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UVOD

Branje ima od nekdaj na človeka pomemben in močan vpliv. To potrjuje tudi misel S. I. in
A. R. Hayakawe (1990), ki pravita, da so ljudje, ki so brali dobre knjige, resnično doživeli
več kot tisti, ki ne znajo ali nočejo brati. Ni res, da imamo ljudje samo eno življenje. Če
znamo brati, lahko živimo toliko različnih življenj, kolikor si jih želimo. Pri branju gre za
psihološki in jezikovni proces, ki omogoča bralcu, da kritično misli, razvija različne
pismenosti, domišljijo, jezikovne in komunikacijske zmožnosti, spoznava okolje in družbo,
ruši stereotipe, se sprosti, rešuje težave idr. (Jamnik, 2008).
Ker je branje vrednota, ki je pomembna za razvoj celotne človekove osebnosti, je prav, da
otroke že zgodaj usmerjamo in spodbujamo k branju in še posebej k branju kakovostnih
knjig. Prvi, ki lahko otroka usmerjajo h knjigi in jih spodbujajo k branju, so starši in bližnji
sorodniki, kasneje pa tudi vzgojitelji, učitelji, vrstniki in mediji. Z vstopom v šolo
postaneta pomemben dejavnik pri spodbujanju bralne motivacije in razvijanju bralnega
okusa tudi šolska knjižnica in šolski knjižničar v njej. Ta zagotavlja otrokom dostop do
virov, pri njih vzdržuje bralne navade in veselje do branja, pospešuje njihovo branje…
(Ifla/Unesco, 1999).
Pomembno je, da knjižnica in osebe, ki omogočajo otroku stik s knjigo, pozitivno vplivajo
na otrokovo bralno motivacijo, spodbujajo njegovo radovednost, širijo bralni interes in ga
usmerjajo k branju kakovostnih knjig. Cilj knjižnice in knjižničarja naj bi bil, da otrok
postane, kot pravi Kropp (2000), vseživljenjski bralec, ki rad posega po kakovostnih
knjigah. Kajti takrat, ko bodo otroci brali kakovostne knjige, primerne njihovi starosti,
sposobnostim in bralnemu okusu, bodo pri branju uživali, dodatno angažirali radovednost,
nadaljnji interes za branje… (Knaflič, 1999). Če želimo imeti ozaveščenega bralca ter
kritičnega človeka, je bralna vzgoja najmlajših zelo pomembna.
Knjiga bralca ne nagovarja le z vsebino, ampak tudi z ilustracijami, jezikom, celotnim
oblikovanjem, zato je pomembno, da se imajo učenci v šolski knjižnici priložnost seznaniti
s celovitim kakovostnim knjižnim izdelkom. Knjige z znakom/priznanjem Z.H.
predstavljajo najkakovostnejši mladinski knjižni izdelek v slovenskem jeziku. Pri
promociji knjig z znakom/priznanjem Z.H. imajo šolska knjižnica, šolski knjižničar in
učitelj slovenskega jezika veliko vlogo, saj šolski knjižničar izbira, nabavlja, ureja,
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priporoča, in svetuje te knjige, učitelj slovenskega jezika jih obravnava pri pouku, šolska
knjižnica pa omogoča, da imajo vsi učenci dostop do kakovostne mladinske literature.
V magistrskem delu bom predstavila promocijo in izposojo Z.H. v osnovnih šolah. Za to
temo sem se odločila, ker imam mladinsko literaturo že od otroštva zelo rada in se mi zdi,
da je kakovostna literatura v Sloveniji zapostavljena. Zato me je zanimalo, ali se strokovni
delavci v vzgoji in izobraževanju zavedajo pomena kakovostne literature, jo uporabljajo pri
svojem delu, jo priporočajo učencem... Ker spadajo knjige z znakom Z.H. med
najkakovostnejšo mladinsko literaturo pri nas, želim preko njihovega priporočanja in
izposoje v šolskih knjižnicah ugotoviti, kako in koliko se dejansko posega po kakovostni
mladinski knjigi v osnovnošolski pedagoški praksi.
Cilj magistrskega dela je, da ugotovim, kakšno je dejansko stanje promocije in izposoje
Z.H. v osnovnih šolah. S svojimi izsledki želim spodbuditi kritični razmislek o pomenu in
promociji kakovostne literature in na ta način omogočiti izboljšanje prakse.
V teoretičnem delu bom predstavila branje in pomen branja kvalitetnih knjig za
mladostnike, bralne navade mladostnikov, zunanje dejavnike, ki vplivajo na branje kot so
družina, šola, mediji in šolska knjižnica, znak in priznanje Z.H. ter dosedanje raziskave o
Z.H.
V empiričnem delu magistrskega dela bom ugotavljala, kakšne so bralne navade
mladostnikov v tretji triadi osnovne šole, ali šolski knjižničarji, učitelji slovenskega jezika
in mladostniki poznajo in cenijo Z.H. ter kako se v šolah promovirajo in izposojajo knjige,
ki imajo priznanje Z.H., v primerjavi s pogrešljivimi, pomanjkljivimi, dobrimi in drugimi
zelo dobrimi knjigami. Pri empiričnem raziskovanju bom uporabila dve raziskovalni
metodi: spletno anketo za šolske knjižničarje ter intervju za učitelje slovenskega jezika in
učence tretje triade. Raziskavo bom izvedla v izbranih šolah v Ljubljani in okolici. Pri
izposoji Z.H. si bom pri interpretaciji rezultatov pomagala z mnenji šolskih knjižničarjev o
izposoji Z.H. iz spletne ankete in s pridobljenimi podatki o izposoji knjig v izbranih šolskih
knjižnicah.
Branje ima pomemben vpliv na celoten razvoj človeka, zato je pomembno, da otroka že od
zgodnjega otroštva naprej usmerjamo k branju kakovostne literature. Le na ta način bo znal
ločevati kakovostne knjige od nekakovostnih, jih bo cenil, rajši izbiral in bral.
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BRANJE IN BRALNA PISMENOST

O branju se v današnjem času veliko govori, piše in raziskuje. V literaturi je mogoče
zaslediti številne definicije, ki poudarjajo različne vidike branja. Definicije branja lahko
razvrstimo na: tradicionalne definicije, semantične/psiholingvistične definicije, definicije,
ki poudarjajo integracijo dekodiranja in razumevanja, stopenjske definicije in definicije, ki
pojmujejo branje bolj kompleksno (Kordigel, 1992).
Tradicionalne definicije branja poudarjajo dekodiranje oz. prevajanje zapisanih črk v
jezikovne znake (Kordigel, 1992). Nekateri avtorji (npr. Smith), razumejo branje kot
mehaničen proces, učenje branja pa kot dril pri spoznavanju črk in učenju povezave z
zvokom oz. glasom, ki ga ponazarjajo.
Semantične/psiholingvistične definicije branja poudarjajo, da je branje stvar odkrivanja
pomena zapisanega jezika. Branje razlagajo kot razumsko početje z določenim pomenom,
ki je odvisno od bralčevega predznanja in njegovih pričakovanj (Kordigel, 1992).
Med definicije, ki poudarjajo integracijo dekodiranja in razumevanja, sodi definicija, ki
razume celoten proces branja kot dvostopenjski proces. Branje je v prvi fazi definirano kot
proces dekodiranja besed, ki je odvisen od povezave novih besed s pojmi iz bralčevega
spomina in z izgovorom besed, v drugi fazi pa kot proces razumevanja besedila (Pečjak,
1999).
Stopenjske definicije razumejo branje kot večstopenjski proces, v katerega so vključene
različne sposobnosti (Pečjak, 1999). Sem bi lahko uvrstili že zgoraj omenjeno definicijo in
številne druge. Buzan (1982) razume branje kot sedem stopenjski proces, ki je sestavljen iz
asimilacije vizualnih podatkov z očmi, prepoznavanja črk in besed, razumevanja,
povezovanja besed, ki jih beremo s pomenom celega odlomka, dojemanja, povezovanja
informacij s celim znanjem, učinkovitega in uspešnega shranjevanja informacij, priklica
informacij v spomin in učinkovite uporabe informacij.
Definicije, ki pojmujejo branje bolj kompleksno, pri branju upoštevajo zaznavne in
kognitivne procese. Branju priznavajo različne zakonitosti glede na različno razvojno
stopnjo. Upoštevajo, da lahko branje doseže različne stopnje kompleksnosti. Razumejo, da
je branje proces učenja, ki se z učenjem razvija. Branje razumejo kot interakcijo med
bralcem, tekstom in dejavniki bralnega konteksta (bralčevim prejšnjim znanjem, njegovimi
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pričakovanji idr.), kar pomeni, da nanj vplivajo številni jezikovni dejavniki, kot so
poznavanje glasov in simbolov, slovničnih vzorcev ter značilnosti besedil, in tudi drugi
dejavniki tako znotraj bralca kot zunaj njega (Lipec Stopar, 2000).
Challova (1996) je postavila model bralnega razvoja, ki vsebuje šest razvojnih stopenj
branja, ki postopoma pripeljejo do zrelega bralca. Prva stopnja je stopnja 0 ali predbralna
stopnja, sledijo ji stopnja začetnega branja/dekodiranja, stopnja utrjevanja znanja in
razvijanja fluentnosti, stopnja branja za učenje novega, stopnja večstranskega/kritičnega
branja ter stopnja konstrukcije in rekonstrukcije. Učenci v osnovni šoli praviloma razvijajo
1., 2. in 3. stopnjo, kasneje pa zadnji dve stopnji. Branje je proces, ki obsega spoznavne,
motivacijske in čustvene prvine, na temelju prebranega pa si posameznik oblikuje svoja
stališča in odnos do vsebin. Kognitivni razvoj posameznika in vpliv okolja sta ključna
dejavnika za napredovanje po stopnjah, ki je mogoče šele takrat, ko posameznik osvoji
predhodne stopnje.
Kako daleč se bo posameznik razvil, je odvisno od njegovega interesa, od okolja, v
katerem živi, ter od spodbud in bralnih navad v družini (Fekonja, 2004).
Branje ima veliko pozitivnih učinkov na posameznika, zato ga je treba spodbujati in
razvijati. Z branjem lahko spodbujamo razvoj vsestranske pismenosti in mišljenja
(razvijanje sposobnosti poslušanja, govornega razumevanja, drugih jezikovnih zmožnosti,
zagotavljanje občutka varnosti, pozitivno čustveno odzivanje idr.), lahko spodbujamo
razvoj domišljije in ustvarjalnosti, lahko lažje sodelujemo z drugimi, se učimo, lažje
obvladujemo vsakdanje situacije in probleme, spodbujamo moralni razvoj, omogočamo
izgradnjo vrednostnega sistema, zagotavljamo uspešno socializacijo in lažji vstop v
posameznikovo kulturno okolje, oblikujemo pozitivno samopodobo (Jamnik, 2008).
V zadnjem času se vse bolj uveljavlja pojem bralne pismenosti, ki je po definiciji OECD iz
leta 2000 opredeljena kot zmožnost razumeti in uporabiti tiskane podatke v vsakodnevnih
dejavnostih, doma, na delu in v družbi za doseganje lastnih ciljev ter za razvoj lastnega
znanja in potencialov in sodelovanja v družbi. V mednarodni raziskavi Pisa je bralna
pismenost opredeljena kot razumevanje, uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu in
zavzetost ob branju tistega, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje
lastnega znanja ter potencialov in sodelovanje v družbi (Saksida, 2014). Pojmovanje bralne
pismenosti vključuje spekter kognitivnih kompetenc, od osnovnega dekodiranja,
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poznavanja besed, slovnice, jezikovnih in besedilnih struktur do značilnosti znanja o svetu,
zavedanja in zmožnosti uporabe različnih strategij med obdelavo besedila (Štraus, 2014).
Dobro razvita bralna pismenost omogoča posamezniku dostop do vsega znanja,
razumevanje in obvladovanje sveta okrog sebe, boljši spoznavni razvoj in boljši razvoj
jezikovnih zmožnosti (Grosman, 2006). Ker branje vpliva tudi na družbeni status oz.
položaj posameznika v družbi, je pomembno, da bralno sposobnost vse življenje razvijamo
in izboljšujemo (Grilc, 2015).
2.1

BRANJE LEPOSLOVJA IN NJEGOV POMEN ZA MLADEGA BRALCA

Grosman (2003) pravi, da je branje vaja v rabi jezika ter da pomembno prispeva k razvoju
vseh jezikovnih zmožnosti (pisanju, poslušanju, govoru). Branje zahtevnejših umetniških
besedil, ki so izbrana v skladu z razvojno stopnjo otroka, pa razvija tudi otrokove
zmožnosti simboličnega izražanja.
Polnovredna literatura, torej literatura, pri kateri gre za sozvočje estetske, spoznavne in
etične komponente, omogoča otroku identifikacijo s književnimi osebami in mu odkriva
oblike bivanja, s katerimi se v resničnem življenju verjetno ne bi srečal. Otrok se preko
literature sreča tudi z drugačnimi možnostmi doživljanja in ravnanja, se sooči z drugačnimi
stališči in običajne stvari začne gledati z nove perspektive (Jamnik, 2008).
Branje vpliva na izgradnjo vrednot. Otrok preko literarnih likov prepoznava sebe ter svoje
težave in med liki išče vzornike. Branje mu pomaga pri spoznavanju samega sebe ter
vpliva na njegova mnenja in občutke o drugih ljudeh (Jamnik, 2008).
Branje omogoča otroku tudi urjenje socialnih veščin, saj se lahko v literarnem delu moralni
koncepti pojavijo kot vzor in dajejo otroku možnosti, da raziskuje različna vprašanja, ne da
bi se pri tem počutil ogrožen (Novosel, 2009).
Mladinska literatura je lahko dober način vključevanja otroka v širše družbeno okolje, v
katerem živi, saj mu omogoča spoznavanje družbenih norm in pričakovanj. Predstavlja
sredstvo za spoznavanje drugih kultur in za razvijanje medsebojne strpnosti ter spoštovanja
razlik med ljudmi (Hrženjak in Vendramin, 2003). Burkeljca (2015) pravi, da literatura
odstira in sooča z drugačnostjo. Zaradi nje lahko bralec spremeni pogled na nekoga oz.
nekaj in posledično detabuizira kontroverzna vprašanja.
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Branje vpliva tudi na oblikovanje otrokove samopodobe, saj otrok skozi reakcije literarnih
oseb lažje razume, zakaj se ljudje v resničnem življenju odzivajo na določen način. Hkrati
s tem čuti tudi olajšanje, ko ugotovi, da literarni lik čustvuje podobno kot on in ga za to
nihče ne obsoja. V zgodbi lahko izkusi tudi pripadnost skupini izven družine, to pa mu
omogoča primerjavo z drugimi in vrednotenje samega sebe (Novosel, 2009).
Shechtman (2009) meni, da je že samo branje kakovostnih umetniških besedil nekakšen
proces zdravljenja, ki lahko obogati naše življenje. Izhaja iz spoznavne, estetske ter etične
funkcije literature, s pomočjo katerih učenci osmišljajo svoja življenja.
Leposlovje beremo zaradi estetskega doživetja, pa tudi za zabavo, preganjanje dolgočasja,
zaradi zbiranja informacij in bogatenja znanja. Sprejemanje poteka od doživljanja
sporočila do zamišljanja stvarnosti, ki je opisana v besedilu, branja med vrsticami,
vzpostavljanja estetskega odnosa do besedila, odkrivanja novih idej in novih odnosov ter
izražanja ustvarjalnih stališč in posplošitev. Literarno branje je tesno povezano s
posameznikovimi vedenjskimi značilnostmi in osebna izkušnja v obdobju pubertete ima v
primerjavi z zgodnejšimi razvojnimi obdobji bistveno večjo težo. Literarno branje
spodbuja domišljijo, empatijo, bogati čustveni svet, razvija interese, pisne sposobnosti,
mišljenje, razširja izkušnje in razumevanje ter spodbuja k medpredmetnemu povezovanju
(Žbogar, 2014).
2.1.1 Bralne navade mladostnikov
Kljub mnogim dokazanim pozitivnim učinkom branja, še posebej na mlade, raziskave
kažejo, da priljubljenost literarnega branja med mladostniki, še zlasti starejšimi od 15 let,
upada (Jelenko, 2001).
Branje postaja mnogim učencem dolgočasno in odvečno opravilo. Učenci neradi berejo in
ne berejo dosti, pri tem pa postaja branje vse bolj le sredstvo za učenje in druge dejavnosti
(Dežman, 1998).
Nepriljubljenost branja literature je povezana predvsem s knjigami za domače branje in
obveznimi besedili, ki jih ne sprejemajo kot zanimiva in dostopna njihovim izkušnjam in
doživljajskemu svetu (Slemenjak, 2008).
Bralci stari od 6 do 10 let še razmeroma radi prostovoljno berejo, medtem ko posamezniki
v zgodnjem mladostništvu berejo predvsem zaradi pridobivanja podatkov. Mlajše
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mladostnike zanimajo predvsem dogodki in zunanje okoliščine, starejše pa vse bolj
čustvovanje literarnih oseb in njihovi medosebni odnosi. Mlajše mladostnike zanimajo
predvsem zgodbe s srečnim koncem, starejše pa realistične zgodbe o temnejših plateh
življenja, ki jih spodbujajo k razmišljanju, presojanju in vrednotenju. Všeč jim je tudi, če
se z literarnimi osebami lahko identificirajo. Mladostniki prostovoljno najraje berejo
romane, še posebej, če ti tematizirajo skrivnostnost in pustolovščine. Dekleta najpogosteje
posegajo po ljubezenski tematiki, fantje pa po znanstveni fantastiki, vsem pa so všeč dela,
po katerih so bili posneti filmi. Med počitnicami kar 64 % mladostnikov rado bere, med
šolskim letom pa zanimanje za prostovoljno literarno branje upade, saj se morajo učiti in
več podatkovno berejo. Za branje jih najmanj navdušujejo učitelji, najbolj pa domači in
prijatelji. Pri bralni znački večinoma nehajo sodelovati nekje v zadnjem triletju, ko jim
starši prepustijo odločitev glede tovrstnega udejstvovanja (Žbogar, 2014).
Dekleta rajši berejo knjige, s katerimi se srečujejo v šoli in tudi raje berejo glasno. Fantje
najraje berejo humoristične knjige, grozljivke, revije in časopise oz. zvrsti, s katerimi se
navadno ne srečujejo v šoli. Dekleta bolj razumejo prebrano kot fantje (Pečjak in Pirc,
2010). Dekleta se najraje odločajo za branje na predlog prijateljev, družinskih članov in
učiteljev, fantje pa bolj na osnovi tega, kako je predstavljena vsebina in kakšnega spola je
glavna oseba v besedilu. Največji razločevalni dejavnik med spoloma je zvrst bralnega
gradiva (Pečjak et al., 2010). 56 % učencev bere knjige iz razrednih seznamov, kjer lahko
vidijo, kaj berejo njihovi vrstniki (Jamnik in Perko, 2008).
Hromin (2010) je ugotovila, da imajo sedmošolci in devetošolci najraje branje SMS
sporočil, sledijo TV podnapisi, internetna sporočila, samostojna izposoja knjig, na
predzadnjem mestu je šolsko branje za bralno značko, na zadnjem pa šolsko branje za
domače branje.
Rezultati raziskovalnega projekta Razvoj bralnih zmožnosti z bralno značko Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 so pokazali, da si učenci 7. razreda najraje knjige
izbirajo sami (88,8 %), knjige pa jim priporočajo tudi sošolci in prijatelji (69,8 %), šolski
knjižničarji (55,2 %), učitelji (51,8 %) in starši, sorodniki (50,5 %) (Jamnik, 2004a). O
knjigah izvedo iz revij (46,3 %) in jim jih svetujejo drugi knjižničarji (43 %), mentorji
bralne značke (40,5 %), o knjigah izvedo tudi na internetu (26,5 %). Največ učencev si
pridobi knjige v šolski knjižnici (86,8 % ), nato v drugih knjižnicah (85,9 %), doma ter pri
sorodnikih (53,1 %) . Le tretjina tretješolcev in desetina sedmošolcev dobi knjige v
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razredni knjižnici. O prebranih knjigah se pogovarjajo s sošolci in prijatelji (79,7 %), s
starši (48,6 %), z mentorji bralne značke (44,6 %) in s šolskimi knjižničarji. Rezultati so
pokazali, da otroci, ki lahko prosto izbirajo knjige, pogosteje berejo. Do branja bolj
pozitivno naravnani otroci večkrat obiščejo knjižnico. Otroci, ki dlje časa sodelujejo v
bralni znački, pogosteje obiskujejo šolsko knjižnico, knjige pogosteje izbirajo sami. Največ
sedmošolcev obišče šolsko knjižnico enkrat na teden (34,6 %), sledijo jim tisti, ki obiščejo
knjižnico enkrat do dvakrat na mesec (26,9 %), nekajkrat na leto (19,6 %), skoraj vsak dan
(12,9 %) in tisti učenci, ki je ne obiščejo nikoli (3,6 %). Dekleta kažejo višji interes za
branje kot fantje, kar je razvidno tudi iz podatka, da v državah OECD navaja branje kot
svoj najljubši konjiček 45 % deklet in le 25 % fantov (Mihurko Poniž, 2003).
Tudi mednarodni raziskavi o bralni pismenosti PIRLS (za deset letnike) in PISA (za
petnajst letnike) kažeta na to, da mladostniki vedno manj berejo, kar se nanaša na obvezno
literaturo in na literaturo za zabavo. Posledično so tudi manj uspešni pri bralnih dosežkih.
Dekleta berejo več in pogosteje kot fantje. Z leti se pri branju razlike med spoloma samo še
povečujejo (Poučevanje branja v Evropi, 2011).
Rezultati mednarodnih raziskav PIRLS 2001, 2006 in 2011 so pokazali, da se je v tem
obdobju bralna pismenost slovenskih četrtošolcev vseskozi zviševala, povečujejo pa se
razlike v bralnih dosežkih med različnimi socialnimi skupinami (Mullis in Martin, 2012).
Leta 2011 so naši četrtošolci dosegli 530 točk, kar je za 30 točk nad povprečjem vseh
držav in za 92 točk manj kot država na prvem mestu lestvice bralnih dosežkov četrtošolcev
(628 točk). V Sloveniji je 8 % četrtošolcev doseglo najvišji mednarodni mejnik, 42 %
višjega, 79 % srednjega in 95 % nižjega. Deklice so dosegle pomembno višji bralni
dosežek (539 točk) kot dečki (523 točk) in to predvsem pri branju literarnih besedil.
Pokazalo se je, da se z bralno pismenostjo pozitivno povezujejo izobrazba staršev, število
knjig v družini, število otroških knjig, dobre opismenjevalne veščine pred vstopom v šolo,
predopismenjevalne aktivnosti pred vstopom v šolo, naklonjenost staršev branju,
obiskovanje vrtca, obiskovanje glasbene šole, jezik, ki ga govorijo pred šolo ter
pričakovanja staršev glede izobrazbe, ki naj bi jo dosegel njihov otrok. Učenci na šolah,
kjer imajo več učencev iz ekonomsko deprivilegiranega okolja, imajo nižji bralni dosežek
kot ostali učenci.
Rezultati mednarodne raziskave PISA, ki opisujejo stanje bralne pismenosti srednješolcev,
kažejo, da so 15 letni slovenski dijaki leta 2009 in 2012 pri bralni pismenosti dosegli nižje
rezultate od povprečja OECD, leta 2015 pa je vidno bistveno izboljšanje teh rezultatov:
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povprečni dosežek slovenskih učenk in učencev pri bralni pismenosti je 505 točk, kar je za
24 točk višji dosežek kot leta 2012. Dosežek je tudi nad povprečjem OECD (493 točk).
Zvišanje povprečnega dosežka je odraz zvišanja dosežkov slovenskih učenk in učencev na
vseh ravneh mednarodne lestvice bralne pismenosti. V Sloveniji 85 % učencev dosega
temeljne bralne kompetence (2. raven), kar je za 6 odstotnih točk več kot leta 2012.
Najvišje bralne kompetence (5. oz. 6. raven) dosega 9 % slovenskih učenk in učencev, kar
od leta 2012 predstavlja zvišanje za 4 odstotne točke. Slovenija je edina od sodelujočih
držav, kjer so se med letoma 2012 in 2015 tako zvišali deleži učenk in učencev z najvišjimi
dosežki kot znižali deleži tistih z nizkimi dosežki. V državah OECD temeljne kompetence
dosega 80 % učenk in učencev, najvišje ravni pa jih dosega 8 %. Kot v predhodnih ciklih,
so v vseh sodelujočih državah v bralni pismenosti uspešnejše učenke. Slovenske učenke so
v povprečju dosegle 528 točk (v OECD 506 točk) in učenci 484 točk (v OECD 479 točk).
Razlika med spoloma v Sloveniji (43 točk) je še vedno med največjimi v OECD (kjer je
razlika 27 točk) (OECD PISA 2012, 2013; Rezultati mednarodne raziskave PISA 2015,
2016).
Rezultati mednarodne raziskave s področja naravoslovne in matematične pismenosti
TIMMS 2007 kažejo, da so tisti četrtošolci in osmošolci, ki imajo doma več kot 100 knjig,
dosegli pomembno višji matematični rezultat kot tisti z manj kot 100 knjigami in naravnost
v oči bije razlika med dosežki učencev, kjer imajo doma več kot 200 knjig (mednarodno
povprečje 494 točk) in med dosežki učencev, kjer imajo doma od 0 do 10 knjig
(mednarodno povprečje 438 točk) (Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih
področjih, n.d.).
2.1.2 Družbeni vplivi na branje
Na otrokov in mladostnikov osebnostni razvoj pomembno vpliva socialno okolje. Elementi
socialnega okolja so družina, šola in šolska knjižnica, društva in organizacije, v katere se
vključuje, množični mediji in knjigarne idr. (Žagar, 2009).
Na bralni razvoj mladega bralca najbolj vpliva družina in okolje, v katerem otrok odrašča,
pomembno vlogo pa imajo tudi šola in šolska knjižnica v njej, vrstniki, mediji idr.
(Fekonja, 2004).
V nadaljevanju bom razložila vpliv družine, šole, šolskih knjižnic, vrstnikov in medijev.
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2.1.2.1 Družina
V zvezi z vplivom družine na razvoj bralnih navad sta pomembni predvsem dve ugotovitvi,
in sicer, da raven pismenosti staršev neposredno vpliva na razvoj in rabo bralnih in pisnih
spretnosti pri otrocih, ter da bralne spodbude iz domačega okolja in obkroženost z bralnimi
gradivi oblikujejo otrokovo spoznanje o pomenu branja in pisanja (Zwitter, 2001).
Branje knjig je ena najpogostejših oblik seznanjanja otroka s tiskanim gradivom.
Pomembno je, da ima otrok zagotovljen prijeten lasten bralni kotiček, da mu starši berejo,
pripovedujejo ter se z njim pogovarjajo o prebranem. Kasnejša otrokova uspešnost pri
branju in pisanju je v veliki meri povezana s tem, koliko je bil predšolski otrok deležen
branja, kakšne zglede je imel doma, ter koliko je bil v stiku s knjigami in z drugimi gradivi
(Knaflič, 2009).
Otroci potrebujejo starše, da jim berejo, pripovedujejo, jih poslušajo, kako berejo, ko so še
majhni, se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši, jim omogočajo mirne trenutke,
primerne za branje, kupujejo ali si izposojajo knjige in drugo gradivo, sodelujejo z
njihovimi učitelji in so jim zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige. Prav tako je
pomembno, da starši otroku sporočajo, da je branje pomembno, otroku pustijo določeno
mero svobode pri izbiri aktivnosti, hkrati pa ga usmerjajo v bralnem procesu (Kropp,
2000).
Starši, ki so posredniki med otrokom in knjigo, s svojim pozitivnim odnosom in prepričanji
do branja in knjig prenašajo na otroke užitek in zavzetost za branje (Pečjak et al., 2006).
Starši lahko spodbujajo branje otroka tako, da najdejo otroku bralne aktivnosti, ki najbolj
ustrezajo družinskemu okolju in njemu samemu, pri čemer upoštevajo otrokov interes za
branje, pri skupnem branju sledijo otrokovim željam in potrebam, omogočijo otroku, da se
dejavno vključuje v različne aktivnosti, poskrbijo, da bo branje zabavno, uporabljajo
pozitiven povratni odziv, izberejo zgodbo, ki je zanimiva za otroka in poskusijo z drugo
knjigo ali preložijo branje, če otrok ne kaže interesa zanj in sodelujejo z vzgojitelji, učitelji
in knjižničarji. Starši povedo učiteljem ali vzgojiteljem, kako naj razvijajo bralni interes pri
njihovemu otroku, učitelji ali vzgojitelji seznanijo starše z dejavnostmi, ki spodbujajo
bralno motivacijo pri otroku, knjižničar pa z učenci obišče splošno ali šolsko knjižnico
(Pečjak et al., 2006).
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Družina je s svojimi spodbudami tesno povezana z uspešnostjo pri razvoju bralnih navad.
Spielgel (v Pečjak et al., 2006) je ugotovil, da na odnos otroka do branja na prvem mestu
vplivajo starši, šele nato vzgojitelji in učitelji. V svoji študiji je preučeval, kaj je značilno
za starše uspešnih bralcev. Ugotovil je, da so ti starši visoko izobraženi, da želijo, da bi
njihov otrok v življenju uspel. Prepričani so, da je izobrazba pomembna za njihove otroke
in imajo v zvezi z njo visoka pričakovanj. Poudarjajo ljubezen do branja in menijo, da je
branje pomembno za njihove otroke. S svojimi otroki uživajo, jih imajo radi. Posebno
pozornost namenijo vzgoji branja in pismenost, sledijo otrokovemu napredku pri branju in
dogajanju v šoli in verjamejo, da lahko vplivajo na otrokov bralni razvoj.
Iz podatkov mednarodnih raziskav bralne pismenosti PIRLS (Mullis in Martin, 2012) se
kaže, da na dosežke otroka najbolj vpliva materina izobrazba, število otroških knjig in
število vseh knjig, ki jih ima družina doma, znanje branja otroka pred šolo, obiskovanje
glasbene šole ter vsakodnevno branje otroka za zabavo. Učenci na šolah, kjer imajo več
učencev iz ekonomsko deprivilegiranega okolja, imajo nižji bralni dosežek kot ostali
učenci.
Za otrokov bralni razvoj je bistveno, da so starši pozorni na otrokov bralni razvoj in navade
tudi v obdobjih, ko se močno razširijo njegovi interesi in lahko branje postavi na stranski
tir. Prvo tako obdobje je okoli 9 leta, drugo pa v prvem letniku srednje šole. Pomen
potrošniških dobrin postaja večji, knjige izgubljajo vrednost. Uporniško vedenje
mladostnikov se lahko usmeri ne le proti staršem in učiteljem, ampak tudi proti knjigi.
Nevarnost je, da bi mladostnik zaradi izgubljenega interesa prenehal uporabljati
pridobljene bralne sposobnosti, da mu opešajo besednjak, razumevanje, višji miselni
procesi in celo sposobnost pisanja. Zato je pomembno, da takrat starši čim prej opazijo, da
otrok vse manj bere in ga nato spodbudijo k branju oz. berejo skupaj z njim. Pomembno je,
da starši in otrok sodelujejo, sprašujejo, razlagajo, se pogovarjajo o prebranem,
pripovedujejo o lastnih občutkih in doživetjih (Jamnik, 2012).
Otrok bo pogosteje postal vseživljenjski bralec, če odrasla oseba vsak dan bere z njim,
kupuje raznolike knjige in revije zanj in zase ter razumno omeji gledanje televizije, videa
in igranje računalniških video igric (Kropp, 2000).
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2.1.2.2 Šola
Šola ima pri razvoju branja in bralnih navad učenca pomembno vlogo, še posebej za
učence, iz manj spodbudnih družinskih okolij.
Šola lahko spodbuja branje in bralno motivacijo pri učencih na različne načine in preko
različnih dejavnosti znotraj in zunaj pouka. Raziskave kažejo, da lahko šole močno
vplivajo na bralno motivacijo svojih učencev s prijetnim in spodbudnim bralnim okoljem,
z različnimi interesnimi dejavnostmi, ki spodbujajo branje, ter s širitvijo prepričanja o
pomembnosti branja (Pečjak et al., 2006)
Glavni cilj spodbujanja branja je, da otrok vzljubi branje in ga ne dojema več kot prisilo
(Fekonja, 2004), ter se razvije v zavzetega bralca, ki ga Guthrie (1996) razume kot učenca,
ki je motiviran, ki želi brati in si poljubno izbira knjige, ki razvije pojmovno učenje, je
zavzet v pismenosti in postane trajni bralec, uporablja kognitivne strategije oziroma išče
najbolj učinkovito pot do cilja, ter ima boljše stike z učitelji in s sošolci.
Zaposleni na šoli, kot so šolski knjižničar, učitelji in svetovalni delavci, spodbujajo bralno
motivacijo, ki je pomembna za dolgoročen interes za prostočasno branje ter branje
umetnostnih besedil in za branje kot sredstvo za učenje skozi celo življenje. Prvi vidik je
močneje povezan z branjem leposlovja oz. branjem umetnostnih besedil, drugi pa z
branjem neumetnostnih besedil, ki jih učenci v šoli srečujejo pri vseh predmetih (Hromin,
2010).
Mnoge novejše raziskave so se osredotočile na učinke delovanja šol na bralno motivacijo,
ki jih vidijo v ustvarjanju prijetnega, varnega, sprejemajočega in spodbudnega okolja za
branje (Pečjak et al., 2006). Za to pa je potrebno sodelovanje učiteljev, vzgojiteljev,
knjižničarjev, svetovalnih delavcev in staršev. Če se bodo vsi zavedali pomena užitka za
branje, se bo takšno prepričanje preneslo tudi na učence (Hromin, 2010).
S. Pečjak v Osnovah psihologije branja (1999) navaja, naj učitelj:
-

ugotovi kaj učenci radi berejo in kakšno je njihovo stališče do različnega bralnega
gradiva;

-

ohranja in razvija motivacijo učencev za branje s tem, da jim ponudi v branje
raznovrstno gradivo, s katerim skuša zajeti čim več interesnih področij učencev;
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-

pomaga učencem pri izbiri takega bralnega gradiva, ki ustreza njihovi razvojni stopnji
in v primeru pretežkega gradiva naj učencem učitelj pomaga razumeti in predelati
gradivo;

-

razvija pri učencih vse spretnosti in sposobnosti, ki bodo pripeljale do uspešnega
branja;

-

uredi prostor, ki spodbuja bralne dejavnosti.

