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Izvleček:
Osnovni namen magistrskega dela je prikazati referenčno službo v Osrednji knjižnici Celje
in Osrednji knjižnici Mozirje ter opredeliti njen pomen s stališča knjižničarjev in
uporabnikov. Želeli smo ugotoviti, kakšno je delo referenčnega knjižničarja, kako poteka
referenčni pogovor, do kakšnih razlik prihaja med knjižnicama, ali je referenčna služba v
današnjem času pomembna in potrebna ter kako si knjižničarji predstavljajo svoje delo v
prihodnosti. Mnenja knjižničarjev smo pridobivali s pomočjo delno strukturiranega
intervjuja, mnenja uporabnikov z anketnim vprašalnikom, poleg tega smo s pomočjo
delovnega lista opazovali referenčne pogovore. Intervjujali smo 13 knjižničarjev, anketirali
190 uporabnikov in opazovali 61 referenčnih pogovorov. Rezultati raziskave so pokazali, da
med potekom referenčne službe v dveh vključenih osrednjih knjižnicah ni večjih razlik.
Knjižničarji menijo, da je kot storitev pomembna in potrebna, kar se je potrdilo tudi prek
anket in opazovanj. Po mnenju knjižnjičarjev bo v prihodnosti nekaj sprememb, potrebna
bosta prilagajanje in promocija, vendar referenčna služba ne bo izumrla.
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Abstract:
The main purpose of the master's thesis is to present the reference service in the Central
Library Celje and the Central Library of Mozirje and to define its significance from the point
of view of librarians and users. We wanted to find out what kind of work a reference
librarian does, how does he conduct a reference interview, what are the differences
between libraries, whether the reference service is important and needed, and how
librarians imagine their work in the future. We obtained the opinions of the librarians
through a partially structured interview, the opinion of the users with a questionnaire, and
we also observed reference talks with the help of the worksheet. We interviewed 13
librarians, interviewed 190 users and observed 61 reference interviews. The results of the
study showed that there are no major differences between the course of the reference
service in the two included central libraries. Librarians consider it important and necessary
as a service, which was also confirmed through surveys and observations. For the future,
librarians believe that some changes will need to be adapted and promoted, but the
reference service will not die out.
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UVOD
V času interneta se zdi, da je referenčna služba del bibliotekarskega dela, ki vsaj v smislu
osebnega stika izginja. Da uporabniki pridejo do informacij, ne rabijo hoditi v knjižnico,
lahko se poslužijo pomoči prek telefona, interneta oz. si na internetu sami poiščejo odgovor
na svoje vprašanje. Referenčna služba in s tem referenčni pogovor, komunikacija med
uporabnikom in knjižničarjem se bosta spreminjala.
Referenčna služba se nam zdi pomemben del bibliotekarskega dela, saj skozi referenčne
pogovore omogoča stik in nudenje pomoči uporabnikom. Tako smo v magistrskem delu
želeli predstaviti referenčno službo v dveh osrednjih splošnih knjižnicah. Zastavili smo si
štiri raziskovalna vprašanja, s katerimi bi ugotovili, kako poteka referenčna služba, ali je kot
storitev v dveh osrednjih knjižnicah pomembna in potrebna, kako si referenčni knjižničarji
svoje delo predstavljajo v prihodnosti ter kako se referenčna služba Osrednje knjižnice Celje
razlikuje od referenčne službe Osrednje knjižnice Mozirje.
Teoretični del naloge se ukvarja s prikazom nalog splošne knjižnice, razlago pojmov
osrednja knjižnica ter osrednja območna knjižnica in nato opredelitvijo referenčne službe.
Predstavljen je referenčni proces, potek referenčnega pogovora. Referenčni pogovor
poteka med knjižničarjem in uporabnikom, zato smo predstavili, kakšen naj bi bil referenčni
knjižničar in kateri tipi uporabnikov koristijo referenčno službo.
Zamislili smo si raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, kako potekajo referenčni pogovori
in kako bodo po mnenju knjižničarjev potekali v prihodnosti. Pregledali smo nekaj literature
in predstavili raziskave, ki so podobne naši.
V empiričnem delu naloge smo predstavili našo raziskavo, ki je vključevala tri metode –
intervjuje s knjižničarji in anketo z uporabniki, da smo pridobili njihovo mnenje; da pa bi kar
najbolje videli, kako poteka referenčni pogovor, smo ga s pomočjo opazovalnega lista
opazovali in bili ob tem pozorni na različne elemente. Nato smo prikazali dobljene rezultate,
v razpravi pa smo jih smiselno povezali z našimi raziskovalnimi vprašanji.
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1 SPLOŠNA KNJIŽNICA
»Knjižnica zbira, obdeluje, hrani, vzdržuje, predstavlja in posreduje knjižnično gradivo in
informacije, omogoča uporabo knjižničnega gradiva in zagotavlja vsakomur na svojem
območju dostop do znanja, informacij in storitev, ne glede na njegovo starost, spol, versko
in politično prepričanje, narodnost, raso, jezik ali socialni status, zaposlitev in stopnjo
izobrazbe, kakor tudi vsem posameznikom in skupinam s posebnimi potrebami« (Standardi
za splošne knjižnice, 2005, str. 7).
Uporabniki od knjižnic potrebujejo:
-

»najboljšo ponudbo knjižničnega gradiva, informacij in storitev, osredotočeno na
kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja,

-

svetovanje in pomoč pri iskanju, izboru, vrednotenju ter uporabi gradiva in
informacij,

-

seznanjanje z uporabo knjižnice in njenih virov,

-

seznanjanje z razvojnimi programi knjižnic in omogočanje sodelovanja uporabnikov
pri razvojnih dejavnostih,

-

ugodnosti pri uporabi knjižnice in gradiva, uporabi knjižnice na daljavo (internet) ter
uporabi za posameznike in skupine s posebnimi potrebami,

-

ustrezno opremo in prostor za uporabo gradiva, iskanje informacij in smotrno izrabo
prostega časa v knjižnici,

-

obveščanje in promocijo, zato da bi se izboljšali informacijska pismenost in bralna
kultura,

-

omogočanje dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije,

-

seznanjanje z večkulturnostjo ožjega in širšega okolja,

-

lokalno središče v socialnem smislu, tudi za potrebe drugih, s knjižnico skladnih
kulturnih dejavnosti, predvsem za predstavitev ustvarjalnosti različnih subjektov v
okviru lokalne skupnosti« (Republika Slovenija. Ministrstvo za kulturo, 2016).
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1.1 REFERENČNA SLUŽBA V SPLOŠNI KNJIŽNICI
Da lahko splošna knjižnica uporabnikom zagotavlja svetovanje, pomoč pri iskanju, izboru,
vrednotenju, uporabi gradiva in informacij, da seznanja uporabnike z uporabo knjižnice in
njenih virov, mora imeti organizirano kvalitetno referenčno službo.
Tako splošna knjižnica v okviru referenčne službe:


uporabnikom posreduje odgovore na njihova vprašanja – pri tem si knjižničarji
pomagajo z referenčnim gradivom ali drugim gradivom knjižnice, brskajo po
katalogu knjižnice, podatkovnih bazah,



oblikuje oz. posreduje informacijsko ponudbo – pri tem uporabi letake, vodiče
ipd.,



nudi informacijsko opismenjevanje – uporabnike izobražuje za samostojno
uporabo gradiva, informacijskih virov ipd.,



načrtuje program dela – oblikuje zalogo informacijskih virov, njihovo rast,
vzdrževanje, potrebno opremo, kader,



oblikuje posebne oblike informacijske dejavnosti za posebne skupine
uporabnikov – prisluhne potrebam svojega okolja (Novljan, 1996).

Splošne knjižnice in njihove enote morajo imeti ne glede na velikost vsaka svojo referenčno
zbirko. V manjših knjižnicah, ki pokrivajo območje, ki ima od 7.000 do 50.000 prebivalcev,
referenčno dejavnost opravljajo vsi knjižničarji, na enem svetovalnem mestu z eno
referenčno zbirko. V večjih knjižnicah, ki pokrivajo območje z večjim številom prebivalcev
(od 50.000 dalje), se referenčna služba loči po oddelkih – še vedno imamo prostor, kjer
uporabnik dobi osnovne, splošne informacije (navadno nekje pri vhodu), zahtevnejše
informacije pa dobi na ustreznem strokovnem oddelku. Ne glede na to, kako velika je
knjižnica, mora referenčno službo zagotavljati ves čas odprtosti (Novljan, 1996).
1.2 OSREDNJA KNJIŽNICA
V raziskavo smo vključili Osrednjo knjižnico Celje in Osrednjo knjižnico Mozirje.
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V Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) je v 3. členu
osrednja knjižnica definirana kot »splošna knjižnica za območje ene ali več občin, kjer po
potrebi organizira mrežo krajevnih knjižnic ali postajališč potujoče knjižnice.«
Obe knjižnici opravljata naloge osrednje knjižnice, vendar se med seboj razlikujeta –
Osrednja knjižnica Mozirje se s svojimi enotami nahaja na podeželju, Osrednja knjižnica
Celje pa ima glavno enoto v Celju, ki je tretje največje slovensko mesto, v njem poteka
srednješolsko in višješolsko izobraževanje, ima večje število uporabnikov in večjo zbirko.
Osrednja knjižnica Celje ima poleg glavne enote v Celju še štiri enote – krajevne knjižnice:
Knjižnica Dobrna, Knjižnica Šmartno v Rožni dolini, Knjižnica Štore in Knjižnica Vojnik
(Osrednja knjižnica Celje, 2017).
Osrednja knjižnica Mozirje ima sedež, glavno enoto v Mozirju, sestavlja jo še šest krajevnih
knjižnic: Knjižnica Nazarje, Knjižnica Gornji Grad, Knjižnica Ljubno, Knjižnica Luče, Knjižnica
Rečica in Knjižnica Solčava (Osrednja knjižnica Mozirje, b. d.).
Osrednji knjižnici se razlikujeta tudi v tem, da Osrednja knjižnica Celje poleg nalog osrednje
knjižnice opravlja tudi naloge območne osrednje knjižnice. Te naloge v svojem 27. členu
določa Zakon o knjižničarstvu (2001):
-

»zagotavljati povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,

-

nuditi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,

-

koordinirati zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje
območje,

-

usmerjati izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.«

Osrednja knjižnica Celje je ena izmed desetih knjižnic, ki opravljajo naloge območne
knjižnice. To pomeni, da te naloge opravlja za svoje štiri krajevne knjižnice kot tudi za 32
knjižnic s širšega območja – to so vse enote naslednjih knjižnic: Knjižnica Laško, Knjižnica
Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Zagorje ob Savi, Knjižnica Rogaška Slatina, Knjižnica
Šentjur, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Knjižnica Velenje,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Osrednja knjižnica Mozirje ter Splošna knjižnica
Slovenske Konjice (Osrednja knjižnica Celje, 2017).
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2 REFERENČNA SLUŽBA
2.1 OPREDELITEV
Začetki referenčne službe segajo v leto 1876, ko je Samuel Green objavil članek o
knjižničarju, ki pomaga uporabniku pri uporabi informacijskih virov. V članku Green
predstavi štiri osnovne funkcije referenčne službe, ki veljajo še danes:
1. uporabnike naučiti uporabljati knjižnico,
2. odgovarjanje na uporabniške potrebe,
3. pomagati uporabnikom pri izbiri virov,
4. promocija knjižnice v skupnosti (Tyckoson, 2001).
Od takrat dalje se je razvilo veliko definicij, ki razlagajo pojem referenčne službe.
-

Ranganathan (1961) referenčno službo razlaga kot osebno službo, ki vsakemu
bralcu pomaga najti dokument, ki odgovarja njegovemu zanimanju v danem
trenutku, točno, izčrpno in hitro.

-

»Referenčno službo opravlja knjižničar, ki z različnimi metodami posreduje med
uporabnikom in razpoložljivim informacijskim virom« (Banič et al., 1987, str. 212).

-

Novljan (1996, str. 1) pravi, da je »področje dela v knjižnici, ki v sodobnem času daje
največ odgovorov na največje potrebe družbe informacijsko-referenčna služba, ki s
takojšnjim odgovorom na uporabnikovo vprašanje ali z izborom najkrajše in
najhitrejše poti do odgovora zadovolji uporabnika.«

-

RUSA (Reference and User Services Association) referenčno službo definira kot
informacijsko svetovanje, pri katerem knjižnično osebje priporoča, interpretira,
oceni in/ali uporabi informacijske vire, da pomaga uporabnikom, da zadovoljijo
svoje informacijske potrebe (Reference and User Services Association, 2008).
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-

Referenčna ali informacijska služba izvaja proces, pri katerem knjižničar uporabniku
pomaga indentificirati informacijski vir kot odgovor na uporabnikovo vprašanje,
interes, zadolžitev ali problem (Cassel in Hiremath, 2011).

