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Izvleček
Namen: Osnovnošolski knjižničarji so prvi v vrsti, ki prek ur knjižničnega informacijskega znanja (KIZ)
vzgajajo mlade uporabnike knjižnic in jih opremljajo s spretnostmi za samostojno lociranje ter pridobivanje
knjižničnega gradiva in informacij. Pri izobraževanju mladih uporabnikov za samostojno rabo poučnega
gradiva igrajo ključno vlogo predvsem strokovna in jasna postavitev knjižničnega gradiva ter dobro
pripravljene in izvedene učne ure po programu KIZ-a (Sušec in Žumer, 2005). Ker je večina raziskav v
slovenskem knjižničnem prostoru s področja postavitve gradiva usmerjenih v leposlovno gradivo ter otroške
in mladinske oddelke splošnih knjižnic, se je v magistrskem delu raziskovala ureditev poučne zbirke v
osnovnošolski knjižnici. Med praktičnim usposabljanjem v šolski knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja je
bila natančno proučena njena postavitev poučnega gradiva in z uro KIZ-a predstavljena učencem šestega
razreda. Ker program KIZ-a (Sušec in Žumer, 2005) v šestem razredu osnovne šole narekuje spoznavanje
sistema Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) in postopno usposabljanje učencev za iskanje po UDK
vrstilcih, je bil glavni namen magistrskega dela ugotoviti, kako ura knjižničnih informacijskih znanj o
postavitvi poučnega gradiva v knjižnici vpliva na njegovo iskanje pri učencih šestega razre da.
Metodologija/pristop: Uporabljeni sta bili anketna metoda in metoda opazovanja. Z anketnim
vprašalnikom, ki je bil prilagojen starostni stopnji učencev šestega razreda osnovne šole in oblikovan kot
delovni list, se je preverjalo iskanje poučnega gradiva v šolski knjižnici, umeščanje določenega poučnega
gradiva v prilagojen sistem UDK in zadovoljstvo s postavitvijo ter težave, ki jih imajo učenci pri iskanju
poučnega gradiva. Z metodo opazovanja smo opazovali samostojno iskanje in rabo poučnega gradiva na
določeno temo. Opazovali so se tudi orientacija učencev po poučni zbirki v šolski knjižnici, čas, ki ga učenci
potrebujejo za iskanje, in količina razlage oziroma število ter vsebina vprašanj, ki jih učenci med iskanjem
postavljajo šolskemu knjižničarju. Da bi ugotovili, kakšen vpliv ima ura KIZ-a o postavitvi poučnega gradiva in
sistemu UDK na šestošolce, je raziskava pri učencih 6. a razreda na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja potekala
9. 6. 2017 po izvedeni učni uri, pri učencih 6. b razreda pa 22. 5. 2017 pred izvedeno uro in brez predhodne
razlage o postavitvi poučnega gradiva.
Rezultati: Učenci obeh razredov so bili pri iskanju poučnega gradiva v šolski knjižnici dokaj uspešni. Večje
razlike so se pokazale predvsem pri orientaciji po šolski knjižnici ter poučni zbirki in času, ki so ga
potrebovali za pridobitev gradiva na zahtevano temo. Velika večina učencev 6. a razreda je v primerjavi z
svojimi vrstniki v 6. b razredu zahtevano poučno gradivo našla hitreje, vsebina gradiva je bolj natančno
opisovala zahtevano temo, našli so več poučnega gradiva, predvsem pa so bili pri iskanju bolj samozavestni.
Omejitev raziskave: Pri uporabi rezultatov se je treba zavedati pomanjkljivosti anketnega vprašalnika in
opazovanja kot instrumentov za zbiranje podatkov. Poleg tega je vzorec v raziskavi premajhen in
nereprezentativen, da bi lahko rezultate posplošili na celotno populacijo. Tako lahko le predvidevamo, da
pridobljeni rezultati odražajo splošen pomen učne ure KIZ-a o postavitvi in iskanju poučnega gradiva v šolski
knjižnici.
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Izvirnost/uporabnost raziskave: Za potrebe raziskave je bila oblikovana učna ura, ki bi lahko šolskim
knjižničarjem pomagala ali dala navdih za poučevanje o postavitvi poučnega gradiva in sistemu UDK.
Prevod v angleščino
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science and Book Studies,
Master´s Study Programme in Library Science
Title: Education for independent use of non-fiction books in the primary school library
Kyewords: shelving system, school library, non-ficiton books, UDC, library media program, Slovenia
Abstract
Objective: By means of library media programs (LMPs), primary school librarians are at the forefront of
educating young library users and teaching them the skills necessary for the independent location and
acquisition of bibliographic materials and information. In teaching young library users about the
independent use of non-fiction works, a professional and transparent shelving system and well prepared
and implemented LMP (2005) lessons play an essential role. Because the majority of research studies into
Slovenian library services focus on fiction and library departments with children’s and young adult
literature, my master's thesis focuses on the shelving of non-fiction collections in primary school libraries.
Closely studied during workplace training at the Vito Kraigher Primary School library was the non-fiction
shelving system that was presented to sixth graders in an LMP lesson. Because the LMP program (2005)
indicates familiarization with the universal decimal classification (UDC) system and the gradual introduction
of pupils to locating bibliographic sources according to UDC classifiers, the base objective of my master's
thesis was to determine to what extent LMP lessons covering the non-fiction shelving system can enhance a
pupil's ability to find them.
Methods/approach: The study made use of a questionnaire and the observation method. Tested by means
of a questionnaire in the form of a work sheet adapted for sixth grade pupils were the knowledge on the
location of non-fiction books in the school library, the knowledge on the classification of certain non-fiction
books according to the adapted UDC system and satisfaction with it, and the problems faced by pupils in
locating non-fiction literature. The ability to independently locate and utilize non-fiction literature covering
a predefined topic was studied using the observation method. Also observed was the pupils' ability to get
around the non-fiction collection at the school library, the time required by pupils to find the sought piece
of non-fiction, and the amount of explaining needed or the content of questions posed by the pupils to the
librarian during their locating of the sought piece of literature. To determine how effective LMP lessons
about non-fiction shelving and the UDC system are with sixth graders, the study at Vito Kraigher Primary
School was conducted in two phases. The first phase included pupils of grade 6A and was conducted on 9
June 2017, following the implementation of the lesson; and the second phase including pupils of grade 6B
was conducted on 22 May 2017, before the lesson and without any preliminary explanation on the non fiction shelving system.
Results: Pupils of both grades were fairly successful in locating non-fiction materials literature in the school
library. There were some notable differences in terms of getting around the school library and non-fiction
collection, and in the time required to find the literature covering the predefined topic. The majority of
grade 6A pupils found the required non-fiction faster than their peers from grade 6B. Additionally, the
contents of the literature found by the pupils were more related to the predefined topic, they found more
literature, and were more confident in searching for the library materials.
Study limitations: Analyzing the results, it has to be noted that the questionnaire and observation method
which were used to gather the data have certain drawbacks. In addition, the study sample was too small
and not representative enough to draw generalized conclusions for the entire population. Therefore, it can
only be assumed that the acquired results reflect the significance of LMP lessons on the shelving system
and the locating of non-fiction in school libraries in general.
Originality/usability of the study: For the purpose of the study, a lesson was conducted to aid and inspire
librarians in teaching about non-fiction shelving and setting up the UDC system.
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UVOD
V času, ko se je knjižnična dejavnost začela v celoti usmerjati v same uporabnike

knjižnic, je prišlo tudi do korenite spremembe pri postavitvi knjižničnega gradiva.
Skladiščni sistem postavitve je zamenjala postavitev v prostem pristopu, ki temelji na
klasifikacijskem sistemu Univerzalne decimalne klasifikacije (v nadaljevanju UDK). Temu
trendu so v skladu s prvim standardom za šolske knjižnice (Navodila o ureditvi in delu
šolskih knjižnic, 1964) začele slediti tudi šolske knjižnice. S tem sta postali uporabnikova
samostojnost in svobodna volja pri iskanju ter pridobivanju informacij in knjižničnega
gradiva v vseh vrstah knjižnic ne le želja knjižničarjev, temveč tudi pravica vsakega
uporabnika. Z novo postavitvijo se je knjižnica obvezala, da bo uporabnike za izrabljanje te
možnosti tudi usposabljala (Novljan, 1996a). K temu jih zavezuje tudi Zakon o
knjižničarstvu (2001) (v nadaljevanju ZKnj), ki v drugem členu jasno narekuje, da mora
knjižnica izobraževati svoje uporabnike in jih tudi informacijsko opismenjevati. Šolske
knjižnice to nalogo udejanjajo prek učnih ur po programu knjižničnega informacijskega
znanja (v nadaljevanju KIZ), s katerim se srečajo prav vsi šoloobvezni otroci. Vendar za
potrebe izobraževanja in informacijskega opismenjevanja nista dovolj zgolj knjižničar in
njegovo strokovno znanje. Steinbuch (2010) navaja, da mora šolska knjižnica v ta namen
enakomerno razvijati vse dejavnike za uresničevanje nalog s področja informacijskega
opismenjevanja, najmanj v obsegu, ki jih za šolske knjižnice določa Pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003).
Verlič in Repinc (2000) menita, da je bilo premalo strojenega na področju
izobraževanja o lociranju in uporabi različnih virov pri pouku, s čimer učencem
privzgajamo spretnosti za učenje pri različnih šolskih predmetih. Učenci morajo že v
osnovni šoli iskati in uporabljati poučno gradivo za reševanje najrazličnejših informacijskih
problemov, ki so povezani s šolskimi obveznostmi. Da bi se lahko svobodno orientirali po
šolski knjižnici in bili pri iskanju ter rabi poučnega gradiva neodvisni od šolskega
knjižničarja, jih je treba opremljati z veščinami samostojnega iskanja in jih za to tudi
izobraževati. Za potrebe takšnega izobraževanja mora imeti osnovnošolska knjižnica
dobro razvita dva pomembna dejavnika, ki bosta v magistrskem delu, vsak v svojem
poglavju, bolj podrobno predstavljena, in sicer šolska knjižnica mora imeti dobro
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premišljeno postavitev knjižničnega gradiva, pri čemer bo večji ozir namenjen poučnemu
gradivu, in dobro načrtovane učne ure po programu KIZ.
Večina raziskav v slovenskem knjižničnem prostoru, ki temeljijo na postavitvi
knjižničnega gradiva za otroke in mladino, je usmerjenih v proučevanje ureditve
leposlovnega gradiva, predvsem na otroških in mladinskih oddelkih splošnih knjižnic. Pri
tem je postavitev poučnega gradiva za otroke in mladino nekoliko zanemarjena. Z
magistrskim delom bo raziskana prav postavitev poučnega gradiva v osnovnošolski
knjižnici in izobraževanje učencev za njegovo samostojno rabo. Za boljše razumevanje
današnjih standardov in priporočil o postavitvi knjižničnega gradiva v šolski knjižnici bodo
raziskani začetki ustanavljanja šolskih knjižnic na Slovenskem ter razvoj normativov in
smernic za njihovo delo. Poleg tega bodo prikazani tudi današnji standardi in priporočila
za postavitev knjižničnega gradiva v šolski knjižnici, s posebnim poudarkom na poučnem
gradivu, in proučevana postavitev gradiva v šolski knjižnici Osnovne šole dr. Vita
Kraigherja.
Glavni namen magistrskega dela je tako odgovoriti na raziskovalno vprašanje, kako
ura knjižničnega informacijskega znanja o postavitvi poučnega gradiva vpliva na njegovo
iskanje pri učencih 6. razreda. Z raziskavo, ki bo potekala med praktičnim usposabljanjem
v knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, bo ugotovljeno, kako učna ura KIZ-a o
postavitvi in iskanju poučnega gradiva v šolski knjižnici vpliva na uspešnost šestošolcev pri
njegovem iskanju in uvrščanju poučnega gradiva v prilagojen sistem UDK šolske knjižnice.
Zanimalo nas je tudi, kako so šestošolci zadovoljni s postavitvijo poučnega gradiva in
kakšne težave imajo pri njegovem iskanju. Poučna zbirka v šolski knjižnici Osnovne šole dr.
Vita Kraigherja je razdeljena na dva oddelka, in sicer oddelek poučnega gradiva za prvo in
drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, kjer je gradivo razporejeno po vsebinskih sklopih,
in na oddelek za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje, kjer je gradivo postavljeno po
prilagojenem sistemu UDK. Učenci 6. razreda Osnovne šole dr. Vita Kraigherja so bili
izbrani kot vzorec za raziskovanje, saj se zaradi take postavitve poučnega gradiva v šolski
knjižnici še niso srečali s sistemom UDK. Za ugotavljanje dejanskega pomena ure bodo
učenci 6. a razreda pred raziskovanjem deležni učne ure KIZ-a. Učencem 6. b razreda se
pred raziskavo ne bo podalo znanje o iskanju poučnega gradiva in sistemu UDK. Poleg
tega bo z raziskavo ugotovljeno, kako samostojni so učenci pri iskanju poučnega gradiva,
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zato bo poleg anketne metode uporabljena tudi metoda opazovanja. Raziskati namreč
želimo, kako učna ura KIZ-a vpliva na postavljanje vprašanj knjižničarju pri iskanju
poučnega gradiva na določeno temo, čas, ki ga učenci potrebujejo, da poiščejo primerno
poučno gradivo, in samo orientacijo šestošolcev po proučevani šolski knjižnici. Na podlagi
pregledane literature o učnih urah KIZ-a in iskanju gradiva ter informacij v šolski knjižnici
predvidevamo, da bodo učenci, ki bodo pred raziskavo deležni učne ure, bolj samostojni,
našli več gradiva na zahtevano temo in pri tem postavljali manj vprašanj šolskemu
knjižničarju.
Učna ura KIZ-a o postavitvi poučnega gradiva, njen didaktični proces in rezultati
raziskave so predstavljeni na koncu magistrskega dela.
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
OPREDELITEV ŠOLSKE KNJIŽNICE
Šolska knjižnica je umeščena v dva sistema, znotraj katerih mora delovati. Je

obvezni sestavni del šolskega sistema in vzgojno-izobraževalnega dela na šoli ter hkrati
tudi informacijsko središče, ki s svojimi storitvami zadovoljuje potrebe svojih uporabnikov,
tako učencev kot tudi strokovnih delavcev šole. Prav zaradi tega je šolska knjižnica
opredeljena s šolsko in tudi knjižničarsko zakonodajo. Sistem vzgoje in izobraževanja ureja
šolska zakonodaja, pri tem igrajo glavno vlogo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (1996) (v nadaljevanju ZOFVI) ter tudi vsi predpisi, ki izhajajo iz te
zakonodaje. ZOFVI (1996) v 68. členu narekuje, da mora imeti vsaka šola knjižnico, ki zbira
knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje in opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo
kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Po strokovni plati morajo šolske
knjižnice slediti knjižničarskim pravilom, priporočilom in smernicam, saj so umeščene v
knjižnični sistem, ki ga ureja ZKnj (Fekonja, 2016). ZKnj (2001) šolsko knjižnico v 28. členu
označi kot podporo izobraževalnemu procesu, ki z izvajanjem knjižnične dejavnosti skrbi
predvsem za učence in strokovne delavce šole, Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične
dejavnosti kot javne službe (2003) pa v 24. členu opredeli izobraževalne zavode, v katerih
mora šolska knjižnica delovati.
Konec leta 2015 je ZKnj doživel nekaj sprememb in dopolnitev ter se dotaknil tudi
šolskih knjižnic. Fekonja (2016) meni, da se kljub spremembi zakonodaje v praksi in
dejanskemu delovanju šolskih knjižnic ne spremeni nič, vendar je zakon zgolj sledil
dejanskemu delovanju. S prenovo ZKnj šolske knjižnice, ki niso samostojne knjižnice, ne
morejo opravljati javne službe in ne izvajajo več knjižnične dejavnosti kot javne službe,
vendar opravljajo knjižnično dejavnost, potrebno za izvajanje javne službe na področju
vzgoje in izobraževanja. Ker ministrstvo, ki je pristojno za izobraževanje, še ni izdalo
novega pravilnika za omenjeno dejavnost, morajo šolske knjižnice do nadaljnjega še
vedno izvajati knjižnično dejavnost v okviru starega pravilnika. Čeprav prihaja do
sprememb, bo knjižničarska stroka s strokovnimi priporočili, ki veljajo za vse vrste knjižnic,
pomagala razvijati tudi šolske knjižnice, saj so del knjižničnega sistema (Steinbuch, 2011).
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Poslanstvo in naloge šolske knjižnice
Šolska knjižnica mora enakopravno vsem članom šolske knjižnice zagotavljati

storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo, da postanejo kritični misleci in
učinkoviti uporabniki informacij na različnih nosilcih in v različnih oblikah ter formatih
(IFLA/UNESCO: manifest o šolskih knjižnicah, 2001). Idejni načrt razvoja slovenskih šolskih
knjižnic (1995), IFLA/Unescove smernice za šolske knjižnice (2003) in IFLA/Unescov
manifest o šolskih knjižnicah (2001) narekujejo, da se mora šolska knjižnica s svojim
gradivom in programom dela enakovredno vključevati v vzgojno-izobraževalni proces šole
in mora biti poleg tega kot informacijsko središče vključena v temeljno funkcijo pouka ter
vzgojo in izobraževanje učencev. S tem šolska knjižnica skrbi za informacije in ideje, ki so
osnova za uspešno delovanje v današnji informacijski družbi, in učence opremlja s
spretnostmi za vseživljenjsko učenje, razvija njihovo domišljijo in jim omogoča, da živijo
kot odgovorni državljani (IFLA/UNESCO: manifest o šolskih knjižnicah, 2001).
Ker je šolska knjižnica bistvena pri dolgoročni strategiji za razvoj pismenosti, vzgoje
in izobrazbe ter za oskrbo z informacijami in ekonomski, socialni in kulturni razvoj svojih
uporabnikov, mora v ta namen izvajati sledeče naloge, ki opredeljujejo njeno delovanje in
storitve (IFLA/UNESCO: manifest o šolskih knjižnicah, 2001):


podpiranje in pospeševanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, opisanih v poslanstvu
šole in učnem načrtu;



pri otrocih za vse življenje razvija in vzdržuje navade in veselje do branja, učenja in
uporabe knjižnic;



omogočanje priložnosti za pridobivanje izkušenj v ustvarjanju in uporabi informacij
za razvijanje znanja, razumevanja, domišljije in užitka;



podpiranje vseh učencev 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;



zagotavljanje dostopa do lokalnih, regionalnih, nacionalnih in globalnih virov ter
ustvarjanje priložnosti, ki izpostavljajo učence različnim idejam, izkušnjam in
mnenjem;



organiziranje dejavnosti, ki spodbujajo kulturno in socialno zavedanje ter
občutljivost;
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delo z učenci, učitelji, upravitelji in starši, da bi dosegli poslanstvo šole;



razglašanje koncepta intelektualne svobode in dostopa do informacij je bistveno
za učinkovito in odgovorno državljanstvo v demokratični družbi;



pospeševanje branja ter zagotavljanje virov in storitev šolske knjižnice vsej
skupnosti in širše.