L. B. Gambrell s sodelavci (1996) menijo, da so najpomembnejše razredne okoliščine, ki
spodbujajo bralno motivacijo v šoli: pomen učitelja kot bralnega modela, pomen glasnega
branja v razredu, pomen prostega izbora bralnega gradiva in dostopnosti raznolikega
bralnega gradiva.
Pomen učitelja kot bralnega modela
Pogosto se dogaja, da je skrb za branje na šolah prepuščena le učiteljem slovenskega
jezika, čeprav je razvijanje bralnih sposobnosti imperativ za vsa predmetna področja v
šoli. Zato ni dovolj, da pozna učitelj le svojo stroko, ampak mora poznati tudi dejavnike, ki
so pomembni za razvijanje bralne sposobnosti, poleg tega pa mora upoštevati učence z
njihovimi sposobnostmi in posebnostmi ter jim mora služiti kot dober bralni model
(Pečjak in Gradišar, 2002).
Učitelj lahko deluje kot pozitivni bralni model učencem le takrat, ko je sam prepričan, da
so branje in bralni cilji, zajeti v učnem načrtu, pomembna dejavnost. S tem, ko učitelj
pokaže, da je navdušen in zavzet bralec, lahko navdušuje za branje tudi svoje učence
(Hromin, 2010).
Glasno branje v razredu
Učiteljevo glasno branje predstavlja enega najlažjih in najcenejših načinov, da se otrokom
omogoči večja bralna sposobnost in naklonjen odnos do branja (Jacobs, Morisson in
Swinyard v Hromin 2010). Kadar učitelj pogosto glasno bere, svojim učencem sporoča, da
mu knjige veliko pomenijo in jim ob tem kaže svoje navdušenje ob prebiranju bralnih
gradiv. Glasno branje učencem iz knjig je naloga učiteljev vseh učnih predmetov in ne le
učiteljev slovenščine (Pečjak in Gradišar, 2002).
Bucik in Pečjak (2004) sta ugotovili, da 75 % učiteljic v tretjem razredu bere na glas
svojim učencem le nekajkrat na mesec ter se pri tem omejuje le na branje iz berila in
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učbenikov. V 7. razredu, ugotavljata, je branje leposlovja zelo redko, saj kar 75 % učiteljev
vseh predmetov navaja, da učencem ne berejo leposlovnih knjig in kar 50 % učiteljev
nikoli ne bere učencem iz učbenikov.
Možnost prostega izbora bralnega gradiva
Turner in Paris (1995) govorita o prednosti prostega izbora bralnih gradiv, saj tisti učenci,
katerim je omogočen prost izbor aktivnosti in imajo možnost samostojnega organiziranja
in načrtovanja šolskega dela, pokažejo več osebne odgovornosti za učenje pismenosti.
Strokovnjaki, na primer Bucik in Pečjak (2004), opozarjajo na pomen, da bi učitelji
seznam kanonske in predpisane literature razširili s prosto izbiro knjig za domače branje.
Prost izbor knjig je potrebno vključiti v seznam bralne značke in zlasti slabšim bralcem pri
tem nuditi usmerjevalno in svetovalno pomoč s strani knjižničarja ali učitelja. Ena od zelo
dobrih metod povečanje motivacije za branje je vključevanje prosto izbirnih besedil pri
pouku književne vzgoje, kjer je potrebno upoštevati učenčeve življenjske situacije (npr.
povezane s tematiko odraščanja) in vsekakor vsebinsko atraktivne knjige. Pomembno je
tudi, da učenci v različnih starostnih obdobjih berejo knjige z različno vsebino. Zaželeni so
priporočilni seznami knjig za posamezne starostne skupine (Hromin, 2010).
Nekateri raziskovalci (npr. P. Oldfather) so ugotovili, da učenci, ki prevzamejo aktivno
vlogo pri načrtovanju šolskega dela, s tem da izbirajo knjige po lastnem izboru, delajo v
skupinah ter sestavijo bralni seznam, z večjim veseljem prebirajo knjige (Hromin, 2010).
Raziskava Pečjakove in sodelavcev (Pečjak et al., 2006) je pokazala, da v 7. razredu po
lastnem izboru bere 61 % učenk in le 21 % učencev, obveznemu šolskemu branju pa je
naklonjeno 49 % učencev in le 20 % učenk. Prost izbor branja je odvisen od bralne
uspešnosti učencev, saj v 7. razredu bere po lastnem izboru 65 % dobrih bralcev in le 38 %
slabših
Reynolds Lee in Symons (2001) sta povzela, da so učenci dosegali bistveno višje rezultate
pri obnovi in razumevanju besedila, ko so brali odlomke, ki so jih osebno zanimali. Prosti
izbor torej prispeva k bralni motivaciji, otroci pa najbolj uživajo, če imajo svobodo pri
izbiri knjig (Hromin, 2010).
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Dostopnosti raznovrstnega bralnega gradiva
Številni strokovnjaki (npr. McKenna, Elley, McQuillan in Au) s svojimi raziskavami
izpostavljajo, da je velikega pomena navajanje otrok na izposojanje knjig v knjižnicah in
urejanje prijetnega knjižnega kotička v razredu (razredne knjižnice), kajti s tem se
posredno vpliva na učenčev odnos do branja (Hromin, 2010). Učencu bo dosegljivost
bralnega gradiva spodbudila željo po knjigah in v primeru prej nenaklonjenega odnosa do
knjig se bo ta odnos spremenil. Knjižnica mora biti vedno odprta, vabljiva in polna knjig
(Kropp, 2000).
Pomemben dejavnik, ki vplivata na bralne dosežke učencev, je poleg velikosti šolske
knjižnice in razredne knjižnice, ki nudi neposreden dostop do knjige v znanem okolju in
pozitivno izkušnjo pri začetnem srečanju s knjigo in branjem, tudi pogostost izposoje knjig
(Fekonja, 2004). Učenci, ki so knjižnico obiskali manj kot enkrat na teden, so dosegali tudi
slabše bralne dosežke.
Petošolcem je po rezultatih raziskave Pachtmana in Wilson (2006) najpomembnejše, da
imajo dostop do čim več knjig v knjižnici, ker imajo tako na razpolago več knjig, ki so jim
všeč, in da imajo možnost biti v knjižnici vsak dan. Zelo pomembna se jim zdi tudi
razredna knjižnica, da lahko do želene knjige pridejo čim prej.
Širok izbor knjig, bogata in pregledna zaloga knjižnih gradiv, ki podpirajo učni proces,
strokovno ter leposlovno branje na šoli mora vključevati kakovostno sodobno literaturo, če
želimo vzgojiti zahtevnejšega bralca. V času zelo velike izbire knjig in pomanjkanja
finančnih sredstev je skrb za nabavo kakovostnih del še posebej pomembna. Pomembno je,
da knjižničarji kupujejo dobra, zelo dobra in odlična dela (Polovico knjig bi lahko mirno
vrgli v koš, 2015).
Pouk književnosti, domače branje, bralna značka, idr.
Osrednji dejavnik spodbujanja branja literature in razvijanja bralne kulture v šoli je pouk
književnosti z domačim branjem in bralno značko. Bralna značka predvsem vzbudi bralni
interes, medtem ko ima domače branje tudi nalogo, da izuri učenca v dobrega bralca. Obe
dejavnosti se medsebojno prepletata in glavna naloga obeh je pri bralcih vzbuditi interes za
branje, jih motivirati in poučiti, kako naj berejo (Dežman, 1998).
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Branje književnosti v osnovni šoli poteka predvsem pri pouku slovenskega jezika in
književnosti. Gre za uresničevanje ciljev književne vzgoje, ki pa se delno povezujejo s
knjižnico oz. z izvajanjem KIZ, ki omogočajo dostop do bralnih gradiv in prispevajo k
razumevanju in kritičnem vrednotenju. Delno pa se povezuje tudi z bralno značko
(Grosman, 2004).
Za pouk književnosti je pomembno, da učitelj začne učno uro z doživljajsko-spoznavno
motivacijo in da nauči učence sprejemati leposlovje kot umetnost (Grosman, 2004).
Pri pouku književnosti učenci spoznajo t.i. kanonska dela, ki so v naprej določena, pri tem
pa uporabljajo določena književna znanja (Jamnik, 2004b).
Raziskave kažejo, da si dijaki želijo pri pouku književnosti več pogovarjati o knjigah,
filmih, posnetih po literarnih predlogah, želijo brati zanimivejša in krajša literarna dela
sodobnih avtorjev mladinske književnosti, ki obravnavajo probleme najstnikov (Jelenko,
2001). Knjige naj bi bile zabavne, pisane v živahnem slogu in naj bi prinesle zanimive
informacije. Knjige želijo izbirati sami ob pomoči učiteljev (Zwitter, 2001).
Domače branje je pomemben del pouka slovenskega jezika, kjer gre za sistematično in
postopno uvajanje učencev v svet pisane besede, bogatenje njihovega doživljanja in
estetske občutljivosti, krepitev umskega in moralnega sveta. Domače branje je obvezno in
učitelji ga preverjajo na različne načine. Knjige za domače branje najpogosteje izberejo
učitelji slovenskega jezika, saj raziskava o bralni motivaciji pri nas kaže, da več kot 60 %
učencev sedmih razredov dobi seznam obveznih knjig, ki jih morajo prebrati za domače
branje (Pečjak et al., 2006).
Pokazalo se je, da je domače branje v šolah preveč izolirano področje ukvarjanja z
literarnimi besedili in bi ga morali bolj približati prostočasnemu branju, tako da bi bolj
upoštevali tematiko, ki je mladim blizu (Jelenko, 2001). Tudi pri pouku književnosti bi bilo
treba omogočiti širšo izbiro knjig kanonske literature in učencem omogočiti, da sami
izberejo tematiko, ki jih bolj zanima. Učencem pa naj bi pri izboru primerne knjige, ki bo
po vsebini in težavnosti prilagojena starosti, sposobnostim in interesom, pomagal učitelj
oziroma knjižničar (Pečjak et al., 2006).
Obravnavo književnih besedil pri pouku slovenskega jezika, književnosti in domačim
branjem šole dopolnjujejo s številnimi drugimi dejavnostmi kot so bralna značka,
Cankarjevo tekmovanje, projekt Rastem s knjigo idr.
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Bralna značka je gibanje za spodbujanje prostočasnega branja. Dežman (1998) pravi, da
ima bralna značka v osnovni šoli tri glavne cilje in sicer: razvijanje bralne sposobnosti,
razvijanje bralne kulture in pridobivanje književnega znanja. Priporoča se, da učenci sami
izbirajo knjige, ki jih bodo prebrali. Mentorju pa so pri svetovanju učencem v pomoč
priporočilni seznami mladinskih knjig Pionirske knjižnice. Seznami literature so ustrezno
razvrščeni po starostni stopnji otrok od 6. do 15. leta (Dežman, 1998).
Smiselno je, da so obiski knjižnice in uporaba različnega knjižnega gradiva integrirani v
pouk slovenskega jezika in v branje za bralno značko, saj knjižnica omogoča in povečuje
dostopnost in izbor mladinske književnosti ter motivira za branje (Jamnik, 2004b).
Raziskava odzivov bralcev na branje za bralno značko (Jamnik in Perko, 2003) kaže, da
učenci 7. razreda najpogosteje berejo za bralno značko, ker si knjige izbirajo sami (82,5
%), ker v branju uživajo (80,5 %), ker se z vrstniki radi pogovarjajo (62,2 %), ker dobijo
nagrade (60 %), ker šolo obiščejo zanimivi pisatelji (44,3 %), ker jim mentorji dobro
predstavijo knjige (39 %), ker mentorji radi pripovedujejo (37,3 % ), ker so jih spodbudili
mentorji BZ (30,9 %), ker mentorji BZ dobro pripovedujejo (24,5 %), ker radi izmenjajo
mnenja o prebranih knjigah na spletu (21,2 %) in ker so jim starši rekli, da morajo (16,1
%). Ne berejo pa zato, ker morajo prebrati točno določene knjige (69,5 %), ker morajo
poročati o prebranih knjigah (53,2 %), ker jim knjige za BZ niso všeč (50,8 %), ker ne
berejo radi (42,5 %), ker se morajo učiti pesmice na pamet (33,9 %) in ker so knjige za BZ
pretežke (9,8 %).
Namen Cankarjevega tekmovanja je širjenje in poglabljanje znanja iz slovenščine ter
spodbujanje branja leposlovja. Izbor književnih vsebin za Cankarjevo tekmovanje je
naloga Državne komisije, ki skrbi, da zajame raznolike teme, ki zajemajo različnost in
raznovrstnost.
Učitelji v osnovnih šolah visoko ocenjujejo projekt Rastem s knjigo (ocena 4,6 od 5)
(Raziskava o projektu »Rastem s knjigo« med koordinatorji na osnovnih in srednjih šolah
za šolsko leto 2013/2014).
Malo manj kot polovica učiteljev v osnovni šoli (40,3 %) ima v šoli organizirano obliko
branja, kot so npr. bralni klubi. Večinoma so bralni klubi namenjeni učencem (96 % OŠ),
učiteljem (26 % OŠ) in staršem (15 % OŠ) (Žigon, 2001).
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So še drugi načini spodbujanja mladih bralcev: projektno delo, razredna knjižnica oz.
bralni kotiček, pisanje dnevnika, ustvarjanje lastne knjige, literarni klub, knjižna
klepetalnica, literarno glasilo, razredne knjižne revije učencev in stenski časopis. Tudi tu je
pomembno sodelovanje staršev (Žigon, 2001).
Vse navedene dejavnosti v veliki meri vplivajo na to, koliko bodo učenci obiskovali šolsko
knjižnico. Pomen šolske knjižnice za razvoj bralne kulture mladih in promocijo Z.H. bom
obravnavala v posebnem poglavju.
2.1.2.3 Vrstniki
Piaget je dejal, da je pomembna funkcija učitelja, da spodbuja sodelovalne interakcije med
otroki, saj imajo otroci zaradi podobnega načina razmišljanja v interakciji z vrstniki večje
možnosti, da vidijo obstoj različnih pogledov, ki jih spodbujajo pri lastnem razmišljanju,
kot v odnosu do odraslega (Labinowicz, 1989).
Hepler in Hickman (1982) sta poudarili, da je za učence zelo pomembno, da se v razredu
gradi pozitivno naravnana skupnost bralcev, saj na ta način postanejo učenci bolj
motivirani za branje. Gre za vpliv učenja branja v socialnem kontekstu, ki spada med
zunanjo motivacijo pri branju, saj učenci berejo zaradi pohvale ali nagrade, ki jo dobijo od
svojih vrstnikov, učiteljev ali drugih oseb, ki vplivajo nanje, pri tem pa lahko tudi
tekmujejo z njimi.
Ne le učitelji, tudi vrstniki so lahko bralni modeli in zgledi za učenca, ta pa jih posnema.
Lahko posnema njihovo bralno dejavnost ali njihov odnos do branja ali z njimi tekmuje. V
razredu, v katerem uspejo udeleženci zgraditi skupnost bralcev, si učenci pogosto podajajo
knjige iz roke v roko, si jih posojajo in delijo, saj so prepričani, da bo knjiga zanimiva tudi
njim (Pečjak et al., 2006).
Turner in Paris (1995) omenjata, da imajo na učenčevo motivacijo velik vpliv ideje in
komentarji vrstnikov, učenčevo opazovanje napredka svojih vrstnikov pa lahko zviša
zaupanje v lastne sposobnosti. Še posebej malo starejšim učencem mnenje vrstnikov
pomeni bistveno več kot mnenje učitelja.
Nekateri raziskovalci (npr. McKenna) pravijo, da se učenec, ki želi spremeniti negativen
odnos do branja, lahko pridruži vrstniški skupini pri literarnih krožkih, literarnih študijskih
skupinah ali debatnih krožkih, kjer se udeleženci pri pogovoru o knjigah zabavajo in ob

24

Kroflič, N. Zlate hruške v slovenskih osnovnošolskih knjižnicah: promocija in izposoja.
Mag. delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo, 2018
njem uživajo, kar lahko učenca privede do spremenjenega razmišljanja o knjigi (Hromin,
2010).
Bolj redni in zavzeti bralci se v večji meri povezujejo z vrstniki, sodelujejo v skupini, v
razredni skupnosti, ob tem pa narašča njihova avtonomija pri branju in vplivanje na lastni
bralni proces (Hromin, 2010).
Učenci lahko izvajajo tudi branje medvrstniško pomoč pri branju starejših učencev
mlajšim, ali pri branju učencev z učnimi težavami oziroma pri bralno manj učinkovitih
učencih, ki izboljša bralne spretnosti in bralno motivacijo vseh učencev, tako tistih, ki
pomoč prejemajo, kot tudi tistih, ki jo nudijo (Wright, 2004).
Na učence ima skupina vrstnikov velik vpliv. V šoli lahko to izkoristimo za spodbujanje
bralne motivacije tako, da okrepimo pozitivne vplive skupine na branje in z raznimi
aktivnostmi pritegnemo čim večje število otrok. Dobra oblika skupinskega dela so
knjižničarski krožek, bralna značka in knjižna klepetalnica, kjer skušajo učenci, ki so
knjige prebrali, navdušiti tudi tiste, ki jih še niso prebrali (Žigon, 2001).
Tudi vrstniki, ki imajo negativen odnos do branja, lahko s svojim odnosom vplivajo na
učenca. Vrstnikom se pogosto branje zdi dolgočasno in težko in ta odnos prenesejo še na
druge učence. Zato menim, da je pomembno, da učitelj in knjižničar skrbita za to, da se bo
v razredu in knjižnici bralo zanimive, starosti in interesom primerne knjige, da se bo ob
ustreznem vodenju različnih bibiopedagoških dejavnosti oblikovala čim širša skupnost
motiviranih bralcev.
2.1.2.4 Mediji
Mediji postajajo vedno večji socializacijski dejavnik otrok in mladostnikov, zato jih je
potrebno naučiti sposobnosti sprejemanja, izbiranja in analiziranja medijskih sporočil.
Največ informacij o knjižničnem gradivu otroci dobijo v tiskanih medijih, kot so katalogi
založb, rubrike v revijah za odrasle in v njihovih revijah, kjer si mladi izmenjavajo mnenja
o prebranih knjigah. Knjižnice sestavljajo tudi zgibanke in priporočilne sezname knjig.
Mediji promovirajo literarna dela tudi s pomočjo filmov, videoposnetkov, radijskih oddaj
za otroke in tako otroke motivirajo, da dela tudi sami preberejo. Na televiziji so zadnje
čase na sporedu oddaje, v katerih imajo pomembno vlogo knjige. Radijske oddaje za
otroke imajo tudi rubrike, namenjene branju in knjigam, za mlajše otroke pa v teh oddajah
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pripovedujejo pravljice. V dobi interneta imajo veliko medijsko ponudbo med drugim tudi
internetne knjige (Žigon, 2001).
V zadnjih desetih letih so mediji, predvsem elektronski, doživeli velik razmah. Postali so
pomembni sooblikovalci družbe in sestavni del našega življenja in s tem tudi življenja
otrok (Peštaj, 2009).
Mladostniki veliko časa presedijo pred televizijskimi zasloni in radi poslušajo zabavno
glasbo, s čimer preganjajo dolgčas in občutek osamljenosti. Izmed vseh množičnih občil je
knjiga tista, ki je najmanj priljubljena. Pri skoraj vseh raziskavah o priljubljenosti različnih
medijev za mlade nastopajo knjige kot medij, ki se mu pripisuje dolgočasnost in
nezanimivost in je zaradi tega med mladostniki v vseh starostnih skupinah manj zaželen ali
pa celo nezaželen medij (Košir, 2003).
Nekateri raziskovalci (npr. Reinking) ugotavljajo, da je v preteklem obdobju branje
potekalo v večji meri ob druženju in je vključevalo predvsem glasno branje, medtem ko v
času elektronskih medijev branje velja za tiho in izolirano dejavnost posameznika
(Hromin, 2010).
Televizija
Med mediji je televizija po priljubljenosti, pomembnosti in dosegljivosti še vedno na
prvem mestu (Peštaj 2009). Mnenja o vplivu televizije na branje pa so različna. Nekateri
raziskovalci (npr. Knulst in Kalmijn) so potrdili McLuhanovo napoved, da bo televizija
povzročila upad branja med posamezniki, ki so odraščali ob njej ali imajo nižjo stopnjo
izobrazbe, saj sta ugotovila, da omenjeni skupini mladostnikov nista bili ustrezno poučeni,
kako uživati ob branju, zato sta imeli zmanjšano kapaciteto pridobiti si veselje, ki ga
povzroča branje. Ker vse več mladih preživi pred televizijo večino prostega časa, to vpliva
na njihove slabše bralne navade (Hromin, 2010).
V primerjavi z branjem zgodbe v knjigi, gledanje televizije manj stimulira otrokovo
kreativno domišljijo ob ustvarjanju glavne ideje v zgodbi. Mladi tudi uporabljajo manj
izborne besede pri obnavljanju televizijske zgodbe (Pečjak et al., 2006).
Kropp (2000) izpostavi, da si otroci vzamejo veliko manj časa za refleksijo gledanega, kot
prebranega v knjigi. Nekateri raziskovalci trdijo, da otroci raje gledajo televizijo kot
berejo, ker s tem pridobijo znanje na udobnejši način (Košir, 2003).

26

Kroflič, N. Zlate hruške v slovenskih osnovnošolskih knjižnicah: promocija in izposoja.
Mag. delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo, 2018
Pozitiven doprinos televizije k večji želji po branju pa lahko vidimo v reklamiranju
določene knjige ali ogledu filma in izobraževalnih oddaj, ki so posnete po knjigi. To je
razlog, da želijo mladostniki kasneje prebrati določeno knjigo (Bajzek et al., 2003) –
pomislimo samo na uspeh serije knjig o Harryju Potterju. Zanimiva televizijska oddaja je
prav tako lahko spodbuda za iskanje novih informacij in novih znanj s pomočjo poučne
literature, enciklopedij, leksikonov ipd.
Košir (2003) pravi, da so podatki o porabi prostega časa pokazali, da je knjiga postala
redka sopotnica otrokovega preživljanja prostega časa in da bi zato moralo branje postati
medijski dogodek, kar pomeni, da bi se moralo premakniti v javni prostor. Zato je avtorica
uspela zasnovati na TV oddaje o knjigah, pa tudi njena branja v knjigarnah in knjižnicah so
medijsko zelo odmevna.
Svetovni splet
Vilar (n.d.) ugotavlja, da raziskava Ciber kaže, da mladi šolarji po mnenju knjižničarjev
vse več berejo na spletu, vendar ne gre za natančno, ampak površno in nepoglobljeno
branje.
Količina branja med mladimi dandanes ne upada, je pa internet spremenil vrsto bralnega
gradiva, pod njegovim vplivom pa se spreminja tudi oblika tiskanih besedil, ki jih mladi
berejo. Pojavlja se več slikovnega gradiva, vse bolj se uveljavlja strip, pa tudi slikanice
(skoraj) brez besedila. Čas za branje knjig se je v prostem času precej zmanjšal, kljub temu
pa se knjiga za zdaj še kar dobro drži. Internet je komplementaren in ne kompetitiven
branju in celo odlična motivacija za branje. To se kaže v branju elektronske knjige, ki jo
strokovnjaki vidijo kot motivacijo in posodobitev branja (Plahuta Simčič, 2012).
Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da smo v fazi, ko e-knjige, omrežja idr. še nekako
sobivajo s knjigo (Plahuta Simčič, 2012). Velikokrat uporabnik prav iz sodobnih medijev
dobi informacije o klasični knjigi in si jo potem izposodi. Markovič Kocen (2014) pa meni,
da so sodobni mediji knjigi konkurenca, vendar pa tudi priložnost.
Pozitivni vplivi računalnika na bralne navade mladostnikov se kažejo predvsem v
dostopnosti informacij na spletu in v dostopnosti knjig in gradiva v elektronski obliki.
Učenci preko računalnika berejo forume, članke in razprave o temah, ki se jim zdijo
zanimive, na ta način pa izboljšujejo tudi lastno splošno razgledanost. Dostopnost gradiva
na spletu pa ima tudi negativne učinke na branje mladostnikov, saj učencem omogoča
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površno branje, literature ne preberejo v celoti, ampak le njeno kratko obnovo oz.
odgovore na vprašanja (Wright, n.d.). Danes že nenadomestljiv način komuniciranja je
branje elektronske pošte, kar zaradi igrivosti in kreativne vpletenosti učenca z bralnim
besedilom omogoča učencu, da bolj zavzeto bere (v Hromin, 2010). Enako razširjen je med
mladimi Facebook. Jurhar in Steiner (2014) sta ugotovili, da je polovica anketiranih
uporabnikov Facebooka, ki obiskujejo tretjo triado osnovne šole, takih, ki berejo pogosto
ali redno, ena polovica pa takih, ki berejo redko ali nikoli. 78, 5 % anketirancev je v anketi
navedlo, da berejo 45 minut ali več na dan. Iz tega lahko sklepamo, da se branje še vedno
ohranja kot prostočasna aktivnost.
Promocijo e-knjig na internetu v slovenskem prostoru ponujajo različni ponudniki:
-

Digitalna knjižnica Slovenije (DLIB, katere zbirka obsega veliko število digitaliziranih
strani, od besedil, slik, multimedijski vsebin, do poročil (Digitalna knjižnica Slovenije,
n.d.);

-

spletna stran E-knjiga.si, ki ponuja brezplačne e-knjige, revije in publikacije (npr.
Bukla) (E-knjiga.si, n.d.);

-

spletna stran WikiSource (Wikivir), v katerega so shranjena izvorna besedila v
različnih jezikih, ki jih lahko vsakdo ureja (Wikisource, n.d.);

-

Wikipedija, ki shranjuje leposlovna besedila, listine, pisma, posamezna besedila idr
(Wikisurce, n.d.).;

-

projekta Slovenska leposlovna klasika in Zbirka slovenskih mladinskih leposlovnih
besedil, ki omogočata iskanje po podatkovnih zbirkah (Slovensko leposlovje na spletu,
n.d.).

Avtor Boštjan Gorenc-Pižama je v knjigi Slolvenski klasiki 1 na duhovit način združil
klasična dela slovenskih avtorjev z načini pisanja, ki so značilni za sodobne medije. V
knjigo je vključil twitanje, všečke, kratke prispevki na spletu, facebook … Njegov cilj je
bil, da predstavi klasične tekste na način, ki bo privlačen za mlade. Sam to imenuje
»žmoht«, kar pooseblja tisto, kar išče v jeziku, to je sočnost, živost, sokove ki živo
brbotajo (Rožman, 2015).
2.2

ZLATA HRUŠKA (Z.H.)

V Sloveniji obstajajo različne literarne nagrade, ki nagrajujejo mladinska literarna dela.
Med najbolj ugledne literarne nagrade za mladino sodijo: desetnica, izvirna slovenska
slikanica za nagrado Kristine Brenkove, modra ptica, moja najljubša knjiga, nagrada Hinka
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Smrekarja, večernica in priznanje Z.H. (Literarne nagrade, n.d.). Priznanje Z.H. je edina
literarna nagrada, ki ocenjuje mladinski založniško-obrtniški izdelek kot celoto.
Uredniški odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig (v nadaljevanju
Priročnik) vrednoti celotno produkcijo mladinske literature posameznega leta. Slovenska
mladinska dela se ocenjujejo glede na izvirnost, jezik, sporočilnost, etičnost, duhovitost,
poetičnost itd. (Pogled na drugo stran, 2009). Namen vrednotenja je spodbujanje branja,
širjenje dobre knjige, uveljavljanje kakovostne mladinske knjige, promocija slovenskega
jezika in slovenske ilustracije ter promocija Trubarjeve dediščine odličnosti založniškega
odnosa do slovenskega jezika (Pionirska - CMKK, 2014; Zadravec, 2011). Uredniški
odbor ocenjuje posamezno knjigo kot enovito in celostno kulturno stvaritev v slovenskem
jeziku. V razvrščanje so vključene vse monografije, ki so napisane v slovenskem/tudi
slovenskem jeziku, imajo letnico izida obravnavanega leta in so v več kot eni osrednji
knjižnici opredeljene kot mladinske knjige (¿60:40?, 2014). Sem spadajo leposlovne knjige
različnih zvrsti, kot so dramatika, igroknjige, slikanice, zgodbice, zbirke pravljic, stripi,
fantastika, resničnost, poezija in poučne knjige (¿60:40?, 2014). Knjige, ki se uvrstijo med
odlične izdaje leta, pridobijo znak Z.H. Knjigo, ki dobi ta naziv, se opremi z nalepko z
logotipom Z.H.
V priročnikih za branje kakovostnih knjig, ki jih vsako leto izdaja Pionirska, so knjige
razvrščene in označene z oznakami pogrešljivo, pomanjkljivo, dobro, zelo dobro in
odlično.
-

Pogrešljiva izdaja predstavlja vsestransko nedorasle ali zgrešeno zastavljene knjige –
v Priročniku se je ne priporoča za branje.

-

Pomanjkljiva izdaja je tista izdaja dela, ki predstavlja založniško nedodelane, a tudi
neškodljive knjige – v Priročniku se je ne priporoča za branje.

-

Dobra izdaja predstavlja knjige, ki so solidne kakovosti - v Priročniku se jo priporoča
za branje.

-

Zelo dobra izdaja predstavlja visok kakovostni razred - v Priročniku se jo priporoča
za branje.

-

Odlična izdaja – najvišja kakovostna stopnja - odlična knjiga - predstavlja tiste
knjige, ki po vsebini in izvedbi izstopajo od ostalih - v Priročniku se jo priporoča za
branje (Mlakar, 2011a).

Ministrstvo za kulturo je v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017: pot do novega
modela kulturne politike zapisalo, da bodo težili k temu, da bodo priporočene vsebine
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kakovostne in raznolike ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje (v nadaljevanju KUV) na
vseh področjih kulture dostopne za različne ciljne skupine. Eden izmed ukrepov za dosego
tega cilja je, da bodo po zgledu Priporočilnega seznama kakovostne otroške in mladinske
literature in Z.H. na nacionalni ravni oblikovali kriterije kakovostnih projektov oziroma
programov KUV na področju knjige, katerih rezultat bo predlog priporočenih kakovostnih
vsebin KUV.
2.2.1 Znak Z.H.
Znak Z.H. je od leta 2007 dalje znak kakovosti na področju leposlovne in poučne knjige za
otroke in mladino (Geneze - poti v bistroumne nesmisle, 2011). Od leta 2004 do leta 2006
so bile knjige s tem znakom v Priročniku označene kot knjige s tremi polnimi hruškami,
leta 2007 pa odlične knjige dobijo še eno oznako - Z.H. Z.H. spadajo med nove in
kakovostne izdaje - zimzelenke (Polet nad črtasto pižamo ali Pogum iz ptičje perspektive,
2008).
Z.H. so knjige z oznako odlično, kar pomeni, da te knjige v odlični meri ustrezajo vsem
kriterijem vrednotenja in odstopajo od celotne letne produkcije mladinskih del. Kriteriji, po
katerih uredniški odbor vrednoti književna dela, so izvirnost, sporočilnost, etičnost,
poetičnost, duhovitost, idr. Kot poudarja odgovorna urednica omenjenega priročnika
Lavrenčič Vrabec, znak kakovosti Z.H. ne vrednoti le besedil ali likovne podobe otroških
in mladinskih del, temveč knjigo kot celoto, torej tudi kakovost tiska, vezave, prevoda ali
ciljne naravnanosti (Krkovič, 2011). Knjige z Z.H. se odlikujejo po zanimivi opremi,
odlični ilustraciji, duhoviti ali vznemirljivi temi s pravimi vprašanji (Ekvilibristika branja :
priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013, 2013).
Z.H. je nastala na podlagi Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig (Bilban,
2010). Cilj knjižničarjev Pionirske je bil, da javnost ozavestijo o nujnosti
strokovnega/znanstvenega obravnavanja mladinske književnosti, da pomagajo mladim
bralcem poiskati kakovostno literaturo ter da obveščajo javnost o podatkih s področja
mladinske književnosti (Polet nad črtasto pižamo ali Pogum iz ptičje perspektive, 2008).
Eden od založnikov je na knjižnem sejmu leta 2010 na debatni kavarni Z.H. in slovenski
knjižni trg opozoril na pomanjkljivost tovrstnega vrednotenja, ki je javnosti dostopno s
precejšnjim zamikom, včasih tudi s skoraj dveletno zamudo (Zadravec, 2011). Da bi to
pomanjkljivost vsaj omilili, je Pionirska začela na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana
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sproti objavljati sezname sprejemljivih in pogrešljivih knjig (knjigometer), s katerimi lahko
vplivajo na nabavo knjižnic (Bilban, 2010).
Tabela 1 predstavlja število izdanih mladinskih knjig, število ocenjenih knjig ter število
podeljenih Z.H. po letih od leta 2004 do leta 2015.
Iz tabele 1 je razvidno, da se je letna produkcija slovenskih mladinskih knjig gibala med
499 naslovov (leta 2014) in 1705 naslovov (leta 2015) . Od leta 2009 naprej se je
produkcija izdanih naslovov gibala okoli 1000 naslovov letno. Največji upad knjig se je
zgodil v letu 2012, ko je letna produkcija glede na leto 2011 upadla za skoraj 200
naslovov.
Iz tabele 1 je razvidno, da se je število podeljenih Z.H. od leta 2004 do leta 2012 gibalo
med 2,2 % in 7,6 % od ocenjenih knjig. Leta 2013 je dobilo Z.H. 12,2 % knjig, največ Z.H.
(18,4 %) je bilo podeljenih leta 2015.
Od 2004-2015 je bilo podeljenih 551 Z.H., kar predstavlja 7% od vseh ocenjenih del.
Tabela 1: Produkcija knjig in podeljenih Z.H. od leta 2004 do leta 2015
izdani naslovi

ocenjeni naslovi

Z.H. glede na ocenjene naslove

leto izida
f

%

f

%

f

%

2004

499

100

462

92,6

17

3,7

2005

626

100

626

100

14

2,2

2006

696

100

696

100

15

2,2

2007

759

100

750

98,8

18

2,4

2008

810

100

810

100

30

3,7

2009

1024

100

725

70,8

36

5,0

2010

1003

100

887

88,4

67

7,6

2011

1181

100

844

71,5

61

7,2

2012

983

100

844

71,5

61

7,2

2013

970

100

842

86,8

103

12,2

2014

960

100

835

87,0

129

15,4

2015

1705

100

782

45,9

144

18,4

Skupaj

9511

100

8321

87,8

551

6,6

Tabela 2 predstavlja produkcijo knjig in podeljenih Z.H. od leta 2004 do leta 2015 po
žanrih.
Iz tabele 2 je razvidno, da med Z.H. v vseh letih prevladujejo slikanice (18,1 %), poučne
knjige (13,7 %), knjige s področja resničnosti (13,1 %), fantastika (8,5 %), stripi (7,3 %),
zgodbice (7,1 %), zbirke pravljic (6,6 %) in igroknjige (4,9 %). Sledijo poezija, realistične
pripovedi vsakdana, pripovedne slikanice, problemska proza, problemske pripovedi,
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fantastična proza, fantastične pripovedi, ilustrirane knjige in stripi za mladino. Najmanj
(0,2 %) pa je poučnega leposlovja, knjig za začetno samostojno branje, pustolovskih
pripovedi, ostalih pripovedi, prigod in izmišljij.
Tabela 2: Produkcija knjig in podeljenih Z.H. od leta 2004 do leta 2015 po žanrih
žanri

f

%

slikanice

126

18,1

poučne knjige

95

13,7

resničnost

91

13,1

fantastika

59

8,5

stripi

51

7,3

zgodbice

49

7,1

zbirke pravljic

46

6,6

igroknjige

34

4,9

poezija

22

3,2

spodbujevalne slikanice

10

1,4

realistične pripovedi vsakdana

8

1,2

pripovedne slikanice

7

1,0

problemska proza

6

0,9

problemske pripovedi

5

0,7

fantastična proza

4

0,5

pesmice in uganke

4

0,5

dramatika

4

0,5

fantastične pripovedi

2

0,3

ilustrirane knjige

2

0,3

stripi za mladino

2

0,3

poučno leposlovje

1

0,2

za začetno samostojno branje

1

0,2

pustolovske pripovedi

1

0,2

ostale pripovedi

1

0,2

prigode

1

0,2

izmišljije

1

0,2

skupaj

695

100,0

2.2.2 Priznanje Z.H.
Priznanje Z.H. dobi le najbolj kvalitetna mladinska knjiga v treh kategorijah. Od leta 2010
dalje ga podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana– enota Pionirska sama ali v sodelovanju s
Slovensko sekcijo IBBY (za prevedeno mladinsko knjigo) (Priporočamo za branje, knjižne
nagrade, 2014).
Gre za nadgradnjo vrednotenja knjig v priročnikih za branje kakovostnih mladinskih knjig
(Pionirska - CMKK, 2014) in za založniško priznanje (Plahuta Simčič, 2012), v okviru
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katerega se ocenjuje celovit vrhunski založniški izdelek, kjer se ocenjuje avtor, prevod,
ilustracije, oblikovanje, tisk idr. v treh kategorijah, in sicer: slovenska mladinska
leposlovna knjiga, poučna knjiga , leposlovna knjiga (Kos, 2011; Priporočamo za branje,
knjižne nagrade, 2014 ). Za vsako izmed treh zgoraj naštetih kategorij izberejo po eno
(izjemoma dve) najboljše delo posameznega leta, ki se mu podeli priznanje. S temi
priznanji želi Pionirska opozoriti na pomembnost in kompleksnost založniškega
mojstrstva, od katerega je odvisna knjižna kultura nekega jezika, posredno pa tudi bralna
kultura nekega naroda (Ekvilibristika branja, 2013; Pionirska - CMKK, 2014).
Tabela 3: Knjige, ki so dobile priznanje Z.H. po kategorijah in letu izida od 2009 do 2015
kategorije/
leto izida

2009

2010

2011

2012

izvirno slov.
leposlovje

Vegri, S.,
Stepančič, D.
in Saksida, I.:
Naročje
kamenčkov
(Miš)

Svetina, P.:
Modrost
nilskih
konjev
(DZS)

Manček, M.:
Hribci
kremeniti
(Forum)

Svetina, P.:
Ropotarna
(Miš)

izvirno slov.
poučna
knjiga

Cerar, M.:
Kako sem
razložil
otrokom
demokracijo
(Cankarjeva
založba)

Deu, Ž.:
Kje pa ti
živiš? (Rokus
Klett)

Stepančič, L.
in Stepančić,
D.:
Kako so
videli svet
(Miš)

Kajfež
Bogataj, L.:
Vroči novi
svet
(Cankarjeva
založba)

Prevedena
leposlovna
knjiga

Selznick, B.:
Hugo Cabret
(Mladinska
knjiga)

Tan, S.:
Zgodbe iz
oddaljenega
predmestja
(Miš)

Moers, W.:
Vreščji
mojster
(Sanje)

skupaj

3

3

3

Ness, P.:
Vojna pošasti
(Mladinska
knjiga)
Le Guin, U.
K.: Zgodbe
iz
Zemljemorja
(Mladinska
knjiga)
4

2013
Štefan, A.:
Gugalnica za
vse
(Mladinska
knjiga)

/

2014

2015

Stepančič,
L.: Anton!
(Miš)

Konc
Lorenzutti,
N.: Kdo je
danes glavni
(Miš)

Wang, H.:
Ferdinand
Avguštin
Hallerstein Slovenec v
Prepovedane
m mestu
(Mladinska
knjiga)

Dolenc, S.:
Od genov do
zvezd
(Cankarjeva
založba)

Ness, P.:
Sedem minut
čez polnoč
(Mladinska
knjiga)

Dowd, S.:
Barjanski
otrok (Zala)

2

3

Čotar, D.:
Ptičje kvatre
(Goriška
Mohorjeva
založba)
Mešković,
A.: Ukulele
Jam
(Miš)