V vseh definicijah se pojavlja uporabnik, ki se mu pomaga priti do odgovora na njegovo
informacijsko potrebo.
2.2 ELEKTRONSKA REFERENČNA SLUŽBA
Poleg klasične referenčne službe v današnjih časih poznamo tudi elektronsko. Za
poimenovanje se uporablja tudi druge izraze: virtualna referenčna služba, digitalna
referenčna služba, elektronski referenčni servis itd. Gre za »dejavnost referenčne službe z
uporabo računalnika, navadno po internetu« (Kanič et al., 2009, str. 87). RUSA elektronsko
referenčno službo imenuje virtualna referenčna služba in jo definira kot referenčno službo,
pri kateri uporabniki komunicirajo s knjižničarjem, ne da bi bili prisotni v knjižnici. Najbolj
pogosti komunikacijski kanali so klepetalnice, videokonference, govor po IP, skupno
brskanje, elektronska pošta, takojšnje sporočanje. Uporaba elektronskih virov sama po sebi
ne sodi pod virtualno referenčno službo. Prav tako sem ne spada komunikacija prek
telefona, pošte, osebno, ki včasih sledi poizvedovanju prek elektronske referenčne službe
(Reference and User Services Association, 2017).
Elektronska referenčna služba poteka prek elektronskih referenčnih servisov, pri čemer
ločimo knjižnične in komercialne. Pri komercialnih (Ask me, Allexperts.com, Askville, The
Answerbank, Wikipedia Reference Desk, Yahoo! Answers) mora uporabnik znati dobro
izraziti svojo informacijsko potrebo in jo ustrezno zapisati, odgovorja pa lahko kdorkoli, tudi
tisti, ki nimajo bibliotekarske izobrazbe, pogovori redko potekajo v živo, odgovor je viden
vsem na spletni strani (ni zasebnosti), da uporabnik dobi odgovor, lahko traja nekaj dni. V
knjižničnih elektronskih referenčnih servisih (Vprašaj knjižničarja, Virtual Reference Desk)
odgovore podajajo referenčni knjižničarji, katerih naloga je, da v najkrajšem možnem času
zagotovijo odgovor, tega uporabniku posredujejo po elektronski pošti, torej je več
zasebnosti (Svetličič, 2015).
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2.3 REFERENČNI PROCES
Referenčni proces je opredeljen kot »vsa stanja in postopki od zaznavanja informacijske
potrebe pri uporabniku do referenčnega pogovora, poizvedovanja in vrednotenja
rezultatov« (Kanič et al., 2009, str. 280).
Tako lahko ta stanja in postopke razdelimo na osem stopenj:
1. PROBLEM: uporabnik zazna problem,
2. INFORMACIJSKA POTREBA: uporabnik se zaveda, da za rešitev problema potrebuje
informacije, v kolikor do njih ne pride sam, je možno, da bo po odgovor šel v
knjižnico,
3. ZAČETNO VPRAŠANJE: uporabnik mora svojo informacijsko potrebo pretvoriti v
vprašanje, s katerim se obrne na knjižničarja – tako postane to njun skupni problem,
4. REFERENČNI POGOVOR: v tej fazi steče komunikacija med uporabnikom in
knjižničarjem, pri čemer skuša knjižničar ugotoviti, kakšno je pravo vprašanje
uporabnika,
5. ISKALNA STRATEGIJA: da knjižničar lahko prične z iskanjem, mora vedeti, kaj in na
kakšen način bo vprašal informacijski sistem ter za katere informacijske vire se bo
odločil,
6. ISKANJE: knjižničar prične z iskanjem v informacijskih virih,
7. ODGOVOR: knjižničar predstavi najdeno gradivo uporabniku, z uporabnikom
ugotovljata, ali je to rešitev vprašanja,
8. REŠITEV: uporabnik s svojo reakcijo pokaže, ali je problem rešen (Banič et al., 1987).
2.4 REFERENČNI POGOVOR
Referenčni pogovor je pogovor med referenčnim knjižničarjem in uporabnikom. Njegov
namen je razjasniti uporabnikovo potrebo in uporabniku pomagati pri zadovoljevanju te
potrebe (Sutton in Edmonds Holt, 1995).
Četudi se knjižničarji v praksi ne držijo posebnega načrta, pa lahko referenčni pogovor
razdelamo na tri stopnje, za katere ni nujno, da si sledijo v tem vrstnem redu:
1. otvoritev pogovora, razjasnjevanje referenčnega vprašanja,
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2. oblikovanje iskalne strategije in iskanje relevantnih informacij,
3. posredovanje informacij uporabniku ali zaključek pogovora (Sutton in Edmonds
Holt, 1995).
1. OTVORITEV POGOVORA
Referenčni pogovor se navadno prične, ko uporabnik pristopi do knjižničarja. Na odločitev,
do katerega knjižničarja bo pristopil, pa vpliva več dejavnikov:
- očesni stik, ki ga knjižničar naveže z uporabnikom,
- bližina knjižničarja (uporabnik velikokrat izbere najbližjega knjižničarja),
- poznanstvo (uporabnik se raje odloči za knjižničarja, ki mu je že pomagal ali se kako
drugače poznata),
- spol (uporabniki naj bi se pogosteje odločali za knjižničarke) (Radford, 1998, v Cassel in
Hiremath, 2011).
Ker pa vsi uporabniki ne upajo oz. nočejo pristopiti do knjižničarja, je koristno, če knjižničar
kroži po knjižnici, med policami in tam skuša pomagati uporabnikom. Tako knjižničar
pristopi do uporabnika, ki mu je že pomagal, kot tudi do uporabnika, ki do referenčnega
pulta ni pristopil.
Ko uporabnik in knjižničar začneta pogovor, nastopi razjasnjevanje uporabniške potrebe oz.
njegovega vprašanja, saj začetno vprašanje uporabnika ne odraža nujno njegove prave
informacijske potrebe. Zato knjižničar uporabniku postavlja vprašanja, npr.: ali lahko
poveste več o temi, koliko informacij potrebujete, kaj ste že našli, v kakšnem formatu
potrebujete informacije, kateri jeziki pridejo v poštev, zakaj boste gradivo oz. informacijo
uporabili itd. (Cassel in Hiremath, 2011).
2. OBLIKOVANJE ISKALNE STRATEGIJE IN ISKANJE RELEVANTNIH INFORMACIJ
Knjižničar se odloča, kako bo iskal, išče vire, ki bodo najbolj ustrezali uporabnikovim
potrebam. Pri tem mora vedeti, ali želi uporabnik splošne ali bolj specifične informacije;
kakšno količino infomacij, gradiva potrebuje; raven zahtevnosti, kar pomeni, da knjižničar
še naprej komunicira z uporabnikom, čeprav bi bilo idealno, da bi vse te informacije od
uporabnika pridobil že pri razjasnjevanju uporabniške potrebe.
Knjižničar mora sproti preverjati, ali so informacije, gradivo, ki ga najde, relevantni za
uporabnika (Cassel in Hiremath, 2011).
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3. POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKU ALI ZAKLJUČEK POGOVORA
Povratna informacija uporabnika je za knjižničarja zelo pomembna, tako uporabnika
vpraša, ali je dobil, kar je potreboval, oz. ga povabi, da se, če to gradivo ne bo zadostovalo
ali ni ustrezno, vrne in bosta iskala znova.
V kolikor je jasno, da je uporabnik zadovoljen in je dobil, kar je iskal, se pogovor zaključi
(Cassel in Hiremath, 2011).
VRSTE REFERENČNEGA POGOVORA
1. Odgovarjanje na faktografski tip vprašanj (kratki faktografski podatki, nahajajo se v
osnovnih referenčnih virih, ali usmerjevalne informacije).
2. Iskanje informacij za raziskovalne naloge (daljši proces, zahteva bolj poglobljeno
razumevanje problema, večje število interakcij).
3. Referenčni pogovor za določanje uporabniškega profila za SDI – selektivna
diseminacija informacij (knjižničar uporabnika obvešča o novostih z izbranega
področja).
4. Bralni nasveti (storitev, ki je namenjena širšemu krogu uporabnikov; za izvajanje
mora knjižničar upoštevati bralčev okus, poznati njegove bralne navade; pogovor je
lahko neformalen in sproščen; gre za literaturo, ki je namenjena prostemu času,
lahko pa vključuje tudi iskanje primernega neleposlovnega gradiva).
5. Individualno izobraževanje uporabnika (knjižničar uporabnika izobražuje za
uporabo različnih orodij in servisov v knjižnici).
6. Referenčni pogovor za poizvedovanje po računalniških podatkovnih bazah
(preoblikovanje informacijske potrebe v iskalno zahtevo, seznanjanje uporabnika s
sistemom).
7. Telefonski pogovor (primerno za faktografska vprašanja in tista, ki ne zahtevajo
obsežnejšega branja literature, drugače se uporabnika povabi v knjižnico, knjižničar
priskrbi informacije in jih posreduje uporabniku).
8. Pogovor prek elektronske pošte (podobno telefonskemu pogovoru, prednost v tem,
da lahko uporabnik pošlje vprašanje, kadar želi, knjižničar odgovori, ko ima čas).
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9. Pogovor s težavnim uporabnikom (vključuje jezne, nezadovoljne uporabnike, ki
morajo vseeno biti deležni spoštovanja in ustrezne pomoči knjižničarja pri reševanju
njihovega problema) (Sutton in Edmonds Holt, 1995).
2.5 REFERENČNI KNJIŽNIČAR
Dober referenčni knjižničar mora za kvalitetno opravljanje svojega dela posedovati
določene lastnosti, ki sta jih navedla in opisala Jennerich in Jennerich (1987):
-

smisel za humor: knjižničar mora pri svojem delu uživati, v pogovor mora vnesti
malce humorja, tako se lažje približa uporabniku, saj ga ta ne bo videl kot neko
resno, zateženo osebo;

-

predanost in zavezanost poklicu: knjižničar, ki je zavezan in predan tako profesiji kot
uporabnikom, bo stalno stremel k napredku, izboljšavi svojega dela, da bi ustregel
uporabniku, se bo izredno potrudil, kar bo uporabnik tudi čutil;

-

iskreno veselje do dela z ljudmi: dober knjižničar ima rad ljudi, rad dela z njimi in jim
rad pomaga;

-

dober spomin: knjižničar, ki ima dober spomin, bo lažje sledil uporabniku, ko ta
razlaga svoj problem, lažje bo povezal in strnil vse povedano in tako bolj uspešno
pomagal uporabniku;

-

domišljija in kreativnost: dobro je, če se knjižničar med pogovorom lahko domisli
različnih vprašanj in tako spodbudi uporabnika, da pove še več o svoji potrebi;

-

potrpežljivost in vztrajnost: knjižničar, ki je potrpežljiv in vztrajen, bo imel veliko
uspeha pri sramežljivih in zadržanih uporabnikih;

-

energičnost in vzdržljivost: delo z ljudmi je lahko stresno in naporno;

-

sposobnost hitrega preskakovanja od ene teme do druge: uporabniki in njihove
potrebe se med seboj zelo razlikujejo in tekom delovnega dne mora knjižničar
razmišljati o zelo različnih temah;

-

empatičnost;

-

splošna razgledanost.

