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Izvleček:
Splošne knjižnice imajo pomembno vlogo pri spodbujanju in krepitvi bralnih navad širše skupnosti
ter hkrati ohranjanju pomena maternega jezika. V modernem času in širjenju trenda branja v tujih
jezikih so pridobile dodatno nalogo. Zaradi naraščajočega zanimanja za branje tujejezičnih knjig,
smo raziskovali bralne navade v angleškem jeziku med uporabniki Knjižnice A. T. Linharta
Radovljica, Mestne knjižnice Kranj in Občinske knjižnice Jesenice. Namen je bil ugotoviti koliko
uporabnikov bere knjižno gradivo v angleščini in opredeliti zadovoljstvo z zbirko v angleškem
jeziku v splošni knjižnici. Pri raziskovanju bralnih navad uporabnikov je uporabljena metoda
anketnega vprašalnika, pri pogledu vodje nabave na bralne navade in zbirke v angleškem jeziku pa
metoda delno strukturiranega intervjuja. Vzorec uporabnikov sestavlja 416 uporabnikov Knjižnice
A. T. Linharta Radovljica, Mestne knjižnice Kranj in Občinske knjižnice Jesenice. Rezultati ankete
so pokazali, da so uporabniki vseh treh knjižnic zadovoljni z zbirko knjig v angleškem jeziku, da
starejši uporabniki prav tako berejo v angleškem jeziku in da uporabniki, ki berejo knjige v
angleškem jeziku, le-te tudi kupujejo. Raziskava je prinesla vpogled v subjektivno oceno bralnih
navad v angleškem jeziku v izbranih splošnih knjižnicah. Lahko predvidevamo, da bo branje v
angleščini naraščalo, zato je naloga knjižnic, da sledijo večjemu povpraševanju po gradivu v
angleškem jeziku pri ponudbi in nabavi gradiva, da ohranijo in na novo pridobijo uporabnike.
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Abstract:
Public libraries play a key role in creating reading environment and promoting reading skills as
well as constantly emphasizing the importance of the native language. Modern times brought
increased interest in reading literature in foreign languages, thus imposing upon public libraries
important additional tasks. That was the reason why my survey concentrated on reading habits in
English language among patrons of public libraries in Radovljica, Kranj and Jesenice. The purpose
of the survey was to identify the proportion of library users who read in English language and their
reasons and satisfaction with the libraries' collection of books in English language. As a method of
the study a questionnaire was used as well as the method of a semi-structured interview made by
the acquisition managers. A sample of people from the survey consisted of 416 patrons of the
public libraries in Radovljica, Kranj and Jesenice. The results of the study show that the patrons of
all chosen libraries are fairly satisfied with the stock of English books; that older people read in
English as well and that users who read books in English, are generally in the habit of purchasing
them. The survey gave an insight into a subjective assessment of reading habits in the English
language in chosen public libraries. It is safe to assume that the number of English readers will be
trending up. It is thus libraries' duty to accept and follow those changes when acquiring new
materials in order to keep the present and gain new libraries' users.
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UVOD

Vsaka splošna knjižnica ima svoje poslanstvo, s katerim je tesno povezana tudi njihova
nabavna politika. V splošnih knjižnicah najdemo literaturo pretežno v slovenskem jeziku,
manjši delež literature predstavljajo zbirke v tujih jezikih. Delež tuje literature je v veliki
meri odvisen od nabavne politike posamezne knjižnice in bralnih navad uporabnikov.
Naloga splošnih knjižnic je, da sledijo željam in potrebam svojih uporabnikov in se skušajo
čim bolj približati povpraševanju. Knjižnice so namreč ustanove, ki lahko vplivajo na
kulturo določene populacije, njihovo izobraženost in predvsem na bralno kulturo.
Knjižnice bi morale biti tiste, ki bi pritegnile krajane v svoje prostore, jim približale knjige
ter jih spodbujale k branju. Tekom magistrske naloge bomo najprej predstavili pomen
nabavne politike in financiranje splošnih knjižnic. Nabavna politika v veliki meri odvisna
od razpoložljivih finančnih sredstev. Knjižnice si v želji, da bi lahko čim bolj zadovoljile
potrebe svojih bralcev, prizadevajo, da bi pridobile čim več sredstev, da bi lahko priskrbele
vso potrebno in želeno literaturo.
Tri leta dela v knjižnici preko študentskega servisa in zadnje leto kot zaposlena je močno
olajšala delo magisterija, saj sem skozi vsa ta leta spremljala bralne navade in skušala
dvigniti izposojo knjig v vseh jezikih.
V Knjižnici A. T. Linharta Radovljica smo opazili da mladi uporabniki ne poznajo pestre
ponudbe knjig v angleškem jeziku, zato smo uspešno izvedli projekt »Keep calm and
read«. Direktorica Božena Kolman Finžgar se je strinjala, da morajo biti mlajši uporabniki
bolj informirani o gradivu v angleškem jeziku, ki je na voljo v knjižnici. Ob dobrem
odzivu mladine smo kmalu ugotovili, da ponudba knjig v angleškem jeziku, namenjenih
mladim bralcem, ne zadošča, kar smo spremenili in izboljšali s pomočjo vodje nabave,
Rudi Medenom. (Letno …, 2017) Ko smo raziskovali želje in potrebe mladih bralcev v
povezavi s knjigami v angleškem jeziku Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, smo dobili
idejo za naslov magistrske naloge.
Na nabavno politiko knjižnice v veliki meri vplivata tudi spol in starost uporabnikov. V
magistrski nalogi želimo proučiti, kako omenjena dejavnika vplivata na nabavno politiko
in kateri so tisti dejavniki, ki dodatno vplivajo na nakup knjižnega gradiva v tujem jeziku.
V Sloveniji ni zakona, ki bi opredeljeval nakup in financiranje gradiva v tujem jeziku v
splošnih knjižnicah, kar predstavlja težje delo za vodjo nabave, kot smo opisali pri analizi
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intervjuja pri praktičnem delu. Naša magistrska naloga predstavlja prispevek k tovrstni
tematiki za splošne knjižnice in vodje nabave.
Ker je branje zelo pomembno za učenje angleškega jezika, smo pregledali raziskave, ki
obravnavajo omenjene teme. Bralne navade se začnejo oblikovati že v osnovni šoli, zato je
pomemben, da učitelji približajo branje v angleškem jeziku učencem in dijakom, saj bodo
tako pridobili in kasneje ohranili večji stik z jezikom.
Opažanja, da vse več ljudi bere v angleškem jeziku (predvsem mlajše generacije), je
splošno znano, kar se zavedajo tudi Rugelj, Kovač, Blatnik, Gregorin in Rupnik (2014).
Podobno kot v raziskavi »Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji«, smo
tudi mi sestavili vprašalnik, ki je spraševal o bralnih navadah uporabnikov splošnih
knjižnic, da bi tudi mi primerjali svoje podatke.
V praktičnem delu smo prikazali analizo rezultatov spletne ankete, kjer smo uporabnike
spraševali o zadovoljstvu z zbirkami v angleškem jeziku in o navadah branja v tujem
jeziku. Z danimi rezultati smo statistično preverili naše hipoteze. Z izsledki raziskave
bomo uspešnejše in učinkoviteje uredili zbirko v angleškem jeziku v splošnih knjižnicah.
Rezultate bomo posredovali vodstvu splošnih knjižnic v Sloveniji, da izsledke in
priporočila naše naloge preizkusijo v praksi.
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SPLOŠNE KNJIŽNICE IN NJIHOVE ZBIRKE, NABAVNA POLITIKA IN
ZAKONSKA DOLOČILA

Nabavna politika je najpomembnejši sestavni del sleherne knjižnice, saj se s pomočjo
nabavne politike oblikuje njena knjižna zbirka. Knjižna zbirka mora biti oblikovana tako,
da čim bolj zadovoljuje potrebe lokalnega prebivalstva oziroma prebivalstva, ki živi na
določenem področju, katerega knjižnica pokriva (Rampih, 2010).
Splošna knjižnica zagotavlja dostop do znanja, informacij in iz domišljije porojenih del s
pomočjo različnega knjižničnega gradiva in storitev ter je brez zadržkov na voljo vsem
članom skupnosti, ne glede na raso, narodno pripadnost, starost, spol, vero, jezik,
invalidnost, socialni položaj, zaposlitev in stopnjo izobrazbe. Posredovanje knjižničnega
gradiva in storitev na različnih medijih je osnovni namen splošne knjižnice. S tem izpolni
želje posameznikov in skupin, ki si želijo izobraževati, priti do različnih informacij in se
osebnostno razvijati ter zaužiti sprostitev in razvedrilo. Ker splošne knjižnice zagotavljajo
posamezniku dostop do obsežne in pestre zbirke znanja, idej in mnenj, imajo pomembno
vlogo pri razvoju in vzdrževanju demokratične družbe. (Standardi za splošne knjižnice,
2005)
V zgodovini obstoja knjižnic so pogosto prisotne polemike, da imajo določene knjižnice
preveč ali premalo določene literature. Določitev količine literature bi bila po njegovem
mnenju popolnoma nesmiselna, saj se področja, na katerih delujejo knjižnice, med seboj
razlikujejo, prav tako se razlikuje družba in njene potrebe ter sredstva, s katerimi razpolaga
posamezna knjižnica. Knjižnica je ustanova, ki mora nenehno spremljati interese družbe,
slediti njihovim smernicam, hkrati pa z ustrezno literaturo spodbujati in usmerjati svoje
člane. Gradivo, s katerim razpolaga, mora biti vselej raznoliko. (Usherwood, 2007)
Po definiciji je knjižnica ustanova, ki zbira in hrani gradivo z namenom, da je le-to na
voljo njenim uporabnikom. Tako lahko v knjižnici poleg knjig najdemo tudi revije, video
gradivo, gradivo na CD-jih in podobnih medijih. (Oxford, 2016) Naloga javnih knjižnic je,
da mora biti enakost, pravičnost in raznolikost na prvem mestu vsake javne knjižnice.
Knjižnica mora delati v dobrobit skupnosti, jo bogatit, ljudi povezovati, izobraževati,
skrbeti za komunikacijo. Pomembno je poskrbeti za mlade, delovno aktivno populacijo,
upokojence in tudi priseljence, ki potrebujejo pomoč pri vključevanju v družbo. Naloga
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javnih knjižnic je zelo družbeno pomembna in kompleksna in od slednje je odvisna tudi
njena nabavna politika.

V Sloveniji in svetu strokovnjaki obravnavajo nabavno politiko kot pomemben del
knjižničnega delovanja. To se odraža tudi v našem Zakonu o knjižničarstvu (2015), ki
določa, da morajo vse knjižnice, ki izvajajo javno knjižničarsko dejavnost med drugimi
navedenimi pogoji imeti zagotovljen ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega
knjižničnega gradiva.
Nabavna politika je skupek načelnih izhodišč in konkretnih navodil, ki zajemajo vsebinske
in formalne kriterije za dopolnjevanje knjižne zbirke. Slednje pomeni, da je v nabavni
politiki zapisano, na kakšen način bo določena knjižnica dopolnila svojo obstoječo knjižno
zbirko in kako bo potekalo njeno financiranje. Iz omenjene dokumentacije je jasno
razvidno, kako bo knjižnica dosegla svoje cilje glede zagotavljanja ustrezne knjižne zbirke.
Poudariti je treba, da se knjižne zbirke med knjižnicami razlikujejo, saj se razlikuje
populacija, ki so ji knjižne zbirke namenjene. (Rampih, 2010) Nabavna politika zajema
nabavo ustrezne slovenske in tuje literature.
Knjižne zbirke so temelj delovanja sleherne knjižnice in eden glavnih razlogov, zakaj
knjižnica kot takšna sploh obstaja. Kakšna bo knjižna zbirka določene knjižnice, pa je v
veliki meri odvisno od njihove nabavne politike in od populacije oziroma okolja, v katerem
knjižnica deluje. Nabavno politiko vselej sprejme vodstvo knjižnice in je temelj uspešnega
poslovanja knjižnice, saj se v dokumentaciji jasno določi, katero gradivo in v kakšnih
količinah se bo posodobilo, kje se bo kupilo in kdaj ter pod kakšnimi pogoji, podan je tudi
podatek, koliko bo nabava dodatne literature finančno obremenila knjižnico. (Rampih,
2010)
Nabavna politika je pomemben element vsake knjižice pri zagotavljanju knjižne zbirke.
Vsaka knjižnica ima svojevrstne in le zanjo značilne obiskovalce, katerim mora prilagoditi
svojo knjižno zbirko. Pomembno je, da knjižničarji zberejo informacije, katere knjige so
najbolj brane in naredijo selekcijo, katere knjige bi dejansko njihovi bralci in uporabniki
dodatno potrebovali (Kodrič Dačić, 2007).
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Pristop k izdelavi knjižnih zbirk se s časom spreminja. Kodrič Dačić (2007) je ugotovila,
da do sprememb prihaja že v samem poimenovanju, v preteklosti so denimo za vso gradivo
v knjižnici uporabljali besedo knjižno gradivo, dandanes pa se uporablja besedna zveza
informacijski viri. Spreminja se tudi nabavna politika in njen pomen ter tudi postopki
nabave. Nabavna politika so načela, po katerih bi morala potekati nabava. Nabava so
aktivnosti, s pomočjo katerih dejansko zagotovimo nakup knjižnega gradiva, ga zložimo na
knjižne police in omogočimo izposojo. Nabava je skupek aktivnosti, kot je naročanje,
prevzemanje gradiva, kontrola ustreznosti naročenega gradiva, tehnična oprema gradiva z
vso potrebno dokumentacijo in oznakami itn.

V literaturi lahko pod pojmom nabavna politika najdemo tudi definicijo, da je slednje
izdelava knjižnih zbirk ali fondov. Načrtovanje nabave določenega knjižnega gradiva je
dolgotrajen proces. Proces je sestavljen iz zbiranja informacij, odločitve o iskani literaturi,
dejanskega naročanja in razvrščanje knjižnega gradiva na knjižne police. Strokovnjaki se
glede na povpraševanje po določeni literaturi odločajo, katere so tiste knjige, ki jih bo
določena knjižnica naročila. Povpraševanje se spreminja po posameznih knjižnicah, saj
imajo njihovi obiskovalci različne želje, potrebe, kulturo itn. Knjižno gradivo v
univerzitetni knjižnici je denimo drugačno od knjižnega gradiva v manjšem podeželskem
kraju. Nabavna politika je dolgotrajen proces, ki vključuje sistematično načrtovanje. Pri
slednjem se upošteva poslanstvo, cilji in prioritete posamezne knjižnice. Vsaka knjižnica
mora pred oblikovanjem nabavne politike izdelati analizo svojega zunanjega in notranjega
okolja, določiti financiranje oziroma koliko finančnih sredstev ima na voljo za realizacijo
svojih načrtov, določiti, koliko gradiva pričakuje, da bi prejela v dar, in katero knjižno
gradivo je že prestaro ali preveč uničeno, da bi ga še lahko ohranili na knjižnih policah itn.
Nabavna politika se oblikuje za vsako leto posebej. Ob koncu leta je treba izdelati tudi
poročilo glede realizacije nabavne politike v tekočem letu. (Rampih, 2010)

Novljan (2011) v svojem delu prikazuje, kako lahko poteka izbor primernega gradiva za
določeno knjižnico. Knjižno gradivo mora izpolnjevati želje in potrebe lokalne skupnosti,
v kateri knjižnica deluje in se razlikujejo po regijah. Nabavna politika niti v dveh
knjižnicah ne more biti enaka, lahko je le podobna. Knjižnice morajo pri naročanju
knjižnega gradiva neprestano slediti spremembam v okolju, povpraševanju po knjižnem
gradivu in ne smejo spati na lovorikah. Nikakor se ne smejo bati svojim uporabnikom
ponuditi česa novega, saj lahko tako vplivajo tudi na njihovo razgledanost. Dokazano je, da
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ŠKUFCA, N. Knjige v angleščini v slovenskih splošnih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
knjižna zbirka pozitivno vpliva na ljudi in njihove vrednote. Knjižnica je tista ustanova, ki
nudi lokalnemu prebivalstvu družbeno korist in prispevajo k razvijanju bralne kulture in
dvigovanju izobrazbene ravni v skupnosti. (Javnomnenjska …, 2011)
Ob vsem tem pa nikakor ne smemo pozabiti na finančne zmožnosti knjižnic, ki so znotraj
posameznih knjižnic različne. Knjižnica mora nabavno politiko prilagoditi svojim
finančnim zmožnostim.
Knjižnice pri nabavi knjižničnega gradiva upoštevajo (Gujtman, 2013):


aktualnost in zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva in nosilnih medijev,



zastopanost različnih tematskih in predmetnih področij,



priporočeno razmerje med namembnostjo za otroke in odrasle,



literarno kakovost, ustreznost jezikovnih prvin in likovno opremljenost,



strokovno veljavnost, recenzije, reference,



nadgrajevanje vsebin,



bralno stopnjo,



prepoznane potrebe ciljnih uporabnikov,



prepoznavnost avtorja, naslova in založnika,



velikost knjižnične mreže in ceno.

