težavami, da se vključijo v delovanje šolske knjižnice.

7 REZULTATI
7.1

POMEN ŠOLSKE KNJIŽNICE ZA UČENCE S SUT

Pomen knjižnice so učenci z disleksijo opredelili različno, osmim učencem šolska
knjižnica pomeni možnost izposoje knjig za bralno značko in domače branje, trije
učenci ji pripisujejo pomen mirnega zatočišča, kjer lahko pišejo nalogo, se učijo in
družijo, za pet učencev pa zaradi težav, povezanih z branjem, nima šolska
knjižnica nikakršnega pomena.
Slika je nekoliko drugačna pri učencih z govorno jezikovnimi težavami, petim
učencem knjižnica pomeni ogromno količino knjig, trem možnost izposoje knjig,
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po enemu pa pomeni znanje, možnost učenja branja in učenja ravnanja s
knjigami. Za dva učenca z govorno jezikovnimi motnjami nima pomena.
Učenca z diskalkulijo pomen knjižnice opredelita različno, prvemu knjižnica
pomeni možnost izposoje knjig, drugemu pa knjižnica predstavlja možnost za
učenje.

7.2

POGOSTOST

OBISKOVANJA

ŠOLSKE

KNJIŽNICE

(TEDENSKO) PRI UČENCIH S SUT
Učenci z disleksijo v največji meri obiskujejo šolsko knjižnico dvakrat tedensko,
skupno je takih 6 učencev, drugi najpogostejši odgovor je 1 do 2-krat mesečno,
katerega so podali 3 učenci, po 2 učenca sta navedla, da šolsko knjižnico obiščeta
enkrat na teden, dva , da je njun obisk knjižnice odvisen od časa, dva pa navajata,
da šolske knjižnice sploh ne obiskujeta (v prvem primeru, ker učenec obiskuje že
splošno knjižnico, v drugem primeru pa je razlog ne-obiskovanja odpor do
knjižnice). Poleg odgovora je sledilo tudi nazorno pojasnilo: »V knjižnici nisem bil/
-a že tri leta.« En učenec pa kljub težavam šolsko knjižnico obišče vsak dan v
tednu.
Učenci z govorno jezikovnimi težavami v največ primerih šolsko knjižnico obiščejo
enkrat tedensko, takih učencev je 5. Trije učenci knjižnico obiščejo kar 3-krat na
teden, en učenec knjižnico obišče 2-krat v tednu. Ravno tako 1 učenec

s to

skupino težav knjižnico obišče le 2-krat mesečno. Dva učenca pa knjižnice v šoli
sploh ne obiskujeta, ker se poslužujeta uslug splošne knjižnice zaradi večjega
izbora gradiva.
Učenca z diskalkulijo obiščeta šolsko knjižnico 3-krat in 2-krat tedensko.

7.3

RAZLOGI OBISKOVANJA KNJIŽNICE UČENCEV Z SUT

Med razlogi obiskovanja šolske knjižnice pri učencih z disleksijo polovica
sodelujočih, tj. 8, šolsko knjižnico obišče zaradi izposoje knjig za domače branje,
za bralno značko, za pridobitev informacij, potrebnih za dokončanje zadolžitev, ki
so jih prejeli pri pouku, dva učenca v tej skupini izkoristita obisk knjižnice kot
priložnost za druženje s prijatelji, druga dva pa za pisanje domače naloge. Kljub
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oteženemu branju dva učenca svoj prosti čas v knjižnici preživita ob branju
knjige. Dva sodelujoča učenca v raziskavi sta že v predhodnem vprašanju
navedla, da šolske knjižnice ne obiskujeta.
Pri skupini učencev z govorno jezikovnimi motnjami prevladuje kot razlog obiska
šolske knjižnice izposoja in vračanje gradiva, tako je odgovorilo 7 od 12 učencev.
Dva učenca s tovrstnimi težavami se v knjižnico namenita, da bi svoj prosti čas
zapolnila z branjem knjig, en učenec pa prihaja v knjižnico zaradi druženja s
prijatelji.
Učenca z diskalkulijo obiščeta knjižnico, da bi si izposodila gradivo ali pa brala za
užitek.
7.4

OPREMLJANJE

IN

UREJANJE

ŠOLSKE

KNJIŽNICE

PO

ZAMISLIH UČENCEV S SUT
Pri tem vprašanju je tako pri učencih z disleksijo kot pri učencih z govorno
jezikovnimi motnjami bil primarni odgovor: »Knjižnice ne bi spreminjal, mi je všeč
taka, kot je«. Tako je odgovorilo 11 od 16 učencev z disleksijo in 8 učencev z
govorno jezikovnimi motnjami od skupaj 12. So pa tako eni kod drugi podali kar
nekaj predlogov, kako bi spremenili šolsko knjižnico. Navajam nekaj izjav:
»Želel/a bi si več prostora, tako pri pultu kot med policami, da bi lahko tudi učenci
pomagali knjižničarki pri knjižničarskih opravilih.« Dva izmed sodelujočih sta zaradi
prostorske stiske izrazila željo po premestitvi knjižnice v novo stavbo, kjer bi bilo
za knjižnico namenjenega več prostora in istočasno bi si želela v novih prostorih
knjižnice tudi nove knjige. »Knjige, ki niso pustolovske, bi iz knjižnice izločil,
namestil bi zofo za branje in v kotiček za druženje namestil biljard.« Trije
sodelujoči so si zaželeli v šolski knjižnici dodatnih računalnikov,

namenjenih

brskanju po spletu,. poleg tega bi učenci poleg knjižnega gradiva v knjižnico dodali
več CD-jev in DVD-jev, eden od sodelujočih učencev bi knjižnico preuredil tako, da
bi dodal več pustolovskih knjig in več miz, za katerimi bi se družili, brali itd. Po
besedah sodelujoče/-ga so prisotne tudi želje po ločenem oddelku za dislektike v
knjižnici. »V knjižnici si želim oddelek za dislektike, da bi lažje vedeli, katere knjige
so bolj primerne za nas.«
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PREDLOGI UČENCEV S SUT O UREDITVI GRADIVA V
KNJIŽNICI

Polovica sodelujočih učencev z disleksijo postavitve gradiva ne bi spreminjala, saj
navajajo, da jim je všeč taka, kot je, oziroma jim je všeč standardna postavitev, ki
velja za knjižnice v šolah. So pa predlagali kar nekaj sprememb glede postavitve
gradiva, ki bi jim bolj ustrezala od dosedanje. Predlogi so sledeči: »Zamenjal bi
dotrajane knjige z novimi.« »Bolj natančno bi moralo biti označeno, kje se nahajajo
pustolovske knjige.« »Dolgočasne knjige bi postavil v zadnji del knjižnice, tiste
zanimive pa v ospredje.« »Stripe bi postavil na bolj vidno mesto.« »Knjige, ki jih
poznam, bi postavil na sprednje police, tiste, ki jih le delno poznam, bi postavil v
police na sredini, nepoznane knjige pa bi postavil na zadnje police …« » Na
knjige, ki se mi zdijo zanimive/ smešne, bi napisal zanimive in jih postavil skupaj,
tiste, ki se mi zdijo nezanimive, pa bi ravno tako označil z besedo »nezanimive«
in jih ločil od zanimivih.« »Knjige bi razvrstil po prvi črki naslova in ne po prvi črki
priimka avtorja.« »Ločila bi gradivo za učence z učnimi težavami in ga uredila po
težavnosti.«
Učenci, ki imajo govorno jezikovne učne težave, so prav tako največkrat podali
odgovor: »Gradivo naj ostane urejeno, tako kot je.« Tako je odgovorilo 5 učencev
z govorno jezikovnimi težavami od skupno 12. En od učencev pa je temu
odgovoru dodal, da so tovrstne postavitve na šoli že vsi vajeni in je ne bi
spreminjal. Tudi v tej skupini so podali kar nekaj predlogov glede sprememb, ki se
nanašajo na ureditev gradiva v njihovi knjižnici, in sicer si želijo, da bi bilo gradivo
samo postavljeno na police ne glede na prvo črko avtorjevega priimka ali naslova,
postavitev pustolovskih knjig skupaj na ločeni polici, želijo si tudi ločene police, ki
bi jo označili kot polico za učenje in bi na njej imeli svoje mesto slovarji in
leksikoni, gradivo bi ločili glede na romane in poezijo, glede na to, ali so knjige
namenjene dekletom ali fantom. Eden od učencev pa bi knjige uredil tako, da bi
nove knjige postavil na police, ki so bolj vidne, starejše pa bi postavil na police, ki
so manj izpostavljene. Ena učenka pa je poudarila: » Bilo bi veliko bolje in lažje, če
bi bile knjige pravilno umeščene, ker jih sicer nekateri umeščajo napačno oziroma
po svoje.«
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Učenec z diskalkulijo bi v primeru, da bi lahko sam odločal o postavitvi gradiva
v knjižnici, to storil na sledeč način: » Ločeno bi postavil knjige, ki so
najpreprostejše za branje, od tistih, ki bi jih opredelil kot zahtevne knjige za
branje.«

7.6

ODPRTOST ŠOLSKE KNJIŽNICE

Pri tem vprašanju me je zanimalo, kaj menijo učenci s specifičnimi učnimi
težavami glede odprtosti njihovih šolskih knjižnic, ali se jim zdi ustrezna, bi jo
mogoče malce spremenili.
Knjižnice, ki sem jih obiskala, so v večji meri odprte vsak dan od 7. do 14.
(oziroma do 14,30) ali celo do 15. ure. Polovica učencev z disleksijo (8) nima
nikakršnih pripomb glede odprtosti knjižnice in pravijo: » Urnik naj ostane, tak kot
je.« Na manjših šolah obstaja možnost, da knjižnica ni odprta vsak dan, kar
dokazuje tudi želja enega od učencev: » Želim si, da bi bila knjižnica vsak dan
odprta.« Predvsem pa se pojavlja pri kar sedmih učencih z disleksijo želja po
podaljšani odprtosti šolske knjižnice, in sicer kot oni navajajo: » Želim si, da bi bila
odprta med odmori in tudi v času podaljšanega bivanja, da bi bila odprta dlje časa
tudi po pouku, da bi bil odprta vsaj do 15. ure.« En od učencev pa je priznal:
»Urnika šolske knjižnice sploh ne poznam.«
Prav tako kot pri učencih z disleksijo je več kot polovica takih, ki imajo govorno
jezikovne učne težave (7) mnenja, da ni potrebno spreminjati urnika, ki velja
znotraj njihove knjižnice, ker jim ta ustreza. Trije učenci z govorno jezikovnimi
motnjami si želijo, da bi bila knjižnica odprta dlje časa. Eden izmed učencev s
tovrstno željo je dejal, da bi mu zelo ustrezalo, če bi bila knjižnica odprta vsaj do
15. ure. Dva izmed učencev, ki sodita v to skupino, pa sta povedala, da nimata
posebnih želja glede urnika odprtosti knjižnice.
Učenca z diskalkulijo sta glede odprtosti odgovorila različno, in sicer eden želi, da
bi bila knjižnica odprta, dokler traja podaljšano bivanje, to je do 16. ure, drugemu
pa čas odprtosti knjižnice na njihovi šoli čisto ustreza.
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ČESA BI SI ŽELELI V ŠOLSKI KNJIŽNICI UČENCI S SUT

Četrtina sodelujočih (4) v raziskavi bi si v šolski knjižnici želela predvsem
družabnih iger (kocke, namizni nogomet). Izrečene so bile želje tudi po
nematerialnih stvareh strani dveh učencev, in sicer si želita predvsem več miru v
knjižnici, da bi lažje pregledovala knjige, morda dokončala domačo nalogo ali se
pogovarjala s prijatelji. Dva učenca z disleksijo sta izrazila željo po ločenem
kotičku, ki bi bil namenjen izključno gledanju televizije in druženju, eden izmed
njih namreč dodaja: »Če smo preglasni, motimo druge in se knjižničarka jezi.«
Seveda v takem kotičku ne smejo manjkati niti filmi na DVD-jih. Na listi žeja
učencev se je znašel tudi dodaten računalnik, saj je po besedah enega izmed
učencev en računalnik v knjižnici premalo in mora vedno čakati na vrsto. Kar se
tiče pohištva, pa bi bila po mnenju učenca dobrodošla v njihovi šolski knjižnici tudi
miza okrogle oblike in pa tabla, na katero bi lahko pisali ali pa bi jo uporabljali pri
učenju. Med dislektiki je med posamezniki prisotna tudi želja po pasji družbi.
Glede na izražene želje pa je na drugi strani 5 učencev z disleksijo, ki so dejali:
»V knjižnici ne pogrešam ničesar.«
Podobna slika vlada tudi med učenci z govorno jezikovnimi težavami, saj jih je 5
od skupaj 12 navedlo, da v knjižnici ne pogrešajo oziroma si ne želijo ničesar
novega. Preostalih 7 učencev je podalo svoj predlog glede tega, česa si želijo v
svoji šolski knjižnici. Predlogi učencev so sledeči: »Želim si psa, več knjig o živalih,
miren kotiček za branje in učenje, televizijo, dodaten računalnik, revije, DVD-je,
CD-je s filmi, več prostora v knjižnici.«
Učenca z diskalkulijo pa si želita več stripov ter barvice in flomastre.

7.8

KAJ NAJRAJE POČNEJO UČENCI S SUT, KO SO V ŠOLSKI
KNJIŽNICI

Dislektiki so si bili glede tega, kaj počnejo, ko so v knjižnici, kar enotni. Večina
učencev z disleksijo, natančneje 6, jih najraje pregleduje knjige (knjigo rekordov,
knjige z znanstveno vsebino, pustolovske knjige) ali pa revije za mlade ( Pil, Pil
Plus, Smrklja, Tim), 5 dislektikov čas, ki ga preživijo v knjižnici, izkoristi za branje

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

80

knjig, štirje učenci pa se v knjižnici najraje družijo z vrstniki, po en učenec z
disleksijo v knjižnico pride z namenom, da bi bil na računalniku.
Pri učencih z govorno jezikovnimi težavami so odgovori glede tega, kaj najraje
počnejo, ko so v knjižnici, enakomerno razporejeni, štirje učenci si najraje poiščejo
knjige (npr. knjige iz zbirke Lov na pošasti, knjigo rekordov, knjige za dekleta).
Štirje čas v knjižnici izkoristijo za druženje z vrstniki in branje, trije pa v knjižnici
najraje pišejo domačo nalogo. Eden izmed sodelujočih učencev pa je opozoril na
sledeče: »Zaradi prostorske stiske v knjižnici si lahko le izposodim ali vrnem
knjige.«
Dva učenca z diskalkulijo najraje čas v knjižnici preživita ob pregledovanju knjig, ki
si jih domov ne moreta izposoditi, občasno pa si v tem času poiščeta tudi kakšno
knjigo, ki si jo izposodita na dom.