Knjižničar lahko ima te lastnosti že od nekdaj ali pa jih pridobi tekom dela z uporabniki.
Prav tako je pomembno, da je pri svojem delu oz. pri izvajanju referenčnega pogovora
pozoren na neverbalno komunikacijo: očesni stik, izraz na obrazu, ton glasu, uporabo

ŠPORIN, T. Primerjava in pomen referenčnih služb v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018
18

primernih gest, sproščeno držo. Kar se tiče verbalne komunikacije, pa se mora izogibati
prehitremu sklepanju o tem, kakšna je uporabnikova potreba, med pogovorom mora
uporabnika spodbujati, da pove več o tem, kar ga zanima, mora ga dobro poslušati, mu
postavljati odprta vprašanja. Knjižničar mora povzeti uporabnikovo vprašanje in želje in
tako izvedeti, ali se razumeta, ali je to res to, kar uporabnik potrebuje. Prav tako je
pomembno, da zna pogovor zaključiti in svoj čas nameniti še drugim uporabnikom, pri tem
pa uporabnika ne sme grdo prekiniti ali biti nesramen do njega (Jennerich in Jennerich,
1987).
2.6 KDO SO UPORABNIKI REFERENČNE SLUŽBE
V knjižnici ni vedno jasno, kdaj naj se referenčni pogovor izpelje, zato je Katz (2002)
navedel, kateri uporabniki potrebujejo referenčni pogovor:
-

uporabniki, ki pridejo v knjižnico zaradi užitka in ne študija – največ pri znajdenju v
knjižnici,

-

uporabniki, ki v knjižnici uporabljajo računalnik – pomoč pri uporabi podatkovnih
baz,

-

uporabniki, ki pridejo v knjižnico dvakrat na leto – ko potrebujejo gradivo oz.
priročnik, ko se ukvarjajo z nečim novim,

-

študenti – ko potrebujejo gradivo za seminarske naloge, za učenje,

-

starši, prijatelji, bratje ali sestre – ko iščejo gradivo za nekoga drugega, najbolj
pogosto starši otroka za kakšno šolsko zadolžitev,

-

raziskovalci – ko potrebujejo specializirano gradivo.
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3 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV
Z razvojem interneta, digitalnih informacijskih virov in novih načinov iskanja informacij
tradicionalna referenčna služba izginja, vendar je v praksi za uporabnike še vedno
pomembno, da jim je v knjižnici na voljo pomoč. Število faktografskih vprašanj upada, saj
uporabniki v ta namen uporabijo Google, še vedno pa se pojavljajo kompleksne
informacijske potrebe, ki pri razrešitvi potrebujejo pomoč strokovnjaka (Buss, 2016).
Rogers in Carrier (2017) sta s kvalitativno raziskavo ugotavljala, kakšen pomen imajo
referenčne konzultacije na Valdosta State University. Za potrebe raziskave sta referenčne
konzultacije opredelila kot referenčne pogovore, ki so navadno potekali v pisarni
knjižničarja, so bili vnaprej dogovorjeni (na željo študenta), knjižničar se je nanje vnaprej
pripravil in so trajali vsaj 20 minut. S študenti, ki so se udeležili referenčnih konzultacij, so
izvedli intervjuje in potrdili, da je takšen način dela dobrodošel in pomemben, saj se jim
knjižničarji bolj posvetijo in so lahko osredotočeni samo nanje. Potrebna je promocija
tovrstne storitve, veliko uporabnikov ni seznanjenih s to možnostjo. Študentom navadno
referenčne konzultacije priporočijo profesorji ali drugi študenti.
Podobno raziskavo sta v visokošolski knjižnici izvedla tudi Butler in Byrd (2016). Ugotavljala
sta pomen raziskovalne konzultacije in jo opredelila kot interakcijo med knjižničarjem in
študentom, pri kateri knjižničar priporoča, interpretira, oceni, uporabi informacijski vir, da
ugodi uporabnikovi informacijski potrebi. Raziskava je potekala tako, da sta knjižničar in
študent, med katerima je potekala konzultacija, po končanju rešila spletno anketo.
Ugotovljeno je bilo, da študenti take konzultacije ocenjujejo kot zelo uporabne ali vsaj
nekoliko uporabne. Knjižničarji so bolj pesimistično naravnani in so v nekaj primerih
konzultacijo ocenili kot nekoliko uporabno, medtem ko je študent to isto konzultacijo
označil kot zelo uporabno. Oboji so se strinjali, da so največkrat kot informacijski vir
omenjene oz. uporabljene podatkovne baze. Pojavilo se je nekaj nerazumevanja s strani
študentov, saj so sami navedli, da je bilo pri konzultaciji uporabljenih več virov, kot so menili
knjižničarji. Raziskava je na koncu potrdila, da študenti tovrstno interakcijo s knjižničarjem
jemljejo za koristno.
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Na spremembe, ki jih je povzročil razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, je
opozarjala že Schmidt (2007). Informacije so enostavno dostopne, pojavili so se novi
informacijski viri, internet se pospešeno razvija, znanstvene revije so večinoma dostopne v
elektronski obliki. Uporabniki se na knjižničarje obračajo, ko potrebujejo pomoč pri
dostopanju do informacij, želijo brati tako tiskano kot elektronsko gradivo, vse pa hočejo
takoj in s čim manj vloženega truda. Uporabniki tako še vedno fizično prihajajo v knjižnico,
povečala pa se je uporaba oddaljenih storitev oz. oddaljenih virov. Zato pa je potrebno
razmišljati tudi o oddaljenih uporabnikih in njihovih potrebah, čeprav jih v knjižnico ni.
Avtorica govori o pomenu promocije tako tradicionalnih storitev, te marsikateremu
uporabniku niso znane, kot o promociji novih storitev. Tako je navedla nekaj načinov
promocije: povezovanje knjižnice s promocijo aktivnosti partnerske organizacije, dnevi
odprtih vrat, seminarji, sprejemi, razstave, spominska darila (skodelice, pisala, knjižnične
značke, sladkarije), knjižni klubi. Kot pomembne promocijske strategije pa omenja tudi
predstavitve konferenc, objavo člankov v revijah, posnemanje drugih knjižnic in uspešnih
organizacij, ob opozarjanju na vračilo gradiva se lahko pošlje še promocijsko sporočilo.
Poskrbeti je treba, da se uporabniki vračajo, odgovarjati in reagirati je potrebno na
pritožbe.
Schmidt (2007) meni, da je vloga knjižničarjev kot posledica razvoja informacijskokomunikacijske tehnologije spremenjena. Tako morajo knjižničarji:
-

pravočasno in pozitivno zagotavljati inovativne odgovore,

-

uporabnike srečevati, kjer so, in ne čakati, da pridejo oni do njih,

-

spremeniti svoje vedenje, da lahko sprejmejo vedenje uporabnikov,

-

osredotočati se ne na svoje, pač pa na uporabnikovo stališče,

-

storitve zagotavljati v času in na kraju, ki so za uporabnika najbolj primerni,

-

razumeti uporabnikovo potrebo po personaliziranju in kategoriziranju,

-

podpirati tako samopostrežne storitve kot storitve v živo in na spletu, vključno s
spletnim klepetom,

-

zagotavljati »knjižnico to go«, da obišče uporabnike, kjer jo potrebujejo,

-

usvojiti tržne pristope pri zagotavljanju informacijskih storitev,

-

izobraževati sebe in druge,

-

sodelovati in delati v partnerstvu z drugimi,

-

zagotavljati informacije prek spletnih strani, wikijev, spletnih blogov, portalov in
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-

pokazati še večjo prilagodljivost.

Cavanagh (2013) je predstavila raziskavo, ki so jo izvedli v severnoameriški splošni knjižnici,
v katero so vključili njene štiri enote. Želeli so prikazati, kaj je prisotno pri komunikaciji med
referenčnim knjižničarjem in uporabnikom, torej dobiti vpogled v referenčno delo splošne
knjižnice. Uporabili so tri metode: opazovanje referenčnih interakcij, polstrukturiran
intervju ter analizo dokumentov poslovanja knjižnice.
Vrste interakcij so na podlagi uporabnikovih informacijskih vprašanj razdelili v štiri skupine:
-

SPLOŠNA INTERAKCIJA: nizka izmenjava informacij, nizka stopnja komunikacije.
Pogovori so bili kratki, knjižničarji so takoj podali odgovor, šlo je za informacijska
vprašanja (ali imajo določeno gradivo, kje lahko najdejo, ali lahko pokaže …).

-

SISTEMATIČNA

INTERAKCIJA:

visoka

izmenjava

informacij,

medosebna

komunikacija še vedno nizka. Uporabnike zanima, kako naj kaj naredijo, kako
delujejo knjižnične storitve (rezervacija knjige, računalnika, medknjižnična
izposoja). Knjižničar uporabniku podaja navodila.
-

INTERAKTIVNA INTERAKCIJA: visoka izmenjava informacij in visoka stopnja
medosebne komunikacije. Interakcija je podobna sistematični, le da sta pri tej
aktivna oba, tako knjižničar kot tudi uporabnik. Gradivo iščeta skupaj, skupaj
pregledujeta katalog, knjižničar ga vmes uči samostojne uporabe kataloga, postavlja
mu podvprašanja.

-

DRUŽABNA INTERAKCIJA: majhna izmenjava informacij, visoka stopnja medosebne
komunikacije. Uporabnik pride knjižničarja pozdravit, povpraša ga, kako je kaj.