Nabavna politika knjižnega gradiva se z leti neprestano spreminja, saj je odvisna od
številnih zunanjih in notranjih dejavnikov.
Nabavna politika je zelo pomembna z vidika oblikovanja knjižne zbirke in se po
posameznih knjižnicah razlikuje. S pomočjo nabavne politike splošne knjižnice opredelijo
oziroma izberejo gradivo, ki bi ga potrebovale in ga nameravajo kupiti v prihajajočih
mesecih. Nabavna politika v splošnih knjižnicah je sicer manj zahtevna kot v
specializiranih knjižnicah. Na slednje vpliva manjši obseg gradiva.
Knjižnice so javne ustanove, ki so se zavezale, da bodo pridobljena javna finančna sredstva
racionalno porabile. Rampih (2010) meni, da racionalno uporabile pomeni, da bodo
poskušale na trgu pridobiti čim več knjig oziroma gradiva za svoje uporabnike. Hkrati pa
dodaja, da se pogosto zgodi, da s količino nakupa različnih knjig oziroma gradiva knjižnice
dobijo dodaten popust. Načela sodobnega trga namreč dovoljujejo, da se lahko kupec s
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prodajalcem pogaja glede cene. Prav tako ima kupec, v našem primeru knjižnica, možnost,
da se sam odloči, pri katerem prodajalcu bo naročil določene knjige in katerim knjigam bo
dal prednost. Ob tem dodaja, da ni sprejemljivo, da bi knjižnice same določale višino
popusta, ki bi ga želele ali celo s slednjim pogojevale nakup knjižnega gradiva.
»Ne glede na številne sodobne pristope in različne aktivnosti knjižnic osnovno sredstvo
vseh knjižnic še vedno predstavlja knjižnično gradivo. Ključna naloga Ministrstva za
kulturo na področju knjižnične dejavnosti je zagotavljanje enakomerne razvitosti
knjižnične dejavnosti na celotnem ozemlju države. Letno sofinanciranje vselej poteka v
obsegu razpoložljivih državnih proračunskih sredstev, ki pa žal ni zadosten za izvajanje
vseh zakonsko določenih nalog in razvojnih zahtev knjižnične dejavnosti«. (Gujtman,
2013, str. 3)
Knjižničarji ne želijo, da bi slednji dejavniki vplivali na gradivo, ki bi ga lahko ponudili
svojim uporabnikom, zato velikokrat zmanjšajo druge stroške z namenom, da bi kljub temu
lahko kupili dovolj kakovostnih knjig in svojim članom ter uporabnikom omogočili
kakovostno in čim bolj raznoliko gradivo, kar se nanaša tudi na naročanje tuje literature v
angleškem jeziku. Poleg višjih cen knjig se knjižničarji pogosto srečujejo tudi s slabšo
kakovostjo knjig oziroma gradiva, kar pomeni, da imajo slednje krajšo življenjsko dobo in
jih je treba hitreje nadomestiti z novimi.

Slika 1: Struktura nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah za leto 2012.
Vir: Gujtman, 2013, str. 7.

»Knjižnice so v letu 2012 za nakup gradiva prejele 53,1 % načrtovanih državnih sredstev
oziroma 1,11 EUR na prebivalca, od občin pa 93,2 % načrtovanih sredstev oziroma 2,2
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EUR na prebivalca. Iz lastnih sredstev so knjižnice za nakup knjižničnega gradiva
namenile v povprečju 0,23 EUR na prebivalca. Pri izvedbi nakupa knjižničnega gradiva so
si knjižnice ves čas prizadevale najti najustreznejše razmerje med vsebino, ceno in
povpraševanjem. Za doseganje optimalne nabavne cene knjižničnega gradiva so se
knjižnice z založniki dogovarjale za čim ugodnejše pogoje. Knjižnice so za nakup
knjižničnega gradiva namenile v povprečju 18,85 EUR na enoto knjižničnega gradiva
(najmanj 15,51 EUR/enoto in največ 24,08 EUR/enoto).« (Gujtman, 2013, str. 7)
Zakon o knjižničarstvu (2015, 3. člen) pravi, da so knjižnično gradivo objavljeni tiskani,
zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in
javnosti posredujejo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja,
raziskovanja in informiranja. Knjižnično gradivo so tudi rokopisi in drugo neobjavljeno
gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), namenjeno potrebam iz prejšnjega
odstavka.

2.1 STANDARDI IN ZAKONSKA DOLOČILA
Poudariti je treba, da so knjižnice organizirane kot neprofitne organizacije, kar pomeni, da
njihov cilj niso ekonomski rezultati, in niso osredotočene na trženje svojih izdelkov ali
storitev. Njihovo temeljno poslanstvo je opravljanje naloge, ki so v dobrobit celotne družbe
in naroda. Temeljni cilj knjižnic je, da je knjižnično gradivo dostopno vsem državljanom,
da imajo vsi državljani možnost pridobivanja informacij, izobraževanja in duhovnega
izpopolnjevanja.
Zakonska določila za gradivo v angleškem jeziku smo zasledili le v Pravilniku o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003), kjer je določena velikost zbirke za
splošne knjižnice, ki deluje na območju, kjer živita avtohtona madžarska in italijanska
narodna skupnost. Za vsakega prebivalca narodne manjšine so predpisane štiri enote
gradiva v njihovem maternem jeziku.

2.1.1 Deleži posameznih vrst gradiv
Splošne knjižnice morajo glede na osnovno definicijo zagotavljati raznovrstno gradivo v
najrazličnejših oblikah in v ustreznih količinah, saj morajo zadovoljiti potrebe in želje
svoje lokalne skupnosti. Knjižna zbirka se oblikuje glede na potrebe in želje lokalne
15

ŠKUFCA, N. Knjige v angleščini v slovenskih splošnih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
skupnosti in odraža njihovo kulturo, prav zaradi tega se knjižne zbirke med posameznimi
splošnimi knjižnicami razlikujejo. Naloga splošnih knjižnic je, da nenehno sledijo razvoju
in spremljajo knjige, ki prihajajo na tržišče, njihove oblike in načine, kako lahko
uporabniki dostopajo do koristnih informacij, ki jih potrebujejo za izobraževanje in
vsakodnevno življenje. Ne glede na obliko je pomembno, da so informacije uporabnikom
dostopne takoj oziroma čim hitreje. Za splošne knjižnice je pomembno, da zbira tudi
lokalno gradivo oziroma da svojim uporabnikom posreduje lokalne informacije.
Splošne knjižnice morajo nenehno ohranjati in vzdrževati svoje knjižne zbirke, kar
pomeni, da morajo nenehno spremljati knjižno gradivo, morebitno poškodovano knjižno
gradivo pa nadomestiti z novim. V Standardih za splošne knjižnice (2005) je zapisano, da
vzdrževanje knjižne zbirke vključuje tudi letni prirast, ki zajema najmanj 250 izvodov
knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000
prebivalcev. Knjižnica mora neprestano ohranjati razmerje svoje knjižne zbirke med
knjižnim in neknjižnim gradivom. Ob vsem tem je treba še enkrat poudariti, da Ministrstvo
za kulturo Republike Slovenije ne more vplivati na nabavno politiko in izbor knjig, ki jih
bo imela knjižnica, v smislu, da bi lahko definirala, katere knjige mora knjižnica nabaviti;
lahko postavi le okvirne meje, ki jih mora knjižnica tekom svojega delovanja izpolnjevati.
Več kot ima knjižnica uporabnikov, več knjižnega gradiva potrebuje oziroma večji bo
obseg njene knjižne zbirke.
V vsaki organizacijski enoti, ki ni namenjena posebni skupini uporabnikov, knjižnica
vzdržuje naslednja razmerja: 60 % naslovov strokovnega gradiva in 40 % naslovov
leposlovja. Zbirka vsebuje 25–30 % naslovov gradiva za mladino, od tega 60 % naslovov
strokovnega gradiva in 40 % naslovov leposlovja. Enako razmerje med leposlovnim in
strokovnim gradivom velja tudi za knjižnične zbirke, namenjene drugim jezikovnim
skupinam.« (Standardi …, 2005)
Pri izboru gradiva glede na vrsto uporabnikov splošne knjižnice upoštevajo različne
kriterije. Mestna knjižnica Ljubljana ima sledeča merila:


starost uporabnikov,



interes uporabnikov,
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prisotnost uporabnikov s posebnimi potrebami v okolju knjižnice (slepi in
slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, ljudje z motnjami v duševnem
razvoju),



prisotnost ranljivih skupin uporabnikov v okolju knjižnice (brezposelni, mladi brez
poklica, starostniki, migranti in begunci, pripadniki depriviligiranih etničnih
skupnosti, brezdomci, zaporniki …).

Glede na starost uporabnikov knjižnice gradi tri osnovne zbirke gradiva:


za otroke,



za mladostnike,



za odrasle. (Gazvoda, 2016)

Analiziranje obsega tudi spoznavanje lokalnih značilnosti uporabnikov, kjer morajo
ugotavljati želje in potrebe lokalne skupnosti ter njihovo zadovoljstvo z delovanjem
knjižnice. Trend uspešnosti prikazuje tudi število aktivnih članov in količina izposojenega
gradiva. Bolj kot bodo člani zadovoljni z razpoložljivim gradivom in delovanjem
knjižnice, pogosteje bodo obiskovali knjižnico in v njej iskali potrebne informacije.
Poudariti je treba, da se potrebe in pričakovanja lokalne skupnosti nenehno spreminjajo,
zato knjižnica nikakor ne sme zaspati na starih analizah, saj se lahko hitro zgodi, da njena
knjižna zbirka ne bo več zadostila potreb in želja lokalnih prebivalcev. Prav tako je treba
oblikovati tehnike in načine merjenja kakovosti in spremljati vpliv knjižnice v lokalni
skupnosti.

2.1.2 Zakonske omejitve
Splošne knjižnice se v Sloveniji ravnajo po pravilih Zakona o knjižničarstvu, katerega
spremembe so bile sprejete leta 2015. Med temeljnimi pravili je določilo, ki pravi, da se
knjižnica zavezuje, da bo zagotavljala kakovostno gradivo in da bo slednje dostopno tako
posameznikom, kakor skupinam, ki ga bodo lahko uporabili za lastno izobraževanje,
pridobivanje informacij, kakor tudi duhovno rast. Uporabnikom lahko knjižnice ponudijo
svoje lastno gradivo, gradivo, ki ga uporabniki prejmejo preko medknjižničnega
sodelovanja in gradivo, ki ga uporabnikom zagotovijo od zunanjih dostopnih
informacijskih virov. (Zakon …, 2015, 2. člen)
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Pravilnik … (2003) postavlja naslednje minimalne zahteve za ureditev gradiva v krajevni
knjižnici (Vodeb, Bahor in Kodrić Dačić, 2009):


omogočen prost dostop do večine gradiva in učinkovita samostojna uporaba,



referenčno gradivo v prostem pristopu,



gradivo za mladino postavljeno ločeno od gradiva za odrasle, pri čemer je
leposlovje urejeno po starostnih stopnjah otrok,



domoznansko gradivo postavljeno ločeno od ostalih delov knjiţ nične zbirke, tudi če
ni organizirano v posebno zbirko,



gradivo, ki je postavljeno v skladiščnih prostorih knjižnice, mora biti strokovno
urejeno tako, da omogoča takojšnjo dostopnost.

Financiranje knjižnic je opredeljeno z Zakonom o knjižničarstvu, v katerem je jasno
zapisano, da knjižnice, ki so samostojni in javni zavodi ter knjižnični informacijski servis,
pridobivajo sredstva za delo iz javnih sredstev, plačil uporabnikov za storitev javne službe,
s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov. S pomočjo pridobljenih sredstev na
tovrstni način morajo knjižnice kriti ne le poslovanja, vendar tudi nakup knjižnega gradiva.
Država knjižnicam ne sofinancira le nakupa domače literature in virov, vendar tudi tujih
gradiv, med katera sodi knjižna literatura v angleškem jeziku.
Sredstva za nabavo gradiva v tujem jeziku so namensko določena le nacionalnim,
visokošolskim in specialnim knjižnicam, na podlagi določenih kriterijev, kateri se vnaprej
določijo s strani pristojnega ministra in se prav tako z leti nenehno spreminjajo. Zakon o
knjižničarstvu (2015, 55. člen) določa svoja sredstva za nabavo tujega gradiva
nacionalnim, visokošolskim in specialnim knjižnicam. Javna agencija za raziskovalno
dejavnost sofinancira literaturo v angleškem jeziku, ki je zakonsko določena. Njeno
sofinanciranje je omejeno na znanstvene informacijske vire, s čimer spodbujajo
mednarodno sodelovanje, razvoj raziskovalne dejavnosti in zvišujejo kvaliteto življenja,
saj se napredek znanosti prezrcali na individualna življenja. V primeru splošnih knjižnic
podobne smernice ali priporočila in finančni viri za nakup gradiva v tujih jezikih ne
obstajajo.
Pregledovali smo vire, ki govorijo o deležu tuje literature v slovenskih knjižnicah, in
ugotovili, da šolske knjižnice prav tako nimajo določenega razmerja ali števila literature v
tujem jeziku v knjižnični zbirki. Omenjeno se nam zdi nenavadno, saj so šole pomemben
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dejavnik pri razvijanju bralne kulture tudi v tujem jeziku, ki se začne razvijati že znotraj
izobraževalnega procesa v osnovni šoli.
Vodeb idr. (2009) opredeljujejo, da mora knjižnična zbirka šolske knjižnice vsebovati
naslednjo literaturo: »Knjižnično zbirko knjižnice v osnovni šoli, zavodu za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladine s posebnimi potrebami in dijaškem domu sestavlja okvirno
60 % naslovov leposlovnega in 40 % naslovov strokovnega gradiva, v knjižnici srednje
šole je to razmerje 50 % proti 50 %. Referenčno gradivo v prezenčni izposoji obsega vsaj
10 % knjižnične zbirke. Serijske publikacije morajo zajemati vsa področja iz programa
oziroma programov šole vsaj z enim naslovom.”
Za šolske knjižnice je dosedanji Pravilnik … (2003) postavljal naslednje zahteve (Vodeb
idr., 2009):


v knjižnici osnovne šole je gradivo za učence postavljeno ločeno od gradiva za
strokovne delavce;



leposlovno gradivo za učence v osnovni šoli je v prostem pristopu razvrščeno po
starostnih stopnjah. Ljudsko slovstvo in leposlovje v tujih jezikih je postavljeno
posebej. Poučno gradivo za otroke in mladino je urejeno in postavljeno po
prilagojenem sistemu UDK;



gradivo za strokovne delavce v osnovni šoli je praviloma urejeno po sistemu UDK
(univerzalna decimalna klasifikacija).