2.2

RAZVOJ ŠOLSKIH KNJIŽNIC V SLOVENIJI
Za razumevanje potrebe po oblikovanju in nenehnem nadgrajevanju navodil in

smernic za delo šolskih knjižnic v Sloveniji moramo poznati njihove začetke. Temelji
slovenskih šolskih knjižnic so se zasnovali v 19. stoletju, ko je posebni dvorni dekret
dovoljeval ustanavljanje knjižnic v gimnazijah avstro-ogrske monarhije, v krajih, kjer ni
bilo licejske knjižnice (Berčič, 1983). Novljan (1994) navaja, da sta začetke ustanavljanja
knjižnic v slovenskih osnovnih in srednjih šolah spremljali dve poglavitni značilnosti. Pod
prvo značilnost uvršča zavedanje države o pomenu knjig za učitelja in učenca, zato je
namen šolskih knjižnic, njihovo vodenje in organizacijo urejala z državnimi uredbami.
Hkratni pojav šolarske knjižnice, ki je skrbela za knjižno gradivo za učence, in učiteljske
knjižnice, ki je s strokovnim pedagoškim in didaktičnim gradivom oskrbovala učiteljski
kader na ljudskih šolah, pa je druga značilnost uvajanja knjižnic v šole na Slovenskem.
Leta 1849 je izšla ministrska organizacijska odredba, ki je bila prelomna za
vpeljevanje bibliotekarske stroke na področju slovenskih šolskih knjižnic. Narekovala je
oblikovanje knjižničnega fonda, pravice uporabe knjižnice in tudi njeno vodenje. Za
odgovornega vodjo knjižnice je postavila šolskega upravitelja, v njej pa so delali profesorji,
ki so morali voditi inventarno knjigo in do potankosti poznati knjižnični fond, saj so le tako
lahko svetovali svojim učencem pri izbiri gradiva (Berčič, 1983). Leta 1865 je izšel tudi
priročnik E. Fostermanna, ki je skupaj z omenjeno odredbo v šolske knjižnice uvajal
bibliotekarsko strokovno poslovanje. Prve šolske knjižnice na ljudskih šolah so bile
ustanovljene leta 1866, do leta 1869 pa so bile v vsakem šolskem okraju ustanovljene
učiteljske knjižnice in šolske knjižnice na učiteljiščih, postopoma pa tudi šolske knjižnice v
osnovnih šolah (Bahor, 2015). Leta 1870 je uredba o ustanavljanju šolskih knjižnic
utemeljila šolsko knjižnico, tako šolarsko kot tudi učiteljsko, kot nujno potrebno za
uspešen razvoj pouka in širjenje primarnega branja za intelektualni in moralni razvoj
mladine. Državna regulacija, ki je oblikovala strokovno vodenje šolske knjižnice, vse od
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oblikovanja zaloge, označevanja lastništva, vodenja inventarne knjige in kataloga,
postavitve v okviru strokovnih skupin do postopkov izposoje, je pospešila njihov razvoj in
jim s tem omogočila delovanje. Strogo bdenje države nad delom šolskih knjižnic je imelo
tudi svoje slabosti. Predvsem je močno vplivalo na samega uporabnika, saj ni upoštevalo
njegovih potreb in želja (Novljan, 1996a). Država je namreč določala, kakšno knjižnico in
kako izobraženega uporabnika želi. Navodila so bila zelo natančna, še posebej na področju
kriterijev in postopkov za nabavo knjižnega gradiva, poleg tega so bile knjižnice izredno
slabo financirane. V vseh uredbah, ki so izšle leta 1929 (Zakon o srednjih šolah, Zakon o
učiteljskih knjižnicah in Zakon o narodnih šolah), je manjkalo konkretno določilo o
financerju in višini sredstev za nakup knjižnega gradiva (Pirjevec, 1940). Berčič (1983) po
podatkih državne statistike navaja, da je bilo leta 1940 na Slovenskem 971 šolskih knjižnic,
ki so skupaj hranile 846.000 knjig.
Kljub temu da so šolske knjižnice v času druge svetovne vojne utrpele največ
škode, se je po vojni tradicija dostopnosti knjig na šolah nadaljevala. Država je nadzor nad
šolskimi knjižnicami prepustila šolam in šolskemu sistemu, ki se je sicer zavedal pomena
šolskih knjižnic, vendar jim ni nikoli dal toliko veljave, da bi sprejel temeljne standarde in
normative za njihovo delo, da bi lahko v okviru danih načel sodelovale ter bile integrirane
v vsako šolo in vzgojno-izobraževalno delo (Novljan, 1994).
Pomembno vlogo in zavzetost pri razvoju šolskih knjižnic je imela predvsem
knjižničarska stroka, ki je šolske knjižnice vseskozi smatrala za enakovredne vsem drugim
vrstam knjižnic. Skrbela je za oblikovanje strokovnih navodil, za njihovo organizacijo in jih
tudi času primerno dopolnjevala ter jih skušala uveljaviti v šolskem polju, saj se je
zavedala njihove dodatne in zelo pomembne naloge pri osnovnem opismenjevanju ljudi
za samostojno in aktivno uporabo knjižnice in njenih virov (Novljan, 1996a).
Stružnik (1999b) navaja, da je prvi Zakon o knjižnicah iz leta 1961 med drugim
obravnaval tudi problematiko šolskih knjižnic. Pomembno je poudariti, da je zakon uvedel
izraz šolska knjižnica in jo uvrstil v sestav šole, vendar jim pri tem ni predpisal posebnega
pomena. Poleg tega ni opredelil posameznih vrst knjižnic in njihovih nalog, zato je bil za
organizacijo, delovanje in uveljavljanje šolskih knjižnic presplošen. Prav tako ni določal
šolskemu sistemu obvezne in strokovne organizacije knjižnice na vsaki šoli in predvideval
delitve na šolarske knjižnice, ki so jih prištevali med ljudske knjižnice, in učiteljske, ki so
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spadale med strokovne knjižnice (Novljan, 1996a). Svet za kulturo in prosveto Ljudske
Republike Slovenije je nato leto po sprejemu zakona sestavil še Pravilnik o sestavi in
vodenju registra knjižnic (Gabrič, 2000), tako je Zavod za statistiko šolske knjižnice že
beležil kot eno združeno enoto (Novljan, 1996a). Na osnovi zbranih podatkov iz Zavoda za
statistiko za šolsko leto 1960/1961 je Šlajpah (1983) izdelala analizo stanja slovenskih
šolskih knjižnic in ugotovila, da je imelo 82,1 % osnovnih in srednjih šol šolsko knjižnico,
med katerimi so bile najštevilčnejše osnovnošolske knjižnice. Poleg tega je ugotovila, da je
knjižnično zbirko, ki je bila v prostem pristopu le v 37,9 % šol, večinoma sestavljalo
leposlovje s 84-odstotnim deležem. Ker so šolske knjižnice glede urejenosti na splošno že
zaostajale za javnimi knjižnicami, je bilo treba izdelati predloge za izboljšanje njihovega
stanja (Gabrič, 2000). S tem so se začeli oblikovati prva navodila in standardi o
organizaciji, nalogah in delu šolskih knjižnic, ki so v magistrskem delu predstavljeni v
naslednjem poglavju.
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POSTAVITEV POUČNEGA GRADIVA V ŠOLSKI KNJIŽNICI
OPREDELITEV POUČNEGA GRADIVA
Postavitev zbirke knjižničnega gradiva je oblikovana na podlagi več kriterijev. Poleg

osnovne delitve knjižnične zbirke na uporabnike se uporablja tudi delitev glede na
funkcionalno zvrst gradiva. Tako je gradivo v knjižnicah razdeljeno na leposlovno in
strokovno gradivo (Kobal, 2009).
Kljub temu da lahko izraz strokovno gradivo za otroke in mladino zasledimo v
različnih slovenskih standardih in smernicah s področja bibliotekarstva in tudi v
zakonodaji, se v slovenskem literarnem prostoru za otroke in mladino uporablja izraz
poučna literatura. V poučno literaturo za otroke in mladino uvrščamo poučne knjige, ki
primarno izhajajo iz dejanskih informacij o našem okolju in nas samih. Podajanje
informacij v poučni knjigi ni podrejeno literarni obdelavi, saj je njihov glavni namen
informiranje in hkrati tudi motiviranje, predvsem pa poučevanje. Izraza za omenjeno
gradivo se ne uporablja, ko govorimo o gradivu, ki je namenjeno odraslim. Tako se za
odrasle bolj pogosto uporabljata izraza stvarna oziroma strokovna literatura (Bilban,
2014). V magistrskem delu smo za poimenovanje strokovnega gradiva za otroke in
mladino uporabljali izraz poučno gradivo, medtem ko smo za strokovne delavce šole
uporabljali izraz strokovno gradivo.
3.2

UREDITEV KNJIŽNICE IN PROST PRISTOP
Pinter (2004) meni, da se uporabniki ne zavedamo pomena preglednega in

funkcionalno urejenega knjižničnega prostora, dokler ta izpolnjuje mero pričakovane
organiziranosti. Navaja, da nejasna in celo enigmatična razporeditev knjižničnih kapacitet
in gradiva povsem negativno vpliva na aktivnost uporabnikov knjižnice. Tako pregledno
organizirana knjižnična zbirka predstavlja pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost
iskanja knjižničnega gradiva. Poleg tega meni, da je treba na organizacijo knjižničnega
gradiva gledati kot na splošni referenčni okvir, ki zahteva posebno skrb. Ta se odraža
predvsem v načrtovanju knjižnične zbirke in spremljanju ter analiziranju njene uporabe.
Do uveljavitve postavitve knjižnične zbirke v prost pristop so imele knjižnice
večinoma skladiščni sistem postavitve. V splošnih knjižnicah je sistem upošteval tekočo
številko dotoka knjižničnega gradiva. Uporabniki knjižnic so morali do podatkov o
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knjižničnem gradivu dostopati zgolj prek knjižničnega kataloga, pri pridobivanju informacij
pa so bili odvisni od posrednika oziroma knjižničarja (Kobal, 2009). V šolskih knjižnicah je
bil sistem pridobivanja knjižničnega gradiva še bolj odvisen od samega knjižničarja, saj kar
76,5 % šolskih knjižnic do šolskega leta 1960/1961 ni imelo nobenega kataloga
knjižničnega gradiva. Povprečna podoba šolske knjižnice je bila še zmeraj zaklenjena
omara v kotu učilnice, ki jo je ob določenem času odprl učitelj in učencem delil knjige, ki
so bile večinoma leposlovne (Šlajpah, 1983).
V 60. letih prejšnjega stoletja se je pričelo obdobje, v katerem se je knjižnična
dejavnost začela v celoti usmerjati v uporabnika, zato so splošne knjižnice svojo knjižnično
zbirko postopoma začele postavljati v prost pristop (Kobal, 2009). Tudi šolske knjižnice so
začele slediti trendu in v skladu z Navodili o ureditvi in delu šolskih knjižnic (1964) začele
svojo knjižnično zbirko postavljati v prost pristop, s tem pa so postali uporabniki
popolnoma svobodni in samostojni pri izbiranju knjig med različnimi naslovi v knjižnični
zbirki.
Postavitev v prostem pristopu temelji na klasifikacijskem sistemu Univerzalne
decimalne klasifikacije, ki je bila konec 50. let prejšnjega stoletja sprejeta za knjižnično
sistematiko in je postopoma postala glavni klasifikacijski sistem v vseh vrstah knjižnic v
Sloveniji (Naprudnik, 1961). To obdobje v razvoju slovenskega knjižničarstva ni bilo
revolucionarno zgolj z vidika preoblikovanja uporabnikovega pristopa do knjižnične zbirke,
vendar so se v tem času zgodili tudi pomembni premiki v razumevanju mladega bralca, ki
zaradi svoje starosti pri iskanju in posredovanju knjižničnega gradiva potrebuje posebno
skrb (Kobal, 2009).
3.2.1

Univerzalna decimalna klasifikacija
Ker je knjižnica namenjena uporabnikom, je bilo treba načrtovati in oblikovati

knjižnično klasifikacijo, ki bi uporabnikom omogočila iskanje gradiva, ne da bi pri tem
morali poznati bibliografske podatke in bili odvisni od knjižničarja (Šauperl, 2003).
Univerzalna decimalna klasifikacija je poleg Dewejeve klasifikacije, Klasifikacije Kongresne
knjižnice in Blissove bibliografske klasifikacije ena izmed najbolj razširjenih in splošnih
klasifikacijskih sistemov za razvrščanje vsebine knjižničnega gradiva. Primerna je za razne
namene (Šauperl, 2003):
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za urejanje zbirk in seznamov,



za urejanje informacij, dokumentov in predmetov,



za podrobno in natančno ali grobo urejanje,



za urejanje velikih ali majhnih zbirk in seznamov,



za iskanje in priklic informacij, dokumentov in predmetov v tako urejenih zbirkah
in seznamih.
To pomeni, da jo lahko zaradi njene vsestranskosti uporabljamo v različnih okoljih,

tako knjižnicah, muzejih, arhivih kot tudi podatkovnih bazah na spletnih straneh
(Razpotnik in Rozman, 2006). Šauperl (2003) navaja, da lahko značilnost njene
univerzalnosti spremljamo skozi dva vidika. UDK obsega vsa področja človekovega znanja
in vedenja, to pomeni, da je primerna za organizacijo zbirk, ki zajemajo vse znanje. Poleg
tega pa lahko pomeni tudi mednarodno uporabnost, saj ni odvisna od jezika ali pisave ter
je po navadi preprosta za uporabo. Z UDK klasifikacijo razvrščamo predmete in pojme v
skupine glede na skupne značilnosti in jih postavljamo v ustrezen odnos z drugimi
predmeti in pojmi, vključenimi v klasifikacijsko shemo (Razpotnik in Rozman, 2006). UDK
je namreč hierarhična klasifikacija, to pomeni, da je mogoče vsak razred dodatno deliti
glede na njegove logične sestavne dele, poleg tega je tudi sintetična, kar pomeni, da lahko
iz numeričnih oznak vseh razredov in podrazredov sestavimo nove kombinacije in vanjo
vgrajujemo vrstilce za nove vsebine (Šauperl, 2003).
UDK je v Sloveniji prišla v širšo rabo po drugi svetovni vojni, vendar ima po svetu še
daljšo tradicijo. Proti koncu 19. stoletja sta Paul Otlet in Hanry La Fontaine po vzoru
Deweyeve klasifikacije želela izdelati primeren klasifikacijski sistem za njuno celovito
bibliografijo, ki bi obsegala vse, kar je bilo natisnjeno od Gutembergovega izuma tiska
dalje. Ker je avtorja prirejanje in izboljšanje Deweyeve klasifikacije popolnoma prevzelo,
je bila vsaka nadaljnja izdaja Classification décimale universelle obsežnejša in vsebovala
več gesel (Šauperl, 2003). Uredništvo UDK-ja s sedežem v Haagu od leta 1992 izdaja
mednarodno standardno zbirko UDK vrstilcev v elektronski obliki. O njenem velikem
pomenu pri razvrščanju dokumentov po vsebini pričajo številne izdaje v različnih dolžinah
in prevodi v več kot trideset različnih jezikov (Razpotnik in Rozman, 2006). Kljub številnim
prednostim, ki jih ponuja UDK, pa Razpotnik in Rozman (2006) v njej vidita tudi veliko
pomanjkljivost. UDK shema namreč pri določenih vrstilcih zaostaja za razvojem, saj se
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obstoječa in nova znanja spreminjajo in razvijajo, kar seveda povzroča, da so tovrstna
področja UDK-ja nekoliko neuravnotežena.
UDK je osnovana na delitvi znanja na discipline, kar pomeni, da je disciplina
osnovno raziskovalno področje, kot so filozofija, naravoslovje, družboslovje, zgodovina in
verstvo. Discipline se lahko naprej delijo v poddiscipline, ki sodijo v posamezno disciplino.
Naravoslovje se tako deli na matematiko, astronomijo, fiziko, kemijo, geologijo,
paleontologijo in biologijo. UDK se deli v razrede. Razred je skupina članov, ki imajo nekaj
skupnega. Lahko je enostaven ali sestavljen. Najosnovnejši razred imenujemo oddelek.
UDK ima devet oddelkov, ki so označeni z enoznačnim simbolom (Šauperl, 2003).
Pojme v UDK-ju označujemo z določenimi črkami, številkami in/ali simboli, ki jih
imenujemo vrstilci. Vrstilec torej označuje vsebino razreda in njegov položaj v hierarhiji
sistema. Najširši pojmi so označeni z eno samo arabsko številko, podrejeni pa s krajšim ali
daljšim nizom arabskih številk ali nizom arabskih številk skupaj z dovoljenimi simboli.
Vrstilci se širijo kot decimalna števila. Dolžine vrstilcev razkrivajo, kako so si pojmi med
seboj podrejeni ali nadrejeni. Tako ima vrstilec v klasifikaciji dve nalogi. V prvi vrsti ureja
vrstni red med pojmi in poleg tega odraža tudi hierarhično raven pojmov (Šauperl, 2003).
Sternad (2014) navaja, da so glavni vir tablice, ki v obliki sistematičnega seznama
vsebujejo vrstilce z opisi in navodili. Tablice se delijo na glavne in pomožne. V glavnih
tablicah je zbranih devet glavnih vrstilcev, ki označujejo posamezne predmete in pojme:
0 splošno,
1 filozofija in psihologija,
2 verstvo in bogoslovje,
3 družbene vede,
5 matematika in naravoslovje,
6 uporabne znanosti, medicina in tehnika,
7 umetnost, arhitektura, fotografija, glasba in šport,
8 jezikoslovje, filologija, leposlovje in literarna veda,
9 domoznanstvo, zemljepis, biografije in zgodovina.
Oddelek 4 je na osnovi Deweyeve decimalne klasifikacije v najzgodnejših izdajah
vseboval jezikoslovje, vendar je to področje kasneje začel pokrivati vrstilec 8. Tako je
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oddelek 4 trenutno prost, ni pa izključeno, da se razredi v prihodnosti ne bodo spremenili,
če bodo tako narekovale potrebe (Šauperl, 2003).
V pomožnih tablicah so zbrani splošni privesni vrstilci, ki označujejo splošne
značilnosti, ki so skupni mnogim predmetom. Da se pojmi v klasifikaciji ne bi ponavljali in
da ne bi prišlo do prevelikega naraščanja obsega tabel, jih je bilo smiselno, za ohranjanje
njihove oblike in pomena, izločiti iz glavnih tablic in oblikovati fasetno strukturo pomožnih
vrstilcev. Splošni privesni vrstilci se delijo enako kot glavni vrstilci, po desetinskem
principu, in imajo svoje značilne simbole. H glavnim vrstilcem tako lahko privešamo
sledeče privesne vrstilce (Sternad, 2014):


splošni privesni vrstilec za jezik,



splošni privesni vrstilec za obliko,



splošni privesni vrstilec za kraj,



splošni privesni vrstilec za rase in ljudstva,



splošni privesni vrstilec za čas,



splošni privesni vrstilec za vidik in



splošni privesni vrstilec za materiale, osebe in značilnosti oseb.
Splošne privesne vrstilce lahko uporabljamo pri vseh glavnih vrstilcih, drugo vrsto

privesnih vrstilcev, posebne privesne vrstilce pa lahko uporabljamo le s točno določenimi
glavnimi vrstilci. Posebne privesne vrstilce uporabljamo za podrobnejšo označitev vsebine
dokumenta in so na začetku tistega razreda, kjer je njihova uporaba dovoljena, označeni
so z navpično črto (Šauperl, 2003).
Kot smo že omenili, je mogoče Univerzalno decimalno klasifikacijo uporabljati v
različne namene. Pri tem Šauperl (2003) opozarja, da je pomembno, da jo v knjižnici
uporabljajo v skladu z nameni naše knjižnične zbirke. Služi nam lahko za dva povsem
različna namena, in sicer za signaturo, pri kateri si izberemo samo en vrstilec, ki sme biti
poljubno kratek. Pri taki vrsti uporabe klasifikacije govorimo o postavitvenem UDK-ju
oziroma postavitvenem vrstilcu. Poleg tega je lahko vrstilec UDK v pomoč pri vsebinskem
opisu dokumentov. Pri tej vrsti uporabe lahko glede na vsebino dokumenta za njegov opis
izberemo enega ali več vrstilcev, ki jih oblikujemo v popolne vrstilce, ki ohranijo izraznost
v celoti ali le z glavnimi pojmi. UDK se je v slovenskih knjižnicah zelo dobro uveljavila.
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Sternad (2014) njeno uporabnost vidi predvsem zaradi njene učinkovitosti pri urejanju
bibliografskih zapisov, saj pri tem nudi sistematičen in znanstven pregled celotnega
gradiva in knjižnične zbirke. Poleg tega se njena uporabnost izraža tudi pri:


iskanju informacij in knjižničnega gradiva,



oblikovanju prostega pristopa do knjižničnega gradiva in



vodenju nabavne politike.
Ker se v magistrskem delu ukvarjamo s postavitvijo in iskanjem poučne literature,

smo raziskovali postavitveni UDK sistem oziroma signaturo, ki jo šolska knjižnica Osnovne
šole dr. Vita Kraigherja uporablja za ureditev zbirke poučnega gradiva za otroke in
mladino.
3.3

RAZVOJ POSTAVITVE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA OTROKE IN MLADINO V
SLOVENIJI
Urejanje knjižničnega gradiva za otroke in mladino se je začelo leta 1961, in sicer

na oddelkih za otroke in mladino v splošnih knjižnicah. Sekcija za ljudsko knjižničarstvo pri
Društvu bibliotekarjev Slovenije in republiška inštruktorska komisija pri Svetu za prosveto
in kulturo Ljudske Republike Slovenije sta sprejeli predlog Pionirske knjižnice v Ljubljani.
Ta je oblikovala priporočila za strokovno ureditev knjig v mladinskih knjižnicah po zgledu
tujih knjižnic, predvsem po zgledu ureditve zbirke mladinskega knjižničnega gradiva v
zagrebški Pionirski knjižnici, ki je knjižnično zbirko postavila v prost pristop in tako
prekinila do tedaj uveljavljeno postavljanje knjig po formatu ne glede na stroko (Žnidar,
1961). Pri organizaciji in postavitvi knjižnične zbirke na mladinskih oddelkih v slovenskih
splošnih knjižnicah je bil izbran model, ki je upošteval razvojne posebnosti mladega bralca
in se s tem najbolj približal takratnim sodobnim pedagoškim in psihološkim principom
vzgoje mladega bralca (Novljan, 1996b). Načrt je uvedel prost pristop, pri tem pa ločeval
leposlovno in poučno gradivo, pri čemer je predvideval najbolj sprejemljivo razdelitev
leposlovnega gradiva glede na starostne stopnje bralcev (Pirnat, 2013). Leposlovje v
slovenskem jeziku je tako urejeno po treh starostnih stopnjah:


C – cicibani (predbralno obdobje do približno 10. leta starosti),



P – pionirji (približno od 10. leta starosti pa do 13., 14. leta starosti) in



M – mladina (starosti 14 in 15 let).
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Pri tem se ločeno postavljajo tudi ljudsko slovstvo (L), leposlovje v tujih jezikih in
poučno gradivo, ki je ne glede na jezik postavljeno skupaj in urejeno po sistemu UDK
(Novljan, 1996a).
Novljan (1996b) navaja, da je Pionirska knjižnica leta 1963 priredila seminar za
šolske knjižnice in leta 1964 pripravila prva Navodila o ureditvi in delu šolskih knjižnic na
osnovni šoli, katere je sprejela in priporočila poleg knjižničarske stroke tudi pedagoška
stroka. Ta navodila so bila tako prvi standard za delo šolskih knjižnic v osnovni šoli,
kasneje pa so jih smiselno uporabile tudi srednje šole (Steinbuch, 2007). V nadaljevanju
bomo predstavili tri pomembne standarde, ki so vodilni vpliv na preoblikovanje dela
šolskih knjižnic, in sicer Navodila o ureditvi in delu šolskih knjižnic (1964), Osnutke
standardov šolskih knjižnic (Šircelj, 1971) in Standarde in normative za šolske knjižnice
(1995).
3.3.1

Navodila o ureditvi in delu šolskih knjižnic
Prva knjižničarska navodila o ureditvi in delu v šolski knjižnici so v knjižnice na

osnovnih šolah prinašala velike spremembe in glede na stanje šolskih knjižnic pomenila
tudi usmeritev s precejšnjimi novostmi (Novljan, 1996a). Navodila o ureditvi in delu
šolskih knjižnic (1964) so obravnavala organizacijo, strokovno ureditev, nabavno politiko,
delo z bralcem, kadre, prostore, registracijo in medbibliotečno izposojo. Pravilna nabavna
politika, sodobna strokovna ureditev in primerno ter lepo opremljeni prostori so imeli en
smoter, in sicer služiti bralcu. Knjižnično gradivo je moralo biti urejeno po načelu prostega
dostopa do knjig, pri tem se je na dom izposojala vsa literatura, razen priročnikov, ki so
bili namenjeni čitalniški rabi ali na voljo le v določenih prostorih (zbornica, kabineti).
Vsaka knjižnica je morala prav tako voditi inventarno knjigo in abecedni imenski katalog
ter sistemski katalog po UDK-ju. Knjižničarjeva naloga je bila seznanjanje učencev z
uporabo katalogov in ureditvijo knjižnice, poleg tega pa tudi motiviranje za branje in
uporabo knjižnice.
Navodila o ureditvi in delu šolskih knjižnic (1964) narekujejo, da mora nabavna
politika slediti načelu širokega in kakovostnega izbora leposlovnega in poučnega gradiva,
ki dopolnjuje učni program šole. Poleg tega mora zbirka vsebovati zadostno število tistih
knjig, ki jih posamezni razredi potrebujejo kot obvezno čtivo, in imeti čim večji izbor
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raznih priročnikov. Knjižnično zalogo tako sestavlja gradivo, ki učiteljski kader oskrbuje z
najpomembnejšo in najnovejšo strokovno ter pedagoško literaturo, in učence z gradivom,
ki je namenjeno mladini ter vsestransko dopolnjuje pouk posameznih predmetov in širi
splošno izobrazbo. S tem šolsko knjižnico še vedno sestavljata dva oddelka, strokovno
učiteljska in šolarska knjižnica. Strokovno gradivo v učiteljski knjižnici je moralo biti
urejeno po sistemu UDK in je bilo namenjeno usposabljanju pedagoškega kadra na šoli. V
strokovni knjižnici so se nahajali priročniki, strokovne revije, splošna pedagoška literatura
in strokovna literatura za posamezne predmete.
Šolarska knjižnica je ločevala leposlovno in poučno gradivo, ki je v navodilih
označeno kot poljudnoznanstveno gradivo. Postavitev leposlovja je upoštevala otrokovo
osebno rast in bila urejena po starostnih stopnjah:


I. stopnja (1. in 2. razred),



II. stopnja (3., 4., 5. in 6. razred),



III. stopnja (7. in 8. razred) in



ljudsko slovstvo.
Leposlovne knjige v tujih jezikih so se nahajale ločeno od slovenskih knjig. Novljan

(1996b) navaja, da so bile posebne pozornosti pri delitvi leposlovja namenjene predvsem
tretjemu in šestemu razredu, ki sta veljala za prehodnega, in tudi osmemu razredu, ki se
je pripravljal za vstop v knjižnico za odrasle. Poučno gradivo je bilo tudi v šolarski knjižnici
urejeno po mednarodni decimalni klasifikaciji. V zbirko poučnega gradiva so spadale
potopisne in biografske knjige leposlovnega značaja ter poučne knjige v tujih jezikih.
Novljan (1996b) meni, da so se vsa določila teh prvih slovenskih navodil za delo
šolskega knjižničarja ohranila in času primerno dopolnjevala ter posodabljala, s tem pa se
je stanje slovenskih šolskih knjižnic začelo izboljševati.
3.3.2

Osnutek standardov šolskih knjižnic in zakonsko uveljavljanje šolskih knjižnic
Razvoj na področju knjižničarstva v svetu je tudi k nam prinesel potrebo po

oblikovanju novih priporočil in usmeritev za delovanje šolskih knjižnic, predvsem pa
zahtevo po uveljavitvi šolske knjižnice, ki bi bila enakovreden in obvezen del v učnovzgojnem procesu, ki ga določa program šole (Šircelj, 1977). Leta 1971 je bil oblikovan
Osnutek standardov šolskih knjižnic (Šircelj, 1971), ki je za šolske knjižničarje pomemben
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predvsem z vidika vpeljevanja pedagoške naloge v šolsko knjižnico in postopno razvijanje
bibliopedagoške dejavnosti. Tudi ti standardi predvidevajo smotrno in učnemu programu
ustrezno nabavo knjižničnega gradiva, pri čemer naj bi bila področja oziroma predmeti, ki
se na šoli poučujejo, v knjižnični zbirki zastopani približno v istem sorazmerju, kot so
razporejeni v učnem programu. Knjižnična zbirka naj bi na ta način učence oskrbovala z
gradivom, ki ga potrebujejo za obvladovanje učne snovi. Gradivo v knjižnici se še vedno
deli na gradivo za učitelje in učence, pri tem je gradivo za učence še dodatno ločeno na
leposlovno in poučno. Leposlovno gradivo je razporejeno po starostnih stopnjah, poučno
gradivo pa po veljavnih prirejenih pravilih sistema UDK.
3.3.3

Standardi in normativi za šolske knjižnice
S strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za knjižničarstvo so bili leta 1989

kot odgovor na neurejeno stanje šolskih knjižnic sprejeti Standardi in normativi za šolske
knjižnice. Ti standardi so določali šolskim knjižnicam na obeh stopnjah poenoteno
strokovno delo in potrebno strokovno usposobljenost knjižničnih delavcev ter prostorsko
urejenost (Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici srednje šole, 1995). Tudi standardi
za šolske knjižnice narekujejo ločeno postavitev knjižničnega gradiva v prostem pristopu
za učence in strokovne delavce šole. Pri tem pa mora biti leposlovno gradivo razporejeno
po starostnih stopnjah in poučno po sistemu UDK.
Eno večjih in bolj poglobljenih raziskav o vsebinski obdelavi in ureditvi knjižničnega
gradiva za mlade bralce je izvedla Novljan (1996a), saj je želela ugotoviti, kako so se
omenjena priporočila tudi dejansko uveljavila v praksi in kaj o njih menijo knjižničarji.
Večjih odstopanj v 60 splošnih in 60 osnovnošolskih anketiranih knjižnicah ni ugotovila, so
pa nekatere knjižnice uvedle nekoliko drugačno razporeditev leposlovnega gradiva. Nekaj
jih je leposlovje na oddelku za otroke in mladino razporedilo po tematskih geslih ali
dodalo še eno starostno skupino za predbralno obdobje (CC). Novljan (1996a) priporoča
iskanje skupnih rešitev za mladega uporabnika v knjižničnem informacijskem sistemu, saj
je vedno več posebnosti pri postavitvi in vsebinski obdelavi knjižničnega gradiva. Kljub
temu da je večina knjižnic, ki so sodelovale v raziskavi, menila, da so takratna priporočila
za ureditev knjižničnega gradiva primerna, Novljan (1996a) ugotavlja, da jih vseh knjižnice
v celoti niso izkoristile. Pri tem je poudarila, da bi morale knjižnice pri obdelavi gradiva
bolj upoštevati dogovorjena priporočila knjižničarske stroke, pri vsem tem pa bi vseeno
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lahko ohranile specifičnost potreb svojih uporabnikov. Novljan (1996a) navaja, da mora
vsebinska obdelava in ureditev knjižničnega gradiva na oddelkih za otroke in mladino v
splošnih in šolskih knjižnicah omogočati pregledno postavitev, predvsem pa predstavitev
knjižničnega gradiva, ki jo otrok na določeni razvojni stopnji lahko razume. Pri oblikovanju
ureditve knjižnične zbirke ne smemo spregledati otrokovih interesov in pomena
knjižničnega gradiva za motivacijo. Ta vodi predvsem v aktivnost, ki je hkrati eden izmed
glavnih razvojnih mehanizmov otrokovega mišljenja in osebnostnega razvoja.
3.4

DANAŠNJA UREDITEV ŠOLSKE KNJIŽNICE
Pomena jasno in strokovno oblikovane postavitve knjižničnega gradiva, ki bo za

uporabnike razumljiva, se morajo še posebej zavedati prav šolski knjižničarji. Shenton in
Dixon (2004) sta namreč ugotovila, da vsaka uspešna izbira knjige povečuje verjetnost, da
bo mladi bralec želel ponoviti preteklo prijetno izkušnjo in se lotil nadaljnjega iskanja
želenega gradiva. V nasprotnem primeru lahko frustracija, ki jo povzroči iskanje, ki ne
obrodi sadov, na mlade uporabnike vpliva zelo negativno in s tem povzroči prenehanje
iskanja. Jerše (2010) navaja, da morajo biti šolske knjižnice za optimalno organizacijo in
lažjo percepcijo uporabnikov, ki bo skladna s cilji knjižnice, pozorne na strokovna
priporočila, ki odgovarjajo na bistvena vprašanja glede organizacije zbirk v prostem
pristopu. Normativi in standardi za postavitev zbirke knjižničnega gradiva v šolski knjižnici,
ki so opisani v prejšnjem poglavju, so bili sprejeti tudi v današnjih temeljnih aktih, katerim
morajo šolske knjižnice slediti, in sicer v ZKnj (2001) in iz njega izhajajočem Pravilniku o
pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003).
Z organizacijo zbirke knjižničnega gradiva, ki je načrtno in sistematično urejeno
knjižnično gradivo, zbrano po določenih kriterijih in ga knjižnica hrani ali je uporabniku
dostopno na daljavo, dosežemo to, da deluje kot smiselna celota in se zlije z dejavnostjo
določene knjižnice ter zadovoljuje informacijske potrebe svojih uporabnikov (Steinbuch,
2014). Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) določa,
da mora biti knjižnična zbirka šolske knjižnice v skladu s programi in učnimi načrti, ki jih
izvaja šola. Morebitna sprememba programa šole mora biti vidna tudi na knjižnični zbirki,
ki mora v tem primeru zagotavljati knjižnično gradivo za poučevanje in učenje po novih
programih. Šolska knjižnica z zbirko knjižničnega gradiva odraža svoje poslanstvo, vendar
ga sama brez strokovne obdelave izbranega gradiva in njegovega predstavljanja
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uporabnikom ne more uresničevati (Novljan, 2010). O tem, da mora biti obseg knjižnične
zbirke odvisen prav od nalog knjižnice in njenih potencialnih uporabnikov, upravljanje
zbirke pa mora kazati namen oziroma poslanstvo in nabavno politiko knjižnice, govori
četrti člen Pravilnika o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003).
Celotna politika upravljanja knjižnične zbirke v šolski knjižnici mora tako temeljiti na
učnem načrtu, posebnih interesih in potrebah šolske skupnosti ter odražati raznolikosti
družbe zunaj šole (Schultz-Jones in Oberg, 2015).
Ker uporabniki večino prihajajo v knjižnico predvsem zaradi vsebine, ki jo
predstavlja knjižnična zbirka, mora biti ta raznovrstna, pestra, aktualna in vsebovati
informacijske vire na različnih medijih (Steinbuch, 2014). V osnovni šoli mora biti
sestavljena iz 40 % naslovov poučnega gradiva in 60 % naslovov leposlovnega gradiva,
referenčna zbirka v prezenčni izposoji pa mora obsegati vsaj 10 % njene zbirke. Poleg tega
morajo biti vsa področja iz programa šole zastopana z vsaj enim naslovom serijske
publikacije (Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003).
Prvo vrednost knjižnice pri zagotavljanju dostopnosti informacij za potencialne
uporabnike v določenem okolju in času tako lahko razberemo prav iz knjižnične zbirke, ki
jo načrtuje in upravlja knjižničar, ki je strokovnjak za pridobivanje in organiziranje
informacij, najbolje v sodelovanju z učitelji, ki so strokovnjaki za svoje predmetno
področje (Steinbuch, 2014).
Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) v šestem
členu prav tako narekuje, da mora biti knjižnična zbirka postavljena v skladu z načelom
prostega pristopa in na podlagi prilagojenega klasifikacijskega sistema UDK. Ureditev
knjižnične zbirke v prostoru šolske knjižnice je namenjena predstavljanju znanja in
ustvarjalnosti na določeno temo ali strokovno področje. Knjižnice jo prilagajajo
značilnostim uporabnikovega ravnanja pri izbiri gradiva in jim s tem olajšajo iskanje
primernega knjižničnega gradiva za zadovoljitev njihovih informacijskih potreb in želja
(Novljan, 2010). Ureditev knjižničnega gradiva mora tako omogočati pregledno orientacijo
v prostoru za hitro dostopnost do knjižničnega gradiva (Bahor, 2015). Poleg tega lahko
knjižnice svoje uporabnike z dobro premišljeno postavitvijo knjižničnega gradiva
motivirajo in usmerjajo pri njegovi uporabi ter v njih vzbudijo nove ali pozabljene
interese. S tem jih prav tako spodbujajo k raziskovanju, brskanju in odkrivanju novega ter
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povečujejo njihovo osebno rast in razvoj (Jerše, 2010). Pomembno je, da je gradivo v
prostem pristopu tudi smiselno urejeno po nekem sistemu, ki je za uporabnika razumljiv.
Prav razumevanje sistema omogoča, da se bo uporabnik v knjižnici hitro znašel in si sam
poiskal pot do knjižničnega gradiva s področja, ki ga zanima (Osnove, 1987).
Za šolske knjižnice je tako najbolj pomemben 20. člen Pravilnika o pogojih izvajanja
knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003), ki predpisuje razvrščanje knjižničnega
gradiva in osnovnošolskim knjižnicam določa ločevanje postavitve gradiva za učence in
učitelje. Poleg tega se knjižnična zbirka za učence deli tudi glede na funkcionalno zvrst
gradiva, in sicer na leposlovno in poučno gradivo.
3.4.1

Postavitev poučnega gradiva
Knjižničar mora poznati različne možnosti in zakonitosti postavitve, pri tem pa

upoštevati prostor, opremo in tehnologijo. Največji ozir pri oblikovanju postavitve mora
biti namenjen predvsem uporabnikom oziroma učencem ter posebnim značilnostim šole.
Pred začetkom urejanja knjižničnega prostora in postavitve knjižničnega gradiva mora biti
na temelju vseh okoliščin pripravljen načrt postavitve knjižničnega gradiva in shema
razdelitve gradiva po sistemu UDK glede na založenost knjižnice z gradivom s posameznih
strokovnih področij (Steinbuch, 2014). Šolski knjižničarji morajo biti pozorni na to, da v
zbirko poučnega gradiva uvrščajo tudi učbenike, vaje in delovne zvezke za učenje in
samostojno reševanje nalog (Steinbuch, 2006). Kot smo že omenili, mora biti poučno
gradivo v skladu s šestim členom Pravilnika o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot
javne službe (2003) postavljeno po prilagojenem mednarodnem klasifikacijskem sistemu
UDK, ki služi urejanju knjižničnega gradiva po vsebini. S strokovno obdelavo gradiva, ki
mora biti prav tako v skladu s sprejetimi mednarodnimi standardi in nacionalnimi pravili
ter priporočili, se sočasno z ugotavljanjem vsebine in oblike dokumenta določa tudi
njegova postavitev v knjižnični zbirki. UDK se v knjižnici uporablja za dva popolnoma
drugačna namena, in sicer za vsebinski opis in signaturo (Šauperl, 2003). Signatura
oziroma postavitveni UDK vrstilec knjižničnemu gradivu določa svojo postavitveno mesto
v šolski knjižnici, zato naj bo krajši in le toliko podroben, da ga uporabniki lahko razumejo
in mu sledijo (Močnik, 2004). Otroci namreč pojmov ne klasificirajo tako kot odrasli, saj
njihova organizacija znanja deluje popolnoma drugače, predvsem je povezana z različnim
razumevanjem besed in njihovim poimenovanjem (Beak, 2012). Pri tem moramo biti
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pozorni tudi na prilagajanje besedišča pri opisovanju postavitvenih UDK vrstilcev in, če je
potrebno, zraven dodati njihovo razlago ali napotilo (Močnik, 2004).
Šolske knjižnice, ki imajo veliko in raznoliko zalogo poučnega gradiva, ki je
namenjeno različnim starostnim stopnjam učencev, dodajajo poučnemu gradivu poleg
postavitvenega UDK vrstilca tudi oznake starostne stopnje. V takem primeru je lahko
poučno gradivo za različne starostne stopnje v šolski knjižnici postavljeno skupaj ali pa pri
starostnih stopnjah in znotraj tega po strokah. Steinbuch (2010) predlaga, da ima poučno
gradivo, ki se deli glede na starostne stopnje in je postavljeno skupaj, signaturo npr. 61 C,
če se poučno gradivo nahaja znotraj starostnih stopenj in nato deli po strokah, pa
signaturo C 61. Pri postavitvi knjižničnega gradiva imajo ključni pomen tudi sam prostor in
oprema šolske knjižnice ter elementi razvrščanja, pod katere uvrščamo UDK vrstilec,
avtorjev priimek in začetnico imena oziroma prvo besedo naslova ter številko zvezka, če je
gradivo izšlo v več delih. Vsi omenjeni elementi razvrščanja morajo biti vidni tudi na
nalepki, ki se nahaja na zadnji platnici knjige v desnem zgornjem kotu. Poleg tega je
pomembno, da je signatura na nalepki enotno navedena tudi v knjižničnem katalogu,
preglednici s sistemom UDK postavitve šolske knjižnice in knjižnih omarah ali policah
(Steinbuch, 2010).
Kljub prilagoditvam klasifikacijskega sistema je klasična postavitev poučnega
gradiva po sistemu UDK za otroke, posebej v nižjih razredih, še vedno zapletena in
zahtevna. Za razumevanje sistema UDK je namreč potrebno znanje matematike in
poznavanje decimalnih števil (Buesy in Doer, 1993). Za doseganje lažjega iskanja
poučnega gradiva pri učencih se lahko šolski knjižničarji pri njegovi postavitvi poslužujejo
barvnega označevanja. Razpotnik in Rozman (2006) menita, da lahko uporabniki glede na
asociacije barv lažje spoznajo ali najdejo želeno knjigo z iskano tematiko na knjižni polici.
Šolski knjižničarji lahko vsako glavno skupino UDK označijo s svojo barvo, z vidnimi napisi
ali drugimi tehničnimi možnostmi in s tem še dodatno spodbujajo svoje uporabnike.
Uporabnikom lahko do večje in lažje rabe knjižnične zbirke pomagamo tudi z drugimi
usmerjevalnimi informacijami, in sicer z organizacijo celotnega prostora šolske knjižnice in
načrtom ali tlorisom postavitve knjižnične zbirke, vendar morajo biti razloženi z dodatnimi
informativnimi napisi. Take informacije pozitivno vplivajo na samostojnost uporabnikov in
uravnavajo njihova pričakovanja (Novljan, 2010). Poleg tega so lahko tlorisi tudi odlični
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učni pripomoček pri poučevanju učencev o lokaciji knjižnice, postavitvi knjižnične zbirke,
posameznih gradiv in informacijskih virov (Steinbuch, 2014). Tudi Rozman Salobir (2007)
meni, da jasna, pregledna in intuitivna postavitev knjižničnega gradiva, ki jo podpira
ustrezna in razumljiva signalizacija, dobro vpliva na počutje uporabnikov. V tako urejeni
knjižnici jim daje občutek, da obvladujejo okolje, v katerem se gibljejo. Osnovni kriteriji pri
postavitvi poučnega gradiva morajo biti tako vedno vezani na same učence, predvsem na
sposobnost njihovega dojemanja v določenem starostnem obdobju, njihove potrebe in
želje ter načelo, da jim postavitev omogoča čim večjo samostojnost pri iskanju in rabi
poučnega gradiva (Jerše, 2010).
3.5

PRIMER POSTAVITVE POUČNEGA GRADIVA V ŠOLSKI KNJIŽNICI: OŠ DR. VITA
KRAIGHERJA

3.5.1

Šolska knjižnica Osnovne šole dr. Vita Kraigherja
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja je bila zgrajena in odprta leta 1936. Sprva so jo

poimenovali po viteškem kralju Aleksandru I. Zedinitelju, nato pa leta 1960 po Vitu
Kraigherju, pravniku in narodnem heroju. Šola ima približno 50 delavcev in 380 učencev,
razporejenih v 19 oddelkov (Kermelj, 2017). Šolsko knjižnico, v kateri se nahaja preko
15.000 enot knjižničnega gradiva, vodi diplomirana bibliotekarka Maja Nagode Miklič, ki
je bila tudi naša delovna mentorica v času praktičnega usposabljanja. O postavitvi gradiva
v šolski knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja je pisala že Žibert (2013), vendar je v
svojem diplomskem delu večino pozornosti namenila leposlovnemu gradivu. Ker se za
potrebe raziskave potrebuje tudi natančen in podroben opis postavitve poučnega gradiva
za učence, nam je postavitev poučnega gradiva v knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja
v pogovorih pred začetkom praktičnega usposabljanja v začetku decembra 2015 in med
samim usposabljanjem v marcu 2016 predstavila vodja šolske knjižnice Maja Nagode
Miklič. Osnovni koncept pri oblikovanju postavitve knjižničnega gradiva je prilagoditev
glede na starostno stopnjo učencev ter omogočanje učencem, da s čim večjo
samostojnostjo iščejo in uporabljajo knjižnično zbirko.
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Leposlovno gradivo je v prostem pristopu in razdeljeno na starostne stopnje:


cicibani (C): 1.–3. razred,



pionirji (P): 4.–6. razred,



mladinci (M): 7.–9. razred in



ljudsko slovstvo (L).
Leposlovno gradivo v tujem jeziku zajema predvsem tuje jezike, ki se poučujejo na

šoli, in sicer angleščino, nemščino, francoščino in italijanščino. Poleg tega se v sprednjem
delu knjižnice nahajata tudi referenčna zbirka in zbirka serijskih publikacij, ki sta
namenjeni čitalniški rabi. Neknjižno gradivo je na voljo zgolj strokovnim delavcem šole kot
dopolnitev k tradicionalnemu tiskanemu gradivu.