Referenčne interakcije se v knjižnici vršijo vsak dan, uporabniki še vedno prihajajo v
knjižnico. Osebna komunikacija v knjižnici ostaja sestavni del knjižnice. Raziskava je
opozorila na spremenjeno vlogo knjižničarjev in knjižničnih storitev.
Stemper in Butler (2001) sta predstavila model referenčne službe, ki so ga razvili in
implementirali v okviru digitalne knjižnice univerze v Minnesoti. Študenti najbolj cenijo
enostavnost in tako je pomembno, da imajo na voljo oddaljene informacijske vire, da jim
ni potrebno hoditi v knjižnico. Vendar pa to ni dovolj in tako jim je treba omogočiti tudi
elektronsko referenčno službo, kjer jim bo na voljo pomoč usposobljenega knjižničarja, ne
da bi morali osebno stopiti do njega. Tako so si zamislili elektronski referenčni servis
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InfoPoint, prek katerega knjižničarji odgovarjajo na splošne informacije glede knjižnice in
njenih virov, zagotavljajo informacije o katalogih, pomagajo pri tehničnih težavah, ki jih
imajo študenti z uporabo servisa; na takšna vprašanja knjižničarji navadno odgovorijo v 24
urah. Ko študenti postavijo kompleksnejše vprašanje, ga osebje servisa posreduje
ustreznemu strokovnjaku znotraj sistema; na takšno vprašanje skušajo odgovoriti v roku
treh delovnih dni. Ko so sistem načrtovali, so pregledali druge, že obstoječe elektronske
referenčne servise. Prav tako so si v fazi načrtovanja zadali cilje, ki so jih morali izpolniti
pred implementacijo sistema. Tako so morali ugotoviti, kdo bodo njihovi uporabniki, kakšna
vprašanja bodo lahko zastavljali, v kakšnem času bodo dobili odgovor, kakšne možnosti ima
pri odgovarjanju osebje. Osebje, ki bo sodilo o zahtevnosti vprašanj in presojalo o morebitni
preusmeritvi k ustreznim strokovnjakom, mora biti izkušeno in razgledano, prav tako mora
biti zagotovljeno ustrezno število zaposlenih, da bo zadeva gladko tekla, določiti je bilo
potrebno, ali bo storitev na voljo tudi nečlanom ter zagotoviti enostavno uporabo. Ko so
InfoPoint zagnali, so se zavedali, da je zelo pomembna promocija storitve. Zato so nanjo
opozarjali na spletni strani knjižnice, in sicer na vseh straneh, ne samo na prvi (domači),
prav tako je bila storitev vidna v katalogu. S tem so zagotovili, da so jo uporabniki videli in
do nje lahko dostopali v trenutku, ko so takšno storitev potrebovali.
Rožanec (2016) se zaveda, da je čedalje več starejših uporabnikov in je tako raziskovala
učinkovitost in uspešnost referenčne službe za to vrsto uporabnikov. Zanimalo jo je, kako
se v knjižnici znajdejo starejši uporabniki (nad 65 let), kako pridejo do želenih informacij oz.
gradiva, kako so zadovoljni z referenčno službo in referenčnim knjižničarjem, kako
komunicirajo drug z drugim, s kakšnimi težavami se soočajo pri iskanju gradiva in kaj si
najpogosteje izposojajo. Da bi vse to ugotovila, je postavila enajst hipotez, ki jih je
preverjala s pomočjo intervjuvanja starejših uporabnikov in opazovanj referenčnih
pogovorov, pri čemer je bila pozorna tako na uporabnika kot tudi na knjižničarja. Ugotovila
je, da se starejši uporabniki v knjižnici počutijo prijetno, knjižnico pogosto obiskujejo. Delno
je potrdila, da se uporabniki, ki so sodelovali v raziskavi, ne znajdejo pri iskanju gradiva, v
celoti je potrdila, da ne poznajo UDK. Ugotovila je, da si ženske veliko izposojajo romane,
predvsem lahkotne, pa tudi zgodovinske in biografske. Moški si več izposojajo zgodovinske,
kriminalne in biografske romane. Starejši uporabniki so zadovoljni z delom referenčnega
knjižničarja, delno so zadovoljni z izbiro knjig. Ugotovila je tudi, da v raziskavo vključeni
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uporabniki Mestne knjižnice Ljubljana najprej sami iščejo knjige, če je ne najdejo, prosijo za
pomoč knjižničarja, cenijo prijaznost in z veseljem sprejmejo knjižničarjeve bralne nasvete.
Starejši uporabniki so nezadovoljni, kadar želene knjige ni možno dobiti.
Rakar (2017) je v Mestni knjižnici Grosuplje in Mestni knjižnici Ljubljana raziskovala
vprašanja, ki jih uporabniki zastavljajo knjižničarjem. Tako jo je zanimalo, katere vrste
vprašanj zastavljajo najpogosteje, katera vprašanja se zdijo knjižničarjem najbolj zahtevna,
katere elemente obsegajo referenčni pogovori, kdaj uporabniki niso zadovoljni z odgovori
knjižničarjev, kako delo knjižničarjev ocenjujejo uporabniki in knjižničarji, kako pogosto
pride do tega, da knjižničarji uporabnikom ne posredujejo pravih informacij, in kaj
uporabniki menijo o potrebnosti referenčnih knjižničarjev v prihodnosti. Vse to je
ugotavljala s pomočjo treh metod. Z anketo je pridobivala mnenja uporabnikov, z
intervjujem mnenja knjižničarjev ter z opazovanjem, ki ga je izvajala s pomočjo delovnega
lista, ugotavljala, koliko je referenčnih vprašanj in v katere kategorije sodijo. Za namen
raziskave je vprašanja uporabnikov razdelila na referenčna in informativna. K referenčnim
sodijo bibliografska, faktografska in tematska vprašanja. Za obe knjižnici je ugotovila, da je
velika večina zastavljenih vprašanj referenčnih; v Mestni knjižnici Grosuplje to pomeni 90 %
odstotkov, v Mestni knjižnici Ljubljana pa dobrih 83 %. Knjižničarjem se zdijo najbolj
zahtevna tematska vprašanja, zanja potrebujejo največ časa. Ugotovljeno je bilo, da
referenčni pogovor vključuje otvoritev, razjasnjevanje vprašanja, iskanje, posredovanje
odgovora in zaključek. Uporabniki so bili včasih nezadovoljni pri odgovorih na tematska in
bibliografska vprašanja, vseeno pa delo referenčnih knjižničarjev ocenjujejo kot zelo dobro,
redko ne dobijo pravih informacij. Uporabniki menijo, da bodo referenčni knjižničarji
pomembni tudi v prihodnosti.
Blažon (2015) je v splošni Knjižnici Logatec raziskovala, ali uporabniki poznajo in koristijo
referenčno službo, kaj menijo o njej in kaj o delu referenčnih knjižničarjev. Uporabila je več
metod – anketo (mnenja uporabnikov), delno strukturirane intervjuje (mnenja
knjižničarjev) in opazovanje z dnevnikom (opazovanje interakcije med uporabniki in
knjižničarji). Opazovala je mlajše in starejše uporabnike. Ugotovila je, da uporabniki
koristijo referenčno službo, čeprav pojma ne poznajo. Referenčni knjižničarji delo dobro
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opravljajo. Starejši uporabniki raje uporabljajo referenčno službo v knjižnici, kot da iščejo
informacije na internetu, z referenčno službo knjižnice so zadovoljni.
Samsa (2012) se je ukvarjala z zadovoljstvom uporabnikov s storitvami Knjižnice Makse
Samsa (Ilirska Bistrica) ter kako svoje delo ocenjujejo knjižničarke. S pomočjo anket je
ugotovila, da se knjižničarke zavedajo, kako pomembno je, da uporabnikom pomagajo pri
iskanju informacij. Uporabniki velikokrat ne znajo jasno izraziti svoje informacijske potrebe,
v takšnih primerih knjižničarke postavljajo dodatna vprašanja. Uporabniki Knjižnice Makse
Samsa so knjižničarke ocenili kot prijazne, natančne in vedno pripravljene pomagati.
Na mladostnike kot skupino uporabnikov splošne knjižnice se je osredotočila Jerše (2013).
Želela je ugotoviti, kako so zadovoljni s storitvami referenčne službe, kaj jim je v knjižnici
najbolj všeč, kako pomemben jim je dostop do računalnika, interneta, ali jih zanimajo
delavnice in prireditve, ki jih ponuja splošna knjižnica. Raziskavo je izvedla v Mestni knjižnici
Grosuplje, kot metodo si je izbrala anketo, s katero je pridobivala mnenja 150
mladostnikov. Ugotovila je, da so mladostniki zadovoljni z referenčno službo. Da ima
knjižnica urejeno čitalnico, se zdi bolj pomembno starejšim mladostnikom; tam se učijo in
potrebujejo mir in tišino. Mladostniki se strinjajo, da sta računalnik in dostop do interneta
obvezna elementa v knjižnici, želijo pa si več računalnikov, ki bi bili hitrejši in zmogljivejši.
Pri iskanju gradiva prosijo za pomoč knjižničarja, starejši (18- in 19-letniki) najprej poskusijo
sami. Mladostniki bi imeli večji interes do prireditev in delavnic, če bi bilo nekaj takih, ki bi
bile organizirane samo zanje. Avtorica meni, da so rezultati preveč idealni, pričakovala je
več kritičnosti. Takšno mero ugotovljenega zadovoljstva pripisuje nepoznavanju storitev, ki
jih knjižnica nudi, mladostniki mogoče niso odgovarjali po resnici, po drugi strani pa je
knjižnica precej nova in jim je mogoče zato tako všeč oz. so z njo in storitvami ravno zaradi
tega tako zadovoljni.
Peterkovič (2015) je proučevala svetovanje za branje v MKL, kar je tudi del referenčne
službe. Z intervjuvanjem knjižničarjev različnih enot MKL je ugotavljala, da se vsem
knjižničarjem zdi svetovanje za branje pomembna dejavnost v knjižnici. Nasvete za branje
dajejo večkrat dnevno, največkrat odraslim, nato upokojenim.

Med bralne nasvete
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vključujejo tudi slovenska dela, vendar se zavedajo, da je v prvi vrsti potrebno upoštevati
želje uporabnikov.
Mežan (2009) je raziskoval klasično in elektronsko referenčno službo različnih vrst knjižnic.
Za splošne knjižnice je tako ugotavljal, da se največkrat pojavljajo tematska vprašanja in
nato bralni nasveti. Uporabniki so z referenčnimi storitvami zelo zadovoljni, njihove
informacijske potrebe pa so navadno nejasno izoblikovane.
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4 RAZISKOVALNA METODA
4.1 RAZISKOVALNI PROBLEM
V času, ko so informacije enostavno in hitro dostopne prek interneta, nas zanima, kakšno
vlogo pri zagotavljanju informacij in gradiva sploh še imajo splošne knjižnice. Ali uporabniki
še pridejo v knjižnico, ker rabijo knjižničarjevo pomoč?
Z magistrskim delom želimo raziskati referenčno službo v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji
knjižnici Mozirje. Kot morebitne bodoče referenčne knjižničarje nas zanima sam potek
referenčne službe in referenčnega pogovora, kakšno je delo referenčnih knjižničarjev, kako
pomembna se zdi referenčna služba uporabnikom in knjižničarjem, kako bo v prihodnosti.
V raziskavo smo vključili dve splošni knjižnici in tako nas zanima, ali med knjižnicama, kar
se tiče referenčne službe, prihaja do razlik.
Postavili smo štiri raziskovalna vprašanja:
RV 1: Kako poteka referenčna služba v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje?
Ugotoviti želimo, kako poteka referenčna služba, kakšno je delo referenčnega knjižničarja,
kako in kje poteka referenčni pogovor, v kakšnih oblikah se izvaja, kako si knjižničarji
pomagajo pri delu, kako se pripravijo na delo v primerih, ko se uporabnik napove.
RV 2: Je referenčna služba storitev, ki je v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici
Mozirje še vedno potrebna in pomembna?
Zanima nas, ali se knjižničarjem in uporabnikom referenčna služba kot storitev v splošni
knjižnici zdi še vedno potrebna in pomembna, glede na to, da so informacije enostavno
dostopne in uporabnikom ni potrebno hoditi v knjižnico. Da bomo to lahko ugotovili,
moramo izvedeti, kakšne so potrebe uporabnikov, kdo so ti uporabniki, za kakšno pomoč
in kako pogosto prosijo knjižničarje. Skušali bomo ugotoviti, kakšne razlike skozi leta
opažajo referenčni knjižničarji.
RV 3: Kako si referenčni knjižničarji Osrednje knjižnice Celje in Osrednje knjižnice Mozirje
predstavljajo referenčno službo v prihodnosti?
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Zavedamo se, da se prihodnosti ne da napovedati in je težko ugibati, kako bo referenčna
služba potekala v prihodnosti. Vseeno nas zanima, kakšno mnenje imajo o tem referenčni
knjižničarji, saj lahko o prihodnosti sklepajo oz. ugibajo na podlagi svojih izkušenj in
sprememb, ki jih opažajo pri svojem delu.
RV 4: Kako se referenčna služba Osrednje knjižnice Celje razlikuje od referenčne službe
Osrednje knjižnice Mozirje?
Obe knjižnici opravljata naloge osrednje knjižnice, vendar se med seboj razlikujeta, zato nas
zanima, do kakšnih razlik prihaja pri njuni referenčni službi. Osrednja knjižnica Celje ima več
uporabnikov, v knjižnico jih je včlanjenih skoraj 16.000, medtem ko je potencialnih
uporabnikov malo manj kot 65.000 (Center za razvoj knjižnic, 2017). Osrednja knjižnica
Mozirje ima malo manj kot 4.000 članov in 16.000 potencialnih uporabnikov (Center za
razvoj knjižnic, 2017). Glede na to, da Osrednja knjižnica Mozirje s svojimi enotami pokriva
podeželje, kjer ni srednjih, višjih in visokih šol, ima verjetno drugačne uporabnike oz. imajo
njeni uporabniki drugačne uporabniške potrebe kot uporabniki Osrednje knjižnice Celje, ki
ima svojo glavno enoto v Celju, ki je tretje največje mesto v Sloveniji. Pri primerjavi
referenčne službe obeh knjižnic želimo ugotoviti, ali se pojavljajo drugačna vprašanja
uporabnikov, ali referenčna služba poteka na drugačen način, je delo referenčnih
knjižničarjev drugačno, ali prihaja do razlik pri zadovoljstvu uporabnikov s knjižničarji oz.
njihovimi odgovori.
4.2 OPREDELITEV POPULACIJE IN VZOREC
Našo populacijo predstavljajo referenčni knjižničarji, uporabniki in referenčni pogovori v
Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje.
Prvi vzorec obsega 13 knjižničarjev, sedem iz Osrednje knjižnice Celje ter šest iz Osrednje
knjižnice Mozirje. Vzorec je bil priložnostni. Drugi vzorec, prav tako priložnostni, obsega
190 uporabnikov, od tega 94 uporabnikov Osrednje knjižnice Celje ter 96 uporabnikov
Osrednje knjižnice Mozirje. Opazovali smo 61 referenčnih pogovorov, in sicer tiste, ki so se
izvajali v času naše prisotnosti. V vsaki knjižnici smo opazovali dvakrat dopoldne in dvakrat
popoldne, po tri ure hkrati, in sicer od 8. 5. 2018 do 17. 5. 2018.
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Vzorci naše raziskave niso reprezentativni, zato rezultatov ne moremo posplošiti na celotno
populacijo. V raziskavo ne moremo zajeti vseh uporabnikov, referenčnih knjižničarjev in
referenčnih pogovorov, saj bi to trajalo predolgo in bi bilo predrago. Da bi zagotovili
reprezentativen vzorec, bi morali sestaviti vzorec, ki bi bil čimbolj podoben naši populaciji.
Tako bi predhodno ugotovili, koliko je v posamezno knjižnico vpisanih žensk in koliko
moških, potem pa bi takšno razmerje zagotovili tudi v vzorcu. Podobno bi storili glede
starosti in izobrazbe uporabnikov.
4.3 ANKETNA METODA
Raziskava je kvalitativne narave (z izjemo ankete), saj nas zanima potek nekega procesa –
potek referenčne službe. Kot pravi Šauperl (2008, str. 151), na vprašanje »kako poteka nek
proces, lahko bolj učinkovito odgovori kvalitativna raziskava.«
Pri kvalitativnih raziskavah ne moremo samo npr. opazovati pojava, uporabiti moramo več
metod zbiranja podatkov in posamezne rezultate primerjati med seboj, njihovo ujemanje
pa privede do zanesljivosti (Šauperl, 2008).
Anketa je metoda, pri kateri je v ospredju komunikacija med dvema osebama, raziskovalec
vprašanja postavlja, raziskovanec nanje odgovarja, cilj je pridobiti informacije. Glede na
način postavljanja vprašanj ločimo intervju, pisno anketo in test (za preverjanje znanja,
sposobnosti) (Ambrožič, 2008).
4.3.1 Intervju
»Znanstveni intervju oz. znanstveni razgovor je vsako zbiranje podatkov s pomočjo govorne
komunikacije, pri kateri gre za spraševanje in odgovarjanje, cilj pa je dobljene odgovore
uporabiti v znanstvene namene« (Ambrožič, 2008, str. 28).
Ločimo nestrukturirani intervju, kjer vprašanja in odgovori niso vnaprej pripravljeni, delno
strukturirani intervju, kjer so vnaprej pripravljena odprta vprašanja, in strukturirani
intervju, kjer so vnaprej pripravljena vprašanja in možni odgovori. Glavna razlika od pisne
ankete je v tem, da se vprašanja postavljajo ustno, odgovori raziskovanca oz. udeleženca v
raziskavi pa se sproti zapisujejo. Metoda je primerna, ko postavljamo kompleksnejša