Novembra 2015 je bila sprejeta novela o Zakonu o knjižničarstvu, s katero Pravilnik … iz
leta 2003 za šolske knjižnice ni več veljaven in bo v bodoče spadal k šolskemu resorju, saj
šolske knjižnice niso definirane kot del knjižnične javne službe, ampak spadajo k delu
javne službe na področju vzgoje in izobraževanja.
Glede količine knjižnega gradiva v tujem jeziku ni zakonskih omejitev, ki bi opredeljevale,
katero tujo literaturo morajo imeti knjižnice na voljo in kakšen mora biti njen obseg.
Pomembno je, da knjižnice najprej zadovoljijo svoje osnovno poslanstvo in šele nato
nabavijo oziroma kupijo knjige, s pomočjo katerih bodo lahko zadovoljile dodatno
povpraševanje. Pri nabavi tuje literature mora knjižnica paziti, da ohranja razmerje med
knjižno in neknjižno literaturo ter da ohranja predpisane količine določene literature na
prebivalca. Če se povečuje v določeni skupnosti število prebivalcev, se mora slednjemu
primerno povečevati tudi količina knjižnega gradiva, s katerim razpolaga knjižnica.
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RAZISKAVE PRI NAS IN V TUJINI

Na dejstvo, kakšna bo nabavna politika posamezne knjižnice, vplivajo tudi bralci oziroma
uporabniki in njihova bralna kultura, ki se z leti neprestano spreminja. V nadaljevanju
predstavljamo raziskavo s področja bralne kulture v Sloveniji iz leta 2014, ki nam prikaže
vpogled v bralne navade v maternem in tujih jezikih, predvsem angleškem jeziku, in poda
možne ukrepe za dvig branja (in veselje do branja knjig) med mladimi, ki hodijo v osnovno
in srednjo šolo.
Rugelj idr. (2014) so ugotovili, da se število bralcev z leti nekoliko zmanjšuje. Slednje
lahko podkrepimo z besedami: »Če primerjamo podatke o segmentaciji bralcev, opazimo,
da je bilo leta 1998 61 % anketirancev bralcev knjig (ki so prebrali vsaj eno knjigo v
zadnjem letu), leta 2014 pa je bilo takih, ki so prebrali vsaj eno knjigo v zadnjih 12
mesecih, 58 %.« (Rugelj idr., 2014, str. 8). Avtorji raziskave ugotavljajo, da je bralcev v
Sloveniji veliko manj v primerjavi z Ameriko, kjer so v raziskavi iz leta 2013 ugotovili, da
je bralcev, ki preberejo vsaj eno knjigo na leto, 76%. Raziskava je prav tako pokazala, da
pri nas bralci v povprečju berejo krajši čas kot tuji bralci v Angliji in Ameriki.
»Če si ogledamo razliko med spoloma, vidimo, da je pri obeh raziskavah večji odstotek
žensk, ki berejo (64 % leta 1998, 66 % leta 2014), kot moških, ki berejo (58 % leta 1998,
52 % leta 2014). Kot vidimo, se je za štiri odstotke povečalo število žensk, ki berejo,
medtem ko se je število moških bralcev glede na leto 1998 zmanjšalo za šest odstotkov.«
(Rugelj idr., 2014, str. 9) Raziskava je tudi pokazala, da je največ bralcev med mladimi
oziroma v starostni skupini od 15 do 24 let, in sicer kar 80 %, med slednjimi je verjetno
veliko takšnih, ki se šolajo oziroma izobražujejo in knjižno gradivo potrebujejo za
pridobivanje znanj ter za dodatno izobraževanje. Z leti se povečuje delež nebralcev. Največ
je denimo nebralcev v starostni skupini nad 50 let, to je kar 36 %.
Skozi raziskavo skušajo avtorji ugotoviti, kakšni so razlogi za branje oziroma nebranje.
Analiza raziskave pokaže, da so najpogostejši razlogi za nebranje naslednji:


pomanjkanje časa,



kaj drugega (bolezen, ker je to dolgočasno, lenoba, vse je na spletu, brez razloga),



ne čutijo potrebe po branju,



raje berejo časopise, revije,
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raje se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi,



knjige jim nadomešča televizija.

Med razlogi za branje so navedena dejstva, da bralce branje veseli, da čutijo močno
potrebo po branju, da se s pomočjo branja dodatno izobražujejo in pridobivajo nova
znanja. Prav tako je raziskava pokazala, da si bralci večino prebranih knjig izposodijo v
knjižnici, le redki pa so tisti, ki dejansko knjigo dejansko tudi kupijo.
V raziskavi so povpraševali o bralnih navadah v tujih jezikih, kar nam predstavlja edini
primerni vir podatkov na temo branje slovenskih bralcev v tujih jezikih.
Rugelj idr. (2014) pišejo o spremenjenih navadah bralcev in kupcev. 32 % anketirancev
bere knjige v tujih jezikih. Tuji jezik, v katerem najbolj pogosto berejo, je angleški. Po
opravljeni podrobni analizi odgovorov lahko trdijo, da je med kupci, ki veljajo za najbolj
intenzivne (kupijo več kot 20 knjig letno), 89 % takih, ki kupujejo in berejo knjige tudi v
tujem jeziku. Anketirancev, ki so kupili med 11 in 20 knjig, pa je 68 % takih, ki kupujejo
in berejo literaturo v tujem jeziku. Tuj jezik, v katerem bere največ anketirancev, je
angleški (85 %), sledi mu hrvaški (27 %), srbski (18 %), nemški (17 %). Največ bralcev v
angleškem jeziku je starih manj kot 34 let. Med kupci knjig v angleškem jeziku sta vodilni
starostni skupini med 15–24 let (14 % jih je odgovorilo, da je med kupljenimi knjigami
manj kot polovica knjig v angleškem jeziku, 5 % da jih je več kot polovica, 3 % kupijo le
knjige v angleškem jeziku) in 25–34 let (15 % predstavlja manj kot polovico vseh
kupljenih knjig tudi v angleškem, 9 % jih kupi več kot polovico v angleškem jeziku, 4 %
kupijo vse knjige v angleškem jeziku). Trend branja v angleškem jeziku se odraža tudi pri
elektronskih knjigah, saj 55 % anketirancev kupuje le elektronske knjige v angleškem
jeziku, 16 % pa jih kupuje največ v angleškem jeziku.
Rugelj idr. (2014) menijo, da je treba za učence in dijake v učni načrt vključiti tudi knjige,
ki bi jih z veseljem brali in bi jih navdalo z ljubeznijo do nadaljnjega branja. Leposlovni
program bi moral vsebovati raznolike knjige, tudi take, ki ne spadajo med klasike, saj so
šolska leta pomembna pri oblikovanju bralnih navad med dijaki in učenci. »Izsledki
raziskave namreč kažejo, da šola ni samo pozitivni dejavnik pri spodbujanju kasnejšega
branja knjig, saj je skupina anketirancev, ki ne kupujejo knjig največja ravno med tistimi,
ki šolo navajajo kot najmočnejši dejavnik pri dolgoročnem branju knjig. Poleg branja
leposlovja v slovenščini je, kot kažejo izsledki raziskave, smiselno tudi načrtno
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spodbujanje branja knjig v tujih jezikih v osnovni kot srednji šoli.« (Rugelj idr., 2014, str.
75)
Raziskava »Vloga branja v tujih jezikih: zasnova eksperimentalnega projekta« je bila
izvedena na vzorcu 760 učencev 7. in 8. razreda različnih osnovnih šol v Hamburgu.
Brusch (1991) je želel dokazati, da branje v tujem jeziku v prostem času izboljša njihovo
znanje. Raziskoval je, kako pogosto in s kakšnim odnosom učenci radi berejo. Poglobil se
je tudi v stanje šolskih knjižnic in učne ure angleškega jezika, ki je prvi tuji jezik v
nemških šolah. 15 šolam so priskrbeli knjižnice v razredu (kjer poteka učenje angleškega
jezika), testirali so skupino s knjižnico v razredu in skupino brez nje. Test so ponovili čez
dve leti. Avtor članka navaja, da je 40–60 % časa, ki ga imajo učitelji angleškega jezika,
posvečenega slovnici. Učenje slovnice dominira v nemških šolah in ima prednost pred
interakcijo med učenci in učiteljem ter komunikacijo v angleškem jeziku, ki jo izvajajo
učenci eden na eden. Bralne tehnike so fokusirane predvsem na obliko teksta in skoraj
nikoli na samo vsebino, kar ne motivira učence za branje. Po avtorjevem mnenju je branje
v prostem času eden izmed načinov za povečanje stika s tujim jezikom, kar je pomemben
faktor pri učenju jezika. Mladim bralcem lahko da zagon in novo motivacijo za učenje
slovnice v šoli ter ohranja interes za spoznavanje angleškega jezika. Analiza odgovorov je
prikazala, da 80 % anketirancev rado bere. 60 % jih šolske knjižnice nikoli ne uporabi, 35
% občasno in 3,4 % redno. Brusch (1991) trdi, da je razlog za slab obisk zaradi izredno
slabega stanja knjižnične zbirke, ki je zastarela, zaprašena in postavljena v majhne ter
neugledne prostore. Ni financ za nakup novih knjig, v nemških šolskih knjižnicah ne delajo
knjižničarji, kar sta še dodatna negativna faktorja. Knjižnice, ki so v razredih, so uredili
učitelji angleškega jezika sami in so dobro obiskane (53,7 % anketirancev jih redno
obiskuje). Učenci radi berejo in bi brali še več, če bi bilo dovolj ustrezne literature. V
zaključku zapiše, da bi morali izboljšati ponudbo gradiv šolske knjižnice, saj je zanimanje
za branje veliko. Vsi anketiranci se zanimajo za branje knjig v angleškem jeziku in bi si jih
izposodili, če bi jim knjižnica ponudila zanimivo in aktualno gradivo. Raziskava potrjuje,
da je branje med mladostniki veliko bolj popularno, kot večinoma predvidevamo. Ponudba
in postavitev knjižnega gradiva izrazito vpliva na obisk knjižnice in s tem na bralno
kulturo. Če ne dohajajo želja in zanimanja učencev, bodo imeli slabšo izposojo in nižji
nivo znanja angleškega jezika.
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PRIKAZ VZORCA, NABAVNE POLITIKE IN PROJEKTOV IZBRANIH
KNJIŽNIC

4.1 PREGLED NABAVNE POLITIKE PO KNJIŽNICAH
Magistrska naloga je osredotočena na določene splošne knjižnice, zato bomo v
nadaljevanju na kratko predstavili nabavno politiko posamezne obravnavane knjižnice. Ob
pregledu nabavne politike se bomo skladno s tematiko magistrskega dela osredotočili
predvsem na nabavo tuje literature v angleškem jeziku. V Sloveniji narašča zanimanje za
branje knjig v angleškem jeziku, zato je za splošne knjižnice pomembno, da sledijo tem
spremenjenim bralnim navadam. Nikjer ni zakonsko določena kvantiteta kupljene literature
v tujem jeziku in njej namenjena sredstva, te odločitve so prepuščene posameznim
knjižnicam. Vodja nabave mora poskrbeti za kupovanje gradiva v slovenskem jeziku in
tudi v tujih jezikih, predvsem v angleščini, ki je v večini slovenskih šol prvi tuji jezik.

4.1.1 Mestna knjižnica Kranj
Mestna knjižnica Kranj spada med splošne knjižnice, ki ima samo na območju Mestne
občine Kranj 81.298 prebivalcev in potencialnih uporabnikov, vendar Mestna knjižnica
Kranj pokriva tudi sosednje občine – Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in
Šenčur, čeprav imajo slednje občine tudi svoje osrednje knjižnice. Njihova nabavna
politika je usmerjena v zagotavljanje uravnotežene in kvalitetne knjižne zbirke. Pri izboru
literature upoštevajo kulturne, izobraževalne, informacijske, raziskovalne in socialne
potrebe njihove lokalne skupnosti. Z nakupom ustreznega knjižnega gradiva želijo
spodbujati bralno kulturo lokalnega prebivalstva, omogočiti dostopnost gradiva in
lokalnemu prebivalstvu omogočiti čim lažji pristop do kakovostnih podatkov in informacij,
ki jih potrebujejo za svojo osebno rast, izobraževanje in delovanje. (Karun, 2016)
Na podlagi strukture uporabnikov knjižnica določi tudi potrebe po nabavi tuje literature,
slednja je v veliki meri odvisna od povpraševanja. Podatki iz preteklih let kažejo, da
nabava tuje literature v angleškem jeziku neprestano niha. V zadnjih petih letih izstopa
šolsko leto 2013/2014, ko je bilo nabavljene literature v angleškem jeziku največ, in sicer
kar 490 enot gradiva, od tega je bilo 122 knjig namenjenih odraslim in kar 368 knjig
namenjenih otrokom in šoloobvezni mladini. (K. Peric, osebna komunikacija, november
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2016) V zadnjih letih je mogoče zaznati trend naraščanja naročanja tuje literature v
angleškem jeziku, ki je namenjena otrokom.
Mrežo Mestne knjižnice Kranj sestavlja 8 enot. V petih letih, od leta 2011 do leta 2016, je
bilo naročenih skupaj 1238 enot knjižnega gradiva v angleškem jeziku, od tega je bilo 495
enot gradiva namenjenega odraslim uporabnikom oziroma bralcem in kar 743 enot
otrokom. (K. Peric, osebna komunikacija, november 2016) Glede na pridobljene podatke
lahko rečemo, da je Mestna knjižnica Kranj med mladimi bralci zaznala večje
povpraševanje po gradivu v angleškem jeziku, kar je morebiti tudi rezultat večjih spodbud
po učenju tujih jezikov med mladimi in učenje tujih jezikov že na nižjih stopnjah.
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Slika 2: Nabavljena tuja literatura v Mestni knjižnici Kranj v angleškem jeziku po posameznih šolskih letih.
Vir: Izdelano po podatkih Mestne knjižnice Kranj, kontaktna oseba K. Peric.

4.1.2 Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Tudi Knjižnica A. T. Linharta Radovljica se zaveda, da je kvalitetna knjižnična zbirka
temelj sleherne knjižnice. Zaposleni skušajo z načrtovanjem določiti prioritete za nakup
tistega gradiva, ki bo imelo najvišji doprinos pri ustvarjanju bogate in raznolike ponudbe
gradiv, v okviru finančnih zmožnosti knjižnice.
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica pri pridobivanju gradiva skuša streči potrebam vseh
kategorij in skupin uporabnikov na področju, kjer deluje, natančneje na področju občin
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Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica, ki jih knjižnica s svojim delovanjem pokriva. Leta 2015
je bilo na področju teh štirih občin skupno 34.859 prebivalcev. V primerjavi s tem je
radovljiška knjižnica istega leta imela skupno v vseh enotah 256.341 obiskovalcev (kar
pomeni 7,35 obiskov na vsakega prebivalca); od katerih je bilo 10.117 aktivnih članov.
(Letno …, 2016)

300
250
200
150
100
50
0
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Slika 3: Nabava tuje literature v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica v angleškem jeziku po posameznih šolskih
letih.
Vir: Izdelano po podatkih knjižnice A. T. Linharta Radovljica, kontaktna oseba B. Klinar.