Tabela 3 predstavlja število, naslove, avtorje in založbe knjig s podeljenim priznanjem
Z.H. po kategorijah in letu izida od leta 2009 do 2015.
Iz tabele 3 je razvidno, da so podelili priznanje Z.H. 22 knjigam, ki so bile izdane v letih
od 2009 do 2015. V teh letih so bila podeljena priznanja Z.H. v vseh kategorijah, razen v
letu 2014, ko priznanje Z.H. v kategoriji za izvirno slovensko poučno knjigo ni bilo
podeljeno. Knjigam, ki so bile izdane v letih 2012 in 2015, so v kategoriji prevedena
leposlovna knjiga podelili dve priznanji.
Vsem nagrajenim knjigam je bilo priznanje Z.H. podeljeno v naslednjem letu po izidu
knjige.
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VIRI podatkov za tabele 1, 2 in 3: Klicarji zvezd, 2005; Padci in igre, 2006; O niču, odejah
in koncu sveta, 2007; Polet nad črtasto pižamo ali Pogum iz ptičje perspektive, 2008;
Pogled na drugo stran:, 2009; Ozvezdje Knjiga, 2010; Geneze - poti v bistroumne
nesmisle, 2011, Algoritem arene, 2012; Ekvilibristika branja; ?60:40?, 2014;
Človeknejezise: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2015; Prejemniki
priznanj Zlata hruška, 2016.
2.3

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica opravlja po Ifla-Unescovem manifestu za šolske knjižnice (Ifla/Unesco,
1999) naslednje naloge, ki omogočajo razvoj pismenosti, informacijske pismenosti,
poučevanja, učenja in kulture. Te so:
1. podpiranje in pospeševanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, opisanih v poslanstvu šole
in učnem načrtu;
2. vseživljenjski razvoj in vzdrževanje navad in veselja do branja, učenja in uporabe
knjižnic pri otrocih;
3. omogočanje priložnosti za pridobivanje izkušenj v ustvarjanju in uporabi informacij za
razvijanje znanja, razumevanja, domišljije in užitka;
4. podpiranje vseh učencev/dijakov pri učenju in praktični uporabi spretnosti ocenjevanja
in uporabe informacij, ne glede na obliko, format ali medij, vključno z občutljivostjo
za različne oblike komuniciranja v skupnosti;
5. zagotavljanje dostopa do lokalnih, regionalnih in globalnih virov ter ustvarjanje
priložnosti, ki izpostavljajo učence/dijake različnim idejam, izkušnjam in mnenjem;
6. organiziranje dejavnosti, ki spodbujajo kulturno in socialno zavedanje in občutljivost;
7. delo z učenci, učitelji, upravitelji in starši, da bi dosegli poslanstvo šole;
8. razglašanje koncepta intelektualne svobode in dostopa do informacij, ki sta bistvena za
učinkovito in odgovorno državljanstvo v demokratični družbi in
9. pospeševanje branja in zagotavljanje virov ter storitev šolske knjižnice vsej skupnosti
in širše.
Za izvajanje knjižnične dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja mora šolska
knjižnica zagotoviti ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,
ustrezno usposobljene strokovne delavce, ustrezen prostor, ustrezno opremo, ustrezno
organizacijo knjižnične dejavnosti in usposobljenost za vključitev v nacionalni vzajemni
bibliografski sistem (Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), 2001).
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Med naštetimi nalogami šolske knjižnice je za mojo nalogo ključen njen vpliv na
motivacijo za branje ter na razvijanje bralne kulture in bralnih sposobnosti, ki se odražajo
skozi bralne dosežke. Pomemben dejavnik, ki vpliva na bralne dosežke učencev, je
velikost šolske knjižnice in dostopnost do raznovrstnega in kakovostnega bralnega gradiva.
Tudi zgodnji in pogosti obiski šolske knjižnice pomenijo pozitiven vpliv na kasnejše bralne
navade, saj bodo učenci z večjo verjetnostjo tudi kasneje več brali in obiskovali knjižnice
(Novljan, 1993).
Jamnik (1998) poudari, da je ena od vlog sodobnega knjižničnega informacijskega centra,
kar šolske knjižnice postajajo, motiviranje za branje. To pa knjižnice dosegajo z nabavo,
obdelavo in izposojo knjižničnega gradiva. Da bi knjižničarji lahko o gradivu svetovali
uporabnikom, ga morajo dobro poznati.
Učence med police vabijo prijazni prostori in pregledno postavljeno gradivo. Prostor mora
biti takšen, da bralcev ne odbija že ob vstopu v knjižnico, biti mora dovolj velik, svetel in
pregleden, da se bralec v njem prijetno počuti. Še bolje je, če postane šolska knjižnica
središče kulturnega in družabnega življenja. To lahko dosežemo z razstavami, prireditvami
in drugimi aktivnostmi (Fekonja, 2004).
Naloge šolskega knjižničarja so torej, da zasnuje prijetno in pregledno urejeno šolsko
knjižnico, da poskrbi za ustrezno nabavo, obdelavo in izposojo knjižničnega gradiva, ter za
bibliopedagoško delo in s tem motivira k branju in k razširitvi informacijskega
opismenjevanja (Jamnik, 1998).
Za dvig bralne kulture mladih je pomembna šolska knjižnica, ki omogoča stalen dostop do
knjig, ogled in predstavitev knjižnih novosti, ogled drugih knjižnic in knjižnih sejmov,
pogovore z avtorji, reševanje Slovenskega knjižnega kviza, sodelovanje v izboru Moja
najljubša knjiga in povezovanje z drugimi predmeti, kot so npr. slovenski jezik, medijska,
državljanska vzgoja, literarni klub, okrogle mize o branju, neusmerjene pogovore in
diskusije, knjižne uganke, dramatizacija in igranje vlog, ure pravljic, knjižni klub idr.
Šolski knjižničar mora znati mlade bralce pritegniti k predstavitvam knjig, k debatnim
krožkom, k skupni odločitvi pri nabavi mladinskih revij, k pripravi plakatov o prebrani
knjigi, povabilu znane osebe iz mladinske revije na šolo, glasnem branju odlomkov,
pripovedovanju in poslušanju zgodb, k pogovoru o primernosti gradiva, o naj članku v
prebrani reviji idr. (Kropp, 2000) .
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Šolski knjižničar prenaša svoje znanje na učence, učitelje in druge zaposlene v šoli (Gyr,
2006). Nadarjenim učencem lahko pri spodbujanju branja ponudi različne bralne
dejavnosti: od projektnega dela, tekmovanj, bibliosvetovanja do branja leposlovja za
zabavo (Repinc in Vilar, 2012). Nadalje lahko nadarjene učence šolski knjižničar
pripravlja na tekmovanja, vključi v projektno delo in biblioterapijo, kjer sodeluje pri izbiri
knjig s šolskim psihologom in/ali razrednim učiteljem oz. učiteljem slovenskega jezika, z
učiteljem slovenskega jezika vodi bralno značko idr. Raziskave branja pri nadarjenih
kažejo, da le to pozitivno vpliva na večjo kreativnost in izboljšuje odnos do branja in z
njim povezanih aktivnosti (Repinc in Vilar, 2012).
V knjižnico zahajajo predvsem učenci, ki jim branje ne povzroča večjih težav in si
večinoma izposojajo knjige za branje v prostem času. Knjižnica v tem primeru spodbuja
branje in uporabnikom daje na voljo raznovrstno literaturo, največkrat leposlovje. Takim
uporabnikom je knjižnica zakladnica knjig, kjer vedno najdejo kaj zanimivega za branje.
Po drugi strani pa v knjižnico zahajajo učenci, ki ne znajo izbrati gradiva in ne berejo radi.
Te naj bi šolski knjižničar spodbudil k bolj pozitivnemu odnosu do branja in posledično k
pogostejšemu branju (Fekonja, 2004)
Šolski knjižničarji so lahko tudi mentorji - promotorji branja in učenja, tako za učence kot
učitelje in starše učencev (Bajda, 2008).
Novoselova (2009) v članku Vrednotenje učinkov branja v šolski knjižnici pravi, da lahko
z različnimi projekti za spodbujanje branja razvijamo otrokovo bralno kulturo, pozitiven
odnos do knjig, krepimo njegovo naravno radovednost, spremljamo njegova bralna
pričakovanja o zahtevnosti in obsežnosti čtiva ter usmerjamo njegov razvoj v vedno
zahtevnejšega bralca, ki bo ostal bralec za vse življenje.
Saša Vegri, ugledna pesnica in knjižničarka, je v priročniku Ozvezdje Knjiga zapisala
misel, namenjeno knjižničarjem, da se delo v njihovi knjižnici za otroke ne omejuje samo
na izposojo knjig, ampak morajo slediti in oblikovati tudi otrokov bralni okus. Vzgoja
otroka za rabo vsebinsko in jezikovno primernih knjig temelji na izbiri knjižnega fonda in
njegovi postavitvi. Zavzemala se je za kakovostno knjižno vzgojo mladih ter za pomoč
odraslega pri izbiri in boljšemu razumevanju besedil (Ozvezdje Knjiga, 2010).
Tudi Saksida (v Mlakar, 2011b) meni, da so glavne naloge knjižničarja, da mlade bralce
spodbuja k branju in jim v množici gradiv svetuje tiste knjige, ki so dovolj kakovostne, da
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jih je vredno prebrati. Poleg tega pomaga pri izbiri domačega branja in izvaja knjižnično
vzgojo.
Šolski knjižničarji za svetovanje in usmerjanje uporabnikov, za izvedbo bibliopedagoškega
dela in za pomoč pri izbiri ter nabavi gradiva potrebujejo informacije o kakovostnih
mladinskih delih, katere lahko dobijo na različne načine: da preberejo recenzije, se
posvetujejo z založniki in drugimi knjižničarji, stopijo v stik z zaposlenimi v Pionirski,
uporabijo različne priročnike s seznami kakovostnih mladinskih knjig (npr. Priročnik za
branje kakovostnih mladinskih knjig, knjigometer in Izbor otroških in mladinskih knjig v
več jezikih) ter sezname kakovostnih mladinskih knjig v revijah, kot so: Otrok in knjiga,
Književni listi, Pogledi, Bukla, Ciciban, Cicido. Lahko si pomagajo tudi s seznami knjig z
znakom za kakovost Z.H. ter s Seznamom odličnih knjig od leta 2004 do leta 2008 (Hanuš,
2010; Polovico knjig bi lahko mirno vrgli v koš, n.d.).
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila Priročnik za branje kakovostnih mladinskih
knjig in knjigometer kot pomembna pripomočka pri izbiri in nabavi kakovostnih gradiv.
Za Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, doslej znan kot Pregledni in
priporočilni seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh in žanrih, skrbi Pionirska v
sodelovanju z različnimi strokovnjaki in ustanovami s področja mladinske književnosti in
knjižničarstva. Pregledni in priporočilni seznam je priročnik za mlade, študente,
knjižničarje, učitelje, odrasle, predvsem pa za vse humaniste, ki želijo vedeti, kdaj je
mladinska književnost sredstvo in kdaj cilj (Ozvezdje Knjiga, 2010). Priročnik vključuje
sezname mladinskih knjig za bralce do 15. leta starosti in sledi starostnim in razvojnim
stopnjam mladih bralcev od predšolskega obdobja do konca osnovne šole. Sledi bralnim
interesom mladih bralcev in šolskemu programu. S svojo zasnovo in izpeljavo podpira cilje
slovenske nacionalne strategije razvijanja bralne kulture. S pregledom produkcije
koledarskega leta informira o novih mladinskih knjigah in s tem dopušča avtonomnost oz.
svobodo izbire. Odlika Priročnika je v njegovi priporočilnosti, kar pomeni, da z
anotiranimi leposlovnimi in poučnimi knjigami (knjige, ki so jim dodani povzetki vsebin)
opozarja na kakovostno branje. S spremljajočimi članki in z različnimi kazali in orodji je v
veliko pomoč pri promociji branja: staršem, šolskim knjižničarjem, mentorjem Bralne
značke, vzgojiteljem, učiteljem ter vsem drugim strokovnjakom, ki imajo ključno vlogo pri
razvoju in promociji bralne kulture mladih. Priročnik je v pomoč knjižnicam pri njihovi
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nabavni politiki in založnikom pri oblikovanju založniškega programa (Pogled na drugo
stran, 2009).
Izbiri knjig, izdanih v tekočem letu, je namenjen knjigometer, ki se posodablja do dvakrat
na mesec. To je seznam naslovov iz tekoče knjižne produkcije, ki jih Pionirska priporoča
za umestitev v knjižnične zbirke. Knjigometer je namenjen mladim, njihovim staršem,
predvsem pa mentorjem, vzgojiteljem, učiteljem in knjižničarjem ter drugim
strokovnjakom za mladinsko književnost, založnikom, avtorjem, prevajalcem in
ilustratorjem (Knjigometer, n.d.).
Vsako branje se začne z izborom. Pri izbiranju je učenec izpostavljen različnim vplivom –
kakšno gradivo mu je ne razpolago, kako mu je le-to na voljo in kako mu je gradivo
predstavljeno. Še posebej pri mladih bralcih je pri izboru zelo pomembna usmerjevalna
vloga šolskega knjižničarja in dobro opremljena in dostopna šolska knjižnica (Priporočilni
seznam mladinskih knjig, 1998). Lavrenčič Vrabec v intervjuju meni, da moramo v času,
ko finančnih sredstev ni dovolj na razpolago še bolj preudarno porabiti sredstva in jih
vložiti v nakup kakovostnih knjig in gradiv (dobrih, zelo dobrih in odličnih knjig) (Kroflič,
2015).
2.4

PROMOCIJA Z.H.

Promocijo Z.H. hrušk organizira:
-

Pionirska sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami (akcija Z.H.);

-

šole (učitelji, šolski knjižničarji) same ali v sodelovanju z drugimi organizacijami
(postavitev promocijskih materialov Pionirske v šolski knjižnici, branje Z.H., bralne
aktivnosti idr.).

Lavrenčič Vrabec (v Kroflič, 2015) pravi, da so se Z.H. vizualno udejanjile z vso
promocijo:
-

z znakom Z.H.,

-

z nalepko, ki se lepi na knjige,

-

s kazalkami,

-

z razglednicami

-

s plakati,

-

s podelitvijo priznanj Z.H.,

-

s snovanjem praznika Z.H. in
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-

Tedna Z.H.,

-

s seznami knjig z znakom za kakovost Z.H.

-

z raznimi bralno-spodbujevalnimi akcijami.

Knjige, ki dobijo znak Z.H., se označijo z nalepko z logotipom Z.H. Likovno sta projekt
zasnovala Damijan Stepančič in Andreja Globočnik. Celostna podoba Z.H. vsebuje
nalepko, plakat, kazalko, razglednico s 30 predlogi (Z.H.) za kakovostno branje (Ban,
2011) ter seznam Z.H. v obliki brošure (t.i. Seznam odličnih mladinskih knjig od 2008 do
2012). Z nalepkami Z.H. delo za Priročnik stopa na polje udejanjenja v praksi: če so
Priročniki prvenstveno namenjeni strokovni javnosti, pa nalepka Z.H. doseže tudi laično
javnost (bralce, kupce) v knjigarnah, na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic, v šolskih
knjižnicah in predstavlja blagovno znamko MKL ter zaščitni znak najvišje kakovosti
otroških in mladinskih knjig (Mlakar, 2011a).
V drugi sklop promocijskih dejavnosti sledijo slavnostna javna podelitev priznanj Z.H. na
Knjižnem sejmu in Teden Z.H. Slovesna predstavitev založb (Praznik Z.H.), katerih knjige
so prejele znak Z.H. ali priznanje Z.H. na Knjižnem sejmu na praznik Z.H., predstavlja eno
od pomembnih priložnosti, da se v javnosti uveljavi promocija kakovostnih knjig, da
javnost izve, da je mladinska književnost del umetnosti in kulture naroda ter da ima
mladinsko leposlovje pomembno socialno, psihološko, etično in kulturološko poslanstvo
(Teden zlatih hrušk v Konzorciju, 2016; Zlata hruška, n.d.).
Bralne promocijske akcije, povezana z branjem knjig, ki so dobile znak Z.H., pa so
namenjene vsem potencialnim interesnim skupinam, ki se ukvarjajo z branjem knjig
(Farmer in Stričević, 2011). Predvsem knjižnice lahko preko promocijskih akcij vplivajo
na bralne navade mladostnikov, s spodbujanjem branja teh knjig pa povzročijo, da si
mladostniki raje izposojajo in berejo knjige, ki so dobile znak Z.H. (Gabrič, 2011).
Na različnih spletnih straneh šol (Šola bere zlate hruške, n.d.; Dvojezična Osnovna šola I
Lendava, n.d.; Knjižna uganka - OŠ Šmartno, n.d.; Osnovna šola Bežigrad, n.d.; Osnovna
šola Horjul, n.d ; Knjižnica OŠ Rada Robiča Limbuš, n.d) pa sem našla načine, kako šole
promovirajo Z.H.:
-

uporaba Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig;

-

označevanje knjig z nalepkami Z.H.;

-

uporaba drugih promocijskih gradiv (plakat, zgibanka…);

-

razstave Z.H.;
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-

razrednikovo branje Z.H. učencem;

-

branje Z.H. osmošolcev in devetošolcev mlajšim učencem;

-

sodelovanje učencev pri bralni znački;

-

sodelovanje učencev pri eko bralni znački;

-

sodelovanje učencev pri počitniški bralni znački Beremo za Z.H.;

-

udeležba na dnevu Z.H.;

-

obisk knjižnega sejma (Šolski knjigosled);

-

pregled seznama knjig z znakom za kakovost Z.H.;

-

knjižničarski krožek;

-

bralni klubi (bibliopreventiva…);

-

seznanjanje z akcijo Z.H.idr.



PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV

Ob pregledu dosedanjih raziskav na temo Z.H. sem ugotovila, da je bilo narejenih zelo
malo raziskav. Leta 2015 sta bili narejeni dve raziskavi na to temo. Obe sta bili narejeni v
okviru magistrskih del, in sicer N. Kroflič z naslovom Z.H. kot način promocije kakovostne
otroške in mladinske literature v splošnih knjižnicah in založbah, ter T. Banko z naslovom
Z.H.: Izbira ter izposoja otroških in mladinskih knjig v Knjižnici Domžale.
N. Kroflič (2015) in T. Banko (2015) sta v okviru magistrskega dela ugotavljali, kako
priznanje Z.H. vpliva na promocijo in izposojo Z.H. N. Kroflič (2015) je natančneje v
magistrskem delu ugotavljala, kako knjižničarji splošnih knjižnic in založniki ocenjujejo
pomen akcije nagrajevanja mladinske literature z Z.H., ali Z.H. pozitivno vplivajo na
produkcijo kakovostne mladinske literature, ali Z.H. pozitivno vplivajo na promocijo
kakovostne mladinske literature, ali Z.H. pozitivno vplivajo na izposojo mladinske
literature in ali Z.H. pozitivno vplivajo na prodajo kakovostnih mladinskih del. T. Banko
(2015) pa je natančneje ugotavljala, kateri dejavniki vplivajo na izbiro knjige, ali prejem
nagrade Z.H. vpliva na izposojo, kako knjižničarji knjižničnih enot Domžale, Šentvid in
Trzin vidijo znak Z.H. in kakšen pomen ima za njihovo delo, ali uporabniki poznajo Z.H.
in jo dejansko upoštevajo pri izposoji, ali obstajajo razlike med izbiranjem knjig in
poznavanjem Z.H. pri pogostih, rednih in redkih obiskovalcih knjižnice, ali obstajajo
kakšne razlike v načinu, kako knjige izbirajo starši za svoje mlajše otroke in mladostniki
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zase ter ali je pri izbiranju knjig in poznavanju Z.H. kakšna razlika med knjižničnimi
enotami Domžale, Trzin in Šentvid.
Za tematiko pričujoče naloge so pomembna vprašanja glede odzivov bralcev na Z.H. ter
promocijo in izposojo Z.H. v izbranih knjižnicah.
Kroflič (2015) je ugotovila, da anketirani knjižničarji višje ocenjujejo akcije, povezane s
priznanjem Z.H. kot založniki. Na to kažeta povprečna ocena splošnih knjižničarjev (4,0)
glede priljubljenosti akcij, povezanih s priznanjem Z.H., ki je precej višja od povprečne
ocene založnikov (2,3) in povprečna ocena splošnih knjižničarjev glede dobre zasnovanosti
teh akcij (4,0), ki je nekoliko višja od povprečne ocene založnikov (3,3). Glavni razlog za
višjo povprečno oceno splošnih knjižničarjev je najverjetneje v tem, da so akcije, povezane
s priznanjem Z.H. zasnovali predvsem knjižničarji, založnikov pa med snovalci akcij ni
bilo.
Anketirani splošni knjižničarji višje ocenjujejo uspešnost promocije kot založniki. Na to
kaže povprečna ocena splošnih knjižničarjev glede večje promocije Z.H. v splošnih
knjižnicah od ostale mladinske literature (3,6), ki je kar precej večja od povprečne ocene
založnikov (2,1). Glavni razlog za višjo povprečno oceno splošnih knjižničarjev je
najverjetneje v tem, da so akcije, povezane s priznanjem Z.H. zasnovali predvsem
knjižničarji, posledično jih tudi zato bolj uporabljajo pri svojem delu.
Rezultati tudi kažejo, da so najpogostejše promocijske akcije, s katerimi založniki oziroma
knjižničarji vedno oziroma pogosto promovirajo knjige z Z.H., različne: za založnike sta
najznačilnejši akciji posebne oznake nagrajenih knjig v spletnih knjigarnah in
izpostavljanje nagrajenih knjig v knjigarnah na vidna mesta, za knjižničarje pa
priporočanje nagrajene knjige uporabnikom knjižnice in izpostavljanje nagrajene knjige na
vidna mesta. Oboji kot najpogostejšo promocijsko akcijo uporabljajo opremljanje knjig z
nalepkami. Večina knjižničarjev (74 % anketirancev) se strinja s trditvijo Kriteriji za
nagrado vplivajo na nabavno politiko naše knjižnice –naročimo in nabavimo večji delež
nagrajenih knjig od deleža druge literature. Kljub tem pozitivnim stališčem pa se Z.H. v
splošnih knjižnicah po Sloveniji le redko izposojajo: Z.H. se namreč po številu izposoj v
splošnih knjižnicah najslabše izposojajo, v vseh knjižnicah pa so po številu izposoj na
predzadnjem mestu. Najbolje se izposojajo najmanj kvalitetna oz. pogrešljiva dela.
Povprečna ocena Z.H. v Mestni knjižnici Ljubljana (739 izposoj) je približno za osemkrat
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manjša od povprečne ocene najbolje izposojane mladinske knjige na seznamu Najbolj
branih del, kar predstavlja 6050 izposoj (Kroflič, 2015).
Banko (2015) pa ugotavlja, da otroci v knjižnici Domžale veliko bolje poznajo Z.H. kot
učitelji, sploh sedmošolci, ki jo bolje spoznajo v projektu Rastem s knjigo. Starši bolje
poznajo Z.H. kot njihovi otroci, nekateri starši pa celo sprašujejo po njih, medtem ko le
nekateri učitelji poznajo to akcijo, zato Z.H. ne priporočajo toliko, kot če bi jih bolje
poznali. Uporabniki enot knjižnic Domžale, Trzin in Šentvid Z.H. ne poznajo dovolj in si
zato teh knjig tudi ne izposojajo zelo pogosto. Samo pri štirih Z.H. se potrdi, da se je po
prejetju Z.H. izposoja povečala. Povečanje je izrazito pri Hribcih Kremenitih avtorja
Marjana Mančka (iz 18 v letu 2011 na 47 v naslednjem letu) in Gugalnici za vse avtorice
Anje Štefan (iz 108 v letu 2013 na 140 v naslednjem letu), pri ostalih dveh pa gre le za
majhno povečanje izposoje. Pri sedmih knjigah se je izposoja v letu po prejetju Z.H. celo
zmanjšala (Banko, 2015). Oba knjižničarja na mladinskem oddelku in vodja tega oddelka
so se z Z.H. srečali takoj, ko so jih v Pionirski začeli uporabljati, saj redno obiskujejo
njihova strokovna srečanja. Oni so jih predstavili tudi kolegom v enotah. Vsem se
ocenjevanje knjig in označevanje z Z.H. zdi pomembno, vendar iz različnih razlogov.
Vodja enote v Trzinu največjo prednost vidi za uporabnike, vodja enote v Šentvidu in
knjižničar na mladinskem oddelku v Domžalah v tem, da lažje priporočita knjige, vodja
mladinskega oddelka pa za nabavo, saj vsako leto izide ogromno mladinskih knjig, sploh
za C-stopnjo. Knjižničarka na mladinskem oddelku v Domžalah je povedala, da se ji Z.H.
zdi že uveljavljena ter jo poznajo tako starši kot mladi, ki veliko berejo. Vodja na
mladinskem oddelku meni, da starši znak poznajo, otroci in mladina pa ne. Ostali so
mnenja, da jo uporabniki premalo poznajo, večjo težo pa ima za starše. Vodja enote v
Šentvidu je povedala, da pri otrocih včasih opazi, »da poznajo, pa se jim zdi kar nekaj«.
Knjižničarju na mladinskem oddelku v Domžalah se zdi, da so knjige, nagrajene z Z.H., že
dovolj izpostavljene in jih ni treba še bolj favorizirati. Ostali pa menijo, da bi za promocijo
znaka Z.H. lahko naredili še več. Predlagali so boljšo povezavo med vpletenimi akterji
(Pionirska, založbe, šole, knjižnice), poletno hruškino bralno značko, da bi bile te knjige v
Domžalah na posebnih policah, predavanja o kvalitetnih knjigah, da bi starši znak bolje
predstavili otrokom in priložnostne razstave (Banko, 2015). Večina uporabnikov sicer
pozna Z.H., a si jih le redko izposoja. Pri vprašanju, če poznajo nagrado Z.H., je z DA
odgovorilo 54 uporabnikov (učencev in staršev) oz. 43,9%, 48 oz. 39% jih je že opazilo, da
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nagrajene knjige v Knjižnici Domžale izpostavijo, te knjige pa si je izposodilo le 23
oziroma 18,7 % uporabnikov (Banko, 2015).
Rezultati raziskave N. Kroflič (2015) kažejo, da splošni knjižničarji višje ocenjujejo akcije,
povezane s priznanjem Z.H., kot založniki, v raziskavi T. Banko (2015) pa ni podatka o
tem, kako splošni knjižničarji, učitelji, starši in učenci ocenjujejo te akcije, so pa podatki o
tem, da o poznavanju Z.H.: starši bolje poznajo Z.H. kot učenci, učenci pa bolje kot
nekateri učitelji. Udeleženci raziskave N. Kroflič (2015) kot najpogostejšo uporabljeno
promocijsko strategijo, s katero promovirajo Z.H., izpostavijo opremljanje Z.H. z
nalepkami. Glede učinkovitosti promocije Z.H. se mnenja razlikujejo: nekateri udeleženci
raziskave T. Banko (2015) menijo, da je dovolj učinkovita, drugi pa da ne in bi se jo dalo
še dopolniti z boljšo povezavo med vpletenimi akterji (Pionirska, založbe, šole, knjižnice),
poletno hruškino bralno značko, s tem, da bi bile te knjige v Domžalah na posebnih
policah, s predavanji o kvalitetnih knjigah, s tem, da bi starši znak bolje predstavili
otrokom in priložnostne razstave. Podatki o izposoji Z.H. in stališča udeležencev raziskav
kažejo, da se Z.H. v splošnih knjižnicah le redko izposojajo, znotraj Knjižnice Domžale so
bile izjema so le štiri Z.H., kjer se izposoja po pridobljenem priznanju v manjši ali večji
povečala, pri sedmih Z.H. pa se je izposoja zmanjšala, kar pomeni, da bi jih bilo potrebno
še bolj promovirati.



RAZISKOVALNA METODA

Osnovnošolci imajo na splošno slab odnos do branja. Šola je eden od ključnih dejavnikov
vpliva na oblikovanje mladostnikovih bralnih navad, zato je pomembno, da strokovni
delavci na šolah nabavljajo, izbirajo in priporočajo kakovostno literaturo. Med kakovostno
mladinsko literaturo sodijo knjige z znakom in/ali priznanjem Z.H. Z.H. je uveljavljena
blagovna znamka MKL in označuje celovit založniško-obrtniški izdelek, ki nagovarja
bralce z odlično vsebino, ilustracijami, odličnim jezikom, oblikovanjem idr.
V magistrskem delu me je zanimalo, ali in koliko je akcija ocenjevanja mladinske literature
Z.H. prisotna v osnovnih šolah. Moje temeljno raziskovalno vprašanje je, kako potekata
promocija in izposoja Z.H. pri šolskih knjižničarjih in učiteljih slovenskega jezika ter
kakšen vpliv ima promocija Z.H. na branje in bralne navade učencev tretje triade osnovne
šole ter na izposojo knjig v šolski knjižnici.
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To osnovno raziskovalno vprašanje sem razdelila na pet raziskovalnih vprašanj:
RV1: Kako šolski knjižničarji, učenci in učitelji slovenskega jezika ocenjujejo pomen
akcije ocenjevanja mladinske literature Z.H.?
RV2: Ali priznanje Z.H. pozitivno vpliva na izposojo v šolski knjižnici?
RV3: Kako šolski knjižničarji in učitelji slovenskega jezika promovirajo Z.H.?
RV4: Kakšne so bralne navade mladostnikov v tretji triadi osnovne šole (koliko leposlovja
berejo, na kakšen način izbirajo knjige, koliko vpliva na izbiro imajo šolski knjižničarji)?
RV5: Ali ima po mnenju šolskih knjižničarjev, učencev in učiteljev slovenskega jezika
promoviranje Z.H. v šolskih knjižnicah pozitiven vpliv na branje?
Utemeljitev raziskovalnih vprašanj
RV1: Kako šolski knjižničarji, učenci in učitelji slovenskega jezika ocenjujejo akcijo
ocenjevanja mladinske literature Z.H.?
V spletni anketi za šolske knjižničarje in intervjujih z učitelji slovenskega jezika in učenci
tretje triade OŠ bom ugotavljala, ali šolski knjižničarji, učenci in učitelji slovenskega
jezika poznajo vrednotenje mladinskih knjig za znak Z.H., ki ga vsako leto opravi MKL,
Pionirska, kakšen odnos imajo do znaka Z.H., akcij ocenjevanja mladinske literature z Z.H.
in knjig z znakom Z.H. Zanimalo me bo tudi, kakšen odnos imajo šolski knjižničarji in
učitelji slovenskega jezika do tistih Z.H., ki jih berejo učenci tretje triade OŠ in do Z.H., ki
so jih sami prebrali, do Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig in do seznamov
Z.H. v njem. Poleg zgoraj naštetega me zanima, kakšen odnos imajo učenci do promocije
akcije ocenjevanja mladinske literature Z.H. (koliko jo poznajo, kaj jih je pri njej
pritegnilo…), za katero je zadolžena Pionirska.
Utemeljitev: Izvedeti želim, ali je akcija ocenjevanja mladinske literature Z.H. dobro
zasnovana in uspešna; če dosega ciljno publiko in služi svojemu namenu, to je promociji
kakovostnih mladinskih knjig med mladimi. Raziskava N. Kroflič (2015) namreč kaže, da
imajo splošni knjižničarji boljši odnos do akcije ocenjevanja mladinske literature Z.H. kot
založniki. T. Banko (2015) pa ugotavlja, da knjižničarji v splošnih knjižnicah najbolje
poznajo Z.H., sledijo jim starši, na zadnjem mestu pa so mladi, ki sicer redno oz. pogosto
obiskujejo splošno knjižnico. Poznavanje akcije ocenjevanja mladinske literature Z.H. je
pomembno tako za šolske knjižničarje in učitelje slovenskega jezika kot tudi za učence.
Odnos šolskih knjižničarjev in učiteljev slovenskega jezika do te akcije nam da vpogled v
to, ali uporabljajo Priročnik pri izbiri knjig za nakup, jih priporočajo učencem in jih
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obravnavajo pri pouku. Odnos učencev do akcije ocenjevanja mladinske literature Z.H. pa
nam da vpogled v to, ali poznajo in kako cenijo promocijo Z.H. ter ali zaradi promocije
večkrat posegajo po Z.H. (jih berejo, kupujejo, si jih izposojajo).
RV2: Ali priznanje Z.H. pozitivno vpliva na izposojo v šolski knjižnici?
V spletni anketi za šolske knjižničarje bom ugotavljala, ali obiskovalci knjižnice pogosteje
sprašujejo po knjigah, ki so dobile znak Z.H., kot po ostalih mladinskih delih, ali
obiskovalci knjižnice pogosteje rezervirajo knjige, ki so dobile znak Z.H., kot ostala
mladinska dela in ali se v njihovi šolski knjižnici Z.H. izposojajo bolje od ostalih
mladinskih del. Ta stališča šolskih knjižničarjev bom podkrepila s podatki o izposoji Z.H.
v njihovih knjižnicah oz. iz Cobiss-a.
Utemeljitev: Odgovor na RV2 me zanima, ker želim ugotoviti, ali bralci prepoznavajo Z.H.
kot dobre knjige (ki so jim všečne) in ali oznaka Z.H. pozitivno vpliva na izposojo v šolski
knjižnici. Iz raziskav N. Kroflič (2015) in T. Banko (2015) lahko ugotovim, da se knjige,
ki so dobile priznanje Z.H. ne izposojajo bolje od ostalih mladinskih knjig, saj imajo, kot
pravi T. Banko (2015), literarne nagrade le majhen vpliv na izbiro knjige pri mladih,
največji vpliv pa ima na izbiro knjige kvaliteta. N. Kroflič (2015) meni, da se knjige, ki so
dobile priznanje Z.H., ne izposojajo bolje od ostalih mladinskih knjig zaradi tega, ker so
namenjene le boljšim in zahtevnejšim bralcem in ne širši bralni skupini, kamor sodijo tudi
slabi in povprečni bralci. Žal je boljših bralcev najmanj, zato Z.H. ne dosežejo večinske
ciljne skupine bralcev.
RV3: Kako šolski knjižničarji in učitelji slovenskega jezika promovirajo Z.H.?
V spletni anketi za šolske knjižničarje in intervjujih z učitelji slovenskega jezika bom
ugotavljala, kakšne načine promocije uporabljajo ŠK in učitelji slovenskega jezika, kje jih
uporabljajo, ali šolski knjižničarji in učitelji slovenskega jezika sodelujejo pri skupni
promociji Z.H. in kakšne nove načine priporočanja Z.H. bi uvedli v nadaljnjo promocijo
Z.H.
Utemeljitev: Zanima me, ali šolski knjižničarji in učitelji slovenskega jezika pomagajo
Pionirski pri promociji Z.H. in ali so njihovi načini promocije podobni kot v Pionirski ali
drugačni. Raziskava N. Kroflič (2015) namreč kaže, da splošni knjižničarji bolj aktivno
promovirajo Z.H. kot založniki: poleg nalepk in plakatov npr. obravnavajo Z.H. tudi pri
urah pravljic, jih priporočajo v branje, dajo na vidna mesta idr. Zanima me tudi, kako pri
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pouku in drugih bralnih aktivnostih promovirajo Z.H. šolski knjižničarji in kako učitelji
slovenskega jezika. Šolski knjižničarji promovirajo Z.H. s tem, da nalepijo plakate, knjige
označijo z nalepkami, pripravijo razstave idr., učitelji slovenskega jezika pa, da jih uvrstijo
v seznam knjig za bralno značko, domače branje, Cankarjevo priznanje idr.
RV4: Kakšne so bralne navade mladostnikov v tretji triadi osnovne šole (koliko leposlovja
berejo, na kakšen način izbirajo knjige, koliko vpliva na izbiro imajo šolski knjižničarji)?
V intervjuju z učenci bom ugotavljala, kakšen odnos imajo do branja, kdo vse je do sedaj
vplival na njihov odnos branja in na kakšen način, ali se o prebranem pogovarjajo in s
kom, koliko leposlovja berejo, na kakšen način izbirajo knjige in koliko vpliva na izbiro
imajo šolski knjižničarji.
Utemeljitev: Ker slovenske in mednarodne raziskave o branju in bralnih navadah kažejo,
da je branje pri mladih nepriljubljeno (Slemenjak, 2008), pri petnajstletnikih ali starejših
bralcih pa priljubljenost branja še dodatno upada (Žbogar, 2002), me zanima, ali to velja
tudi za naključno izbrane učence tretje triade OŠ iz Ljubljane in okolice, ki so vključeni v
projekt Rastem s knjigo. Ker starši boljših bralcev navadno pozitivno vplivajo na razvoj
njihovih bralnih navad, me zanima, ali tudi pri tej ciljni publiki to velja. Zanima me tudi,
kako šola, vrstniki, mediji in društva vplivajo na bralne navade učencev, saj raziskave
kažejo bolj pozitiven vpliv le-teh na bralne navade učencev.
RV5: Ali ima po mnenju šolskih knjižničarjev, učencev in učiteljev slovenskega jezika
promoviranje Z.H. v šolskih knjižnicah pozitiven vpliv na branje?
V spletni anketi za šolske knjižničarje in intervjujih z učitelji slovenskega jezika in učenci
tretje triade OŠ bom ugotavljala, ali menijo, da ima promoviranje Z.H. pozitiven vpliv na
branje.
Utemeljitev: Odgovor na RV5 me zanima, ker želim ugotoviti, ali šolski knjižničarji,
učenci in učitelji slovenskega jezika mislijo, da promocija Z.H. uresničuje enega izmed
njenih pomembnih ciljev – spodbuja branje pri mladih. Uspešna bralna promocija
povzroči, da začne ciljna publika (bralci in potencialni bralci) bolj povpraševati po knjigah,
ki se jih priporoča v branje. V zgodnjem otroštvu ima najpomembnejšo vlogo pri
spodbujanju branja družina, v adolescenci pa prevzamejo to vlogo tudi vrstniki, šola, razne
ustanove in društva ter mediji (Žagar, 2009).V okviru RV5 me bo zanimalo, ali se zaradi
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promocije Z.H. v šolah bolj povprašuje po teh knjigah in ali mladi zaradi nje več berejo pri
pouku in v prostem času.
ANKETA
V okviru empiričnega dela magistrskega dela sem izvedla spletno anketo s slovenskimi
šolskimi knjižničarji, narejeno v orodju En Klik Anketa (1KA). V okviru spletne ankete
me je zanimalo, kako šolski knjižničarji ocenjujejo pomen akcije ocenjevanja mladinske
literature Z.H., kako ocenjujejo izposojo Z.H. v njihovi knjižnici, kako promovirajo Z.H.,
kako ocenjujejo bralne navade učencev tretje triade osnovne šole in svoj vpliv na njihove
bralne navade ter kakšen vpliv ima promoviranje Z.H. v šolskih knjižnicah na branje
učencev. Šlo je za spletno anketo polodprtega tipa, ki ima 16 vprašanj. Anketni vprašalnik
se nahaja v Prilogi 1.
INTERVJU
Z učitelji slovenskega jezika, ki poučujejo učence tretje triade in sodelujejo v projektu
Rastem s knjigo, in z učenci tretje triade v ljubljanskih osnovnih šolah, ki so vključeni v
projekt Rastem s knjigo, sem izvedla intervjuje.
V okviru intervjuja z učitelji slovenskega jezika me je zanimalo, kako učitelji slovenskega
jezika ocenjujejo pomen akcije ocenjevanja mladinske literature Z.H., kako promovirajo
Z.H., kako ocenjujejo bralne navade učencev tretje triade osnovne šole in svoj vpliv na
njihove bralne navade ter kakšen vpliv ima promoviranje Z.H. v šolskih knjižnicah na
branje učencev. Šlo je za intervju polodprtega tipa, ki ima 14 vprašanj. Vprašalnik za
intervju za učitelje se nahaja v Prilogi 2.
V okviru intervjuja z učenci tretje triade osnovne šole me je zanimalo, kako učenci
ocenjujejo pomen akcije ocenjevanja mladinske literature Z.H., kako ocenjujejo lastne
bralne in kakšen vpliv ima učiteljevo in knjižničarjevo promoviranje Z.H. v šolskih
knjižnicah na njihovo branje. Šlo je za intervju polodprtega tipa, ki ima 15 vprašanj.
Vprašalnik za intervju za učence se nahaja v Prilogi 3.
VZOREC
V vzorec sem zajela 52 šolskih knjižničarjev iz vse Slovenije, 10 učiteljev slovenskega
jezika, ki poučujejo učence tretje triade iz osnovnih šol iz Ljubljane in njene okolice ter
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sodelujejo pri projektu Rastem s knjigo, ter 17 učencev tretje triade, ki so boljši bralci in so
vključeni v projekt Rastem s knjigo, iz istih osnovnih šol kot učitelji slovenskega jezika.