ŠPORIN, T. Primerjava in pomen referenčnih služb v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018
29

vprašanja, saj lahko raziskovalec nudi dodatna pojasnila, postavlja podvprašanja (Ambrožič,
2008).
V raziskavi smo uporabili delno strukturiran intervju (Priloga 1), ki smo ga izvedli z
referenčnimi knjižničarji dveh osrednjih knjižnic. Intervju smo izbrali zaradi njegovih
prednosti pred anketo – omogoča nam, da knjižničarjem postavljamo dodatna vprašanja,
po potrebi razjasnimo vprašanje in ker smo pričakovali, da bomo na ta način od
knjižničarjev pridobili bolj informativne odgovore, večja je tudi verjetnost, da bomo dobili
odgovore na vsa vprašanja, kot pa če bi uporabili anketo v ožjem smislu besede. Tako smo
vnaprej zasnovali devet odprtih vprašanj, ki so se nanašala na delo referenčnih
knjižničarjev, kako poteka referenčni pogovor, v kakšnih oblikah, po kakšnem načrtu.
Vprašali smo jih, kako ocenijo svojo uspešnost, kakšne razlike opažajo od takrat, ko so z
delom pričeli, pa vse do danes. Zanimalo nas je tudi, kako si predstavljajo referenčno službo
prihodnosti.
4.3.2 Pisna anketa
»Pri anketi v ožjem pomenu besede mislimo na proučevanje stališč in mišljenj s pomočjo
vprašalnika« (Ambrožič, 2018, str. 28).
Pri uporabi te metode se moramo zavedati, da obstaja možnost, da udeleženci v raziskavi
vprašanj ne bodo razumeli, nanja ne bodo želeli odgovoriti. Če želimo kar največ rešenih
anket, moramo te pripravljati za najnižji nivo anketirancev. Prednost vprašalnika je v tem,
da nam omogoča, da v kratkem času zberemo večje število podatkov (Ambrožič, 2008).
Za namen raziskave smo sestavili anketni vprašalnik (Priloga 2) s sedmimi vprašanji
zaprtega tipa, saj smo menili, da bomo tako dobili več rešenih vprašalnikov, anketiranci
bodo raje sodelovali. Vprašalnik je bil namenjen uporabnikom dveh osrednjih knjižnic,
spraševali pa smo jih o tem, kako pogosto, za kakšno pomoč, na kakšen način v knjižnici
prosijo knjižničarja. Zanimala nas je tudi njihova ocena knjižničarjev.
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4.4 METODA OPAZOVANJA
Opazovanje je temeljna znanstveno raziskovalna metoda. Uporablja se za opisovanje in
pojasnjevanje vedenja posameznikov v vsakdanjih situacijah in odnosih do drugih. Pri
razlagi vedenja moramo upoštevati kontekst (značilnosti okolja; fizično okolje, socialne
značilnosti) (Fekonja Peklaj, 2011).
Opazovanje mora potekati sistematično, čim manj vsiljivo, prav tako pa morajo biti
opazovanci obveščeni o opazovanju, drugače opazovanje ni etično. Med opazovanjem je
treba biti dovzeten za dogodke in pojave, ki prej niso bili predvideni (Šauperl, 2008).
Pri opazovanju smo želeli ugotoviti, kako potekajo referenčni pogovori v dveh knjižnicah.
Pozorni smo bili na vedenje knjižničarjev in uporabnikov. Sestavili smo delovni list (Priloga
3), v katerem smo označevali ali vpisovali prisotnost elementov. Odločili smo se za kratek
opis referenčnih pogovorov, ker smo pričakovali, da bo večina pogovorov zelo kratkih in ne
bo časa. Tako smo se osredotočili na prisotnost naslednjih elementov:
-

pozdrav,

-

očesni stik,

-

prijaznost oz. vljudnost,

-

nesramnost,

-

nestrpnost,

-

delanje zapiskov s strani knjižničarja,

-

takojšen odgovor knjižničarja,

-

izposojena knjiga,

-

nasmeh,

-

nejevolja,

-

zavijanje z očmi,

-

zahvala.

Da je bil uporabnik oz. knjižničar prijazen, vljuden bomo sklepali na podlagi prisotnosti
pozdrava, nasmeha, zahvale oz. odsotnosti nesramnosti, nestrpnosti, zavijanja z očmi – te
lastnosti si razlagamo kot tiste, ki jih bomo opazili pri nejevoljnem uporabniku oz.
knjižničarju.
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Poleg tega smo na listu pustili prostor za beleženje vprašanj oz. problemov uporabnikov,
prostor za beleženje posebnosti, torej nepričakovanih dogodkov, prav tako smo predvideli
merjenje časa trajanja posameznega pogovora.
4.5 POTEK ZBIRANJA PODATKOV
Raziskava je potekala v aprilu in maju 2018 v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici
Mozirje. Začeli smo z intervjuvanjem knjižničarjev, saj smo pričakovali, da bo to najbolj
obsežno. Knjižničarje smo intervjuvali v knjižnici, pri njihovem pultu ali pa v kakšnem
drugem delu knjižnice, kjer nismo motili uporabnikov in drugih zaposlenih. Intervjuji so
trajali različno dolgo, najkrašji 15 minut in najdaljši eno uro in pol. V Osrednji knjižnici Celje
smo večino intervjujev opravili pri knjižničarjevem pultu, tako smo po potrebi prekinili s
spraševanjem, v kolikor se je pojavil uporabnik, ki je potreboval knjižničarjevo pomoč.
Ankete smo uporabnikom razdelili v obeh knjižnicah. Pri tem so nam pomagali knjižničarji,
saj smo predvidevali, da bodo uporabniki na pobudo knjižničarja raje izpolnili anketo. Med
opazovanjem smo pristopili do nekaterih uporabnikov in jih prosili, če izpolnijo anketni
vprašalnik. Nekateri so sodelovanje zavrnili, ker niso imeli časa, so doma pozabili očala, so
menili, da ne bi znali nič povedati.
Opazovanja smo izvajali od 7. 5. 2018 do 18. 5. 2018, ker smo se želeli izogniti vplivom
prvomajskih praznikov. V vsaki knjižnici smo opazovali štiri dni, in sicer po dvakrat v
dopoldanskem in po dvakrat v popoldanskem času. Opazovali smo po tri ure hkrati. V
Osrednji knjižnici Mozirje smo opazovali v bližini izposojevalnega pulta, v Osrednji knjižnici
Celje smo se premikali med posameznimi oddelki in opazovali v bližini informacijskih pultov.
Opazovati smo pričeli takoj, ko sta knjižničar in uporabnik stopila v stik. Uporabniki obeh
knjižnic so bili o opazovanju obveščeni prek obvestila, ki se je nahajalo v bližini vhoda v
knjižnico.
Pri opazovanju smo imeli težave, ki so nastale zaradi različnosti knjižnic, ki izhaja iz
manjšega števila potencialnih uporabnikov, ki jih ima Osrednja knjižnica Mozirje v
primerjavi z Osrednjo knjižnico Celje. Osrednja knjižnica Mozirje nima referenčnih
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knjižničarjev, ki bi bili ločeni po oddelkih. Večina pogovorov se tako zgodi pri
izposojevalnem pultu, velikokrat se začnejo kar ob vračilu izposojenega gradiva. V Osrednji
knjižnici Celje so oddelki med seboj ločeni, vsak oddelek ima svojega referenčnega
knjižničarja. Izposojevalni pult pa je takoj pri vhodu v knjižnico. V kolikor bi želeli rezultate
opazovanj med seboj primerjati, bi tako morali v Osrednji knjižnici Celje opazovati na vseh
oddelkih hkrati, saj smo v Osrednji knjižnici Mozirje lahko spremljali vse referenčne
pogovore v knjižnici, ki so se zgodili v času opazovanja, v Osrednji knjižnici Celje pa smo
spremljali vse referenčne pogovore, ki so se zgodili na določenem oddelku, za isti čas pa
nimamo podatkov, kako je delo potekalo na drugih oddelkih.
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5 REZULTATI
Rezultate smo predstavili ločeno glede na uporabljene metode. Najprej smo s pomočjo
kvalitativne analize razlage podatkov predstavili rezultate intervjujev, pri čemer smo zaradi
zagotavljanja anonimnosti uporabili moško obliko. Prvih sedem knjižničarjev je iz Osrednje
knjižnice Celje, ostalih šest iz Osrednje knjižnice Mozirje. Njihove odgovore smo razvrstili v
tri sklope – glede na prva tri raziskovalna vprašanja.
Rezultate pisne ankete smo predstavili grafično, in sicer za obe knjižnici skupaj. Pri
predstavitvi rezultatov opazovanj smo si pomagali s preglednicami. Rezultati so
predstavljeni ločeno, za vsako knjižnico posebej.
5.1 REZULTATI ANKETNE METODE
5.1.1 Rezultati intervjujev
V Osrednji knjižnici Celje smo intervjuvali sedem referenčnih knjižničarjev; od tega štiri
ženske in tri moške. Intervjuvali smo tiste knjižničarje, ki so v času naših obiskov imeli čas
in bili pripravljeni na sodelovanje. Intervjuvani knjižničarji so zaposleni na različnih oddelkih
v knjižnici, namenoma smo izpustili otroškega. Delo z uporabniki v povprečju opravljajo 24
let.
Knjižničarji Osrednje knjižnice Celje so poleg referenčnega dela kot druge zadolžitve navedli
še medknjižnično izposojo, izvajanje odpisov, delo z darovi, skrb za krajevne knjižnice,
izvajanje oz. predlaganje gradiva za nabavo ter skrb za računalniško sobo.
V Osrednji knjižnici Mozirje smo intervjuvali šest referenčnih knjižničarjev; od tega pet
žensk in enega moškega. Intervjuvali smo tiste knjižničarje, ki so v času naših obiskov imeli
čas in bili pripravljeni na sodelovanje. Intervjuvani knjižničarji delajo z uporabniki v
povprečju dobrih 14 let.
Knjižničarji Osrednje knjižnice Mozirje so k svojemu delu, poleg referenčnega, uvrstili še
postavljanje razstav, moderiranje literarnih večerov, predstavitve avtorjev, izvajanje
pravljičnih uric, sodelovanje pri projektu Rastem s knjigo, izvajanje medknjižnične izposoje,

ŠPORIN, T. Primerjava in pomen referenčnih služb v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018
34