Knjižnica si prizadeva, da pri nabavi ustreznega knjižnega gradiva upošteva strukturo
lokalnega prebivalstva glede na starost, spol in izobrazbo ter skuša čim bolj zadovoljiti
njihove potrebe. Prav tako poudarjajo, da upoštevajo tudi etično raznolikost, zato je med
njihovo literaturo mogoče najti nekoliko več knjižne literature v hrvaškem in srbskem
jeziku. (Letno …, 2016)
V zadnjih petih šolskih letih je Knjižnica A. T. Linharta Radovljica naročila večje število
tujega gradiva v angleškem jeziku, nekoliko izstopa le šolsko leto 2011/2012, ko so kupili
le 26 enot gradiva v tujem jeziku. V šolskem letu 2012/2013 je knjižnica kupila 210 enot
gradiva v angleškem jeziku, podobno število gradiv je bilo kupljenih tudi v šolskem letu
2014/2015. Šolski leti 2013/2014 in 2015/2016 nekoliko izstopata, saj je bilo v teh dveh
letih naročenih več enot gradiva, in sicer v prvem kar 258, medtem ko v drugem 236. Tudi
tu

lahko opazimo, da knjižnica kupuje veliko novih gradiv, namenjenih najmlajšim.
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Največja razlika med nakupom knjig za otroke in odrasle je v šolskem letu 2012/2013, ko
je bilo kupljenih le 18 enot gradiva, namenjenih odraslim, in kar 192 enot gradiva,
namenjenih otrokom. (B. Klinar, osebna komunikacija, november 2016) V naslednjih letih
je razlika med nakupom otroškega gradiva in gradiva za odrasle še vedno opazna, vendar
nekoliko manjša, a še vedno v prid mladinskemu gradivu.

4.1.3 Knjižnica Osnovne šole A. T. Linharta
Knjižnica deluje v okviru Osnovne šole Antona Tomaža Linharta in je namenjena
predvsem učencem in izobraževalnemu programu. Knjižnica razpolaga s slovensko in tujo
literaturo, saj želijo omogočiti svojim šolarjem izpopolnjevanje tujega jezika z branjem
tuje literature tudi v angleškem jeziku. Poudariti je treba, da je angleščina svetovni jezik.
Slika 3 prikazuje, da nabava tuje literature v angleškem jeziku v zadnjih dveh letih
nekoliko upada. Največ knjižnega gradiva v angleškem jeziku je knjižnica naročila v
šolskem letu 2011/2012, in sicer 30 enot, že naslednje šolsko leto je bilo naročenih le 22, v
letu 2015/2016 pa še samo 13 enot gradiva v angleškem jeziku (T. Smolej, osebna
komunikacija, november 2016).
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Slika 4: Nabava tuje literature v Knjižnici Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica v angleškem jeziku po
posameznih šolskih letih.
Vir: Izdelano po podatkih Knjižnice Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica, kontaktna oseba T. Smolej.
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4.1.4 Knjižnica Jesenice
»Občinska knjižnica Jesenice sodi med osrednje slovenske splošne knjižnice. Skrbi za
območje z nad 31.000 prebivalci, ki živijo v treh občinah: jeseniški, kranjskogorski in
žirovniški. Ob koncu leta 2015 je bilo v zbirki jeseniške knjižnice 167.150 enot
gradiva: 152.202 izvodov knjig, 12.558 izvodov neknjižnega gradiva (glasbene in poučne
zgoščenke, filmi na DVD-jih) in 191 tekoče naročenih naslovov različnih domačih in tujih
revij in časopisov. Celotna zbirka je vpisana v računalniško bazo in vključena v slovenski
vzajemni katalog, izposoja je v osrednji knjižnici računalniško podprta že od leta 1991. Od
leta 1997 dalje je mogoča tudi uporaba interneta.« (Osredkar, 2016)
V letu 2015 je bilo v knjižnico včlanjenih 7.697 prebivalcev, kar predstavlja okoli 25 %
vseh prebivalcev Jesenic. V letu 2015 so kupili 6.194 novih knjig, med njimi ni vštetih
časopisov in neknjižno gradivo. Knjižnica si prizadeva, da bi lahko svojim uporabnikom in
članom ponudila kakovostna gradiva in da bi k branju pritegnili čim več prebivalcev. Za
nemoteno delovanje skrbi 19 zaposlenih, ki se trenutno srečujejo s prostorsko stisko, kar
vpliva tudi na knjižno zbirko (Osredkar, 2016).
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Slika 5: Nabava tuje literature v Občinski knjižnici Jesenice v angleškem jeziku po posameznih šolskih letih.
Vir: Izdelano po podatkih Občinske knjižnice Jesenice, kontaktna oseba V. Korošak.

Tudi v Občinski knjižnici Jesenice je bilo v zadnjih dveh šolskih letih manj tuje literature v
angleškem jeziku. V šolskih letih 2011/2012 in 2012/2013 je knjižnica nabavila nekaj več
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tuje literature v angleškem jeziku, namenjene otrokom, v zadnjih dveh letih (šolskem letu
2014/2015 in 2015/2016) pa je bilo razmerje dokaj podobno, morebiti celo kakšna knjiga
več za odrasle). Manjše naročilo tuje literature v angleškem jeziku je morebiti posledica
prostorske stiske in dejstva, da je knjižnica dobila veliko knjig podarjenih (V. Korošak,
osebna komunikacija, november 2016).

4.1.5 Knjižnica Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Zanjo veljajo določene karakteristike, na katere vplivajo značilnosti lokalnega
prebivalstva. Ker smo tekom magistrske naloge raziskovali tudi Knjižnico Bled, nas je
zanimalo koliko tuje literature v angleškem jeziku je knjižnica naročila v preteklih letih.
Knjižnica Bled je v letu 2014 in 2015 naročila občutno manj tuje literature v angleškem
jeziku kot v predhodnih letih. V letu 2011 so nabavili 32 knjig v angleškem jeziku, leta
2014 samo 5 knjig, v letu 2015 se je trend nizke nabave enot gradiva v angleškem jeziku
nadaljeval in tako so kupili le 6 knjig.
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Slika 6: Nabava tuje literature v Knjižnici Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled v angleškem jeziku po
posameznih letih.
Vir: Izdelano po podatkih knjižnice Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled, kontaktna oseba M. Vukaševič.

Pri pregledu nabavne politike smo se osredotočili na Mestno knjižnico Kranj, Knjižnico A.
T. Linharta Radovljica, Knjižnico Osnovne šole A. T. Linharta, Občinsko knjižnico
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Jesenice in Knjižnico Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Podani podatki so nam
potrdili, da knjižnice nimajo enake nabavne politike.
Tabela 1: Število romanov v angleškem jeziku v radovljiški, kranjski in jeseniški splošni knjižnici.

Ime knjižnice

Število romanov v angleškem jeziku

Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

1385

Mestna knjižnica Kranj

1927

Občinska knjižnica Jesenice

939

Vir: IZUM, 2017.

V tabeli so razvidni podatki o številu romanov v angleškem jeziku v izbranih knjižnicah.
Imajo dokaj velike zbirke, vendar nikjer niso omenjene, izpostavljene. V knjižnicah so
ločene police s knjigami v angleškem jeziku, ki so označene z napisi.

4.2 PODARJENA TUJA LITERATURA
Eden izmed načinov pridobivanja knjižničnega gradiva je tudi darovanje knjig. Knjižnično
gradivo lahko knjižnici daruje fizična ali pravna oseba oziroma podjetje. Pri darovani
literaturi oziroma gradivu lahko pogosto zasledimo tudi izraz donirano gradivo. Vsaka
knjižnica lahko sprejme določeno število podarjenega gradiva. Če je slednjega preveč ali
ga ne potrebuje, ga lahko donira tudi drugim knjižnicam, vendar mora pri tem obvestiti
darovalca in ga seznaniti, komu bodo njegovo gradivo darovali. Če se darovalec ne bi
strinjal, lahko gradivo zahteva nazaj in mu ga mora knjižnica vrniti. (Gazvoda, 2012)
Med raziskovanjem so nam tri obravnavane knjižnice posredovale tudi podatke o
darovanem tujem gradivu v angleškem jeziku. S pomočjo grafičnega prikaza bomo v
nadaljevanju magistrske naloge razložili, koliko gradiva so knjižnice prejele v preteklih
petih letih.
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Slika 7: Darovane knjige po posameznih šolskih letih za Občinsko knjižnico Jesenice.
Vir: Izdelano po podatkih Občinske knjižnice Jesenice, kontaktna oseba V. Korošak.

Občinska knjižnica Jesenice v zadnjih treh letih prejme občutno več tujega gradiva v
angleškem jeziku kot pred letom 2013. Največ gradiva v angleškem jeziku so prejeli v
šolskem letu 2013/2014, ko so prejeli kar 99 knjig v angleškem jeziku. V šolskem letu
2014/2015 je bilo slednjih 62, v prejšnjem šolskem letu pa 75. Najmanj gradiva v
angleškem jeziku so prejeli v šolskem letu 2012/2013, in sicer samo 17 knjig. Ob tem je
zanimiv podatek tudi naslednji, da knjižnica v dar prejme predvsem gradivo v angleškem
jeziku, ki je namenjeno odraslim bralcem. Gradiva v angleškem jeziku, namenjenega
otrokom, so v preteklih petih letih prejeli v dar le 5 enot (V. Korošak, osebna
komunikacija, november 2016).
V Mestni knjižnici Kranj so v zadnjih petih šolskih letih prejeli darovanih 352 enot gradiva
v angleškem jeziku, pri čemer je podobno kot pri Občinski knjižnici Jesenice večina
gradiva namenjenega odraslim bralcem, in sicer kar 336 enot gradiva, otrokom pa le 16.
Morebiti je to tudi eden izmed razlogov, zakaj knjižnice kupijo več knjig v angleškem
jeziku, ki so namenjeni otrokom, saj na ta način ohranjajo nekakšno ravnovesje med tujim
gradivom v angleškem jeziku, ki je namenjeno otrokom in odraslim. Pri slednji knjižnici je
zanimiv podatek, ki je prikazan na sliki 7, in sicer prikazuje upad darovanih enot gradiva v
angleškem jeziku v zadnjih dveh šolskih letih, ko so prejeli le 15 in 28 enot gradiva v
angleškem jeziku, v šolskem letu 2013/2014 je bilo slednjih 97, v šolskem letu 2012/2013
pa kar 118. Knjižnice ne morejo predvidevati, koliko bo darovanih enot gradiva v tujem
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jeziku, v našem primeru v angleščini, saj je slednje odvisno od darovalcev (K. Peric,
osebna komunikacija, november 2016).
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Slika 8: Darovane knjige po posameznih šolskih letih za Mestno knjižnico Kranj.
Vir: Izdelano po podatkih Mestne knjižnice Kranj, kontaktna oseba K. Peric.

Podatke nam je posredovala tudi Knjižnica A. T. Linharta Radovljica. Slika 9 nam
prikazuje, da je knjižnica do leta 2014 prejela zelo malo podarjene literature, skupaj 48
enot gradiva, med katerimi je bilo največ gradiva za odrasle.
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Slika 9: Darovane knjige po posameznih šolskih letih za Knjižnico A. T. Linharta Radovljica.
Vir: Izdelano po podatkih Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, kontaktna oseba B. Klinar.
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V šolskem letu 2014/2015 je knjižnica prejela občutno več darov v obliki gradiva, in sicer
kar 135 enot gradiva za mladino in 72 enot za odrasle. Pozitivni trend se je nadaljeval tudi
v šolskem letu 2015/2016, ko je knjižnica prejela 21 mladinskih enot gradiva v angleškem
jeziku in 79 enot v angleškem jeziku za odrasle. (B. Klinar, osebna komunikacija,
november 2016)
Nabavna politika knjižnice mora vključevati tudi predvideno podarjeno knjižno gradivo, ki
ga knjižnica prejme od občanov. Med podarjenim knjižnim gradivom je lahko tudi gradivo
v tujem jeziku, v našem primeru v angleščini.

4.3 VPLIV OBISKOVALCEV (ČLANOV) NA NABAVNO POLITIKO
Zavedati se moramo, da se knjižna zbirka nenehno spreminja in je odvisna od številnih
zunanjih in notranjih dejavnikov. Lahko bi rekli, da je oblikovanje knjižne zbirke zelo
dinamičen proces, v katerega je vključeno vodstvo knjižnice in zaposleni. Knjižnica se
mora nenehno prilagajati željam in potrebam svojih uporabnikov oziroma članov. Prav
uporabniki so tisti, ki dejansko vplivajo na oblikovanje knjižne zbirke. Zaposleni njihove
želje in bralne navade nenehno spremljajo in analizirajo in se na podlagi zbranih podatkov
odločijo, katere knjige so tiste, ki jih bodo nabavili v prihodnjem letu. Nesmiselno bi bilo
kupiti uporabniku nezanimive knjige, saj z njimi ne bi izpolnjevali poslanstva knjižnice o
povečanju bralne pismenosti. Vsekakor je treba poudariti, da ni nič narobe, če se
uporabnikom kdaj ponudi tudi nekoliko drugačna literatura. Morebiti pa spoznajo, da jih
tudi slednja zanima. Tako bomo pridobili drug spekter bralcev in večje število
uporabnikov.
Knjižnice so v preteklosti s težavo in počasi sledile spremembam v družbi. Na to je
vplivala tudi kadrovska struktura v knjižnicah. V slovenskih knjižicah je bilo pred letom
2000 zaposlenih veliko strokovnih delavcev, kar je bilo močno nad povprečjem drugih
držav vzhodne in srednje Evrope. Na samo delo v knjižnicah je v preteklosti vplivala tudi
organizacija dela, ki je bila precej tradicionalna. (Novljan, 2000)
Priporočljivo je, da zaposleni v knjižnici sodelujejo z uporabniki, saj so uporabniki tisti, ki
so jim namenjene knjižne zbirke. Če se ne upošteva njihovega interesa, knjižnica ne more
nabaviti knjig, ki bi jim bile zanimive in bi jih pritegnile. Prav to je eden izmed razlogov,
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zakaj so uporabniki aktivno vključeni v oblikovanje knjižnih zbirk. Tudi drugi avtorji
poudarjajo, da morajo knjižne zbirke izhajati iz interesov obiskovalcev in uporabnikov
knjižnice. Res je, da knjižnica dela tudi na pridobivanju novih uporabnikih, a ob tem
nikakor ne sme zanemariti svojih zvestih uporabnikov, ki že dalj časa obiskujejo knjižnico.
(Karun, 2016)
Načinov, kako knjižnice pridobivajo informacije o željah in potrebah uporabnikov, je več.
Najpogosteje se poslužujejo anketnih vprašalnikov in ustne komunikacije. Zaposleni si
zapisujejo ugotovitve in morebitne želje, ki jih kasneje prenesejo do svojih nadrejenih, ki
se tako lažje odločijo, katere knjige v prihajajočem letu kupiti. Prav uporabniki knjižnic so
tisti, ki delajo knjižnice unikatne in na podlagi katerih se medsebojno razlikujejo. Treba je
poudariti, da mora knjižnica pri uresničevanju želja in potreb svojih uporabnikov slediti
tudi svoji nabavni politiki in razpoložljivim finančnim sredstvom. Prav na področju financ
se pri uresničevanju želja najpogosteje zalomi. (Rampih, 2010) Rešitev slednjega problema
bi lahko predstavljali zasebni investitorji, ki bi s svojimi vložki in protiuslugami poskrbeli
za večje zadovoljstvo uporabnikov.
Statistike kažejo, da v splošne knjižnice pogosteje zahajajo ženske. Glede na starost in spol
se razlikuje tudi povpraševanje po določenem knjižnem gradivu. V naslednjih
podpoglavjih bomo predstavili, kakšen je vpliv starosti in spola uporabnikov na
oblikovanje knjižne zbirke.

Vpliv starosti obiskovalcev na knjižno zbirko
Rugelj idr. (2014) so mnenja, da je v splošni knjižnici še kako pomembno, da vsaka ciljna
skupina najde nekaj zase. Zaposleni v knjižnici se trudijo, da bi lahko prav vse starostne
skupine razvijale svojo bralno kulturo in se opismenjevale. Pomembno je, da knjižnica zna
približati svojo dejavnost in knjigo ljudem ter posameznim ciljnim skupinam. Pristopi, ki
jih izberejo, so različni, prav tako so različna gradiva, ki jih bodo priporočili določeni ciljni
skupini. Predstavimo, kaj to pomeni v praksi. Starejši najpogosteje posegajo po romanih,
starejše ne zanimajo elektronski mediji in slednji si večinoma ne izposojajo knjig v tujem
jeziku, torej zanje angleška literatura ni zanimiva.
Povsem drugače je z mlado populacijo. Tehnologija jim je veliko bližje, zato posegajo po
elektronskih medijih in v veliko večjem obsegu po tuji literaturi, saj so jim tuji jeziki
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veliko bližje. Mnogi želijo z branjem tuje literature izpopolnjevati znanje tujega jezika.
Angleščina kot svetovni jezik je tukaj na prvem mestu.