7.9

ODNOS KNJIŽNIČARJA DO UČENCEV S SUT

Ko sem učence vprašala, ali knjižničarka nanje zaradi njihovih težav gleda
drugače kot na ostale učence, je od skupno 30 sodelujočih 28 učencev, med
katerimi so učenci z disleksijo, učenci z govorno jezikovnimi težavami in učenci z
diskalkulijo, razen ene učenke, enoglasno odgovorilo: »Ne, knjižničarka name ne
gleda drugače kot na ostale.« Učenec, ki je sicer odgovoril tako kot večina, da
knjižničarka gleda nanj drugače kot na ostale učence, je dodal, da mogoče tudi
zaradi tega, ker ni seznanjena z njegovimi težavami. Ena izmed učenk v svojem
odgovoru ni bila povsem prepričana in je dejala: »Mogoče, da drugače gleda
name, ker mi lepo razloži in pomaga, pri drugih tega ne počne na tak način kot pri
meni.« Druga učenka z disleksijo pa jasno v svojem odgovoru potrdi, da
knjižničarka nanjo gleda drugače, in sicer je to povedala z naslednjimi besedami:
»Ja, gleda drugače, ker mi svetuje, kakšne knjige so za mene. Je zelo prijazna.«
Temu vprašanju je sledilo podvprašanje, ki se je glasilo: »Kakšen odnos goji do
tebe knjižničarka?«
Kot pri zgornjem vprašanju so si bili učenci tudi pri podvprašanju enotni, 27
učencev od 30 sodelujočih v raziskavi je odnos, ki ga ima knjižničarka do njih,
opisalo kot prijazen, nekateri so celo dodali, da ima ravno tak prijazen odnos do
vseh učencev na šoli. Prijazen odnos knjižničarke za te učence predstavlja
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prijaznost knjižničarke, njeno pripravljenost pomagati, se pogovoriti z učenci in
jim svetovati glede gradiva. Trije od sodelujočih pa niso zapisali ali povedali,
kakšen je njihov odnos s knjižničarko, odgovorili so le na glavno vprašanje.
7.10 LASTNOSTI, KI BI JIH MORAL IMETI ŠOLSKI KNJIŽNIČAR PO

MNENJU UČENCEV S SUT
Pri omenjenem podvprašanju zelo izstopa odgovor. Kar 11 od skupno 16
sodelujočih učencev z disleksijo misli, da je najpomembneje, da je knjižničar
prijazen in pripravljen pomagati. Trem posameznikom z disleksijo pa se zdi
najpomembneje to, da je knjižničar prijazen, dva izmed sodelujočih se z
navedbami lastnosti, ki naj bi jih imel knjižničar, ne strinjata in vsak izmed njiju
dodaja lastnost, ki je zanju pomembna pri knjižničarju. Prvi pravi: »Knjižničar mora
biti razumljiv.« Drugi pa si želi, da bi, kot je dejal: »… knjižničar bil predvsem
komunikativen.«
Med učenci z govorno jezikovnimi težavami je glede na odgovor, ki močno
prevladuje, razbrati, da si najbolj želijo knjižničarja, ki se ponaša z lastnostmi, kot
sta prijaznost in pripravljenost pomagati drugim. Tako je odgovorilo kar 8 učencev
iz te skupine od skupno 12. Dva od knjižničarja pričakujeta v prvi vrsti prijaznost,
en pa predvsem zabavnost. En učenec pa ni izrazil svojega mnenja o tem,
kakšne lastnosti naj bi po njegovem mnenju moral imeti šolski knjižničar in je v
odgovor napisal preprosto »ne vem«.
Učenca z diskalkulijo sta bila soglasna, da sta najpomembnejši lastnosti pri
šolskem knjižničarju »prijaznost in pripravljenost pomagati drugemu«.
7.11 KAM/H KOMU SE UČENCI S SUT OBRNEJO PO POMOČ
Pri tem vprašanju je bilo zaradi večje preglednosti potrebno grupiranje odgovorov
v skupine. In sicer so skupine sestavljene iz enega ali več posameznikov, h
katerim se sodelujoči učenci v raziskavi, ki imajo specifične učne težave, kot so
disleksija, govorno jezikovne motnje in diskalkulija, obrnejo po pomoč. Zaradi
zmanjšanja razdrobljenosti rezultatov in njihovega lepšega prikaza, odgovorov
nisem grupirala glede na specifično učno težavo, pač pa sem jih predstavila kot
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skupek vseh treh skupin sodelujočih. Največ, kar 7 sodelujočih, je odgovorilo,
da pomoč najprej poišče pri družini, učitelju in prijateljih. Štirje so odgovorili, da se
po pomoč obrnejo k učitelju in družini, drugi štirje pa k družini in prijateljem. Trije
učenci za pomoč poleg učitelja, družine in prijateljev prosijo še šolskega
knjižničarja. En učenec poleg knjižničarja v svoji ekipi, ki mu pomaga, vidi še
družino in specialnega pedagoga. Trije učenci, ko potrebujejo pomoč, najraje
pristopijo do sošolcev/prijateljev. Preseneča me, da učenci za pomoč dokaj redko
prosijo specialnega pedagoga, ki z omenjenimi učenci sodeluje na tedenski ali
celodnevni ravni. Tako le dva učenca za pomoč poleg družine in učiteljev prosita
tudi specialnega pedagoga, dva učenca pa sta zapisala, da se po pomoč
odpravita izključno k specialnem pedagogu, en učenec najpogosteje in najlažje za
pomoč prosi razrednika in specialnega pedagoga. Dva učenca, ko nastopijo
težave, najbolj zaupata učitelju, en učenec pa razredniku.
7.12 KAKO KNJIŽNIČAR POMAGA UČENCEV S SUT
Kot sem pričakovala, je najpogostejši način pomoči šolskega knjižničarja učencem
tako z disleksijo kot z govorno jezikovnimi motnjami in diskalkulijo »pomoč pri
iskanju knjig na policah.« Tak način pomoči ponudi knjižničarka kar osmim
učencem z disleksijo. Šestim učencem z disleksijo po njihovih besedah
knjižničarka pomaga tako, »da mi svetuje, katero knjigo naj izberem, da bo
primerna zame glede na moje težave.« Seveda pa to ni edina oblika pomoči, ki jo
knjižničar lahko ponudi učencem - ena od oblik pomoči, ki jo knjižničar ponuja
dvema učencema z disleksijo, je pomoč pri iskanju relevantnih informacij, ki jih
potrebujeta za reševanje domače naloge.
Najpogosteje nudena oblika pomoči tudi pri učencih z govorno jezikovnimi
motnjami je pomoč pri iskanju gradiva na policah. Tovrstne pomoči s strani
knjižničarja se poslužuje v svojih knjižnicah 7 učencev z govorno jezikovnimi
težavami. Na drugem mestu je odgovor: »Knjižničarka mi svetuje pri izbiri
primerne knjige zame.« Tako je na omenjeno vprašanje odgovorilo 5 učencev z
govorno jezikovnimi težavami. Eden izmed njih pa je dejal: »Ne pomaga mi,
imamo že pripravljen izbor knjig za nas na polici.«
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Učenca z diskalkulijo sta zatrdila, da jima knjižničarka pomaga tako, da jima
priskoči na pomoč pri iskanju knjig, ki si jih želita izposoditi.
7.13 PRISOTNOST

DRUGIH

PRI

INDIVIDUALNI

URI

POLEG

SPECIALNEGA PEDAGOGA
Pri trinajstem vprašanju sem učence spraševala sledeče: »Ali bi si želel, da bi pri
tvoji individualni uri še kdo sodeloval poleg tvojega učitelja/specialnega
pedagoga? Če da, kdo bi to bil?«
Mnenje glede tega, ali si pri svoji individualni uri želijo »družbe«, je bilo med
učenci z disleksijo deljeno. 7 učencev, ki imajo disleksijo, je dejalo, da si pri svojih
individualnih urah ne želijo nikogar, nekateri so to celo utemeljili. Ena izmed učenk
je dejala: »Sem bolj osredotočena, če pri individualni uri delam le s specialno
pedagoginjo.« Druga učenka z disleksijo pa je pojasnila, da bi se v primeru, ko bi
bil pri individualni uri prisoten še kdo, verjetno zmedla. Osmerica učencev z
disleksijo pa je dejala, da bi bili zelo veseli družbe svojih sošolcev oziroma
prijateljev, trije od teh so dejali, da bi jim bilo zelo zanimivo, ko bi tudi njihovi
sošolci ali prijatelji reševali naloge, ki jih sami navadno rešujejo pri individualni uri.
Ena učenka pa je poudarila: »Lažje mi je naloge reševati v dvoje, s prijateljico, kot
sami.« En učenec pa je dejal, da mu je čisto vseeno, ali je kdo dodatno prisoten
pri njegovi individualni uri ali pa ne.
Učenci z govorno jezikovnimi težavami so v večinskem delu odgovorili z
odgovorom »Ne želim si, da bi bil še kdo poleg moje učiteljice prisoten pri moji
individualni uri.« Tovrsten odgovor je podalo 10 učencev. Nekateri pa so svoj
odgovor tudi utemeljili, kot na primer »Ne bi rad, da se kdor koli udeleži mojih
individualnih ur, ker rad delam s svojo učiteljico/specialno pedagoginjo, ker že
dolgo skupaj sodelujeva in imam rad mir, da me nihče ne moti.« »Dovolj je že
prisotnost moje učiteljice/specialne pedagoginje pri individualni uri.« Trije učenci z
govorno jezikovnimi težavami pa bi si želeli družbe svojih sošolcev oziroma
prijateljev. Tako bi, po navedbah nekaterih, lahko skupaj brali, delali domačo
nalogo.
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Pri dveh učencih, ki se spopadata z diskalkulijo, si eden od njiju ne želi, da bi bil
kdo izmed sošolcev ali prijateljev prisoten pri njegovi individualni uri, drugi pa
navaja, da bi si želel pri svoji individualni uri prisotnosti svojega sošolca, s katerim
bi skupaj reševala delovne liste, si dodeljevala naloge in iskala besede s črkama b
in d.
7.14 INDIVIDUALNA URA S KNJIŽNIČARKO
V nadaljevanju me je zanimalo, kaj bi počeli pri individualni uri, če bi pri njej
sodelovala tudi knjižničarka. Trije učenci z disleksijo so izrazili željo, da bi najraje
skupaj s knjižničarko brali knjige. Trije učenci so odgovoril, da knjižničarke sploh
nočejo pri svojih individualnih urah, eden je navedel vzrok, in sicer, da ne želi
njene prisotnosti, ker bi moral brati. Dva učenca z disleksijo sta povedala, da
nimata idej, kaj bi počela pri individualni uri ob sodelovanju knjižničarke. Ena
učenka pa je v svoj odgovor zapisala, da se ura, pri kateri bi bila udeležena tudi
šolska knjižničarka, ne bi razlikovala od tiste, pri kateri bi bila prisotna le učiteljica.
Ostali učenci z disleksijo pa so nanizali kar nekaj predlogov: knjižničarka bi
ocenjevala moje branje, pomagala bi mi pri pisanju naloge, skupaj bi gledala filme
in igrala družabne igre, želim si, da bi mi prebrala kakšno pravljico, skupaj bi se
pogovarjale o zgodbah na bolj zabaven način … Med sodelujočimi pa je bila tudi
učenka, ki kot pravi, pri vsaki individualni uri za slovenščino sodeluje s
knjižničarko, le-ta pa je tudi njena učiteljica slovenščine.
Več kot polovica učencev z govorno jezikovnimi težavami ali natančneje 7 je
odgovorilo, da sploh ne želijo prisotnosti knjižničarke pri njihovi individualni ur. Pet
preostalih učencev pa je izrazilo svoje želje, in sicer so predlogi naslednji:
knjižničarki bi bral, skupaj bi brala različne knjige, pogovarjala bi se o različnih
knjigah, knjižničarko bi prosil, naj mi razloži, kako se pravilno ravna s knjigami.
Učenca z diskalkulijo sta v primeru prisotnosti knjižničarke izrazila željo po
skupnem branju pravljic oziroma knjig.

8 REZULTATI INTERVJUJEV ŠOLSKIH KNJIŽNIČARK
V raziskavi je sodelovalo 8 šolskih knjižničark s področja Goriške.

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

8.1

SKUPINA

UČENCEV

S

SUT,

S

KATERIMI

85

SE

NAJPOGOSTEJE SREČUJEJO ŠOLSKE KNJIŽNIČARKE
Naj povem, da so knjižničarke v odgovoru navajale tudi skupino težav, ki ne sodijo
med specifične, pač pa med splošne (npr. motnja pozornosti, počasno usvajanje
znanja, hiperaktivnost) ali pa sploh niso opredelile, katere so najpogostejše
specifične učne težave pri učencih, ki knjižnico obiskujejo.
Tako je 6 knjižničark omenilo, da se najpogosteje srečuje z učenci, ki imajo
disleksijo, dve od omenjenih šestih sta dodali, da se ob dislektikih zelo pogosto
srečujeta tudi z učenci, ki imajo govorno jezikovne težave. Ena izmed knjižničark
je dejala: »Srečujem se z vsemi učenci, ki so na šoli in imajo usmeritev.« Zadnja
pa je dejala, da se najpogosteje srečuje z učenci, ki imajo zelo izrazite specifične
učne težave in obiskujejo prilagojen program, poleg teh pa se srečuje tudi z
drugimi učenci, ki imajo specifične učne težave, a niso tako opazne, vendar pa
tudi tem učencem namenja svojo pozornost. Pri tem vprašanju opažam
pomanjkljivo definiranje specifičnih učnih težav.

8.2

KAKŠEN JE PRVI STIK KNJIŽNIČARJA Z UČENCI S SUT

Več kot polovica sodelujočih knjižničark, natančneje 5, je odgovorilo, da je njihov
prvi stik z učenci, ki imajo specifične učne težave, ko vstopijo v knjižnico enak kot
z ostalimi učenci in je,

kot ga je opisala ena izmed sodelujočih knjižničark,

»naraven, spontan in prijazen«. Ena od knjižničark s takim odgovorom je opozorila
še na nekaj stvari. »Sama ob prvem stiku nisem seznanjena s tem, kdo ima
specifične učne težave in tudi nimam možnosti za prepoznavanje le-teh, sem pa
pozorna na učence, ki odnašajo domov kupe knjig, kajti to lahko nakazuje na
dejstvo, da tako poskušajo prikriti svoje težave z branjem.« Druga knjižničarka, ki
je bila enako misleča kot njene štiri predhodnice pa je še dodala: »Poleg odnosa,
ki je enak kot do ostalih učencev, je pomembno, da tem učencem pokažem, da sta
jim na voljo knjižnica in knjižničarka.« Tri knjižničarke pa so povedale, da se
navadno prvi stik z učencem, ki ima specifične učne težave, zgodi v spremstvu s
specialnim pedagogom, s katerim skupaj poiščejo knjigo za tega učenca.
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8.3

86

JE POGOSTOST OBISKOVANJA KNJIŽNICE PRI UČENCIH
S SUT PO MNENJU ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA MANJŠA

Glede pogostosti obiskovanja šolske knjižnice pri učencih s specifičnimi učnimi
težavami je po odgovorih šolskih knjižničark mnenje deljeno. Štiri knjižničarke so
prepričane, da učenci s specifičnimi učnimi težavami, sploh tisti, ki imajo bralno
napisovalne težave, manj pogosto obiskujejo knjižnico. Po besedah ene od
sodelujočih kar polovico manjkrat kot ostali učenci. Razlog manj pogostega obiska
pa po njenem mnenju tiči v učenčevi preobremenjenosti, ki je posledica specifičnih
učnih težav, poleg tega pa jim po njenem mnenju zmanjka tudi časa. Knjižničarke,
ki so povedale, da je obisk pri teh učencih manj pogost, opozarjajo, da se ta
dodatno pri učencih s specifičnimi učnimi težavami zmanjša, ko obiskujejo višje
razrede osnovne šole in v knjižnico pridejo le po najnujnejše, saj jim obiskovanje
knjižnice ni v veselje. Štiri knjižničarke pa se ne strinjajo z dejstvom, da naj bi
učenci s specifičnimi učnimi težavami manj pogosto obiskovali šolsko knjižnico,
dve izmed njih sta mnenja, da po njunem mnenju celo pogosteje zahajata v
knjižnico kot ostali učenci, saj knjižnica ni namenjena le izposoji in vračanju
gradiva in tako knjižnico obiskujejo zaradi druženja. Omenjeni knjižničarki sta
dejali: »V knjižnico pridejo, ker si želijo pozornosti, možnosti komuniciranja z nami
knjižničarji, velikokrat pa smo jin na voljo za poslušanje, pri nas se počutijo varne,
drugod pa osamljene in odrinjene na rob.« Dve knjižničarki sta povedali, da so
obiski sploh v nižjih razredih redni, ker za to poskrbijo razredničarke, v višjih
razredih pa se pogostnost obiska nekoliko zmanjša, ker se starejši učenci ne želijo
izpostavljati pred drugimi učenci.