delo v krajevnih knjižnicah, urejanje gradiva, skrb za muzejsko zbirko in vodenje skupin v
muzejski zbirki, skrb za domoznansko zbirko.
KAKO POTEKA REFERENČNA SLUŽBA V OSREDNJI KNJIŽNICI CELJE IN OSREDNJI KNJIŽNICI
MOZIRJE?
KNJIŽNIČAR ŠT. 1: Knjižničar vidi referenčno službo kot kompleksno delo z uporabniki, kjer
moraš biti prilagodljiv; vedeti je potrebno, kaj in kdaj uporabniku ponuditi, koliko časa imaš
na voljo, zavedati se je potrebno, da so uporabniki med seboj zelo različni. Z uporabnikom
gre najraje skupaj za računalnik, poskušata skupaj iskati. Zainteresiranim uporabnikom
razloži, kako je gradivo organizirano, kako ga najdejo sami; tistim, ki bi radi iskali po
elektronskih zbirkah, pokaže, kako se do njih pride, kako se išče, kako dostopajo do polnih
besedil in tako lahko uporabniki doma v miru iščejo sami. Referenčni pogovor se z
uporabnikom začne pri pultu, torej uporabnik pristopi do njega ali pa on pristopi do
uporabnika, če vidi, da je ta izgubljen in da potrebuje pomoč.
Ko pri pomoči uporabnikom česa ne ve, se posvetuje z ostalimi knjižničarji, pobrska na
internetu ali raziskuje skupaj z uporabnikom.
Pri samem pogovoru ne sledi nekemu načrtu, se pa z vprašanji trudi od uporabnika čim bolj
natančno izvedeti, kaj ta sploh želi oz. pričakuje. Pri tem je, ko se vprašanje nanaša na
določeno temo, pozoren, ali gre za referat, raziskovalno nalogo, ali so si že kaj izposodili na
to temo, kateri jeziki pridejo v poštev, v kakšnem času uporabnik potrebuje gradivo.
Uporabniki včasih vnaprej povedo, po kaj bodo prišli, zakaj bodo gradivo potrebovali, kar
ocenjuje kot dobro, saj se lahko pripravi, razgleda po temi. Res je, da nekateri hočejo samo,
da se jim gradivo pripravi in si tega samo izposodijo. Podobno je z rezervacijami prek
COBISS/OPAC-a, saj uporabnik tako nima stika s knjižničarjem, ne moreta skupaj pregledati
gradiva.
Knjižničar referenčni pogovor z uporabniki opravlja v živo, v knjižnici. Redko se izvaja prek
telefona, elektronske pošte – navadno gre za vprašanja, ali imajo določeno gradivo, ali je
na voljo, zaradi neznanja uporabe COBISS/OPAC-a. V primeru, da po telefonu zastavijo širše
vprašanje, da potrebujejo gradivo na določeno temo, knjižničar uporabnika povabi v
knjižnico, saj je tako lažje.
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Na koncu referenčnega pogovora uporabniki povedo, ali so zadovoljni z odgovorom; zaveda
se, da za njihovo nezadovoljstvo nisi sam kriv.
KNJIŽNIČAR ŠT. 2: Referenčno delo razume kot vpeljavo uporabnika v knjižnico, da se ga
nauči in se mu pomaga pri iskanju gradiva v knjižnici. V kolikor tu ne najde ustreznih
informacij oz. gradiva, se ga usmeri v druge knjižnice, opozori na možnost medknjižnične
izposoje, na uporabo podatkovnih baz. Knjižničar uporabnika povabi do računalnika, tam
na glas komentira, kako išče, v kolikor ima uporabnik čas, mu bolj natančno razloži načine
iskanja v COBISS/OPACU-u, nato gresta skupaj do gradiva. Uporabnikom razloži, kako
uporabljati katalog ter kako se znajti v knjižnici, saj se zaveda, da je prostorsko zahtevna za
uporabnike – tako jih opozori na napise, kje je kaj, kaj pomeni UDK, kje se kaj nahaja.
Referenčni pogovor načeloma začenja pri pultu, ko uporabnik pristopi do njega.
Načrta, po katerem bi izvajal referenčni pogovor, nima, si pa pomaga z vprašanji, s katerimi
skuša natančneje določiti uporabniško potrebo. Tako uporabnika vpraša, zakaj potrebuje
gradivo, koliko gradiva potrebuje, kaj je že sam našel, ali ima v mislih določene avtorje, v
katerih jezikih je lahko gradivo, čez koliko časa ga rabi. Drugače pristopa do uporabnikov,
ki potrebujejo informacije oz. gradivo takoj, kot do tistih, ki imajo na voljo več časa. Tako
npr. ko pride nek študent iskat gradivo za seminarsko nalogo in pride po gradivo
pravočasno, najprej poiščeta nekaj gradiva, da dobita osnovo, ko študent to predela, iščeta
dalje. Tak študent se večkrat vrne in bolj razume, kaj sploh rabi. V primerih, ko na voljo ni
veliko časa, knjižničar ponudi temeljno literaturo.
Uporabniki se le redko napovejo, včasih kdo pokliče, pove temo, o kateri rabi gradivo in
pričakuje, da ko bo prišel, bo vse pripravljeno, sam pa stremi k temu, da bi bil uporabnik
aktiven in bi sodeloval pri iskanju gradiva.
Referenčni pogovor izvaja v živo, v knjižnici, po telefonu in prek elektronske pošte.
Knjižničar meni, da je na koncu referenčnega pogovora težko oceniti svojo uspešnost, pri
nekaterih uporabnikih začutiš, da so zadovoljni, pri drugih imaš občutek, da bi moral še kaj
razložiti, pa ne veš, ali ima uporabnik interes.
KNJIŽNIČAR ŠT. 3: Referenčna služba je namenjena uporabnikom; potrebno jim je pokazati,
kako pridejo do informacij, jih naučiti, da jih znajo poiskati sami. Dijakom in študentom
pomaga poiskati potrebno gradivo, še bolj pomembno pa jih je naučiti, da sami začnejo
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izdelovati svojo nalogo, vložijo nek trud. Pri študentih je posebej pozoren na to, da jim
pokaže in razloži uporabo podatkovnih baz, kako se tam išče in uporablja podatke. Trudi se,
da vedno poda odgovor – če uporabniku ne more takoj pomagati, se posvetuje s kolegi, za
specifična vprašanja pokliče koga, ki pozna področje, študentom priporoča medknjižnično
izposojo, v kolikor jim v knjižnici ne more zagotoviti ustreznega gradiva. Namesto priročne
knjižnice uporabi Google, tam dobi neko usmeritev in tako lažje ve, kje in kaj iskati.
Referenčni pogovor se začne, ko uporabnik pristopi do njega. Pri izvajanju pogovora se ne
drži točno določenega načrta, v pomoč so mu izkušnje; ko je pričel z delom, se je zgledoval
po kolegih. Nanj se veliko obračajo dijaki in študenti, ko potrebujejo pomoč pri izdelavi
različnih nalog, ko iščejo gradivo na določeno temo. Vpraša jih, če imajo izdelano kazalo, če
vsebinsko vedo, kaj približno bodo pisali. Skupaj skušajo določiti vsebino poglavij, dognati,
kako bo delo potekalo. Nato iščejo ustrezno gradivo. Pomembno je, da od uporabnika izve,
kolikšno količino gradiva potrebuje, zakaj ga potrebuje in kakšna je raven zahtevnosti. Drugi
uporabniki pa prihajajo z »gospodinjskimi« vprašanji; tako potrebujejo gradivo na temo
vrtnarjenja, ročnih del, kuhanja, kozmetike. Ko skupaj z uporabnikom najdeta gradivo, ga
prelistata, pregledata in takrat se uporabnik odloči, ali mu bo to sploh prišlo prav.
Poleg izvajanja referenčnih pogovorov v živo jih izvaja prek telefona (uporabniki kličejo, da
bi izvedeli, kako se uporablja COBISS/OPAC, najdejo se tudi mame, ki za otroke – študente
iščejo gradivo; predlaga jim, da pride študent sam v knjižnico), elektronske pošte (včasih
pošlje kakšen optično prebran dokument iz gradiva).
Ocenitev uspešnosti pri nudenju pomoči uporabnikom ni enostavna, saj so si uporabniki
med seboj zelo različni. Nekateri dajo jasno vedeti, ali so zadovoljni ali ne, nekateri
uporabniki izposojeno gradivo in knjižničarjevo pomoč komentirajo; ko se vrnejo, se takrat
zahvalijo.
KNJIŽNIČAR ŠT. 4: Referenčna služba pomeni, da znaš uporabniku prisluhniti, kot knjižničar
moraš biti razgledan in tudi ko česa ne veš iz glave, veš, kje najti informacije. Za delo na
leposlovnem oddelku mora knjižničar brati različne stvari. Če kakšnega žanra ne bere, si
vseeno ustvarja neko mnenje s pomočjo kolegov, bere recenzije v Bukli. Uporabniki do
njega pristopajo z napotilnimi vprašanji, ko želijo bralni nasvet, povprašujejo po knjigah
določenega avtorja in na določeno temo. Večinoma jim lahko takoj zagotovi odgovor, pri
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delu namreč pregleduje portal Dobrih knjig, Google reads, Buklo. Ko uporabniku ne zna
pomagati, npr. ko sprašujejo o elektronskih knjigah, se posvetuje s sodelavci.
Referenčni pogovor se začne, ko uporabnik pristopi do njega, velikokrat pa sam pristopi do
uporabnikov.
Pri delu z uporabniki oz. pri izvajanju referenčnega pogovora nima posebnega načrta. Da bi
uporabnikom čimbolje svetoval, kaj naj berejo, jih vpraša, kaj rad berejo, kaj jim je bilo od
prebranega najbolj všeč, ali želijo bolj lahkotno ali zahtevno literaturo, ali želijo kaj
podobnega temu, kar so nazadnje brali.
Referenčni pogovor izvaja osebno, v knjižnici, prek telefona in elektronske pošte.
Uporabniki se redko napovejo vnaprej, včasih pokličejo ali pišejo po elektronski pošti, da
jim vnaprej pripravi gradivo.
Svojo uspešnost pri izvedbi referenčnega pogovora lažje ugotavlja pri stalnih uporabnikih,
ki predlagano gradivo komentirajo ob vrnitvi; navadno imajo pozitivne komentarje.
KNJIŽNIČAR ŠT. 5: Knjižničarju se zdi najbolj pomembno, da zna uporabniku svetovati
ustrezno knjigo. Navadno uporabniki pristopijo do njega, povedo, kaj iščejo, na kakšno
temo. Takrat oceni, koliko bi uporabnik lahko bil računalniško pismen in mu na podlagi
svojega mnenja pokaže, kako se v COBISS/OPAC-u samostojno išče. Redko se mu zgodi, da
uporabniku ne more takoj podati odgovora, takrat improvizira.
Pri izvajanju pogovora nima posebnega načrta. Pomaga si z izkušnjami, intuicijo,
uporabniku postavlja vprašanja, da bi bolje določil, kaj potrebuje. Tako se pozanima, zakaj
(ali gre npr. za srednješolsko seminarsko nalogo, seminarsko nalogo ali zaključno delo na
fakulteti) in koliko gradiva rabi, kako specifično morajo biti zadeve opisane, kateri jeziki
pridejo v poštev in druga vprašanja, ki pomagajo zožati uporabnikovo vprašanje.
Uporabniki se mu včasih napovejo, da bodo prišli, in sicer z namenom, da jim knjižničar
pripravi gradivo.
Referenčni pogovor izvaja v živo, v knjižnici in redko tudi po telefonu, drugih kanalov ne
uporablja. Svojo uspešnost ocenjuje na podlagi odzivov s strani uporabnika, saj ti včasih
povedo, ali so zadovoljni, včasih pa se zadovoljstvo že takoj opazi.
KNJIŽNIČAR ŠT. 6: Knjižničarju se zdi najbolj pomembno, da nudi uporabnikom kvalitetno
pomoč in da skrbi za oddelek, kjer dela. V kolikor uporabniku ne more takoj pomagati, išče
alternative – uporabi internet, da se malo poduči, da ve, kaj mora iskati; zaveda se, da
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specifičnih stvari ne more poznati. Referenčni pogovor se začne ali pri pultu, ko uporabnik
pristopi do njega, v kolikor pa vidi, da uporabnik zgubljeno tava po knjižnici, sam pristopi
do njega.
Ocenjuje, da so uporabniške potrebe zelo različne; veliko je iskanja literature za seminarske
naloge (srednješolci) in zaključna dela, projektne naloge (študenti). Takšni uporabniki
velikokrat pridejo z naslovom naloge, to zahteva več časa. Zelo malo je vprašanj
uporabnikov, ki bi se nanašala na kakšen hobi.
Pri referenčnem pogovoru se ne drži nekega posebnega načrta. Meni, da to ni možno, saj
so si posamezne uporabniške potrebe med seboj preveč različne. Da pa bolje spozna, kaj
uporabnik želi oz. potrebuje, pa ga sprašuje, npr. kako obsežno nalogo mora napisati,
kakšna je stopnja zahtevnosti, kateri jeziki pridejo v poštev. Težko je oceniti, koliko gradiva
oz. informacij dati uporabniku; ne sme jih biti ne premalo, ne preveč. Uporabniki se mu