Vpliv spola obiskovalcev na knjižno zbirko
Na oblikovanje knjižne zbirke vpliva tudi spol uporabnikov oziroma članov knjižnice.
Poslanstvo vsake splošne knjižnice je širjenje bralne kulture med njenimi uporabniki. Prav
tako je dejstvo, da lahko član knjižnice postane vsakdo. Applegate (2008) je v svoji
raziskavi ugotovila, da v knjižnico pogosteje zahajajo ženske kot moški. Prav tako se glede
na spol razlikuje povpraševanje po knjigah. Ženske pogosteje povprašujejo po revijah in
ljubezenskih romanih, medtem ko so med moškimi bolj priljubljeni vojni romani, različne
knjige z vojno tematiko, fantazijske knjige in tehnične knjige. Med ženskami izstopa tudi
povpraševanje po ustvarjalnih knjigah, kuharskih knjigah in motivacijskih knjigah.
Novljan (2000) dodaja, da je spol vsekakor pomemben dejavnik pri izposoji gradiva in da
ga knjižnice pri nakupu gradiva nikakor ne bi smele zanemariti. Predvsem pa bi se morale
truditi, da bi v svoje prostore pritegnile čim več predstavnikov moškega spola.
Na sestavo knjižne zbirke vplivajo tudi geografske značilnosti posamezne knjižnice.
Nekatere knjižnice delujejo v večjih mestih, kjer se nahaja večje število izobraževalnih
ustanov. Takšne knjižnice morajo zadovoljiti potrebe po strokovnem gradivu. Morajo
kupiti knjige, ki bodo uporabnikom v pomoč pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog
ter izobraževanjem, zagotoviti morajo zadostno število strokovne literature, ob tem pa ne
smejo pozabiti tudi na lahkotne knjige, ki jih uporabniki prebirajo za sprostitev v prostem
času.
V krajih, ki so turistom všečni, se tudi knjižnice usmerijo v zadovoljitev njihovih branju
povezanih želja. Pritegnejo jih z ugodno članarino, ki velja za krajše časovno obdobje in
večjim številom knjig v tujih jezikih (v blejski enoti je velika zbirka knjig v italijanskem in
angleškem jeziku) .
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4.4 POSEBNOSTI KNJIŽNIČNIH ZBIRK, GRADIVO V TUJEM JEZIKU
Po definiciji spletnega portala Fran (2016) je zbirka skupek, izbor tiskanih del,
sistematično urejenih po določenih merilih. Na trgu, kjer je prisotna konkurenca, se morajo
tudi knjižnice boriti za svoj delež vpisanih uporabnikov, čim večjo izposojo in število
obiskov. Splošne knjižnice v Sloveniji se večinoma tega zavedajo in se trudijo ponuditi
uporabnikov posebno ponudbo znotraj svoje knjižnične zbirke, ki jo prikazujejo na spletni
strani knjižnice.

Posebne knjižnične zbirke
Mestna knjižnica Kranj ima na spletni strani opisane posebne zbirke. »Gorenjska« je
zbirka domoznanskega gradiva z vsebinami o Gorenjski in Gorenjcih, ki obsega 5.000
enot. »Prešerniana« je zbirka gradiva, ki je posvečena Francetu Prešernu. Vsebuje 600 enot
gradiva o pesnikovem ustvarjanju in življenju. Zbirko knjig, ki so izšle pred letom 1900 in
šteje okoli 500 enot, so poimenovali »Starine«. Predstavljajo tudi »Bibliofilsko zbirko«
redkih, dragocenih tiskov in faksimilirane izdaje starejših knjig (obsega 450 enot).
Za Knjižnico A. T. Linharta Radovljica in Občinsko knjižnico Jesenice nismo našli zapisa
o posebni zbirki.
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj na svoji spletni strani opisuje svoje posebne zbirke, ki so
ustvarjene iz osebnih zapuščin nekaterih znanih ptujskih osebnosti: dr. Štefke Cobelj, Iva
Arharja in Ivana Potrča. Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka se ponaša z »Zbirko redkih
in dragocenih knjig«, v kateri so redke in dragocene enote knjižnega gradiva, ki so bile
izdane pred drugo svetovno vojno in obsega 1200 enot. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja
Koper ima posebno zbirko »Zdravstveni kotiček«, kjer je zbrana uporabna literatura s
področja zdravstva in zdravega načina življenja. Zbirka gradiva v angleškem ali
italijanskem jeziku ni omenjena. Knjižnica Sevnica ima na spletni strani seznam knjižnega
gradiva (DVD-je filmov, zgoščenk za otroke in odrasle). Na seznamu o novostih smo za
mesec februar zasledili kategorijo »Tuja literatura«, ki nas obvesti o nakupu ene knjige v
angleškem jeziku. Knjižnica Maksa Samsa Ilirska Bistrica ima posebno zbirko za
slabovidne, ki je označeno s posebnimi nalepkami. Na spletni strani knjižnice smo
zasledili, da imajo gradivo v angleškem, italijanskem, nemškem, francoskem in španskem
jeziku.
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V nobeni slovenski splošni knjižnici nismo zasledili izpostavljanje zbirke v angleškem (ali
katerem drugem tujem) jeziku. Knjižnice, ki imajo opredeljeno posebno zbirko (ne vse), se
osredotočajo na knjige v slovenskem jeziku, ki so vsebinsko vezane na domoznanstvo.
Na spletni strani www.englishinisrael.com smo našli informacije o knjigah v angleškem
jeziku v izraelskih splošnih knjižnicah. Večina od 860 splošnih knjižnic ima zbirko v
angleškem jeziku. Zbirka v angleškem jeziku predstavlja 10% delež celotne zbirke, ki jo
ima posamezna knjižnica. Višje število gradiva imajo območja, kjer živi več angleško
govorečih prebivalcev, kar je impresivno, saj živi v Izraelu le 3 % ljudi, ki jim je
angleščina materni jezik. Splošne knjižnice v Izraelu nudijo uporabnikom kar 50.000
elektronskih knjig v angleškem jeziku. Na spletni strani je podan seznam vseh knjižnic, ki
imajo v svoji zbirki več kot 10.000 knjig v angleškem jeziku (9 knjižnic) in teh, katerih
zbirka obsega med 5.000 in 10.000 knjig (8 knjižnic).
The Municipal Library of Prague je omenjena na spletni strani o praških knjižnicah kot
splošna knjižnica, ki ima zelo raznoliko zbirko v angleškem jeziku. Uporabniki si lahko
izposodijo poleg romanov tudi stripe, poezijo ipd. Zbirka je postavljena ločeno od gradiva
v češkem jeziku in temu primerno označena. V knjižnici imajo tudi zbirke knjig v
nemškem, francoskem, slovaškem in ruskem jeziku.
Hong Kong public libraries imajo večje število posebnih knjižničnih zbirk: »Basic law
library collection«, »Food and Nutrition collection«, »Modern living collection«, »Map
collection«, »Sports and fitness collection ipd. Ni razvidno, katere zbirke so v angleškem
jeziku. Po povpraševanju preko maila so nas preusmerili na domačo spletno stran, kjer smo
ugotovili, da so v vseh zbirkah knjige v kitajskem in angleškem jeziku pomešane med
seboj. Knjig v angleškem jeziku imajo 1.490.000, v kitajskem 5.070.000, razmerje je 26.6 :
73.4 %.
V slovenskih splošnih knjižnicah ni poudarka na zbirki v angleškem jeziku (ali katerem
drugem tujem jeziku), v čemer se razlikujemo od knjižnic drugje po svetu. V tujini trend
branja v angleškem jeziku stalno narašča, prav tako tudi njegovo spodbujanje, kar je bilo
opaziti na spletnih straneh zgoraj omenjenih knjižnic. Edini primer spodbujanja branja
tujejezičnih knjig, ki smo ga zasledili med poizvedovanjem po splošnih knjižnicah, je
projekt »Keep calm and read«. Izvaja se že tretje šolsko leto v okviru Knjižnice A. T.
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Linharta Radovljica. (Letno …, 2017) Primer dobre prakse bomo predstavili v praktičnem
delu magistrske naloge.
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5

RAZISKAVA

5.1 OPIS RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Pregled raziskav v slovenskem prostoru je pokazal, da podobne raziskave na temo knjig v
angleškem jeziku v splošnih knjižnicah pri nas še ni bilo opravljene. Prav tako nismo
zasledili raziskav na to temo drugje po svetu. Kljub naraščajočemu trendu branja v
angleškem jeziku in poseganja po teh knjigah tematika ni omenjena v poslanstvu
slovenskih splošnih knjižnicah niti je nismo zasledili v Strategiji razvoja slovenskih
splošnih knjižnic 2013–2020 ali kakšnem drugem dokumentu, ki se navezuje na splošne
knjižnice. Raziskovali smo bralne navade uporabnikov Knjižnice A. T. Linharta
Radovljica, Mestne knjižnice Kranj in Občinske knjižnice Jesenice. To področje je bilo za
nas zanimivo zaradi osebnega stika, zanimanja in zaradi popolne neraziskanosti. Pridobili
smo vpogled nad zadovoljstvom uporabnikov izbranih knjižnic z zbirko knjig v angleškem
jeziku in v kolikšni meri berejo v angleškem jeziku. Naša raziskava lahko predstavlja
izhodiščne za prihodnje raziskave na to temo in je uporabna tako za splošne knjižnice kot
tudi za raziskovalce.

5.1.1 Raziskovalna vprašanja
1. Koliko uporabnikov bere v angleškem jeziku?
2. V katerih drugih tujih jezikih uporabniki berejo knjige?
3. Ali uporabniki knjige v tujem jeziku kupujejo?
4. So uporabniki zadovoljni z zbirko v angleškem jeziku?
5. Ali si ženske pogosteje izposojajo knjige v angleškem jeziku?
6. Ali starejši uporabniki berejo v angleškem jeziku?
Pred nastankom vprašalnika smo si postavili naslednje hipoteze:
– H1: Uporabniki Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Mestne knjižnice Kranj in
Občinske knjižnice Jesenice so zadovoljni z zbirko literature v angleškem jeziku.
– H2: Starejši uporabniki berejo le v slovenskem jeziku.
– H3: Uporabniki, ki kupujejo knjige, tudi več berejo v angleškem jeziku.
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5.2 METODOLOGIJA
Izvedba raziskave je potekala z dvema raziskovalnima metodama, z anketnim
vprašalnikom in strukturiranim intervjujem. Ambrožič (2005) je v svojem znanstvenem
prispevku opredelila anketo v ožjem smislu kot pisno zbiranje podatkov o stališčih in
mišljenjih na reprezentativnem vzorcu anketirancev s pomočjo vprašalnika. Znanstveni
intervju je vsako zbiranje podatkov s pomočjo govorne komunikacije, pri kateri gre za
spraševanje in odgovarjanje, cilj pa je dobljene odgovore uporabiti v znanstvene namene.
Intervju je najbolj fleksibilen način za zbiranje podatkov, hkrati pa tudi najdražji. Prva
metoda je bila uporabljena za pridobivanje podatkov o uporabnikih, druga o vodji nabave v
Knjižnici A. T. Linharta Radovljica. S pomočjo spletne strani www.1ka.si smo oblikovali
anketni vprašalnik z 21 vprašanji. Anketo smo objavili na spletni strani Občinske knjižnice
Jesenice, na spletni strani in Facebook profilu Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in na
Facebook »zidu« uporabnikov vseh treh knjižnic. Intervju smo opravili z vodjo nabave
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Rudijem Medenom.

5.2.1 Vzorec
Vzorec anketirancev je sestavljen naključno, saj je bila anketa objavljena na spletu, kamor
so lahko anonimno dostopali uporabniki splošnih knjižnic v Radovljici, Kranju in na
Jesenicah. Pogoja k izpolnjevanju ankete ni bilo, saj je bil omogočen prost dostop in
odgovarjanje na vprašanja vsem zainteresiranim. Če anketiranec ni izbral dotične knjižnice
v enem izmed vprašanj, je bilo odgovarjanje na naslednja vprašanja onemogočeno, anketa
pa se je uvrstila med neizpolnjene. S tem ukrepom smo se izognili za našo raziskavo
neprimernim anketirancem, saj smo v analizo vključili zgolj uporabnike Knjižnice A. T.
Linharta Radovljica, Občinske knjižnice Jesenice in Mestne knjižnice Kranj. Velikost
vzorca smo opredelili po predhodnem posvetu z mentorjem.

5.2.2 Raziskovalni instrument
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 21 vprašanj. Pri večini vprašanj so anketiranci morali s
klikom miške izbrati ustrezen odgovor, nekaj pa jih je bilo odprto-zaprtega tipa.
Anketirance smo najprej vprašali po njihovem spolu, izobrazbi in statusu (vprašanja
številka 1, 2 in 3), kar nam je omogočilo analizo odgovorov, ki so bili temeljni za
opredelitev raziskovalnih vprašanj. Z odgovori četrtega vprašanja smo presodili, po katerih
kanalih uporabniki v največji meri pridobijo želene knjige. Pri naslednjih dveh vprašanjih
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so anketiranci opredelili, katero knjižnico obiskujejo in kako pogosti obiskovalci so.
Sedmo, osmo in deveto vprašanje se nanaša na vrsto literature, ki si jo uporabniki
izposojajo, koliko knjig si izposodijo in v katerem jeziku so. O nakupu knjig(e) v
preteklem letu so anketiranci odgovarjali pri naslednjih dveh vprašanjih. Če so anketiranci
odgovorili, da ne berejo knjig v angleškem jeziku, se je anketa zaključila. Vsi, ki so izbrali
odgovor da, so dobili naslednjih sedem vprašanj, navezujočih se na branje v angleškem
jeziku. Zadnji dve vprašanji sta bralce v angleškem jeziku povprašali po mnenju oziroma
zadovoljstvu z zbirko v angleškem jeziku. Petnajst vprašanj je imelo en možen odgovor,
šest vprašanj pa dva ali več. Enajst vprašanj je bilo sestavljenih kot zaprti tip, devet pa jih
je bilo odprto-zaprtega tipa.
Intervju je bil pripravljen v obliki okvirnih vprašanj, na podlagi katerih je dialog potekal.
Najprej so nas zanimale delovne izkušnje, sledila so vprašanja, ki so se navezovala na
gradivo v angleškem jeziku. Sledeči sklop vprašanj se je nanašal na zbirke v angleškem
jeziku, zadnji sklop pa se je osredotočil na podarjena gradiva in financiranje.

5.3 IZVEDBA RAZISKAVE
Celotna izvedba raziskave je časovno obsegala dva tedna. Anketo smo na spletu objavili
20. februarja in jo blokirali 6. marca. Za spletno anketiranje smo se odločili zaradi boljše
dostopnosti, večjega odziva in večje anonimnosti anketirancev in s tem tudi bolj
odkritosrčnih odgovorov. Problem smo imeli s pridobitvijo uporabnikov upokojencev, ki
manj pogosto uporabljajo računalnike. Težavo smo skušali odpravili tako, da smo v
Knjižnici A. T. Linharta Radovljica na računalniku v bližini izposojevalnega pulta odprli
anketo in prosili starejše uporabnike za reševanje. S pomočjo direktorice Občinske
knjižnice Jesenice, Veronike Osredkar, in njenega kolektiva ter Kluba jeseniških študentov
se je anketa razširila tudi k jeseniškim uporabnikom knjižnice. Izvedba intervjuja je
potekala 6. marca v delovnem času knjižnice. Z dovoljenjem smo zvočni posnetek posneli
na mobitel in ga kasneje zapisali.
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6

REZULTATI

Rezultati analize odgovorov študentov si sledijo v istem vrstnem redu, kot so postavljeni v
anketnem vprašalniku, ki je priložen v prilogi. Rezultati so pri analizi vsakega vprašanja
predstavljeni tudi v obliki grafa – tortnega ali stolpičnega. Anketo je ustrezno zaključilo
416 uporabnikov, nepopolnih je bilo 798 (668 jih je kliknilo samo na nagovor, 130
anketirancev pa je prekinilo anketo).