5.1

REZULTATI
REZULTATI ANKETE

V vzorec sem zajela šolske knjižničarje osnovnih šol na Območni enoti Ljubljana. Na
spletno anketo je kliknilo 83 šolskih knjižničarjev, rešilo pa jo je 52 šolskih knjižničarjev,
kar predstavlja 63 % vseh šolskih knjižničarjev, ki so kliknili na spletno anketo.
Uporabila sem spletno anketo polodprtega tipa, s katerimi sem želela dobiti podatke o
vrednotenju mladinskih knjig za znak Z.H., o poznavanju in priporočanju knjig z Z.H., o
bralnih navadah učencev tretje triade in o tem, ali priporočanje knjig z znakom Z.H.
pozitivno vpliva na branje učencev tretje triade. Spletno anketo sem naredila v orodju 1KA
in jo pustila odprto od začetka maja do začetka junija 2017. Za pomoč pri pošiljanju ankete
na naslove šolskih knjižničarjev sem zaprosila Sekcijo za šolske knjižnice, zaradi
majhnega odziva pa sem tudi sama prosila zgoraj omenjene šolske knjižničarje, naj
izpolnijo spletno anketo. Anketirance sem seznanila z namenom anketiranja in jim
zagotovila anonimnost pri objavi rezultatov.
Tabela 4: Spol anketirancev
Odgovori

f

%

Moški

2

4

Ženski

50

96

Skupaj

52

100

Na anketo je odgovorilo 52 anketirancev, in sicer kar 50 žensk (96 %) in 2 moška (4 %)
(Tabela 4).
Tabela 5: Starostne skupine anketirancev
Odgovori

f

%

20 - 30 let

1

2

31 - 40 let

15

29

41 - 50 let

18

35

51 let ali več

18

35

Skupaj

52

100
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Največ anketirancev (18, 35 %) je starih med 41 in 50 let in 51 let ali več (18, 35 %). 15
anketirancev (29 %) je starih med 31 in 40 let, en anketiranec (2 %) pa med 20 in 30 let
(Tabela 5).
Tabela 6: Najvišja dosežena formalna izobrazba anketirancev
Odgovori

f

%

Visokošolska

9

17

Univerzitetna

43

83

Skupaj

52

100

43 anketirancev (83 %) je doseglo univerzitetno izobrazbo, 9 anketirancev (17 %) je
doseglo visokošolsko izobrazbo (Tabela 6).

do 1 leto
1-10 let
10-20 let

20-30 let
30-40 let
40 let ali več

Slika 1: Delovna doba anketirancev
Največ vprašanih (16, 32 %) ima 10-20 let delovne dobe. Sledijo jim tisti s 30- 40 let (15,
30 %) , 20-30 let (14, 28 %). 4 (8 %) vprašani imajo od 1-10 let delovne dobe, 2 (4 %)
manj kot 1 leto in en (2 %) ima več kot 40 let delovne dobe.
Tabela 7: Poznavanje vrednotenja mladinskih knjig za znak Z.H. in odnos do njega
Odgovori

f

%

Da, poznam ga in ga cenim.

38

75

Da, poznam ga in ga ne cenim.

2

4

Da, poznam ga, a nisem opredeljen/a.

11

22

Ne, ne poznam ga, zato nisem opredeljen/a.

0

0

Skupaj

51

100

Na vprašanje: »Ali poznate vrednotenje mladinskih knjig za znak Z.H., ki ga vsako leto
opravi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska-center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo? Kakšen odnos imate do njega?« je odgovorilo 51 anketirancev (Tabela 7).
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Največ anketirancev (38,75 %) pozna vrednotenje mladinskih knjig za znak Z.H. in ga
ceni, sledijo tisti, ki poznajo vrednotenje, a niso vrednostno opredeljeni (11,22 %), 2
anketiranca (4 %) poznata vrednotenje, a ga ne cenita. Nihče ni odgovoril, da vrednotenja
knjig za znak Z.H. ne pozna.
Tabela 8: Mnenje anketirancev o znaku Z.H. in priporočanju Z.H.
Trditve

Odgovori Veljavni
1

Znak Z.H. se dodeljuje najbolj
kakovostnim izdajam mladinske
literature v določenem letu.
Cenim promocijske akcije,
povezane z znakom Z.H.
(plakati, zgibanke, razstave,
teden Z.H., nalepke Z.H.,
kazalke idr.), saj so dobro
zasnovane.
Priročnik za branje
kakovostnih mladinskih knjig je
pomemben pripomoček šolskim
knjižničarjem za seznanjanje s
produkcijo kakovostne
mladinske literature.
Znak Z.H. dobijo predvsem
tiste knjige, ki so namenjene
boljšim in zahtevnejšim
bralcem.

2

3

4

5

f Povprečje Std. Odklon

Skupaj

0 (0%) 3 (6%) 5 (10%) 18 (36%) 24 (48%) 50 (100%)

50

52

4,3

0,9

1 (2%) 3 (6%) 9 (18%) 17 (34%) 20 (40%) 50 (100%)

50

52

4,0

1,0

2 (4%) 1 (2%) 5 (10%) 18 (37%) 23 (47%) 49 (100%)

49

52

4,2

1,0

9 (18%) 7 (14%) 14 (29%) 10 (20%) 9 (18%) 49 (100%)

49

52

3,1

1,4

Iz tabele 8 so razvidni odgovori šolskih knjižničarjev na posamezne trditve o znaku Z.H. in
priporočanju Z.H.
Na trditev: »Znak Z.H. se dodeljuje najbolj kakovostnim izdajam mladinske literature v
določenem letu« je odgovorilo 50 anketirancev. Velika večina anketirancev (47oz. 94 %)
se s to trditvijo strinja: 24 (48 %) se jih popolnoma strinja, 18 (36 %) se jih večinoma
strinja in 5 (10 %) se jih malo strinja. Le manjši del anketirancev (3, 6 %) se s trditvijo
večinoma ne strinja. Nihče se s trditvijo v celoti ne strinja. Povprečna ocena šolskih
knjižničarjev na to trditev je 4,3, kar pomeni, da se giblje med večinoma in popolnoma se
strinjam.
Na trditev: »Cenim promocijske akcije, povezane z znakom Z.H. (plakati, zgibanke,
razstave, teden Z.H., nalepke Z.H., kazalke idr.), saj so dobro zasnovane« je odgovorilo 50
vprašanih. Večina (46,96 %) se s to trditvijo strinja: 20 anketirancev (40 %) se popolnoma
strinja, 17 (34 %) se jih večinoma strinja in 9 (18 %) se jih s trditvijo malo strinja. Le
manjši del anketirancev (4,8 %) se s trditvijo ne strinja: 3 (6 %) se večinoma ne strinjajo, 1
(2 %) se sploh ne strinja. Povprečna ocena šolskih knjižničarjev na to trditev je 4,0, kar
pomeni, da sovpada z večinoma se strinjam.
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Na trditev: »Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig je pomemben pripomoček
šolskim knjižničarjem za seznanjanje s produkcijo kakovostne mladinske literature« je
odgovorilo 49 anketirancev. Večina anketirancev (46,94 %) se s to trditvijo strinja: 23
anketirancev (47 %) se popolnoma strinja, 18 (37 %) se večinoma strinja in 5 (10 %) se jih
malo strinja. Le manjši del anketirancev (3,6 %) se s to trditvijo ne strinja: 2 (4 %) se sploh
ne strinjata, 1 (2 %) se večinoma ne strinja. Povprečna ocena šolskih knjižničarjev na
zgornjo trditev je 4,2, kar pomeni, da se giblje med večinoma in popolnoma se strinjam.
Na trditev: »Znak Z.H. dobijo predvsem tiste knjige, ki so namenjene boljšim in
zahtevnejšim bralcem« je odgovorilo 49 vprašanih. Večina anketirancev (33,67 %) se
strinja s to trditvijo: 14 (29 %) se jih malo strinja, 10 (20 %) se jih večinoma strinja in 9
anketirancev (18 %) se popolnoma strinja. Približno tretjina anketirancev (16, 2 %) se s to
trditvijo ne strinja: 9 (18 %) se jih sploh ne strinja, 7 anketirancev (14 %) se večinoma ne
strinja s trditvijo. Povprečna ocena šolskih knjižničarjev na to trditev je 3,1, kar pomeni, da
se giblje med delno in večinoma se strinjam.
Tabela 9: Kaj Z.H. loči od ostalih knjig?
Podvprašanja

Odgovori Veljavni
1

2

3

4

5

f Povprečje Std. Odklon

Skupaj

Kakovostno besedilo. 1 (2%) 1 (2%) 5 (10%) 18 (35%) 26 (51%) 51 (100%)

51

52

4,3

0,9

Kakovostna likovna podoba. 2 (4%) 1 (2%) 8 (16%) 18 (35%) 22 (43%) 51 (100%)

51

52

4,1

1,0

Kakovostna notranja in zunanja
2 (4%) 1 (2%) 9 (18%) 23 (46%) 15 (30%) 50 (100%)
oprema (tisk, vezava idr.).

50

52

4,0

1,0

Kakovosten prevod. 1 (2%) 2 (4%) 5 (10%) 17 (35%) 23 (48%) 48 (100%)

48

52

4,2

1,0

50

52

3,7

1,2

49

52

4,0

1,1

Ker so najbolj primerne ciljnemu
bralstvu (otrokom oziroma 4 (8%) 5 (10%) 7 (14%) 21 (42%) 13 (26%) 50 (100%)
mladostnikom).
Ker predstavljajo najkakovostnejšo
2 (4%) 3 (6%) 6 (12%) 18 (37%) 20 (41%) 49 (100%)
knjigo kot celoto.

Iz tabele 9 je razvidno, da največ anketirancev meni, da Z.H. od ostalih knjig najbolj loči
kakovostno besedilo. Kar 26 (51 %) anketiranih se s tem popolnoma strinja, 18 (35 %) se
jih večinoma strinja, 5 (10 %) se jih le delno strinja. Le 2 (4 %) se s tem večinoma (1, 2 %)
oz. popolnoma (1,2 %) ne strinjata. Povprečna ocena 4,3 se giblje med večinoma in
popolnoma se strinjam.
Na drugo mesto so postavili kakovosten prevod. 23 (48 %) anketiranih se popolnoma
strinja s tem, 17 (35 %) se jih večinoma strinja, 5 (10 %) se jih delno strinja. Le 3(6 %)
anketirani se s trditvijo večinoma (2,4 %) oz. popolnoma (1,2 %) ne strinjajo. Povprečna
ocena 4,2, pomeni, da se odgovori gibljejo med večinoma in popolnoma se strinjam.
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Na tretje mesto so šolski knjižničarji postavili kakovostno likovno podobo. 22 (43 %)
anketiranih se s tem popolnoma strinja, 18 (35 %) se jih večinoma strinja, 8 (16 %) se jih
delno strinja. Le 3 (6 %) anketirani se s tem večinoma (1,2 %) oz. popolnoma (2,4 %) ne
strinjajo. Povprečna ocena 4,1, pomeni, da se giblje med večinoma in popolnoma se
strinjam.
Sledita kakovostna notranja in zunanja oprema (tisk, vezavo idr.) in mnenje, da Z.H.
predstavljajo najkakovostnejšo knjigo kot celoto, oba s povprečno oceno 4,0. S trditvijo, da
Z.H. loči od ostalih knjig kakovostna notranja in zunanja oprema se 15 (30 %) vprašanih
popolnoma strinja, 23 (46 %) se jih večinoma strinja, 9 (18 %) se jih delno strinja. Le 3 (6
%) anketiranci se s trditvijo večinoma (1,2 %) oz. popolnoma (2,4 %) ne strinjajo. S
trditvijo, da Z.H. loči od ostalih knjig najkakovostnejša knjiga kot celota se 20 (41 %)
anketiranih popolnoma strinja, 18 (37 %) se jih večinoma strinja, 6 (12 %) se jih delno
strinja. 5 (10 %) anketirancev se večinoma (3,6 %) oz. popolnoma (2,4 %) ne strinja.
S trditvijo, da Z.H. predstavljajo knjige, ki so najprimernejše ciljnemu bralstvu, se strinja
50 (82 %) anketiranih: 13 (26 %) se jih popolnoma strinja, 21 (42 %) se jih večinoma
strinja, 7 (14 %) se jih malo strinja. 9 (18 %) anketiranih se s trditvijo večinoma (5, 10 %)
oz. popolnoma (4,8 %) ne strinja. Povprečna ocena 3,7 se giblje med delno in večinoma se
strinjam.

Slika 2: Poznavanje razlike med znakom in priznanjem Z.H.
Na vprašanje: »Ali ločite in poznate razliko med Z.H., ki so dobile znak in med tistimi, ki so
dobile priznanje?« je odgovorilo 51 anketiranih. 32 (63 %) anketiranih meni, da loči med
njimi: malo manj kot polovica (23,45 %) jih meni, da loči med njimi, a ne zna opisati
razlike, le 9 (18 %) pa jih meni, da loči med njimi in zna razliko tudi opisati. 19 (37 %)
vprašanih ne loči med znakom in priznanjem.
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Na odprto vprašanje, kjer naj bi šolski knjižničarji opisali razliko med Z.H., ki so dobile
znak, in tistimi, ki so dobile priznanje, je odgovorilo 15 anketirancev, od tega je le 5
odgovorov pravilnih, ostali so nepravilni ali le delno pravilni.
Knjižničarji so navedli sledeče odgovore:
-

Z.H. je znak za kakovosti za otroške in mladinske knjige, priznanje se podeljuje 3
najboljšim knjigam v treh različnih kategorijah: za izvirno slovensko leposlovno
knjigo, prevedeno mladinsko knjigo in izvirno slovensko poučno mladinsko knjigo;

-

znak Z.H. dobijo knjige, ki izrazito izstopajo med deli, izdanimi v določenem letu po
vseh kriterijih ocenjevanja, priznanje pa dobijo knjige, ki izstopajo na določenem

-

področju;

-

med temi, ki dobijo znak Z.H. so še tiste, ki so prav posebno dobre in te dobijo še
priznanje;

-

priznanje dobi samo nekaj res izpostavljenih knjig, znak jih dobi več;

-

priznanje je pomembnejše od znaka;

-

Z.H. dobijo najkakovostnejše knjige kot celota;

-

hruške so celostno odlične;

-

priznanje dobijo izvirna slovenska poučna in leposlovna knjiga in najboljše prevedena
mladinska knjiga;

-

priznanje pomeni kakovost kot založniški izdelek;

-

priznanje dobijo kakovostne knjige (po mnenju komisije), znak pa najboljše med njimi

-

znak ima trajnejšo noto kot priznanje;

-

znak prejmejo knjige, ki so odlične, najbolj kakovostne v določenem letu, priznanje je
ena stopnja nižje, a vseeno ga dobijo le zelo dobre knjige;

-

znak dobijo tiste knjige, na katerih je znak Z.H. tudi natisnjen;

-

Z.H. pomagajo pri lažji izbiri kakovostne knjige;

-

odvisno tudi, kakšno priznanje imate v mislih, knjiga je recimo najbolj brana, pa to še
ne pomeni, da je res kvalitetna.

Iz odgovorov na vprašanje: »Ali in kako pogosto pri svojem delu uporabljate sezname z
znakom Z.H. (Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig)?« je razvidno, da
anketirani sezname najpogosteje uporabljajo pri izdelavi bralnih seznamov: 13 (26 %)
anketirancev jih vedno uporablja, 20 (40 %) jih uporablja pogosto, 8 (16 %) občasno, 5 (10
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%) redko in 4 (8 %) jih ne uporabljajo. Povprečna ocena (3,7) se giblje med občasno in
pogosto.
Tabela 10: Uporaba seznamov z znakom Z.H. (Priročnik za branje kakovostnih mladinskih
knjig)
Trditve

Odgovori Veljavni
1

2

3

4

5

Skupaj

Pri oblikovanju razstav 9 (18%) 13 (25%) 12 (24%) 11 (22%) 6 (12%) 51 (100%)
Pri izdelavi bralnih seznamov

4 (8%) 5 (10%) 8 (16%) 20 (40%) 13 (26%) 50 (100%)

Pri pripravi bibliopedagoških ur;
KIZ, Informacijsko 3 (6%) 5 (10%) 15 (30%) 19 (38%) 8 (16%) 50 (100%)
opismenjevanje ...
Pri organiziranju ur pravljic,
drugih bralnih projektov; bralni 7 (14%) 4 (8%) 14 (28%) 19 (38%) 6 (12%) 50 (100%)
krožki, bibliopreventiva...
Pri svetovanju učencem, kaj
5 (10%) 3 (6%) 8 (16%) 25 (51%) 8 (16%) 49 (100%)
naj berejo.
Drugo: 1 (13%)

0 (0%) 2 (25%) 4 (50%)

f Povprečje Std. odklon

1 (13%) 8 (100%)

51

52

2,8

1,3

50

52

3,7

1,2

50

52

3,5

1,1

50

52

3,3

1,2

49

52

3,6

1,2

8

52

3,5

1,2

Temu sledi uporaba seznamov pri svetovanju učencem, kaj naj berejo: 8 (16 %)
anketiranih jih pri svetovanju uporablja vedno, 25 (51 %) pogosto, 8 (16 %) občasno, 3 (6
%) redko in 5 (10 %) jih ne uporablja nikoli. Povprečna ocena 3,6 se giblje med občasno in
pogosto.
Knjižničarji sezname uporabljajo tudi pri pripravi bibliopedagoških ur (KIZ, Informacijsko
opismenjevanje idr.): 8 (16 %) anketirancev jih uporablja vedno, 19 (38 %) pogosto, 15
(30 %) občasno, 5 (10 %) redko in 3 (6 %) jih ne uporabljajo nikoli. Povprečna ocena je
3,5 - med občasno in pogosto.
Pri organiziranju ur pravljic oz. drugih bralnih projektov sezname vedno uporablja 6 (1 %)
anketiranih, 19 (38 %) jih uporablja pogosto, 14 (28 %) občasno, 4 (8%) redko in 7 (14 %)
jih ne uporablja nikoli. Povprečna ocena je 3,3 in se giblje med občasno in pogosto.
Vprašani sezname najredkeje uporabljajo pri oblikovanju razstav: le 6 (12 %) jih uporablja
vedno, 11 (22 %) pogosto, 12 (24 %) občasno, 13 (25 %) redko in 9 (18 %) vprašanih jih
ne uporablja. Povprečna ocena 2,8 se giblje med redko in občasno.
Anketiranci so izpostavili, da uporabljajo sezname tudi pri nabavi oz. nakupu knjig (4) in
prilagajanju v brajico (1).
Iz odgovorov na vprašanje: »Kako v vaši knjižnici priporočate knjige z znakom Z.H.?« je
razvidno, da anketiranci najpogosteje priporočajo Z.H. v branje: 19 (39 %) vprašanih jih
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vedno priporoča v branje, 17 (35 %) jih to počne pogosto, 7 (14 %) občasno, 5 (10 %)
redko in 1 (2 %) jih ne priporoča. Povprečna ocena je 4,0 in sovpada s pogosto.
Sledi dajanje Z.H. na vidna mesta v šolski knjižnici: 14 (28 %) vprašanih vedno priporoča
Z.H. na ta način, 16 (32 %) jih to počne pogosto, 8 (16 %) občasno, 5(10 %) redko in le 7
(14 %) jih ne daje na vidna mesta v šolski knjižnici. Povprečna ocena je 3,5 in se giblje
med občasno in pogosto.
Tabela 11: Načini priporočanja Z.H.
Trditve

Odgovori Veljavni
1

2

3

4

5

Te knjige opremim z
25 (49%) 7 (14%) 3 (6%) 6 (12%) 10 (20%) 51 (100%)
nalepkami.
Te knjige dam na vidna mesta
7 (14%) 5 (10%) 8 (16%) 16 (32%) 14 (28%) 50 (100%)
v šolski knjižnici.
Te knjige dam na vidna mesta
27 (55%) 7 (14%) 6 (12%) 7 (14%) 2 (4%) 49 (100%)
v razredni knjižnici.
Priporočam jih v branje.
Obesim plakate s knjigami, ki
imajo znak Z.H. (tudi plakate, na
katerih je drevo s knjigami, ki so
dobile znak Z.H.).
Razdelim kazalke in/ali
razglednice.
Razdelim zgibanke, na katerih
je seznam knjig, ki so dobile
znak Z.H.
Organiziram razstave teh
knjig.
Organiziram bralne krožke in
projekte (bibliopreventivo idr.),
na katerih učenci berejo knjige,
ki so dobile znak Z.H.
Knjige, ki so dobile znak zlate
hruške, skupaj z učenci
obravnavam pri KIZ.
Organiziram bralne urice in/ali
ure pravljic, na katerih učenci
berejo knjige, ki so dobile znak
Z.H.
Organiziram literarne
dogodke/večere z ustvarjalci
knjig z Z.H.
Sodelujem pri izboru knjig za
bralno značko, domače branje,
Cankarjevo tekmovanje idr.,
kamor vključujemo knjige, ki so
dobile znak Z.H.
Z učenci se na Knjižnem
sejmu udeležimo dogodkov,
povezanih z znakom Z.H.
(Praznik Z.H. idr.).

f Povprečje Std. Odklon

Skupaj
51 52

2,4

1,6

50 52

3,5

1,4

49 52

2,0

1,3

1 (2%) 5 (10%) 7 (14%) 17 (35%) 19 (39%) 49 (100%)

49 52

4,0

1,1

9 (18%) 6 (12%) 11 (22%) 12 (24%) 12 (24%) 50 (100%)

50 52

3,2

1.4

13 (26%) 7 (14%) 14 (28%) 10 (20%) 6 (12%) 50 (100%)

50 52

2,8

1,4

14 (29%) 10 (20%) 11 (22%) 7 (14%) 7 (14%) 49 (100%)

49 52

2,7

1,4

12 (24%) 11 (22%) 11 (22%) 11 (22%)

4 (8%) 49 (100%)

49 52

2,7

1,3

22 (44%) 8 (16%) 11 (22%) 6 (12%)

3 (6%) 50 (100%)

50 52

2,2

1,3

8 (16%) 12 (24%) 17 (34%) 10 (20%)

3 (6%) 50 (100%)

50 52

2,8

1,1

17 (35%) 5 (10%) 12 (24%) 13 (27%)

2 (4%) 49 (100%)

49 52

2,6

1,3

28 (57%) 7 (14%) 9 (18%)

2 (4%) 49 (100%)

49 52

1,9

1,2

9 (18%) 5 (10%) 8 (16%) 14 (28%) 14 (28%) 50 (100%)

50 52

3,4

1,5

3 (6%)

23 (51%) 11 (24%) 7 (16%)

3 (7%)

1 (2%) 45 (100%)

45 52

1,8

1,1

Drugo: 2 (20%) 4 (40%) 3 (30%)

1 (10%)

0 (0%) 10 (100%)

10 52

2,3

0,9

Knjižničarji sodelujejo pri izboru knjig za bralno značko, domače branje, Cankarjevo
tekmovanje idr., kamor vključujejo tudi Z.H.: 14 (28 %) vprašanih vedno priporoča Z.H.
na ta način, 14 (28 %) jih to počne pogosto, 8 (16 %) občasno, 5 (10 %) redko in 9 (18 %)
nikoli. Povprečna ocena je 3,4 in se giblje med občasno in pogosto.
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Anketiranci priporočajo Z.H. tudi z obešanjem plakatov: 12 (24 %) anketiranih to počne
vedno 12 (24 %) pogosto, 11 (22 %) občasno, 6 (12 %) redko in 9 (18 %) nikoli.
Povprečna ocena 3,2 se giblje med občasno in pogosto.
Vprašani delijo tudi kazalke in/ali razglednice, Z.H. skupaj z učenci obravnavajo pri KIZ
(povprečna ocena 2,8), delijo zgibanke, organizirajo razstave Z.H. (povprečna ocena 2,7),
organizirajo bralne urice, na katerih učenci berejo Z.H. (povprečna ocena 2,6), Z.H.
opremijo z nalepkami (povprečna ocena 2,4), organizirajo bralne krožke in projekte, na
katerih učenci berejo Z.H. (povprečna ocena 2,2), dajo Z.H. na vidna mesta v razredni
knjižnici (povprečna ocena 2,0), organizirajo literarne dogodke z ustvarjalci knjig z Z.H.
(povprečna ocena 1,9) in se na Knjižnem sejmu z učenci udeležijo dogodkov, povezanih z
znakom Z.H. (povprečna ocena 1,8).
Z.H. knjižničarji priporočajo tudi preko povezovanja s splošno knjižnico (1) in zoženja
izbora pri nakupu novih knjig za knjižnico (1).
Knjižničarji Z.H. najpogosteje nikoli ne priporočajo preko organiziranja literarnih
dogodkov (28,6 %), sledijo tisti, ki ne priporočajo Z.H. s postavljanjem Z.H. na vidna
mesta v razredni knjižnici (27,6 %), z obiskom dogodkov na Knjižnem sejmu (23,5 %), z
lepljenjem nalepk (25,5 %) in z organiziranjem bralnih krožkov (22, 4 %).
Tabela 12: Uporaba Z.H. znotraj kurikula
Trditve

Odgovori Veljavni
1

Pri KIZ uporabljam knjige,
ki so dobile znak Z.H., ko
skupaj z drugim učiteljem
navajava učence tretje triade
na to, da postanejo bolj
motivirani za branje.
Pri KIZ uporabljam knjige,
ki so dobile znak Z.H., ko
skupaj z drugim učiteljem
navajava učence tretje triade
na to, da zaznajo estetsko
lepoto pisanega jezika.
Pri KIZ uporabljam knjige,
ki so dobile znak Z.H., ko
skupaj z drugim učiteljem in
učenci tretje triade kritično
ovrednotimo prebrano
vsebino.
Pri KIZ uporabljam knjige,
ki so dobile znak Z.H., ko
skupaj z drugim učiteljem
navajava učence tretje triade,
da samostojno izberejo,
uporabijo in predstavijo
informacije/teme iz zlatih
hrušk v različnih življenjskih
okoliščinah.

2

3

4

5

f Povprečje Std. Odklon

Skupaj

7 (14%) 6 (12%) 17 (33%) 18 (35%)

3 (6%) 51 (100%)

51

52

3,1

1,1

9 (18%) 13 (26%) 14 (28%) 12 (24%)

2 (4%) 50 (100%)

50

52

2,7

1,1

11 (22%) 7 (14%) 14 (28%) 15 (30%)

3 (6%) 50 (100%)

50

52

2,8

1,3

11 (22%) 10 (20%) 12 (24%) 14 (29%)

2 (4%) 49 (100%)

49

52

2,7

1,2
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Trditve

Odgovori Veljavni
1

Pri IO uporabljam knjige, ki
so dobile znak Z.H., ko se z
učenci tretje triade
pogovarjam o njihovih bralnih
navadah.
Pri IO uporabljam knjige, ki
so dobile znak Z.H., ko se z
učenci tretje triade
pogovarjam o prebranih
knjigah.
Pri IO uporabljam knjige, ki
so dobile znak Z.H., ko z
učenci tretje triade oblikujem
tematske razstave na določeno
temo.
Pri drugem
bibliopedagoškem delu
uporabljam knjige, ki so
dobile znak Z.H. zato, da
učenci tretje triade spoznajo
kakovostno literaturo.

2

3

4

5

57

f Povprečje Std. Odklon

Skupaj

11 (24%) 8 (17%) 16 (35%) 9 (20%)

2 (4%) 46 (100%)

46

52

2,6

1,2

10 (21%) 6 (13%) 15 (31%) 15 (31%)

2 (4%) 48 (100%)

48

52

2,9

1,2

14 (28%) 11 (22%) 12 (24%) 13 (26%)

0 (0%) 50 (100%)

50

52

2,5

1,2

7 (15%) 6 (13%) 11 (23%) 14 (30%) 9 (19%) 47 (100%)

47

52

3,3

1,3

10

52

2,5

1,2

Drugo: 3 (30%) 1 (10%) 4 (40%) 2 (20%)

0 (0%) 10 (100%)

Iz odgovorov na vprašanje: »Ob kakšnih priložnostih uporabljate znotraj kurikula nabor
knjig, ki so dobile znak Z.H., pri medpredmetnem povezovanju in pri izbirnih predmetih?«
se vidi, da vprašani najpogosteje uporabljajo Z.H. pri drugem bibliopedagoškem delu, zato,
da učenci tretje triade spoznajo kakovostno literaturo. 9 (19 %) anketiranih jih ob tej
priložnosti uporablja vedno, 7 (15 %) pa nikoli. Največ (14, 30 %) jih uporablja pogosto.
Povprečna ocena je 3,3 in se giblje med občasno in pogosto.
Sledi uporaba knjig, ki so dobile znak Z.H., v okviru KIZ, ko knjižničar skupaj z drugim
učiteljem navaja učence tretje triade na to, da postanejo bolj motivirani za branje. 3 (6 %)
anketiranci uporabljajo Z.H. ob tej priložnosti vedno, 7 (14 %) pa nikoli. Največ (18,35 %)
jih uporablja pogosto, 17 (33 %) pa občasno. Povprečna ocena 3,1 se giblje med občasno
in pogosto.
Knjižničarji pri Informacijskem opismenjevanju med drugim uporabljajo knjige, ki so
dobile znak Z.H., ko se z učenci tretje triade pogovarjajo o prebranih knjigah. 2 (4 %)
anketiranca jih ob tej priložnosti uporabljata vedno, 10 (21 %) pa nikoli. Povprečna ocena
je 2,9 in se giblje med redko in občasno.
Vprašani uporabljajo Z.H. tudi pri KIZ, ko skupaj z drugim učiteljem in učenci tretje triade
kritično ovrednotijo prebrano vsebino. 3 (6 %) anketiranci vedno uporabljajo Z.H. ob tej
priložnosti, 11 (22 %) pa nikoli. Povprečna ocena 2,8 se giblje med redko in občasno.
Sledi uporaba knjig, ki so dobile znak Z.H., v okviru KIZ, ko knjižničar skupaj z drugim
učiteljem navaja učence tretje triade na to, da zaznajo estetsko lepoto pisanega jezika
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(povprečna ocena je 2,7), uporaba Z.H. pri KIZ, ko knjižničar skupaj z drugim učiteljem
navaja učence tretje triade, da samostojno izberejo, uporabijo in predstavijo informacije iz
Z.H. v različnih življenjskih okoliščinah (povprečna ocena je 2,7), uporaba Z.H. pri
Informacijskem opismenjevanju, ko se z učenci tretje triade pogovarjajo o njihovih bralnih
navadah (povprečna ocena 2,6), pri Informacijskem opismenjevanju, ko knjižničarji skupaj
z učenci tretje triade oblikujejo tematske razstave na določeno temo (povprečna ocena je
2,5) in pri Informacijskem opismenjevanju, ko z učenci tretje triade oblikujejo tematske
razstave na določeno temo (povprečna ocena je 2,5).
Tabela 13: Dodatno priporočanje Z.H.
Trditve

Odgovori Veljavni
1

Učence bi lahko odpeljali v
splošno knjižnico na voden
ogled, kjer bi jih seznanili s
knjigami, ki so dobile znak Z.H.
Učence bi lahko odpeljali na
voden ogled v Pionirsko, kjer bi
jih seznanili s knjigami, ki so
dobile znak Z.H.
Knjige, ki so dobile znak Z.H.,
bi lahko predstavili učiteljem, ko
pridejo v knjižnico.
Ravnatelja bi lahko seznanili s
knjigami, ki so dobile znak Z.H.
Knjige, ki so dobile znak Z.H.,
bi lahko predstavili staršem na
roditeljskem sestanku.
Drugo:

2

3

4

5

f Povprečje Std. odklon

Skupaj

5 (10%) 6 (12%) 17 (34%) 14 (28%) 8 (16%) 50 (100%)

50

52

3,3

1,2

5 (10%) 49 (100%)

49

52

2,7

1,3

4 (8%) 6 (12%) 9 (18%) 19 (38%) 12 (24%) 50 (100%)

50

52

3,6

1,2

9 (18%) 5 (10%) 11 (22%) 17 (34%) 8 (16%) 50 (100%)

50

52

3,2

1,3

8 (16%) 7 (14%) 11 (22%) 17 (35%) 6 (12%) 49 (100%)

49

52

3,1

1,3

6

52

2,8

1,8

14 (29%) 8 (16%) 13 (27%) 9 (18%)

2 (33%) 1 (17%) 1 (17%)

0 (0%) 2 (33%) 6 (100%)

Iz tabele 13 je razvidno, da knjižničarji vidijo največ možnosti za dodatno priporočanje
Z.H. preko predstavitve Z.H. učiteljem ob obisku knjižnice. Kar 12 (24 %) anketirancev je
odgovorilo, da bi tako lahko priporočali vedno, 19 (38 %) pa pogosto. Povprečna ocena je
3,6.
Sledi možnost, da bi učence odpeljali v splošno knjižnico na voden ogled, kjer bi jih
seznanili z Z.H.: 8 (16 %) vprašanih bi vedno promoviralo Z.H. na ta način, 5 (10 %) pa
nikoli. 17 (34 %) anketirancem se zdi, da bi to počeli občasno, 14 (28 %) bi jih to počelo
pogosto. Povprečna ocena je 3,3 in se giblje med občasno in pogosto.
Anketiranci so možnost, da bi lahko ravnatelja seznanili s knjigami, ki so dobile Z.H.,
ocenili s povprečno oceno 3,2. 17 (34 %) jih meni, da bi to počeli pogosto, 9 (18 %)
anketirancev pa tega ne bi počelo nikoli.
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Sledi možnost, da bi Z.H. lahko predstavili staršem na roditeljskem sestanku s povprečno
oceno 3,1 in možnost, da bi učence lahko odpeljali na voden ogled v Pionirsko, kjer bi jih
seznanili z Z.H. s povprečno oceno 2,7. Dva anketiranca sta označila druge možnosti.
Tabela 14: Sodelovanje šolskih knjižničarjev in učiteljev slovenskega jezika pri
spodbujanju branja Z.H.
Trditve

Da, sodelujem z njim pri dajanju predlogov za nabavo Z.H.
Da, sodelujem z njimi pri izboru naslovov za domače
branje, bralno značko idr.
Da, sodelujem z njim pri prirejanju bralnih oz. literarnih
dogodkov (ur pravljic, pogovorov z ustvarjalci idr.)
Ne, ne sodelujem z njim.