Slika 1: Tloris in legenda šolske knjižnice Osnovne šole dr. Vita Kraigherja (avtor: Nina
Ferjančič)
Šolska knjižničarka vodi tudi domoznansko zbirko, vendar ta ni zelo obsežna, saj se
šola nahaja v neposredni bližini splošne knjižnice Bežigrad. Tako si lahko učenci bolj
specifično gradivo o Bežigradu in Ljubljani izposodijo v splošni knjižnici. Tudi poučno
gradivo v knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja je v prostem pristopu in razdeljeno na
starostne stopnje, in sicer na poučno gradivo za cicibane in pionirje in poučno gradivo za
mladince ter strokovno gradivo za strokovne delavce šole.
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Oblikovanje prilagojenega sistema UDK in postavitev gradiva v knjižnici je določila
šolska knjižničarka na podlagi standardov, izkušenj in želje, da bi lahko učenci sami našli
želeno gradivo. Slika 1 prikazuje tloris šolske knjižnice Osnovne šole dr. Vita Kraigherja in
razporejenost knjižnične zbirke v prostorih knjižnice. Postavitev poučnega gradiva za
učence bo v magistrskem delu predstavljena v dveh delih oziroma po oddelkih, in sicer
naprej bo predstavljena postavitev poučnega gradiva na oddelku za prvo in drugo
vzgojno-izobraževalno obdobje oziroma za cicibane in pionirje ter nato še oddelek
poučnega gradiva za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje oziroma mladince. Na koncu
poglavja je na kratko predstavljena tudi postavitev strokovnega gradiva za učitelje.
3.5.2

Poučno gradivo za cicibane in pionirje (1. in 2. vzgojno-izobraževalno obdobje)
Poučno gradivo za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje se nahaja v

srednjem delu šolske knjižnice. Gradivo je razporejeno po temah oziroma vsebinskih
sklopih. Pri oblikovanju vsebinskih sklopov je bila šolska knjižničarka pozorna, da so
besede, ki jih je uporabila za njihovo poimenovanje, primerne glede na starostno stopnjo
učencev. Tako je poučno gradivo, ki bi ga sicer po sistemu UDK uvrstili v pododdelek
medicina, uvrstila v vsebinski sklop Človeško telo. Zdravje. Učenci tako lažje razumejo
vsebino gradiva in ga tudi hitreje najdejo. Poučno gradivo je razvrščeno na dveh vrstah
polic, pri tem je leva stran namenjena naravoslovju in desna družboslovju. Iz
Preglednice 1 so razvidni vsebinski sklopi, po katerih je razvrščeno poučno gradivo za prvo
in drugo vzgojno-izobraževalo obdobje v šolski knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja.
Preglednica 1: Vsebinski sklopi pri postavitvi poučnega gradiva za cicibane in pionirje v
šolski knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja
VSEBINSKI SKLOPI
SPLOŠNO

Splošne enciklopedije. Leksikoni
Matematika. Astronomija. Fizika
Vreme. Letni časi
Kemija. Geologija. Biologija. Ekologija
Različna življenjska okolja

NARAVOSLOVJE

Trgovina. Promet. Prevozna sredstva
Tehnika. Stroji. Prihodnost. Računalništvo
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Gospodinjstvo. Kmetijstvo
Zemljepis. Geografija
Narava
Živalstvo
Skrb za domače živali
Rastlinstvo
Človeško telo. Zdravje
Zgodovina
Umetnost. Glasba. Likovna umetnost. Fotografija. Gledališče
DRUŽBOSLOVJE

Šport
Družba
Dinozavri
Razno

Šolska knjižničarka sistematsko išče poučno gradivo, ki ga učenci radi prebirajo, in
razporeditev oblikuje glede na povpraševanje učencev po določeni vsebini. Tako je nastal
vsebinski skop Skrb za domače živali. Knjižničarka je namreč za to področje pri učencih
opazila veliko zanimanje, enako velja tudi za vsebinski sklop Dinozavri. Pri oblikovanju
sklopov se skuša prilagoditi tudi potrebam učnega načrta. Šolska knjižničarka poudarja, da
je treba za dobro postavitev gradiva v šolski knjižnici nujno spremljati tudi razvijanje in
spreminjanje učnega načrta za osnovno šolo. Zaradi tega sta nastala vsebinska sklopa
Vreme in letni časi ter Različna življenjska okolja. S tako razporeditvijo lahko gradivo, ki ga
želijo predstaviti svojim učencem na uri, hitreje najdejo tudi učitelji.
Z vsebinskim sklopom Gospodinjstvo. Kmetijstvo je učence želela opozoriti na
povezavo med živalmi na kmetiji in samo pridelavo živil, hrane in prehrano. Ker vsebina
določenega gradiva ne spada v posamezne vsebinske sklope ali zajema več določenih
vsebinskih sklopov hkrati, je šolska knjižničarka oblikovala vsebinski sklop Razno.
Splošnemu področju služi tudi sklop Enciklopedije. Leksikoni. Vsakemu področju je šolska
knjižničarka dodelila barvno nalepko in z njo opremila gradivo, ki prihaja s tega področja.
Da bi učenci lažje našli gradivo, ki ga potrebujejo, se ob policah nahaja legenda z vsemi
vsebinskimi sklopi in ustrezno barvno nalepko. Pomembno se je zavedati, da sta
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postavitev in organizacija gradiva v šolski knjižnici nedokončan proces, zato je potrebno
dosledno raziskovanje uporabnikovih iskalnih strategij. Šolska knjižničarka je tako po letu
dni uveljavljene postavitve poučnega gradiva za mladino ugotovila, da bi bilo treba
vsebinski sklop Družba zaradi velikega povpraševanja po posameznih temah znotraj tega
področja še bolj podrobno razdeliti, kot na primer Poklici, Družina ... Težavo pri
oblikovanju posameznih vsebinskih sklopov in pri nabavi povzroča tudi premajhna knjižna
produkcija izvirnega slovenskega poučnega gradiva za otroke s posameznih področij,
kakovostnih prevodnih del je nekoliko več.
3.5.3

Poučno gradivo za mladince (3. vzgojno-izobraževalno obdobje)
V zadnjem delu knjižnice se nahaja poučno gradivo za učence tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Ker je največja prednost sistema UDK prav v prilagodljivosti
klasifikacije, je lahko šolska knjižničarka poučno gradivo razvrstila glede na potrebe
učencev in učnega načrta. Poučno gradivo je tako urejeno po prilagojenih UDK vrstilcih in
dodatno označeno kot poučno gradivo (oznaka na nalepki, ki se nahaja v zgornjem
desnem kotu na hrbtni strani knjige). Na začetku vsake vrste polic si lahko učenci s
pomočjo razpredelnice UDK vrstilcev izberejo želen vrstilec oziroma področje in ga nato
tudi poiščejo na policah, ki so dodatno označene z nalepkami posameznih UDK vrstilcev in
njihovimi vsebinskimi opisi. Žibert (2013) navaja, da so lahko učenci v šolskem letu
2016/2017 izbirali poučno gradivo s področja naravoslovja, zgodovine, jezikoslovja ter
umetnosti in športa in geografije. Iz Preglednice 2 lahko razberemo, katera področja se
nahajajo v prvi knjižni omari s poučnim gradivom. Pri branju tabel s prilagojenimi UDK
vrstilci in kasneje tudi rezultatov raziskave je treba opozoriti, da niso vsi skladni z izdajo
UDCMRF2011, ki je bila v času izvedbe raziskave v uporabi.
Preglednica 2: Razpredelnica postavitvenih UDK vrstilcev, ki se nahaja na prvi knjižni
omari s poučnim gradivom na oddelku za mladince v Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja
VRSTILEC

POJEM

395

Ceremonial. Družbeni predpisi. Etika. Lepo vedenje (bonton)

929

Biografije

39

Etnologija

908

Domoznanstvo
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Na teh policah se nahaja tudi razdelek z gradivom o vprašanjih odraščanja, vendar
ni urejen po sistemu UDK. Sem so uvrščene tako strokovne kot tudi leposlovne knjige, ki
učencem višjih razredov odgovarjajo na vprašanja odraščanja (na primer: spolnost,
zdravje, droge in alkohol, odnosi v družini, družbi, med vrstniki, nasilje). Polička je nastala
kot odgovor na obsežno zbirko knjig s tega področja in veliko povpraševanje s strani
učencev po teh temah. Pod biografije je šolska knjižničarka uvrstila življenjepise
pomembnih oseb, s katerimi se učenci srečajo skozi šolski program. Etnologija je med
učenci in učitelji zelo iskana, ker pa samega pojma učenci še ne poznajo, je ob
razpredelnici zapisala tudi njegovo razlago in sem uvrstila poučno gradivo, ki govori o
šegah in navadah, ljudskem izročilu, folklori, verovanju … Domoznanska zbirka vsebuje
predvsem gradivo, ki govori o etnoloških, zgodovinskih in geografskih značilnostih
Bežigrada in Ljubljane. Izposojena je večinoma s strani strokovnih delavcev šole.
Preglednici 3 in 4 predstavljata postavitvene UDK vrstilce, po katerih lahko učenci iščejo
poučno gradivo v drugi in tretji knjižni omari s poučnim gradivom.
Preglednica 3: Razpredelnica postavitvenih UDK vrstilcev, ki se nahaja na drugi knjižni
omari s poučnim gradivom na oddelku za mladince v Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja
VRSTILEC

POIMENOVANJE

2

VERSTVA (religija). BOGOSLOVJE (teologija)

23/29(100)

Krščanstvo ter nekrščanska verstva in kulti in mitologija (svet)

9

DOMOZNANSTVO, ZEMLJEPIS, ZGODOVINA

902

Arheologija

903

Prazgodovina

904

Kulturni ostanki zgodovinskih dob. Klasične, orientalske, afriške,
ameriške in druge starine starega, srednjega in novega veka

93/99

ZGODOVINA

93/99(031)

Zgodovina (enciklopedije, leksikoni)

930.272

Paleografija. Veda o starih pisavah

336.74

Denar
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931/939

Zgodovina starega veka

932

Zgodovina starega veka: Egipt

937

Zgodovina starega veka: Rim

938

Zgodovina starega veka: Grčija

94

Zgodovina srednjega in novega veka

940

Zgodovina Evrope

940.1

Zgodovina srednjega veka (cca 375–1492)

940.2

Zgodovina novega veka (1492–1914)

940.3

Zgodovina novega veka (1914–1918)

940.5

Zgodovina Evrope od 1919 dalje. Splošna zgodovina 20. stoletja

940.53/.54

Zgodovina druge svetovne vojne

94(497.4)˝1941/1945˝

NOB

941/949

Zgodovina posameznih evropskih držav in dežel

941/949=163.6

Zgodovina Slovencev

950/990

Zgodovina drugih celin

950

Zgodovina Azije

960

Zgodovina Afrike

970

Zgodovina Severne Amerike

980

Zgodovina Južne Amerike

990

Zgodovina Oceanije in polarnih ozemelj

Preglednica 4: Razpredelnica postavitvenih UDK vrstilcev, ki se nahaja na tretji knjižni
omari s poučnim gradivom na oddelku za mladince v Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja
VRSTILEC

POIMENOVANJE

91

Zemljepis. Geografija

912

Grafični prikazi

91(031)

Zemljepis. Geografija (enciklopedije, leksikoni)

91(075.2)

Zemljepis. Geografija (učbeniki za osnovno šolo)

91(0)

Splošna vprašanja geografije kot znanosti
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911

Splošna, obča geografija

913

Regionalna geografija

913(4)

Geografija Evrope

913(497.12)

Geografija Slovenije

911.375(497.4

Geografija Ljubljane

37

Ljubljana)
338.48

Turizem

338.48-32

Ekskurzije ali strokovna potovanja

7

UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT

793.51/7

Družabne igre

793.8

Čarovniški triki

794

Namizne igre in igre na deski

799.1

Šah

796

Šport

796.032.2

Olimpijske igre

796.1

Igre in rekreacija za prosti čas

796.3

Igre z žogo

796.4

Gimnastika. Akrobatika in atletika

796.5

Popotništvo. Gorništvo. Orientacijski športi

796.6

Šport na kolesih

796.8

Borilni športi. Težka akrobatika

796.9

Zimski športi

797

Vodni športi

Ker šolska knjižničarka pri programu KIZ tesno sodeluje z učitelji predmetov
zgodovine in geografije, je postavitev strokovnega gradiva oblikovala glede na potrebe
učnega načrta in nalog ter referatov, ki jih morajo učenci narediti v okviru
medpredmetnega povezovanja. Poleg tega je pri področju zgodovine oblikovala posebno
zbirko z naslovom Kako so živeli?, saj je ta pri učencih izjemno priljubljena. Kot smo že
omenili, šolska knjižničarka pri urejanju postavitve upošteva učni načrt. Zaradi tega je
nastalo kar nekaj vrstilcev, kot na primer 904 (Kulturnimi ostanki zgodovinskih dob …), ki
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je uvrščen v učni načrt pri predmetu zgodovine, prav tako je na police s področja
zgodovine uvrstila vrstilec 336.74 (Denar), saj se z njim učenci srečajo pri tem predmetu,
in vrstilec 94(497.4)»1941/1945«, v katerega pa ni uvrstila le strokovnega gradiva, ampak
tudi leposlovno gradivo, ki govori o narodnoosvobodilnem boju na Slovenskem. Zaradi
povezovanja snovi pri predmetu zgodovine je poleg polic s knjigami s področja zgodovine
tu postavljen tudi UDK 2 – verstva.
Po nekaj letih uveljavljene postavitve je šolska knjižničarka ugotovila, da ji vrstilca
950/990 (Zgodovina drugih celin) ne bi bilo treba bolj razdeliti, poleg tega bi bilo lahko
področje 796 (Šport) tudi nekoliko manj razdrobljeno. Področje umetnosti v šolskem letu
2016/2017 še ni bilo specifično urejeno, vendar sta postavitev in oblikovanje prilagojenih
UDK vrstilcev že v teku. Preglednici 5 in 6 prikazujeta postavitvene UDK vrstilce, ki se
nahajajo v predzadnji in zadnji knjižni omari s poučnim gradivom.
Preglednica 5: Razpredelnica postavitvenih UDK vrstilcev, ki se nahaja na četrti knjižni
omari s poučnim gradivom na oddelku za mladince v Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja
VRSTILEC

POIMENOVANJE

16

Logika

5

NARAVOSLOVNE VEDE

5(031)

Naravoslovje (enciklopedije, leksikoni)

502/504

Okoljevarstvo. Ekologija

51

Matematika

51(031)

Matematika (enciklopedije, leksikoni)

51(075.2)

Matematika (učbeniki za osnovno šolo)

52

Astronomija

53

Fizika

53(031)

Fizika (enciklopedije, leksikoni)

53(075.2)

Fizika (učbeniki za osnovno šolo)
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54

Kemija

54(031)

Kemija (enciklopedije, leksikoni)

54(075.2)

Kemija (učbeniki za osnovno šolo)

57

Biologija

57(031)

Biologija (enciklopedije, leksikoni)

57(075.2)

Biologija (učbeniki za osnovno šolo)

58

Botanika

59

Zoologija

004

Računalništvo

64

Gospodinjstvo

39

Oddelek matematike in naravoslovja je nekoliko manj razdrobljen, saj strokovnega
gradiva za otroke s tega področja primanjkuje. Posebna izjema sta predvsem ekologija in
vesolje. S teh dveh področij je izdanih kar nekaj strokovnih knjig, učenci pa si jih z
veseljem izposojajo. Šolska knjižničarka je logiko, kljub temu da spada v področje 1
(Filozofija in psihologija), uvrstila pod matematiko in naravoslovje, saj se učenci z njo
srečajo pri predmetu matematike in jo zaradi te povezave tudi iščejo pri strokovnem
gradivu s področja matematike. Poleg tega je bila oblikovana tudi posebna zbirka
določevalnih ključev, ta je zelo obsežna in uporabljena ter pomembna podpora pri učenju
naravoslovja in biologije.
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Preglednica 6: Razpredelnica postavitvenih UDK vrstilcev, ki se nahaja na zadnji knjižni
omari s poučnim gradivom na oddelku za mladince v Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja
VRSTILEC

POIMENOVANJE

8

JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. KNJIŽEVNOST

808

Retorika. Govorništvo

81

Jezikoslovje. Splošno

811.163.6(075.2)

Učbeniki za slovenščino

81(03)

Priročniki. Slovarji. Enciklopedije

811.163.6'35

Pravopis

811.163.6'356

Abeceda

811.163.6'36

Slovnica

811.163.6'367

Skladnja. Sintaksa

811.163.6'373.6

Etimologija

811

Jeziki

811.111

Angleščina

811.112.2

Nemščina

811.133.1

Francoščina

811.131.1

Italijanščina

82

Literarna teorija

821.163.6(075.2)

Učbeniki za pouk književnosti

821.163.6

Leposlovje za učitelje

82-1

Poezija

82-2

Dramatika

Oblikovanje prilagojene postavitve po sistemu UDK za področje 8 (Jezikoslovje,
filologija, leposlovje in literarna veda) je nastalo v okviru diplomske naloge Ureditev
področja 8 po UDK v šolski knjižnici (Žibert, 2013), pri kateri je študentko strokovno
usmerjala šolska knjižničarka. Žibert (2013) navaja, da je bilo glavno vodilo pri razvrščanju
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strokovnega gradiva združevanje gradiva po ustreznih glavnih UDK vrstilcih. Področje 811
(Jeziki) je bilo razdeljeno zgolj na jezike, ki se poučujejo na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja.
3.5.4

Strokovno gradivo za strokovne delavce šole
Strokovno gradivo za učitelje je postavljeno čisto na koncu knjižnice. Učitelji si

lahko med strokovnim gradivom, ki je prav tako urejeno po sistemu UDK, poiščejo različne
pedagoške, psihološke in druge strokovne priročnike (Žibert, 2013).
Iz Preglednice 7 je razvidna UDK postavitev strokovnega gradiva v šolski knjižnici za
strokovne delavce Osnovne šole dr. Vita Kraigherja.
Preglednica 7: Razpredelnica postavitvenih UDK vrstilcev na oddelku strokovnega
gradiva za strokovne delavce šole
VRSTILEC

POIMENOVANJE

1

FILOZOFIJA

159.9

Psihologija

159.92

Primerjalna psihologija

159.922.6

Starostne dobe

159.922.7

Psihologija otroka

159.922.8

Psihologija mladoletnika

159.923

Tipi osebnosti

159.928

Nadarjenost

159.93

Čutno zaznavanje

159.942

Čustva

159.95

Duševni procesi

159.953

Spomin, učenje

159.954

Ustvarjalnost

159.955

Mišljenje

159.96

Duševna stanja

159.98

Psihotehnika

17

Etika
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173

Družba

178

Morala

37

Vzgoja in izobraževanje

37(091)