SPOL
Za namen raziskave smo potrebovali podatek o deležu anketiranih moških in deležu
anketiranih žensk. V anketi je sodelovalo 91 moških (22 % vseh anketirancev) in 325
žensk (78 % vseh anketirancev).

Spol

22%
Moški
Ženski
78%

Slika 10: Odgovor na vprašanje o spolu.

STOPNJA IZOBRAZBE
V anketnem vprašalniku so anketiranci izbrali svojo stopnjo izobrazbe; največji delež
anketirancev je zaključilo šolanje z diplomo/magisterijem, teh anketirancev je 165 (ali 40
%). Sledi jim delež 116 ljudi (oziroma 28 %) z dokončano srednjo šolo/gimnazijo. 69
uporabnikov ima zaključeno visoko šolo, kar predstavlja 17 %. Srednjo poklicno šolo ima
narejeno 26 anketirancev (ali 6 %), osnovno šolo pa je opravilo 25 uporabnikov oziroma 6
%. 15 anketirancev je izbralo odgovor znanstveni magisterij/doktorat, kar predstavlja
najmanjši, 4% delež.
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Stopnja izobrazbe
40%
20%
0%

Slika 11: Odgovor na vprašanje o stopnji izobrazbe.

STATUS
Najprej smo želeli pridobiti podatke o starosti, a smo se po posvetu z mentorjem odločili za
preoblikovanje vprašanja, saj je bolj smiselno, da v analizo vključimo tudi skupine, kot so
osnovnošolci, dijaki in študentje.
Največja deleža anketirancev pripadata zaposlenim, kar znaša 59 % oziroma 246
zaposlenih in 61 anketirancev v drugi skupini, študentom (15 %). Najmanj je bilo
osnovnošolcev (17 anketirancev oziroma 4 %) in nezaposlenih (18 anketirancev, kar je 4
%).

Status
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Slika 12: Odgovor na vprašanje o statusu.
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KJE SO DOBILI KNJIGO, KI SO JO NAZADNJE PREBRALI
Na vprašanje o izvoru zadnje prebrane knjige je 284 anketirancev oziroma 68 %
odgovorilo, da so si knjigo izposodili v knjižnici. 30 anketirancev si je knjigo izposodilo
pri prijatelju, 30 vprašanih (oziroma 7 %) si je knjigo kupilo v knjigarni. Najmanjši delež 2
% ali 9 vprašanih si je knjigo preneslo s spleta. Šest anketirancev (ali 1 %) je izbralo
možnost »Drugo«, kjer so napisali različne odgovore: pri učiteljici angleščine, v službi,
antikvariat, ne berem.

Imam jo v
Drugo
Prenesel sem
domači
knjižnici.
1%
jo s spleta.
5%
2%
Kupil sem jo
preko spleta.
6%

Dobil sem jo v
dar.
3%

Kupil sem jo v
knjigarni.
7%
Izposodil sem
si jo pri
prijatelju.
7%

Izposodil sem si
jo v knjižnici.
69%

Slika 13: Odgovor na vprašanje o izvoru knjige, ki so jo nazadnje prebrali.

KAKO POGOSTO OBIŠČEJO KNJIŽNICO
Na vprašanje o pogostosti obiska knjižnice je največ uporabnikov (128 oziroma 31 %)
odgovorilo, da jo obišče dvakrat na mesec, sledi jim 100 anketirancev, kar predstavlja 24
%, ki jo obišče trikrat na mesec. 51 anketirancev (kar znaša 12 %) je izbralo možnost
»Drugo«, kjer so podali različne odgovore: dva anketiranca jo obiščeta zelo redko, pet jih
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je zaposlenih v knjižnici, šest oseb jo obišče vsak dan, 38 pa jih je podalo raznolike
odgovore:
–

4-krat na teden,

–

petkrat na teden,

–

nekajkrat letno,

–

skoraj nikoli,

–

posebne priložnosti,

–

občasno,

–

po potrebi,

–

dnevno.

Kako pogosto obiščete knjižnico?
12%

14%

Enkrat na teden

Dvakrat na mesec

19%

Enkrat na mesec
31%
24%

Vsake tri mesece
Drugo

Slika 14: Odgovor na vprašanje o pogostosti obiskovanja knjižnice.

KATERO KNJIŽNICO OBISKUJEJO
Ker v raziskavi primerjamo vse tri knjižnice, je zelo pomembno, da vemo, koliko
anketirancev obiskuje Knjižnico A. T. Linharta Radovljica, Mestno knjižnico Kranj ali
Občinsko knjižnico Jesenice. Največji delež vprašanih ima knjižnica v Radovljici, ki jo
obiskuje 289 anketirancev oziroma 69 %, najmanjši pa kranjska knjižnica (53 anketirancev
oziroma 13 %). Občinsko knjižnico Jesenice obiskuje 74 vprašanih, kar predstavlja 18 %.
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Katero knjižnico obiskujete?
18%

Knjižnico A. T. Linharta
Radovljica
Mestno knjižnico Kranj

13%

Občinsko knjižnico
Jesenice

69%

Slika 15: Odgovor na vprašanje, katero knjižnico obiskujejo.

KAJ SI NAJBOLJ POGOSTO IZPOSOJAJO
Zanimalo nas je, kaj si uporabniki v največji meri izposojajo. Največ anketirancev je
izbralo leposlovje (181 oziroma 44 %), dva odstotka manj (ali 173 anketirancev) je izbralo
odgovor izposoje tako leposlovja kot stroke. Najmanjši odstotek (15 % ali 62 vprašanih) si
najpogosteje izposoja strokovno literaturo.

Kaj si najpogosteje izposojate?

42%

43%

Leposlovje
Strokovno literaturo
Oboje

15%

Slika 16: Odgovor na vprašanje, kaj si najbolj pogosto izposojajo.

IZPOSOJA KNJIG V ZADNJEM LETU
Zanimalo nas je, koliko knjig so si anketiranci izposodili v zadnjem letu. Največ
anketirancev je izbralo odgovor do 10 knjig (143 oziroma 34 %), najmanjši delež, ki znaša
16 %, ima 65 izpraševancev, ki so odgovorili, da so si izposodili več kot 50 knjig.
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Približno koliko knjig ste si
izposodili v zadnjem letu?
16%

do 10

34%

med 10 in 30

18%

med 30 in 50
več kot 50
32%

Slika 17: Odgovor o številu izposojenih knjig v zadnjem letu.

ŠTEVILO IZPOSOJENIH KNJIG V ANGLEŠKEM JEZIKU
Za potrditev ali ovržbo druge in tretje hipoteze nas je zanimalo število izposojenih knjig v
angleškem jeziku. 199 anketirancev (oziroma 48 %) je odgovorilo, da si niso izposodili
nobene knjige v angleškem jeziku, 164 izprašancev (oziroma 39 %) pa jih je izbralo
odgovor »manj kot tretjina«. Najmanj ljudi (13 oziroma 3 %) je podalo odgovor »več kot
tretjina« in »več kot polovica« (13 anketirancev oziroma 3 %).

Približno koliko izposojenih
knjig je bilo v angleškem jeziku?
3% 3%
6%
Nobena
Manj kot tretjina
49%
39%

Manj kot polovica
Več kot polovica
Večina

Slika 18: Odgovor o številu izposojenih knjig v angleškem jeziku v zadnjem letu.

ŠTEVILO KUPLJENIH KNJIG V ZADNJEM LETU
Za potrditev ene izmed hipotez nas je zanimalo, koliko knjig so anketiranci kupili v
preteklem letu. Največje število vprašanih (189 oziroma 45 %) je kupilo 2 do 5 knjig,
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najmanj anketirancev je izbralo možnost »več kot 21 knjig«, kar predstavlja 2% delež ali
10 ljudi.

Približno koliko knjig ste v zadnjem
letu kupili?
5% 2%

12%

Nobene
35%

Do 5
Med 6 in 10
Med 11 in 20

Več kot 21

46%

Slika 19: Odgovor o številu kupljenih knjig v zadnjem letu.

ŠTEVILO KUPLJENIH KNJIG V ANGLEŠKEM JEZIKU
Prav tako pomembne ugotovitve za našo raziskavo se nanašajo na vprašanje, ki poizveduje
po številu kupljenih knjig v angleškem jeziku. Največ odgovorov (283) se je nanašalo na
prvo možnost »nobena«, kar predstavlja 68% delež. 13 anketirancev (oziroma 3 %) je
odgovorilo, da je bilo kupljenih knjig v angleškem jeziku manj kot polovica (od vseh
kupljenih knjig).

Približno koliko kupljenih knjig je
bilo v angleškem jeziku?
3%

4%

8%
Nobena
Manj kot tretjina

17%

Manj kot polovica
68%

Več kot polovica
Večina

Slika 20: Odgovor o številu kupljenih knjig v angleškem jeziku.
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BRANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU
Vprašanje nam je podalo sledeče odgovore: 269 anketirancev (ali 65 %) bere v angleškem
jeziku, 147 jih je odgovorilo, da ne berejo v angleškem jeziku.

Ali berete v angleškem jeziku?

35%
Da
Ne
65%

Slika 21: Odgovori o branju knjig v angleškem jeziku.

BRANJE V DRUGEM TUJEM JEZIKU
Spraševali smo po branju v drugem tujem jeziku in dobili sledeče odgovore: največ
anketirancev (265 oziroma 64 %) jih je izbralo odgovor »Nobenem«, najmanj jih bere v
španskem (11 oziroma 2 %) jeziku. Bosanki, hrvaški in srbski jezik so prva izbira pri
branju v tujem jeziku – 80 anketirancev, kar predstavlja 17% delež. 11 uporabnikov je
označilo možnost »Drugo«, kjer se zapisali, da berejo: 4 v francoskem jeziku, 2 v
slovaškem, 2 v češkem, 1 v nizozemskem, 1 v švedskem in 1 v kitajskem jeziku.
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Ali berete knjige tudi v drugem tujem
jeziku?
Nemškem
16%

Bosanskem/hrvaškem/srbsk
em
Ruskem

17%
58%

Italijanskem
1%
3%
2%

3%

Španskem

Slika 22: Odgovori o branju knjig v drugem tujem jeziku.

RAZLOG ZA NEBRANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU
97 vprašanih (oziroma 66 %) ne bere v angleškem jeziku, ker ne znajo dovolj dobro
angleško. Najmanj anketirancev (10 kar predstavlja 7% delež) raje bere v drugem tujem
jeziku. Trije uporabniki knjižnic so napisali svoje odgovore pod »Drugo«:
– ker se nikoli nisem učila angleščine,
– ker se zavedam pomembnosti uporabe maternega jezika,
– ker raje berem v slovenščini …
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Slika 23: Odgovori na vprašanje o razlogih za nebranje v angleškem jeziku.

6.1 NADALJEVANJE ANKETE ZA BRALCE V ANGLEŠKEM JEZIKU
269 anketirancev je pri vprašanju »Ali berete v angleškem jeziku?« odgovorilo pritrdilno
in se jim je zato prikazalo še šest dodatnih vprašanj na temo branja v angleškem jeziku.
NAJBOLJ POGOSTO IZPOSOJANE KNJIGE V ANGLEŠKEM JEZIKU
Leposlovje si izposoja 164 uporabnikov (oziroma 61 %), ostalih 39 % anketirancev v večji
meri bere strokovno literaturo.

Katere knjige v angleškem jeziku si
najpogosteje izposojate?

39%

Leposlovne
Strokovne
61%

n=269

Slika 24: Odgovori na vprašanje o knjigah v angleškem jeziku, ki si jih najraje izposojajo.
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NAJBOLJ BRANA ZVRST ROMANOV V ANGLEŠKEM JEZIKU
Ker so anketiranci na voljo imeli več možnih odgovorov, smo dobili skupno 448 izbranih
možnosti. Največje število anketirancev (90 oziroma 20 %) najraje bere ljubezenske
romane in kriminalne romane (82 oziroma 18 %), najmanj vprašanih, 38 oseb, bere
znanstvenofantastične romane, kar predstavlja 8% delež. 42 uporabnikov ali 10 % je
odgovorilo s svojimi besedami pod možnostjo »Drugo«: resnične zgodbe, za začetnike,
enostavne tekste, stripe, biografije, kuharske, tehnične, vodnike, japonske mange,
družbenokritične …
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Slika 25: Odgovori na vprašanje o zvrsteh romanov v angleškem jeziku, ki jih najraje berejo.

KAKO NAJBOLJ POGOSTO DOBIJO KNJIGE V ANGLEŠKEM JEZIKU
Izpraševanci so imeli možnost izbrati več odgovorov hkrati. Skoraj polovica anketirancev
(160 ali 43 % ) si knjige izposodi v knjižnici, v manjšini je 26 izpraševancev (oziroma 7
%), ki so knjigo dobili kot darilo. 13 jih je zapisalo različne odgovore: trije berejo preko
spleta, eden si jih izposodi pri učiteljici angleščine, doma, izmenjava knjig …
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Slika 26: Odgovori na vprašanje kje dobijo knjige v angleškem jeziku.

RAZLOG ZA BRANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU
Možnih je bilo več odgovorov; večina anketirancev, 113 oziroma 24 %, bere v angleškem
jeziku, ker želijo izboljšati svoje znanje angleškega jezika. Najmanjše število
izpraševancev (50 ali 10 %) jih ne more dočakati slovenskega prevoda in se raje lotijo
knjige v angleškem jeziku. Možnost »Drugo« je izbralo 25 ljudi, kar predstavlja 5 % in so
zapisali sledeče: 11 jih bere v angleškem jeziku, ker ne obstajajo dotične knjige v
slovenskem jeziku, eden zaradi šolskih obveznosti, zaradi cene, ker je original boljši,
zaradi študija …
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Slika 27: Odgovori na vprašanje o razlogu za branje knjig v angleškem jeziku.

OSEBA, KI JE ZASLUŽNA ZA NAVDUŠENJE ANKETIRANCEV NAD BRANJEM V
ANGLEŠKEM JEZIKU
Večina jih je odgovorila, da jih ni nihče navdušil (168 anketirancev oziroma 63 %)
ponujeno možnost »Knjižničar« ni izbral nihče. Pri »Razno« jih je 10 (od 17) napisalo, da
so se sami navdušili, dvema je bil razlog študijski proces, dva anketiranca pa sta zapisala,
da je vzrok v stroki.

Kdo vas je navdušil nad branjem v
angleškem jeziku?
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Slika 28: Odgovori na vprašanje o tem, kdo jih je navdušil nad branjem v angleškem jeziku.
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ZADOVOLJSTVO Z ZBIRKO KNJIG V ANGLEŠKEM JEZIKU
Za potrditev hipoteze o zadovoljstvu uporabnikov z obstoječo zbirko v angleškem jeziku
smo potrebovali sledeče podatke. Večina anketirancev je zadovoljna z obstoječo zbirko
(173 oziroma 64 %), nezadovoljnih je 96, kar predstavlja 36% delež.

Ste zadovoljni z zbirko knjig v
angleškem jeziku v vaši knjižnici?

36%
Da
Ne
64%

n=269
Slika 29: Odgovori na vprašanje o zadovoljstvu z zbirko knjig v angleškem jeziku.