Enote
f

Veljavni

% - Veljavni

Ustrezni

% - Ustrezni

22

51

43

52

42

39

51

76

52

75

24

51

47

52

46

7

51

14

52

14

SKUPAJ

51

52

Na vprašanje: »Ali šolski knjižničarji pri spodbujanju branja Z.H. sodelujete z učitelji
slovenskega jezika?« je odgovorilo 51 anketirancev. Večina (39, 6 %) anketirancev
sodeluje z njimi pri izboru naslovov za domače branje, bralno značko, 24 (47 %) jih
sodeluje z njimi pri prirejanju bralnih oz. literarnih dogodkov, 22 (43 %) jih sodeluje z
njimi pri dajanju predlogov za nabavo knjig in 7 (14 %) jih ne sodeluje s knjižničarji pri
spodbujanju branja Z.H.
Tabela 15: Sodelovanje šolskih knjižničarjev z drugi učitelji pri medpredmetnem
povezovanju
Odgovori

f

Učitelji razrednega pouka

15

Učitelji slovenskega jezika

8

Učitelji zgodovine

7

Učitelji etike

5

Z nobenim učiteljem

4

Učitelji geografije

2

Učitelji likovnega pouka

2

Učitelji dsp-ja

1

Šolska svetovalna služba

1

Učitelji tujih jezikov

1

Na vprašanje: »S katerimi učitelji se še povezujete pri medpredmetnem povezovanju, ko
obravnavate Z.H.?« je največ anketirancev odgovorilo, da se povezujejo z razrednimi
učitelji (15), sledijo učitelji slovenskega jezika (8), zgodovine (7), etike (5), geografije (2)
in likovnega pouka (2). 4 šolski knjižničarji se z učitelji ne povezujejo.

Kroflič, N. Zlate hruške v slovenskih osnovnošolskih knjižnicah: promocija in izposoja.
Mag. delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo, 2018

60

Tabela 16: Mnenje o branju in bralnih navadah učencev tretje triade v osnovni šoli
Trditve

Odgovori Veljavni
1

2

Menim, da branje pozitivno vpliva
0 (0%) 0 (0%)
na razvoj osebnosti učencev.
Menim, da branje pozitivno vpliva
0 (0%) 1 (2%)
na učni uspeh učencev.
Učenci pogosteje berejo zaradi
šolskih obveznosti kot v prostem 1 (2%) 2 (4%)
času.
Učenci veliko časa namenijo
5 (10%) 14 (29%)
prostovoljnemu branju.
Učenci najraje berejo poučne
3 (6%) 16 (33%)
knjige.
Dekleta berejo več kot fantje.
Učenci tekoče berejo in razumejo,
kaj preberejo.
Učenci največkrat ne preberejo
knjige do konca.
Učencem se zdi pomembno, da so
med boljšimi bralci v razredu.
Učenci berejo zato, da bi izboljšali
svojo oceno pri slovenskem jeziku.
Učenci berejo predvsem zaradi
zunanje motivacije (nagrade,
pohvale, ocene idr.).
Učencem je vseeno, kako zahtevna
je knjiga za branje, če je zanimiva.
Večina učencev se pogovarja o
prebranem.
Za večino učencev se mi zdijo
knjige, ki so dobile znak Z.H.,
prezahtevno branje.
Branje knjig, ki so dobile znak
Z.H., je pomembno za učence
tretje triade osnovne šole.

2 (4%)

3 (6%)

3

4

5

f Povprečje Std. odklon

Skupaj

3 (6%) 12 (24%) 35 (70%) 50 (100%)

50 52

4,6

0,6

7 (14%) 7 (14%) 34 (69%) 49 (100%)

49 52

4,5

0,8

12 (24%) 17 (35%) 17 (35%) 49 (100%)

49 52

4,0

1,0

23 (47%) 6 (12%)

1 (2%) 49 (100%)

49 52

2,7

0,9

25 (51%)

2 (4%) 49 (100%)

49 52

2,7

0,8

4 (8%) 24 (50%) 15 (31%) 48 (100%)

48 52

4,0

1,0

3 (6%)

1 (2%) 6 (12%) 26 (53%) 15 (31%)

1 (2%) 49 (100%)

49 52

3,2

0,8

2 (4%) 13 (27%) 22 (45%) 9 (18%)

3 (6%) 49 (100%)

49 52

3,0

0,9

2 (4%) 10 (20%) 23 (47%) 11 (22%)

3 (6%) 49 (100%)

49 52

3,1

0,9

5 (10%) 18 (37%) 19 (39%) 6 (12%)

1 (2%) 49 (100%)

49 52

2,6

0,9

2 (4%) 5 (10%) 27 (55%) 13 (27%)

2 (4%) 49 (100%)

49 52

3,2

0,8

2 (4%) 17 (35%) 18 (37%) 11 (22%) 49 (100%)

49 52

3,7

0,9

1 (2%)

1 (2%) 11 (22%) 26 (53%) 10 (20%)

1 (2%) 49 (100%)

49 52

3,0

0,8

7 (15%) 16 (33%) 13 (27%) 10 (21%)

2 (4%) 48 (100%)

48 52

2,7

1,1

3 (6%) 18 (37%) 15 (31%) 8 (16%) 49 (100%)

49 52

3,4

1,1

5 (10%)

Na trditev: »Menim, da branje pozitivno vpliva na razvoj osebnosti učencev«, so vsi
anketiranci odgovorili, da se s trditvijo strinjajo: 35 (70 %) se jih popolnoma strinja, 12 (24
%) se jih večinoma strinja in 3 (6 %) se delno strinjajo. Povprečna ocena je 4,6.
Na trditev: »Menim, da branje pozitivno vpliva na učni uspeh učencev«, je 34 (69 %)
anketiranih odgovorilo, da se z njo popolnoma strinja, 7 (14 %) se jih večinoma strinja, 7
(14 %) se jih delno strinja. Le 1 (2 %) anketiranec se z izjavo ne strinja (večinoma).
Povprečna ocena je 4,5.
Sledita trditvi: »Učenci pogosteje berejo zaradi šolskih obveznosti kot v prostem času« in
»Dekleta berejo več kot fantje«, obe s povprečno oceno 4,0. Na trditev »Učenci pogosteje
berejo zaradi šolskih obveznosti kot v prostem času« je 17 (35 %) anketiranih knjižničarjev
odgovorilo, da se popolnoma strinja z izjavo, 17 (35 %) se jih večinoma strinja, 12 (24 %)
se jih delno strinja. Le 3 (6 %) anketiranci se z izjavo ne strinjajo. Na trditev, da dekleta
berejo več kot fantje, je 43 (89 %) knjižničarjev odgovorilo, da se z izjavo strinjajo: 15 (31
%) vprašanih se popolnoma strinja, 24 (50 %) se jih večinoma strinja, 4 (8 %) se delno
strinjajo. 5 (10 %) anketirancev se z izjavo ne strinja.
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Na trditev, da je učencem vseeno, kako zahtevna je knjiga za branje, če je zanimiva, je 11
(22 %) anketirancev odgovorilo, da se z izjavo popolnoma strinjajo, 18 (37 %) se jih
večinoma strinja in 17 (35 %) se jih delno strinja. Le 3 (6 %) knjižničarji se z njo ne
strinjajo. Povprečna ocena je 3,7.
Da je branje knjig, ki so dobile znak Z.H., pomembno za učence tretje triade osnovne šole,
se strinja kar 41 (84 %) anketirancev: 8 (16 %) se jih popolnoma strinja, 15 (31 %) se jih
večinoma strinja in 18 (37 %) se jih delno strinja. Povprečna ocena je 3,4.
Na trditev: »Učenci berejo predvsem zaradi zunanje motivacije (nagrade, pohvale, ocene
idr.)« sta 2 (4 %) anketiranca odgovorila, da se z njo popolnoma strinjata, 13 (27 %) se jih
večinoma strinja in 27 (55 %) se jih delno strinja. 7 (14 %) knjižničarjev je odgovorilo, da
se ne strinja z njo: 5 (10 %) se jih večinoma ne strinja, 2 (4 %) pa se z njo popolnoma ne
strinjata. Povprečna ocena je 3,2.
S trditvijo: »Učenci tekoče berejo in razumejo, kaj berejo«, se 26 (53 %) knjižničarjev
delno strinja, 15 (31 %) se jih večinoma strinja. Povprečna ocena je 3,2.
Z izjavo: »Učencem se zdi pomembno, da so med boljšimi bralci v razredu«, se največ
anketirancev delno (55 %) ali večinoma strinja (27 %). Povprečna ocena je 3,1.
Sledijo trditve: »Učenci največkrat ne preberejo knjige do konca«, »Večina učencev se
pogovarja o prebranem« (obe s povprečno oceno 3,0), »Učenci veliko časa namenijo
prostovoljnemu branju«, »Učenci najraje berejo poučne knjige«, »Za večino učencev se mi
zdijo knjige, ki so dobile znak Z.H., prezahtevno branje« (vse s povprečno oceno 2,7) in
»Učenci berejo zato, da bi izboljšali svojo oceno pri slovenskem jeziku« s povprečno
oceno 2,6.
Z izjavo: »Z.H. so za večino učencev prezahtevno branje«, se strinja kar 25 (52 %)
anketiranih: 2 (4 %) anketiranca se z njo popolnoma strinjata, 10 (21 %) se jih večinoma
strinja in 13 (27 %) se jih delno strinja. 16 (33 %) se jih z izjavo večinoma ne strinja oz. se
jih sploh ne strinja (7, 15 %). Povprečna ocena je 2,7.
Tabela 17 prikazuje odgovore knjižničarjev na podane trditve glede izposoje Z.H. v
njihovih knjižnicah.
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Tabela 17: Izposoja Z.H. v šolski knjižnici
Trditve

Odgovori Veljavni
1

Učenci pogosteje sprašujejo po
knjigah, ki so dobile znak Z.H., kot po
ostalih mladinskih delih.
Učenci pogosteje rezervirajo knjige, ki
so dobile znak Z.H., kot ostala
mladinska dela.
Po knjigah, ki so dobile znak Z.H.,
sprašujejo učitelji.
Po knjigah, ki so dobile znak Z.H.,
sprašujejo starši učencev.
Knjige, ki so dobile znak Z.H., se
izposojajo bolje od ostalih mladinskih
del.

2

3

4

5

f Povprečje Std. odklon

Skupaj

14 (28%) 13 (26%) 19 (38%)

3 (6%) 1 (2%) 50 (100%)

50

52

2,3

1,0

13 (27%) 15 (31%) 17 (35%)

2 (4%) 2 (4%) 49 (100%)

49

52

2,3

1,0

6 (12%) 18 (37%) 14 (29%) 8 (16%) 3 (6%) 49 (100%)

49

52

2,7

1,1

25 (51%) 14 (29%) 9 (18%)

0 (0%) 1 (2%) 49 (100%)

49

52

1,7

0,9

12 (24%) 11 (22%) 19 (39%)

4 (8%) 3 (6%) 49 (100%)

49

52

2,5

1,1

Na trditev, da po knjigah z znakom Z.H. sprašujejo učitelji, je 25 (51 %) anketiranih
odgovorilo, da se s tem strinjajo: 3 (6 %) vprašani so odgovorili, da se popolnoma strinjajo,
8 (16 %) se jih večinoma strinja, 14 (29 %) se jih delno strinja. Kar 18 (37 %) se s to izjavo
večinoma ne strinja, 6 (12 %) se jih z njo popolnoma ne strinja. Povprečna ocena je 2,7.
Na trditev, da se knjige z znakom Z.H. izposojajo bolje od ostalih mladinskih del, so 3 (6
%) odgovorili, da se popolnoma strinjajo, 4 (8 %) se večinoma strinjajo, kar 19 (39 %) se
jih strinja le delno. 23 (36 %) anketirancev se ne strinja s trditvijo: 11 (22 %) se jih
večinoma ne strinja, 12 (24 %) se jih popolnoma ne strinja. Povprečna ocena je 2,5.
Sledita trditvi, da učenci pogosteje sprašujejo po knjigah, ki so dobile znak Z.H., kot po
ostalih mladinskih delih in da učenci pogosteje rezervirajo knjige, ki so dobile znak Z.H.,
kot ostala mladinska dela, obe s povprečno oceno 2,3.
S trditvijo, da učenci pogosteje sprašujejo po knjigah, ki so dobile znak Z.H., kot po ostalih
mladinskih delih, se ne strinja 27 (54 %) knjižničarjev: 14 (28 %) se jih sploh ne strinja, 13
(26 %) se jih večinoma ne strinja, 23 (46 %) anketiranih se z njo strinja, od tega se jih 19
(38 %) delno strinja. Povprečna ocena je 2,3.
Na trditev, da učenci pogosteje rezervirajo knjige, ki so dobile znak Z.H., kot ostala
mladinska dela, sta 2 (4 %) odgovorila, da se popolnoma strinjata, 2 (4 %) se večinoma
strinjata, 17 (35 %) se jih strinja delno. Več kot polovica (58 %) se jih s trditvijo ne strinja:
15 (31 %) se jih večinoma ne strinja, 13 (27 %) se jih popolnoma ne strinja. Povprečna
ocena je 2,3.
S trditvijo, da po knjigah, ki so dobile znak Z.H., sprašujejo starši učencev, se velika
večina (80 %) anketiranih ne strinja: 25 (51 %) se jih popolnoma ne strinja, 14 (29 %) se
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jih večinoma ne strinja. 9 (18 %) se jih delno strinja, 1 (2 %) se popolnoma strinja.
Povprečna ocena je 1,7.
Tabela 18: Ali ima priporočanje knjig, ki so dobile znak Z.H., pozitiven vpliv na branje
različnih literarnih žanrov?
Trditve

Odgovori
1

Učenci raje in več berejo mladinske
leposlovne knjige (igroknjige, slikanice,
2 (4%)
zgodbice, zbirke pravljic, stripe, prigode,
izmišljije, fantastiko in/ali resničnost).
Učenci raje in več berejo mladinsko poezijo
9 (18%)
(poezijo in/ali pesmi in uganke).
Učenci raje in več berejo mladinske poučne
4 (8%)
knjige.
Učenci raje in več berejo mladinsko
22 (44%)
dramatiko.

2

f Povprečje Std. odklon

Veljavni
3

4

5

Skupaj

7 (14%) 14 (27%) 18 (35%) 10 (20%) 51 (100%)

51

52 3,5

1,1

27 (54%) 8 (16%) 5 (10%)

1 (2%) 50 (100%)

50

52 2,2

0,9

17 (34%) 22 (44%) 6 (12%)

1 (2%) 50 (100%)

50

52 2,7

0,9

21 (42%)

3 (6%)

0 (0%) 50 (100%)

50

52 1,8

0,8

Učenci na sploh raje in več berejo. 10 (20%) 18 (37%) 13 (27%) 6 (12%)

2 (4%) 49 (100%)

49

52 2,4

1,1

4 (8%)

S trditvijo, da učenci zaradi priporočanja Z.H. raje in več berejo leposlovje, se strinja 42
(82 %) knjižničarjev, od tega 10 (20 %) popolnoma, 18 (35 %) večinoma, 14 (27 %) delno.
9 (18 %) se jih z izjavo ne strinja: 14 % se jih večinoma ne strinja, 4 % se jih sploh ne
strinja. Povprečna ocena je 3,5.
S trditvijo, da učenci zaradi priporočanja Z.H. raje in več berejo poučne knjige, se 22 (44
%) vprašanih delno strinja, 6 (12 %) se jih večinoma strinja, 1 (2 %) se popolnoma strinja,
17 (34 %) se jih večinoma ne strinja, 4 (8 %) se jih popolnoma ne strinja. Povprečna ocena
je 2,7.
S trditvijo, da učenci zaradi priporočanja Z.H. na sploh raje in več berejo, se 57 %
anketiranih ne strinja: 18 (37 %) se jih večinoma ne strinja, 10 (20 %) se jih popolnoma ne
strinja. 21 (43 %) knjižničarjev se s trditvijo strinja. Povprečna ocena je 2,4.
Da učenci zaradi priporočanja Z.H. raje in več berejo poezijo, meni le 28 % vprašanih, 36
(72 %) pa se jih s trditvijo ne strinja. 27 (54 %) se jih večinoma ne strinja, 9 (18 %) se jih
sploh ne strinja. Povprečna ocena je 2,2.
Vpliv priporočanja Z.H. na branje dramatike je po mnenju anketiranih knjižničarjev zelo
majhen. Kar 43 (86 %) anketiranih se s trditvijo ne strinja. Povprečna ocena je 1,8.
Na vprašanje, če so prebrali kakšno knjigo z znakom Z.H., so vsi anketiranci odgovorili
pritrdilno.
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Na prošnjo, naj naštejejo nekaj naslovov knjig, ki so dobile znak Z.H. in menijo, da so
najprimernejše za učence tretje triade, je odgovorilo 38 anketirancev. Vsak od njih je naštel
najmanj 4 knjige z znakom Z. H. Izpostavili so 126 naslovov, od tega so 63 (50 %) Z.H.
izpostavili vsaj dvakrat, 63 (50 %) pa enkrat.
Anketiranci so večkrat izpostavili: Krive so zvezde (9x), zbirka Blazno resno (7x), Kit na
plaži (7x), Eleonor in Park (5x), Če ostanem (5x), Deček v črtasti pižami (4x), Čudo (3x),V
morju so krokodili (3x), Barjanski otrok (3x), Kdo si, Aljaska? (2x), Sedem minut čez
polnoč (2x), Bratovska skrivnost (2x), Kradljivka knjig (2x), Slolvenski klasiki 1 (2x),
Vreščji mojster (2x ), Enci benci… (2x) in Iskanje Eve (2x).
5.2

REZULTATI INTERVJUJEV

5.2.1 Intervjuji za učitelje slovenskega jezika
Proti koncu maja in v juniju 2017 sem intervjuvala 10 profesorjev slovenskega jezika na
izbranih osnovnih šolah v Ljubljani in okolici. Sodelovalo je 9 žensk in 1 moški.
Intervjuvanci so bili stari med 37 in 58 let in so imeli med 7 in 51 let delovne dobe.
Intervjuje sem po dovoljenju snemala in jih kasneje prepisala. Trajali so med 15 in 20
minut.
Mnenja učiteljev o bralnih navadah učencev tretje triade
Na prvo vprašanje: »Kakšne so bralne navade učencev tretje triade osnovne šole in kako se
kažejo?«, sem poskušala najti odgovore preko mnenj učiteljev slovenskega jezika o
splošnem odnosu učencev do branja, najljubših žanrih (bralnih interesih), pogostosti
branja, bralni motivaciji, bralni samopodobi, bralni sposobnosti in o zatopljenosti v branje.
Splošen odnos do branja
Stališča intervjuvanih učiteljev o splošnem odnosu učencev tretje triade do branja so
različna. Več kot polovica učiteljev (6) meni, da imajo učenci na splošno precej slab oz.
odklonilen odnos do branja. Učenci berejo vse manj in tudi tistih, ki berejo, je vse manj. 1
učitelj meni, da je splošen odnos do branja za enkrat še pozitiven in da imajo učenci do
obveznega branja dober odnos, če je knjiga zanimiva, prostočasno branje, predvsem branje
literature, pa upada. 2 učitelja menita, da je splošen odnos do branja dober in da učenci
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precej berejo. 1 učitelj se ni opredelil do tega, kakšen splošen odnos do branja imajo učenci
tretje triade.
Pogostost branja
Vsi učitelji so izpostavili, da so razlike med bralci in nebralci velike. Bralci berejo veliko
in pogosto, nekateri tudi vsak dan, nebralci pa berejo malo in le obvezno branje, nekateri
ne berejo skoraj nič in jih je k branju zelo težko pritegniti. Učenci najpogosteje berejo pri
pouku leposlovja, domačem branju in bralni znački, sledi branje v prostem času. 1 učitelj
meni, da učenci v povprečju kar pogosto berejo.
Posamezni učitelji navajajo, da učenci berejo več med počitnicami kot med letom, da
upada branje knjig v tiskani obliki, več je internetnega branja in da se odnos do branja
spreminja od generacije do generacije.
Najljubši žanri
Po mnenju učiteljev učenci najraje berejo znanstveno fantastiko(6), resničnost (3), stripe
(2), kriminalne mladinske romane (1), pustolovske knjige (1), ljubezenske zgodbe(1),
zgodbe o vrstnikih (1), zgodovinske knjige (1) in potopise (1).
Bralna motivacija
5 učiteljev meni, da se učenci oz. večina učencev bralnim nalogam ne izogiba, 2 učitelja
menita, da se jim večina izogiba, 3 učitelji pa menijo, da se jim nekateri izogibajo, nekateri
pa ne.
7 učiteljev navaja, da bralne naloge večini učencev ne predstavljajo izziva, 3 učitelji pa
menijo, da bralne naloge predstavljajo izziv večini učencev.
4 učitelji menijo, da večina učencev bere zaradi radovednosti, 5 jih meni, da zaradi
radovednosti berejo le nekateri oz. redki, eden pa meni, da učenci ne berejo zaradi
radovednosti.
Večina učiteljev meni, da predvsem tisti učenci, ki radi berejo, ob branju tudi uživajo.
Užitek ob branju je odvisen tudi od tematike knjige in od tega, zakaj berejo (obvezno
branje, prostočasno branje).
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Večina učiteljev (6) meni, da se zdi učencem branje pomembno, 4 pa menijo, da je branje
pomembno samo nekaterim učencem. Navajajo, da je branje pomembno predvsem tistim
učencem, ki imajo dobre bralne navade oz. radi berejo. 1 učitelj meni, da se zdi branje
pomembno tudi nekaterim, ki ne berejo radi. Starejši učenci se bolj zavedajo pomembnosti
branja.
3 učitelji menijo, da večina učencev bere zato, da dobi dobre ocene in priznanja, 7 jih
meni, da so takšni le nekateri učenci, predvsem tisti, ki imajo slabše bralne navade ali
berejo zaradi tekmovanj.
2 učitelja navajata, da učenci berejo zato, ker želijo biti boljši od svojih vrstnikov, 2
menita, da za to berejo le redki učenci, 4, da učenci ne berejo zaradi tega, 2 učitelja pa se
nista opredelila.
4 učitelji menijo, da učenci berejo zaradi druženja z vrstniki in pogovorov o prebranih
knjigah, 4, da le nekateri berejo zaradi tega, 2 pa, da učenci ne berejo zaradi tega.
3 učitelji navajajo, da večina učencev bere tudi zato, da bi ustregli staršem in učiteljem, 6
jih meni, da za to berejo le nekateri učenci. 1 učitelj meni, da učenci ne berejo zaradi
staršev in učiteljev.
Bralna samopodoba
Učitelji na vprašanje o tem, kako učenci tretje triade zaznavajo svojo bralno sposobnost,
menijo, da so nekateri učenci zelo kritični do sebe (2). Tisti, ki radi berejo, tudi razmišljajo
o lastni bralni sposobnosti in jo primerno zaznavajo (2). Slabi bralci se slabega branja
sramujejo in nekateri neradi berejo pred sošolci (1). V glavnem nimajo kritične distance do
branja. Večina učencev se čuti bolj sposobne pri tihem branju, le redki nimajo težav z
glasnim branjem (1). Učenci so mnenja, da je njihovo branje dobro, vendar učitelji trdijo,
da berejo brez razumevanja (1). Starejši so, bolj se zavedajo pomembnosti branja (1). 2
učitelja ne vesta, kako učenci zaznavajo lastno bralno sposobnost.
Iz odgovorov večine učiteljev o tem, kakšne težave imajo učenci tretje triade pri branju in
kako to vpliva na njihovo bralno samopodobo, sledi, da je še vedno precej učencev, ki ne
znajo tekoče brati, nimajo osvojene bralne tehnike, natančnosti in poglobljenosti pri branju.
Bralno razumevanje je pogosto slabo.
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4 učitelji menijo, da težave pri branju slabo vplivajo na bralno samopodobo oz. da so
zaradi njih učenci nesamozavestni in manj uspešni. 2 učitelja trdita, da ni nujno, da bralne
težave vplivajo na bralno samopodobo učencev.
Več učiteljev je na vprašanje, kakšen odnos imajo učenci do branja in kako to vpliva na
njihovo bralno samopodobo, izpostavilo, da imajo učenci, ki veliko in radi berejo, do
branja dober odnos, dobro bralno samopodobo in posledično še več berejo (4).
2 učitelja sta izpostavila, da slabi bralci ne berejo radi in imajo težave z bralno
samopodobo. 1 učitelj meni, da so med učenci, ki neradi berejo, tudi taki, ki menijo, da jim
branje koristi in imajo dober odnos do branja, kar pozitivno vpliva na njihovo bralno
samopodobo.
1 učitelj je izpostavil, da imajo učenci različen odnos do branja. Nekateri imajo zelo
pozitiven odnos in veliko berejo, drugi pa ne, posledično pa je pri njih tudi različna
samopodoba. 2 učitelja menita, da je odnos učencev do obveznega branja dober, do
ostalega branja slab, saj želijo učenci čim manj prebrati.
Na vprašanje, »Kako je bralna samopodoba učencev povezana z njihovo bralno učno
uspešnostjo?«, je 7 učiteljev odgovorilo, da sta bralna samopodoba učencev in njihova
bralna učna uspešnost zelo povezani. Večinoma so uspešnejši učenci z boljšo samopodobo,
saj bolje in lažje razumejo prebrano in posledično bolje rešujejo teste znanja.
1 učitelj meni, da sta bralna samopodoba učencev in njihova bralna učna uspešnost delno
povezani, 1, da nista povezani in 1, da je povezava bralne samopodobe in bralne učne
uspešnosti odvisna od posameznika in od generacije.
Na vprašanje, »Kakšno učno okolje in izkušnje ponujate učencem tretje triade pri branju v
okviru pouka slovenskega jezika?«, je največ učiteljev (5) izpostavilo, da pri pouku
slovenskega jezika omogočijo učencem, da lahko izbirajo besedila po lastnem bralnem
okusu (za bralno značko, govorne nastope…).
Posamezni učitelji so še izpostavili, da navadno zahtevnejša besedila prebere učitelj sam,
da učenci ob njih uživajo, da vidijo, kaj je bralni užitek, potem besedila podrobno skupaj
razložijo, da jih lahko razumejo tudi slabši učenci; da jim ponudi prijetno učno okolje, kjer
se učenci dobro počutijo in ni razlik med njimi; da z učenci bere odlomke, knjige za
domače branje in organizira dopolnilni pouk; da omogoča učencem, da glasno berejo
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besedila, sodelujejo pri razčlembi besedil in jim omogoči pogovor o prebranem; da gre
včasih z učenci v knjižnico in letos, kolikor dopušča čas, berejo knjige tudi pri urah. 2
učitelja menita, da učno okolje in izkušnje pri pouku, ki jih ponudita učencem (glasno
branje in razčlemba besedil ter prosta izbira besedil), pozitivno vplivajo na bralno
samopodobo učencev.
Bralna sposobnost
Stališča učiteljev o tem, ali so učenci pri reševanju problemov z branjem uspešni, so
sledeča.
4 učitelji menijo, da so učenci pri reševanju problemov z branjem uspešni, 6 pa jih meni,
da so uspešni le nekateri in to predvsem dobri bralci.
Na vprašanje, »Koliko časa so ti učenci pripravljeni vložiti v reševanje bralnih nalog?«, je
polovica učiteljev odgovorila, da je čas, ki si ga učenci vzamejo za to,zelo različen in
odvisen od zahtevnosti naloge in njenega namena. 2 učitelja menita, da začnejo dobri
bralci takoj reševati bralne naloge in so vanje pripravljeni vložiti toliko časa, kolikor je
potrebno, da jih rešijo. 1 učitelj trdi, da tisti, ki ne berejo, v glavnem tudi ne rešujejo
bralnih nalog,1 meni, da učenci v reševanje naloge vložijo kar precej časa, 1 pa, da vložijo
toliko časa, kolikor ga zahteva učitelj. 1 učitelj se glede časa ne more opredeliti.
Izbira težavnosti bralnih nalog je po mnenju 4 učiteljev odvisna od učenca, njegove volje
in besedila in med učenci je peščica dobrih bralcev kar poglobljenih. Učenci si po mnenju
2 učiteljev izbirajo srednje težke bralne naloge, 4 učitelji pa menijo, da učenci naloge
izberejo po liniji najmanjšega odpora. Večinoma izbirajo lažje bralne naloge, razen, če gre
za ocenjevanje. 1 učitelj težavnost bralnih nalog določi sam.
Zatopljenost v branje
Na vprašanje o zatopljenosti v branje je polovica učiteljev odgovorila, da so le nekateri
posamezni učenci zatopljeni v branje, in sicer tisti, ki prebrano razumejo, ki pogosto berejo
oz. so dobri bralci. Med njimi 1 učitelj meni, da se učenci zatopijo v branje le, če je
literatura zanimiva, 1 meni, da so nekateri učenci tako zatopljeni v branje, da poskušajo
brati tudi med poukom in jih je treba opozoriti, naj pospravijo knjigo. 1 učitelj pa meni, da
je zatopljenost v branje različna od učenca do učenca.
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Vrednotenje mladinskih knjig za znak Z.H.
Na vprašanje, ali učitelji poznajo vrednotenje mladinskih knjig za znak Z.H., ki ga vsako
leto opravi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, je večina učiteljev (8) odgovorila, da pozna vrednotenje, 2 učitelja pa
vrednotenja ne poznata preveč dobro.
9 učiteljev ima do vrednotenja knjig za znak Z.H. pozitiven odnos, jim je všeč oz. zelo
všeč. Vrednotenje učitelji cenijo in menijo, da je dobra pomoč pri izbiri literature tako
mladim bralcem kot učiteljem (7) ter da je dobro tudi za promocijo (1). Pozitivno je, da so
neke smernice (razlage, zapisi o gradivu) glede na to, da je izdanih ogromno knjig. En
učitelj, ki ima sicer pozitiven odnos do vrednotenja dodaja, da vrednotenja ne jemlje 100
%. Pojavilo se je tudi mnenje, da bi morali v vrednotenje vključiti več deležnikov
praktikov, kot so šolski knjižničar, učitelj slovenskega jezika in drugih predmetov ter
mnenje, da bi bilo dobro izboljšati prevode, saj nekateri niso najboljši.
Odnos do knjig z znakom Z.H.
Do Z.H. imajo učitelji pozitiven (7) oz. zelo pozitiven (2) odnos. 1 učitelj do Z.H. nima
posebnega odnosa. Učitelji so izpostavili, da Z.H. pripomorejo, da spoznajo kvalitetno
gradivo, ki ga lahko ponudijo učencem in da je dobro, da so Z.H. na voljo, saj včasih
zaradi oznake Z.H. bralci tudi preberejo kakšno knjigo. 1 učitelj meni, da je izbor Z.H.
navadno dober, je pa med izdanimi knjigami tudi precej takih, ki tega naziva niso dobile, a
si ga nedvomno zaslužijo.
Kaj loči knjige z znakom Z.H. od ostalih knjig?
Na vprašanje, kaj loči knjige z znakom Z.H. od ostalih knjig, je 9 učiteljev izpostavilo
posamezne elemente kakovosti, kot so kakovost jezika, pestrost in neklišejskost vsebine,
kakovost ilustracij, pisateljev in primernost ciljni publiki. Le 1 učitelj navaja, da kakovost
zajema širšo paleto vrednotenj, ki so primerna za najstnike. 1 učitelj meni, da se ponatisom
naj ne bi pripenjalo priznanja, 1, da so nekatere Z.H. povsem neprimerne, 1 pa ne pozna
razlike med knjigami z znakom Z.H. in brez njega.
Razlika med Z.H., ki so dobile znak in med tistimi, ki so dobile priznanje
4 učitelji menijo, da poznajo razliko in ločijo med Z.H., ki so dobile znak in med tistimi, ki
so dobile priznanje, 6 jih meni, da razlike med njimi ne pozna. 1 učitelj navaja, da je za
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razliko izvedel na knjižnih sejmih, preko knjižnic in študijskih skupin, 1 se je z razliko
seznanil sam, saj ga to zanima, je rad v koraku s časom in sledi literaturi. Iz obrazložitve,
kaj loči knjige z znakom od tistih s priznanjem, ki so jih podali učitelji, lahko zaključim, da
razliko v resnici poznajo le 3 učitelji. Četrti je navedel odgovor, da je priznanje najvišja
stopnja, vendar so tudi tukaj lahko prevodi.
Uporaba Z.H. pri pouku slovenskega jezika
Na vprašanje, če pri pouku uporabljajo nabor knjig, ki so dobile znak Z.H., 9 učiteljev
navaja, da jih tudi uporabljajo (po potrebi, občasno), in sicer pri domačem branju, bralni
znački, nekateri pri pisanju polustvarjalnih besedil, neznanem ubesedenem branju,
govornih nastopih Učitelji uporabljajo knjige z znakom Z.H., ki so del učnega načrta,ki so
priporočene in Z.H. po lastni izbiri. 3 intervjuvanci od devetih uporabljajo le tiste knjige, ki
podkrepijo izvajanje učnega načrta. Teme, pri katerih uporabljajo knjige z znakom Z.H., so
predvsem poučne teme, mladostništvo in odnosi med mladimi. 1 učitelj je izpostavil, da je
pri izbiri knjige pomembno tudi, koliko knjig je na voljo v knjižnici. 1 učitelj trdi, da je
današnji pogovor (intervju) dobra priložnost, da se odloči in začne uporabljati Z.H. bolj
konstantno.
1 učitelj knjig z znakom Z.H. ne uporablja.
Tabela 19: Načini priporočanja knjig z znakom Z.H. pri pouku slovenskega jezika in pri
interesnih dejavnostih
Odgovori

f

Knjige, ki so dobile znak Z.H., skupaj s šolskim knjižničarjem in z učenci obravnavam pri KIZ.

6

Knjige priporočam v branje.

5

Sodelujem pri izboru knjig za bralno značko, domače branje, Cankarjevo tekmovanje idr., kamor vključujemo knjige,
ki so dobile znak Z.H.

5

Knjige, ki so dobile znak Z.H., skupaj z učenci obravnavam pri pouku slovenskega jezika.

5

Z učenci se na Knjižnem sejmu udeležimo dogodkov, povezanih z znakom Z.H.

5

Organiziram bralne krožke in projekte, na katerih učenci berejo knjige, ki so dobile znak Z.H.

3

Organiziram razstave knjig, ki so dobile znak Z.H.

2

Knjige dam na vidna mesta v razredni knjižnici.

2

Obesim plakate s knjigami, ki imajo znak Z.H.

2

Organiziram bralne urice in/ali ure pravljic, na katerih učenci berejo knjige, ki so dobile znak Z.H.

1

Razdelim kazalke in/ali razglednice.

1

Razdelim zgibanke, na katerih je seznam knjig, ki so dobile znak Z.H.

1

Drugo: - pisanje člankov na spletni strani osnovne šole
- vključenost v projekt Rastem s knjigo
- predstave na temo Z.H.

1
1
1

Organiziram literarne dogodke/večere z ustvarjalci knjig z znakom Z.H.
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Iz tabele 19 je razvidno, da učitelji najpogosteje priporočajo Z.H. tako, da jih skupaj s
šolskim knjižničarjem in z učenci obravnavajo pri KIZ (6), jih priporočajo v branje
(5),sodelujejo pri izboru knjig za bralno značko, domače branje, Cankarjevo tekmovanje
idr. (5), se na Knjižnem sejmu z učenci udeležijo dogodkov, povezanih z znakom Z.H. (5)
in Z.H. skupaj z učenci obravnavajo pri pouku slovenskega jezika (5). Nihče od
intervjuvanih učiteljev ne organizira literarne dogodke/večere z ustvarjalci knjig z znakom
Z.H. Med odgovori, ki jih v intervjuju nisem ponudila, pa so učitelji navedli tudi pisanje
člankov na spletni strani osnovne šole (1), vključenost v projekt Rastem s knjigo (1) in
predstave na temo Z.H. (1).
Sodelovanje učiteljev slovenskega jezika s šolskim knjižničarjem pri priporočanju
Z.H.
Na vprašanje, na kakšen način in kako pogosto učitelji sodelujejo s šolskim knjižničarjem
pri priporočanju knjig, ki so dobile znak Z.H., je 7 učiteljev odgovorilo, da skupaj izbereta
naslove za domače branje, bralno značko idr., sledi 6 učiteljev, ki z njim sodelujejo pri
izvedbi KIZ in 2 učitelja, ki skupaj s šolskim knjižničarjem prirejata bralne oz. literarne
dogodke, kot so ure pravljic, pogovore z ustvarjalci idr. 1 učitelj skupaj z njim poda
predloge za nabavo knjig, 1 učitelj pa trdi, da je sodelovanje med njima zelo slabo.
Katerim učencem učitelji slovenskega jezika priporočajo branje knjig z znakom
Z.H.?
Na vprašanje, ali priporočajo branje knjig z znakom Z.H. le učencem, ki imajo bolje
razvite bralne sposobnosti in so nadarjeni, je 8 intervjuvancev odgovorilo, da jih
priporočajo vsem učencem, 1 učitelj pravi, da je to odvisno od generacije in zmožnosti
posameznika, 1 učitelj jih ne priporoča nikomur, ker meni, da to verjetno počne
knjižničarka.
Med učitelji, ki priporočajo Z.H. vsem učencem so se pojavili odgovori, kot so:
-

priporočam jih vsem, verjetno jih nadarjenim priporočam v večji meri;

-

priporočam jih vsem, po njih posegajo le boljši bralci, redko slabši;

-

priporočam jih vsem, ker je vsakega učenca potrebno navduševati za branje;

-

te knjige naj spoznajo vsi učenci in Z.H. so za vse;

-

priporočam jih vsem, ker obstaja zbirka Iziberi, ki je primerna tudi za slabše bralce, v
kateri so krajše in lahkotnejše knjige.