Zgodovina šolstva

37.01

Osnove vzgoje

37.015

Pedagoške vede

37.015.3

Pedagoška psihologija

37.018

Osnovne oblike vzgoje

37.02

Didaktika, metodika

37.03

Oblikovanje osebnosti

371

Organizacija vzgoje in izobraževanje, šolstvo, osebje, vodstvo

371.13/.16

Izobraževanje in položaj učiteljev in vzgojiteljev

371.2

Organizacija šol in pouka

371.214

Učni programi

371.26

Ocenjevanje

371.3

Metodika pouka

371.398

Dodatni pouk

371.4

Vzgojni sistemi

371.5

Disciplina, kazni

371.6

Šolska oprema, učila

371.7

Šolska higiena

371.8

Učenci, študenti

372.3

Dejavnost otrok

372.32

Okolje pri vzgoji

372.36

Razvoj sposobnosti

42
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IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV ZA SAMOSTOJNO RABO POUČNEGA GRADIVA V
ŠOLSKI KNJIŽNICI
Urbanija (2004) vidi temeljni namen šolske knjižnice v obliki zadovoljitve želje s

strani učencev po bolj poglobljenem in večjem znanju. Šolska knjižnica tako preseže in gre
mnogo dlje od učenja v razredu, saj vsakemu posamezniku omogoča samostojnost v
okviru lastnih zmožnosti. Učenci tako v šolski knjižnici nadgrajujejo učni proces iz razreda
ali vsakdanjega življenja in si pri tem z najdenimi informacijami gradijo lastno znanje. Ker v
šolski knjižnici ne poteka ocenjevanje znanja, se učenci v njej učijo brez prisile, pri tem pa
odkrivanje novega spremlja občutek sreče. Učenje kot odkrivanje novega je užitek, se pa
mora zgoditi takoj, ko je informacijska potreba še »vroča«.
Da bi učenci lahko potešili svojo radovednost in prišli do odgovorov na svoja
vprašanja, ne da bi pri tem izgubili voljo do iskanja informacij, jim je treba predstaviti
knjižnično ureditev in načine iskanja knjižničnega gradiva. Pri tem imajo pomembno vlogo
prav šolski knjižničarji, saj so večinoma prvi v vrsti, ki otroke pri urah KIZ-a sistematično in
načrtno poučujejo o učnih spretnostih, ki vključujejo učenje uporabe knjižnice in njenih
informacijskih virov, spretnosti uporabe knjižnice, poizvedovanje in raziskovanje s
pomočjo informacijskih virov, branje, poslušanje, gledanje, uporabo računalniške in
komunikacijske tehnologije za pridobivanje in uporabo informacij (Steinbuch, 2002).
Poleg tega je ključnega pomena, da je kader v šolski knjižnici, ki poučuje
informacijsko opismenjevanje, strokovno podkovan, saj lahko le informacijsko pismen
šolski knjižničar organizira knjižnico, ki omogoča učenje in poučevanje z informacijskimi
viri ter zna svoje znanje prenašati tudi na učence (Steinbuch, 2014).
4.1

VPELJEVANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI V ŠOLSKO KNJIŽNICO
Steinbuch (2007) meni, da pedagoške naloge šolske knjižnice izhajajo iz potrebe po

usposabljanju za samostojno uporabo knjižnic, njihovega gradiva in informacijskih virov.
Prve knjižničarje pedagoge so začeli postopoma zaposlovati v šolskih knjižnicah, ko
splošne knjižnice z vsebinskim izborom in številom knjig niso mogle več slediti potrebam
pouka. Leta 1971 se v Osnutku standardov šolskih knjižnic (Šircelj, 1971) prvič pojavita dve
pomembni definiciji, in sicer knjižnična in knjižna vzgoja, kateri je leta 1972 Zavod SRS za
šolstvo z dodatnimi metodičnimi napotki vključil v učni načrt pri slovenskem jeziku
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(Novljan, 1996a). V Osnutku (Šircelj, 1971) tako zasledimo pomembno nalogo šolskega
knjižničarja v učno-vzgojnem programu šole, ki zajema pedagoške naloge šolske knjižnice
in iz katerih so se kasneje razvile pedagoške dejavnosti. Predvideva namreč tako
skupinske kot tudi individualne oblike dela, ki so obvezne za vse učence na šoli. Po
programu naj bi vsak učenec vsaj dvakrat mesečno obiskal šolsko knjižnico. Enkrat
mesečno naj bi z razredom sodeloval pri učni uri, ki jo pripravi knjižničar v skladu z učnim
načrtom šolske knjižnice za posamezno stopnjo oziroma razred, in enkrat mesečno
samostojno za izposojo knjižničnega gradiva. Pri skupinski učni uri v šolski knjižnici mora
delo šolskega knjižničarja tako na razredni kot predmetni stopnji spremljati učitelj, ki
predhodno skupaj s knjižničarjem določi snov oziroma temo, ki se bo obravnavala. V
skladu s tem naj bi šolski knjižničar tedensko porabil štiri pedagoške ure za delo z
razredom in dvajset ur za individualne obiske ter za njih vodil posebno evidenco in šolski
dnevnik. Poleg tega sta pri skupinskem delu dve pedagoški uri letno posvečeni prav
orientaciji v knjižnici in po knjižničnem gradivu ter vsestranski uporabi knjižnične zbirke
oziroma vzgajanju mladega bralca in uporabnika knjižnice.
Leta 1981 je uspelo knjižničarski stroki vključiti šolsko knjižnico sprva v Zakon o
osnovni šoli, ki je v 37. členu opredelil, da mora biti delo šolske knjižnice določeno z učnim
načrtom, in nato še leta 1983 v Zakon o usmerjenem izobraževanju, ki je v 122. členu
razširil naloge šolske knjižnice in jih neposredno povezal z usvajanjem učne snovi. Kljub
prizadevanjem pa obema zakonoma ni uspelo integrirati šolske knjižnice v življenje in delo
šole, saj je šolska knjižnica leta 1983 izpadla iz Predmetnika in učnega načrta osnovne šole
(Steinbuch, 2007). Status pedagoškega delavca so si knjižničarji izborili šele leta 1992, ko
je Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje obravnaval Elemente
koncepcije dela šolskih knjižničarjev, ki so izhajali iz Standardov in normativov za šolske
knjižnice (Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici srednje šole, 1995). Predvsem je
pomembno, da so se strinjali z elementi dela šolskega knjižničarja, ki še danes veljajo kot
priporočila za načrtovanje in izvajanje programov šolskih knjižnic (Steinbuch, 2007).
Stružnik (1999a) navaja, da so elementi koncepta dela šolskega knjižničarja vodilo, ki
šolskemu knjižničarju pomaga pri načrtovanju, organizaciji in realizaciji temeljnih nalog v
šolski knjižnici. Šolski knjižničarji tako v letni delovni načrt šolske knjižnice vnesejo sledeče
elemente dela oziroma naloge (Stružnik, 1999a):
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interno bibliotekarsko delo;



strokovno sodelovanje s strokovnimi delavci šole;



strokovno izpolnjevanje in izobraževanje v šoli ali drugih institucijah;



druge naloge, ki zajemajo različna sodelovanja na kulturnih dnevih, pripravljanja
srečanj z ustvarjalci ipd.;



najpomembnejša naloga pri izobraževanju uporabnikov – bibliopedagoško delo, ki
je razdeljeno na individualno delo ob izposoji in delo z oddelki ali skupinami za
uresničevanje knjižničnega informacijskega znanja.
Temelj kasnejšega vpeljevanja šolskih knjižnic v kurikularno prenovo slovenskega

šolstva predstavlja Idejni načrt razvoja slovenskih šolskih knjižnic, ki je bil sprejet leta 1995
in nastal s strani skupine strokovnjakov bibliotekarske, pedagoške in informacijske stroke
(Steinbuch, 2007). Idejni načrt razvoja slovenskih šolskih knjižnic (1995) je tako osnoval
nove knjižnične pedagoške naloge, ki jih poimenuje učenje učnih spretnosti. Šolska
knjižnica s tem sodeluje v procesu učenja z razvojem informacijskih in učnih spretnosti ter
navad. Poleg tega učence uči uporabe knjižnice, njenih informacijskih virov in gradiva za
samostojno, kritično in ustvarjalno delo. Učne spretnosti, ki jih mora šolska knjižnica po
Idejnem načrtu razvoja slovenskih šolskih knjižnic (1995) posredovati svojim učencem, so
spretnosti uporabe knjižnice in njenih informacijskih virov (iskanje, pridobivanje
informacij in gradiva), raziskovalne in referenčne spretnosti, navajanje učencev na
samostojno učenje, branje, gledanje, poslušanje in predelava gradiva ter informacij v
skladu z namenom in ciljem, ki vključuje poleg obvladovanja temeljnih sestavin tudi
razumevanje, pisanje in organizacijo predstavitve ter uporabe lastnih interpretacij. Poleg
tega mora šolska knjižnica učence poučevati tudi o uporabi računalniške in
komunikacijske tehnologije za pridobivanje in uporabo informacij. Idejni načrt razvoja
slovenskih šolskih knjižnic (1995) pri spretnostih uporabe knjižnice in njenih virov
predvideva, da šolski knjižničar učence podrobno seznani s sistemom ureditve knjižnice,
knjižničnega gradiva in možnostjo do njegovega dostopa. Pri tem mora razložiti funkcijo
prostega dostopa do gradiva in funkcije različnih sekundarnih in terciarnih virov, kot so
računalniški katalogi, domače in tuje podatkovne baze ter različne dokumentacije. Poleg
tega je treba učencem razložiti tudi vrste knjižničnega gradiva in njihov namen, da jim
omogočimo sposobnost klasificiranja po zvrsti, vsebini in obliki ter da pri tem lahko
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ločujejo primarne od sekundarnih virov informacij. Pri učenju spretnosti za uporabo
knjižnice in njenih virov je treba omeniti, da je treba učence nujno navajati na različne
predmetne skupine, kot na primer splošne, specialne, znanstvene, strokovne, priročnike
ali teoretična dela. Spretnost uporabe knjižnice in njenega gradiva je temeljna za učenje
vseh drugih spretnosti, še posebej pomembna je pri učenju raziskovalnih in referenčnih
spretnosti, saj morajo učenci že dobro uporabljati knjižnico, da lahko razvijejo in izbirajo
med različnimi strategijami iskanja informacij in gradiva.
Steinbuch (2007) navaja, da je v času kurikularne prenove slovenskega šolstva
proti koncu 90. let Predmetna kurikularna komisija za šolske knjižnice pripravila smernice
za medpredmetno področje KIZ-a v osnovni in srednji šoli, ki naj se bi izvajalo kot obvezne
izbirne vsebine in dopolnjevalo vsebine drugih predmetnih področij. Pri prenovi programa
so pregledali tri tuje programe informacijskega opismenjevanja, in sicer program
Združenih držav Amerike, madžarski in hrvaški nacionalni kurikulum. Novljan (2002) meni,
da so se s sprejetjem programa KIZ-a šolske knjižnice med vsemi vrstami knjižnic najbolj
sistematično lotile poučevanja svojih uporabnikov in razvijanja njihove informacijske
pismenosti.
4.2

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE
Novljan

(2008)

knjižnično

informacijsko

znanje

definira

kot

program

bibliopedagoške dejavnosti, s katerim se šolska knjižnica vključuje v informacijsko
opismenjevanje. Njegov namen je, da bi uporabniki usvojili vsebine in razvili zmožnosti za
samostojno rabo informacijskih virov in informacij. Program knjižničnega informacijskega
znanja je nastal v času kurikularne prenove slovenskega šolstva na temelju tradicije
knjižne in knjižnične vzgoje, ki so jo izvajali knjižničarji v osnovnih šolah, najpogosteje pri
urah slovenščine in v okviru nadomeščanj. Učne ure so bile večinoma izvajane brez
vsebinske ali ciljne povezave z učitelji in učnimi načrti predmetov (Steinbuch, 2007). Ker
ima knjižnica zaradi svojega poslanstva zbirko knjižničnega gradiva naravnano izredno
interdisciplinarno, tudi cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj kličejo po
medpredmetnih povezavah (Bizjak, 2010). Tako se danes vsebine progama KIZ-a izvajajo
sistematično po sprejetem programu pri pouku medpredmetnih vsebin z namenom, da bi
se zagotovilo uporabno poznavanje in obvladanje vsebine, ki je sestavni del informacijske
pismenosti (Novljan, 2008).
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Cilji in vsebine programa knjižničnega informacijskega znanja
Po programu osnovnošolskega izobraževanja knjižničnega informacijskega znanja

(Sušec in Žumer, 2005) cilji in vsebine zajemajo obdobje od prvega do devetega razreda
osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar
pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov, ki so
opisani v omenjenem programu, se nadgrajujejo od prvega do devetega razreda osnovne
šole in jih izvajajo knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih predmetnih področij.
Pomembno je, da se KIZ izvaja v okviru raziskovanja teme določenega predmeta kot
medpredmetna povezava. Tako se pri metodi učenja z informacijskimi viri hkrati usvajajo
cilji in vsebine predmeta kot tudi programa KIZ (Steinbuch, 2007). Program priporoča čim
več izkustveno zasnovanega pouka, ki bi omogočal razvijanje kritičnega mišljenja in
problemsko zasnovanega učenja. Poleg tega naj vključuje čim več različnih oblik in metod
dela, znanje učencev pa naj se ne izkazuje zgolj besedno, vendar zlasti z različnimi
samostojno narejenimi izdelki.
Program KIZ vsebuje cilje in vsebine, s katerimi želijo šolski knjižničarji učencem
podati splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene.
Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej informacijske pismenosti, ki je
razširjen koncept tradicionalne pismenosti (Nagode, 2011). Cilj je naučiti uporabnika, da
obvlada informacijski proces in s tem vse njegove postopke od sposobnosti opredelitve
informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja do vrednotenja in uporabe informacij iz
različnih virov (Steinbuch, 2007).
4.3

POUČEVANJE ZA SAMOSTOJNO ISKANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V ŠOLSKI
KNJIŽNICI IN SISTEM UDK
IFLA/Unescove smernice za šolske knjižnice (2003) učenje spretnosti lociranja in

pridobivanja knjižničnega gradiva in informacij uvrščajo med najpomembnejši del
izobraževanja uporabnikov v šolski knjižnici. Spretnosti lociranja in pridobivanja sta
namreč temeljni pri osamosvajanju uporabnikov in neodvisni uporabi knjižnice in njenega
gradiva. Poleg tega vključujeta razumevanje abecede in številske ureditve. Bratuša (2012)
meni, da lahko šolski knjižničar tako učencem kot tudi učiteljem v skladu s kurikulumom
za KIZ najbolj pomaga prav na področju umeščanja problemov učenja v ustrezna
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strokovna področja, da bi uporabniki lahko prišli do informacij, ki jih potrebujejo za
reševanje informacijskih problemov. Tako je za orientacijo v knjižničnem prostoru,
pregled nad knjižnično zbirko in samo iskanje knjižničnega gradiva v knjižnici poznavanje
sistema UDK izredno pomembno oziroma skoraj nujno, saj je uporaba UDK vrstilcev ena
izmed najbolj učinkovitih iskalnih strategij, ki uporabnika vodi k bolj natančnim zadetkom
(Podgoršek, 2008). Da bi lahko uporabniki iskali poučno gradivo v šolski knjižnici s
pomočjo sistema UDK, je nujno potrebno tudi izobraževanje na to temo. Šolski knjižničar
mora pri tem upoštevati tudi različne zaznavne tipe. Le z njihovim upoštevanjem lahko
učencem oblikujemo pouk na različne načine in se jim z vključevanjem različnih dejavnosti
in načinov dela približamo. Učencem, ki pripadajo vizualnemu zaznavnemu tipu in lažje
sledijo pisnim kot ustnim navodilom, so v šolski knjižnici pri iskanju gradiva najbolj v
pomoč usmerjevalne table, preglednice z UDK vrstilci ali s piktogrami označeno gradivo.
Učenci, ki si snov lažje zapomnijo, če se lahko gibljejo po prostoru, spadajo med
kinestetične zaznavne tipe. Takim učencem je treba nujno omogočiti prosto in
samostojno iskanje knjižničnega gradiva med policami, neodvisno spoznavanje
razporeditve gradiva po sistemu UDK in kar med samimi policami. Za učence, ki so slušni
tipi, sta pri iskanju gradiva predvsem pomembna prijazna, jasna ustna razlaga in posvet o
njihovih informacijskih potrebah (Zwitter, 2012).
Podgoršek (2008) meni, da bi do večje uporabe UDK-ja kot iskalnega orodja prišli
prav s sistematičnim izobraževanjem učencev za uporabo klasifikacijskih oznak. Sama želi,
da bi učence za uporabo UDK-ja motivirali že v osnovni šoli, zato je oblikovala blok uro
KIZ-a v sedmem razredu, s katero učence s pomočjo spominske tehnike uči vseh devet
glavnih skupin in jim s tem pomagala pri uspešnem priklicu informacij, ki jih potrebujejo
za iskanje gradiva v šolski ali splošni knjižnici. Podgoršek (2008) navaja, da učenci v
osnovni šoli zelo radi posegajo po poučnem gradivu in da si vsebine, ki jih poučuje z
omenjeno tehniko in izvaja že vrsto let, učenci najdlje zapomnijo. Poleg tega se
dolgotrajni učinki naučenega obrestujejo tudi pri nadaljnjem šolanju.
Po pregledu slovenske literature, ki govori o poučevanju uporabnikov za
samostojno iskanje gradiva in informacij v šolski knjižnici, smo ugotovili, da šolski
knjižničarji iskanje knjižničnega gradiva in poučevanje sistema UDK največkrat povezujejo
z učenjem uporabe različnih knjižničnih katalogov in informacijsko-komunikacijske
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tehnologije (v nadaljevanju IKT). Eno takih ur z medpredmetnim povezovanjem pri pouku
slovenščine v petem razredu je izvedel in opisal Škrlj (2013). Navaja, da učence
individualno in skupinsko pri pouku KIZ-a že od prvega razreda poučuje o iskanju gradiva
med knjižnimi policami. Pri tem si pomaga z legendo postavitve knjižničnega gradiva v
osnovnošolski knjižnici in napisi na policah. Poleg tega učence usmerja k uporabi
knjižničnega kataloga, ki jim omogoča, da ugotovijo, ali ima knjižnica gradivo z določenim
naslovom ali določenega avtorja in teme. Pri uri, ki jo je poimenoval Od kataloga do
police, so učenci na določene teme s pomočjo lokalnega kataloga in različnih IKT-orodij,
vse od namiznega računalnika, i-table, iPad-a in pametnih telefonov, med knjižnimi
policami iskali knjižnično gradivo. Škrlj (2013) je z evalvacijo ure ugotovil, da so bili učenci
veliko bolj uspešni pri aktivnih oblikah učenja, s sodelovalnim učenjem in učenjem z
odkrivanjem. Poleg tega so učenci po izvedeni uri v knjižnici veliko bolj pogosto uporabljali
lokalni knjižnični katalog na šolskem računalniku.
4.4

UČNA PRIPRAVA

4.4.1

Cilji pri knjižničnem informacijskem znanju v 6. razredu
Ker je kakovostna priprava na izvedbo ure KIZ-a ključnega pomena za njeno

uspešno izvedbo v razredu, so bili pred začetkom načrtovanja učne ure natančno proučeni
operativni cilji, ki jih program osnovnošolskega izobraževanja KIZ (Sušec in Žumer, 2005) v
šestem razredu predvideva. Cilji in vsebine v programu so razporejeni na štiri vsebinske
sklope. Za potrebe magistrskega dela so bili pri uri obravnavani cilji in vsebine, ki so zajeti
v prvem vsebinskem sklopu. Ta sklop učencem šestega razreda narekuje, da:


spoznajo klasifikacijski sistem, ki povezuje vsa področja človekovega ustvarjanja;



se seznanijo z UDK vrstilcem kot iskalnim elementom;



spoznajo glavne skupine UDK sistema in postavitev gradiva znotraj UDK skupin;



se postopno usposabljajo za iskanje podatkov po UDK vrstilcu in



se učijo s pomočjo UDK vrstilca locirati gradivo.
Operativni cilji so bili temelj za nadaljnje delo in oblikovanje uče ure o postavitvi

poučnega gradiva v knjižnici. Ker se morajo operativni cilji knjižničnih informacijskih znanj
od prvega do devetega razreda nadgrajevati ter da bi se učna ura vsebinsko razlikovala od
ur KIZ-a, katerih so učenci že bili deležni s strani njihove knjižničarke, ter ur, ki jih
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knjižničarka zanje še načrtuje, je bil proučen tudi članek Knjižnično informacijsko znanje
od šestega do devetega razreda na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja (Grošičar in Miklič,
2014).
4.4.2