redko napovejo, včasih kličejo po telefonu, da jim pripravi gradivo na določeno temo,
vendar se mu zdi to nesmiselno. Bolje je, če pride uporabnik v knjižnico, si vzame čas, sploh
v primeru, ko ga zanima določena tema. Tisti, ki točno vedo, katero gradivo bi imeli, pa si
ga sami rezervirajo prek COBISS/OPAC-a.
Poleg izvajanja pogovorov v živo je včasih sodeloval pri servisu Vprašaj knjižničarja, ampak
se zadeva ni prijela. Prek elektronske pošte navadno odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo
na medknjižnično izposojo.
Svojo uspešnost pri izvedbi referenčnega pogovora težko oceni; težko je vedeti, ali je
uporabnik zadovoljen z odgovorom. Navadno to izve kasneje, ko se uporabnik vrne in takrat
komentira, kakšno je bilo gradivo. Knjižničar se zaveda, da opravlja dobro delo, saj ga
uporabniki poiščejo in si želijo njegove pomoči, ga priporočijo drugim.
KNJIŽNIČAR ŠT. 7: Knjižničar referenčno službo na leposlovnem oddelku razume kot ljudem
svetovati ustrezno knjigo. Bralci se med seboj zelo razlikujejo in večina jih ne ve točno, kaj
si želijo, kaj bi radi brali, takrat jim je še posebej težko svetovati. Referenčni pogovor začne
izvajati, ko bralec pristopi do njega. Če opazi, da uporabnik tava med policami, pristopi do
njega, mu pomaga, ga vpraša, kaj potrebuje, veliko pa je uporabnikov, ki samostojno
brskajo med policami in si pomoči ne želijo. Uporabniki svoj obisk redko napovejo,
večinoma so to znanci, redni bralci – napovejo se prek telefona ali elektronske pošte. Včasih
pripravlja gradivo za posebne skupine uporabnikov (zaporniki, upokojenci). Referenčni
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pogovor tako izvaja v živo, v knjižnici, prek Facebooka, telefona in redko prek elektronske
pošte. Bralci mu veliko pišejo na njegov osebni Facebook profil, navadno ga tam prosijo za
podaljšanje gradiva.
Svojo uspešnost ocenjuje na podlagi izkušenj. Meni, da ne moreš biti nikoli povsem
prepričan, ali je uporabnik zadovoljen. Bralcu je npr.neka knjiga všeč, ponudiš mu podobno
branje, pa mu to ne usteza; veliko je odvisno od bralčevega razpoloženja.
KNJIŽNIČAR ŠT. 8: Referenčni knjižničar je informator – ukvarja se z bralcem, njegovimi
potrebami, željami, išče gradivo, pripravlja in obdeluje rezervacije. Referenčno delo je
zagotavljanje informacij in gradiva uporabnikom.
Referenčni pogovor se začne, ko pride uporabnik do pulta in prosi za pomoč; ko pride
uporabnik do pulta, da vrne izposojeno gradivo in se ga nato vpraša, če bi si še kaj izposodil;
ko uporabnik sam pove, da bi imel še kaj ali pa gre uporabnik direktno med police in
knjižničar dobi občutek, da ne ve, kje in kaj bi iskal, stopi do njega in mu ponudi pomoč.
Uporabniki knjižnice se nanj obračajo z bralnimi nasveti – pri tem loči lahkotno branje in
branje za zahtevnejše bralce. Osnovnošolci, dijaki in študenti potrebujejo gradivo ali za
obvezna branja ali za izdelavo raznih seminarskih nalog.
Potrudi se, da uporabnik takoj dobi odgovor, v kolikor ne gre, se obrne na druge knjižničarje
ali medknjižnično izposojo. Če se ne da popolnoma pomagati, stremi k temu, da uporabnik
dobi vsaj neko informacijo, delček odgovora.
Pri izvedbi referenčnega pogovora se ne zanaša na nek načrt. Da pa bolj točno izve, kaj
uporabnik potrebuje, ga vpraša, za kakšne potrebe gre (OŠ, SŠ, študij). Želi si ustvariti čim
boljšo sliko o tem, kaj uporabnik išče in tako sprašuje in vrta, da pride do čimbolj specifične
potrebe, saj več kot ima podatkov, bolj natančno lahko poišče. V kolikor vidi, da uporabnik
ne zna uporabljati COBISS/OPAC-a, mu, če ima čas in vidi, da ima uporabnik interes, to
pokaže.
Uporabniki svoj obisk v knjižnici včasih napovejo in sporočijo, kaj bi potrebovali, kar se mu
zdi dobro, sploh v primerih, ko gre za strokovno literaturo v večjih količinah. Takrat gradivo
pripravi in v miru pregleda, nato ga predstavi uporabniku.
Poleg izvedbe referenčnega pogovora iz oči v oči v knjižnici ga izvaja tudi prek telefona in
elektronske pošte.
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Sam sebe oz. uspešnost izvedenega referenčnega pogovora težko ocenjuje, saj uporabnik
včasih jasno pokaže, da je zadovoljen, včasih ne, včasih za nazaj povedo, ali so bili zadovoljni
z izposojenim gradivom. Ko gre za iskanje gradiva za zaključne naloge (diplomske in
magistrske), se pokaže omejenost z gradivom. Uporabnik sicer ni dobil vsega, kar je
potreboval, dobil pa je vse, kar je na voljo. Na tem mestu je pomembna uporaba
medknjižnične izposoje.
KNJIŽNIČAR ŠT. 9: Referenčna služba pomeni delo z uporabniki – pomoč pri iskanju in izbiri
gradiva.
Navadno uporabniki pristopijo do njega in prosijo za pomoč pri iskanju gradiva. Uporabnike
zanima, kje gradivo najdejo, kakšna je postavitev v knjižnici ali pa potrebujejo pomoč pri
izbiri gradiva, npr. za seminarske, diplomske naloge. Pri zahtevnih vprašanjih prosi
uporabnike, če lahko malo počakajo, posvetuje se s kolegi in včasih predlaga medknjižnično
izposojo. Če pri uporabniku zazna, da ne zna uporabljati COBISS/OPAC-a, mu to pokaže,
seveda v kolikor ima čas in v kolikor uporabnik pokaže interes.
Pri referenčnem pogovoru se ne drži nekega točnega načrta. Od uporabnikov skuša bolj
podrobno izvedeti, kaj potrebujejo, vpraša po količini gradiva, ki bi ga želeli, kakšna naj bo
stopnja zahtevnosti.
Referenčni pogovor izvaja v živo, v knjižnici in prek telefona.
Uporabniki včasih vnaprej pokličejo, kaj rabijo, takrat gradivo pripravi in ko uporabnik pride
v knjižnico, ga skupaj pregledajo, uporabnik si izbere gradivo, še kaj dodatno poiščejo.
Uspešnost izvedenega referenčnega pogovora ugotavlja na podlagi uporabnika, saj se
navadno da razbrati, ali je ta zadovoljen ali ne. Nezadovoljstvo uporabnikov se pojavi pri
specifičnih temah, za katere ni moč zagotoviti gradiva, takrat pride v poštev medknjižnična
izposoja.
KNJIŽNIČAR ŠT. 10: Knjižničar referenčno službo razume predvsem kot dobro informiranje
uporabnikov. Pogovor začne, ko uporabnik pristopi do pulta in prosi za pomoč ali pa sam
pristopi do izgubljenega uporabnika v knjižnici. Uporabnikom pomaga pri iskanju gradiva
na določeno temo, predvsem za potrebe izobraževanja, pomaga jim pri delu na
računalniku, tudi pri uporabi COBISS/OPAC-a, česar je veliko pri starejših uporabnikih. Ko
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ne more takoj zagotoviti ustreznega odgovora, kar je redko, se posvetuje s kolegi, uporabi
Google.
Pri izvajanju pogovora se ne drži nekega posebnega načrta. Uporabnike podrobneje izpraša
o temi, kaj je pomembno, katere bi lahko bile ključne besede, ali je zaželen kakšen poseben
avtor, naslov in ali so že kaj našli na to temo. Velikokrat pridejo v knjižnico starši, ki iščejo
pomoč v imenu svojih otrok. Takšni referenčni pogovori so težavni, saj je težje določiti, kaj
točno uporabnik potrebuje.
Uporabniki se včasih napovejo in povedo, kaj bi potrebovali. Takrat poišče gradivo – išče v
katalogu, se posvetuje s kolegi ali brska po internetu. Gradivo tako pripravi in ga nato
pregleda skupaj z uporabnikom.
Poleg pogovora v živo, v knjižnici, referenčni pogovor izvaja tudi prek telefona in
elektronske pošte.
Knjižničar opaža, da uporabniki večinoma izrazijo zadovoljstvo, se zahvalijo, včasih kasneje
prinesejo kakšno čokolado – tako ve, da je pri izvajanju referenčnih pogovorov uspešen.
KNJIŽNIČAR ŠT. 11: Knjižničar vidi referenčno službo kot pomoč uporabniku, ugajanje
njegovim željam. Referenčni pogovor začne izvajati, ko pride uporabnik do njega z neko
željo ali ko vidi, da nekdo tava po knjižnici – takrat pristopi do njega. Uporabnikom pomaga
pri izbiri lahkotnega ali zahtevnejšega leposlovnega gradiva za prosti čas, saj bralci včasih
ne vedo točno, kaj bi brali, oz. se radi prepustijo nasvetom knjižničarja. S tem knjižničar
vpliva na njihovo branje, kar je velika odgovornost. Učenci, srednješolci in študenti
potrebujejo pomoč pri iskanju literature za izpite, maturo, dopolnitev znanja, izdelavo
seminarskih in zaključnih nalog. V kolikor uporabniku ne more zagotoviti ustreznega
gradiva, ga usmeri na medknjižnično izposojo; če pa mu ne zna takoj pomagati, ker ne
pozna tematike, se posvetuje s kolegi, saj si med seboj pomagajo, vedo, kdo je močan na
določenem področju, ali pa za pridobitev osnovnih informacij o temi uporabi Google. Ko je
na izposoji gneča in se pojavi uporabnik s širšim vprašanjem, ga prosi, da malo počaka ali
da naj pride kasneje, drug dan. Tako mu, ko ima čas, pripravi gradivo, ki ga nato skupaj
pregledata.
Pri izpeljavi referenčnega pogovora se zanaša na vprašanja, ki jih postavlja uporabniku.
Tako ga, če npr. uporabnik potrebuje gradivo na določeno temo, vpraša, za kakšen namen
to potrebuje, za kakšno stopnjo izobrazbe (včasih je težko ločiti med učencem, dijakom in
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študentom). Ko hoče natančneje določiti vsebino, postavlja najprej splošna in nato čedalje
bolj specifična vprašanja, pomembno se mu zdi, da ob iskanju po katalogu sproti postavlja
vprašanja.
Referenčni pogovor izvaja osebno, v knjižnici, po telefonu, redko prek elektronske pošte,
včasih pa tudi izven knjižnice, redni uporabniki ga ustavijo na cesti.
Svojo uspešnost pri izvajanju referenčnega pogovora ugotavlja na podlagi odzivov
uporabnika, ali si ponujeno gradivo izposodi ali samo prelaga. Pogosto se zgodi, da
uporabniki za nazaj povedo, da je bilo gradivo ustrezno, nekateri se že takoj zahvalijo in
dajo vedeti, da cenijo knjižničarja in njegovo pomoč.
KNJIŽNIČAR ŠT. 12: Referenčna služba pomeni pomoč uporabnikom pri iskanju gradiva,
dajanje informacij o in iz gradiva ter dajanje drugih informacij. Uporabniki se nanj obračajo,
ko iščejo gradivo za prosti čas ali ko potrebujejo gradivo na neko določeno temo. Ko pri
izposoji pride do gneče, ne more takoj pomagati zahtevnejšim uporabnikom, takrat jih
prosi, če lahko malo počakajo ali pa jih bo on poklical, ko bo kaj našel. Če pa ne more
pomagati, ker o temi ne ve veliko, se posvetuje s kolegi ali pobrska na internetu.
Pogovor začne izvajati pri pultu, navadno uporabnik pristopi do njega, pozoren je tudi na
uporabnike, ki izgubljeno tavajo med policami in mogoče sami ne upajo prositi za pomoč –
takrat on pristopi do njih.
Pri izvajanju referenčnega pogovora z uporabnikom se ne drži posebnega načrta. Navadno
uporabnika vpraša, kakšno strokovno gradivo si želi (glede na starost, izobraževanje),
kakšno količino gradiva in druga vprašanja, ki mu pomagajo, da dobi neke osnovne
informacije o uporabnikovi potrebi.
Pogovor izvaja v knjižnici, po telefonu, včasih tudi izven knjižnice, ko ga kdo ustavi, ker ve,
da je knjižničar.
Uporabniki se mu redko napovejo, navadno pa pokličejo, če je na voljo kaj gradiva na neko
temo. Takrat to gradivo pripravi in ga nato včasih pregledata skupaj z uporabnikom, včasih
pa uporabniki samo dvignejo gradivo.
O svoji uspešnosti pri izvedbi referenčnega pogovora sklepa na podlagi komentarjev
uporabnikov, ki jih je deležen ob vrnitvi gradiva.