71

Kroflič, N. Zlate hruške v slovenskih osnovnošolskih knjižnicah: promocija in izposoja.
Mag. delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo, 2018
Knjige, ki so v zadnjem obdobju najbolj pozitivno vplivale na branje pri učencih
Učitelji so kot knjige, ki so v zadnjem obdobju najbolj pozitivno vplivale na branje pri
učencih, izpostavili knjige o vampirjih, problemske in ljubezenske knjige, knjige iz
projekta Rastem s knjigo, knjige Dese Muck, zbirko Zorenja ter 26 posameznih naslovov
knjig. Med njimi je več kot polovica naslovov knjig (15) takih, ki so dobili znak Z.H., od
tega je bil 1 naslov (Blazno resno o šoli) vključen tudi v projekt Rastem s knjigo.
Tabela 20: Naslovi knjig, ki so v zadnjem obdobju najbolj pozitivno vplivale na branje pri
učencih
Odgovori

Znak Z.H.

f

Dnevnik nabritega mulca

Ne

3

Čudo

Da

2

Skrivnosti

Ne

1

Kot v filmu

Da

1

Otroci sveta

Ne

1

Gospodar prstanov

Da

1

Hobit

Da

1

Strašna šola

Ne

1

Zlobna zobarka

Da

1

Kaj pa mleko

Da

1

Blazno resno o šoli

Da

1

Somrak

Ne

1

Mlada luna

Ne

1

Lov na pošasti

Ne

1

Na robu

Ne

1

Dragi Zaza

Da

1

Zadnji mega žur

Ne

1

Noč po mega žuru

Ne

1

Matilda

Da

1

Krive so zvezde

Da

1

Kdo si, Aljaska?

Da

1

Harry Potter

Da

1

Ime mi je Jon

Da

1

Bratovščina sinjega galeba

Da

1

Visoška kronika

Ne

1

V morju so krokodili

Da

1

Vpliv priporočanja knjig, ki so dobile znak Z.H., na branje pri učencih
Na vprašanje, ali ima priporočanje knjig, z znakom Z.H. pozitiven vpliv na branje pri
učencih tretje triade, je 7 intervjuvancev odgovorilo, da ima priporočanje Z.H. pozitiven
vpliv na branje pri učencih, 1 učitelj pa meni, da ga verjetno ima. 5 učiteljev meni, da ima
pozitiven vpliv pri vseh učencih, 2 pa, da le pri nekaterih učencih.
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Učitelji, ki menijo, da ima priporočanje Z.H. pozitiven vpliv na branje učencev, so kot
razloge za svoje mnenje navedli:
-

da se učence s tem usmerja, da se v poplavi literature lažje znajdejo, katero knjigo
izbrati ali je knjiga dobra ali ne;

-

da pozitivno vplivajo na samopodobo in razmišljanje učenca, navajajo k razmišljanju
in učenci pogosto dobijo odgovore na svoja vprašanja, ki se jim porajajo tokom
odraščanja;

-

da ima vsaka knjiga sporočilo v sebi, morda imajo Z.H. še globljega;

-

da učenci kar precej posegajo po njih;

-

da imajo pozitiven vpliv na branje, vendar v večji meri pri boljših učencih, ker več
posegajo po knjigah.
Učitelji, ki menijo, da ima priporočanje pozitiven vpliv na branje le pri nekaterih
učencih, so navedli:

-

da se večine učencev ne doseže, če knjigo priporoči učitelj;

-

da imajo Z.H. pozitiven vpliv na branje le pri dobrih bralcih.

1 intervjuvanec je navedel, da učenci ne izbirajo knjig po nagradah, zato priporočanje Z.H.
nima posebnega vpliva na branje pri učencih.
Branje Z.H. med učitelji
Na vprašanje, če so že prebrali kakšno knjigo z znakom Z.H., je 9 učiteljev odgovorilo, da
so prebrali precej oz. zelo veliko knjig. V glavnem so jim bile všeč oz zelo všeč, ker so
dobre, večplastne in navajajo k razmišljanju... Knjige, ki jih je navajalo več intervjuvancev,
so: Krive so zvezde (3), Čudo (2), Deček v črtasti pižami (2) in Bratovščina sinjega galeba
(2). Poleg teh so posamezni intervjuvanci navedli še 29 naslovov Z.H., ki so jih prebrali. 1
intervjuvanec trdi, da je verjetno prebral kakšno knjigo, a na znak ni bil pozoren. Meni
tudi, da ni še nobene Z.H. predstavil učencem, vsaj, da bi vedel ne.
Knjige z znakom Z.H., ki so po mnenju učiteljev slovenskega jezika posebej primerne
za učence tretje triade
2 učitelja menita, da so za učence tretje triade posebej primerne vse Z.H. za njihovo
starost, 1, da je takih večina knjig z znakom Z.H., 2 pa ne vesta, katere so najprimernejše.
Učitelji so kot posebej primerne knjige izpostavili knjige s področja resničnosti (2),
znanstveno fantastiko (1) in knjige, ki se dotikajo najstnikov in odraščanja (1). Ostali
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učitelji so našteli 25 naslovov knjig z znakom Z.H., ki se jim zdijo posebej primerni za
učence, od tega so bile 3 vključene v projekt Rastem s knjigo (Kit na plaži, Iskanje Eve in
Blazno resno o šoli).
2 učitelja sta navedla utemeljitev: 1 trdi, da so ta dela posebej primerna za učence, ker se
le-ti srečujejo s problemi v vsakdanjem življenju, 1 pa, da so knjige, ki se dotikajo
najstnikov in odraščanja za učence bolj vabljive in zanimive, saj se lahko poistovetijo z
glavnimi junaki, morda posežejo v njihovo življenje.
Knjige z znakom Z.H., ki so jih učitelji slovenskega jezika posebej predstavili
učencem ali uvrstili na seznam obveznega branja
Učitelji so navedli 16 naslovov Z.H., ki so jih posebej predstavili učencem ali uvrstili na
seznam obveznega branja. Najpogostejši so naslovi iz zbirke Blazno resno (3), Bratovščina
sinjega galeba (3) in V morju so krokodili (2). Izpostavili so tudi avtorje knjig z znakom
Z.H.– najpogosteje Anjo Štefan (2) in Roalda Dahla (2). 1 učitelj je odgovoril, da učencem
posebej predstavi le knjige, ki jih dobijo pri projektu Rastem s knjigo, v katerega je bilo od
šolskega leta 2010/2011 vključenih 5 knjig z znakom Z.H. (Kit na plaži, Iskanje Eve, Kot v
filmu, Blazno resno o šoli in Majnice: fulaste pesmi). 2 učitelja nista predstavila prav
nobene Z.H.,1 učitelj pa ne ve, ali je učencem predstavi kakšno knjigo z znakom Z.H.
Kot razloge, da so predstavili določene Z.H. učencem oz. so jih uvrstili na seznam
obveznega branja, so učitelji izpostavili, da gre za osnovo razumevanja evropske tradicije
in kulture, da Z.H. pozitivno vplivajo na samopodobo učenca in njegovo razmišljanje, ter
da učenci pogosto dobijo odgovore na svoja vprašanja, ki si jih zastavljajo v toku
odraščanja.
5.2.2 Intervju za učence tretje triade osnovne šole
Intervjuvala sem 17 učencev tretje triade osnovne šole, ki so vključeni v projekt Rastem s
knjigo in zato verjetno spadajo med bolj zavzete in boljše bralce. Vsi intervjuvanci so
ženskega spola. Njihova starost se giblje med 12 in 15 let. 7 intervjuvancev obiskuje sedmi
razred, 8 osmi in 2 deveti razred. 16 učencev ima odličen učni uspeh, en pa dober. Pri 9
intervjuvancih je vsaj eden od staršev dosegel visoko univerzitetno izobrazbo, pri 3 višjo
oz. visokošolsko izobrazbo, pri 2 učencih pa srednješolsko. 3 intervjuvanci ne vedo,
kakšno stopnjo izobrazbe imajo starši.
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Za privoljenje k sodelovanju učencev sem zaprosila starše učencev. Intervjuje sem snemala
na izbranih osnovnih šolah. Trajali so med 10 in 15 minut.
Odnos učencev tretje triade do branja in njihove bralne navade
Na vprašanje, kakšen je odnos učencev tretje triade do branja, sem poskušala ugotoviti
preko njihovih odgovorov na to, kako radi in kako pogosto berejo, kako pomembno se jim
zdi branje, o najpogostejših žanrih, ki jih berejo, razlogih za branje, obstoju domače
knjižnice, vključenosti učencev v obšolsko dejavnost, ki vključuje branje in pogovore o
prebranem, navdušenosti nad knjigami, priporočanjem le-teh, o izposoji knjig.
Skoraj vsi učenci (16) radi oz. zelo radi berejo, 1 pa ne bere rad.
Branje predstavlja izziv 12 učencem. 4 učencem branje ne predstavlja izziva, vendar se mu
kljub temu ne izogibajo, 1 učenec se branju izogiba.
10 učencev bere vsak dan oz. večkrat na dan od 20 minut do 2 uri. 2 učenca bereta večkrat
na teden in 5 učencev bere redkeje. Učenci trdijo, da je čas vsakodnevnega branja knjige
odvisen od zanimivosti knjige in od obveznosti, ki jih imajo (med vikendi in počitnicami
berejo več). Če je knjiga zanimiva, jo lahko 1 učenec prebere tudi v enem dnevu.
Učenci najpogosteje berejo zvečer oz. pred spanjem (12) in konec tedna (3).1 učenec več
bere med počitnicami, 1 učenec pa bere takrat, ko ima čas.
Večina učencev (13) vedno oz. skoraj vedno prebere knjigo do konca.
Najljubši žanri učencev so resničnost (9) in fantastika (6). Izpostavili so tudi kriminalke
(5), knjige z ljubezensko tematiko (2), pustolovske knjige (2), romane s problemskimi
temami (2), družbene in vojne romane (2) in poučne knjige (1)
Vsem 17 učencem se zdi branje pomembno. Nekaterim učencem se zdi, da z branjem
pridobivajo nova znanja in širijo pogled na svet, lažje pišejo šolske spise in kontrolne
naloge (1), lahko izboljšajo razumevanje in domišljijo (1) ter razmišljajo o popolnoma
novih stvareh (1).
Učenci so izpostavili različne razloge zaradi katerih radi berejo, in sicer:
-

ker v branju uživajo in se ob njem zabavajo (12),

-

da izvedo kaj novega in si širijo obzorja (12),

-

ker jih zanima, kakšna je zgodba (7),
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-

da se lahko s prijatelji in drugimi pogovarjajo o knjigi (5),

-

ker se lahko vživijo v literarni svet (2) in

-

za domače branje oz. zaradi šole (2).

Kar 16 učencev ima domačo knjižnico.
Le 3 učenci so vključeni v obšolsko dejavnost, ki vključuje tudi branje in pogovore o
prebranem, in sicer v bralno značko.
Med knjigami, ki so jih v zadnjem času najbolj navdušile, so učenci izpostavili 16
naslovov. Med njimi je 10 naslovov knjig z znakom Z.H. Edini knjigi, ki sta se pojavili
večkrat (2x), sta knjigi z naslovom Če ostanem in No in jaz, obe z znakom Z.H.
Tabela 21: Naslovi knjig, ki so navdušili učence
Odgovori Znak Z.H.

f

Če ostanem

Da

2

No in jaz

Da

2

Deček v črtasti pižami

Da

1

Od RTM do WTF

Da

1

Bratova vojna

Da

2

Delirium

Ne

1

Čudo

Da

1

Frančiška

Da

1

Umor na Orient Expressu

Ne

1

Krive so zvezde

Da

1

Pijevo življenje

Da

1

Kot v filmu

Da

1

Snežak

Da

1

Ime rože

Ne

1

Mesto kosti – kronika podzemlja

Ne

1

Serija knjig Nekoč, Potem, Zdaj, tedaj

Ne

1

Knjige, ki so jih navdušile, so učencem v branje priporočali starši (3) in drugi sorodniki
(5), sošolci (2), učitelji (2), knjižničar (2) ali pa so jih odkrili sami (5).
Večina učencev (12) si izposoja knjige enkrat ali dvakrat na mesec, ostali pa vsak teden,
predvsem ob počitnicah in kadar imajo čas. Najpogosteje si izposojajo knjige v splošni
knjižnici (16). V šolski knjižnici pa si jih pogosteje izposojajo le 3 učenci.
Najpogostejši žanri, ki si jih izposojajo učenci, so resničnost (9), fantastika (8), kriminalke
(3). Izposojajo si tudi grozljivke, vojne romane, ljubezenske romane, poučne knjige…
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Kako ocenjuješ sebe kot bralca?
9 učencev je izpostavilo, da hitro berejo, 8, da tekoče berejo,7,da besedilo v glavnem
razumejo. Učenci v glavnem sebe dojemajo kot dobre bralce. 2 učenca sta izpostavila, da
raje bereta tiho in počasneje, saj tako bolj razumeta besedilo in se lažje vživita vanj.
Kdo vse je vplival na tvoj odnos do branja?
Na odnos učencev do branja so najmočneje vplivali starši (14) in drugi sorodniki (8) ter
prijatelji (7). Izpostavili so tudi sošolce (2), ravnatelja (2), učitelje (2), šolskega
knjižničarja (1), vrstnike (1) in medije (1). Skoraj vse učence (16) so spodbujali k branju: v
otroštvu so jim starši pogosto brali knjige, so se o njih pogovarjali. Knjige so si skupaj
izposojali in si jih posojali. 1 učenec pa meni, da nanj drugi niso imeli vpliva.
Poznavanje znaka Z.H. za mladinsko literaturo
Večina učencev (15) je že slišala za znak Z.H. Z njim so se seznanili preko nalepk na
knjigah, ki so jih brali (4), na knjižnem sejmu (3), pri bralnih uricah (2), pri starših in
sorodnikih (2), na plakatih v knjižnicah (1), preko interneta (1), pri KIZ (1), pri učiteljici
slovenskega jezika in knjižničarki (1). 2 učenca do sedaj še nista slišala za znak Z.H.
Na vprašanje: »Kaj veš o znaku Z.H.?« je večina učencev poudarila, da gre za literarno
nagrado, ki jo dobijo kvalitetne knjige. Izpostavili so tudi, da znak Z.H. dobijo knjige, ki so
priporočljive za mlade, z namenom, da pri njih spodbujajo branje; da znak Z.H. podeljujejo
vsako leto, in sicer knjigam, ki izstopajo predvsem po vsebini oz. kakovosti zgodbe; 1
učenec meni, da ta znak dobijo poučne knjige za mlade.
Iz spodnjih izjav se vidi, da 15 učencev pozna oz. vsaj delno pozna znak Z.H.:
-

da je to nagrada za kvalitetne knjige, ki jih priporočajo v branje (3);

-

da je to nagrada, ki jo dobijo dobre knjige, ki so priporočljive za mlade (3);

-

da je to knjižna nagrada (3);

-

da je to nagrada za knjige, ki so bile zelo dobre na posameznih področjih. Podeljujejo
ga vsako leto (2);

-

podelijo ga knjigam, ki so poučne in jih priporočajo v branje (1);

-

da je to nagrada, ki jo podelijo knjigam z namenom, da spodbujajo branje za mladino.
Dobijo ga knjige z dobro tematiko. Podeljuje se vsako leto. Najboljše knjige pa dobijo
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še posebno nagrado. Stric mi je že prej razložil, kaj pomeni znak Z.H. in potem sem še
bolj iskala take knjige, ker sem vedela, da so dobre (1);
-

z njim so označene dobre knjige (1);

-

da je to priznanje, ki ga dobijo knjige, ki izstopajo po svoji vsebini in kakovosti
zgodbe, ne vem pa natančno, kakšni so kriteriji… (1).

Branje Z.H.
12 učencev je že prebralo kakšno knjigo z znakom Z.H., 5 učencev pa ne ve, ali so jih
prebrali ali ne, saj niso bili pozorni na znak Z.H. Učenci so navedli 9 različnih naslovov
knjig z znakom Z.H. Največ učencev je navedlo, da so prebrali naslednje knjige z znakom
Z.H.: Kit na plaži (4), Lažna mesta (3), Če ostanem (2), No in jaz (2), Bratovska skrivnost
(2) in Pika Nogavička (2). Vse knjige, ki jih navajajo učenci, so res dobile znak Z.H.
Knjige z znakom Z.H., ki so jih prebrali, so jim bile všeč. Nekaj zanimivih izjav učencev o
prebranih knjigah z znakom Z.H.:
-

knjiga z znakom Z.H. je zanimiva in zelo drugačna od knjig, ki jih berem, ne vem pa,
če je boljša od ostalih knjig, ki jih berem,

-

vedno mi je bila všeč tematika knjige in tudi to, kako je bilo oblikovano besedilo,

-

knjiga mi je bila všeč, ker se da dobro vživeti vanjo in govori o najstnikih,

-

Z.H. so odlične in boljše od ostalih knjig. Všeč mi je, ker imajo globlji pomen in
sporočilo, lep slog in način pisanja,

-

pogosto berem knjige, ki mi jih kdo priporoča. Ne priporočajo mi jih zaradi znaka, je
pa ta znak na mnogih priporočenih knjigah.

Spodbujanje šolskega knjižničarja k branju Z.H.
10 učencev trdi, da jih šolski knjižničar spodbuja k branju Z.H., od tega 2 učenca, da jih
spodbuja bolj malo oz. samo včasih. 7 učencev trdi, da jih šolski knjižničar ne spodbuja k
branju Z.H., od tega 1 učenec ne zahaja v šolsko knjižnico.
Šolski knjižničar učence najbolj spodbuja za branje Z.H. preko plakatov (3), priporočanja v
branje (3) in pri KIZ (2). 1 učenec trdi, da so imeli eno uro pri KIZ-u posvečeno temu, da
so se naučili, kaj Z.H. sploh pomeni in potem so dobili tudi seznam knjig, ki imajo oznako
Z.H. Učenci so po enkrat našteli še bralne čajanke, lepljenje nalepk, predstavitve knjig,
občasne razstave in prosto izbiro knjig za branje.
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Spodbujanje učitelja slovenskega jezika k branju Z.H.
10 učencev učitelj slovenskega jezika spodbuja k branju Z.H., in sicer jih obravnava pri
KIZ, pri pouku, pri projektu Rastem s knjigo, pri bralnih čajankah in pri Cankarjevem
tekmovanju (11), jim omogoča prosto izbiro knjig za bralno značko, govorne nastope (2) in
1 učencu priporoča knjige z znakom Z.H.
Dodatno priporočanje Z.H.
Učencem priporočajo Z.H. v branje tudi mame (4) in drugi sorodniki (1) ter zaposleni na
knjižnem sejmu (1).
Promocija Z.H. preko plakatov in opozoril
11 učencev je že opazilo različna opozorila s knjigami, ki so dobile znak Z.H.
Opazili so jih v knjižnici (9) in na knjižnih sejmih (2), in sicer plakate (7), oznake knjig
(5), nalepke (2) in izpostavljene Z.H. na vidnih mestih (1).
Drugi načini promocije Z.H.
6 učencev pozna tudi druge načine promocije Z.H., in sicer internet (2), instagram (1),
vrečo knjig z znakom Z.H., ki si jo lahko izposodiš v knjižnici (1), reklame in oddaje po
televiziji (1).
2 učencema se zdijo ti načini promocije Z.H. učinkoviti, ostali učenci pa ne vedo, ali so
učinkoviti ali ne. 1 učenec meni, da je promocija na knjižnem sejmu učinkovita zato, ker se
ob takih dogodkih zbere veliko ljudi, ki lahko to povejo tudi tistim, ki se dogodka niso
udeležili, in 1 učenec pravi, da je promocija preko instagrama učinkovita zato, ker doseže
množico ljudi.
Ali si pri izbiri knjig pomagaš z znakom Z.H.?
6 učencev si pri izbiri knjig pomaga z znakom Z.H., od tega 1 le včasih. Učenci, ki si pri
izbiri knjig pomagajo z znakom Z.H., trdijo, da si z njim pomagajo, ker vedo, da gre za
kvalitetna dela in jim bodo najverjetneje všeč, saj nagrado dobijo samo najboljši pisatelji
oz. najboljše knjige (4). 1 učenec trdi, da si pomaga z znakom Z.H., ko izbira med dvema
knjigama, 1 učenec pa, da mu veliko prijateljev priporoča te knjige.
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11 učencev si pri izbiri knjig v glavnem ne pomaga z znakom Z.H. 3 učenci pravijo, da
znaka najpogosteje ne uporabljajo, ker si vedno preberejo opis knjige in če jim je všeč, jo
vzamejo . Za 3 učence znak ni tako pomemben, ker vzamejo knjige, ki se jim zdijo dobre,
če imajo znak Z.H., je še bolje. 2 učenca izbirata knjige, ki jima jih kdo priporoči v branje.
1 učenec do tega intervjuja ni nikoli toliko razmišljal o znaku Z.H., 2 pa ne vesta za znak
Z.H.
Poznavanje razlike med knjigami, ki so dobile znak in tistimi, ki so dobile priznanje
Z.H.
Samo 2 učenca trdita, da poznata razliko med knjigami, ki so dobile znak in tistimi, ki so
dobile priznanje Z.H. in znata razliko opisati.
Ali zaradi knjig, ki imajo znak Z.H. raje in več bereš?
4 učenci trdijo, da zaradi Z.H. več in raje berejo, in sicer zato, ker je vedno dobra tematika
knjige in ker največkrat knjige govorijo o tako starih junakih, kot so sami, zaradi dobro
oblikovanega besedila in zato, ker jih zaradi dobrih knjig bolj veseli branje.
12 učencev meni, da zaradi Z.H. ne berejo več, 1 učenec pa ne ve, ali zaradi njih bere več
in raje.
Med razlogi, zakaj učenci zaradi Z.H. ne berejo več in raje, pa so izpostavili naslednje:
-

ker Z.H. ne poznam dovolj (5),

-

ker berem knjige, ki so mi všeč, ne glede na to, ali imajo nagrado ali ne (3),

-

ker ne berem zaradi Z.H., ampak ker mi je branje v veselje (2),

-

knjig si ne izbiram po nagradah, to običajno ugotovim šele kasneje in moram priznati,
da mi je bilo mnogo knjig z znakom Z.H. zelo všeč (1),

-

ker poleg Z.H. obstaja še veliko zanimivih knjig (1).
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RAZPRAVA

6.1

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: kako šolski knjižničarji, učenci in učitelji
slovenskega jezika ocenjujejo pomen ocenjevanja mladinske literature Z.H.?

Tabela 22: Poznavanje vrednotenja/kataloga
Šolski knjižničarji

Učitelji

f

%

f

%

Poznam ga

51

100

8

80

Ne poznam ga preveč dobro

0

0

2

20

Ne poznam ga

0

0

0

0

∑

51

100

10

100

Iz tabele 22 je razvidno, da vsi šolski knjižničarji poznajo vrednotenje za znak Z.H.Za
razliko od njih 8 učiteljev (80 %) pozna vrednotenje, 2 učitelja (20 %) pa vrednotenja ne
poznata preveč dobro.
Vrednotenje za znak Z.H. si je zamislila ustanova, ki je specializirana za mladinsko
književnost in knjižničarstvo (Pionirska), zato se tudi predpostavlja, da je vrednotenje
namenjeno predvsem knjižničarjem. Ker predstavlja Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig pomembno oporo šolskim knjižničarjem pri tem, kaj nabaviti in kako
graditi knjižno zbirko, ni presenetljivo, da knjižničarji bolje poznajo vrednotenje kot
učitelji. Zaradi hiperprodukcije izdanih knjig je namreč še toliko bolj pomembno, da se
propagirajo kakovostna mladinska dela, saj učenci šele razvijajo svoj bralni okus. Od tega,
ali bodo učenci brali kakovostne knjige, je odvisno, kakšni bralci bodo postali in kako
bodo dojemali svet okoli sebe.
Tabela 23: Odnos do vrednotenja/kataloga
Šolski knjižničarji

Učitelji

f

%

f

%

Cenim ga

38

75

9

90

Ne cenim ga

2

3

0

0

Nisem opredeljen

11

22

1

10

∑

51

100

10

100

Iz tabele 23 je vidno, da večina šolskih knjižničarjev (75 %) ceni vrednotenje za znak Z.H.,
3 % knjižničarjev ga ne ceni, 22 % pa jih ni opredeljenih .Za razliko od njih skoraj vsi
učitelji (9 oz. 90 %) cenijo vrednotenje, le 1 učitelj ni opredeljen
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Te podatke lahko primerjam z odgovori založnikov in splošnih knjižničarjev na vprašanje,
kako pomemben se jim zdi Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig (Kroflič,
2015). 57 % založnikov in 93 % splošnih knjižničarjev je priročnik ocenilo kot pomemben
oz. zelo pomemben (Kroflič, 2015).
Najvišje torej ocenjujejo pomen priročnika splošni knjižničarji, sledijo učitelji, šolski
knjižničarji, najbolj kritični do priročnika pa so založniki. Očitno imajo šolski knjižničarji,
kljub temu, da ga vsi poznajo, do priročnika slabši odnos kot splošni knjižničarji. Ta
rezultat me preseneča, saj se šolski knjižničarji ukvarjajo predvsem z mladimi uporabniki
knjižnic, medtem ko se splošni knjižničarji ukvarjajo tudi z odraslimi uporabniki. Ker je
vrednotenje povezano le z mladinsko literaturo, bi pričakovala, da bodo šolski knjižničarji
višje ocenjevali priročnik kot splošni knjižničarji.
Zanimivo je, da manj učiteljev pozna vrednotenje za znak Z.H., kot jih ima do njega
pozitiven odnos. Se pravi, da se nekateri učitelji, ki imajo pozitiven odnos do Z.H.,
verjetno niso seznanili z Z.H. preko priročnika. Ti učitelji verjetno tudi ne uporabljajo
priročnika, ko izbirajo mladinsko literaturo.
Na kritičen odnos do priročnika pa kaže tudi naslednja izjava enega od intervjuvanih
učiteljev: »Vrednotenja ne jemljem 100 %, kar pomeni, da ni nujno, da so vse Z.H. tudi
meni izjemno všeč.«
Priročnik zajema veliko koristnih informacij: o produkciji mladinskih knjig po letih, o
strukturi mladinskih knjig, o založbah, ki izdajo mladinsko literaturo, seznam nagrajenih
mladinskih knjig, seznam mladinskih knjig določenega leta po žanrih idr. Takšna struktura
priročnika po mojem mnenju bolj ustreza knjižničarjem, ker jim dajo vsebinski opisi
nazoren vpogled v slovensko mladinsko produkcijo ter jim olajšajo odločitve za naročanje
knjig. Učitelje verjetno bolj zanimajo vsebinski opisi knjig, podatki o lestvicah najbolj
izposojenih in branih knjig, ki jih v priročniku ni.
Poznavanje znaka Z.H.
94 % šolskih knjižničarjev pozna znak Z.H., enako je v intervjuju odgovorilo tudi 15
učencev (88 %). Zanimivo je, da vsi šolski knjižničarji poznajo vrednotenje za znak Z.H.,
torej priročnik, vendar ne poznajo znaka (takih je 6 %). Na splošno pa visoki odstotki
kažejo, da se je znak Z.H. dobro uveljavil med šolskimi knjižničarji in boljšimi bralci.
Raziskava N. Kroflič (2015) kaže, da je znak Z.H. dokaj dobro uveljavljen tudi pri splošnih
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knjižničarjih, saj le-ti precej visoko ocenjujejo jasnost, objektivnost in celovitost kriterijev
in trditev, da se priznanje Z.H. podeljuje najbolj kakovostnim knjigam v določenem letu.
Poznavanje razlike med znakom in priznanjem
Tabela 24: Poznavanje razlike med znakom in priznanjem
Šolski knjižničarji

Učitelji

Učenci

f

%

f

%

f

%

Poznam jo in znam opisati razliko

9

18

3

30

2

12

Poznam jo, a razlike ne znam opisati

23

45

1

10

7

41

Ne poznam je

19

37

6

60

8

47

∑

51

100

10

100

17

100

Iz tabele 24 je razvidno, da malo manj kot polovica šolskih knjižničarjev (45 %) meni, da
pozna razliko med Z.H., ki so dobile znak in tistimi, ki so dobile priznanje, a je ne znajo
opisati, 37 % knjižničarjev meni, da razlike ne poznajo, 18 % pa jih meni, da poznajo
razliko in jo znajo tudi opisati.
Malo več kot polovica učiteljev (6 oz. 60 %) meni, da ne pozna razlike med znakom in
priznanjem, 3 učitelji (30 %) menijo, da poznajo razliko in jo znajo opisati, 1 učitelj pa
meni, da pozna razliko in je ne zna opisati.
Večina učencev (8 oz. 47 %) meni, da ne pozna razlike med znakom in priznanjem, 7
učencev (41 %) meni, da pozna razliko in je ne znajo opisati, 2 učenca (12 %) pa menita,
da poznata razliko in jo znata opisati.
Največ učiteljev (30 %), 18 % knjižničarjev in 12 % učencev meni, da poznajo razliko in
jo znajo opisati. Poznavanje razlike med znakom in priznanjem odraža boljše poznavanje
akcije Z.H., zato nizke ocene o poznavanju razlike med vsemi izprašanimi kažejo, da se je
znak Z.H. sicer že uveljavil med uporabniki, celotno vrednotenje mladinske literature, ki
ga opravlja Pionirska, pa jim še vedno ni poznano.
Višji rezultat učiteljev kot knjižničarjev lahko pomeni, da učitelji bolj cenijo vrednotenje
za znak Z.H. kot knjižničarji, na kar kažejo podatki v tabeli 24.
Glede na slabo poznavanje razlike med znakom in priznanjem med učitelji in še posebej
šolskimi knjižničarji, ne preseneča nizek rezultat učencev, ki kaže, da očitno učitelji in
knjižničarji niso dovolj seznanili s katalogom niti tiste učence, ki se udeležujejo projekta
Rastem s knjigo in torej veljajo za bolj zainteresirane bralce. Pomembno bi bilo, da bi jih
seznanili z njim, saj vsaj učence, ki se udeležujejo bralnih akciji, verjetno zanimajo
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informacije o knjigah. Če bi dobili več informacij o knjigah, bi se lažje odločili, kaj bodo
brali.
Odnos do Z.H.
Do Z.H. imajo učitelji pozitiven (7 oz. 70 %) oz. zelo pozitiven (2 oz. 20 %) odnos. 1
učitelj do Z.H. nima posebnega odnosa. Tudi večina učencev (12 oz. 71 %) ima pozitiven
odnos do Z.H., 5 učencev (29 %) pa ne ve, kakšen odnos imajo do Z.H.
Učitelji imajo bolj pozitiven odnos do Z.H. kot učenci. Najbrž zato, ker se bolj
profesionalno ukvarjajo z literaturo. Kot sem že zapisala, bi verjetno tudi bolj
zainteresirani bralci več posegali po Z.H., če bi učitelji in šolski knjižničarji naredili več za
njihovo promocijo vsaj v okviru različnih šolskih akcij za promoviranje branja.
Kaj Z.H. loči od ostalih knjig?
Povprečne ocene na vprašanje: »Kaj Z.H. po vašem mnenju loči od ostalih knjig?« kažejo,
da šolski knjižničarji najvišje ocenjujejo kakovostno besedilo (povprečna ocena 4,3),
sledita kakovosten prevod (povprečna ocena 4,2) in kakovostna likovna podoba
(povprečna ocena 4,1). Šele na četrtem mestu je najbolj točen odgovor: ker predstavljajo
najkakovostnejšo knjigo kot celoto (povprečna ocena 4,0).
90% učiteljev je izpostavilo posamezne elemente kakovosti, kot so kakovost jezika,
pestrost in neklišejskost vsebine, kakovost ilustracij, pisateljev in primernost ciljni publiki.
1 učitelj meni, da so Z.H. celovit izdelek.
Šolski knjižničarji kar visoko ocenjujejo odgovor, da Z.H. predstavljajo najkakovostnejšo
knjigo kot celoto, vseeno pa so to najbolj točno trditev postavili šele na četrto mesto. Za
razliko od njih le redki učitelji to vedo. Smiselno bi bilo, da bi se šolski knjižničarji več
udeleževali strokovnih sred in da bi le-te več štele pri napredovanju. Strokovne srede so
namenjene predvsem knjižničarjem, dobro pa bi bilo, da bi jih promovirali tudi med in
učitelji slovenskega jezika.
Rezultati raziskave N. Kroflič (2015) kažejo, da večina splošnih knjižničarjev za razliko od
šolskih ne dojema kriterijev za dodelitev priznanja kot celostnih in tudi Z.H. ne kot
celovitega izdelka.
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Tabela 25: Branje Z.H.
Šolski knjižničarji

Učitelji

Učenci

f

%

f

%

f

%

Da

51

100

9

90

12

71

Ne vem

0

0

0

0

5

29

Ne

0

0

1

10

0

0

∑

51

100

10

100

10

100

Vsi šolski knjižničarji so prebrali vsaj kakšno Z.H. Enako velja za skoraj vse učitelje (9 oz.
90 %). Knjige, ki jih je navajalo več učiteljev, so: Krive so zvezde (3), Čudo (2), Deček v
črtasti pižami (2) in Bratovščina sinjega galeba (2).
Večina učencev (12 oz. 71 %) je prebrala vsaj kakšno Z.H., 5 učencev (29 %) pa ne ve, ali
so jih prebrali. Največ učencev je navedlo, da so prebrali naslednje knjige z znakom Z.H.:
Kit na plaži (4), Lažna mesta (3), Če ostanem (2), No in jaz (2), Bratovska skrivnost (2) in
Pika Nogavička (2).
Anketirani šolski knjižničarji in intervjuvani učenci so oboji prebrali samo knjigo Jonatan
Livingston Galeb in knjige Dese Muck. Se pravi, da se bralni okus knjižničarjev večinoma
razlikuje od bralnega okusa učencev. Knjižničarji in učenci so prebrali Z.H., ki imajo
enake tematike in žanre, kot so jih izpostavili učitelji pri vprašanju, ki je vezano na Z.H., ki
so primerne za učence tretje triade.
Z.H., ki so primerne za učence
Na prošnjo, naj naštejejo nekaj naslovov knjig, ki so dobile znak Z.H. in menijo, da so
najprimernejše za učence tretje triade, je odgovorilo 38 šolskih knjižničarjev. Vsak od njih
je naštel najmanj 4 knjige z znakom Z. H. Izpostavili so 107 naslovov in 2 zbirki knjig, od
tega so 68 (63 %) naslovov Z.H. izpostavili vsaj dvakrat, 39 (37 %) pa enkrat.
Knjižničarji so večkrat izpostavili: Krive so zvezde (9x), zbirka Blazno resno (7x), Kit na
plaži (7x), Eleonor in Park (5x), Če ostanem (5x), Deček v črtasti pižami (4x), Čudo (3x),
V morju so krokodili (3x), Barjanski otrok (3x), Kdo si, Aljaska? (2x), Sedem minut čez
polnoč (2x), Bratovska skrivnost (2x), Kradljivka knjig (2x), Neizrekljivo (2x), Slolvenski
klasiki (2x), Vreščji mojster (2x ), Encibenci… (2x), Življenje kot v filmu (2x) in Iskanje
Eve (2x).
2 učitelja menita, da so za učence tretje triade posebej primerne vse Z.H. za njihovo
starost, 1, da je takih večina knjig z znakom Z.H., 2 pa ne vesta, katere so najprimernejše.
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Učitelji so kot posebej primerne knjige izpostavili knjige s področja resničnosti (2),
znanstveno fantastiko (1)in knjige, ki se dotikajo najstnikov in odraščanja (1). Učitelji so
po enkrat izpostavili knjige Ukulele jam, Kako sem otrokom razložil demokracijo, Kit na
plaži, Iskanje Eve, Geda, Bratovščina sinjega galeba, V morju so krokodili, Blazno resno o
šoli in Jonatan Livingston Galeb, od tega so bile 3 vključene v projekt Rastem s knjigo (Kit
na plaži, Iskanje Eve in Blazno resno o šoli).
Učitelji in knjižničarji smatrajo za primerne Z.H. večinoma druge knjige, kot jih berejo
učenci. Pojavil se je le 1 naslov knjige, ki so ga izpostavili vsi, in sicer Blazno resno o šoli.
Tematike in žanri knjig, ki so bile učencem najbolj všeč, pa se skladajo z mnenji učiteljev
o primernosti posameznih žanrov, zbirk ali naslovov Z.H. za učence tretje triade OŠ.
Zaključki za raziskovalno vprašanje 1
Šolski knjižničarji in učenci trdijo, da dobro poznajo znak Z.H., veliko slabše pa poznajo
razliko med znakom in priznanjem. Več šolskih knjižničarjev kot učiteljev ve, da Z.H. od
ostalih knjig loči kakovostna celostna podoba knjige.
Večina učiteljev in učencev ima pozitiven odnos do Z.H.
Knjige, ki so jih knjižničarji in učenci prebrali, in tiste, ki so jih knjižničarji in učitelji
izpostavili kot primerne za učence, se skladajo s tematikami in žanri, ki so jih izpostavili
učitelji pri vprašanju, povezanemu z Z.H., ki so primerne za učence. Večina naslovov
posameznih Z.H., ki so jih prebrali šolski knjižničarji in učenci, pa se razlikuje – oboji so
izjavili, da so prebrali samo Jonatana Livingstona Galeba in knjige Dese Muck.
Če bi šolske knjižničarje še bolj seznanili z vrednotenjem za znak Z.H. in s prednostmi, ki
jih prinaša branje kakovostne literature pri učencih, bi lahko le-ti bolj seznanili učitelje in
učence z Z.H. Na šolah bi bilo treba pri bralno-spodbujevalnih akcijah predstaviti več Z.H.,
tudi v projekt Rastem s knjigo bi morali vključiti več Z.H.
6.2

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: ali priznanje Z.H. pozitivno vpliva na
izposojo v šolski knjižnici?