8.4

OBČUTKI ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV, KI SE POJAVIJO PRI
DELU Z UČENCI S SUT

Kolikor je knjižničark, ki so sodelovale v raziskavi, toliko različnih je občutkov, ki jih
prevevajo ob delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Tri knjižničarke
poročajo o zadovoljstvu, ki ga zaznajo ob delu ali v primeru obiska knjižnice
učencev s specifičnimi učnimi težavami. Ena izmed treh knjižničark pravi, da ob
srečanju s takimi učenci doživlja zadovoljstvo, sploh ko vidi učenca, ki je hvaležen
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za dobljeno pomoč. Preostali dve knjižničarki sta sicer tudi poročali o tem, da
ob sodelovanju s temi učenci čutita zadovoljstvo, na drugi strani pa ju spremljajo
občutki nezadovoljstva in moči. »Prisotni so prijetni občutki, sploh ko učenec
zaprosi za pomoč, ali pa ko opaziš, da se rad zadržuje v knjižnici, ceni knjige in
znanje. Žal pa zaznam tudi občutek nemoči, sploh pri učencih z vedenjskimi
težavami in pri tistih, ki bi želeli vse opraviti po hitrem postopku, samo da bi čim
prej odšli skozi vrata in zapustili knjižnico.« Druga pa pravi takole: »Občutki so
prijetni, sploh takrat, ko učenec s specifičnimi učnimi težavami najde tisto, kar je
zanj pravo, razočarana pa sem, ko odhajajo v rokah s knjigo, ki jo morajo vzeti, na
njegovem obrazu pa opazim takojšnji odpor do izbranega.« Dve sodelujoči šolski
knjižničarki navajata, da se ob stiku oziroma delu z učenci s specifičnimi učnimi
težavami spopadata s strahom. Prva od dveh knjižničark pojasnjuje: »V prvi vrsti
me je strah, da imam premalo znanja, včasih pa me zajame nemoč, ker ugotovim,
da mi zmanjkuje časa, da bi se posvetila vsakemu posamezniku.« Druga pa
dodaja: »Strah me je, da katerega od učencev, ki imajo specifične učne težave, ne
podcenim ali precenim ali pa da bi ga spravila v zadrego.« Posameznica je
odgovorila, da je v primeru sodelovanja oziroma stika z učenci s specifičnimi
učnimi težavami v zadregi, ker jim ne more ponuditi gradiva, ki bi ustrezalo po
tematiki njihovim željam in bi bilo hkrati prilagojeno za lažje branje in razumevanje.
Med odgovori sta bila tudi odgovora, da so brez posebnih občutkov, občutki se
razlikujejo od učenca do učenca.«
8.5

MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLSKE KNJIŽNIČARJE O
SUT

Večinsko mnenje sodelujočih knjižničark je, da so možnosti za izobraževanje o
učencih s specifičnimi učnimi težavami dobre. Takega mnenja je 5 sodelujočih
šolskih knjižničark. Dve knjižničarki sta povedali, da sicer možnosti za
izobraževanje o učencih s posebnimi potrebami so, a je pri le-teh potrebno
upoštevati finančne omejitve zavoda, zanimivost in relevantnost ponujenih
predavanj ter lastni interes knjižničarjev za izobraževanje o tej tematiki. Ena od
osmih sodelujočih pa pojasnjuje, da so možnosti za izobraževanje o specifičnih
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učnih težavah zelo skromne ali pa jih sploh ni, poleg tega pa bi si jih morala tudi
sama plačati.

8.6

NAČINI IZOBRAŽEVANJA MED ŠOLSKIMI KNJIŽNIČARJI

Sodelujoče knjižničarke se, kot je razbrati iz rezultatov, izobražujejo na različne
načine. Štiri knjižničarke nova znanja pridobivajo na seminarjih in delavnicah, ki jih
obiščejo strokovnjaki. Izobraževanje poteka na šoli ali zunaj nje. Tri knjižničarke
pa svoje izobraževanje o specifičnih učnih težavah opisujejo kot udeležbo na
študijskih skupinah za knjižnično dejavnost, kjer si zelo pogosto izmenjujejo
praktične izkušnje in nasvete. Ena knjižničarka obiskuje strokovna posvetovanja,
kot primer izobraževanja pa navaja tudi »bibliopedagoško šolo«. Ena od
knjižničark, ki obiskuje seminarje in delavnice, je opozorila na velik pomen
samoizobraževanja med knjižničarji.

8.7

ALI SE ŠOLSKI KNJIŽNIČARJI ČUTIJO KOMPETENTNI ZA
DELO Z UČENCI S SUT

V petih primerih se žal šolske knjižničarke ne čutijo kompetentne za delo s to
skupino

učencev. Tri udeleženke so svoj odgovor utemeljile s sledečimi

argumenti: »Ne ne moremo biti kompetentni, ker je potrebno poskrbeti za veliko
število drugih učencev in je usposabljanje za delo z učenci s specifičnimi učnimi
težavami dodatna obremenitev.«
» Vse delo bi moralo potekati v sodelovanju in po dogovoru z učitelji in specialnimi
pedagogi, še posebej je pomembna načrtna nabava ustreznega gradiva. Prav je,
da učitelji in specialni pedagogi ocenijo ustreznost in kakovost gradiva,
namenjenega učencem, ki imajo specifične učne težave. Če bi pri tem postopku
sodelovali skupaj s knjižničarjem učitelji in specialni pedagogi, bi sami vedeli, ali
dejansko prilagojeno gradivo, namenjeno učencem s specifičnimi učnimi težavami
sploh je dostopno na slovenskem trgu ali obratno, in bi obveščali knjižničarja o
novostih na svojem (pedagoškem) področju.«
Ena od knjižničark, ki je svojo kompetentnost za delo z učenci s specifičnimi
učnimi težavami ocenila kot nezadostno pravi, da bi ji kljub sodelovanju in
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povezovanju s specialnimi pedagogi zelo koristilo dodatno znanje in
informacije, ki bi ga uporabila ob stiku z učenci s specifičnimi učnimi težavami in
pri njihovem napredku.
Dve udeleženki sta mnenja, da sta kompetentni za delo učenci s specifičnimi
učnimi težavami, sicer ena od njiju ni povsem prepričana, a pravi, da upa, da je
njena kompetentnost zadostna. Ena od šolskih knjižničark pa navaja, da sama ne
more podati ocene o tem, ali je njena kompetentnost za delo z učenci s
specifičnimi učnimi težavami zadostna.

8.8

MNENJE

STROKOVNIH

VKLJUČEVANJA

ŠOLSKEGA

DELAVCEV

O

KNJIŽNIČARJA

POMENU
V

DELO

Z

UČENCI S SUT
Šest šolskih knjižničark navaja, da imajo strokovni delavci na njihovih osnovnih
šolah pozitivno mnenje o pomenu vključevanja šolskega knjižničarja v delo z
učenci s specifičnimi učnimi težavami, kar pomeni, da se jim zdi pomembno, da je
tudi šolski knjižničar vključen in ima priložnost za delo z učenci s specifičnimi
učnimi težavami. Tri izmed šestih pa so dodale še nekaj spoznanj. Prva
knjižničarka dodaja, da se predvsem učiteljem slovenščine na obeh stopnjah zdi
pomembno, da se tudi šolske knjižničarje vključuje v delo z učenci s specifičnimi
učnimi težavami, kar dokazujejo tudi preko tega, da učence pripeljejo v knjižnico.
Druga šolska knjižničarka pojasnjuje, da je dokaz, da imajo strokovni delavci
pozitivno mnenje glede vključevanja šolskega knjižničarja v delo z učenci s
specifičnimi učnimi težavami ta, da tako svetovalna delavka kot tudi specialna
pedagoginja skupaj s knjižničarko izbereta primerno gradivo za učence s
specifičnimi učnimi težavami. Tretja knjižničarka pravi: »Glede na to, da se eni
več, drugi manj obračajo na nas mislim, da pozitivno vidijo nas kot podporo pri
svojem delu. Ne vem pa, koliko so z dobljenim zadovoljni.«
Dve sodelujoči knjižničarki pa sta povedali, da strokovni delavci njunih šol nimajo
pozitivnega mnenja glede vključevanja šolskega knjižničarja v svoje pedagoško
delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami oziroma kot je ena od njiju dejala: »
Na naši šoli strokovni delavci menijo, da knjižničar ni potreben pri njihovem
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pedagoškem procesu z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Na njihov
primanjkljaj želje po sodelovanju s knjižničarjem kaže tudi nezadovoljstvo, ko
morajo odstopiti uro, namenjeno vsebinam knjižnično informacijskega znanja, kar
kaže na to, da ne zaznajo medpredmetnega povezovanja.«

8.9

KAKŠNE VLOGE SI ŽELIJO ŠOLSKI KNJIŽNIČARJI PRI
UČENCIH S SUT

Večina šolskih knjižničark, natančneje 5, si v primeru sodelovanja z učenci s
specifičnimi učnimi težavami želi ohraniti vlogo šolskega knjižničarja, ki je
seznanjen z dejstvi in težavami teh učencev, jim zna svetovati, jih motivirati za
branje, jim pomagati najti tako informacije kot primerno gradivo. Preostale tri
knjižničarke pa so bile drugačnega mnenja. Prva si posebne vloge ne želi,
pomembno po njenih besedah je le, da ohrani stik z učenci s specifičnimi učnimi
težavami. Druga knjižničarka si želi opravljati vlogo »podpornice« za te učence
tako pri izposoji, motivaciji in tudi pri nabavi gradiva zanje. Tretja knjižničarka pa
pojasnjuje, da njena vloga pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami naj ne
bi bila manjša, niti slabša in doda: »Tudi v knjižnici in preko knjig se ti učenci učijo,
bogatijo, napredujejo. Gre za kompleksen razvoj, ki ga težko »popredalčkamo«.
Vsak strokovni delavec s svojim delom, pristopom vpliva na učence, jih usmerja,
izobražuje, uči olike, spodbuja v napredku.«
8.10 KAKO

POGOSTE

SO

PRI

ŠOLSKIH

KNJIŽNIČARJIH

PRILOŽNOSTI ZA DELO Z UČENCI S SUT
Šest sodelujočih knjižničark ni natančno opredelilo, kako pogoste so priložnosti za
delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami, pač pa so dejale, da je to odvisno od
učenčevega obiska šolske knjižnice. Pet od omenjenih šestih pa je opozorilo, da
so »redne« možnosti za delo s tovrstnimi učenci vsaj pri urah KIZ-a, in sicer 4-krat
letno. Le dve od skupno osmih sodelujočih sta natančno opredelili pogostnost
možnosti za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami, in sicer je ena od njiju
dejala, da so možnosti za delo s temi učenci zelo pogoste, druga pa, da so le
občasne.
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8.11 POTEK DELA Z UČENCI S SUT
Delo šolskega knjižničarja z učenci s specifičnimi učnimi težavami v primeru petih
šolskih knjižničark sloni na iskanju in svetovanju glede primernega gradiva za te
učence. Po besedah petih knjižničark učencem s specifičnimi učnimi težavami
namenijo več časa, da lahko skupaj poiščejo željeno gradivo tako, da jim
pojasnijo, kje se nahaja. Prva izmed petih zgoraj omenjenih knjižničark pa poleg
tega pomaga učencem pri iskanju relevantnih informacij za potrebe referata, jim
svetuje o relevantnosti informacij glede na temo referata, uči pa jih tudi uporabe
kazala. Ena knjižničarka meni, da knjižničarji nimajo posebnega dela z učenci s
specifičnimi učnimi težavami. Druga pa svoj potek dela z učenci s specifičnimi
učnimi težavami opisuje takole: »Pri individualni uri z učencem, ki ima specifične
učne težave, skupaj bereva knjigo za domače branje, se pogovarjava o vsebini, da
bi lahko ugotovila, če prebrano učenec razume, ali pa pripravljava govorni nastop.
Kot učiteljica slovenščine učence poznam, zato najprej dovolim, da izrazijo svoje
želje glede dela, nato pa presodim, ali so želje primerne. Če se mi ne zdijo take,
poskušam tudi sama podati kakšen predlog za delo.« Tretja knjižničarka pa
pojasnjuje: »Delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami poteka počasi, postopno
in z veliko ponavljanj, preverjanj, ali so učenci razumeli podana navodila in
informacije. Ves čas pa je potrebno preverjati, ali so se ti učenci zmožni orientirati
med policami in zabojčki, sicer je potrebno navodilo ponoviti, ga pojasniti, jih
odpeljati do police in poiskati knjigo.«
8.12 ALI IMAJO ŠOLSKI KNJIŽNIČARJI PRILOŽNOST SODELOVATI

PRI INDIVIDUALNIH URAH Z UČENCI S SUT
Večina sodelujočih šolskih knjižničark, natančneje 6, je odgovorila, da pri
individualni uri učencev s specifičnimi učnimi težavami ne sodelujejo, če pa
specialni pedagog pripelje učenca v času individualne ure v knjižnico, takrat
knjižničarke pomagajo pri izbiri ustreznega gradiva za te učence. Ena od šestih
knjižničark je nazorno opisala priložnost sodelovanja s specialno pedagoginjo in
učiteljico 2. razreda, ko so poskušale izvesti manjši projekt načrtnega branja v
drugem razredu, tako celotnega oddelka kot otrok pri individualnih urah. Tovrstno
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sodelovanje pa ni stalnica. Učenci so brali postopno od lažjih do težjih besedil.
Rezultat naj bi bila tudi posebna polica s primernimi knjigami v knjižnici, vendar
tega takrat niso realizirali. Je pa nastala manjša zbirka knjig v kabinetu, kjer lahko
učenci sami pobrskajo po dobrih knjigah.
Ena od preostalih dveh knjižničark, ki sta tako slavistki kot knjižničarki, je
povedala, da je kot učiteljica slovenskega jezika pri individualni uri prisotna, a ker
opravlja tudi delo knjižničarke, dodaja, da ne ve, ali je v individualno uro vključena
kot slavist ali kot knjižničar. Druga knjižničarka pa je povedala, da pogosto
individualno uro z učencem izvaja kar v knjižnici, kjer tudi dela, pri individualni uri
tako skupaj iščeta informacije po internetu, čeprav pravi, da se sama bolj zavzema
za iskanje informacij v knjigah, ko se pojavijo težave s pravopisom, učenca uči
uporabe slovarja. Pri individualni uri pa učencu dovoli sodelovati pri opravilih
knjižničarja, kar pomeni, da sodeluje učenec pri opremljanju in zaščiti gradiva,
pomaga ji pri pospravljanju gradiva na police. Če pa je učenec pri uri uspešen in
pripravljen sodelovati, knjižničarka pove, da ga nagradi z možnostjo dela za
izposojevalnim pultom.
8.13 H KOMU OZIROMA KAM SE UČENCI S SUT OBRNEJO PO

POMOČ
Štiri knjižničarke so izrazile prepričanje, da se učenci najpogosteje po pomoč
zatečejo k svojim razrednikom in specialnim pedagogom. Ko potrebujejo pomoč, ki
se nanaša na iskanje gradiva, na primer za bralno značko, domače branje ali na
iskanje informacij za referat, pa se pogosto obrnejo tudi na šolskega knjižničarja.
Ena knjižničarka je poudarila, da je učencem s specifičnimi učnimi težavami za
pomoč na voljo tudi sama, vendar pa opozarja, da se ne more posvetiti zgolj
enemu učencu, ki ima na primer specifične učne težave, pač pa, da mora
pomagati oziroma nameniti pozornost tudi ostalim učencem. Dve knjižničarki vidita
knjižnico kot pribežališče za učence predmetne stopnje

s specifičnimi učnimi

težavami, saj se le-ti v knjižnici počutijo varne, tu najdejo svoj mir tako za pisanje
naloge kot za sprostitev. Deležni pa so tudi pomoči pri domači nalogi in pozornosti
knjižničarja. Zanimiv je odgovor knjižničarke, ki pravi: »Učenci s specifičnimi
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učnimi težavami sami pomoči ne poiščejo, saj je naš svet naravnan tako, da
težave, ki jih imamo, skrivamo. Menim, da v naših glavah prevladuje miselnost, da
v trenutku, ko posameznik poišče pomoč, ni več enakovreden drugim.«
8.14 KAKŠNO POMOČ NUDIJO KNJIŽNIČARJI UČENCEM S SUT
Pomoč knjižničark učencem s specifičnimi učnimi težavami bazira na iskanju
gradiva za te učence in svetovanju glede primernosti gradiva zanje. Tako obliko
pomoči nudi 5 vprašanih knjižničark. Ena knjižničarka kot obliko pomoči, ki so jo
deležni učenci s specifičnimi učnimi težavami, navaja pogovor z učencem, ki ji
zaupa, kaj ga zanima, kaj je videl, o čem je prebral in mu je bilo všeč. Poleg
omenjenega časa za pogovor pa učencu s specifičnimi učnimi težavami dovoli
odnesti domov tudi kakšno knjigo, za katero ve, da je zanj bistveno prezahtevna, a
si bo morda učenec doma v njej ogledal ilustracije, prebral kakšno vrstico. Eni od
knjižničark pa se zdi bistvenega pomena, ko je govora o pomoči učencem s
specifičnimi učnimi težavami, da ima občutek za stisko pri učencu, ga posledično
posluša in mu nameni pozornost, ki jo po njenem mnenju nemalokrat tak učenec
potrebuje. Zadnja od knjižničark pa je na vprašanje o oblikah pomoči, ki jih nudi
učencem, odgovorila takole: »Pomoč je v sprejetju teh učencev enakovredno
drugim v knjižnični prostor, v neformalnem in tudi v referenčnem pogovoru, v
vzpodbudi po branju, pohvali o prebranem, predstavljanju knjižnih novosti in v
iskanju knjig po njihovih željah, če jih seveda imamo v naši knjižnici.«
8.15 KAKO KNJIŽNIČARJI MOTIVIRAJO UČENCE S SUT, DA SE

VKLJUČIJO V DELOVANJE KNJIŽNICE
Z motiviranjem učencev s specifičnimi učnimi težavami je po mnenju ene od
udeleženk treba začeti že zelo zgodaj, poudarja tudi, da pri tem knjižničarju lahko
pomagajo tudi razredniki, sploh v nižjih razredih, in jih večkrat pripelje v knjižnico.
Sodelujoče so navedle, da učenca motivirajo za to, da obiskuje knjižnico na
različne načine, in sicer tako, da jim ponudijo v reševanje mega kviz, jim dajo
vedeti, da so

v knjižnici enakovredno sprejeti in dobrodošli kot ostali učenci,

nudijo jim prijetno zatočišče pred stresnimi dejavniki, ki se naberejo tekom
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šolskega dne, pripravljene so jim pomagati, zagotovijo jim pester izbor
prilagojenega gradiva, ponekod knjižničarka organizira tudi uro branja s celim
razredom in z učitelji, najmlajšim je namenjen bralni nahrbtnik, v katerem se
nahajajo knjige, ki jih skupaj s starši doma preberejo in prelistajo ter poročajo
ostalim sošolcem. Za večjo motivacijo, ki vpliva na obisk knjižnice, pa je po
mnenju ene izmed knjižničark mogoče poskrbeti tudi tako, da se tem učencem
ponudi še druge dejavnosti v knjižnici, kot na primer risanje, igranje družabnih,
računalniških

iger, možnost

pomoči za

izposojevalnim

pultom

v

okviru

knjižničarskega krožka.