RAZLOG ZA NEZADOVOLSTVO Z OBSTOJEČO ZBIRKO V ANGLEŠKEM JEZIKU
Anketiranci so imeli na voljo več možnih odgovorov. Za premajhno zbirko se jih je
odločilo največje število (94 ali 35%), najmanj jih meni, da jim knjižničarji zaradi
nepoznavanja zbirke ne znajo svetovati (7 oziroma 3 %). 12 jih je izbralo možnost
»Drugo« so dopisali sledeče:
–

omejenost zaradi strokovnosti,

–

iščem manj zahteven žanr, ki je vedno na voljo,

–

pomanjkanje literature,

–

knjižnica nima dovolj denarja, da bi kupovala večji nabor tujejezičnega
leposlovja,

–

premalo za začetnike …
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Slika 30: Odgovori na vprašanje, kaj jih moti pri zbirki v angleškem jeziku.

6.2 PRIMERJAVA REZULTATOV UPORABNIKOV KNJIŽNICE A. T.
LINHARTA RADOVLJICA, MESTNE KNJIŽNICE KRANJ IN
OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE
Ker smo izbrali vzorec teh treh splošnih knjižnic, se nam je zdelo zanimivo, da
primerjamo, kako se razlikujejo rezultati branja v angleškem jeziku, zadovoljstvo z zbirko
v angleškem jeziku in drugi jeziki, v katerih anketiranci berejo literaturo.
Anketiranci radovljiške splošne knjižnice so v največji meri vešči branja v angleškem
jeziku, saj jih je 67 % (193 oseb) odgovorilo pritrdilno. Najmanj jih bere v tem tujem
jeziku v Mestni knjižnici Kranj; slednji so predstavljali 58% delež (31 oseb).
Najbolj zadovoljni z zbirko v angleškem jeziku so uporabniki Knjižnice A. T. Linharta,
najmanj pa anketiranci, ki obiskujejo Občinsko knjižnico Jesenice (51% delež ali 23 oseb).
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Slika 31: Primerjava rezultatov radovljiške, kranjske in jeseniške splošne knjižnice o branju v angleškem jeziku
in zadovoljstvu z zbirko v angleškem jeziku.

Drugi tuji jezik, v katerem uporabniki največ berejo v Knjižnici A. T. Linharta, je
bosanščina/hrvaščina/srbščina (20% delež), najmanj pa v španskem in ruskem jeziku (2%
anketirancev). V kranjski splošni knjižnici prevladuje branje v nemškem jeziku (s 17 %),
nihče izmed anketirancev ni izbral odgovora »v španskem« ali v »ruskem« jeziku.
Bosanki/hrvaški/srbski jezik so jeziki, ki dominirajo med anketiranci Občinske knjižnice
Jesenice, z 19% deležem, najmanj jih bere v ruskem jeziku (1 %).
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Slika 32: Primerjava rezultatov radovljiške, kranjske in jeseniške splošne knjižnice o drugih tujih jezikih, v
katerih berejo knjige.
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REZULTATI INTERVJUJA

Vodja nabave Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Rudi Meden, opravlja svoje delo od
leta 1994. Pred tem je delal v Cankarjevi založbi in založbi Oxford. Po izobrazbi je
diplomirani prevajalec iz angleškega jezika. Z zbirko v angleškem jeziku ni popolnoma
zadovoljen, saj meni, da manjkajo klasiki in nagrajene knjige.
Nabava knjig v angleškem jeziku ni nikjer definirana, kar je dobro, ker ni omejitev, po
drugi strani pa je težko ukrepati brez smernic. Knjige kupuje po lastni presoji, deloma tudi
po željah uporabnikov in v sodelovanju s projektom »Keep calm and read«. Večinoma
poteka nakup preko potnikov, ki pridejo v knjižnico. Ker se knjige v angleškem jeziku (v
primerjavi s slovenskimi) cenovno zelo ugodne, lahko z danimi finančnimi sredstvi naredi
zelo veliko. Meni, da bi moral biti nakup knjig v angleškem jeziku bolj načrtovan in
sistematiziran. Želi si večje sugestije s strani sodelavcev.
Število darov se mu zdi zadovoljivo, vendar pa niso vse knjige primerne za vpis v zbirko
(poškodbe, starost, ni kreiranega zapisa v Cobissu). Opazil je veliko količino darov od
blejskih hotelov, ki jih vpišejo v blejsko enoto.
Pravi, da bo velika sprememba z novo knjižnico, kjer se bodo ovire pomanjkanja prostora
odstranile. Zbirka v angleškem jeziku bo bolj vidna, pregledna, lahko se jo bo razdelilo na
več kategorij (dramska in klasična dela, žanri), kar bo pritegnilo več uporabnikov in
posledično povečalo izposojo teh knjig.

7.1 PROJEKT ZA VZPODBUJANJE BRANJA »KEEP CALM AND
READ« ALI »BERI IN SE ZBERI«
Primer dobre prakse je projekt, ki smo ga omenili v teoretičnem delu, prav tako pa ga je
izpostavil tudi vodja nabave radovljiške splošne knjižnice, Rudi Meden. Projekt je nastal v
sodelovanju z učiteljico angleškega jezika v Osnovni šoli Gorje, Brigito Škufca. Strinjali
smo se, da bi knjižnica in šola lahko sodelovali in skušali navdušiti mlade bralce 8. in 9.
razreda nad knjigami v angleškem jeziku v Knjižnici A. T. Linharta. Projekt smo si
zamislili tako, da je knjižničarka Nina Škufca pripravila vsebino za bibliopedagoško uro, ki
bi potekala med učno uro angleškega jezika. Predstavila bi najbolj zanimive knjige in
otrokom ponudila možnost izposoje v izbrani enoti. Projekt smo poimenovali "Keep calm
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and read", kar v prevodu pomeni "Beri in se zberi", dobili podporo direktorice in kolektiva
ter pričeli z izvajanjem zastavljenega projekta. Najprej smo v gorjanski osnovni šoli
opravili pilotsko bibliopedagoško uro. Potekala je meseca maja v šolskem letu 2014/2015
za učence 9. razreda. Izbrali in predstavili smo okoli 30 knjig v angleškem jeziku z
učencem privlačno tematiko. Informirali smo jih o brezplačni članarini do 18. leta v
Knjižnici A. T. Linharta Radovljica in jih povabili k obisku ter izposoji knjig. Svoja imena
in priimke so vpisali na listke in jih vstavili v želeno knjigo, ki jih je čakala v gorjanski
enoti.
Zanimanje je bilo veliko, zato smo s projektom nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu
(2015/2016). Obiskali smo še osnovne šolo A. T. Linharta Radovljica (9. a- in b-razred ter
8. a-razred), Frana S. Finžgarja Lesce (8. a in 8. b) ter prof. dr. Josipa Plemlja Bled (9. a, b
in c). Bibliopedagoške ure smo izvajali tako, da smo določene knjige navezali na obstoječe
znane filme in serije, ki so bile posnete po knjižnih predlogah. Menili smo, da je ta način
bližji mlajši generaciji, ki preživijo več časa za računalnikom in so relativno seznanjeni s
filmsko industrijo. Po vsakem obisku v šoli smo knjige nesli v določeno enoto, kamor so si
jih učenci prišli izposodit. Zanimanje je bilo opazno, zaradi česar smo z veseljem in
zanosom nadaljevali s povezovanjem z učitelji angleškega jezika. Z vodjem nabave,
Rudijem Medenom, smo začeli sodelovati in posledično se je povečalo število knjig v
angleškem jeziku, namenjenih za mlajše bralce. Te knjige smo začeli opremljati z oznako
"ml 821.111" in jih postavili na ločene police ter jih označili z jasno vidnimi napisi.
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Slika 33: Police s knjigami v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica v angleškem jeziku za mlajše bralce.
Vir: N. Škufca, osebna komunikacija, januar 2017.

V šolskem letu 2016/2017 smo izvedli projekt v gorjanski (8. a in 9. a) in leški (9. a in b)
osnovni šoli. Spremenili smo koncept izvedbe. Učence smo razdelili v skupine po tri ali
štiri osebe in jim izročili listek z naslovom knjige v angleškem jeziku. Napisati so morali
prevod v slovenskem jeziku in zvrst knjige. Po skupinski diskusiji so jim bile izročene
knjige (po 10 vsaki skupini), iz katerih so izbrali knjige, po katerih si bili posneti filmi in
serije. O vsaki posamezni knjigi smo se pogovorili in jo predstavili. Nov način izvedbe je
bil učencem bolj zanimiv, interaktivno je spodbujal njihov interes in sodelovanje, povratne
informacije učiteljev angleščine o zadovoljstvu učencev so bile zelo spodbudne, zato bomo
projekt izvajali tudi v prihodnje.
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Slika 34: Projekt "Keep calm and read" v gorjanski osnovni šoli.
Vir: N. Škufca, osebna komunikacija, februar 2017.

Projekt je bil do sedaj zelo uspešen, kar je razvidno pri letni statistiki, ki jo naredijo v
Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, saj je je dvignila izposoja knjig v angleškem jeziku v
matični knjižnici (v šolskem letu 2014/2015 je bilo izposojenih romanov v angleškem
jeziku 4798, naslednje leto 5799) in v enoti Bled (v šolskem letu 2014/2015 je bilo 1626
izposojenih romanov v angleškem jeziku, naslednje leto 2021) in Gorje (v šolskem letu
2013/2014 je bilo 307 izposojenih romanov v angleškem jeziku, naslednje leto 408).
Izvajal se bo še naprej, naš cilj je vsako drugo šolsko leto obiskati učence 9. razreda
osnovne šole v Gorjah, Radovljici, Lescah, Bledu in Lipnici, s čimer bi pokrili vso
generacijo otrok, ki bi lahko bili potencialni uporabniki knjižnice A. T. Linharta
Radovljica (in njenih enot) ter tudi bralci knjig v domačem in angleškem jeziku.
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DISKUSIJA

Pridobljene ankete smo analizirali s pomočjo spletne strani 1ka.si in s programsko opremo
Microsoft Excel 2010, s katero smo prišli do primerjave odgovorov anketirancev. Potrditev
ali zavrnitev hipotez smo preverjali s statističnimi metodami v Excelu, postopek in formule
so bolj podrobno opisane v nadaljevanju.
H1: Uporabniki Mestne knjižnice Kranj, Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in
Občinske knjižnice Jesenice so zadovoljni z zbirko literature v angleškem jeziku.
Izvedli smo parametrični test, pri čemer smo ničelno hipotezo postavili tako, da je delež
uporabnikov, ki je odgovoril z DA, enak 50 % 𝐻0 (𝑝𝑑𝑎 = 𝑝0 ). Alternativna hipoteza pa
trdi, da je delež uporabnikov, ki je odgovoril z DA, večji od 50 % 𝐻0 (𝑝𝑑𝑎 > 𝑝0 ). Nato smo
določili stopnjo značilnosti testa α = 0.1, 𝑝0 = 0.5. Sledila je določitev testne statistike Z,
ki je normalno porazdeljena. Vrednost testne statistike glede na rezultate ankete in
predpostavljeno ničelno hipotezo je 4.7. Interval zavračanja določimo iz table za normalno
porazdelitev pri 𝑍α in znaša od 1.28 do neskončno.
𝑝𝑑𝑎 =

𝑍=

173
= 0.643
269
𝑝𝑑𝑎

√𝑝0 (1 − 𝑝0 )
𝑛
𝑘𝑗𝑒𝑟 𝑗𝑒 𝑛 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑘𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖ℎ

= 4.69

V primeru, ko testna statistika leži znotraj intervala, ničelno hipotezo zavrnemo. V našem
primeru to drži in velja alternativna hipoteza, torej lahko trdimo, da je več kot 50 %
uporabnikov zadovoljnih z zbirko v angleškem jeziku.
H2: Starejši uporabniki berejo le v slovenskem jeziku.
Ničelna hipoteza H0 trdi, da so skupine homogene glede na kriterij, alternativna hipoteza
pa, da niso. Izračunana testna statistika je 26.8.
Po izračunu testne statistike določimo področje zavračanja 𝑆𝑐 . Testna statistika

je

porazdeljena, pri čemer je r število starostnih skupin, c pa število možnih vrednosti
kriterija (dva).
𝜒

2
(𝑟−1)(𝑐−1);α

= 9.24
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Če je vrednost testne statistike večja od kritične vrednosti, ničelno hipotezo zavrnemo. V
tem primeru je testna statistika večja od kritične vrednosti, torej ničelno hipotezo H0
zavrnemo. Velja alternativna hipoteza, ki trdi, da so skupine nehomogene glede na kriterij,
torej lahko trdimo, da ima status vpliv na to, ali oseba bere v angleščini ali ne.
Pri ugotavljanju, ali upokojenci berejo v angleščini, smo porazdelitev odgovorov
aproksimirali z normalno porazdelitvijo. Izvedli smo parametrični test, pri čemer smo
ničelno hipotezo postavili tako, da je delež uporabnikov, ki je odgovoril z NE, enak 50 %
𝐻0 (𝑝𝑛𝑒 = 𝑝0 ), alternativna hipoteza pa trdi, da je delež uporabnikov, ki je odgovoril z NE,
večji od 50 % 𝐻0 (𝑝𝑛𝑒 > 𝑝0 ). Sledila je določitev testne statistike Z, ki je normalno
porazdeljena. Vrednost testne statistike glede na rezultate ankete in predpostavljeno
ničelno hipotezo je 0.94. V primeru, ko testna statistika leži znotraj intervala, ničelno
hipotezo zavrnemo. V našem primeru testna statistika leži izven interval zavračanja, zato
ničelno hipotezo ne zavrnemo. Lahko trdimo, da več kot 50 % upokojencev bere v
angleškem jeziku.
H3: Uporabniki, ki kupujejo knjige, tudi več berejo v angleškem jeziku.
Ničelna hipoteza H0 trdi, da so skupine homogene glede na kriterij, alternativna hipoteza
pa, da niso. Izračunana testna statistika je 31.3.
Po izračunu testne statistike določimo področje zavračanja 𝑆𝑐 . Pri testni statistiki smo
razdelili skupine glede na število kupljenih knjig.
𝜒

2
(𝑟−1)(𝑐−1);α

= 9.24

Testna statistika je večja od kritične vrednosti, torej ničelno hipotezo H0 zavrnemo. Velja
alternativna hipoteza, zato lahko trdimo, da ljudje, ki kupujejo knjige, tudi berejo v
angleškem jeziku in obratno.
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9

ZAKLJUČEK

Angleški jezik je povsod prisoten, njegovo znanje je pomembno med šolanjem, v službi in
v prostem času (uporaba spleta, gledanje filmov, poslušanje glasbe). Mlajša generacija
veliko posega po gradivu v tujem jeziku in bi se posledično tudi knjižnice v večji meri
morale prilagoditi trendom. Če bi mlajši bralci odkrili zanimive, raznolike in aktualne
knjige, bi jim vzbudili željo po izposoji teh knjig.
Dobljeni rezultati potrjujejo, da so uporabniki vseh treh splošnih knjižnic zelo zadovoljni z
zbirko literature v angleškem jeziku, kar nas je presenetilo, saj se nam zdi, da bi bile vse
omenjene zbirke lahko bolj pregledne, bogatejše in uporabniku prijaznejše. Vzroki so
lahko različni: splošne knjižnice imajo relativno dobre zbirke gradiva v angleškem jeziku,
projekt »Keep calm and read«, problem z vzorcem (mogoče bi bili rezultati drugačni, če bi
na anketo odgovorili vsi uporabniki izbranih knjižnic, ki berejo v angleškem jeziku).