Malo manj kot polovica anketiranih šolskih knjižničarjev (46 %) se strinja, da učenci
pogosteje sprašujejo po Z.H. kot po ostalih mladinskih knjigah, 43% knjižničarjev pa se
strinja s trditvijo, da učenci pogosteje rezervirajo Z.H. kot ostala mladinska dela.
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Več šolskih knjižničarjev se strinja, da učenci pogosteje sprašujejo po Z.H., kot jih
rezervirajo. To verjetno pomeni, da je med učenci več interesa za te knjige, ko si jih
pridejo pogledat v knjižnico, kot takrat, ko si jih želijo dejansko izposoditi. Verjetno se le
redko zgodi, da Z.H. takrat ni na knjižnih policah in jih zato učenci dejansko rezervirajo.
Morda pa zato, ker učenci potem, ko preberejo opise na zadnji strani knjige, ugotovijo, da
vsebina teh knjig ne bo zadovoljila njihovih pričakovanj, znak Z.H. pa se jim ne zdi
pomemben. Kar 65 % učencev namreč pri izbiri knjige ne upošteva znaka Z.H., ampak
druge kriterije – med pomembnejšimi sta zanimivost vsebine in tematike. Ker Z.H.
pogosto niso posebej označene, na kar kaže podatek, da v okviru promocije Z.H. le dobra
polovica šolskih knjižničarjev nabavi in označuje knjige z nalepkami, učenci verjetno niti
ne vedo, da gre za knjige, ki so dobile znak.
Malo več kot polovica šolskih knjižničarjev (51 %) se strinja, da učitelji sprašujejo po
Z.H., medtem ko se 20 % knjižničarjev strinja, da po Z.H. sprašujejo starši učencev.
Šolski knjižničarji torej trdijo, da najbolj sprašujejo po Z.H. učitelji, sledijo učenci, na
zadnjem mestu pa so starši učencev. To kažejo tudi podatki o odnosu učiteljev do
vrednotenja za znak Z.H. in do znaka. Slabši rezultat učencev in staršev se je verjetno
pokazal zato, ker knjižničarji verjamejo, da so Z.H. zahtevna besedila, ki jih niso sposobni
razumeti vsi mladi bralci, še posebej tisti ne, ki imajo težave z branjem. Poleg tega pa sem
intervjuvala učence, ki so vključeni v projekt Rastem s knjigo – so torej boljši bralci, ki
redno obiskujejo splošno knjižnico in morda zato v šolsko knjižnico ne zahajajo tako
pogosto.
Več kot polovica šolskih knjižničarjev (53 %) se strinja, da se Z.H. v njihovi knjižnici
izposojajo bolje od ostalih mladinskih del, večina (71 %) intervjuvanih učencev pa si ne
izposoja Z.H. v šolski knjižnici. Izjema je le malo (18 %) učencev, ki si jih redko izposoja
tam. Več učencev (76 %) si izposoja Z.H. v splošni knjižnici.
Se pravi, da si več učencev izposoja Z.H. v splošni knjižnici kot v šolski. Verjetno zato,
ker je tam več izbire ali pa, ker knjižničarji v šolski knjižnic in imajo do njih tako dobrega
odnosa kot v splošnih knjižnicah. Med intervjuji so učenci dveh šol omenjali, da je šolski
knjižničar tečen in nezainteresiran. Poleg tega šolski knjižničarji kupujejo manj knjig kot
splošni. Glavni razlog za to je krčenje sredstev za nakup knjig. Če že kupijo kakšne knjige,
so to najpogosteje knjige za domače branje, bralno značko…, ki so bolj izposojane oz.
brane, ker spadajo med obvezno branje. Rezultati raziskave Kroflič (2015) kažejo, da se
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več splošnih knjižničarjev strinja, da nabavijo več Z.H. kot ostalih mladinskih knjig,
vendar podatki o izposoji kažejo, da se večina Z.H. ne izposoja bolje od ostalih mladinskih
del.
Mnenje šolskih knjižničarjev o boljši izposoji Z.H. v šolski knjižnici se močno razlikuje od
podatkov o izposoji Z.H. v splošnih knjižnicah (Kroflič, 2015) in od mnenja intervjuvanih
učencev. Malo več kot polovica šolskih knjižničarjev trdi, da se Z.H. izposojajo bolje od
ostalih mladinskih del, medtem je le malo intervjuvanih učencev trdilo, da si Z.H. izposoja
v šolski knjižnici. Do takega rezultata je verjetno prišlo, ker sem v raziskavo zajela učence,
ki so vključeni v projekt Rastem s knjigo, za katere sklepam, da so boljši bralci. Podatki
tudi kažejo, da le-ti več obiskujejo splošno kot šolsko knjižnico, medtem ko slabši bralci
verjetno zahajajo predvsem v šolsko knjižnico, saj berejo predvsem knjige za obvezno
branje.
Zaključki za raziskovalno vprašanje 2
Šolski knjižničarji menijo, da v šolski knjižnici najpogosteje sprašujejo po Z.H. učitelji (51
%), sledi dokaj visok % učencev (46 %), na zadnjem mestu pa so starši učencev (20 %).
Več kot polovica šolskih knjižničarjev (53%) trdi, da se v njihovi knjižnici Z.H. izposojajo
bolje od ostalih mladinskih del, medtem ko rezultati učencev kažejo, da si le 18 % učencev
izposoja Z.H. v šolski knjižnici, pa še to le redko. Rezultati tudi kažejo, da si kar 76 %
učencev izposoja Z.H. drugje, in sicer v splošni knjižnici.
Šolski knjižničarji bi lahko več naredili za to, da bi se pri Z.H. dvignila izposoja. Predvsem
bi morali pri bralno-spodbujevalnih akcijah vsaj boljše bralce seznaniti z Z.H. Potem, ko bi
boljše bralce seznanili z Z.H., bi bilo potrebno v šolski knjižnici posebej označiti Z.H. z
nalepkami, da bi bile takoj opazne. Tudi na seznamih priporočenih knjig bi bilo smiselno
posebej označiti knjige z znakom. Če bi šolski knjižničarji pogosteje priporočali Z.H. pri
referenčnem delu, KIZ-u in drugih dejavnostih, bi verjetno tudi več učencev poseglo po
njih. Z Z.H. pa bi bilo potrebno poleg učencev seznaniti tudi ostale zaposlene na šolah.
Pomembno je, da bi šole več denarja namenile za nakup knjig. Vloga šolskega knjižničarja
je pri izbiri in nabavi knjige ključnega pomena, saj je vzor učencem. Knjižničarji bi morali
kupovati več kakovostne literature, saj le ta bolj pozitivno vpliva na celovit razvoj
učencev, če je primerna za njihovo starost in bralni okus. Hkrati s tem pa bi dali učencem
vedeti, da je kakovostna knjiga za njih pomembna.

88

Kroflič, N. Zlate hruške v slovenskih osnovnošolskih knjižnicah: promocija in izposoja.
Mag. delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo, 2018
Težava pri nakupu kakovostnih knjig je, da so pogosto dražje, sredstva za nakup knjig pa
so na šolah omejena. Tukaj bi se morali držati pravila: »Bolje manj, pa tisto dobro, kot več
in tisto slabše.« Kot pravi D. Lavrenčič Vrabec v intervjuju je pomembno, kakšno knjigo
ponudimo mladim bralcem, saj jih s tem vzgajamo in vplivamo na njihov kasnejši bralni
okus (Kroflič, 2015).
6.3

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: Kako šolski knjižničarji in učitelji
slovenskega jezika promovirajo Z.H.?

Šolski knjižničarji in učitelji slovenskega jezika priporočajo Z.H. preko seznamov knjig z
znakom Z.H., opremljanja Z.H. z nalepkami, dajanja Z.H. na vidna mesta v šolski in
razredni knjižnici, obešanja plakatov, deljenja kazalk, razglednic, zgibank, preko
organiziranja razstav, bralnih krožkov in projektov, bralnih uric, ur pravljic, literarnih
dogodkov/večerov, obravnavanja Z.H. pri KIZ, Informacijskem opismenjevanju in drugem
bibliopedagoškem delu, preko sodelovanja pri izboru knjig za bralno značko, domače
branje, Cankarjevo tekmovanje idr., preko udeležbe dogodkov na Knjižnem sejmu,
priporočanja Z.H. v branje, obravnavanja Z.H. pri pouku slovenskega jezika, pisanja
člankov na spletni strani OŠ, predstav na temo Z.H. in vključevanja Z.H. v projekt Rastem
s knjigo.
Odgovori šolskih knjižničarjev pri vprašanju: »Kako v vaši knjižnici priporočate knjige z
znakom Z.H.?« so pokazali, da le-ti najpogosteje priporočajo Z.H. preko priporočanja v
branje (povprečna ocena 4,0), dajanja Z.H. na vidna mesta v šolski knjižnici (povprečna
ocena 3,5) in obešanja plakatov s knjigami, ki imajo znak Z.H. (povprečna ocena 3,2),
najmanj pogosto pa preko dajanja Z.H. na vidna mesta v razredni knjižnici (povprečna
ocena 2,0), organiziranja literarnih dogodkov/večerov z ustvarjalci knjig z znakom Z.H.
(povprečna ocena 1,9) in udeležbe dogodkov, povezanih z znakom Z.H., na knjižnem
sejmu (povprečna ocena 1,8). Tudi povprečna ocena priporočanja Z.H. preko nalepk
(povprečna ocena 2,4) je dokaj nizka. Verjetno zato, ker imajo šolske knjižnice na voljo
omejena sredstva in zato tudi ne kupujejo dodatnih nalepk, ki jih je potrebno plačati.
Šolski knjižničarji še menijo, da bi bili najbolj uspešni pri dodatnem priporočanju knjig, če
bi Z.H. predstavili učiteljem, ki pridejo v knjižnico (povprečna ocena 3,6), če bi učence
odpeljali na voden ogled v splošno knjižnico (povprečna ocena 3,3) in če bi ravnatelja
seznanili z Z.H. (povprečna ocena 3,2).
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Za razliko od njih največ učiteljev (60 %) obravnava Z.H. pri KIZ, sledijo učitelji, ki jih
priporočajo v branje (50 %), sodelujejo pri izboru knjig za bralno značko, domače branje,
Cankarjevo tekmovanje idr. (50 %), se na Knjižnem sejmu z učenci udeležijo dogodkov,
povezanih z znakom Z.H. (50 %) in Z.H. skupaj z učenci obravnavajo pri pouku
slovenskega jezika (50 %).
Tabela 26: Primerjava uporabe izbranih načinov priporočanja Z.H. pri šolskih
knjižničarjih, učiteljih slovenskega jezika in splošnih knjižničarjih
Način priporočanja Z.H.

Šolski knjižničarji

Učitelji

Splošni knjižničarji

f

%

f

%

f

%

Nalepke

26

51

/

/

22

85

Plakati

41

82

2

20

34

85

Priporočanje v branje

48

98

5

50

43

98

Izbor knjig za domače branje, bralno značko idr.

41

82

5

50

/

/

KIZ

42

84

6

60

/

/

Udeležba dogodkov na Knjižnem sejmu

22

49

5

50

/

/

Bralni krožki

28

56

3

30

/

/

Vidna mesta v razredni knjižnici

22

45

2

20

/

/

Kazalke

37

74

1

10

/

/

Ure pravljic

32

65

1

10

41

93

Zgibanke

35

71

1

10

/

/

Literarni dogodki

22

43

0

0

50

72

Vidna mesta v šolski/splošni knjižnici

43

86

/

/

37

98

Največji delež šolskih knjižničarjev (98 %) kot način promocije uporablja priporočanje v
branje, sledijo knjižničarji (86 %), ki kot način priporočanja uporabljajo dajanje Z.H. na
vidna mesta v šolski knjižnici, tisti, ki priporočajo Z.H. tako, da sodelujejo pri KIZ (84 %),
tisti, ki lepijo plakate (82 %) in tisti, ki sodelujejo pri izboru knjig za domače branje,
bralno značko idr. (82 %).
Največji delež učiteljev (60 %) priporoča Z.H. tako, da sodelujejo pri KIZ, sledijo učitelji,
ki Z.H. promovirajo preko priporočanja v branje (50 %), preko izbora knjig za domače
branje, bralno značko idr. (50 %) in preko udeležbe dogodkov na Knjižnem sejmu (50 %).
Največji delež učiteljev splošnih knjižničarjev (98 %) kot način promocije uporablja
dajanje knjig na vidna mesta v splošni knjižnici (98 %) in priporočanje Z.H. v branje (98
%), sledijo tisti, ki priporočajo Z.H. pri urah pravljic (93 %).
Največji delež šolskih knjižničarjev kot učiteljev priporoča Z.H. pri KIZ, priporoča jih
tudi preko lepljenja plakatov, preko sodelovanja pri izboru knjig za domače branje, bralno
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značko idr., deljenja kazalk in zgibank, sodelovanja pri urah pravljic in bralnih krožkih in
literarnih dogodkih ter dajanja na vidna mesta v razredni knjižnici.
Približno enak delež šolskih knjižničarjev kot učiteljev priporoča Z.H. preko priporočanja
v branje in preko udeležbe na Knjižnem sejmu.
Manjši delež šolskih kot splošnih knjižničarjev kot način priporočanja uporablja plakate,
sodeluje pri urah pravljic in literarnih dogodkih, da Z.H. na vidna mesta v šolski/splošni
knjižnici in kot način priporočanja uporablja nalepke.
Če primerjam obe raziskavi, ugotovim, da šolski in splošni knjižničarji različno vrednotijo
enake promocijske akcije: splošni knjižničarji višje vrednotijo opremljanje z nalepkami,
dajanje Z.H. na vidna mesta v splošni knjižnici, organiziranje literarnih dogodkov/večerov
z ustvarjalci Z.H. in branje Z.H. na urah pravljic. Enako visoko kot šolski knjižničarji pa
vrednotijo le priporočanje Z.H. v branje.
Šolski knjižničar in učitelj po mnenju šolskih knjižničarjev sodelujeta in se povezujeta pri
izboru naslovov za domače branje, bralno značko idr. (75 %), pri prirejanju bralnih oz.
literarnih dogodkov (46 %), dajanju predlogov za nabavo Z.H. (43 %) in pri KIZ (18 %).
Na vprašanje učiteljem, na kakšen način in kako pogosto sodelujejo s šolskim
knjižničarjem pri priporočanju knjig, ki so dobile znak Z.H., je večina (70 %) odgovorila,
da skupaj izbereta naslove za domače branje, bralno značko idr., sledi več kot polovica (60
%) učiteljev, ki z njim sodelujejo pri izvedbi KIZ in 20 % učiteljev, ki skupaj s šolskim
knjižničarjem prirejata bralne oz. literarne dogodke, kot so ure pravljic, pogovore z
ustvarjalci idr. En učitelj skupaj z njim poda predloge za nabavo knjig, prav tako en učitelj
trdi, da je sodelovanje med njima zelo slabo.
Odgovori šolskih knjižničarjev in učiteljev o medsebojnem sodelovanju in povezovanju se
precej razlikujejo, oboji pa so izjavili, da se najpogosteje povezujejo pri izboru naslovov za
domače branje, bralno značko in drugo.
Šolski knjižničar se pri obravnavanju Z.H. povezuje predvsem z razrednimi učitelji, sledijo
učitelji slovenskega jezika in zgodovine. Kot smo videli, so pri vprašanju: »S kom se še
povezujete, ko obravnavate Z.H.?« učitelji slovenskega jezika uvrščeni visoko.
Seveda me je v raziskavi zanimalo, katere promocijske dejavnosti opazijo učenci. Večina
učencev (65%) je že opazila različna opozorila s knjigami, ki so dobile znak Z.H. Opazili
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so jih predvsem v knjižnici (53 %) in na knjižnih sejmih (12 %), in sicer plakate (41 %),
oznake knjig (29 %), nalepke (12 %) in izpostavljene Z.H. na vidnih mestih (6 %).35 %
učencev pozna tudi druge načine promocije Z.H., in sicer internet, instagram, vrečo knjig z
znakom Z.H., ki si jo lahko izposodiš v knjižnici, reklame in oddaje po televiziji.
Učenci so opazili dva načina promocije, ki so ju najpogosteje izpostavili šolski knjižničarji,
in sicer plakate in izpostavljene Z.H. na vidnih mestih. Izpostavili pa so tudi nalepke, ki jih
šolski knjižničarji redkeje uporabljajo. Med drugimi načini promocije ni bil izpostavljen
noben način, ki ga uporabljajo šolski knjižničarji in učitelji.
Tabela 27: Učinkovitost izbranih načinov priporočanja šolskih knjižničarjev in učiteljev, ki
jih poznajo učenci
Način priporočanja Z.H.

Šolski knjižničarji

Učitelji

Učenci

f

%

f

%

f

%

Nalepke

26

51

/

/

7

41

Plakati

41

82

2

20

2

12

Vidna mesta v šolski knjižnici

43

86

/

/

1

6

Iz tabele 27 je razvidno, da 51 % šolskih knjižničarjev priporoča Z.H. preko nalepk.
Priporočanje doseže 41 % učencev. 82 % šolskih knjižničarjev in 20 % učiteljev
slovenskega jezika priporoča Z.H. preko lepljenja plakatov. Priporočanje doseže 12 %
učencev. 86 % šolskih knjižničarjev priporoča Z.H. preko dajanja knjig na vidna mesta v
šolski knjižnici. Priporočanje doseže 6 % učencev. Najbolj učinkovita je promocija Z.H.
preko nalepk (41 %), sledi priporočanje Z.H. preko plakatov (12 %) in preko dajanja Z.H.
na vidna mesta v šolski knjižnici (6 %).
Glede nato, da intervjuvani učenci slabo obiskujejo šolsko knjižnico, sem jih tudi vprašala,
kje so poleg šolske knjižnice in pouka slovenščine še izvedeli kaj o Z.H. Učencem
priporočajo Z.H. v branje tudi mame (24 %) in drugi sorodniki (5 %) ter zaposleni na
knjižnem sejmu (5 %).
Zaključki za raziskovalno vprašanje 3
Šolski knjižničarji najpogosteje uporabljajo druge promocijske akcije kot učitelji.
Knjižničarji so na drugo mesto postavili dajanje Z.H. na vidna mesta v šolski knjižnici, na
tretje pa obešanje plakatov s knjigami, ki imajo znak Z.H., učitelji pa so na prvo mesto
postavili KIZ, na drugo sodelovanje pri izboru knjig za bralno značko, domače branje,
Cankarjevo tekmovanje idr., udeležbo dogodkov, povezanih z znakom Z.H., na Knjižnem
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sejmu in obravnavanje Z.H. pri pouku slovenskega jezika. Oboji so visoko uvrstili
priporočanje Z.H. v branje: šolski knjižničarji na prvo mesto, učitelji pa na drugo mesto.
Največja razlika med šolskimi in splošnimi knjižničarji pa je raba nalepk za označevanje
Z.H. Splošni knjižničarji (Kroflič, 2015) pogosteje uporabljajo nalepke kot šolski.
Pomanjkanje sredstev pri šolskih knjižničarjih pomembno vpliva na to, da le-ti redkeje
kupujejo nalepke in z njimi označujejo knjige z znakom Z.H. Kljub temu je po Zakonu o
knjižničarstvu (2001) pomembna naloga šolskih knjižničarjev, da urejajo in skrbijo za
knjižnično zbirko. Pomembno je, da knjižničarji kljub pomanjkanju sredstev učencem in
ostalim delavcem šole zagotovijo kakovostno knjižnično gradivo in ga ustrezno označijo.
Seveda me je v raziskavi zanimalo, katere promocijske dejavnosti opazijo učenci. Opazili
so jih predvsem v knjižnici (53 %) in na knjižnih sejmih (12 %), in sicer plakate (41 %),
oznake knjig (29 %), nalepke (12 %) in izpostavljene Z.H. na vidnih mestih (6 %).35 %
učencev pozna tudi druge načine promocije Z.H., in sicer internet, instagram, vrečo knjig z
znakom Z.H., ki si jo lahko izposodiš v knjižnici, reklame in oddaje po televiziji. Izjava
enega učenca iz intervjuja kaže, da ve, da je v splošni knjižnici med poletjem na voljo
vreča Z.H., ki si jo lahko izposodiš, šele doma pa vidiš, katere knjige so v njej. Osebno si
je še ni izposodil, ve pa, da si jo mnogi.
Učenci so opazili le dva načina promocije, ki so ju najpogosteje izpostavili šolski
knjižničarji, in sicer plakate in izpostavljene Z.H. na vidnih mestih. Izpostavili pa so tudi
nalepke, ki jih šolski knjižničarji redkeje uporabljajo. Med drugimi načini promocije ni bil
izpostavljen noben način, ki ga uporabljajo šolski knjižničarji in učitelji. Verjetno so
učenci pogosteje opazili plakate in izpostavljene Z.H. na vidnih mestih, ker gre za
najpogostejša in poceni načina promocije Z.H., ki sta učinkovita tudi pri širši množici
ljudi.
Učence bi bilo potrebno seznaniti z Z.H. tudi pri obravnavanju pri pouku in na vse knjige
nalepiti nalepke. Smiselno bi bilo uveljaviti več bralno-spodbujevalnih akcij, kjer bi učenci
obravnavali in brali več Z.H., lahko pa bi uveljavili tudi »hruškino« bralno značko, kjer bi
učenci lahko izbirali le med Z.H. Poleg tega bi morali učencem pri referenčnem in
bibliopedagoškem delu povedati, da so Z.H. knjige, ki se jih splača prebrati, ter da naj
izbirajo med njimi.
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Starše bi bilo potrebno seznaniti z Z.H. na roditeljskem sestanku. Odnos staršev do branja
namreč pomembno vpliva na odnos učencev do branja. Če bi starši priporočili svojim
otrokom Z.H., bi verjetno ti pogosteje posegli po njih.
Učitelji in šolski knjižničarji bi morali skupaj z učenci večkrat obiskati vodene oglede v
Pionirski in v splošnih knjižnicah, saj bi tam učenci več izvedeli o Z.H.
Tudi Pionirska bi morala več narediti za to, da bi se Z.H. uveljavile v šolskih sredinah. Če
ne drugače, pa preko strokovnih sred, ki bi jih morala bolj približati ciljni skupini (šolskim
knjižničarjem in učiteljem slovenskega jezika) ter jih odpreti tudi za širšo javnost, saj
ponujajo vsebine, ki so pomembne za širšo razgledanost. Bolj smiselno bi bilo, če bi bile
brezplačne.
Smiselno bi bilo tudi ponovno uvesti ček za branje, saj je finančna podpora učencem pri
nakupu kakovostnih knjig zelo pomembna. Daje namreč občutek, da je kakovostna
literatura pomembna, poleg tega pa je oblikovanje domače knjižne zbirke pomemben
dejavnik spodbujanja kakovostnega branja.
6.4

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: Kakšne so bralne navade mladostnikov v tretji
triadi osnovne šole?

Skoraj vsi šolski knjižničarji (94 %) se strinjajo, da učenci pogosteje berejo zaradi šolskih
obveznosti kot v prostem času. Kljub temu se večina knjižničarjev (61 %) strinja, da učenci
veliko časa namenijo tudi prostovoljnemu branju. Mnenje šolskih knjižničarjev se torej ne
sklada z večino raziskav, ki pravijo, da šolsko in prostočasno branje pri mladih bralcih
upada.
Stališča intervjuvanih učiteljev o splošnem odnosu učencev tretje triade do branja so
različna. Več kot polovica učiteljev (60 %) meni, da imajo učenci na splošno precej slab
oz. odklonilen odnos do branja. Malo učiteljev (20 %) meni, da je splošen odnos do branja
dober in da učenci precej berejo, en učitelj pa meni, da je splošen odnos do branja za
enkrat še pozitiven in da imajo učenci do obveznega branja dober odnos, če je knjiga
zanimiva, prostočasno branje, predvsem branje literature, pa upada. En učitelj se ni
opredelil do tega, kakšen splošen odnos do branja imajo učenci tretje triade. Mnenje večine
učiteljev se sklada z izsledki raziskav o branju in bralnih navadah.
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Skoraj vsi intervjuvani učenci (94 %) trdijo, da radi oz. zelo radi berejo, manjšina učencev
(6 %) pa ne bere rada. Ker sem v raziskavo vključila predvsem učence, ki so boljši bralci,
podatek iz intervjujev ni presenetljiv. Razlike v odgovorih šolskih knjižničarjev in učiteljev
o pogostosti branja, bralni motivaciji in bralnih navadah učencev pa gre verjetno pripisati
dejstvu, da so imeli v mislih povprečne učence in ne samo tistih, ki se udeležujejo
prostovoljnih bralnih akcij, kakršna je projekt Rastem s knjigo.
Več kot polovica učiteljev (60 %) trdi, da je branje pomembno vsem učencem, malo manj
kot polovica učiteljev (40 %) pa trdi, da je branje pomembno le nekaterim učencem.
Rezultati intervjuja z učenci kažejo, da vsi učenci trdijo, da jim je branje pomembno.
Večina učiteljev (70 %) tudi navaja, da bralne naloge večini učencev ne predstavljajo
izziva, približno tretjina učiteljev (30 % ) pa trdi, da bralne naloge predstavljajo izziv
večini učencev. Večina intervjuvanih učencev (71 % ) za razliko od učiteljev trdi, da jim
branje predstavlja izziv, manjšini (24 %) branje ne predstavlja izziva, vendar se mu učenci
kljub temu ne izogibajo, 1 učenec pa se branju izogiba.
Branje kot zunanja motivacija
Večina anketiranih šolskih knjižničarjev (86 %) se strinja, da učenci berejo predvsem
zaradi zunanje motivacije, medtem ko rezultati intervjuja z učenci kažejo, da noben učenec
ne bere zaradi zunanje motivacije.
Pogovor o knjigah
Večina anketiranih šolskih knjižničarjev (75 %) se strinja, da učenci berejo zaradi
pogovora o prebranih knjigah, medtem ko manj kot tretjina intervjuvanih učencev (29 %)
trdi, da berejo zaradi tega. Manj učencev (50 %) kot šolskih knjižničarjev trdi, da učenci
berejo zaradi pogovora o knjigah. Kljub temu pa je en učenec izjavil, da kadar ga kakšna
knjiga res presune, se o zgodbi in njenem pomenu rad pogovori s prijatelji, ki so knjigo
prav tako prebrali.
Radovednost
Manj kot polovica učiteljev (40 %) trdi, da učenci berejo zaradi radovednosti, polovica (50
%) jih trdi, da zaradi tega berejo le nekateri/redki učenci, 1 učitelj pa trdi, da učenci ne
berejo zaradi radovednosti. Večina učencev (71 %) v intervjuju trdi, da berejo zaradi
radovednosti. To se sklada s tem, da noben učenec ne bere zaradi zunanje motivacije.
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Užitek ob branju
Skoraj vsi učitelji (90 %) trdijo, da učenci, ki radi berejo, tudi uživajo ob branju. Tudi slabi
dve tretjini učencev (71 %) trdita, da berejo zaradi užitka ob branju. Pri skoraj tretjini
učencev pa očitno motiv za vključevanje v projekt Rastem knjigo ni užitek ob branju.
Dobre ocene
Manj kot tretjina učiteljev (30 % ) trdi, da večina učencev bere zaradi dobrih ocen, večina
(70 %) jih trdi, da to velja le za učence s slabšimi bralnimi navadami in tiste, ki berejo
zaradi tekmovanj. Iz rezultatov intervjuja z učenci je razvidno, da noben učenec ne trdi, da
bere zaradi dobrih ocen.
Učenci želijo biti boljši od vrstnikov
Manjšina učiteljev (20 %) trdi, da učenci berejo zato, da bi bili boljši od svojih vrstnikov,
20 % jih trdi, da le redki berejo zaradi tega, malo manj kot polovica (40 %) pa, da ne
berejo zaradi tega. Rezultati iz intervjuja z učenci kažejo, da noben učenec ne trdi, da bere,
da bi bil boljši od vrstnikov.
Učenci želijo ustreči staršem in učiteljem
Malo manj kot tretjina učiteljev (30 %) trdi, da večina učencev bere, da bi ustregla staršem
in učiteljem, več kot polovica (60 %) jih trdi, da le nekateri berejo zaradi tega in en učitelj
trdi, da učenci ne berejo zaradi tega. Rezultati iz intervjuja učencev kažejo na to, da noben
učenec ne trdi, da bere zaradi tega.
Domača knjižnica in izposoja
Na vprašanje: »Imaš domačo knjižnico?« so skoraj vsi učenci (94 %) odgovorili, da imajo
domačo knjižnico. To se sklada z ugotovitvami iz raziskav, saj imajo tisti učenci, ki so
boljši bralci, doma tudi domačo knjižnico.
Na vprašanje: »Kako pogosto si izposojaš knjige?« je malo več kot polovica učencev (59
%) odgovorila, da si najpogosteje izposojajo knjige v splošni knjižnici, malo učencev (18
%) si jih najpogosteje izposoja v šolski knjižnici, en učenec pa trdi, da si jih izposoja pri
babici. Se pravi, da več učencev boljših bralcev pogosteje obiskuje splošno knjižnico kot
šolsko. V šolsko knjižnico verjetno najpogosteje zahajajo predvsem slabši in povprečni
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bralci, zato bi morala biti cilja šolskega knjižničarja predvsem dvigovanje bralne
motivacije in izboljševanje bralnih navad.
Na vprašanje: »Kako pogosto si izposojaš knjige?« je večina učencev (71 %) odgovorila,
da si izposoja knjige enkrat ali dvakrat na mesec, ostali (29 %) pa so odgovorili, da si jih
izposojajo vsak teden, predvsem ob počitnicah in kadar imajo čas. Če te podatke
primerjamo z raziskavo Mihurko Poniž (2003), je delež učencev, ki si pogosto izposojajo
knjige, v našem vzorcu višji kot v omenjeni raziskavi.
Učenci so v intervjuju izpostavili, da so najpogostejši žanri, ki si jih izposojajo, resničnost
(53 %) , fantastika (47 %) in kriminalke (18 %). Prav tako so izpostavili, da so jim knjige,
ki so jih navdušile v branje, priporočali starši (18 %) in drugi sorodniki (30 %), sošolci (12
%), učitelji (12 %), knjižničar (12 %) ali pa so jih odkrili sami (30 %).
Najljubši žanri učencev
Več kot polovica anketiranih knjižničarjev (61 %) trdi, da učenci najraje berejo poučne
knjige, po mnenju intervjuvanih učiteljev pa učenci najraje berejo znanstveno fantastiko
(60 %), resničnost (30 %) in stripe (20 %).
Učenci v intervjuju trdijo, da so njihovi najljubši žanri resničnost (54 %) in fantastika (36
%), kar pomeni, da vsaj šolski knjižničarji bralnega okusa boljših učencev ne poznajo.
Zaključki za raziskovalno vprašanje 4
Ker sem v raziskavo vključila predvsem učence, ki so boljši bralci, se odgovori šolskih
knjižničarjev in učiteljev o pogostosti branja, bralni motivaciji in bralnih navadah močno
razlikujejo od odgovorov učencev.
Šolski knjižničarji imajo bolj pozitivno mnenje o branju in bralnih navadah učencev kot
večina raziskav, medtem ko se mnenja učiteljev bolj ujemajo z ugotovitvami iz raziskav.
Rezultati moje raziskave tudi kažejo, da si večji delež učencev najpogosteje izposoja
knjige v splošnih knjižnicah, kot ugotavljajo dosedanje raziskave.
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6.5

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5: Ali ima po mnenju šolskih knjižničarjev,
učencev in učiteljev slovenskega jezika promoviranje Z.H. v šolskih knjižnicah
pozitiven vpliv na branje?

Na vprašanje, povezano z vplivom priporočanja Z.H. na branje pri učencih na splošno, je
manj kot polovica šolskih knjižničarjev (43 %) izjavila, da se strinjajo, da zaradi
priporočanja Z.H. učenci tretje triade na sploh raje in več berejo, medtem ko je večina
intervjuvanih učiteljev odgovorila, da ima (70 %) oz. verjetno ima (1 učitelj) priporočanje
Z.H. pozitiven vpliv na branje pri učencih tretje triade. Med njimi polovica učiteljev (50
%) meni, da ima priporočanje Z.H. pozitiven vpliv na branje pri vseh učencih, manjšina
(20 %) pa, da le pri nekaterih učencih. Manjšina intervjuvanih učencev (24 %) trdi, da
zaradi Z.H. več in raje berejo.
Rezultati spletne ankete pri šolskih knjižničarjih so tudi pokazali, da po njihovem mnenju
učenci zaradi priporočanja Z.H. več in raje berejo leposlovje (82 % knjižničarjev se s tem
strinja) in poučne knjige (58 % knjižničarjev se s tem ne strinja). Večina šolskih
knjižničarjev se ne strinja, da učenci zaradi priporočanja Z.H. več in raje berejo dramatiko
(86 %) in poezijo (72 %).
Zaključki za raziskovalno vprašanje 5
Manj kot polovica šolskih knjižničarjev je izjavila, da se strinjajo, da zaradi priporočanja
Z.H. učenci tretje triade na sploh raje in več berejo, medtem ko je večina intervjuvanih
učiteljev odgovorila, da ima oz. verjetno ima priporočanje Z.H. pozitiven vpliv na branje
pri učencih tretje triade. Med njimi polovica učiteljev meni, da ima priporočanje Z.H.
pozitiven vpliv na branje pri vseh učencih, manjšina pa, da le pri nekaterih učencih. Le
manjšina intervjuvanih učencev trdi, da zaradi Z.H. več in raje berejo. Vsaj za intervjuvane
(dobre) bralce torej v kar treh četrtinah ne velja, da bi jih k branju spodbujale Z.H., kar še
enkrat potrjuje spoznanje, da znak Z.H. za te bralce ni poglaviten motivator oziroma
kriterij za izbiro literature.
Rezultati spletne ankete pri šolskih knjižničarjih so tudi pokazali, da po njihovem mnenju
učenci zaradi priporočanja Z.H. več in raje berejo leposlovje in poučne knjige, ne pa tudi
dramatiko in poezijo.
Šolski knjižničarji slabše vrednotijo pozitiven vpliv priporočanja Z.H. na branje kot
učitelji. Večji delež učiteljev pogosteje priporoča Z.H. na že omenjene načine promocije
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kot šolski knjižničarji. Verjetno zato, ker tudi bolj verjamejo, da ima priporočanje Z.H.
pozitiven vpliv na branje kot šolski knjižničarji. Večina šolskih knjižničarjev še trdi, da
ima priporočanje Z.H. pozitiven vpliv le na branje nekaterih žanrov. Poezija in dramatika
za osnovnošolce nista privlačni, pa tudi med Z.H. najdemo le malo knjig iz teh dveh
žanrov.