9 RAZPRAVA
9.1

POMEN KNJIŽNICE ZA UČENCE S SPECIFIČNIMI UČNIMI
TEŽAVAMI

V začetku želim nekaj besed napisati o pomenu knjižnice pri učencih, ki imajo
disleksijo, diskalkulijo ali govorno jezikovne težave. S skupnim imenom te učence
označujem kot učence s specifičnimi učnimi težavami. Priznati moram, da sem
pred dobljenimi rezultati pričakovala, da bo večina učencev odgovorila, da je
knjižnica zanje brez pomena. Vendar se je zgodilo ravno nasprotno. Kljub
specifičnim učnim težavam, ki jih ti učenci imajo, pa zanje knjižnica ni brez
pomena. Pri vseh treh skupinah učenci knjižnico vidijo najpogosteje kot možnost
izposoje in vračanja knjig, na primer za bralno značko. Učencem z govorno
jezikovno motnjo, kot kažejo rezultati, knjižnica v največji meri pomeni ogromno
količino knjig, manjšem deležu učencev pa knjižnica predstavlja prostor za
druženje ter učenje. Je pa predvsem pri učencih z disleksijo po pričakovanjih
zaznati tudi tisto negativno naravnanost do knjižnice, kar pomeni, da za kar nekaj
učencev z disleksijo knjižnica nima nikakršnega pomena. Potrebno je opozoriti, da
pri učencih z diskalkulijo in govorno jezikovnimi motnjami ni bilo zaznati tako
očitnega odklonilnega odnosa do knjižnice kot pri dislekstikih. Odklonilen odnos
učencev z disleksijo lahko po mojem mnenju pripišemo težavam, ki jih imajo ti
učenci pri branju in jim tako knjige kot knjižnica povzročajo neprijetne občutke ter
jih spomnijo na njihove težave. Prav zaradi tega knjižnica zanje nima nekega
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pozitivnega pomena. Naloga nas knjižničarjev pa je po mojem mnenju ta, da
tudi tem učencem pojasnimo, da knjižnica ni namenjena le tistim, ki radi berejo in
tistim, ki domov posledično odnesejo veliko količino knjig, pač pa tudi tistim, ki bi v
njej radi poklepetali s sošolcem, počakali na avtobus ali pa zase poiskali miren
kotiček za sprostitev. Potrebno jim je tudi pojasniti, da ne glede na dejstvo, ali
knjižnica ima zanje pomen ali ga nima, so v knjižnici vedno dobrodošli. Naj
zaključim z besedami Janet Murray (1999), ki pravi, da je dandanes vedno več
otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo običajne osnovne šole. Nekateri so med
sošolci in učitelji sprejeti takoj, drugi pa ne in zaradi tega lahko trpijo tako na
socialnem kot na akademskem nivoju. Knjižnica pa je lahko tista, ki določene meje
zabriše, saj mora združevati vse skupine in njihove uporabnike ter jim
enakovredno služiti in jim tako pomagati tudi na osebnosti rasti.
9.2

ŠOLSKA KNJIŽNICA PO ŽELJAH UČENCEV S SPECIFIČNIMI
UČNIMI TEŽAVAMI

Da bi knjižničarji poskušali ustvariti čim bolj prijazno in hkrati vabljivo knjižnico za
učence s specifičnimi učnimi težavami je dobro vedeti, kako bi ti učenci po svojih
zamislih oblikovali knjižnico, kaj je tisto, kar v svoji knjižnici pogrešajo, in če jim
postavitev gradiva v njihovih knjižnicah sploh ustreza.
Kljub ponujeni možnosti, da na glas razmišljajo in pustijo svoji domišljiji prosto pot
glede oblikovanja knjižnice po svojih zamislih, je skoraj dve tretjini, natančneje 19
učencev s specifičnimi učnimi težavami na Goriškem, bilo enoglasnih, da so
knjižnice take, kot jih imajo na šolah, čisto v redu in nimajo nikakršnih idej, kako bi
jih oblikovali po svojih zamislih. Po teh besedah učencev z Goriškega lahko
sklepamo, da se v knjižnici počutijo prijetno ne glede na njeno velikost, število
knjig, ki jih ima, ne glede na to, ali jim ponuja možnost mirnega kotička itd. Po
drugi strani pa se moramo zavedati, da je za učence s specifičnimi učnimi
težavami, predvsem pa za tiste, ki imajo disleksijo in diskalkulijo, značilno, da niso
najbolj naklonjeni spremembam in se ob spremembah v prostoru še težje
orientirajo kot sicer. Mogoče je prav to eden od razlogov, zakaj jim je knjižnica
všeč taka kot je, le da si tega niso upali povedati na glas.
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Tisti nekoliko bolj pogumni pa so združili svojo domišljijo in želje. Na šolah, ki
se soočajo s prostorsko stisko, bi učenci s specifičnimi učnimi težavami v prvi vrsti
namenili več prostora šolski knjižnici ali pa bi celo knjižnico preselili v povsem
drug, nov prostor. Knjižnice, ki bi jih oblikovali učenci s specifičnimi učnimi
težavami s področja Goriškega, bi imele poseben prostor, ki bi bil namenjen
druženju med učenci, opremljen bi bil z zofo, z večjim številom miz, ponekod bi v
ta kotiček umestili tudi mizi za bilijard. To nakazuje na dejstvo, da knjižnice ne
vidijo zgolj kot prostora, ki je povezan z izobraževanjem, pač pa tudi kot družabni
prostor. Seveda pa si današnja generacija (predvsem najstnikov pa tudi mlajših
učencev) težko predstavlja prosti čas brez računalnika, zato bi bil v knjižnicah po
njihovih zamislih računalnik nepogrešljiv, in to ne le eden, imeli bi jih več. Že res,
da odrasli veliko krat ob besedi računalnik pomislimo na otroka, ki nepremično
strmi v ekran in igra igrice. Po mojih izkušnjah pa učenci predvsem z disleksijo
računalnik vidijo kot pripomoček, ki jim olajša težave pri pisanju, saj jim sprotno
popravlja slovnične napake, olajša jim branje z ekrana, ker si lahko prilagodijo
kontrast med podlago in ozadjem ter si povečajo črke in razmak med vrsticami za
lažje sledenje. Ugotovili smo, da so zamisli učencev o njihovi knjižnici dejansko
odsev stvari, ki jih pogrešajo v svojih knjižnicah.
Dodali so le še nekaj »stvari«, in sicer to, da v svoji šolski knjižnici pogosto
pogrešajo več družabnih iger, ki bi po mojem mnenju bile res dobrodošle, saj ne
bi bile namenjene le kratkočasenju in sproščanju, pač pa tudi urjenju učenčevega
spomina, izboljšavi šibkih motoričnih spretnosti. Ob igranju tovrstnih iger z vrstniki
pa bi se po mojem mnenju izboljšal tudi položaj teh učencev v družbi in posledično
bi pridobili na samozavesti. Na Danskem na primer se poslužujejo ne le družabnih
iger, pač pa tudi miselnih igrač, ki imajo svoje mesto na mizi ob referenčnem pultu,
njihovi knjižničarji poročajo, da se uporabniki z njimi nevede zapletejo v pogovor.
Želijo pa si tudi več tišine in ločene multimedijske celice, ki bi bila opremljena z
računalniško premo CD-ji DVD-ji, ter pasje družbe. Kot je znano, se pogosto
specifičnim učnim težavam priključi še motena pozornost, kar pomeni, da v tem
primeru učenca zmoti vsak najmanjši šum in prekine njegov tok misli ter povzroči
dodatno dekoncentracijo, zato želja po več miru in ločeni multimedijski celici ne
preseneča. Multimedijska oprema bi takim učencem bila v pomoč pri pisanju
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naloge, pri učenju, poleg tega pa bi bil v tej celici vsaj do neke mere učenec
zavarovan pred raznimi dražljaji in radovednimi pogledi drugih, ki pa jim niso ravno
v prid. Ker se učenci s specifičnimi učnimi težavami pogosto spozabijo in
razmišljajo na glas, so deležni kritik knjižničarja. Ker

motijo tudi prisotne v

knjižnici, bi ločena multimedijska celica tudi to situacijo vsaj nekoliko izboljšala.
Zakaj želja po pasji družbi? Znano je, da prisotnost živali učence s specifičnimi
učnimi težavami pa tudi tiste z motnjo pozornosti, s hiperaktvnostjo pomirja. Tako
druženje bi bilo ob naporih preko celotnega dne za te učence še kako dobrodošlo.
V knjižnici pa je poleg vsega zgoraj naštetega tudi veliko število knjig, ki so
postavljene na dogovorjen način. Vendar po odgovorih učencev s specifičnimi
učnimi težavami, ki obiskujejo osnovno šolo na Goriškem, jim klasična postavitev
gradiva v knjižnici ne ustreza najbolj, saj je kar 17 od skupno 30 sodelujočih v
svoji knjižnici predlagalo drugačno postavitev gradiva. Izkaže se, da bi učencem s
specifičnimi učnimi težavami bolj ustrezalo, če bi bilo gradivo v knjižnici
postavljeno po skupinah, na primer pustolovske knjige posebej, stripi posebej,
knjige za dekleta posebej, za fante posebej, poezija ločena od proze. Izrazili so
tudi željo, da bi bilo poleg grupiranja istovrstnih knjig dobro, da bi bil na sami
nalepki knjige tudi napis, ki bi označeval zvrst oziroma skupino gradiva (na primer
strip, za dekleta, pustolovščina). Nekateri bi gradivo postavili celo tako, da bi nove
knjige postavili na osrednje, bolj vidne police v knjižnici, tiste, starejšega datuma,
pa bi svoje mesto našle na bolj skritih policah, ki uporabnikom niso tako na očeh,
drugi bi knjige ločili na dve skupini, in sicer na tiste, ki so zelo preproste za branje,
in na tiste, ki so za branje zahtevne. Po odgovorih je slutiti, da bi učencem bolj
ustrezala ureditev gradiva s pomočjo piktogramov. Označevanje gradiva in mesta
na polici, kjer se določena zvrst začne in konča, s piktogrami po mojem mnenju
omogoča učencem s specifičnimi učnimi težavami samostojno brskanje po policah
in iskanje knjig z določeno tematiko brez pomoči knjižničarja. Po besedah
Mikličeve in Jevnikarjeve (2014) je tak način ureditve gradiva primeren tudi že za
najmlajše.
Zavedati pa se je potrebno, da bi knjižničarke ob uvedbi spremenjene postavitve
gradiva in posledični uporabi piktogramov imele dodatno delo, ker bi morale vsem
učencem, ne le tistim s specifičnimi učnimi težavami, predstaviti pomen
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posameznega piktograma. Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami bi to bilo
morda potrebno večkrat ponoviti in preveriti njihovo resnično razumevanje pomena
piktogramov. Ob taki novosti je potrebno na vidno mesto postaviti tudi legendo, ki
pojasnjujejo pomen posameznega piktograma, da lahko učenci vsaj na začetku,
dokler ne spoznajo vseh pomenov posameznih simbolov, ki tvorijo piktogram,
svojo zagate rešijo samostojno s pomočjo legende. Knjižničarji pa bi po mojem
mnenju lahko vsaj del gradiva poskusili opremiti s piktogrami, tako bi seznanili
učence z uporabo te novosti in počakali na njihove odzive. Če bi bili piktogrami
bolje sprejeti kot klasična postavitev gradiva, bi lahko knjižničarji ob pomoči
učencev izdelali piktograme za posamezne zvrsti ter tako omogočili učencem, da
dodajo svoj pečat knjižnici, istočasno pa bi se izognili nejasnostim glede pomena
posameznih piktogramov ter tako prešli v celoti na postavitev gradiva z uporabo
piktogramov. Z uvedbo tovrstne ureditve gradiva bi se izognili strogemu ločevanju
gradiva, namenjenega učencem z učnimi težavami, kateremu zelo nasprotuje
stroka, ter posledično manj izpostavljali težave teh učencev pred drugimi učenci.
Kljub nezadovoljstvu stroke nad ločevanjem gradiva za učence s specifičnimi
učnimi težavami od ostalega gradiva pa pri učencih s temi težavami to očitno ni
tako negativno sprejeto, saj je ena učenka povedala, da bi v njihovi šolski knjižnici
želela, da bi bilo gradivo, ki je primerno za učence s specifičnimi učnimi težavami,
ločeno od ostalega gradiva ter postavljeno na enem mestu, poleg tega pa na polici
urejeno glede na težavnost besedila. Če bi želeli ugoditi tako stroki kot učencem s
specifičnimi učnimi težavami, bi bilo pametno razmisliti o uvedbi piktograma, ki bi
označeval na primer lažje berljivo gradivo.
Na drugi strani pa 13 učencev, od tega 8 z disleksijo, meni, da postavitve gradiva
v knjižnici ne bi spreminjali, ker so klasične postavitve tako ali tako vsi učenci
najbolj vešči.
Drugi sklop v razpravi bom zaključila z ugotovitvami o tem, kaj učenci s
specifičnimi učnimi težavami s področja Goriške najraje počnejo, ko so v knjižnici.
Glede na njihove specifične učne težave nisem pričakovala, da bo najpogostejši
odgovor na to vprašanje učenje ali branje. Pri svojih predvidevanjih se nisem
zmotila, namreč učenci s specifičnimi učnimi težavami z goriških osnovnih šol so
soglasno dejali, da čas v knjižnici najraje porabijo za druženje z vrstniki in
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pogovarjanje (9), druga najljubša dejavnost je pregledovanje knjig in listanje po
revijah za mladostnike, kot so Pil, Pil Plus in druge. Če je potrebno, nekateri svoj
čas, ki ga preživijo v knjižnici, namenijo tudi iskanju in branju knjig (5) ali pa
pisanju domače naloge (4), a takih je le peščica. Odgovori kažejo, da učenci s
specifičnimi učnimi težavami knjižnico dojemajo tudi kot priložnost za druženje in
ne le kot prostor, ki je strogo povezan zgolj z izobraževanjem in šolskimi
obveznostmi.
9.3

OBISKOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Tretji sklop razprave bo namenjen obiskovanju šolske knjižnice na področju
Goriškega.
Po mnenju šolskih knjižničark sodelujočih osnovnih šol s področja Goriške so
najpogostejši obiskovalci dislektiki, v primeru, da se omejimo le na učence, ki
imajo specifične učne težave. Tako mnenje je imelo 6 od 8 knjižničark. Rezultati
me ne presenečajo, saj ima disleksijo 10 % prebivalstva v svetovnem merilu.
Seveda pa to ne pomeni, da se knjižničarke osnovnih šol na Goriškem ne
srečujejo tudi z učenci, ki imajo preostali dve vrsti specifičnih učnih težav, to sta
govorno jezikovne motnje in diskalkulija. Opazila pa sem, da so knjižničarke med
učence s specifičnimi učnimi težavami uvrščale tudi učence, ki v to skupino težav
ne sodijo, na primer učence, ki se spopadajo z moteno pozornostjo, kar nakazuje
na ne najboljše poznavanje vrst specifičnih učnih težav.
V literaturi je v povezavi z obiskovanjem knjižnice zaslediti, da učenci, ki imajo
specifične učne težave, maj pogosto obiskujejo knjižnico v primerjavi z njihovimi
vrstniki. Odgovori, ki so jih podali sodelujoči učenci s specifičnimi učnimi težavami
iz osnovnih šol na Goriškem, ne prikazujejo tako zelo nizke pogostosti obiska
knjižnice. Učenci v največ primerih svoje šolske knjižnice obiščejo 2-krat na teden
(skupno 8 učencev; od tega 6 z disleksijo). Rezultat kaže na to, da na srečo ni
nujno, da na primer težave pri branju vplivajo na zmanjšano pogostost obiska.
Neodvisnost med učenčevo specifično učno težavo in pogostostjo obiska
potrjujejo tudi podatki o tem, da učenci, ki imajo govorno jezikovne težave
knjižnico obiščejo kar trikrat na teden (4). Seveda pa ne gre pri vseh učencih
pričakovati take frekvence obiska, dobra četrtina učencev knjižnico obišče vsaj
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enkrat na teden, s čimer po mojem mnenju moramo biti knjižničarji ravno tako
zadovoljni, ne le s tedenskim obiskom, tudi z nekajkratnim obiskom na mesečni
ravni bi morali biti zadovoljni, saj je konec koncev pomembno tudi to, da ti učenci,
ki imajo specifične učne težave, ohranjajo stik s knjižnico in čas, ki ga preživijo v
njej, preživijo prijetno in kakovostno, pomembno ni le dejstvo, koliko, kako pogosto
so v knjižnici. So pa seveda prisotni tudi primeri učencev, ki knjižnice vsaj v šoli
sploh ne obiskujejo (4), to je tisto, nad čimer smo lahko knjižničarji zaskrbljeni in bi
morali ne glede na majhno ali večje število teh učencev razmisliti, kako tudi te
učence zvabiti do knjižnice, čeprav se zavedam, da gre za proces, ki traja več
časa in je v zvezi z njim lažje reči kot storiti. Ob koncu želim pojasniti, da podatkov
o pogostosti obiska ne moremo posploševati in z gotovostjo trditi, da veljajo za
knjižnice vseh osnovnih šol na Goriškem, tudi za tiste, ki v raziskavi niso
sodelovale.
Knjižničarska stroka sodelujočih osnovnih šol ima deljeno mnenje o tem, ali
specifične učne težave vplivajo na pogostost obiskovanja šolske knjižnice.
Polovica knjižničark (4) meni, da je razloge za zmanjšano pogostost obiskov
šolske knjižnice pri teh učencih potrebno iskati v njihovi preobremenjenosti, ki
vodi v posledično izčrpanost ob koncu dneva in v pomanjkanju časa. Opozorile pa
so tudi, da za manj pogost obisk knjižnice pri učencih v zadnji triadi ne smemo
kriviti le specifičnih učnih težav, pač pa temu botruje tudi obdobje mladostništva,
v katerem knjižnica navadno tako pri puncah kot pri fantih izgublja na pomenu.
Druga polovica šolskih knjižničark pa je jasno izrazila nestrinjanje s trditvijo, da naj
bi učenci s specifičnimi učnimi težavami bili manj pogosti obiskovalci knjižnice.
Nekateri naj bi po njihovih besedah knjižnico kljub težavam obiskovali pogosteje
kot vrstniki, ker naj bi se v knjižnici počutili varne, s strani knjižničarja pa so deležni
določene mere pozornosti in poslušanja.
Razlogi za obisk knjižnice se pri učencih razlikujejo od tistih, ki so jih navedle
šolske knjižničarke, predvidevam, da zaradi tega, ker niso želeli poudarjati svojih
šibkosti in biti deležni pomilovanja. Njihov najpogostejši razlog obiska knjižnice
sovpada s primarno dejavnostjo šolske knjižnice, torej se tja odpravijo z
namenom, da bi si izposodili ali vrnili gradivo. To je glavni razlog obiska tako pri
učencih z disleksijo (8) kot pri učencih z govorno jezikovnimi motnjami (7), je pa to
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razlog tudi pri učencu z diskalkulijo. To seveda ni edini razlog, zaradi katerega
se učenci s specifičnimi učnimi težavami odpravijo v knjižnico, tja zahajajo tudi
zaradi druženja, branja in pisanja domačih nalog, vendar v znatno manjši meri kot
zaradi izposoje ali vračila gradiva.
Povsem običajno je, da človek stremi k izboljšanju. Tudi sama sem razmišljala,
kako bi bilo mogoče še izboljšati obisk učencev s specifičnimi učnimi težavami.
Kot ena od možnosti bi bila oblikovanje urnika, ki bi ustrezal čim večjemu številu
teh učencev. Vendar pa so rezultati pokazali, da urnik tem učencem ne povzroča
težav oziroma ne vpliva negativno na možnost njihovega obiska šolske knjižnice.
Polovici učencev se zdi urnik ustrezen in menijo, da ni potrebe, da bi ga
spreminjali. Mlajši, sploh pa tisti, ki obiskujejo popoldansko varstvo, si želijo, da bi
bila knjižnica odprta še nekoliko dlje, natančneje do 16. ure, da bi lahko brez
hitenja obiskali in uredili potrebne stvari v knjižnici po zaključku popoldanskega
varstva. Sicer pa je večina knjižnic sodelujočih osnovnih šol odprtih vsaj do 14.,
nekatere pa tudi do 15. ure. Bolj kot o spremembi urnika menim, da bi bilo koristno
razmisliti o uvedbi vsaj ene šolske ure na teden, ki bi jo knjižničarji v knjižnici
namenili le učencem s specifičnimi učnimi težavami. Ker so ti učenci najbolj
dojemljivi v večini primerih v prvi polovici dneva, ko jim še ne primanjkuje energije
in je njihova pozornost na visoki ravni, je smiselno, da ta »posebna« ura poteka v
prvem delu dneva. V tej uri bi po mojem mnenju knjižničarki lažje zaupali svoje
želje, težave ali pa bi jo lažje prosili za pomoč, saj bi bili med sebi enakimi, bili bi
med učenci, ki jim specifične učne težave niso tuje.
Tudi knjižničarjevo motiviranje vseh učencev, ne le učencev s specifičnimi učnimi
težavami, lahko poveča zanimanje za knjižnico in posledično izboljša njen obisk.
Pri knjižničarkah, ki so sodelovale v raziskavi, je čutiti prisotnost zavedanja, da je z
motiviranjem za knjižnico potrebno začeti že zelo zgodaj. Po mnenju nekaterih
sodelujočih knjižničark pa bi jim pri motiviranju otrok za obiskovanje šolske
knjižnice bili v veliko pomoč razredniki, sploh tisti v nižjih razredih, ki bi svoje
učence pogosteje pripeljali v knjižnico. Šolske knjižničarke s področja Goriškega
se poslužujejo različnih pristopov, da bi pri vseh učencih, ne le pri učencih s
specifičnimi učnimi težavami, vzbudile zanimanje za knjižnico. Za motivacijo tako
skrbijo z reševanjem kviza, z možnostjo pestre izbire prilagojenega gradiva, s
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pripravo bralnega nahrbtnika s knjigami za najmlajše, ki ga le-ti odnesejo
domov, preberejo knjige skupaj s starši, se o njih pogovorijo, nato pa svoja
doživetja ob branju zaupajo tudi preostalim sošolcem, z branjem v razredu. Kot
zelo učinkovit način privabljanja učencev v knjižnico knjižničarke ocenjujejo tudi
uporabo družabnih in računalniških iger v knjižnici. Da pa bi se učenci s
specifičnimi učnimi težavami počutili še bolj vpete v delovanje knjižnice, jim je po
izkušnjah knjižničark smiselno omogočiti skupno sodelovanje pri izposoji. Ne
temelji pa motivacija vedno le na aktivnostih, pomembno je tudi, da ti učenci
prejmejo od knjižničark zagotovilo, da jim knjižnica ponuja varen prostor ter da jih
sprejemajo povsem enakovredno ostalim ne glede na njihove deficite.
9.4

LASTNOSTI, ODNOS IN OBČUTKI ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA

K povečanju priljubljenosti knjižnice lahko doprinese tudi knjižničar. Prav o
šolskem knjižničarju, natančneje o njegovih osebnostnih lastnostih, odnosu med
knjižničarjem in učenci s specifičnimi učnimi težavami ter o knjižničarjevih občutkih
bo govora v četrtem sklopu razprave.
Meta Grosman (2006) v svojem članku šolskega knjižničarja označi kot
nekakšnega posebnega posrednika med učencem in knjigo, ki učencu daje v roke
knjigo in tako neposredno ustvarja stik med učencem in knjigo. Po mojem mnenju
ne ustvarja le stik učenca s knjigo, ampak se trudi, da učenec ostane v stiku s
šolsko knjižnico samo.
Kako se bo učenec počutil v knjižnici, je po mnenju Grosmanove (2006) odvisno
tudi od osebnostnih lastnosti knjižničarja (prijaznost, razumevajoč odnos in
strpnost). Mene je zanimalo, kako vidijo na Goriškem svoje šolske knjižničarke
učenci s specifičnimi učnimi težavami? Po njihovem mnenju sta se kot najbolj
zaželeni in cenjeni lastnosti izkazali dve izmed tistih treh, ki jih je navedla
Grosmanova, in sicer prijaznost ter pripravljenost pomagati. Navedeni lastnosti sta
najpomembnejši tako za učence z disleksijo kot za skupino učencev z govorno
jezikovno motnjo in tudi za učenca z diskalkulijo (26). Nič manj zaželene lastnosti
pri njihovih knjižničarkah pa niso niti komunikativnost, razumljivost in zabavnost.
Po mojem mnenju si učenci, ki imajo specifične učne težave, v knjižnici želijo bolj
sproščenega ozračja in manjše strogosti strokovnih delavcev (knjižničarjev) kot
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običajno vladata pri pouku. Med poukom so namreč ti učenci deležni kritike ali
graje, kot je že napisano v prejšnjih vrsticah, pa prihajajo v knjižnico vsaj nekateri
izmed njih po prijazno besedo in delček pozornosti, ki jim jo lahko dajo šolski
knjižničarji. Ti učenci v knjižničarju prepoznajo svojega zaupnika, čeprav tega
mogoče nočejo priznati. Ko so učenci govorili o željenih lastnostih pri knjižničarjih,
je bilo čutiti, da te željene lastnosti pripadajo prav knjižničarjem, ki vodijo knjižnice
na njihovih šolah. Nekateri izmed učencev pa so to tudi na glas potrdili.
Sprašujem se, katera je potrjena lastnost knjižničark s strani učencev, katerim so
skupne specifične učne težave. Je to prijaznost, ki so jo deležni vsi učenci ne
glede na to, ali imajo specifične učne težave ali jih nimajo? Učenci, ki imajo
specifične učne težave, so skoraj enoglasno zatrdili (28), da knjižničarke nanje
zaradi specifičnih učnih težav ne gledajo nič drugače kot na ostale učence, do
katerih imajo ravno tako prijazen odnos, ki vključuje prijaznost knjižničarke,
pripravljenost pomagati, se pogovoriti z učenci in jim svetovati glede gradiva. Prav
tako večina sodelujočih goriških šolskih knjižničark pojasnjuje, da je njihov prvi stik
in posledično tudi odnos do učencev, ki imajo specifične učne težave, enak kot pri
drugih učencih, torej so tako do učencev s specifičnimi učnimi težavami kot do
učencev brez teh težav spontani in prijazni. Zgodi pa se tudi, da včasih katera od
knjižničark takoj ne prepozna pri učencu specifičnih učnih težav, kar pomeni, da
ga še enkrat več obravnava kot enakega ostalim. Nič bolj pokroviteljski pa ni
odnos knjižničark do učencev s specifičnimi učnimi težavami niti takrat, ko v
knjižnico pridejo v spremstvu specialnega pedagoga. Menim, da je to edina prava
pot za te učence, kajti sami niso navdušeni nad pomilovanjem, želijo si namreč biti
enaki vrstnikom, kar je potrebno tudi upoštevati, ker drugače lahko pri učencu s
specifičnimi učnimi težavami tudi mi knjižničarji vzbudimo občutek manjvrednosti
ali pa nemoči in nezmožnosti.
Občutki nemoči, strahu, zadrege pa niso prisotni le pri učencih s specifičnimi
učnimi težavami, z njimi se spopadajo tudi šolski knjižničarji ob delu z zgoraj
omenjenimi učenci. Seveda bi bilo najbolje, če bi knjižničarke poročale le o
zadovoljstvu ob delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami. O »čistem«
zadovoljstvu je poročala le ena posameznica, ki jo preplavi dober občutek takrat,
ko opazuje učenca, ki je hvaležen, ko prejme njeno pomoč. V dveh primerih pa je
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zadovoljstvo, ki je posledica spoznanja, da učenec navkljub učnim težavam v
knjižnici uživa in najde nekaj zase, pomešano z nemočjo in razočaranjem, ki se
prikrade v knjižničarja takrat, ko opazuje učenca, kako iz knjižnice odhaja s knjigo
v roki skozi vrata, ker si jo je moral izposoditi, na njegovem obrazu pa je jasno
viden odpor do izbrane knjige. Knjižničarke pa so odkrito spregovorile tudi o
strahu, ki se pojavi takrat, ko razmišljajo o tem, ali imajo dovolj znanja za delo s to
skupino učencev, ozavestijo dejstvo, da na žalost nimajo dovolj časa, da bi se
posvetile vsakemu izmed učencev s specifičnimi učnimi težavami. Strah jih je tudi,
da bi zaradi domnevnega pomanjkljivega znanja katerega od učencev s
specifičnimi učnimi težavami podcenile ali precenile ali pa bi jih spravile v zadrego.
Občasno pa se knjižničarke pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami
znajdejo tudi v zadregi, in sicer takrat, ko jim ne morejo ponuditi gradiva, ki bi jim
ustrezalo glede na tematiko, bilo bi pa tudi prirejeno za lažje branje in
razumevanje.
Pri šolskih knjižničarkah na Goriškem je zaznati pestro paleto občutkov, ki pa jih
ne moremo posploševati na celotno populacijo, saj kot je dejala ena od
sodelujočih šolskih knjižničark, se občutki pri delu z učenci s specifičnimi učnimi
težavami razlikujejo od učenca do učenca. Z njenimi besedami bi se kar strinjala,
saj je vsak od nas individuum.
Občutki strahu in nelagodja pa se ne polaščajo le knjižničarjev v Sloveniji, o
nelagodju in strahu pri integraciji oseb s posebnimi potrebami v službe v šole ali
družbene aktivnosti so poročali tudi v javnomnenjskih raziskavah v Kanadi. Da bi
te občutke omilili, se morajo po besedah Anne Dorsey tako »navadni« ljudje kot
knjižničarji zavedati, da so ljudje s posebnimi potrebami tudi ljudje s sposobnostmi,
ki sicer potrebujejo malce pomoči in posebnih storitev, a to ne pomeni, da se jih je
treba kakorkoli bati in jih postavljati na konec vrste. Ko se tako osebo gleda kot
osebo, človeka enakovrednega drugim, je tudi delo z njim lažje, uporabnik pa je
seveda zadovoljen in se bo vsekakor še vračal v knjižnico.
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MOŽNOSTI