Potek ure
Kot že omenjeno, se z magistrskim delom ugotavlja, kako učna ura KIZ-a o

postavitvi, UDK-ju in iskanju poučnega gradiva v šolski knjižnici dejansko vpliva na učence
šestega razreda pri iskanju poučnega gradiva na zastavljeno temo. Vsebina in didaktični
proces učne ure, ki sta opisana v nadaljevanju, sta bila v obeh razredih enaka. Zaradi
potrebe raziskovanja je imel 6. a razred učno uro pred raziskavo, 6. b razred pa je imel
učno uro po opravljeni raziskavi.
Ker je celotna učna ura zasnovana na temi zgodovine, so se učenci na začetku ure
postavili v vlogo izdelovalca referata na temo srednji vek in srednjeveški gradovi na
Slovenskem. Pogovorili smo se o tem, kje bi iskali informacije za izdelavo referata na
poljubno zgodovinsko temo in v katerih vrstah knjižnic bi si lahko gradivo izposodili. Poleg
tega so jim bile predstavljene prednosti poznavanja samostojnega iskanja knjižničnega
gradiva in klasifikacijskega sistema UDK. Da bi ob koncu ure učenci usvojili zadane
operativne cilje učne ure in se ob tem tudi zabavali, je bila ura sestavljena v obliki kviza.
Učenci v razredu so se razdelili v skupine po štiri. Nato smo jim razložili pravila
kviza, ki je bil sestavljen iz štirih iger. Vsaka skupina je določila vodjo, ki bo na tablico
zapisovala pravilne odgovore in jih na znak tudi pokazala. Pri prvi igri s trditvami in
odgovori drži ali ne drži učenci obnovijo znanje o razlikah med šolsko in splošno knjižnico,
postavitvi gradiva v šolski in splošni knjižnici Bežigrad s poudarkom na poučnem gradivu.
Pred začetkom druge igre si učenci ogledajo videoposnetek, ki govori o nastanku UDK-ja
in predstavi ter na kratko opiše glavne UDK vrstilce. Učenci morajo v prvem delu druge
igre povezovati teme referatov z vsebinskimi področji, po katerih je v njihovi šolski
knjižnici razporejeno poučno gradivo na oddelku za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno
obdobje. V drugem delu pa povezujejo teme referatov z UDK vrstilci z oddelka s poučnim
gradivom za mladince, pri katerih bi našli primerno gradivo za izdelavo referata. Tudi pred
začetkom tretje igre si učenci ogledajo videoposnetek. Ob gledanju videoposnetka učenci
spoznajo, kaj je vrstilec, katera ločila se nahajajo v vrstilcih, in se naučijo, kako si vrstilci
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sledijo v knjižnih omarah in na knjižnih policah ter s katerimi usmerjevalnimi napisi si
lahko pomagamo pri iskanju gradiva v knjižnici. Učenci se nato v tretji igri preizkusijo v
vlogi knjižničarja in dano knjižnično gradivo razporedijo na knjižno polico z ustreznim UDK
vrstilcem. V zadnji igri morajo učenci ugotoviti pravo zaporedje naštetih vrstilcev in jih
zapisati v takem vrstnem redu, kot bi si sledili na knjižni polici.
Po vsakem vprašanju razglasimo pravilen odgovor in se o morebitni nejasnosti
pogovorimo z učenci ter skupinam za pravilen odgovor podelimo točke. Po koncu kviza
zmaga tista skupina, ki zbere največ točk, zato prejme tudi manjšo nagrado. Pred
zaključkom ure pridobljeno znanje ponovimo in utrdimo tako, da učenci samostojno
povedo, kaj so se pri uri naučili, dodatno pa njihovo sodelovanje pri pogovoru
spodbudimo z vprašanji.
4.4.3

Sprotna učna priprava
Preglednica 8 prikazuje sprotno učno pripravo za učno uro KIZ-a za šesti razred

Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, ki je bila v 6. a realizirana 9. 6. 2017 in 6. b 22. 5. 2017.
Preglednica 8: Sprotna učna priprava na uro KIZ-a o postavitvi poučnega gradiva v
osnovnošolski knjižnici in sistemu UDK za 6. razred

KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA
ŠOLA:

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja

RAZRED:

6. a in 6. b

UČNA TEMA:

Postavitev poučnega gradiva v knjižnici

UČNA ENOTA:

Iskanje poučnega gradiva v šolski knjižnici in klasifikacijski

URA: 1. šolska ura

ŠOLSKO LETO: 2016/2017
IZVAJALKA: Nina Ferjančič

sistem UDK
KLJUČNE BESEDE oz. Šolska knjižnica, poučno gradivo, UDK, UDK vrstilec, področje,
NOVI POJMI:

signalizacija

MEDPREDMETNA

Zgodovina

POVEZAVA:
UČNA SREDSTVA:

Računalnik, interaktivna tabla

UČNI PRIPOMOČKI:

Pisne, slikovne in grafične prosojnice, knjižnično gradivo,
videoposnetki, tablice in flomastri
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DIDAKTIČNA NAČELA:

in

Nazornost,

postopnost,

sistematičnost,

življenjskost

problemskost
UČNE OBLIKE:

Frontalna, delo v skupinah

UČNE METODE:

Razlaga,

pogovor,

demonstracija,

reševanje

problemskih

vprašanj

Po programu osnovnošolskega izobraževanja (Sušec in Žumer, 2005) pri predmetu
KIZ-a v šestem razredu so bili na osnovi prvega vsebinskega sklopa oblikovani operativni
cilji, ki jih bodo učenci z učno uro usvojili. Operativni cilji učne ure so prikazani v
Preglednici 9.
Preglednica 9: Operativni cilji učne ure KIZ-a v 6. razredu
OPERATIVNI CILJI

UČNA TEMA oziroma VSEBINA

STRUKTURA IN
DIDAKTIČNI
PRISTOPI

Učenci naštejejo razlike in Na

primeru

mladinskega

oddelka Ponavljanje

in

podobnosti med splošno in splošne knjižnice Bežigrad in knjižnice utrjevanje
šolsko knjižnico

Osnovne šole dr. Vita Kraigherja

V knjižnici locirajo starostni Ureditev
stopnji

ustrezno

leposlovnega

knjižničnega

gradiva

po Ponavljanje

in

zbirko starostnih stopnjah (C, P, M in L) in utrjevanje

gradiva

in poučno gradivo po UDK-ju

zbirko poučnega gradiva
Povedo

glavni

klasifikacije

namen Klasifikacijski sistem UDK (namen in Usvajanje

knjižničnega kratka zgodovina)

nove

snovi

gradiva
S pomočjo signalizacije v Glavne skupine UDK-ja, vrstilci in Usvajanje
šolski

knjižnici

naštejejo ureditev

glavne skupine UDK-ja

knjižničnega

gradiva

na snovi

policah (ureditev gradiva po vsebini)

S pomočjo signalizacije se Razpredelnica z UDK vrstilci v knjižnici Usvajanje
samostojno
šolski knjižnici

orientirajo

nove

v in UDK vrstilci na knjižnih policah

snovi

nove
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nove

snovi

locirajo poučno gradivo

4.4.3.1 Potek didaktičnega procesa
Iz Preglednice 10 je razviden potek didaktičnega procesa pri učni uri KIZ-a o
postavitvi poučnega gradiva v šolski knjižnici, klasifikacijskem sistemu UDK in
samostojnem iskanju poučnega gradiva.
Preglednica 10: Didaktični proces učne ure KIZ-a o postavitvi poučnega gradiva v
osnovnošolski knjižnici in sistemu UDK v 6. razredu
1. UVODNA MOTIVACIJA
ČAS
5 min.

KNJIŽNIČARKA

UČENCI

Učence pozdravim, se predstavim in razložim, Učenci poslušajo.
zakaj bom vodila učno uro.
Učence prosim, naj si predstavljajo, da morajo pri Naštevajo,

kje

iščejo

pouku zgodovine izdelati referat o srednjem informacije

(splet,

šolska

veku.

knjižnica,

splošna

Vprašam jih, kje bi iskali informacije za izdelavo knjižnica …).
referata.

Povedo, kje si izposojajo

Vprašam jih, v katerih knjižnicah v okolici knjige
Bežigrada si lahko izposodijo knjige.

(šolska

knjižnica,

Knjižnica Bežigrad).

2. NAPOVED CILJA
5 min.

Letos ste pri knjižničarki in učiteljici zgodovine Učenci poslušajo.
izdelovali plakat na temo ostanki iz preteklosti.
Gradivo, ki ste ga potrebovali za izdelavo
referata, vam je pripravila knjižničarka.
Naslednje leto boste gradivo za referate in
plakate iskali sami.

Razmišljajo,

naštevajo

Kakšne so prednosti, če poznamo ureditev in prednosti, o njih se skupaj
postavitev gradiva v knjižnici (šolski ali splošni)?

pogovorimo.
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Danes se bomo skozi kviz skupaj naučili, kako je Učenci poslušajo.
poučno gradivo v knjižnici urejeno in postavljeno.
Tako boste lahko poučne knjige v knjižnici pri
naslednjem obisku našli samostojno in hitreje.
3. OBRAVNAVA TEME IN UPORABA ZNANJA
30 min. Z delovno mentorico učence razdeliva v štiri Učenci

se

posedejo

po

homogene skupine ter razdeliva tablice in skupinah in določijo vodjo
flomastre.

skupine, ki bo odgovarjal na

Učencem predstavim pravila kviza in njegovo vprašanja.
strukturo ter način točkovanja.

Učenci prisluhnejo pravilom.

Na tablo naredim razpredelnico s skupinami za O morebitnih nejasnostih se
točkovanje.

skupaj pogovorimo.

Razložim pravila prve igre – Drži? Ne drži?

Učenci

prisluhnejo

Postavim trditev in ob razglasitvi pravilnega navodilom.
odgovora se o njem tudi malo pogovorimo. Ob Učenci

se

o

trditvah

vsakem odgovarjanju na trditev vsaki skupini pogovorijo v skupinah in
podelim točke.

vsaka skupina določi pravilni

Na koncu igre pregledamo točke.

odgovor, katerega ob znaku

Učencem

napovem

ogled

kratkega vodja skupine zapiše na

videoposnetka, ki govori o UDK-ju in jim bo tablico in pokaže.
pomagal pri odgovarjanju na drugo igro.

Učenci

si

ogledajo

videoposnetek.
Razložim pravila druge igre – Področje? Vrstilec?
Začnemo z igro, po odgovarjanju razjasnimo Učenci
morebitne nejasnosti in podelimo točke.

prisluhnejo

navodilom.

Učence, ki so pri prvih dveh igrah dobili manj Učenci

se

o

trditvah

točk, dodatno motiviram za igro, če je to pogovorijo v skupinah in
potrebno.

vsaka skupina določi pravilni
odgovor, katerega ob znaku

Razložim pravila tretje igre – Sem knjižničar

vodja skupine zapiše na

Učenci si pri igri pomagajo s PowerPoint tablico in pokaže.
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Na koncu igre pregledamo točke.

Učenci
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napovem

ogled

se

kratkega odgovoru

videoposnetka, ki govori o UDK vrstilcih in jim bo skupinah,

o
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pravilnem

pogovorijo
vodja

v

zapiše

pomagal pri odgovarjanju na zadnjo igro.

odgovor in ga na znak

Razložim pravila zadnje igre – zaporedje.

pokaže.

Začnemo z igro, po odgovarjanju razjasnimo Učenci
morebitne nejasnosti in podelimo točke.

si

ogledajo

videoposnetek.

Na koncu kviza razglasim zmagovalno skupino in Učenci prisluhnejo navodilu.
učencem razdelim manjše nagrade. Pohvalim Po skupinah se pogovarjajo
tudi druge učence.

o pravilnem odgovoru, vodja
ga napiše na tablico in
pokaže.

4. PONOVITEV NAUČENEGA
5 min.

S kvizom smo ponovili znanje, ki ga imate o šolski Učenci

prisluhnejo

in

in splošni knjižnici. Naučili smo se nekaj novega o odgovarjajo na vprašanja.
iskanju poučnega gradiva v knjižnici in podrobno
spoznali sistem UDK.
Katera igra vam je bila najbolj všeč?
Kaj ste si najbolj zapomnili o UDK-ju?
Boste tak način iskanja sedaj tudi uporabljali?

4.4.4

Evalvacija učne ure
Učenci obeh razredov so pri učni uri lepo sodelovali in odgovarjali na zastavljena

vprašanja. Razumeli so pomen samostojnega iskanja gradiva v knjižnici in bili za učenje o
postavitvi ter iskanju gradiva motivirani predvsem zaradi tega, ker so izvedeli, da bo
učenje potekalo skozi kviz oziroma igro. Učenci v obeh razredih so se pri prvi igri odlično
odrezali. Na zastavljene trditve o šolskih in splošnih knjižnicah so odgovarjali z drži ali ne
drži. S tem smo ponovili in utrdili znanje o razlikah med splošno in šolsko knjižnico. Poleg
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tega smo z igro preverili, ali učenci poznajo starostni stopnji ustrezno zbirko knjižničnega
gradiva, ter s tem dosegli prva dva operativna cilja učne ure.
Pri drugi, tretji in četrti igri so učenci utrdili znanje, ki so ga pridobili z ogledom
dveh videoposnetkov o sistemu UDK, vrstilcih in postavitvi knjižničnega gradiva. Učenci so
morali pri igrah povezati raziskovalne teme z UDK vrstilcem, pri katerem bi iskali
knjižnično gradivo na zastavljeno temo. Poleg tega so morali v UDK sistem šolske knjižnice
na podlagi naslovnice in kratkega vsebinskega opisa samostojno umestili dve poučni
knjigi. Pri zadnji igri so UDK vrstilce razporejali v zaporedja, tako kot si sledijo na knjižnih
policah. Učencem zadane naloge niso delale večjih težav, prav zaradi tega so bili izredno
motivirani za reševanje. Če bi bolje poznali sposobnosti obeh razredov in posameznih
učencev šestih razredov na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja, bi težavnost nalog prilagodili
oziroma bolj izpostavili tiste cilje, za katere bi menili, da jih učenci manj dosegajo. Kot smo
že omenili, so si morali učenci za odgovarjanje na vprašanja pozorno ogledati oba
videoposnetka. Skoraj pri vseh skupinah, v obeh razredih, je vsaj eden izmed članov
zapisoval razlago z videoposnetkov. To sicer ni bil namen ogleda posnetkov, vendar je bila
zaradi tega v razredu čista tišina, vsi učenci pa so z zanimanjem spremljali posnetka. Kljub
temu da odgovori na zastavljena vprašanja v igrah niso bili na dlani ter so se učenci morali
za reševanje v skupinah dobro pogovoriti in priklicati pridobljene informacije z
videoposnetkov, je velika večina pravilno odgovarjala na vprašanja, zmagovalna skupina v
obeh razredih pa je vodila zgolj za točko ali dve. Zaradi tega menimo, da bi bilo dobro, če
bi imeli pripravljenih še nekaj težjih primerov pri vsaki igri, saj bi jih s tem še bolj
usposobili za iskanje poučnega gradiva s pomočjo UDK-ja. Tukaj se nam poraja vprašanje,
ali bi zaradi dodatne zahtevnosti trpela motivacija za reševanje.
Z realizacijo učnih ur v obeh razredih smo zadovoljni. V 6. a razredu se je pred
učno uro pojavila tehnična težava, in sicer naš prenosni računalnik ni bil kompatibilen in
se ni mogel povezati z interaktivno tablo v razredu. Zaradi tega smo z delovno mentorico
vse učence prosili, naj odidejo v računalniško učilnico, kjer nam kljub trudu ponovno ni
uspelo prikazati videoposnetkov s pomočjo projektorja, saj sta bila videoposnetka v
formatu, ki ga računalnik v učilnici ni podpiral. Učenci v 6. a razredu so si tako morali
videoposnetka ogledati na našem prenosnem računalniku, kar pa se ni izkazalo za težavo.
Učenci so bili izredno prilagodljivi in se posedli okrog računalnika ter tiho spremljali
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posnetka. Tehnične težave so bile popolnoma nepričakovane, saj je bila učna ura prvič
izpeljana v 6. b razredu, pred uro v istem razredu pa smo preverili delovanje
videoposnetkov, ki so na interaktivni tabli delovali brezhibno. V bodoče bomo vse
interaktivne vsebine shranili v več različnih formatov in se tako izognili težavam.
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OPREDELITEV PROBLEMA
Novljan (2010) meni, da je naš glavni problem v času informacijske družbe

predvsem v pridobivanju informacij, ki bi bile vsebinsko in pomensko ustrezne za rešitev
problema ali za oblikovanje našega pogleda na dogodke in pojave ter poglobljeno
spoznavanje. Potreba po informacijah je neskončna, še posebej, ko rešujemo vsakdanje
delovne, študijske ali druge probleme. Z njo se prek šolskih obveznosti, referatov in
seminarskih nalog srečujejo že osnovnošolci, zato je pomembno, da jih pri iskanju
knjižničnega gradiva in informacij strokovno usmerjamo ter o njihovi kritični in premišljeni
uporabi tudi izobražujemo. Le na tak način lahko učence oblikujemo v samostojne
uporabnike vseh vrst knjižnic in jim privzgajamo spretnosti, ki bodo vodile do popolne
svobodne in kritične izbire ter rabe tako gradiva v knjižnici kot tudi informacij na spletu.
Na samostojno rabo poučnega gradiva močno vpliva kakovostna postavitev v šolski
knjižnici. Ta mora biti v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Poleg tega mora šolski
knjižničar pri oblikovanju postavitve knjižničnega gradiva upoštevati in poznati različne
možnosti in zakonitosti, spremljati priporočila in smernice ter oblikovati jasno in
pregledno signalizacijo. Največji ozir pri postavitvi pa mora nameniti prav potrebam svojih
uporabnikov in zakonitostim šole.
Z magistrskim delom bo odgovorjeno na vprašanje, kako ura knjižničnega
informacijskega znanja o postavitvi poučnega gradiva vpliva na njegovo iskanje pri
učencih 6. razredov. Osnovnošolski knjižničarji so prvi v vrsti, ki prek ur KIZ-a vzgajajo in
izobražujejo najmlajše uporabnike knjižnic, zato morajo biti učne ure skrbno načrtovane,
cilji pa se morajo nadgrajevati od prvega do devetega razreda osnovne šole. Postavitev
poučnega gradiva v raziskovani šolski knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja je
razdeljena na dva oddelka. Na oddelku poučnega gradiva za prvo in drugo vzgojnoizobraževalno obdobje je gradivo razvrščeno po vsebinskih skopih, na oddelku poučnega
gradiva za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje pa je gradivo postavljeno v skladu s
prilagojenim sistemom UDK. Ker se zaradi take postavitve poučnega gradiva večina
šestošolcev na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja še ni srečala s sistemom UDK in program
osnovnošolskega izobraževanja

za

KIZ

(Sušec in

Žumer, 2005), spoznavanje

klasifikacijskega sistema UDK in iskanje informacij ter knjižničnega gradiva z njegovo
pomočjo uvršča v šesti razred osnovne šole, je izhodišče za raziskovanje tako usmerjeno v
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učence šestega razreda Osnovne šole dr. Vita Kraigherja in v njihovo samostojno rabo
poučnega gradiva v šolski knjižnici pri reševanju informacijskih problemov. Z raziskavo
želimo ugotoviti, kakšne so razlike in podobnosti pri iskanju poučnega gradiva med
šestošolci, ki so bili predhodno deležni učne ure KIZ-a, in šestošolci, ki so poučno gradivo
iskali zgolj na podlagi preteklih izkušenj in znanja.
5.1

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
S pomočjo raziskave bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja:


Ali učenci, ki so bili deležni razlage o postavitvi poučnega gradiva, najdejo več
določenega gradiva od učencev, ki razlage niso bili deležni?



Ali učenci, ki so bili deležni razlage o postavitvi poučnega gradiva, gradivo najdejo
prej od učencev, ki razlage niso bili deležni?



Ali učenci, ki so bili deležni razlage o postavitvi poučnega gradiva, med iskanjem
postavljajo manj vprašanj šolskemu knjižničarju kot učenci, ki razlage niso bili
deležni?



Ali znajo učenci določeno gradivo sami umestiti v šolski UDK sistem?