ZAKLJUČEK

Pomembna naloga šolskega knjižničarja in učitelja slovenskega jezika je, da skrbita za
branje literature, za izboljšanje bralne motivacije in za dvig bralne kulture pri učencih.
Šolski knjižničar to predvsem počne z nabavo, obdelavo in izposojo kakovostnih
mladinskih knjig, kot so Z.H., učitelj slovenskega jezika pa pri pouku književnosti, KIZ-a,
z domačim branjem in bralno značko oziroma z drugimi akcijami za spodbujanje branja.
V raziskavi me je zanimalo, kako potekata promocija in izposoja Z.H. pri šolskih
knjižničarjih in učiteljih slovenskega jezika ter kakšen vpliv ima promocija Z.H. na branje
in bralne navade učencev tretje triade osnovne šole ter na izposojo knjig v šolski knjižnici.
Kot metodi sem uporabila spletno anketo za šolske knjižničarje in intervjuja za učitelje in
učence tretje triade. V raziskavo sem zajela 52 šolskih knjižničarjev, 10 učiteljev
slovenskega jezika in 17 učencev tretje triade iz območne enote Ljubljana.
Ugotovila sem, da večji delež šolskih knjižničarjev kot učiteljev trdi, da poznajo
vrednotenje za znak Z.H., vendar ima večji delež učiteljev do njega bolj pozitiven odnos,
najslabši odnos do Z.H. pa imajo intervjuvani učenci
Knjige, ki so jih knjižničarji in učenci prebrali, in tiste, ki so jih knjižničarji in učitelji
izpostavili kot primerne za učence, se skladajo s tematikami in žanri, ki so jih izpostavili
učitelji pri vprašanju, povezanemu z Z.H., ki so primerne za učence. Večina naslovov
posameznih Z.H., ki so jih prebrali šolski knjižničarji in učenci, pa se razlikuje – oboji so
izjavili, da so prebrali samo Jonatana Livingstona Galeba in knjige Dese Muck.
Šolski knjižničarji menijo, da v šolski knjižnici najpogosteje sprašujejo po Z.H. učitelji,
sledi dokaj visok delež učencev, na zadnjem mestu pa so starši učencev. Več kot polovica
šolskih knjižničarjev trdi, da se v njihovi knjižnici Z.H. izposojajo bolje od ostalih
mladinskih del, medtem ko rezultati učencev kažejo, da si le manjšina učencev izposoja
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Z.H. v šolski knjižnici, pa še to le redko. Rezultati tudi kažejo, da si kar večina učencev
izposoja Z.H. drugje, najpogosteje v splošni knjižnici.
Šolski knjižničarji najpogosteje uporabljajo druge promocijske akcije kot učitelji.
Knjižničarji so na drugo mesto postavili dajanje Z.H. na vidna mesta v šolski knjižnici, na
tretje pa obešanje plakatov s knjigami, ki imajo znak Z.H., učitelji pa so na prvo mesto
postavili KIZ, na drugo sodelovanje pri izboru knjig za bralno značko, domače branje,
Cankarjevo tekmovanje idr., udeležbo dogodkov, povezanih z znakom Z.H., na Knjižnem
sejmu in obravnavanje Z.H. pri pouku slovenskega jezika. Oboji so visoko uvrstili
priporočanje Z.H. v branje: šolski knjižničarji na prvo mesto, učitelji pa na drugo mesto.
Seveda me je v raziskavi zanimalo, katere promocijske dejavnosti opazijo učenci. Opazili
so jih predvsem v knjižnici in na knjižnih sejmih, in sicer plakate, oznake knjig, nalepke in
izpostavljene Z.H. na vidnih mestih. Dobra tretjina učencev pozna tudi druge načine
promocije Z.H., in sicer internet, instagram, vrečo knjig z znakom Z.H., ki si jo lahko
izposodiš v knjižnici, reklame in oddaje po televiziji. Izjava enega učenca iz intervjuja
kaže, da ve, da je v splošni knjižnici med poletjem na voljo vreča Z.H., ki si jo lahko
izposodiš, šele doma pa vidiš, katere knjige so v njej. Osebno si je še ni izposodil, ve pa, da
si jo mnogi.
Ker sem v raziskavo vključila predvsem učence, ki so boljši bralci, se odgovori šolskih
knjižničarjev in učiteljev o pogostosti branja, bralni motivaciji in bralnih navadah
osnovnošolcev močno razlikujejo od odgovorov učencev. Šolski knjižničarji imajo bolj
pozitivno mnenje o branju in bralnih navadah učencev kot večina raziskav, medtem ko se
mnenja učiteljev bolj ujemajo z ugotovitvami iz raziskav.
Manj kot polovica šolskih knjižničarjev je izjavila, da se strinjajo, da zaradi priporočanja
Z.H. učenci tretje triade na sploh raje in več berejo, medtem ko je večina intervjuvanih
učiteljev odgovorila, da ima priporočanje Z.H. pozitiven vpliv na branje pri učencih tretje
triade. Med njimi polovica učiteljev meni, da ima priporočanje Z.H. pozitiven vpliv na
branje pri vseh učencih, manjšina pa, da le pri nekaterih učencih. Manjšina intervjuvanih
učencev trdi, da zaradi Z.H. več in raje berejo.
Vsaj za intervjuvane (dobre) bralce torej v kar treh četrtinah ne velja, da bi jih k branju
spodbujale Z.H., kar še enkrat potrjuje spoznanje, da znak Z.H. za te bralce ni poglaviten
motivator oziroma kriterij za izbiro literature.
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Rezultati spletne ankete pri šolskih knjižničarjih so tudi pokazali, da po njihovem mnenju
učenci zaradi priporočanja Z.H. več in raje berejo leposlovje in poučne knjige, ne pa tudi
dramatiko in poezijo.
Kako izboljšati promocijo in izposojo Z.H.?
Če bi šolske knjižničarje še bolj seznanili z vrednotenjem za znak Z.H. in s prednostmi, ki
jih prinaša branje kakovostne literature pri učencih, bi lahko le-ti bolj seznanili učitelje in
učence z Z.H. Udeležba šolskih knjižničarjev in učiteljev slovenskega jezika na strokovnih
sredah, ki jih organizira Pionirska, bi lahko k temu veliko pripomogla. Na šolah bi bilo
treba pri bralno-spodbujevalnih akcijah predstaviti več Z.H., tudi v projekt Rastem s knjigo
bi bilo smiselno vključiti več Z.H. Pionirska pa bi lahko dala pobudo za še eno akcijo za
spodbujanje kakovostne literature med učenci – nekakšno »hruškino« bralno značko.
Pomembno je, da bi šole več denarja namenile za nakup knjig. Vloga šolskega knjižničarja
je pri izbiri in nabavi knjige ključnega pomena, saj je vzor učencem. Knjižničarji bi morali
kupovati več kakovostne literature, saj le ta bolj pozitivno vpliva na celovit razvoj
učencev, če je primerna za njihovo starost in bralni okus, Z.H. pa dosledno označevati z
nalepkami, za katere bi bilo dobro, da bi bile za knjižničarje dostopne zastonj. Hkrati s tem
pa bi dali učencem vedeti, da je kakovostna knjiga za njih pomembna.
Težava pri nakupu kakovostnih knjig je, da so dražje, sredstva za nakup knjig pa so na
šolah omejena. Tukaj bi se morali držati pravila: »Bolje manj, pa tisto dobro, kot več in
tisto slabše.« Kot pravi D. Lavrenčič Vrabec v intervjuju, je pomembno, kakšno knjigo
ponudimo mladim bralcem, saj jih s tem vzgajamo in vplivamo na njihov kasnejši bralni
okus . (Kroflič, 2015).
Šolski knjižničarji bi lahko več naredili za to, da bi se pri Z.H. dvignila izposoja. Predvsem
bi morali pri bralno-spodbujevalnih akcijah vsaj boljše bralce seznaniti z Z.H. Potem, ko bi
boljše bralce seznanili z Z.H., bi bilo potrebno v šolski knjižnici posebej označiti Z.H. z
nalepkami, da bi bile takoj opazne. Tudi na seznamih priporočenih knjig bi bilo potrebno
posebej označiti knjige z znakom. Če bi šolski knjižničarji pogosteje priporočali Z.H. pri
referenčnem delu, KIZ-u in drugih dejavnostih, bi verjetno tudi več učencev poseglo po
njih. Z Z.H. pa bi bilo potrebno poleg učencev seznaniti tudi ostale zaposlene na šolah in
starše učencev.
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Šolski knjižničarji in učitelji bi lahko promovirali Z.H. tudi na drugačne načine: preko
objav na družbenih omrežjih in v šolskem glasilu, posnetkov na YouTubu, oddaj na radiu,
televiziji idr., literarnih natečajev, pisanja spisov na temo Z.H., gledaliških predstav,
dramatizacij, prepesnitev…
Ker gre za edino slovensko akcijo nagrajevanja mladinskih knjig kot celote, bi bilo
potrebno šolske knjižničarje, učitelje slovenskega jezika in učence tretje triade bolje
seznaniti z njo. Za promocijo Z.H. v šolah pa kljub obstoječim možnostih obstaja še veliko
drugih neizkoriščenih možnosti.
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POVZETEK
Zlate hruške (Z.H.) predstavljajo najkakovostnejša otroška in mladinska dela v Sloveniji.
Znak Z.H. prejmejo odlična dela, priznanje Z.H. pa je edino priznanje za najkakovostnejše
mladinske knjige kot celovit izdelek za izvirno slovensko, prevedeno in poučno mladinsko
knjigo. Do sedaj je priznanje Z.H. dobilo16 knjig. Doslej so priznanje Z.H. dobile knjige,
namenjene predvsem starejšim osnovnošolcem (tretje triletje osnovne šole) in
srednješolcem.
Šolske knjižnice imajo pomembno vlogo pri razvijanju in dvigovanju bralne kulture pri
mladih, saj s svojimi dejavnostmi promovirajo kvalitetno branje. Ker šolske knjižnice
skrbijo za bralne navade otrok in mladostnikov, je pomembno, da knjižnice pridobivajo
kakovostno gradivo in ga ustrezno promovirajo, da bi se čim več izposojalo.
V magistrskem delu sem se ukvarjala s promocijo in z izposojo knjig, ki so dobile znak
Z.H., v izbranih osnovnošolskih knjižnicah. Namen raziskave je bil ugotoviti:
-

ali šolski knjižničarji, učitelji slovenskega jezika in mladostniki poznajo Z.H. in njihov
pomen ter kakšno je njihovo mnenje o tem;

-

kakšne so bralne navade mladostnikov v tretji triadi osnovne šole (koliko leposlovja
berejo, na kakšen način izbirajo knjige, koliko vpliva na izbiro imajo šolski
knjižničarji);

-

kako šolski knjižničarji in učitelji slovenskega jezika promovirajo Z.H. ter katerih
načinov promocije se poslužujejo učenci tretje triade;

-

kako se izposojajo knjige, ki imajo znak Z.H., v primerjavi s pogrešljivimi in
pomanjkljivimi ter tistimi, ki niso dobile Z.H.;

-

kakšen vpliv ima priporočanje Z.H. na branje pri učencih.

Kot metodi sem uporabila spletno anketo za šolske knjižničarje in intervjuja za učitelje
slovenskega jezika in učence tretje triade. V raziskavo sem zajela 52 šolskih knjižničarjev,
10 učiteljev slovenskega jezika in 17 učencev tretje triade iz območne enote Ljubljana.
Ugotovila sem, da večji delež šolskih knjižničarjev kot učiteljev trdi, da poznajo
vrednotenje za znak Z.H., vendar ima večji delež učiteljev do njega bolj pozitiven odnos,
najslabši odnos do Z.H. pa imajo intervjuvani učenci.
Ker sem v raziskavo vključila predvsem učence, ki so boljši bralci, se odgovori šolskih
knjižničarjev in učiteljev o pogostosti branja, bralni motivaciji in bralnih navadah
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osnovnošolcev močno razlikujejo od odgovorov učencev. Šolski knjižničarji in
intervjuvani učenci imajo bolj pozitivno mnenje o branju in bralnih navadah učencev, kot
poroča večina doslej objavljenih raziskav, medtem ko se mnenja učiteljev bolj ujemajo z
ugotovitvami iz raziskav.
Šolski knjižničarji najpogosteje uporabljajo druge promocijske akcije kot učitelji.
Knjižničarji so najpogosteje omenjali priporočanje Z.H. v branje, dajanje Z.H. na vidna
mesta v šolski knjižnici in obešanje plakatov s knjigami, ki imajo znak Z.H. Učitelji pa so
na prvo mesto postavili KIZ, na drugo pa priporočanje Z.H. v branje, sodelovanje pri
izboru knjig za bralno značko, domače branje, Cankarjevo tekmovanje idr., udeležbo na
dogodkih, povezanih z znakom Z.H. in obravnavanje Z.H. pri pouku slovenskega jezika.
In katere promocijske dejavnosti opazijo intervjuvani učenci? Opazili so jih predvsem v
knjižnici in na knjižnih sejmih, in sicer plakate, oznake knjig, nalepke in izpostavljene Z.H.
na vidnih mestih, niso pa opazili Z.H. pri pouku slovenskega jezika. Dobra tretjina učencev
pozna tudi druge načine promocije Z.H., in sicer internet, instagram, vrečo knjig z znakom
Z.H., ki si jo lahko izposodiš v knjižnici, reklame in oddaje po televiziji.
Šolski knjižničarji trdijo, da v šolski knjižnici najpogosteje sprašujejo po Z.H. učitelji, sledi
dokaj visok delež učencev, na zadnjem mestu pa so starši učencev. Več kot polovica
šolskih knjižničarjev trdi, da se v njihovi knjižnici Z.H. izposojajo bolje od ostalih
mladinskih del, medtem ko rezultati učencev kažejo, da si le manjšina učencev izposoja
Z.H. v šolski knjižnici, pa še to le redko. Rezultati tudi kažejo, da si večina učencev
izposoja Z.H. drugje, najpogosteje v splošni knjižnici.
Manj kot polovica šolskih knjižničarjev je izjavila, da se strinjajo, da zaradi priporočanja
Z.H. učenci tretje triade na sploh raje in več berejo, medtem ko je večina intervjuvanih
učiteljev odgovorila, da ima verjetno priporočanje Z.H. pozitiven vpliv na branje pri
učencih tretje triade. Rezultati spletne ankete pri šolskih knjižničarjih so tudi pokazali, da
po njihovem mnenju učenci zaradi priporočanja Z.H. več in raje berejo leposlovje in
poučne knjige, ne pa tudi dramatiko in poezijo. Anketirani učenci pa so v večini povedali,
da ne berejo raje zaradi Z.H., ampak predvsem zaradi zanimivosti teme in všečnosti knjige.
Kako bi lahko izboljšali prepoznavnost Z.H.? Udeležba šolskih knjižničarjev in učiteljev
slovenskega jezika na strokovnih sredah, ki jih organizira Pionirska, bi lahko k temu veliko
pripomogla. Na šolah bi bilo treba pri bralno-spodbujevalnih akcijah predstaviti več Z.H.,
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tudi v projekt Rastem s knjigo bi bilo smiselno vključiti več Z.H., Pionirska pa bi lahko
dala pobudo za še eno akcijo za spodbujanje kakovostne literature med učenci – nekakšno
»hruškino« bralno značko.
Šolski knjižničarji bi lahko več naredili za to, da bi se pri Z.H. dvignila izposoja. V šolski
knjižnici bi bilo smiselno posebej označiti Z.H. z nalepkami, da bi bile takoj opazne. Tudi
na seznamih priporočenih knjig bi lahko posebej označili knjige z znakom. Če bi šolski
knjižničarji pogosteje priporočali Z.H. pri referenčnem delu, KIZ-u in drugih dejavnostih,
bi verjetno tudi več učencev poseglo po njih. Z Z.H. pa bi bilo potrebno poleg učencev
seznaniti tudi ostale zaposlene na šolah in starše učencev.
Šolski knjižničarji in učitelji bi lahko promovirali Z.H. tudi na drugačne načine: preko
objav na družbenih omrežjih in v šolskem glasilu, posnetkov na YouTubu, oddaj na radiu,
televiziji, literarnih natečajev, pisanja spisov na temo Z.H., gledaliških predstav,
dramatizacij, prepesnitev…
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PRILOGE

Priloga 1: Spletna anketa za šolske knjižničarje
Pozdravljeni!
Sem Nina Kroflič, študentka magistrskega študija Bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani in pripravljam magistrsko nalogo Z.H. v osnovnošolskih knjižnicah: promocija in
izposoja pri mentoricah doc. dr. Mariji Petek in izr. prof. dr. Poloni Vilar. Za empirični del
naloge potrebujem podatke o vašem odnosu do vrednotenja mladinske književnosti za znak
Z.H., ki ga vsako leto opravi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska-center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo, o izposoji knjig z znakom Z.H. v vaši knjižnici, o
priporočanju knjig z znakom Z.H., o bralnih navadah učencev tretje triade na vaši šoli in o
tem, ali priporočanje knjig z znakom Z.H. pozitivno vpliva na branje učencev tretje triade
na vaši šoli.
Vse pridobljene podatke bom predstavila anonimno in uporabila izključno za namene
izdelave magistrske naloge.
Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z
izpolnjevanjem ankete.
Najlepša hvala za vaše odgovore!
Spol:
Moški
Ženski
V katero starostno skupino spadate?
20 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 let ali več
Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
Visokošolska
Univerzitetna
Delovna doba
1. Ali poznate vrednotenje mladinskih knjig za znak Z.H., ki ga vsako leto opravi Mestna
knjižnica Ljubljana, Pionirska-center za mladinsko književnost in knjižničarstvo?
Kakšen odnos imate do njega?
Obkrožite najbolj primerno trditev.
Da, poznam ga in ga cenim.
Da, poznam ga in ga ne cenim.
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Da, poznam ga, a nisem opredeljen/a.
Ne, ne poznam ga, zato nisem opredeljen/a.
2. Kakšno je vaše mnenje o znaku Z.H. in priporočanju Z.H.?
Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 - sploh se ne strinjam, 2 - večinoma se ne
strinjam, 3 - delno se strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam).
1

2

3

4

5

Znak Z.H. se dodeljuje najbolj
kakovostnim izdajam mladinske
literature v določenem letu.
Cenim promocijske akcije, povezane
z znakom Z.H. (plakati, zgibanke,
razstave, teden Z.H., nalepke Z.H.,
kazalke idr.), saj so dobro
zasnovane.
Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig je pomemben
pripomoček šolskim knjižničarjem
za seznanjanje s produkcijo
kakovostne mladinske literature.
Znak Z.H. dobijo predvsem tiste
knjige, ki so namenjene boljšim in
zahtevnejšim bralcem.
3. Kaj jih po vašem mnenju loči od ostalih knjig?
Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 - sploh se ne strinjam, 2 - večinoma se ne
strinjam, 3 - delno se strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam).
1
Kakovostno besedilo.
Kakovostna likovna podoba.
Kakovostna notranja in zunanja
oprema (tisk, vezava idr.).
Kakovosten prevod.
Ker so najbolj primerne ciljnemu
bralstvu (otrokom oziroma
mladostnikom).
Ker predstavljajo najkakovostnejšo
knjigo kot celoto.

2

3

4

5
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Ali ločite razliko med Z.H., ki so dobile znak in med tistimi, ki so dobile priznanje?
Obkrožite najbolj primerno trditev.
Da, ločim med njimi, razliko znam opisati.
Da, ločim med njimi, a ne znam opisati razlike.
Ne, ne ločim med njimi.
4. Prosim vas, da na črto opišete razliko med Z.H., ki so dobile znak, in tistimi, ki so
dobile priznanje, če jo poznate.
5. Ali in kako pogosto pri svojem delu uporabljate sezname z znakom Z.H. (Priročnik za
branje kakovostnih mladinskih knjig)?
Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 pogosto, 5 - vedno).
1

2

3

4

5

Pri oblikovanju razstav.
Pri izdelavi bralnih seznamov.
Pri pripravi bibliopedagoških ur
(KIZ, Informacijsko opismenjevanje
idr.).
Pri organiziranju ur pravljic oz.
drugih bralnih projektov (bralni
krožki, bibliopreventiva idr.).
Pri svetovanju učencem, kaj naj
berejo.
Drugo:

6. Kako v vaši knjižnici priporočate knjige z znakom Z.H.?
Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 pogosto, 5 - vedno).
1
Te knjige opremim z nalepkami.
Te knjige dam na vidna mesta v
šolski knjižnici.
Te knjige dam na vidna mesta v
razredni knjižnici.
Priporočam jih v branje.
Obesim plakate s knjigami, ki imajo
znak Z.H. (tudi plakate, na katerih
je drevo s knjigami, ki so dobile
znak Z.H.).

2

3

4

5
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1

2

3

4
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5

Razdelim kazalke in/ali
razglednice.
Razdelim zgibanke, na katerih je
seznam knjig, ki so dobile znak
Z.H.
Organiziram razstave teh knjig.
Organiziram bralne krožke in
projekte (bibliopreventivo idr.), na
katerih učenci berejo knjige, ki so
dobile znak Z.H.
Knjige, ki so dobile znak Z.H.,
skupaj z učenci obravnavam pri
KIZ.
Organiziram bralne urice in/ali ure
pravljic, na katerih učenci berejo
knjige, ki so dobile znak Z.H.
Organiziram literarne
dogodke/večere z ustvarjalci knjig z
Z.H.
Sodelujem pri izboru knjig za
bralno značko, domače branje,
Cankarjevo tekmovanje idr., kamor
vključujemo knjige, ki so dobile
znak Z.H.
Z učenci se na Knjižnem sejmu
udeležimo dogodkov, povezanih z
znakom Z.H. (Praznik Z.H.idr.).
Drugo:

7. Ob kakšnih priložnostih uporabljate znotraj kurikula nabor knjig, ki so dobile znak
Z.H., pri medpredmetnem povezovanju (KIZ) in pri izbirnih predmetih (Informacijsko
opismenjevanje)?
Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1- nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 pogosto, 5 - vedno).
1
Pri KIZ uporabljam knjige, ki so
dobile znak Z.H., ko skupaj z
drugim učiteljem navajava učence
tretje triade na to, da postanejo bolj
motivirani za branje.
Pri KIZ uporabljam knjige, ki so
dobile znak Z.H., ko skupaj z
drugim učiteljem navajava učence

2

3

4

5
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1

2

3

4
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tretje triade na to, da zaznajo
estetsko lepoto pisanega jezika.
Pri KIZ uporabljam knjige, ki so
dobile znak Z.H., ko skupaj z
drugim učiteljem in učenci tretje
triade kritično ovrednotimo
prebrano vsebino.
Pri KIZ uporabljam knjige, ki so
dobile znak Z.H., ko skupaj z
drugim učiteljem navajava učence
tretje triade, da samostojno izberejo,
uporabijo in predstavijo
informacije/teme iz Z.H. v različnih
življenjskih okoliščinah.
Pri Informacijskem opismenjevanju
uporabljam knjige, ki so dobile znak
Z.H., ko se z učenci tretje triade
pogovarjam o njihovih bralnih
navadah.
Pri Informacijskem opismenjevanju
uporabljam knjige, ki so dobile znak
Z.H., ko se z učenci tretje triade
pogovarjam o prebranih knjigah.
Pri Informacijskem opismenjevanju
uporabljam knjige, ki so dobile znak
Z.H., ko z učenci tretje triade
oblikujem tematske razstave na
določeno temo.
Pri drugem bibliopedagoškem delu
uporabljam knjige, ki so dobile znak
Z.H. zato, da učenci tretje triade
spoznajo kakovostno literaturo.
Drugo:

8. Na kakšen način bi lahko v šolskih knjižnicah dodatno priporočali knjige, ki so dobile
znak Z.H.?
Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1- nikoli, 2- redko, 3 - občasno, 4 - pogosto,
5 - vedno).
1
Učence bi lahko odpeljali v splošno
knjižnico na voden ogled, kjer bi jih
seznanili s knjigami, ki so dobile znak
Z.H.

2

3

4

5

Kroflič, N. Zlate hruške v slovenskih osnovnošolskih knjižnicah: promocija in izposoja.
Mag. delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo, 2018
1

2

3

4
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Učence bi lahko odpeljali na voden
ogled v Pionirsko, kjer bi jih seznanili s
knjigami, ki so dobile znak Z.H.
Knjige, ki so dobile znak Z.H., bi lahko
predstavili učiteljem, ko pridejo v
knjižnico.
Ravnatelja bi lahko seznanili s
knjigami, ki so dobile znak Z.H.
Knjige, ki so dobile znak Z.H., bi lahko
predstavili staršem na roditeljskem
sestanku.
Drugo:

9. Ali šolski knjižničarji pri spodbujanju branja Z.H.sodelujete z učitelji slovenskega
jezika?
Obkrožite lahko več odgovorov.
Da, sodelujem z njim pri dajanju predlogov za nabavo Z.H.
Da, sodelujem z njimi pri izboru naslovov za domače branje, bralno značko idr.
Da, sodelujem z njim pri prirejanju bralnih oz. literarnih dogodkov (ur pravljic, pogovorov
z ustvarjalci idr.)
Drugo:
Ne, ne sodelujem z njim.
10. S katerimi učitelji se še povezujete pri medpredmetnem povezovanju, ko obravnavate
Z.H.?
11. Kakšno mnenje imate o branju in bralnih navadah učencev tretje triade v osnovni
šoli?
Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 - sploh se ne strinjam, 2 - večinoma se ne
strinjam, 3 - delno se strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam).
1
Menim, da branje pozitivno vpliva na
razvoj osebnosti učencev.
Menim, da branje pozitivno vpliva na
učni uspeh učencev.
Učenci pogosteje berejo zaradi šolskih
obveznosti kot v prostem času.
Učenci veliko časa namenijo
prostovoljnemu branju.
Učenci najraje berejo poučne knjige.
Dekleta berejo več kot fantje.

2

3

4

5
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4

5

Učenci tekoče berejo in razumejo, kaj
preberejo.
Učenci največkrat ne preberejo knjige
do konca.
Učencem se zdi pomembno, da so med
boljšimi bralci v razredu.
Učenci berejo zato, da bi izboljšali
svojo oceno pri slovenskem jeziku.
Učenci berejo predvsem zaradi zunanje
motivacije (nagrade, pohvale, ocene
idr.).
Učencem je vseeno, kako zahtevna je
knjiga za branje, če je zanimiva.
Večina učencev se pogovarja o
prebranem.
Za večino učencev se mi zdijo knjige,
ki so dobile znak Z.H., prezahtevno
branje.
Branje knjig, ki so dobile znak Z.H., je
pomembno za učence tretje triade
osnovne šole.
12. Kako se v vaši knjižnici izposojajo knjige z znakom Z.H.?
Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 - sploh se ne strinjam, 2 - večinoma se ne
strinjam, 3 - delno se strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam).
1
Učenci pogosteje sprašujejo po
knjigah, ki so dobile znak Z.H., kot
po ostalih mladinskih delih.
Učenci pogosteje rezervirajo knjige,
ki so dobile znak Z.H., kot ostala
mladinska dela.
Po knjigah, ki so dobile znak Z.H.,
sprašujejo učitelji.
Po knjigah, ki so dobile znak Z.H.,
sprašujejo starši učencev.
Knjige, ki so dobile znak Z.H., se
izposojajo bolje od ostalih mladinskih
del.

2

3

4

5
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13. Ali ima priporočanje knjig, ki so dobile znak Z.H., pozitiven vpliv na branje različnih
literarnih žanrov?
Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 - sploh se ne strinjam, 2 - večinoma se ne
strinjam, 3 - delno se strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam).
1

2

3

4

5

Učenci raje in več berejo mladinske
leposlovne knjige (igroknjige, slikanice,
zgodbice, zbirke pravljic, stripe,
prigode, izmišljije, fantastiko in/ali
resničnost).
Učenci raje in več berejo mladinsko
poezijo (poezijo in/ali pesmi in uganke).
Učenci raje in več berejo mladinske
poučne knjige.
Učenci raje in več berejo mladinsko
dramatiko.
Učenci na sploh raje in več berejo.
14. Ali ste prebrali kakšno knjigo z znakom Z.H.?
Obkrožite najbolj primerno trditev.
Da.
Ne.
15. Naštejte nekaj naslovov knjig, ki so dobile znak Z.H. in so po vašem mnenju najbolj
primerne za učence tretje triade osnovne šole.
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.
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Priloga 2: Intervju za učitelje slovenskega jezika
Pozdravljeni!
Sem Nina Kroflič, študentka magistrskega študija Bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani in pripravljam magistrsko nalogo Zlate hruške (Z.H.) v osnovnošolskih
knjižnicah: promocija in izposoja pri mentoricah doc. dr. Mariji Petek in izr. prof. dr.
Poloni Vilar. Za empirični del naloge potrebujem podatke o vašem poznavanju vrednotenja
mladinske književnosti za znak Z.H., ki ga vsako leto opravi Mestna knjižnica Ljubljana,
Pionirska-center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, o priporočanju knjig z
znakom Z.H., o bralnih navadah učencev tretje triade na vaši šoli in o tem, ali priporočanje
knjig z znakom Z.H. pozitivno vpliva na branje učencev tretje triade na vaši šoli. Vse
pridobljene podatke bom predstavila anonimno in uporabila izključno za namene izdelave
magistrske naloge.
Prosim vas, če si vzamete čas, da z vami naredim intervju in na vprašanja odgovarjate čim
bolj iskreno.
Najlepša hvala za vaše odgovore!

Ime šole:
Spol:
Starost:
Izobrazba:
Delovna doba:

1. Kakšne so bralne navade učencev tretje triade osnovne šole? Kako se kažejo?


splošen odnos do branja



najljubši žanri (bralni interesi)



pogostost branja



bralna motivacija:
o Ali se učenci tretje triade osnovne šole izogibajo bralnim nalogam?
o Ali učencem tretje triade osnovne šole bralne naloge predstavljajo izziv?
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o Ali učenci tretje triade osnovne šole berejo zaradi radovednosti?
o Ali učenci tretje triade osnovne šole uživajo ob branju?
o Ali se zdi učencem tretje triade osnovne šole branje pomembno?
o Ali učenci tretje triade osnovne šole berejo zaradi tega, da so ob branju uspešni?
o Ali učenci tretje triade osnovne šole berejo zaradi tega, da dobijo dobre ocene,
priznanja?
o Ali učenci tretje triade osnovne šole želijo biti pri branju boljši od svojih
vrstnikov?
o Ali učenci tretje triade osnovne šole berejo zaradi druženja z vrstniki in
pogovorov o prebranih knjigah?
o

Ali učenci tretje triade osnovne šole berejo zato, da bi ustregli staršem,
učiteljem?



bralna samopodoba:
o Kako učenci tretje triade zaznavajo lastno bralno kompetentnost/sposobnost?
o Ali in kakšne težave imajo učenci tretje triade pri branju? Kako to vpliva na
njihovo bralno samopodobo?
o Kakšen odnos imajo učenci tretje triade do branja? Kako to vpliva na njihovo
bralno samopodobo?
o Kako je bralna samopodoba učencev tretje triade povezana z njihovo bralno
učno uspešnostjo?
o Kakšno učno okolje in izkušnje ponujate učencem tretje triade pri branju pri
pouku slovenskega jezika? Kako to vpliva na njihovo bralno samopodobo?



bralna sposobnost:
o Ali so učenci tretje triade osnovne šole uspešni pri reševanju problemov z
branjem?
o Koliko časa so učenci tretje triade osnovne šole pripravljeni vložiti v reševanje
bralne naloge?
o Kako težke bralne naloge si izbirajo učenci tretje triade osnovne šole?
o Koliko časa učenci tretje triade osnovne šole navadno berejo naenkrat?



zatopljenost v branje



še kaj?
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2. Ali poznate vrednotenje mladinskih knjig za znak Z.H., ki ga vsako leto opravi Mestna
knjižnica Ljubljana, Pionirska-center za mladinsko književnost in knjižničarstvo?
Kakšen odnos imate do njega? Obrazložite.
3. Ste že prebrali kakšno knjigo, ki je dobila znak Z.H.? Katere? So vam bile všeč? Zakaj
da/ne?
4. Kaj jih po vašem mnenju loči od ostalih knjig? Obrazložite.
5. Ali ločite in poznate razliko med Z.H., ki so dobile znak in med tistimi, ki so dobile
priznanje? Prosim vas, da opišete razliko med Z.H., ki so dobile znak in tistimi, ki so
dobile priznanje, če jo poznate. Kdo vas je seznanil z njo?
6. Ali v okviru pouka slovenskega jezika uporabljate nabor knjig, ki so dobile znak Z.H.?


Pri katerih temah?



Na kakšen način?

7. Na kakšen način pri pouku in pri interesnih dejavnostih priporočate knjige, ki so
dobile znak Z.H.?


te knjige dam na vidna mesta v razredni knjižnici,



priporočam jih v branje,



obesim plakate s knjigami, ki imajo znak Z.H. (tudi plakate, na katerih je drevo s
knjigami, ki so dobile znak Z.H.),



razdelim kazalke in/ali razglednice,



razdelim zgibanke, na katerih je seznam knjig, ki so dobile znak Z.H.,



organiziram razstave teh knjig,



organiziram bralne krožke in projekte (bralne krožke, bibliopreventivo idr.), na
katerih učenci berejo knjige, ki so dobile znak Z.H.,



knjige, ki so dobile znak Z.H., skupaj s šolskim knjižničarjem in z učenci
obravnavam pri KIZ,



organiziram bralne urice in/ali ure pravljic, na katerih učenci berejo knjige, ki so
dobile znak Z.H.,



organiziram literarne dogodke/večere z ustvarjalci knjig z Z.H.,



sodelujem pri izboru knjig za bralno značko, domače branje, Cankarjevo
tekmovanje idr., kamor vključujemo knjige, ki so dobile znak Z.H.,
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knjige, ki so dobile znak Z.H., skupaj z učenci obravnavam pri pouku slovenskega
jezika,



z učenci se na Knjižnem sejmu udeležimo dogodkov, povezanih z znakom Z.H.
(Praznik Z.H. idr.),



drugo (vključevanje knjig, ki so dobile znak Z.H., v razredno knjižnico,
sodelovanje pri pouku književnosti, literarni natečaji, razstave, druga tekmovanja,
pisanje člankov na spletni strani osnovne šole, teden Z.H.idr.).

8. Na kakšen način in kako pogosto sodelujete s šolskim knjižničarjem pri priporočanju
knjig, ki so dobile znak Z.H.?


Skupaj podava predloge za nabavo knjig.



Skupaj izbereva naslove za domače branje, bralno značko idr.



Skupaj prirejava bralne oz. literarne dogodke (ure pravljic, pogovore z ustvarjalci
idr.)



Sodelujeva pri izvedbi vsebin KIZ

9. S katerimi učitelji se še povezujete pri medpredmetnem povezovanju?
10. Ali priporočate branje knjig, ki so dobile znak Z.H., le tistim učencem, ki imajo bolje
razvite bralne sposobnosti in so nadarjeni? Utemeljite.
11. Katere knjige so po vašem mnenju v zadnjem obdobju najbolj pozitivno vplivale na
branje pri učencih tretje triade osnovne šole? (Harry Potter, še kaj?)
12. Ali menite, da ima priporočanje knjig, ki so dobile znak Z.H., pozitiven vpliv na
branje pri učencih tretje triade osnovne šole? Zakaj da/ne?
13. Za katera dela z znakom Z.H. menite, da so posebej primerna za učence/učenke tretje
triade osnovne šole? Zakaj?
14. Katero od Z.H. ste doslej posebej predstavili učencem/učenkam ali uvrstili na seznam
obveznega branja? Zakaj?
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Priloga 3: Intervju za učence tretje triade
Pozdravljen/a!
Sem Nina Kroflič, študentka Bibliotekarstva in pripravljam magistrsko nalogo Zlate hruške
(Z.H.) v osnovnošolskih knjižnicah: promocija in izposoja. Ker potrebujem podatke o
tvojem odnosu do branja in knjigah z znakom Z.H., te lepo prosim za iskreno sodelovanje
pri intervjuju, ki bi ga v šoli opravila s teboj. Podatki v nalogi bodo anonimni, to pomeni,
da jih bom uporabila tako, da ne bo razvidno, kako si ti osebno odgovarjal na vprašanja.

Ime šole:
Spol:
Starost:
Razred:
Učni uspeh:
Stopnja izobrazbe staršev:

1. Kakšen je tvoj odnos do branja?


Ali rad bereš?



Ti branje predstavlja izziv ali se mu izogibaš?



Kako pogosto bereš? Koliko časa dnevno? Kdaj (pred spanjem, konec tedna,
drugo)?



Kako pogosto prebereš knjigo do konca?



Katere žanre največkrat bereš? (leposlovje, poučne knjige, le knjige za šolo), Ali se
ti zdi branje pomembno?



Zakaj bereš
o obvezno branje,
o rad izvem kaj novega,
o rad se s prijatelji (odraslimi) pogovarjam o prebranih knjigah,
o sem radoveden,
o uživam ob branju,
o želim dobiti priznanje (Cankarjevo itn.),
o želim dobiti dobro oceno,
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o želim biti pri branju boljši od svojih vrstnikov,
o želim ustreči drugim (učitelju, staršem)


Imaš domačo knjižnico?



Si vključen v kakšno obšolsko dejavnost, ki vključuje tudi branje in pogovore o
prebranem?



Katera knjiga, ki si jo v zadnjem času prebral/a, te je najbolj navdušila?



Kdo ti jo je priporočil v branje?



Kako pogosto si izposojaš knjige? Kje?



Katere žanre si najpogosteje izposojaš?

2. Kako ocenjuješ sebe kot bralca?


berem brez napak



tekoče in hitro berem



besedilo v glavnem razumem



sem slab/povprečen/dober bralec

3. Kdo vse je do sedaj vplival na tvoj odnos do branja? (možnosti: starši, brat/sestra, stari
starši, prijatelji, sošolci, drugi vrstniki, učitelji, knjižničarji, ravnatelj, mediji idr.).
Kdo najbolj in kdo najmanj? Na kakšen način? (spodbujajo me k branju, nimajo vpliva
na moj odnos do branja, silijo me k branju)
4. Ali si že slišal/a za znak Z.H.za mladinsko literaturo? Kaj veš o njem? Kje in kako si se
seznanil/a z njim? (učence po potrebi podučim o znaku in priznanju Z.H.)?
5. Katere knjige z znakom Z.H. si doslej prebral/a? Koliko? Katere so ti bile najljubše?
Zakaj?
6. Ali vas in na kakšen način vas šolski knjižničar spodbuja k branju knjig, ki so dobile
znak Z.H. (možnosti: predstavitev knjig, bibliopreventiva, bralni krožek, KIZ,
Informacijsko opismenjevanje idr.)?
7. Ali vas in na kakšen način vas učitelj slovenskega jezika spodbuja k branju knjig, ki so
dobile znak Z.H. (možnosti: domače branje, bralna značka, predstavitev knjig pri
pouku, bralni krožek, KIZ idr.)?
8. Kdo ti je poleg šolskega knjižničarja in učitelja slovenskega jezika še priporočil Z.H. v
branje?
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9. Ali si že kdaj opazil/a plakate in opozorila s knjigami, ki so dobile znak Z.H.? Katera?
Kje?
10. Ali poznaš še kakšne druge načine promocije Z.H. Katere? Se ti zdijo učinkoviti?
Zakaj ja/ne?
11. Ali si pri izbiri knjig pomagaš z znakom Z.H.? Zakaj ja/ne?
12. Ali poznaš razliko med knjigami, ki so dobile znak in tistimi, ki so dobile priznanje
Z.H.? Če jo poznaš, mi jo lahko prosim poveš. Kdo te je seznanil z njo?
13. Kako pogosto si izposojaš oz. rezerviraš Z.H. v šolski knjižnici? Kdo je najbolj vplival
na to, da si izposojaš Z.H. prav v šolski knjižnici? Si izposojaš Z.H. še kje drugje?
Kje? Zakaj prav tam?
14. Ali zaradi Z.H. raje in več bereš? Zakaj?

Kroflič, N. Zlate hruške v slovenskih osnovnošolskih knjižnicah: promocija in izposoja.
Mag. delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo, 2018

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 Kroflič

V Ljubljani, 11. januarja 2018
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IZJAVA KANDIDATKE
Spodaj podpisana Nina Kroflič izjavljam, da je besedilo magistrskega dela v tiskani in
elektronski obliki istovetno, in dovoljujem / ne dovoljujem objavo magistrskega dela na
fakultetnih spletnih straneh.

Datum: 11. januar 2018

Podpis kandidatke:
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