Dvome vase in neprijetne občutke pri delu z učenci, ki imajo specifične učne
težave, lahko knjižničarji preženemo ali jih obrnemo celo sebi v prid s pomočjo
izobraževanja.
Šolske knjižničarke s področja Goriškega ne oporekajo možnosti za izobraževanje
s področja specifičnih učnih težav. Večina celo navaja, da so možnosti
izobraževanja dobre. Nekatere med njimi sicer opozarjajo na dejstvo, da možnosti
za izobraževanje s to tematiko res obstajajo, a so veliko krat odvisne tudi od
finančnega stanja izobraževalnega zavoda, od relevantnosti in zanimivosti
ponujenih tem, konec koncev pa tudi od lastnega interesa knjižničarja. So pa tudi
šole, kjer so možnosti izobraževanja skromne ali skoraj ničelne. Izobraževanja
večinoma potekajo v obliki seminarjev, ki jih vodijo strokovnjaki za posamezno
področje, ali pa v obliki študijskih skupin, kjer si knjižničarke izmenjujejo praktične
nasvete in izkušnje. Le redka pa je udeležba na strokovnih posvetovanjih.
Priznati moram, da me žalosti dejstvo, da je izredno nizko na lestvici postavljeno
samoizobraževanje, čudi me, da med oblikami izobraževanja ni omenjene
uporabe tako domačih kot tujih strokovnih revij, v katerih bi lahko knjižničarke
pridobile koristne informacije.
Kljub dobrim možnostim za izobraževanje pri sodelujočih šolskih knjižničarkah
prevladuje prepričanje, da niso dovolj kompetentne za delo s skupino uporabnikov,
ki imajo specifične učne težave. Nekatere kot razlog nekompetentnosti navajajo
dodatno obremenitev, ki bi jo zahtevalo dodatno izobraževanje o skupini
uporabnikov s specifičnimi učnimi težavami, pomanjkanje informacij kljub
sodelovanju s specialnimi pedagogi, ki pa bi ga bilo potrebno po besedah šolskih
knjižničark dodatno izboljšati, sploh na področju knjižnične nabave gradiva za to
skupino uporabnikov. Namreč še kako dobrodošla bi bila po mnenju sodelujočih
knjižničark pomoč specialnih pedagogov in učiteljev pri ocenjevanju ustreznosti in
kakovosti prilagojenega gradiva za učence s specifičnimi učnimi težavami. Preko
tovrstnega sodelovanja bi bili tako specialni pedagogi kot učitelji bolje informirani o
tem, kakšno gradivo za to posebno skupino uporabnikov je sploh dostopno na
našem trgu.
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Ob koncu 5. sklopa razprave, ki je bil namenjen kompetentnosti in
izobraževanju šolskih knjižničark na Goriškem, naj pojasnim, da se mi
kompetentnost knjižničark ne zdi tako slaba, kot jo prikazujejo rezultati, potrebno
bi bilo le okrepiti izmenjavo izkušenj in informacij s knjižničarji in specialnimi
pedagogi po drugih šolah ter svoje izkušnje in informacije, pridobljene na
izobraževanjih in tekom dela, pogosteje objavljati v obliki člankov ter tako
informirati bibliotekarsko stroko in druge o tej tematiki. Posledično pa se mi
dozdeva, da bi se na tak način pri knjižničarjih izboljšalo tudi zaupanje v lastno
kompetentnost.
9.6

POLOŽAJ ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA PRI DELU Z UČENCI S
SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI

Izvedeli smo, kaj menijo šolski knjižničarji o svoji kompetentnosti v povezavi z
učenci s specifičnimi učnimi težavami. Kakšen pa je dejanski položaj šolskih
knjižničark med ostalo pedagoško stroko na Goriškem? Na večini šol ima
preostala stroka pozitivno mnenje o potrebi vključevanja šolskega knjižničarja v
delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Menim, da se potrebe po
vključevanju šolskega knjižničarja v delo s to skupino učencev zavedajo predvsem
učitelji slovenščine, nekateri specialni pedagogi in delavci svetovalne službe. Prav
učitelji slovenščine po mnenju knjižničark svoje zavedanje o pomenu vključevanja
knjižničarja v delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami dokazujejo tako, da
svoje učence pripeljejo v knjižnico ter sodelujejo s knjižničarjem pri izbiri in pripravi
gradiva za te učence. Pri čemer pa po besedah knjižničark vse pogosteje
sodelujejo tudi specialni pedagogi in delavci svetovalne službe, kar je zelo
spodbudno.
Žal pa na vseh sodelujočih šolah v raziskavi strokovni delavci v svojem timu ne
najdejo mesta za šolskega knjižničarja, saj so mnenja, da šolskega knjižničarja ne
potrebujejo pri svojem pedagoškem delu. Nezanimanje za sodelovanje s šolskim
knjižničarjem pa se dodatno kaže tudi v tem, da učitelji zelo neradi svoje ure delijo
ali jih odstopijo knjižničarju za izvedbo ur knjižnično informacijskega znanja.
Rezultati kažejo, da se na Goriškem zavedajo pomena vključevanja šolskega
knjižničarja v pedagoški proces oziroma v delo z učenci s specifičnimi učnimi
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težavami. Na podlagi teh rezultatov pa ne moremo ocenjevati položaja
šolskega knjižničarja med ostalo pedagoško stroko na vseh goriških šolah, torej
tudi ne na tistih, ki niso pristopile k raziskavi, še manj pa na vseh slovenskih
osnovnih šolah.
V raziskavi o učnih težavah v osnovni šoli, ki je bila opravljena v Sloveniji med leti
2003-2005 in v katero je bilo vključenih 100 slovenskih osnovnih šol iz 12 regij,
med sodelujočimi ni bilo šolskih knjižničarjev. To po mojem mnenju ne kaže na
visoko zavedanje pomena vključevanja šolskih knjižničarjev v delo z učenci s
specifičnimi učnimi težavami znotraj pedagoškega procesa.
Potrebno je omeniti, da knjižničarke na Goriškem ne zahtevajo posebne vloge, ki
bi jim bila dodeljena v povezavi z učenci, ki imajo specifične učne težave. Želijo pa
si ohranitve vloge knjižničarja, ki pa bi bil seznanjen z dejstvi o učencih s
specifičnimi učnimi težavami ter o njihovih težavah, opremljen bi bil z informacijami
in znanji, ki bi mu jih v primeru sodelovanja lahko posredovali sami specialni
pedagogi in delavci svetovalne službe. To znanje bi sodelujoče v raziskavi kot
knjižničarke s pridom uporabljale pri svetovanju, motiviranju za branje, obisku
knjižnice. Knjižničarke poudarjajo, da si poleg ohranitve vloge knjižničarke želijo
tudi ohranitve stika s to skupino učencev, želijo si, da bi jim bile v oporo, istočasno
pa si tudi one same želijo podpore s strani stroke.
Kot vzor sodelovanja šolskih knjižničarjev in strokovnih delavcev na šoli nam lahko
služi sosednja Hrvaška, kjer po besedah avtoric članka Stričević in Perić (2011)
šolske knjižnice sodelujejo z ostalo šolo pri poučevanju in ukvarjanju z otroki s
posebnimi potrebami (med katere sodijo tudi specifične učne težave) predvsem pri
učenju hrvaškega jezika in informacijskega opismenjevanja. Tako imajo enkrat na
teden pri uri hrvaščine branje v knjižnici, kjer učenci berejo prirejena besedila ali
besedila, izbrana posebej za njih, nato pa se o njih pogovarjajo in ob njih
ustvarjajo. Specialni pedagog izbere knjigo, naloga šolskega knjižničarja pa je, da
izbere učno metodo in opravi poučevanje, pri katerem specialni pedagog priskoči
na pomoč, če se kateremu od učencev zatakne. Menim, da bi z uporabo tovrstne
prakse pri nas veliko šolnikov spoznalo, koliko dobrega lahko šolski knjižničar
naredi s skupnimi močmi s pedagoškimi delavci za učence s specifičnimi učnimi
težavami. Morajo pa za to imeti priložnost.
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Na Goriškem so priložnosti za delo s to skupino učencev po besedah
sodelujočih knjižničarjev odvisne od pogostosti obiska knjižnice teh učencev. V
primeru priložnosti dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami jim knjižničarke
najpogosteje poskušajo razložiti, kako najti želeno knjigo, pomagajo jim poiskati
knjigo ali pa jim pomagajo pri iskanju informacij za referate ter svetujejo glede
relevantnosti izbranih informacij. Tiste knjižničarke, ki pa so istočasno tudi
učiteljice slovenščine, tem pomagajo pri pripravi na govorne nastope ali krepijo
spretnosti branja. Ena od knjižničark delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami
opisuje kot delo, ki poteka počasneje in po korakih (za razliko od njihovih
vrstnikov), potrebnih je več ponovitev podajanja informacij in večkratno preverjanje
učenčevega razumevanja povedanega s strani šolske knjižničarke.
Ne glede na to, od česa so odvisne možnosti za sodelovanje z učenci s
specifičnimi učnimi težavami, knjižničarke pomirja dejstvo, da bodo s temi učenci
zagotovo imele priložnost sodelovati vsaj pri urah, ki so namenjene knjižnično
informacijskemu znanju. Prav v primeru teh znanj menim, da so šolski knjižničarji
najbolj kompetentni in nujni v pedagoškem procesu, če že ne v drugih situacijah.
9.7

PRISOTNOST KNJIŽNIČARJA PRI INDIVIDUALNI URI

Knjižničarji na Goriškem si želijo ohraniti stik z učenci s specifičnimi učnimi
težavami, toda kaj ko je to odvisno predvsem od učencev in njihove pogostosti
obiskovanja šolske knjižnice. Priložnost za vzpostavitev še tesnejšega stika
knjižničark s temi učenci in nekoliko boljšo seznanjenost o dejstvih, ki veljajo za to
skupino uporabnikov knjižnic, vidim predvsem v možnosti sodelovanja šolskega
knjižničarja pri individualnih urah teh učencev, pa četudi na začetku kot
opazovalca, potem ko bi ti učenci spoznali knjižničarja bolj na osebni ravni in mu
zaupali, pa bi knjižničar lahko pri urah mogoče tudi aktivno sodeloval na primer pri
pripravi govornega nastopa ali pri izdelavi seminarske naloge.
Toda ali si učenci, ki imajo specifične učne težave, želijo s kom drugim, razen s
specialnim pedagogom ali učiteljem, deliti individualno uro. Iz izkušenj naj povem,
da je za te učence značilno, da potrebujejo kar nekaj časa, da določeni osebi
zaupajo in jo spustijo v svojo bližino, poleg tega pa niso najbolj odprti za
spremembe, sploh za tiste, ki porušijo njim znan potek dela ali povzročijo
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spremembo pri osebju, s katerim so uspešno sodelovali pri individualni uri dalj
časa. Vse navedeno se je pokazalo tudi pri učencih s specifičnimi učnimi
težavami, ki obiskujejo osnovne šole na Goriškem in so sodelovali v raziskavi.
Namreč ti učenci zelo neradi kogarkoli, razen specialne pedagoginje ali učitelja
predmeta, spuščajo v svojo bližino v času individualnih ur (18). Seveda ni na
žalost izjema niti šolski knjižničar. Prisotnost drugih naj bi namreč po besedah
sodelujočih učencev vplivala na njihovo zbranost in motila ustaljen potek
individualne ure. Edino možnost za občasno prisotnost imajo učenci oziroma
prijatelji, s katerimi bi skupaj reševali naloge, ki jih pri urah rešujejo učenci s
specifičnimi učnimi težavami. Menim, da na njihov izbor sošolcev oziroma
prijateljev vpliva predvsem to, da jih zelo dobro poznajo in jim zelo zaupajo. Taka
izkušnja prisotnosti lahko koristi tudi vrstnikom učencev s specifičnimi učnimi
težavami, saj bodo bolje razumeli, zakaj so njihovi sošolci ustno vprašani,
namesto da bi pisno pridobili oceno ali zaradi česa imajo podaljšan čas pisanja
testa, ko bodo videli, koliko časa potrebujejo, da osvojijo neko snov, ki njim ne
dela težav, ali pa koliko časa porabijo za to, da odgovorijo na čisto preprosto
vprašanje.
Ne glede na prejšnji odgovor me je zanimalo, ali bi se mnenje o prisotnosti
knjižničarja pri individualni uri spremenilo, če bi jim ponudila možnost, da razmislijo
o tem, kako bi potekala njihova individualna ura ob prisotnosti šolskega
knjižničarja. O tem je zamišljala le peščica učencev s specifičnimi učnimi
težavami, dopuščala je možnost sodelovanja s šolskim knjižničarjem pri
individualni uri. Ta bi potekala v bolj sproščenem duhu, saj bi učenci s
knjižničarjem gledali filme, igrali družabne igre, se na šaljiv način pogovarjali o
različnih zgodbah in mogoče napisali domačo nalogo. Noben od učencev pa ni
navedel, da bi s knjižničarjem reševal vaje, ki jih navadno rešuje pri individualni
uri. Po mojem mnenju zato, ker knjižničarja nimajo priložnosti videti v taki vlogi,
pač pa je zanje logično, da knjižničar sodi le v knjižnico in ga posledično ne
prepoznajo kot nekoga, ki bi lahko pripomogel k izboljšanju njihovih težav na
način, kot to počno specialni pedagogi ali učitelji.
Čeravno je šlo le za predpostavko o možnosti, da bi šolski knjižničar sodeloval ali
bil zgolj prisoten pri individualni uri, je bilo s strani dobre tretjine zaznati jasen
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odpor do te možnosti. Da knjižničar resnično nima možnosti sodelovanja pri
individualnih urah, potrjujejo skoraj enoglasni odgovori sodelujočih šolskih
knjižničark (6).
Po mojem mnenju bo za spremembo trenutne prakse potrebno še kar nekaj časa,
da bi dosegli nivo, ki ga imajo v tujini, ko na primer šolski knjižničarji opravljajo tudi
delo, ki je značilno za specialne pedagoge, in jim pred ali po pouku pomagajo pri
domačih nalogah, pri premagovanju bralnih težav, oblikujejo delovne liste za
krepitev pozornosti itd. Ob ponujeni priložnosti bi po mojem mnenju to lahko počeli
tudi naši šolski knjižničarji, v nasprotnem primeru pa bodo omejeni le na knjižnico
in bodo kljub želji lahko učencem pomagali zgolj pri izbiri gradiva ali iskanju
informacij.
9.8

POMOČ UČENCEM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI

V večini primerov učenci, ki imajo specifične učne težave, potrebujejo v določenih
situacijah ali na določenem področju malce več pomoči. Lahko gre za pomoč pri
orientaciji v prostoru, na primer pri orientaciji med policami v knjižnici, za pomoč v
obliki večkratne ponovitve navodil ali razlage pravil.
Kam oziroma h komu se ti učenci na področju Goriške odpravijo po pomoč?
Navadno nimajo izbrane le ene osebe, na katero se obrnejo, ko potrebujejo
pomoč, pač pa gre za skupino, ki jo sestavljajo družina, učitelji in prijatelji. Tej
skupini po slišanem sodeč najlažje zaupajo svoje težave in verjamejo, da jih bodo
prav z njihovo pomočjo uspešno premagali. Žal pa je le en učenec med tistimi, ki
mu pomagajo, navedel tudi knjižničarja. Upam pa, da tudi preostali učenci vedo,
da

jim je na voljo tudi šolski knjižničar, kar se da razbrati tudi iz odgovorov

knjižničark. Je pa res tako, kot opozarja ena od sodelujočih, da včasih kljub želji,
da bi tem učencem rade pomagale, se jim ne morejo posvetiti v popolnosti in
kolikor časa bi si same želele, ker na knjižničarko v knjižnici čakajo tudi preostali
učenci. To je problem predvsem v manjših knjižnicah, ko je v knjižnici zaposlena le
ena knjižničarka ali pa, ko tudi ta dela le nekaj ur na teden in je tako prisiljena
razdeliti svoj čas med vse učence.
Učenci na Goriškem, ki imajo specifične učne težave, so nedvomno deležni
pomoči s strani knjižničark, najpogosteje pri iskanju gradiva in pri svetovanju glede
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ustreznosti gradiva na njihove težave. Prav takšno pomoč najpogosteje
ponudijo učencem šolske knjižničarke, poleg tega pa kot pomoč štejejo tudi
pogovor z učenci, poslušanje učencev, ko so v stiski.
Knjižničar pa je lahko učencem v pomoč tudi v obliki različnih dejavnosti, katerih
se poslužujejo na tujem, na primer v klubih za domačo nalogo, kjer pred poukom
ali po pouku knjižničar s specialnim pedagogom učencem krajši čas pomaga pri
pisanju domače naloge. Na Goriškem tega ni zaslediti, mogoče je taka dejavnost
prisotna na dveh največjih šolah na področju Goriške, a žal tega podatka nimam,
ker sta šoli odklonili sodelovanje. Upam pa, da se bo tovrstna oblika pomoči v
knjižnicah uveljavila tudi pri nas in bodo to nalogo knjižničarji tudi sprejeli. Enako
velja tudi za specialne pedagoge, ki bi se morali zavedati, da bi morali v svoj tim
vključiti tudi knjižničarje, ki imajo ravno tako stik z učenci s specifičnimi učnimi
težavami. Le da jih oni pogosto vidijo v (po mojem mnenju) bolj sproščenem
razpoloženju, dejansko take, kot so v domačem okolju, kjer se tako kot v knjižnici
počutijo varno in prijetno. Izmenjava informacij, ki bi jih knjižničarji posredovali
specialnim pedagogom o tem, kaj knjižničarji opažajo pri učencih s specifičnimi
učnimi težavami, bi bila zanje zelo koristna, z več sodelovanja s knjižničarji pa bi
mogoče pričeli knjižničarja dojemati kot nekoga, ki lahko pripomore k boljšemu
jutri teh učencev. Velika mera pomoči, ki jo knjižničar nameni učencem s
specifičnimi učnimi težavami, je po mojem mnenju že v tem, da jih sprejme
enakovredne ostalim in jim kljub mnogim obveznosti prisluhne, jim ponudi varen
prostor, jim izkaže dobrodošlico in jih ne pusti čakati v kotu v samoti svojih misli.