Kako so učenci zadovoljni s postavitvijo poučnega gradiva v šolski knjižnici?
Raziskovalna vprašanja so bila oblikovana na podlagi dveh operativnih ciljev, ki naj

bi ju učenci z učno uro KIZ-a o postavitvi poučnega gradiva v šolski knjižnici usvojili. Z učno
uro KIZ-a naj bi učenci pridobili spretnosti lociranja poučnega gradiva s pomočjo UDK
vrstilca ali njegovega vsebinskega opisa ter samostojno orientacijo v šolski knjižnici.
Operativna cilja sta bila oblikovana na podlagi ciljev prvega vsebinskega sklopa v šestem
razredu po programu KIZ-a (Sušec in Žumer, 2005). Poleg tega je na oblikovanje
raziskovalnih vprašanj vplival tudi pregled literature o učnih urah KIZ-a in iskanju
knjižničnega gradiva v šolski knjižnici, pri čemer smo predvidevali, da so učenci, ki so
deležni izobraževanja o postavitvi in iskanju poučnega gradiva, pri iskanju gradiva hitrejši,
pri iskanju postavljajo manj vprašanj šolskemu knjižničarju in so bolj kritični do postavitve
knjižničnega gradiva.
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METODOLOGIJA
OPIS VZORCA
Za raziskavo je bilo izbrano priložnostno vzorčenje, saj je raziskovanje potekalo

med praktičnim usposabljanjem na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja. Ker se večina
šestošolcev na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja zaradi specifične postavitve poučnega
gradiva v šolski knjižnici še ni srečala s sistemom UDK, so bili v vzorec za raziskovanje
zajeti učenci šestega razreda obravnavane šole. V raziskavi je sodelovalo je 25 učencev
6. a razreda, od tega je bilo 13 deklic in 12 fantov. Ker ima osnovna šola, na kateri je bila
izvedena raziskava, veliko tujejezičnih učencev, sta bila dva anketna vprašalnika, ki sta
služila kot orodje za zbiranje podatkov, v 6. a izključena iz raziskave, saj so bile jezikovne
ovire pri razumevanju vprašalnika prevelike, da bi lahko pridobili zanesljive podatke. V
6. b je bilo na dan raziskave prisotnih 19 učencev, od tega je bilo 11 deklic in 8 fantov.
Skupaj je bilo torej anketiranih in opazovanih 42 učencev šestega razreda Osnovne šole
dr. Vita Kraigherja. Razreda si po številu učencev nista enakovredna, sta pa imela oba
enake pogoje med izvajanjem raziskave, saj je pri obeh potekala četrto šolsko uro.
Pri uporabi rezultatov se je treba zavedati pomanjkljivosti anketnega vprašalnika in
opazovanja kot instrumentov za zbiranje podatkov. Poleg tega je treba omeniti, da zaradi
premajhnega in nereprezentativnega vzorca ugotovitev, pridobljenih z raziskavo, ne
moremo posploševati na celotno populacijo. V raziskavi so namreč sodelovali šestošolci le
ene izmed 454 slovenskih osnovnih šol (Evidenca zavodov in programov, 2018). Rezultati
so veljavni za Osnovno šolo dr. Vita Kraigherja in ostale osnovne šole, v katerih ima šolska
knjižnica ločeni zbirki poučnega gradiva za mlajše in starejše učence, ter s poučevanjem
učencev o iskanju poučnega gradiva in sistemu UDK prične v šestem razredu.
6.2

OPIS PRIPOMOČKOV
Za pridobivanje podatkov v raziskavi sta bili izbrani dve raziskovalni metodi, ki sta

preverjali različna raziskovalna vprašanja. Uporabljeni sta bili anketna metoda in metoda
opazovanja.
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Anketna metoda
Ambrožič (2008) navaja, da je spraševanje ena izmed najpomembnejših,

najpogostejših in hkrati tudi najstarejših oblik zbiranja podatkov v družboslovnem
raziskovanju. Čeprav lahko anketo v širšem smislu razumemo kot vsako zbiranje podatkov
s pomočjo postavljanja vprašanj, ki jih ni mogoče pridobiti zgolj z metodo opazovanja,
lahko vprašanja postavljamo na različne načine in za različne stvari. Kot osnovni metodi
spraševanja sta se v družbenih vedah uveljavila intervju in anketa (Ambrožič, 2008).
Vujević (1990) je anketno metodo opredelil kot posebno metodo za zbiranje podatkov, s
pomočjo katere zbiramo podatke o stališčih in mišljenju spraševancev. Poleg tega nam
pisna metoda omogoča tudi zbiranje podatkov o človeškem vedenju, ki ga določajo
dejavniki, kot so sposobnosti, pogled na svet, čustva in vrednote.
S pomočjo pisne ankete lahko v zelo kratkem času zberemo veliko število
podatkov, vendar ima tudi svoje slabosti. Težave z uporabo anketne metode se kažejo
tako pri zbiranju kot tudi kasnejši interpretaciji podatkov. Ker lahko anketiranci
odgovarjajo le na vprašanja, na katera želijo ali so sposobni odgovoriti, morajo biti
vprašanja oblikovana na nižjem nivoju in ne na podlagi povprečnega anketiranca. Poleg
tega je raven strokovnosti anketirancev različna, zato tudi njihovi odgovori nimajo enake
vrednosti, a jih kljub temu pri statistični obdelavi obdelamo enakovredno. Da bi se pri
odgovarjanju na vprašanja izognili družbenim vplivom in zaželenim odgovorom, moramo
zagotavljati anonimnost in vključevati indirektna vprašanja (Ambrožič, 2008). Predvsem
pa je zanesljivost vprašalnika kot instrumenta za zbiranje podatkov odvisna od stopnje
njegove standardiziranosti, zato morajo biti vprašanja pravilno oblikovana in postavljena.
Poleg tega se je treba v uvodnem delu vprašalnika potencialnim anketirancem predstaviti
in jim posredovati osnovne podatke o raziskavi ter jih seznaniti z navodili izpolnjevanja in
načinom zagotavljanja anonimnosti (Ambrožič, 2008).
Ker so se z raziskavo v magistrskem delu ugotavljale spretnosti oziroma znanja
udeležencev raziskave, so na izbiro metode za raziskovanje vplivali dejavniki, ki bi
udeležence čim manj obremenili oziroma nanje stresno vplivali. Izbrana je bila metoda
anketnega vprašalnika, saj zagotavlja hitro zbiranje podatkov. Poleg tega je bil sam
anketni vprašalnik oblikovan kot delovni list, na katerega so učenci kot na učni
pripomoček že navajeni. S pisnim odgovarjanjem in s tem tudi zagotavljanjem
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anonimnosti anketirancev smo se želeli izogniti vplivom iz okolja in neprijetnim občutkom
s strani anketirancev ob morebitnem neznanju. Zadana vprašanja in naloge v anketnem
vprašalniku so preverjali samostojno iskanje in rabo poučnega gradiva na določeno temo
ter zadovoljstvo s postavitvijo knjižnične zbirke. Da bi dosegli večjo vizualno privlačnost in
motivacijo za izpolnjevanje, je bil anketni vprašalnik prilagojen z različnimi barvami,
pisavami, odebelitvami in slikami.
Izhodišče za oblikovanje anketnega vprašalnika so bila tri raziskovalna vprašanja:


Ali učenci, ki so bili deležni razlage o postavitvi poučnega gradiva, najdejo več
določenega gradiva od učencev, ki razlage niso bili deležni?



Ali znajo učenci določeno gradivo sami umestiti v šolski sistem UDK?



Kako so učenci zadovoljni s postavitvijo poučnega gradiva v šolski knjižnici?
Anketni vprašalnik je zajemal štiri naloge, ki so bile jasno in kratko zastavljene ter

prilagojene starostni stopnji 6. razreda. Ker je bila pri raziskovanju hkrati uporabljena tudi
metoda opazovanja, anketni vprašalnik ni vseboval uvodnega dela. Navodila za
izpolnjevanje vprašalnika in informacije o raziskavi so učenci pred izpolnjevanjem prejeli
ustno. Prva naloga na anketnem vprašalniku se je navezovala na prvo raziskovalno
vprašanje. Sestavljena je bila iz dveh vprašanj in preverjala iskanje poučnega gradiva na
zastavljeno temo. Pri obeh vprašanjih so morali učenci šestega razreda v šolski knjižnici na
oddelku s poučnim gradivom za mladince poiskati določeno poučno knjigo na temo
srednjega veka in srednjeveških gradov. Pri prvem vprašanju so morali iskati poučno
gradivo, ki govori o srednjem veku na splošno, pri drugem pa o srednjem veku na
Slovenskem. Po izbiri knjig so morali v anketni vprašalnik zapisati naslov knjige, avtorja,
postavitveni UDK vrstilec, pri katerem so knjigo našli, ter navesti razlog za izbiro knjige.
Tudi druga naloga je bila sestavljena iz dveh vprašanj. Navezovala se je na raziskovalno
vprašanje, ki ugotavlja uspešnost šestošolcev pri uvrščanju določenega gradiva v šolski
UDK sistem. Pri obeh vprašanjih so morali anketiranci določeno poučno knjigo umestiti v
šolski UDK sistem. Pri prvem vprašanju so v UDK sistem uvrščali poučno knjigo o starih
Grki in pri drugem vprašanju knjigo, ki opisuje slavne zgodovinske dogodke. V anketni
vprašalnik so morali anketiranci zapisati izbran postavitveni UDK vrstilec. Predzadnja in
zadnja naloga sta se navezovali na raziskovalno vprašanja o zadovoljstvu s postavitvijo
gradiva v šolski knjižnici. Učenci so pri tretji nalogi s pomočjo ocenjevalne lestvice (5 –
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zelo zadovoljen, 1 – zelo nezadovoljen) ocenili zadovoljstvo s postavitvijo poučnega
gradiva v šolski knjižnici. Zadnja naloga, ki je ponujala odgovore izbirnega tipa z možnostjo
oblikovanja lastnega odgovora, je učence spraševala o težavah, ki jih imajo pri iskanju
poučnega gradiva v šolski knjižnici. Izbrali so lahko več različnih odgovorov. Obe nalogi sta
pri šestošolcih preverjali razlike med kritičnostjo o postavitvi poučnega gradiva v šolski
knjižnici in lastnih težavah, ki jih imajo z iskanjem poučnega gradiva. Anketni vprašalnik se
nahaja v Prilogi 1.
6.2.2

Metoda opazovanja
Metoda opazovanja spada med kvalitativne metode, s katerimi pojave, z vidika

raziskovalca, navadno raziskujemo odmaknjeno in izolirano od udeležencev. Z metodo
opazovanja želimo predvsem odkriti vsakdanje pojave, ki nas obkrožajo, a se jih ne
zavedamo oziroma jih ne poznamo dovolj podrobno. Čeprav je opazovanje nekaj, kar
počnemo že po naravi, je treba za zagotavljanje zanesljivosti rezultatov raziskavo skrbno
načrtovati in uporabiti postopek triangulacije (Šauperl, 2008). S triangulacijo, ki zajema
kombiniranje različnih raziskovalnih pristopov, metod, tehnik, znanstvenih disciplin, virov
podatkov, raziskovalcev ali teorij znotraj ene raziskave, dosežemo tudi boljše razumevanje
proučevanega problema in hkrati povečamo širino, globino in kompleksnost spoznanj
vsake raziskave (Triangulacija, 2017).
Šauperl (2008) navaja, da je treba opazovanje izvesti čim manj vsiljivo, vendar je
nanj treba pripraviti tako sebe kot tudi osebe, ki jih bomo opazovali. Sebe lahko najbolje
pripravimo s pregledom raziskav, ki so objavljene v strokovni in znanstveni literaturi, ter s
pripravo raziskovalnega načrta, v katerem natančno določimo elemente vedenja ali
dogodke, ki jih bomo opazovali. S tem se najlažje izognemo tudi kakršni koli pristranskosti
in pri vseh izvedbah opazovanje beležimo na kar se da podoben način. Udeležence
raziskave pripravimo tako, da jih zaprosimo za dovoljenje in jih o opazovanju tudi
informiramo, vendar jim pri tem ne smemo razkriti podrobnih ciljev raziskave, saj bi to
lahko vplivalo na njihovo vedenje.
Analiza zbranih podatkov z opazovanjem poteka z metodo analize vsebine. Pri tem
so nam v veliko pomoč predvsem posnetki ali beležke opazovanj, pri katerih smo pozorni
na pojme in pojave ter jih označujemo z izbranimi simboli oziroma kodami, na podlagi
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katerih kasneje oblikujemo kodirno shemo. Enota analize, ki jo definirajo raziskovalci, je
lahko poved, enota govora intervjuvanca ali opazovanca, slika ali sekvenca slik. Rezultat
raziskave pa je identifikacija vzorcev dogodkov ali vedenja, ki jih ponazarjata frekvenca in
zaporedje pojavljanja posameznih kod. Ker zaradi velike količine podatkov uporaba
statističnih metod ni vedno mogoča, je lahko analiza tudi intelektualna. Pri tem mora
raziskovalec podatke ponotranjiti, da lahko zazna ponavljajoči se vzorec (Šauperl, 2008).
Kot že omenjeno, je bila v magistrskem delu za raziskovanje poleg anketne metode
uporabljena tudi metoda opazovanja. Z njo smo želeli pridobiti odgovore na raziskovalna
vprašanja, na katera se ni dalo odgovoriti zgolj z anketnim vprašalnikom. Želeli smo
pridobiti odgovore na naslednji raziskovalni vprašanji:


Ali učenci, ki so bili deležni razlage o postavitvi poučnega gradiva, gradivo najdejo
prej od učencev, ki razlage niso bili deležni?



Ali učenci, ki so bili deležni razlage o postavitvi poučnega gradiva, med iskanjem
postavljajo manj vprašanj šolskemu knjižničarju kot učenci, ki razlage niso bili
deležni?
Z metodo opazovanja smo torej spremljali in opazovali naslednje dejavnike:



orientacijo udeležencev po poučni zbirki šolske knjižnice;



čas, ki so ga udeleženci potrebovali za izbiro primerne knjige na zahtevano
tematiko;



vsebino in število vprašanj, ki so jih udeleženci pri iskanju poučnega gradiva
postavljali šolskemu knjižničarju ali raziskovalcu;



količino potrebne razlage o lokaciji poučnega gradiva v šolski knjižnici, UDK
sistemu in UDK vrstilcih.

6.3

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Obe metodi zbiranja podatkov sta se izvajali hkrati. Raziskava se je pri učencih

šestega razreda Osnovne šole dr. Vita Kraigherja izvajala med učno uro KIZ-a o postavitvi
in iskanju poučnega gradiva v šolski knjižnici. Pri 6. a razredu sta obe metodi zbiranja
podatkov potekali po razlagi o postavitvi poučnega gradiva v knjižnici, v 6. b razredu pa
pred samo razlago o postavitvi poučnega gradiva. Pred začetkom opazovanja in
izpolnjevanja anketnega vprašalnika je bila šestošolcem na kratko predstavljena raziskava

FERJANČIČ, N. Izobraževanje za samostojno rabo poučnega gradiva v osnovnošolski knjižnici. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

65

in njen namen, poleg tega so dobili tudi navodila za izpolnjevanje anketnega vprašalnika.
Učenci obeh razredov so bili med raziskovanjem razdeljeni v štiri skupine. Vsaka skupina
je bila v knjižnici sama, raziskava je potekalo približno 10 minut. Realizacija učne ure KIZ-a
o postavitvi poučnega gradiva v šolski knjižnici je bila v 6. a izvedena 9. 6. 2017 prvo
šolsko uro, raziskava pa je potekala 13. 6. 2017 četrto šolsko uro. V 6. b je raziskava
potekala 22. 5. 2017 četrto šolsko uro in učna ura prvo šolsko uro. Zbrani podatki so
prikazani z deskriptivno statistiko v naslednjem poglavju.
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REZULTATI
Rezultati se osredotočajo na podatke, ki so bili zbrani z anketno metodo.

Predstavljeni so po vsebinskih sklopih: iskanje poučnega gradiva na določeno temo,
uvrščanje določenih poučnih knjig v šolski UDK sistem in zadovoljstvo uporabnikov s
postavitvijo poučnega gradiva ter težave, ki jih imajo učenci pri iskanju poučnega gradiva
v knjižnici. Vsebinski sklopi so oblikovani na podlagi treh raziskovalnih vprašanj, na katera
so se navezovala tudi vprašanja v anketnem vprašalniku. V prvem vsebinskem sklopu, ki
prikazuje iskanje poučnega gradiva, so predstavljeni rezultati prve naloge anketnega
vprašalnika. Drugi vsebinski skop predstavlja rezultate uvrščanja poučnega gradiva v šolski
UDK sistem, po katerem je učence anketni vprašalnik spraševal pri drugi nalogi. Zadnji
sklop prikazuje rezultate tretje in četrte naloge, ki sta od učencev zahtevali odgovore o
zadovoljstvu s postavitvijo gradiva v šolski knjižnici in težavah, ki jih imajo pri iskanju
poučnega gradiva.
7.1

ISKANJE POUČNEGA GRADIVA NA DOLOČENO TEMO

Preglednica 11: Naslovi knjig, ki po mnenju učencev vsebujejo informacije o srednjem
veku
NASLOVI KNJIG

6. a

6. b

Najlepši slovenski gradovi

5

/

Zgodbe z naših gradov

5

/

Pozni srednji vek

1

/

Za grajskimi zidovi

7

10

Korenine srednjega veka

1

/

Zgodovina srednjega veka

2

/

O srednjeveških igrah in smehu

1

1

O gradovih na Slovenskem

/

1

Srednjeveške plemiške igre

/

2

Ostra kopja, bridki meči

/

1

Vitezi

1

3

Napačni odgovor

/

1
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Pri nalogi, ki je imela dve vprašanji, so si morali učenci zamisliti, da morajo pri
predmetu zgodovine izdelati referat na temo srednjeveški gradovi v Sloveniji. Pri prvem
vprašanju so morali v šolski knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja na oddelku za
mladince poiskati poučno knjigo, v kateri bi našli informacije o srednjem veku ali o
srednjeveških gradovih. Preglednica 11 prikazuje naslove knjig, za katere učenci menijo,
da vsebujejo informacije, ki bi jim pomagale pri pisanju referata na temo srednjega veka
ali srednjeveških gradov. Velika večina učencev v obeh razredih je našla primerno gradivo
za izdelavo referata, so pa učenci 6. a razreda bolj sledili navodilom in našli gradivo, ki
govori na splošno o srednjem veku, tako kot je to od njih zahtevala naloga.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
94

940
6.a

940.1

6.b

Slika 2: Postavitveni UDK vrstilci, pri katerih so učenci iskali poučne knjige za izdelavo
referata
S Slike 2 je razvidno, pri katerih postavitvenih UDK vrstilcih so učenci iskali poučne
knjige, ki vsebujejo informacije o srednjem veku oziroma srednjeveških gradovih. Velika
večina je iskanje začela pri bolj podrobnem vrstilcu, in sicer 940.1 (Zgodovina srednjega
veka, cca 375–1492).
Preglednica 12: Razlogi učencev za izbiro knjige
RAZLOG IZBIRE

6. a

6. b

Ker je knjiga pregledna

1

/

Primerna vsebina

21

13

Lepe slike in ilustracije

4

1

Ker je zanimiva

/

/

Drugo

2

1
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Učenci so večinoma za razlog izbire knjige navedli, da je gradivo vsebovalo
informacije o gradovih ali srednjem veku oziroma je imelo gradivo primerno vsebino.
Nekaj učencev so k izbiri prepričale tudi lepe slike in ilustracije. Ostale odgovore, ki se niso
navezovali na knjigo, smo uvrstili pod drugo. Razlogi za izbiro knjige so vidni v
Preglednici 12.
Pri drugem vprašanju so morali v šolski knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja
na oddelku za mladince poiskati poučno knjigo, v kateri bi našli informacije o
srednjeveških gradovih na Slovenskem.
Preglednica 13: Naslovi knjig, za katere učenci menijo, da vsebujejo informacije o
srednjeveških gradovih na Slovenskem
NASLOVI KNJIG

6. a

6. b

Najlepši slovenski gradovi

11

3

Zgodbe z naših gradov

7

10

Za grajskimi zidovi

3

/

O gradovih na Slovenskem

/

2

Ostra kopja, bridki meči

1

1

Napačni odgovor

/

1

Življenje na srednjeveških gradovih

1

/

Najlepši gradovi na Slovenskem

/

4

Iz Preglednice 13 lahko razberemo, katere naslove knjig so učenci izbrali za
pridobitev informacij o srednjeveških gradovih na Slovenskem.
15
10
5

0
940

940.1
6.a

6.b

Napačen odgovor
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Slika 3: Postavitveni UDK vrstilci, pri katerih so učenci iskali knjige, ki govorijo o
srednjem veku na Slovenskem
Več kot polovica učencev je tudi pri drugem vprašanju knjige o srednjeveških
gradovih na Slovenskem iskala pri bolj podrobnem vrstilcu, in sicer 940.1 (Zgodovina
srednjega veka, cca 375–1492). Nekaj učencev je knjigo našlo pri vrstilcu 940 (Zgodovina
Evrope), kar lahko tudi označimo za pravilen odgovor. Pri dveh učencih v 6. b razredu se je
zgodilo, da nista pravilno zapisala UDK vrstilca, zato smo njuna odgovora uvrstili pod
napačna.
Preglednica 14: Razlogi učencev za izbiro knjige
RAZLOG IZBIRE

6. a

6. b

Primerna vsebina

23

16

Lepe slike in ilustracije

5

1

Ker mi je všeč

/

2

Tudi pri drugem vprašanju je učence za izbiro knjige prepričala predvsem sama
vsebina, to prikazuje Preglednica 14.
7.2

UVRŠČANJE DOLOČENIH KNJIG V ŠOLSKI UDK SISTEM

25
20
15
10
5
0
938

Napačen odgovor
6.a

6.b

Slika 4: Postavitveni UDK vrstilci, v katere bi učenci uvrstili zgodovinsko knjigo z
naslovom Grki
S Slike 4 je razvidno, da so skoraj vsi učenci v šolski UDK sistem pravilno umestili
zgodovinsko knjigo, ki opisuje staro Grčijo, grške mite in legende ter olimpijske igre in
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grške mislece. Knjigo so umestili v 938 (Zgodovina starega veka: Grčija). En učenec v 6. a
je zapisal nepopolni vrstilec, drugi učenec v 6. b pa ni zapisal vrstilca, vendar zgolj besedni
opis, zato sta ta dva odgovora uvrščena pod napačen odgovor.
14
12
10