Hipotezo, ki trdi, da upokojenci uporabniki berejo samo v slovenskem jeziku, nismo mogli
ne potrditi in ne ovreči, saj so bili odgovori preveč izenačeni. Nismo pričakovali takega
rezultata, saj smo menili, da večina starejših uporabnikov ne bere v angleškem jeziku.
Ugotovitev se nam zdi zanimiva, saj potrjuje trditve, da knjižnico obiskujejo večinoma bolj
izobraženi ljudje, kar se odraža tudi pri starejši generaciji. Z znanjem angleškega jezika se
jim olajšajo izleti v tujino, poznavanje današnjih elektronskih naprav (pametni telefoni,
bralniki, avtomobilska navigacija …) in posledično lažje razumevanje mlajših generacij.
Rezultat se nam ne zdi popolnoma verodostojen, saj smo zaradi metodologije (spletna
anketa) pridobili predvsem bolj izobražene in razgledane uporabnike, ki so vešči uporabe
računalnikov in je večja verjetnost, da aktivno obvladajo angleški jezik.
Trditev, da uporabniki, ki kupujejo knjige, tudi berejo v angleškem jeziku, je bila uspešno
potrjena. Rezultat je bil pričakovan, saj so to predpostavko potrdili (sicer nanašajoč na
knjige v slovenskem jeziku) že Rugelj idr. (2014). Iz pogovorov z uporabniki v Knjižnici
A. T. Linharta smo predvideli dobljeno potrditev. Zdi se nam logično, da ljubitelji branja v
angleškem jeziku tudi kupujejo knjige v tem jeziku, saj so cenejše od slovenskih prevodov,
izbira je enormna, poštnina preko nekaterih spletnih strani brezplačna in ker vsega gradiva,
ki si ga uporabniki želijo, ni na voljo v knjižnici.

64

ŠKUFCA, N. Knjige v angleščini v slovenskih splošnih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
Zbirko v angleškem jeziku bi lahko izpostavili na socialnih omrežjih (objava na
Facebooku, Twitterju, Instagramu), kjer so mladi bralci, ki berejo v angleškem jeziku, zelo
dejavni. Lahko bi vsakokrat novo vpisano knjigo v angleškem jeziku tudi objavili na
spletnem mediju, zraven dodali še fotografije (knjig in filmskega plakata) ter bralce
povabili k izposoji. Ker je večina uporabnikov knjižnice tudi ljubiteljev medijskih vsebin,
bi ob izidu filma ali serije, posnete po knjižni predlogi, spomnili na izvorno knjigo. Opazili
smo še, da razpolaganje z gradivi v knjižnici samo po sebi ne zadošča, saj uporabniki lažje
najdejo in izberejo knjige, ki so pregledno zložene na policah, jasno označene in vidne. Če
se nad polico s knjigami v angleškem jeziku obesi opazen večji napis »KNJIGE V
ANGLEŠČINI«, obstaja boljša verjetnost, da jih uporabnik opazi in se odloči za njihovo
izposojo. Uporabnikovo predstavo o lokaciji določenih knjižnih vsebin bi lahko izboljšali s
postavitvijo virtualne knjižnice na spletni strani. Veliko knjižnic in muzejev že nudi to
možnost, saj ljudje na ta način spoznajo notranjost prostorov in lego njim zanimivih
objektov, kar jim omogoča bolj samostojen obisk. Še ena možnost, ki bi uporabnikom
olajšala brskanje med policami, je velika tabla, ki bi stala tik ob glavnih vratih knjižnice.
Na njej bi bil pregleden, enostaven načrt knjižničnih zbirk glede na tloris knjižnice in
lokacijo knjižnih polic.
Za osveščanje bralcev za branje v angleškem jeziku se v Knjižnici A. T. Linharta
Radovljica izvaja projekt »Keep calm and read« (namenjen mladim), ki se bo izvajal še v
prihodnje. Projekt pozitivno vpliva na uporabo gradiva v angleškem jeziku, saj smo
mladim bralcem predstavili knjige s privlačnimi vsebinami in jim na ta način pokazali, da
je branje knjig lahko zabavno in v užitek, s čimer so si jih bolj pogosto izposojali. Razložili
smo jim, kako so besedila enostavna, besedni zaklad na nivoju osnovnošolskih učencev ter
jim določene odlomke tudi na glas prebrali, s čimer smo jih skušali prepričati, da imajo
znanje angleškega jezika dovolj dobro za branje predstavljenih knjig in da ga bodo z
rednim branjem v angleškem jeziku ohranjali ter dvignili na višjo raven. Pridružil bi se mu
lahko še podobno zasnovan projekt promocije knjig v angleškem jeziku za ostale starostne
skupine. Za bralce začetnike (5–7 let) bi lahko priredili posebne pravljične urice v okviru
rednega programa knjižnic, kjer bi npr. imeli s seboj zajčka, ki bi ga otroci božali, poslušali
pravljico, povezano z živalmi, ter se hkrati učili enostavnih besed v angleškem jeziku,
povezanih s kmetijo. Uspešen projekt v osnovnih šolah bi lahko izvedli tudi v 6. in 7.
razredu, seveda bi morali prilagoditi težavnost izbranih angleških knjig. V primeru
zanimanja bi lahko v knjižnici organizirali bralno značko v tujem jeziku, bralne krožke z
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ljudmi, ki jim slovenski jezik ni materni jezik ter celo tečaje tujih jezikov za različne
generacije in predznanja. Tečaji bi lahko bili tudi tematski, npr. sporazumevanje na
potovanju. Potencial na področju gradiv tujih jezikov imajo tudi pripomočki za samostojno
učenje jezika.
Tudi mi smo ugotovili, da v angleškem jeziku ne berejo in kupujejo le mlajši bralci, ampak
uporabniki vseh starosti. Ker se je trend branja spremenil, se morajo knjižnice temu
prilagoditi, saj bodo le tako ustregle svojim uporabnikom. Angleščina je postala prvi tuji
jezik v svetu, večina ljudi bi jo rada poznala. Ker je branje najboljši način za utrjevanje in
učenje jezika, morajo knjižnice slediti temu trendu in posledično prilagoditi nabavno
politiko. Knjižnice bi morale v večji meri spodbujati branje v angleškem jeziku tudi preko
projektov podobnim »Keep calm and read«, ki jih primanjkuje. V Knjižnici A. T. Linharta
Radovljica smo raziskali spletne knjigarne v tujini in izdelali seznam najbolj priljubljenih
knjig v angleškem jeziku, ki smo ga posredovali založbi Učila, potnica pa je nato naročila
in dostavila izbrano gradivo. V pomoč vodjem nabave pri nakupu knjig v angleškem jeziku
za mlajše uporabnike bi bili potniki s pripravljenim izborom priljubljenih in zanimivih
knjig primernih za mlajše bralce.
Menimo, da so pridobljeni rezultati vpogled v stanje zbirk v angleškem jeziku v vzorcu
slovenskih splošnih knjižnic in zadovoljstvu uporabnikov z njimi. Uporabni so za
knjižnično osebje, učitelje, knjigarnarje, bodoče raziskovalce tega področja ter vse, ki jih
zanima branje in bralne navade.
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11 PRILOGI
Priloga 1: Vprašalnik za uporabnike splošnih knjižnic v Radovljici, Kranju in na Jesenicah

A. VPRAŠALNIK

1. Spol:
-

moški

-

ženski

2. Stopnja izobrazbe:
-

osnovna šola

-

srednja poklicna (triletna)

-

srednja šola/gimnazija

-

visoka šola

-

diploma/magisterij

-

znanstveni magisterij/doktorat

3. Status:
-

osnovnošolec

-

srednješolec/gimnazijec

-

študent

-

zaposleni

-

nezaposleni

-

upokojenec

4. Kje ste dobili knjigo, ki ste jo nazadnje prebrali?
-

Izposodil sem si jo v knjižnici.

-

Izposodil sem si jo pri prijatelju.

-

Kupil sem jo v knjigarni.

-

Kupil sem jo preko spleta.

-

Prenesel sem jo s spleta.

-

Imam jo v domači knjižnici.

-

Dobil sem jo v dar
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-

Drugo:

5. Kako pogosto obiščete knjižnico?
-

enkrat na teden

-

dvakrat na mesec

-

enkrat na mesec

-

vsake tri mesece

-

Drugo:

6. Katero knjižnico obiskujete?
-

Knjižnico A. T. Linharta Radovljica

-

Mestno knjižnico Kranj

-

Občinsko knjižnico Jesenice

7. Kaj si najpogosteje izposojate?
-

leposlovje

-

strokovno literaturo

-

oboje

8. Približno koliko knjig ste si izposodili v zadnjem letu?
-

do 10

-

med 10 in 30

-

med 30 in 50

-

več kot 50

9. Približno koliko izmed njih je bilo v angleškem jeziku?
-

nobena

-

manj kot tretjina

-

manj kot polovica

-

več kot polovica

-

večina

10. Približno koliko knjig ste v zadnjem letu kupili?
-

nobene
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-

do 5

-

med 6 in 10

-

med 11 in 20

-

več kot 21

11. Približno koliko od teh knjig je bilo v angleškem jeziku?
-

nobena

-

manj kot tretjina

-

manj kot polovica

-

več kot polovica

-

večina

12. Ali berete v angleškem jeziku?
-

da

-

ne

13. Ali berete knjige tudi v drugem tujem jeziku?
Možnih je več odgovorov.
-

nemškem

-

bosanskem/hrvaškem/srbskem

-

ruskem

-

italijanskem

-

španskem

-

Drugo:

14. Zakaj ne berete v angleškem jeziku?
Možnih je več odgovorov.
-

Ker se mi ne ljubi.

-

Ker ne znam dobro angleško.

-

Ker prepočasi berem.

-

Ker raje berem v drugem tujem jeziku.

-

Drugo:

15. Katere knjige v angleškem jeziku si najbolj pogosto izposojate?
-

leposlovne
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-

strokovne

16. Kakšne romane v angleškem jeziku najraje berete?
Možnih je več odgovorov.
-

zgodovinske

-

ljubezenske

-

fantazijske

-

znanstvenofantastične

-

kriminalne

-

klasične

-

Drugo:

17. Kako najpogosteje dobite knjige v angleškem jeziku?
Možnih je več odgovorov.
-

Sposodim si jih v knjižnici.

-

Prijatelj mi jih posodi.

-

Dobim jih kot darilo.

-

Brezplačno si jih prenesem s spleta.

-

Drugo:

18. Zakaj berete knjige v angleškem jeziku?
Možnih je več odgovorov.
-

Ker želim izboljšati znanje angleškega jezika.

-

Ker želim ohraniti znanje angleškega jezika.

-

Ker je večja izbira žanra, ki ga rad berem.

-

Ker ne morem dočakati slovenskega prevoda.

-

Ker mi je všeč.

-

Ker rad berem literaturo v izvornem jeziku.

-

Drugo:

19. Kdo vas je navdušil nad branjem v angleškem jeziku?
-

nihče

-

učitelj/profesor

-

družinski član
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-

prijatelj

-

knjižničar

-

Drugo:

20. Ste zadovoljni z zbirko knjig v angleškem jeziku v vaši knjižnici?
-

da

-

ne

21. Kaj vas moti?
Možnih je več odgovorov.
-

Premajhna zbirka.

-

Ni dovolj izbire znotraj mojega priljubljenega žanra.

-

Knjižne uspešnice se prepočasi kupujejo.

-

Police z zbirko v angleškem jeziku so slabo označene.

-

Knjižničarji mi zaradi nepoznavanja zbirke ne znajo svetovati.

-

Drugo:

74

ŠKUFCA, N. Knjige v angleščini v slovenskih splošnih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
Priloga 2: Intervju z vodjem nabave Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

B. INTERVJU
N: Pozdravljeni. Sem Nina Škufca, študentka magistrskega programa 2. stopnje
bolonjskega sistema na Oddelku za Bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
V okviru magistrske naloge raziskujem branje v angleškem jeziku v splošnih knjižnicah.
Prosila bi vas, če lahko pogovor za potrebe analize posnamemo.
I: Lahko posnamete.
N: Kakšna je vaša izobrazba?
I: Profesor angleškega jezika in primerjalne književnosti (diploma).
N: Koliko časa ste vodja nabave v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica?
I: 21 let.
N: Vaša prejšnja delovna mesta?
I: V Cankarjevi založbi, v založbi Oxford in v založništvu ter kot prevajalec.
N: Berete knjige v angleškem jeziku?
I: Zelo veliko, več kot v slovenskem jeziku. Tudi prevajam iz angleškega v slovenski jezik.
N: Kako poteka izbor in nakup knjig v angleškem jeziku?
I: Večji del preko distributerjev. Vsaka založba ima svojega potnika, ki pride v knjižnico,
kjer pokaže knjige. Večinoma poteka v živo v sami knjižnici, majhen del pa tudi preko po
pošti poslanih knjig na ogled. Veliko se reši na licu mesta. Za nakup gradiva se odločam
sam, veliko pripomore mnenje in želje uporabnikov ter sodelavcev. Sodelujemo z
antikvariatom. Glede nakupov knjig v angleškem jeziku imamo utečeno sodelovanje s
knjigarnami.
N: Kaj meni o zbirki v angleškem jeziku v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica?
I: Nisem ravno zadovoljen s stanjem zbirke v angleškem jeziku. Premalo je načrtovana,
potrebno več sistematičnosti. Zbirko rešuje veliko število darov. Želim, da bi imeli izdelan
program, saj bi morali graditi na tem, da bi imeli knjige, ki jih potrebujejo študentje in
dijaki za svoje šolanje (kar imajo za obvezno branje). V tem bi bili tudi nekaj posebnega.
Prav tako bi morali imeti v zbirki dela glavnih literarnih predstavnikov in nagrajena dela.
Sedaj je velik problem prostor in se zato ne spuščam v načrtovanje. Z novo knjižnico bo
prišla bolj sistematična ureditev zbirke.
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N: Kaj menite o zbirkah v angleškem jeziku v jeseniški in kranjski splošni knjižnici?
I: Ne vem, premalo poznam.
N: Mnenje o mladih bralcih?
I: Veliko je namenjeno tem, ki se učijo jezika. To bi moralo biti poslanstvo knjižnice. Kar
je za ljubitelje branje je pa še veliko za narediti oziroma kupiti. Sodelujem s projektom
»Keep calm and read«, pri čemer je dobro, da se ve, kas se hoče.
N: Kaj menite o branju v maternem in v angleškem jeziku?
I: Če ne gre branje v angleškem jeziku na škodo maternega, ne vidim problema.
N: Ali sodelavci poznajo zbirko v angleškem jeziku?
I: Premalo, lahko bi jo bolj poznali.
N: Kako je z darovi v angleškem jeziku?
I: Zelo veliko jih je, vendar se ne more vseh uporabiti (odvisno od kvalitete in starosti).
Porabijo, kar se da, razporedijo knjige po enotah. Problem je v tem, da niso vsi zapisi
kreirani v Cobissu, ker imamo na obdelavi malo časa zato nekatere knjige malo počakajo.
Blejska enota dobi veliko darov od bližnjih hotelov, kjer jih pustijo hotelski gostje.
N: Kako je s financiranjem zbirke v angleškem jeziku?
I: Preveč je prepuščeno naključju, saj ni nikjer nič zapisano o tem koliko je mora biti. Kar
je dobro po eni stani, saj nimam omejitev. Pozitivno je tudi, da so knjige v angleškem
jeziku v primerjavi s temi v slovenskem jeziku zelo poceni in se jih zato lahko kupi večje
število, da se z danim denarjem ogromno dobiti. Ni pa dobro, da ni jasne vizije.
N: Po čem se zbirka v angleškem jeziku v radovljiški splošni knjižnici razlikuje od ostalih,
po čem izstopa?
I: Po vodnikih je zelo dobra in močna zbirka. Smo bili med prvimi, ki smo imeli veliko
količino vodičev v angleškem jeziku, kar se je poznalo pri medknjižnični izposoji. Težko
je slediti, saj ni toliko denarja, da bi lahko vsako leto kupovali novejše izdaje. Med bralci
so zelo iskani. Veliko je fantazijskega žanra, ki je med tistimi, ki berejo v angleškem
jeziku, priljubljen. Žanr je v slovenskem jeziku zelo slabo zastopan. Močni tudi po vsem
gradivu, ki je namenjeno učenju (»readers«).
N: Najlepša hvala za sodelovanje.
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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.

Nina Škufca

V Ljubljani, 13. aprila 2017
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