10 ZAKLJUČEK
Šolska knjižnica pri učencih s specifično učnimi težavami s področja Goriške kljub
njihovim bralno-napisovalnim, govorno jezikovnim in matematičnim specifičnim
učnim težavam ohranja pomen zakladnice knjig, znanja, prostora za druženje in
prostora, kjer najdejo svoj mir. Nekoliko manjši pomen knjižnice je bilo zaznati le
pri nekaj učencih z disleksijo, kar je po mojem mnenju posledica njihovih težav pri
branju in pisanju, ki jih povežejo tudi s samo šolsko knjižnico. Med učenci vlada
splošno zadovoljstvo nad njihovimi šolskimi knjižnicami, v katerih se najraje družijo
in pregledujejo revije ter knjige. Želijo pa si tudi nekaterih manjših sprememb, kot
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so ureditev kotička z zofo za druženje, več družabnih in miselnih iger, ki bi
poleg kratkočasenja služile krepitvi njihovih spominskih in motoričnih zmožnosti,
več računalnikov in opremljene multimedijske celice s sodobno tehnologijo ter
avdio in video gradivom. Tovrstne celice bi učencem, ki imajo specifične učne
težave, omogočile lažje in kakovostnejše učenje ter jim zagotavljale zadostno
mero miru in zasebnosti, ki ju potrebujejo za zbrano delo. Ena večjih sprememb, ki
bi jo bilo potrebno izvesti v sodelujočih šolskih knjižnicah na Goriškem, se nanaša
na ureditev gradiva, saj trenutna klasična ureditev gradiva najbolj ne ustreza
učencem, ki so sodelovali v raziskavi. Po rezultatih sodeč in njihovih željah po
združevanju gradiva glede na zvrsti ali tematiko bi bila bistveno bolj ustrezna
ureditev, pri kateri bi uporabljali piktograme. Nekateri redki posamezniki so
predlagali ločeno postavitev gradiva, ki omogoča lažje branje in razumevanje,
stroka pa temu nasprotuje. Zaradi problema diferenciacije med učenci bi tako bilo
najbolje oblikovati piktogram za prilagojeno gradivo ter ga postaviti na police med
preostali knjižnični fond. Zaradi označbe s piktogramom, ki bi bil namenjen
označevanju lažje berljivega gradiva, bi učenci s specifičnimi učnimi težavami to
gradivo kljub temu brez težav samostojno našli. Da je označevanje gradiva s
piktogrami bolj ustrezno za uporabnike s specifičnimi učnimi težavami, pa
dokazuje primer oaklandske splošne knjižnice. S pogostostjo obiska knjižnice pri
učencih s specifičnimi učnimi težavami bi morale biti knjižničarke na Goriškem
zadovoljne, saj jih večina knjižnico obišče vsaj dvakrat ali pa tudi trikrat tedensko.
Bolj kot to, kolikokrat na teden ti učenci obiščejo knjižnico, bi moralo biti nam
knjižničarjem pomembno, kako se počutijo v njej ter dejstvo, da s knjižnico
ohranjajo stik, čeprav tako, da jo obiščejo enkrat na mesec. Včasih se zazdi, da
glede pogostosti obiska šolske knjižnice prav pri učencih, ki imajo specifične učne
težave, vlada predsodek, da le-ti manj pogosto obiskujejo knjižnico, na njihov
obisk pa naj bi vplivale prav specifične učne težave. Mnenje šolskih knjižničark na
Goriškem je glede tega deljeno. Nekatere manj pogost obisk pri učencih s
specifičnimi učnimi težavami pripisujejo njihovi preobremenjenosti, ki je posledica
učnih težav, druge pa zatrjujejo, da so celo pogostejši obiskovalci kljub svojim
deficitom kot njihovi vrstniki, saj se v šolski knjižnici počutijo varne, sprejete s
strani knjižničarja, ki jih posluša in jim namenja pozornost. Razlog obiska šolske

Tutuš, I. Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

113

knjižnice pri učencih je predvsem izposoja in vračanje gradiva ter druženje.
Kljub dobremu obisku šolske knjižničarke na Goriškem vestno motivirajo vse
učence (ne le učencev s specifičnimi učnimi težavami) za knjižnico na različne
načine, na primer s pomočjo kviza, družabnih iger, z možnostjo izbire gradiva, ki je
prilagojeno težavam, ter z vključevanjem posameznikov v knjižnična opravila, z
namenom, da bi bolje spoznali knjižnico in knjižničarja ter se počutili vpete vanjo.
Da bi bila motivacija učinkovita, jo je potrebno izvajati že zelo zgodaj, sploh pri
tistih učencih, ki imajo specifične učne težave in šolske knjižnice ne obiskujejo. Na
srečo takih ni veliko. Šolske knjižničarke na Goriškem se lahko pohvalijo z
lastnostmi, ki jih tudi njihovi učenci s specifičnimi učnimi težavami izredno cenijo:
so namreč zelo prijazne in pripravljene pomagati. Njihov odnos do uporabnikov je
prijazen in strpen. Zavedajo se namreč, da pomilovanje ali kakršenkoli drugačen
odnos do učencev s specifičnimi učnimi težavami nanje vpliva negativno, prav
zato ne delajo razlik v odnosu do učencev s specifičnimi učnimi težavami v
primerjavi z ostalimi učenci. Ko se šolske knjižničarke na Goriškem srečajo ali
imajo priložnost delati z učenci s specifičnimi učnimi težavami, jih prevzamejo
občutki strahu, redki pa so primeri, ko občutijo zadovoljstvo. Občutki strahu so
posledica

njihovega prepričanja

o neustrezni kompetentnosti za delo s temi

učenci, in to kljub temu, da poročajo o dobrih možnostih izobraževanja, pri katerih
pa je potrebno upoštevati finančna sredstva šole, relevantnost tematike in
kakovost podanih informacij ter njihovo dejansko uporabo v praksi. Izobraževanja
najpogosteje potekajo v obliki seminarjev in študijskih skupin. Zaskrbljujoče pa je
dejstvo, da se šolske knjižničarke na Goriškem ne poslužujejo samoizobraževanja
preko uporabe tujih in domačih strokovnih revij. Stroka na Goriškem ima kljub
dvomom knjižničark o njihovi kompetentnosti pozitivno mnenje glede vključevanja
šolskega knjižničarja v proces dela z učenci, ki imajo specifične učne težave, a se
v praksi nekoliko zatakne. Sodelujoče šolske knjižničarke ne zahtevajo posebne
vloge pri delu s temi učenci, pač pa si želijo le vloge knjižničarja, ki pa bi bil
deležen podpore, sodelovanja in boljše informiranosti o učencih s specifičnimi
učnimi težavami s strani specialnih pedagogov. Kljub želji in pripravljenosti
goriških šolskih knjižničark na žalost nimajo priložnosti ali pa so te izredno slabe
za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami (niti v primeru individualnih ur),
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razen če jih specialni pedagog prosi za pomoč pri izbiri in presojanju o
ustreznosti gradiva za to skupino učencev. Tako knjižničarkam, vsaj goriškim, ni
zaupana naloga vodenja individualne ure, pri kateri bi na primer (tako kot na
Hrvaškem, kjer je to že stalna praksa za učence s specifičnimi učnimi težavami)
pri uri slovenščine enkrat na teden brali krajša besedila v materinščini, knjižničar bi
za to uro izbral besedila, vodil individualno uro, specialni pedagog pa bi priskočil
na pomoč, če bi se kateremu od učencev pri čem zataknilo. Prav zato, ker jih
goriški učenci s specifičnimi učnimi težavami nimajo priložnosti videti v taki vlogi, si
njihove prisotnosti ne želijo pri individualnih urah. Tudi pri hipotetični možnosti
vključitve šolskega knjižničarja v individualno uro je bilo zaznati odpor do te
možnosti. Če bi pa šolski knjižničar res moral prisostvovati pri individualni uri, bi
nekaj učencev z njim gledalo filme, igralo družabne igre ali pa bi se pogovarjalo o
različnih temah. Torej bi ura bila bol sproščeno obarvana, knjižničark pa ne vidijo v
vlogi sodelavca specialnega pedagoga. Gre za veliko pomanjkljivost, katere pa ne
bo mogoče odpraviti čez noč, pač pa bo potrebno postopno uvajanje, istočasno pa
bo potrebno tudi zavedanje specialnih pedagogov, da bi bilo dobro, če bi v svojem
strokovnem timu našli mesto tudi za šolskega knjižničarja. Četudi bi ta na začetku
bil le opazovalec dogajanja in bi pridobival nova znanja,

bi kasneje vse bolj

aktivno sodeloval s specialnim pedagogom pri delu z učenci s specifičnimi učnimi
težavami. Tako pa delo goriških šolskih knjižničark, ki vključuje učence s
specifičnimi učnimi težavami, bazira na iskanju gradiva in svetovanju o gradivu. Ti
učenci so zaradi svojih deficitov upravičeni tudi do različnih oblik pomoči, ki pa jo
najpogosteje poiščejo pri družini, učiteljih in prijateljih. Tega se zavedajo tudi same
knjižničarke, vseeno pa jih žalosti dejstvo, da med naštetimi ni tudi njih samih.
Učenci od knjižničark pričakujejo predvsem pomoč pri iskanju gradiva in pri
svetovanju o njegovi ustreznosti zanje, česar so dejansko tudi deležni. Sodelujoče
šolske knjižničarke pa poleg tega tem učencem ponujajo veliko mero
razumevanja. Kar se pa zdi najpomembneje je, da jih sprejmejo enakovredno
ostalim, niso ravnodušne do njihovega napredka, otroke pohvalijo in jim dajo na ta
način vedeti, da verjamejo vanje.
Za konec pa še nekaj predlogov, ki bi mogoče doprinesli k že tako dobremu delu
šolskih knjižničarjev po državi in ne le na Goriškem.
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Splošno gledano bi za bibliotekarsko stroko bile zelo dobrodošle smernice za delo
knjižničarja v šolski knjižnici z učenci s specifičnimi učnimi težavami, kajti imamo
sicer smernice za knjižnične storitve za osebe z diskleksijo, ki pa se nanašajo na
splošno knjižnico. Večinski del teh smernic je namenjen lažje berljivemu gradivu, a
učenci, ki imajo specifične učne težave, ne potrebujejo le gradiva, pač pa tudi
različne dejavnosti, ki potekajo v knjižnici in so njim prilagojene. Da bi bilo to moč
izvesti, pa bi šolski knjižničarji po mojem mnenju potrebovali nekakšne predloge ali
pa primere dobrih praks, ki pa jih je žal po pregledani literaturi zelo malo, če že so,
so redki taki, ki so neposredno vezani na okolje šolske knjižnice.
Glede tega, da se šolske knjižničarke ob delu z učenci s specifičnimi učnimi
težavami srečujejo s strahom, ker dvomijo v lastno kompetentnost, bi veljalo
razmisliti o uvedbi predmeta uporabniki s posebnimi potrebami na oddelku za
bibliotekarstvo, kjer se študentje sicer pri posameznih predmetih srečujejo s
tovrstnimi vsebinami, a bi bilo mogoče potrebno skupini uporabnikov s posebnimi
potrebami nameniti predmet, pri katerem bi študentje spoznavali različne tipe
uporabnikov s posebnimi potrebami in načine, kako jim v različnih tipih knjižnic
priskočiti na pomoč ter zagotoviti kar se da kakovostne storitve. Če bi bilo možno
določene vsebine izvesti tudi v praksi, pa bi bila to dodana vrednost za študente, ki
bi v prihodnosti ob možnem srečanju s skupino uporabnikov s posebnimi
potrebami na delovnem mestu delovali suvereno in brez strahu.
Po pregledani literaturi sem se srečala s pomanjkanjem raziskav na področju
specifičnih učnih težav v šolski knjižnici. Na nek način bi to pomanjkanje lahko
omilili le sami bibliotekarji, in sicer tako, da bi o slišanem na seminarjih ali
posvetovanjih ter o izkušnjah, ki jih je na posvetovanjih mogoče izmenjati,
aktivneje poročali preko strokovnih člankov, da bi o tem bila obveščena tudi ostala
stroka.
Kljub želji knjižničark, da bi se posvetile vsakemu posameznemu učencu s
specifičnim učnimi težavami, je to v določenih primerih nemogoče, ker je ponekod
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v šolski knjižnici zaposlen le en sam knjižničar, ki mora biti na voljo tudi
preostalim učencem. To dejstvo pri šolskih knjižničarkah pušča grenak priokus, v
Avstraliji so to rešili zelo spretno in pa predvsem zelo učinkovito. Veliko avstralskih
šol

namreč postavlja centre za podporo učenja, ki vključujejo administrativno

združitev specialne pedagogike, informacijske tehnologije in storitev šolske
knjižnice. Računalniki, programi, knjige, pripomočki za učenje in ostalo gradivo
bodo vsi dostopni na enem mestu skupaj z osebjem, ki bo omogočilo učno pomoč,
pomoč pri uporabi tehnologije in različnih drugih virov. Razširitev tega trenda bi
znatno izboljšala položaj otrok s posebnimi potrebami in njihovo osebnostno rast.
Upam, da bo resnično prišlo do razširitve tega trenda in se bo v prihodnje prijel
tudi pri nas ter tako zmanjšal občutke krivde šolskih knjižničark, ko kljub želji ne
morejo željenega časa nameniti le uporabnikom s posebnimi potrebami, istočasno
pa bi

povezal nevede v prostoru in pri dejavnostih šolskega knjižničarja in

defektologa. Vem pa, da se bodo morale šolske knjižničarke do takrat truditi po
svojih najboljših močeh (kot to počnejo že do sedaj), da bi zadovoljile tako
uporabnike s posebnimi potrebami kot tiste, ki teh potreb nimajo, poskrbeti bodo
morale, da bodo med svoje uporabnike enakomerno razporejale svoj čas in
strpnost.