8
6
4
2

0
9

93/99

93/99(031)
6.a

Napačen odgovor

6.b

Slika 5: Postavitveni UDK vrstilci, v katere bi učenci umestili zgodovinsko knjigo Slavna
poglavja zgodovine
Več kot polovica učencev v 6. b razredu je za zgodovinsko knjigo, ki opisuje vsa
slavna poglavja zgodovine, vse od Julija Cezarja, križarskih vojn do Dneva D, določila
napačen postavitveni UDK vrstilec. Kar nekaj vrstilcev je bilo zapisanih napačno in
nepopolno, poleg tega so izbirali bolj podrobne vrstilce, ki so opisovali zgolj eno izmed
obdobij zgodovine. Izbira postavitvenega UDK vrstilca za zahtevano zgodovinsko knjigo je
razvidna s Slike 5.
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ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV S POSTAVITVIJO POUČNEGA GRADIVA
16
14
12
10
8

6
4
2
0

ni mi všeč

delno mi je všeč

nekaj srednjega

všeč mi je

zelo mi je všeč

6.a

0

2

9

8

3

6.b

0

0

2

15

2

Slika 6: Zadovoljstvo s postavitvijo poučnega gradiva na oddelku za mladince v šolski
knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja.
Velika večina učencev v 6. b razredu je navedla, da jim je postavitev poučnega
gradiva v šolski knjižnici všeč, medtem ko so bili učenci v 6. a razredu manj enotni.
Številčno oceno postavitve poučnega gradiva v šolski knjižnici prikazuje Slika 6.
7.4

TEŽAVE, KI JIH IMAJO UČENCI PRI ISKANJU POUČNEGA GRADIVA V KNJIŽNICI

Preglednica 15: Težave, ki jih imajo učenci Osnovne šole dr. Vita Kraigherja pri iskanju
poučnega gradiva
ODGOVOR

6. a

6. b

Ne vem, kje v knjižnici se nahaja poučno gradivo

2

3

Temo, ki jo raziskujem, težko umestim v UDK sistem

5

1

Ne vem, kako si sledijo UDK vrstilci

2

/

Težave imam z iskanjem UDK vrstilcev na knjižni polici

6

/

Drugo – nimam težav

5

17

Drugo – ne znajdem se med knjižnimi policami

/

1

Drugo – ne najdem ljubih knjig

/

1

Drugo – ne hodim v šolsko knjižnico

2

/
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Iz Preglednice 15 je razvidno, da velika večina učencev v 6. b razredu meni, da pri
iskanju poučnega gradiva v šolski knjižnici nimajo težav, medtem ko je kar nekaj učencev v
6. a razredu navedlo, da imajo težave predvsem z iskanjem UDK vrstilcev na knjižnih
policah in z umestitvijo teme, ki jo raziskujejo, v šolski UDK sistem.
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RAZPRAVA
Učenci 6. a razreda, ki so bili predhodno deležni učne ure o postavitvi poučnega

gradiva, so našli več gradiva na določeno temo kot učenci 6. b razreda, ki razlage niso bili
deležni. Učenci obeh razredov so se pri prvi nalogi prvega vprašanja, pri kateri so se
pretvarjali, da morajo pri predmetu zgodovine izdelati referat na temo srednji vek in
srednjeveški gradovi, odlično odrezali. Skoraj vsi so našli primerne knjige, v katerih bi našli
ogromno informacij, ki bi jim pomagale pri pisanju referata. Tudi učenci 6. b razreda so
knjige na temo srednjega veka in srednjeveških gradov iskali pri bolj podrobnem
postavitvenem UDK vrstilcu. Presenetljivo je, da je več kot polovica učencev iskala knjige
na polici z UDK vrstilcem 940.1 (Zgodovina srednjega veka, cca 375–1492), ki zelo
natančno opisuje njihovo temo. Kljub temu da so prišli do ustreznega poučnega gradiva
na zahtevano tematiko, se je njihova metoda iskanja skladala z eno izmed metod, ki sta jo
opisala Shenton in Dixon (2004). Učenci lokacije želene postavitve poučnega gradiva za
mladince niso poznali, saj so bili vajeni iskanja na oddelku za cicibane in pionirje, zato so
se iskanja gradiva lotili čisto naključno, in sicer s prečesavanjem polic. Učenci so večinoma
spremljali oznake na knjižnih policah, ne pa tudi preglednic z UDK vstilci na čelu knjižnih
omar. Shenton in Dixon (2004) sta tako iskanje poimenovala naključno približevanje. Pri
veliki večini učencev je bil razlog za izbiro knjige predvsem vsebinska primernost. Se je pa
izkazalo, da so učenci v 6. a razredu bolj natančno sledili navodilom. Tako je velika večina
učencev pri prvem vprašanju prve naloge iskala gradivo, ki govori izključno o zastavljeni
temi. Baker (1986) je ugotovila, da se otroci, ki ne iščejo točno določenega gradiva,
zadovoljijo s čimer koli, da bi le zadovolji njihovo informacijsko potrebo. Tak način iskanja
je bil opažen v 6. b razredu. Učenci so navajali poučno gradivo, ki govori o srednjem veku
in gradovih tako na splošno kot tudi v Sloveniji, medtem ko so učenci 6. a v veliki večini
poiskali izključno gradivo, ki govori le na splošno o srednjem veku in gradovih, tako kot je
od njih zahtevala naloga. Pri drugem vprašanju prve naloge so morali učenci poiskati
gradivo, ki govori le o srednjeveških gradovih na Slovenskem. Skoraj vsem učencem je
uspelo poiskati knjigo, ki opisuje srednji vek oziroma srednjeveške gradove na
Slovenskem, se je pa zgodilo, da je skoraj polovica učencev v 6. b razredu pri obeh
vprašanjih prve naloge navedla isti naslov knjige, kar pomeni, da so našli manj knjig kot
učenci v 6. a, ki so večinoma navedli po dva različna naslova. Poleg tega so se učenci v 6. b
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zadovoljili z gradivom, ki govori o srednjem veku, čeprav ne opisuje srednjega veka ali
gradov na Slovenskem. V 6. a so vsi učenci navedli drugačen naslov kot pri prvem
vprašanju prve naloge. Poleg tega so skoraj vsi učenci, razen enega, upoštevali navodila in
našli gradivo, ki govori izključno o zastavljeni temi. Kar nekaj učencev 6. a se ni zadovoljilo
le s tem, da so na določeno temo našli eno knjigo, vendar so želeli pri obeh vprašanjih
prve naloge poiskati več gradiva. Glavni kriterij za izbor knjige je bil ponovno njena
vsebina. Knjige pa so večinoma iskali na policah z oznako bolj podrobnih UDK vrstilcev.
Učenci 6. a razreda, ki so bili pred izpolnjevanjem anketnega vprašalnika deležni
učne ure KIZ-a, so bili pri iskanju hitrejši od učencev 6. b razreda. Predvsem so hitro
razumeli navodila anketnega vprašalnika in hitreje začeli iskanje. Vsem učencem 6. b
razreda smo morali pred iskanjem gradiva razložiti, kaj pomenita besedi UDK in UDK
vrstilec. Iskanje poučnega gradiva pri učencih 6. b razreda je poleg orientacije v knjižnici
oviralo tudi nepoznavanje signalizacije oziroma namena razpredelnic z UDK vrstilci na čelu
knjižnih omar. Dva učenca iz 6. b razreda sta si pred začetkom iskanja poučnega gradiva
ogledovala piktogram Zgodovinske zgodbe in življenjepisi, ki je na razpredelnici
piktogramov in je izobešena pri policah z leposlovnim gradivom. Orientacija učencev 6. a
razreda je bila popolnoma drugačna. Vsi so razumeli, kaj pomeni pojem UDK vrstilec,
večina pri zapisovanju vrstilcev ni imela težav. Poleg tega so bili pri iskanju poučnega
gradiva zelo samozavestni. Vedeli so, kaj je njihova naloga in na kakšen način jo lahko
hitro rešijo. Natančno so tudi vedeli, kje v knjižnici se nahajata zbirka poučnega gradiva za
mladince in signalizacija ter kako ju lahko uspešno uporabijo pri iskanju.
Učenci 6. a razreda med iskanjem poučnega gradiva niso postavljali nobenih
vprašanj šolskemu knjižničarju oziroma raziskovalcu. Z opazovanjem učencev pri iskanju
poučnega gradiva smo ugotovili, da je bilo kar nekaj učencev v 6. b razredu pri
odgovarjanju na vprašanja negotovih. Kar nekajkrat so vprašali, ali so našli primerno
knjigo, ali lahko naslov izbrane knjige zapišejo kot odgovor, ali so zapisali pravilni UDK
vrstilec in koliko številk morajo prepisati pri UDK vrstilcu. Nerazumevanje besede UDK
vrstilec se je pokazalo tudi tako, da je kar nekaj učencev pri različnih vprašanjih namesto
vrstilca napisalo vsebinski opis vrstilca, letnico, ki je bila del vsebinskega opisa vrstilca ali
le del vrstilca. Prav tu se je izkazalo, kako pomembno je, da se učencem dobro predstavi
sistem UDK. Podgoršek (2008) meni, da je sistem UDK zapleten prav zaradi nepoznavanja
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zaporedja številk (vrstilcev), ki označujejo posamezen pojem. Navaja, da številčne oznake
brez njihovega pomena uporabnikom ne pomenijo nič. Zato je za splošno razgledanost
uporabnikov knjižnice in za njihovo lažjo orientacijo ter pregled nad knjižnično zbirko
nujno potrebno vsaj poznavanje glavnih skupin UDK (Podgoršek, 2008). Le na tak način
bodo uporabniki vedeli, kako si UDK vrstilci sledijo tudi na knjižnih policah.
Učenci v obeh razredih so v šolski UDK sistem lažje uvrščali poučno gradivo, ki
govori samo o eni temi. Večina učencev v obeh razredih je znala poučno gradivo pri
prvem vprašanju druge naloge sama umestiti v šolski UDK sistem. Učenci pri določanju
vrstilca za zgodovinsko knjigo, ki govori o stari Grčiji, njihovih mitih in legendah, mislecih
ter olimpijskih igrah, niso imeli težav. Nekoliko slabše so se odrezali pri drugem vprašanju
druge naloge. V šolski UDK sistem so morali uvrstiti zgodovinsko knjigo, ki pokriva več
področij zgodovine. Seveda lahko gradivo subjektivno umestimo v več UDK vrstilcev.
Namen naloge je bil predvsem, da učenci razumejo, da knjiga pokriva širšo zgodovino in jo
lahko zaradi tega uvrstijo v različno podrobne vrstilce. V šolski knjižnici se knjiga Slavna
poglavja zgodovine nahaja pri UDK vrstilcu 93/99(031) – Zgodovina (enciklopedije,
slovarji). Večje težave pri uvrščanju poučne knjige v šolski UDK sistem je imel 6. b razred, v
katerem je bilo kar nekaj učencev takih, ki so knjigi pripisovali vrstilce, povezane z
zgodovino starega ali srednjega veka. Sama knjiga sicer opisuje tudi nekaj poglavij,
povezanih s starim in srednjim vekom, vendar bi bilo knjigo bolj smiselno uvrstiti pod bolj
splošne vrstilce, kot na primer 9 (Domoznanstvo, zemljepis, zgodovina), 93/99
(Zgodovina) ali 93/99.031 (Zgodovina – enciklopedije, leksikoni).
Učenci so morali na koncu vprašalnika oceniti tudi zadovoljstvo s postavitvijo
poučnega gradiva na oddelku za mladince v njihovi šolski knjižnici. Polovica učencev šestih
razredov je postavitev na ocenjevalni lestvici od 1 (ni mi všeč) do 5 (zelo mi je všeč)
označila s 4 (všeč mi je). Nihče od šestošolcev ni navedel, da mu postavitev ni všeč. Več
kot polovica učencev v obeh razredih je navedla, da z iskanjem poučnega gradiva v šolski
knjižnici nimajo težav, kar nekaj pa jih je navedlo, da imajo težave z iskanjem UDK
vrstilcev na knjižnih policah, z lociranjem zbirke poučnega gradiva v šolski knjižnici ali z
uvrščanjem gradiva v šolski UDK sistem. Zasledili smo, da so bili učenci 6. a razreda pri
odgovarjanju na predzadnje in zadnje vprašanje bolj kritični od učencev v 6. b razredu.
Predvsem so postavitev poučnega gradiva v skupino slabše ocenili kot njihovi vrstniki v
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6. b. Poleg tega so bili bolj kritični do svojih težav z iskanjem poučnega gradiva in se jih
tudi bolj zavedali.
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ZAKLJUČEK
Steinbuch (2006) navaja, da je ena najpomembnejših dejavnosti šolske knjižnice

prav izobraževanje učencev za iskanje in poizvedovanje po knjižničnem gradivu. Za
doseganje cilja po samostojni rabi gradiva morajo knjižničarji učence seznaniti s
klasifikacijskim sistemom šolske knjižnice ter jih navajati na uporabo različnih povečanih
razpredelnic ali tlorisov postavitve knjižnične zbirke, ki se morajo v knjižnici nahajati na
vidnih mestih in so hkrati odlični pripomočki tudi pri poučevanju. Pomembno je, da so pri
postavitvi poučnega gradiva in njeni predstavitvi v prostoru šolske knjižnice knjižničarji
čim bolj ustvarjalni in uporabljajo najrazličnejše pripomočke, s katerimi bodo učenci lažje
in hitreje iskali poučno gradivo. Razpotnik in Rozman (2006) menita, da se lahko v ta
namen šolski knjižničarji poslužujejo barvnega označevanja glavnih UDK skupin. Cilj
sodobnega poslovanja šolske knjižnice je tako organizacija knjižnične dejavnosti, ki
učencem nudi prijetno in uporabno učno okolje. Le s pazljivo načrtovano knjižnično
zbirko, ki jo podpira jasna in strokovna postavitev, lahko pri učencih dosežemo učinkovito
iskanje knjižnega gradiva za zadovoljitev informacijskih potreb ter samostojno učenje, ki
skupaj tvorita temelj za vseživljenjsko učenje in izobraževanje (Steinbuch, 2006).
Poleg tega je eden izmed najpomembnejših dejavnikov za razvijanje informacijske
pismenosti učencev, v katero spadata tudi samostojno lociranje in pridobivanje poučnega
gradiva za reševanje različnih problemov, prav šolski knjižničar in njegov izvirni prispevek
pri učnih urah KIZ-a, ki temelji predvsem na njegovem strokovnem bibliotekarskem znanju
(Steinbuch, 2014). Kljub temu da rezultatov raziskave zaradi pomanjkljivosti anketnega
vprašalnika in opazovanja kot instrumentov za zbiranje podatkov in premajhnega ter
nereprezentativnega vzorca ne moremo posploševati na celotno populacijo, vseeno lahko
zaznamo pomembno razliko med sodelujočimi učenci šestega razreda Osnovne šole dr.
Vita Kraigherja. Ta se je odražala predvsem v samozavesti med opravljanjem zadanih
nalog in orientaciji po šolski knjižnici ter zbirki poučnega gradiva. Učenci, ki so bili pred
raziskavo deležni učne ure o postavitvi poučnega gradiva v knjižnici in sistemu UDK, so bili
pri iskanju poučnega gradiva na zadano temo izredno samostojni in zaupali vase, da lahko
nalogo uspešno rešijo. Menimo, da je prav ta samozavest zelo pozitivno vplivala na
njihovo motivacijo in kasneje tudi večjo kritičnost do svojih težav, ki jih imajo v povezavi z
iskanjem poučnega gradiva.
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Ura KIZ-a v šestem razredu je bila oblikovana na podlagi vseh treh zaznavnih tipov
in problemsko usmerjenega učenja. Učenci so postavitev poučnega gradiva in sistem UDK
spoznavali prek dveh videoposnetkov, ki sta omogočala vizualno in slušno razlago. Poleg
tega so prek igre pridobljeno znanje tudi praktično uporabili. Ker so bile igre prilagojene
glede na iskalne in informacijske potrebe učencev ter se navezovale na njihove šolske
obveznosti, menimo, da se bo novo znanje o samostojni rabi poučnega gradiva
obrestovalo tudi pri nadaljnjem šolanju. Učenci so na uri spoznali tudi, kaj je signalizacija
in kje v knjižnicah jo lahko najdejo. Poleg tega so se naučili, kako si sledijo UDK vrstilci na
razpredelnici in knjižnih policah. S takim splošnim poznavanjem sistema UDK se bodo z
lahkoto orientirali in bili svobodni pri izbiri poučnega gradiva tudi v drugih vrstah knjižnic.
Zaradi potrebe raziskave je bila dejanskemu izobraževanju za samostojno rabo
poučnega gradiva v šolski knjižnici namenjena samo ena šolska ura. Kljub temu da so
učenci 6. b razreda presegli naša pričakovanja, še posebej pri uvrščanju poučnega gradiva
v prilagojen sistem UDK, menimo, da bi bila za tovrstno izobraževanje potrebna blok ura.
Učni uri KIZ-a o postavitvi poučnega gradiva in sistemu UDK bi dodali še eno šolsko uro
samostojnega iskanja poučnega gradiva s pomočjo delovnega lista, kateri bi na koncu
sledila še evalvacija. Z njo bi učenci dodatno praktično urili na novo pridobljeno znanje,
prejeli povratne informacije o rezultatih svojega iskanja in dodatne napotke ter usmeritve
pri samostojnem iskanju knjižničnega gradiva.
Program KIZ (Sušec in Žumer, 2005) v šestem razredu pri poučevanju iskanja
knjižničnega gradiva in sistemu UDK predlaga, da učenci iščejo informacije za reševanje
različnih vprašanj s pomočjo UDK-ja in geselskega kataloga. Tako oblikovane ure za
izobraževanje uporabnikov lahko zasledimo v različni literaturi o osnovnošolskih
knjižnicah in urah KIZ-a. Ker uporaba lokalnega kataloga šolske knjižnice na Osnovni šoli
dr. Vita Kraigherja ni bila možna, saj knjižnica v času raziskave ni imela računalnika za
uporabnike, učencem šestega razreda nismo mogli predstaviti celotne poti pri iskanju
poučnega gradiva vse od kataloga do police. Če bi imeli na voljo računalnik, bi v učno uro z
veseljem vključili tudi spoznavanje knjižničnega kataloga in iskanje gradiva z njegovo
pomočjo. Poleg tega bi bilo treba celotno raziskavo izvesti na večjem in bolj
reprezentativnem vzorcu, da bi lahko dokazali vpliv učne ure KIZ-a na učence.
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11 PRILOGA
PRILOGA 1: Anketni vprašalnik, ki je služil kot orodje za zbiranje podatkov

ISKANJE POUČNEGA GRADIVA V ŠOLSKI KNJIŽNICI
Najlepša hvala, da se boš potrudil pri izpolnjevanju delovnega lista in mi tako
pomagal pri raziskavi!

1. NALOGA: Učiteljica zgodovine želi, da izdelaš referat na temo Srednjeveški gradovi v
Sloveniji. Sledi navodilom in poišči primerne knjige.
a) Na oddelku poučnega gradiva za MLADINCE poišči knjigo, v kateri boš našel
informacije o srednjem veku ali srednjeveških gradovih. V tabelo napiši:
Naslov knjige
Avtor
UDK vrstilec, pri
katerem si našel knjigo
Razloži, zakaj bi
knjigo

uporabil

pri

izdelavi referata?

b) Na oddelku poučnega gradiva za MLADINCE poišči knjigo, v kateri boste našli
informacije o srednjeveških gradovih na Slovenskem. V tabelo napiši:
Naslov knjige
Avtor
UDK vrstilec, pri
katerem si našel knjigo
Razloži, zakaj bi
knjigo

uporabil

izdelavi referata?

pri
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2. NALOGA: Si šolski knjižničar. Vrnjeno gradivo moraš postaviti nazaj na knjižno polico.
Pri obeh primerih preberi naslov in kratek opis vsebine. Vsaki knjigi določi UDK
vrstilec. Pomagaj si z razpredelnico UDK vrstilcev, ki so v šolski knjižnici.

a) Guy, J. (2006). Grki.Ljubljana: Grlica.

Naslov knjige: Grki
Avtor: John Guy
Vsebina knjige: Stara Grčija – starodavna prefinjena
civilizacija, grški miti in legende, olimpijske igre, grški
misleci
UDK vrstilec

b) Cummins. J. (2009). Slavna poglavja zgodovine. Radovljica: Didakta.

Naslov knjige: Slavna poglavja zgodovine
Avtor: Joseph Cummins
Vsebina knjige: znameniti dogodki iz zgodovine, ki bi
jih morali poznati: Umor Julija Cezarja, Križarske
vojne, Dan D …
UDK vrstilec

3.

NALOGA: Kako ti je všeč postavitev poučnega gradiva v šolski knjižni? Obkroži
številko.

1

2

3

4

5

ni mi všeč

delno mi je

nekaj srednjega

všeč mi je

zelo mi je všeč

všeč
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87

NALOGA: S kakšnimi težavami se srečuješ pri iskanju poučnega gradiva? Obkroži
črko pred odgovorom. Lahko obkrožiš več odgovorov.
a) ne vem, kje v knjižnici se nahaja poučno gradivo
b) temo, ki jo raziskujem, težko umestim v sistem UDK
c) ne vem, kako si sledijo UDK vrstilci
d) težave imam z iskanjem pravih UDK vrstilcev na knjižni polici
e) drugo: ________________________________________________________

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 Ferjančič
(Lastnoročni podpis)

V Ljubljani, 25. aprila 2018