V povezavi s samo raziskavo, ki je bila izvedena za potrebe naloge, bi v prihodnje
veljalo razmisliti o tem, da bi v raziskavo namesto učencev vključili specialne
pedagoge, ki delajo z učenci s specifičnimi učnimi težavami, da bi izvedeli njihovo
neposredno mnenje o šolskih knjižničarjih, o njihovi vlogi pri učencih s specifičnimi
učnimi težavami. Poleg tega pa bi bilo bolje raziskavo izvesti prej (in ne v zadnjih
dveh mesecih šolskega leta), kar bi lahko pomenilo večjo udeležbo sodelujočih pri
raziskavi, ta pa bi pripomogla k boljši reprezentativnosti rezultatov. Mogoče bi k
reprezentativnosti rezultatov vsaj za področje Goriške doprineslo sodelovanje
dveh največjih osnovnih šol na Goriškem, ki so žal sodelovanje odklonile.
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11 POVZETEK
Osrednja tema naloge je vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi
učencev s specifičnimi učnimi težavami. Specifične učne težave niso več
neznanka. Po podatkih Kavklerjeve (2008) so prav učenci, ki obiskujejo redne
osnovne šole in imajo specifične učne težave, najbolj zastopana skupina učencev
med tistimi, ki imajo posebne potrebe, in sicer s kar 45 odstotki. Šolska knjižnica
ima na osnovni šoli že od nekdaj svoje mesto in po navedbah Manifesta o šolskih
knjižnicah skrbi za to, da so zadovoljene potrebe po znanju učencev in delavcev
šole, za opremljenost šole z ustreznim gradivom in tehnologijo, ki omogoča
uresničevanje učnega načrta in poslanstva, skrbi za zagotavljanje priložnosti za
pridobivanje izkušenj v ustvarjanju in uporabi informacij, za razvijanje znanja,
razumevanja, domišljije in užitka. Nenazadnje pa šolska knjižnica skrbi tudi za to,
da pri učencih razvija in vzdržuje navade in veselje do branja, učenja in uporabe
knjižnice ter hkrati vzgaja samostojnega in aktivnega uporabnika knjižnice.
Knjižnica mora imeti na široko odprta vrata za prav vse učence šole, ne glede na
to, ali so nadarjeni, ali imajo učne težave, prihajajo iz drugega kulturnega okolja ali
so druge verske pripadnosti.
Namen naloge je bil spoznati, kakšen pomen ima za učence na Goriškem, ki imajo
specifične učne težave, šolska knjižnica, kaj je tisto, kar bi v njej spremenili, česa
si želijo več, kakšni so njihovi razlogi za obisk knjižnice, kako pogosto knjižnico
dejansko obiščejo ter kaj najraje v njej počno. Zanimalo pa me je tudi, kako
opisujejo odnos knjižničark do njih samih ter katere lastnosti najbolj cenijo in
pričakujejo pri svojih knjižničarkah. Ker učenci pogosteje kot vrstniki potrebujejo
pomoč, sem želela ugotoviti, h komu se najprej obrnejo po pomoč ter kakšno
obliko pomoči pričakujejo od svojih šolskih knjižničark in če bi dopuščali možnost
sodelovanja s svojimi knjižničarkami pri individualnih urah pomoči.
Zanimalo pa me ni le mnenje učencev, ki imajo specifične učne težave, pač pa
sem želela odkriti tudi, kako šolske knjižničarke na Goriškem ocenjujejo položaj
knjižničarja na področju vključevanja v delo z učenci s specifičnimi učnimi
težavami. Želela sem natančneje izvedeti, s katero skupino učencev, ki imajo
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specifične učne težave, se najpogosteje srečujejo, čemu one pripisujejo razlog
ne-obiskovanja knjižnice pri teh učencih, kakšen je njihov prvi stik s temi učenci, s
kakšnimi občutki se srečujejo v primeru dela z učenci s specifičnimi učnimi
težavami, kako ocenjujejo svojo kompetentnost na področju dela z učenci s
specifičnimi učnimi težavami, svoje priložnosti za izobraževanje o tej tematiki in
priložnosti za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami, kakšne vloge si želijo v
situacijah, povezanih z učenci s specifičnimi učnimi težavami, kako pomen
vključevanja šolskega knjižničarja v delo s to skupino učencev po njihovem
mnenju ocenjujejo njihovi sodelavci na šoli, kako je s prisotnostjo knjižničark pri
individualnih urah teh učencev, kje učenci najprej poiščejo pomoč ter kakšno
pomoč jim lahko nudijo knjižničarke, ob koncu pa še, kako motivirajo učence, ki
imajo specifične učne težave, za šolsko knjižnico.
Prvi del skozi preučevano literaturo predstavi šolsko knjižnico, ki preko svojega
gradiva, njegove

ustrezne postavitve, informacijske tehnologije, ustreznih

prostorskih pogojev, kadra, storitev in dejavnosti, ki so v pomoč učencem, ki imajo
specifične učne težave omogoča vse tisto, kar je na voljo tudi vrstnikom, ki teh
težav nimajo. Drugi del teoretičnega dela pa opisuje specifične učne težave, s
katerimi se spopada velik del učencev na šolah, v zadnjem delu teoretičnega dela
pa so predstavljene tri raziskave, prva je bila opravljena v Centralnem New Yorku,
kjer so želeli ugotoviti, kako tamkajšnji šolski knjižničarji ocenjujejo svoje znanje
glede uporabnikov, ki imajo specifične učne težave. Druga raziskava je bila sicer
opravljena v teksaških splošnih knjižnicah, kjer so želeli dognati, kako tamkajšnje
knjižnice služijo uporabnikom s specifičnimi učnimi težavami, ki je bila v nalogo
vključena zaradi pomankanja tovrstnih raziskav ter zaradi možnosti prenosa
koristnih dejstev v šolske knjižnice. Zadnja raziskava pa je bila opravljena v
avstralskih šolah in je dala odgovore na vprašanje, kako lahko šolska knjižnica
pripomore k osebnostni rasti učencev s specifičnimi učnimi težavami.
V empiričnem delu naloge pa je predstavljena raziskava, njen potek ter sami
rezultati. V raziskavi je bila uporabljena metoda intervjuja, in sicer v dveh primerih,
pri 30 učencih, ki imajo specifične učne težave in obiskujejo osnovne šole na
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Goriškem ter pri osmih šolskih knjižničarkah, ki vodijo knjižnico na sodelujočih
osnovnih šolah.
Rezultati so pokazali, da knjižnica pri učencih na Goriškem, ki imajo specifične
učne težave, ohranja pomen, v največji meri jim pomeni možnost izposojanja in
vračanja gradiva, nekaterim pa ogromno količino knjig in prostor za druženje. Res
pa je, da je pri nekaj dislektikih zaradi težav z branjem zaznati do knjižnice odpor
in posledično ničeln pomen. Pri goriških učencih je zaznati tudi večinsko
zadovoljstvo glede šolskih knjižnic, kar pomeni, da v večini primerov šolske
knjižnice ne bi bile deležne drastičnih sprememb, bi si pa sodelujoči učenci želeli v
knjižnicah urejen družabni kotiček z zofo, sodobno opremljene multimedijske
celice z računalniki ter avdio in video gradivom in nekaj več družabnih iger. Kar pa
se tiče ureditve gradiva, pa je prisotna jasna želja po tem, da v knjižnici gradivo ne
bi bilo urejeno več na standarden način, pač pa bi (kot je bilo razvidno iz
odgovorov) sodelujočim učencem mnogo bolj ustrezala označitev gradiva s
piktogrami. Sicer pa sodelujoči učenci v raziskavi čas, ko so v knjižnici, najraje
izkoristijo za druženje in pregledovanje knjig ter revij.
Ne glede na specifične učne težave goriški učenci največkrat knjižnico obiščejo
dvakrat v tednu, najpogostejši obiskovalci po besedah šolskih knjižničark med
tistimi, ki imajo specifične učne težave, so dislektiki. Tako dislektiki kot učenci z
govorno jezikovnimi in matematičnimi učnimi težavami knjižnico obiščejo z
razlogom, da bi si izposodili ali vrnili gradivo, knjižničarke pa kot razlog obiska pri
teh učencih navajajo varen prostor, ki ga ponuja šolska knjižnica, in pozornost, ki
so jo deležni učenci prav s strani knjižničark. Glede tega, ali specifične učne
težave vplivajo na pogostost obiskovanja šolske knjižnice, pa imajo knjižničarke
deljeno mnenje. Prav tako pa obiska šolskih knjižnic ne ovira niti urnik knjižnic, kar
so potrdili sami učenci. Kljub zadovoljivem obisku knjižnice se šolske knjižničarke
trudijo na različne načine še dodatno motivirati svoje učence s specifičnimi učnimi
težavami za knjižnico, in sicer preko kvizov, sodelovanja pri knjižničnih opravilih,
bralnega nahrbtnika za najmlajše.
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Učenci na Goriškem so lahko zelo ponosni na njihove šolske knjižničarke, ki so
prijazne in pripravljene pomagati, to pa sta tudi tisti dve lastnosti, ki jih učenci s
specifičnimi učnimi težavami na Goriškem najbolj cenijo in hkrati pričakujejo od
svojih knjižničark. Ne preseneča niti dejstvo, da je prvi stik goriških šolskih
knjižničark z učenci s specifičnimi učnimi težavami prijeten in spontan, njihov
odnos pa prijazen, tak kot do vseh ostalih učencev. Se pa knjižničarke ob
priložnostih za delo z učenci, ki imajo specifične učne težave, zelo pogosto
srečujejo s strahom in zadrego.
Strah in zadrega pa nista posledica pomanjkanja možnosti za izobraževanje na
področju specifičnih učnih težav, vsaj ne pri sodelujočih knjižničarkah. Možnosti
izobraževanja ocenjujejo kot dobre, samo izobraževanje pa poteka najpogosteje v
obliki seminarjev in študijskih skupin. Kljub vsemu naštetemu knjižničarke na
Goriškem svoje kompetentnosti za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami ne
ocenjujejo kot zadostne.
Kljub temu, da sodelovanje med šolskim knjižničarjem in specialnim pedagogom,
pri nas ni najbolj ustaljena praksa, pa se (kot kažejo rezultati po besedah
knjižničark na Goriškem) specialni pedagogi zavedajo pomena vključevanja
šolskih knjižničark v delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami, a žal mnogi med
njimi ne najdejo mesta v svojem timu zanje. Knjižničarke navajajo, da so njihove
priložnosti za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami odvisne predvsem od
pogostosti obiska knjižnice teh učencev. Na tem področju Goriške knjižničarke ne
zahtevajo nikakršne posebne vloge, želijo pa si le vloge knjižničark, ki bi bile bolje
informirane o samih specifičnih učnih težavah, o značilnostih učencev, ki se
soočajo s temi težavami, predvsem pa bi imele večjo podporo s strani specialnih
pedagogov. Ker pa te možnosti nimajo, njihovo delo v povezavi z učenci s
specifičnimi učnimi težavami bazira zgolj na pomoči pri iskanju in svetovanju tem
učencem glede gradiva.
Učenci s specifičnimi učnimi težavami so zaradi svojih deficitov upravičeni na
podlagi odločbe o usmeritvi do dodatne individualne pomoči, ki jo navadno izvaja
specialni pedagog. V tem procesu individualnega dela pogosto učenci ne
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odobravajo sprememb, kar se je izkazalo tudi pri goriških učencih s specifičnimi
učnimi težavami, le-ti ne želijo prisotnosti drugih pri svojih individualnih urah, to so
potrdile tudi sodelujoče knjižničarke. Tudi ob hipotetični možnosti sodelovanja
šolskega knjižničarja pri individualni uri je bil prisoten ponovno jasen odpor do te
ideje.
Če ni prisotne želje s strani teh učencev, da bi jim knjižničarke bile v pomoč na
primer pri individualni uri, so le-te omejene na samo v primeru s knjižnico, tukaj
učenci pričakujejo pomoč s strani šolske knjižničarke pri iskanju in svetovanju
glede primernosti gradiva. Tovrstno pomoč seveda s strani svojih knjižničark tudi
prejmejo. Goriške knjižničarke pa kot obliko pomoči, ki jo lahko ponudijo tem
učencem, smatrajo tudi čas, ki jim ga namenijo, da jim prisluhnejo, ko so v stiski.
Na žalost med tistimi, pri katerih učenci s specifičnimi učnimi težavami najprej
poiščejo pomoč, ni šolskega knjižničarja, pač pa so to družina, prijatelji in učitelji.
Tega se zavedajo tudi same knjižničarke.
Učenci so kljub svojim deficitom v stiku s šolsko knjižnico, radi zahajajo tja,
knjižničarke pa jih vidijo kot nekakšne zaupnike, a le v prostorih knjižnice,
predvsem zato, ker pri nas še ni v navadi, da tako kot na primer v Britaniji
knjižničarji združijo moči s specialnimi pedagogi in vodijo klub za domačo nalogo
ali klub za kratke zgodbe, kjer učenci s specifičnimi učnimi težavami skušajo
izboljšati svoje deficite tudi ob pomoči knjižničarja. Sodelujoče knjižničarke bi ob
pogostejšem sodelovanju s specialnimi pedagogi začele bolj zaupati svoji
kompetentnosti za delo, a če ne dobijo povabila, za sodelovanje na žalost lahko le
čakajo. Mogoče bi se situacija pri nas spremenila

tudi ob pomoči oddelka za

bibliotekarstvo, na katerem bi kot obvezni predmet uvedli za knjižničarje vsebine o
uporabnikih s posebnimi potrebami, po možnosti pa tudi praktično delo s tovrstno
skupino uporabnikov. Je pa dejstvo, da bibliotekarji vseh sprememb ne bodo mogli
doseči sami, potreba bo predvsem velika mera zaupanja s strani specialnih
pedagogov v bibliotekarsko stroko ter pripravljenost na skupno sodelovanje. Glede
na možnosti, ki so bibliotekarjem za delo s tovrstno skupino ponujene, je njihovo
delo opravljeno po najboljših močeh.
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13 PRILOGE
13.1 INTERVJU NAMENJEN UČENCEM

Pozdravljeni,
Sem Ivana Tutuš, absolventka Bibliotekarstva, informacijske znanosti in
knjigarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
S pomočjo Vaših odgovorov na zastavljena vprašanja bom prišla do podatkov, ki
bodo uporabljeni v moji magistrski nalogi z naslovom Vključevanje šolske
knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami. Podatki bodo anonimni in uporabljeni zgolj za namen moje magistrske
naloge. Prikazani bodo kumulativno.
Za Vaše iskrene odgovore se Vam prav lepo zahvaljujem.
1. Kakšen pomen ima zate šolska knjižnica?
2. Kako pogosto obiskuješ knjižnico ( koliko krat na teden)?
3. Ali meniš, da knjižničar/-ka nate gleda drugače zaradi tvojih težav, kako se
to kaže?/Kakšen odnos ima knjižničar/-ka do tebe?
4. Kakšne lastnosti bi moral po tvojem mnenju imeti knjižničar/-ka v vaši šolski
knjižnici?
5. Na kakšen način ti knjižničar/-ka pomaga oz. ti je pomagal?
6. Kam/h komu se obrneš po pomoč, če to potrebuješ?
7. Ali bi si želel, da bi pri tvojih individualnih urah poleg tvojega učitelja
sodeloval še kdo, če da, kdo bi to bil?
8. Kako bi ti opremil in uredil vašo šolsko knjižnico po svojih zamislih?
9. Kako bi ti uredil gradivo v vaši šolski knjižnici?
10. Kdaj bi si želel, da je šolska knjižnica odprta?
11. Česa si želiš v knjižnici?
12. Navedi nekaj razlogov, zaradi katerih obiskuješ šolsko knjižnico?
13. Kaj najraje počneš, ko si v šolski knjižnici?
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14. Kaj bi počel pri svoji individualni uri, če bi pri tej sodeloval tudi
knjižničar/-ka?
13.2 INTERVJU NAMENJEN KNJIŽNIČARKAM

Pozdravljeni,
sem Ivana Tutuš, absolventka Bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva
na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
S pomočjo Vaših odgovorov na zastavljena vprašanja bom prišla do podatkov, ki
bodo uporabljeni v moji magistrski nalogi z naslovom Vključevanje šolske
knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi
težavami. Podatki bodo anonimni in uporabljeni zgolj za namen moje magistrske
naloge. Prikazani bodo kumulativno.
Za vaše iskrene odgovore se Vam prav lepo zahvaljujem.
1. S katero skupino učencev s specifičnimi težavami se kot knjižničar
najpogosteje srečujete v vaši šolski knjižnici?
2. Kakšen je vaš prvi stik z učenci s specifičnimi učnimi težavami?
3. Ali je obiskovanje knjižnice pri učencih s specifičnimi učnimi težavami manj
pogosto, če je tako, čemu to pripisujete?
4. Kakšni občutki vas navdajajo ob delu z učenci s specifičnimi učnimi
težavami?
5. Kakšne so vaše možnosti za izobraževanje na področju dela z učenci s
specifičnimi učnimi težavami?
6. Na kakšen način poteka izobraževanje o učencih s specifičnimi učnimi
težavami oz. če sploh poteka?
7. Ali menite, da je vaša kompetentnost za delo z učenci s specifičnimi učnimi
težavami zadostna?
8. Kakšno mnenje imajo strokovni delavci vaše šole o pomenu vključevanja
šolskega knjižničarja v delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami?
9. Kakšno vlogo si želite pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami?
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10. Kako pogoste so priložnosti za delo z učenci s specifičnimi učnimi
težavami?
11. Kako poteka delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami?
12. Kako je z vključevanjem šolskega knjižničarja pri individualnih urah za
učence s specifičnimi učnimi težavami?
13. Pri komu/kje učenci s specifičnimi učnimi težavami poiščejo pomoč?
14. V kakšni obliki kot knjižničar/-ka ponudite pomoč učencu s specifičnimi
učnimi težavami?
15. Kako motivirate učence s specifičnimi učnimi težavami, da se vključijo v
delovanje šolske knjižnice?
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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.

Ivana Tutuš

V Ljubljani, 20. februarja 2017