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KNJIŽNIČAR ŠT. 13: Knjižničar referenčno delo razume kot svetovanje uporabnikom, delo z
njimi, pogovor in iskanje gradiva. Referenčni knjižničar mora biti razgledan, strpen,
strokoven, znajti se mora na vseh področjih, saj v knjižnico prihajajo zelo različni uporabniki
z različnimi problemi. Referenčni pogovor se prične, ko pride uporabnik do pulta in prosi za
pomoč ali pa knjižničar pristopi do njega, če opazi, da ta izgubljeno tava. Uporabniki
potrebujejo pomoč pri iskanju gradiva, sprašujejo, kje se nahaja. Dijaki in študenti
potrebujejo pomoč pri iskanju gradiva za izdelavo seminarskih nalog in zaključnih del –
knjižničar jim poleg gradiva v knjižnici ponudi članke, možnost medknjižnične izposoje, po
potrebi pripravi gradivo z domoznanskega oddelka. Knjižničar se vedno potrudi, da priskrbi
odgovor; če sam ne more, se posvetuje s kolegi, včasih si vzamejo več časa, uporabnika
prosijo, da se vrne kasneje ali pa ga pokličejo.
Pri poteku referenčnega pogovora se ne drži posebnega načrta. Pozoren je, da tekom
pogovora postavlja čim več vprašanj, ki so odvisna od tega, kakšen je uporabnik. Tako npr.
dijake in študente vpraša, koliko gradiva rabijo, kakšna je stopnja težavnosti, kaj se učijo oz.
kaj študirajo, ali je lahko v kakšnem tujem jeziku.
Ko potrebujejo uporabniki gradivo z domoznanskega oddelka, se navadno napovejo,
knjižničar okvirno pove, kdaj bo gradivo pripravljeno in ga pripravi, ko pride uporabnik v
knjižnico, ga skupaj pregledajo in po potrebi skupaj poiščejo še kaj več.
Referenčni pogovor izvaja v knjižnici, v živo, prek elektronske pošte in prek telefona.
Glede ocenjevanja svoje uspešnosti je sam s sabo zadovoljen, ko informacije oz. gradivo
hitro najde. Ko se pojavijo bolj kompleksna vprašanja, ko niti uporabniki ne vedo, kaj bi
potrebovali, pa je težje oceniti, ali so uporabnika zadovoljili. Uporabniki včasih pričakujejo
preveč in mislijo, da bodo knjižničarji vse našli. Težave so s starši, ki pridejo iskat gradivo za
diplomsko nalogo svojega otroka in ne znajo povedati, kaj potrebujejo.
ALI JE REFERENČNA SLUŽBA STORITEV, KI JE ŠE VEDNO POTREBNA IN POMEMBNA, GLEDE
NA ENOSTAVNO IN HITRO DOSTOPNOST INFORMACIJ PREK INTERNETA?
KNJIŽNIČAR ŠT. 1: Knjižničar ocenjuje referenčno službo kot zelo pomembno storitev v
knjižnici; še vedno je veliko uporabnikov, ki pridejo v knjižnico in potrebujejo pomoč, saj
največkrat ne vedo, kaj potrebujejo, kako naj iščejo, kakšno literaturo sploh potrebujejo.
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Razlika, ki jo knjižničar opaža skozi čas, je upad uporabnikov, ki pridejo v knjižnico. Zdi se
mu, da je bilo včasih več dijakov, študentov, ki so imeli drugačne uporabniške potrebe.
Meni, da je to posledica razvoja visokošolskih in srednješolskih knjižnic in pa dostopa do
digitalnih virov.
KNJIŽNIČAR ŠT. 2: Knjižničar meni, da je referenčna služba zelo pomembna, saj ljudem
omogoča stik, pogovor s človekom, ljudje potrebujejo družbo. V veliko pomoč je dijakom,
ki pridejo v knjižnico s temami seminarskih, maturitetnih nalog, študentom, ki potrebujejo
pomoč pri diplomskih, magistrskih nalogah. Nanj se obračajo starši, ki potrebujejo gradivo
za otroke, veliko pa je uporabnikov, ki se pridejo pogovarjat, potrebujejo pomoč pri osebnih
težavah.
Knjižničar priznava, da je bil včasih drugačen stik z uporabniki, predvsem s študenti.
Posameznega študenta so bolj poznali, spremljali so ga dlje časa, večkrat je prišel po
gradivo, danes pa veliko stvari najdejo na internetu. Uporabniki sami iščejo po
COBISS/OPAC-u, gradivo si rezervirajo.
KNJIŽNIČAR ŠT. 3: Knjižničar meni, da je referenčna služba kot storitev zagotovo še vedno
pomembna. Pri študentih opaža, da čedalje pogosteje potrebujejo pomoč, da so bili včasih
bolj samostojni in so sami iskali po COBISS/OPAC-u. Zdaj imajo manj interesa, ne želijo se
naučiti iskati sami. Ne velja pa to za vse, nekateri si zelo želijo iskati sami, drugi pač
potrebujejo več vzpodbude. Pri drugih uporabnikih ne opaža sprememb, za znajdenje v
knjižnici in iskanje gradiva še vedno potrebujejo knjižničarjevo pomoč.
KNJIŽNIČAR ŠT. 4: Referenčna služba je zagotovo še vedno zelo pomembna, veliko
uporabnikov pride zaradi pogovora, socialnega stika. Opaža, da ljudje še vedno veliko
berejo, resda manj kvalitetno, včasih so brali zahtevnejšo literaturo. Spremembe vidi tudi v
veliki poplavi lahke literature, ta hitro izhaja. Vseeno je še vedno veliko dobrih knjig in
knjižničarjeva naloga je, da bralce spodbudi k branju takih knjig.
KNJIŽNIČAR ŠT. 5: Referenčna služba se knjižničarju zdi še vedno pomembna in potrebna
storitev v knjižnici; mlajši jo najbrž koristijo bolj iz lenobe, saj imajo več digitalnega znanja
kot knjižničarji, starejši uporabniki pa res potrebujejo pomoč.
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Knjižničar meni, da je bilo včasih več prave komunikacije, zdaj vse poteka prek pametnih
telefonov, tudi naslove želenih knjig pokažejo na telefonu (včasih so jih imeli napisane na
listku). Meni, da so imeli včasih z uporabniki več stika, mimogrede si mu svetoval še kakšno
gradivo za zraven, delo je imelo neko socialno vrednost, danes pa vse poteka na hitro, vsem
se mudi.
KNJIŽNIČAR ŠT. 6: Storitev je prav gotovo še potrebna in pomembna. Knjižničar pa opaža
spremembe, meni, da se uporabniki bolj znajdejo v knjižnici kot nekaj časa nazaj, veliko
informacij dobijo sami na internetu, manj je iskanj. Večina jih točno ve, kaj rabijo. Še vseeno
se nanje veliko obračajo dijaki in študenti, ki potrebujejo pomoč pri izdelavi seminarskih in
zaključnih nalog.
KNJIŽNIČAR ŠT. 7: Meni, da je referenčna služba zagotovo še vedno zelo pomembna, da je
to glavna storitev v knjižnici; v kolikor se to opusti, knjižnica nima več smisla. Kot knjižničar
na leposlovnem oddelku opaža več sprememb v založniški politiki kot pa v knjižnici.
Povpraševanje po kvalitetnem, bolj zahtevnem leposlovju ostaja enako, narasla pa je
izposoja popularne oz. lahke literature.
KNJIŽNIČAR ŠT. 8: Referenčna služba je v knjižnici še vedno zelo pomembna, knjižničar sam
ne opaža nekih bistvenih sprememb. Razlika med nekoč in danes se kaže v tem, da
uporabniki pridejo v knjižnico in vedo, kaj jim je na voljo, zahvaljujoč COBISS/OPAC-u, včasih
katalogi niso bili tako ažurni, niso se ujemali s trenutnim stanjem. Knjižničar je moral imeti
več informacij v glavi.
KNJIŽNIČAR ŠT. 9: Meni, da je referenčna služba zagotovo še vedno pomembna, ker ni tako
dolgo zaposlen, pa ne vidi nekih sprememb. Opozarja, da mladi ne znajo uporabljati
COBISS/OPAC-a, nič si ne pogledajo doma.
KNJIŽNIČAR ŠT. 10: Knjižničar sklepa, da je referenčna služba še vedno zelo pomembna, saj
še vedno veliko pomagajo in iščejo gradivo za dijake, študente. Starejši, ki večinoma
potrebujejo pomoč pri izbiri gradiva za sprostitev, pridejo do knjižničarja, ker bi se radi
pogovarjali, izmenjali mnenje o prebrani knjigi. Po njegovem mnenju je danes več tega, da
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si mlajše generacije same poiščejo gradivo, pri branju za sprostitev pa se uporabniki še
vedno veliko zanašajo na pomoč oz. mnenje knjižničarjev.
KNJIŽNIČAR ŠT. 11: Knjižničar meni, da je referenčna služba čedalje bolj pomembna storitev
v knjižnici, saj je na voljo preveč informacij, vsi so zmedeni, ne vedo, kaj sploh izbrati.
Družba gre v smer, ko se oddaljujemo drug od drugega in mogoče je za koga referenčni
pogovor edini stik s človekom. Sploh pri starejših čuti potrebo po pogovoru, saj so
osamljeni, pridejo po knjigo, da lahko komunicirajo in tekom referenčnega pogovora
povedo svoje osebne probleme. Knjižničar opaža, da je čedalje več rezervacij prek
COBISS/OPAC-a, da so knjižničarji za uporabnike postali samoumevni in zanje predstavljajo
inventar knjižnice, upada spoštovanje do njihovega poklica. Vseeno meni, da knjižnica brez
knjižničarjev ne more obstajati in da ljudje potrebujejo osebni stik.
KNJIŽNIČAR ŠT. 12: Referenčna služba kot storitev je še vedno pomembna. Opaža, da se
pojavlja vse več vprašanj na temo e-knjig, mobilne aplikacije COBISS/OPAC, elektronskih
člankov in baz podatkov. Občutek ima, da uporabniki čedalje več kličejo, da bi izvedeli, kako
uporabljati COBISS/OPAC, kako si rezervirati in podaljšati gradivo. Predvsem pri starejših
uporabnikih opaža večji interes za poznavanje in uporabo COBISS/OPAC-a.
KNJIŽNIČAR ŠT. 13: Referenčna služba je v knjižnici čedalje bolj pomembna, saj ljudje rabijo
pogovor, medosebni stik, zato je dobro, če je knjižničar prijazen, dostopen. To je
pomembno sploh v manjših krajih, kjer se med seboj vsi poznajo in pričakujejo pogovor.
KAKO SI REFERENČNI KNJIŽNIČARJI OSREDNJE KNJIŽNICE CELJE IN OSREDNJE KNJIŽNICE
MOZIRJE PREDSTAVLJAJO REFERENČNO SLUŽBO V PRIHODNOSTI?
KNJIŽNIČAR ŠT. 1: Knjižničar meni, da bo v prihodnosti potrebne še več prilagodljivosti pri
delu z uporabniki. Meni, da bo več stvari potekalo računalniško, ljudje ne bodo več toliko
hodili v knjižnico, saj se bodo zadeve urejale po telefonu, elektronski pošti, Skypu.
Izobraževanje uporabnikov bo potekalo prek spleta, gotovo bodo kakšni novi načini
pomoči. Knjižnica bo še vedno potrebna in obiskana, pridružile pa se bodo nove storitve oz.
drugačni načini izvajanja storitev. Pomembna bo promocija knjižničnih storitev.
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KNJIŽNIČAR ŠT. 2: Knjižničar meni, da knjižnica postaja bolj odprt prostor, da bo v
prihodnosti bolj kot izobraževanje v ospredju druženje, nanje se bodo obračali ljudje v
stiski, ki bodo iskali stik s človekom. Do sprememb najbrž ne bo prišlo na leposlovnem
oddelku, na strokovnih oddelkih pa bo potrebno več povezanosti s šolstvom, da bi se
izpolnjevali neki skupni cilji, še vedno bo torej pomembna pomoč pri rednem
izobraževanju.
KNJIŽNIČAR ŠT. 3: Knjižničar se že od začetka zaposlitve v knjižnici neprestano uči,
prejemanje znanja poteka spontano in ve, da več kot ve, več lahko ponudi uporabnikom.
Tako bo tudi v prihodnosti, stalno izobraževanje bo prisotno, saj je služba takšna, da je
potrebno nadgrajevanje, treba je v tok s časom. Več časa in truda bo potrebno vložiti v
vzgojo uporabnikov od začetka; študent ne more priti prvič v knjižnico šele, ko rabi gradivo
za magistrsko nalogo. In prav študentom bo treba pokazati, kako biti bolj samostojni iskalci
informacij, saj bo informacijska pismenost čedalje bolj pomembna.
KNJIŽNIČAR ŠT. 4: Ko knjižničar razmišlja o prihodnosti, predvideva, da bodo ljudje
potrebovali pomoč predvsem pri uporabi e-naprav, podatkovnih baz, oddaljenem dostopu.
Kar se tiče leposlovja, pa meni, da bodo do njega še vedno pristopali uporabniki, ki želijo
osebni stik, in da bo tega čedalje več, saj so ljudje osamljeni.
KNJIŽNIČAR ŠT. 5: Za prihodnost napoveduje, da bo vse potekalo »on-line« oz. digitalno.
Več bo koriščenja storitev, kot je Vprašaj knjižničarja, torej elektronskih servisov. Tudi
literature bo več v digitalni obliki in tako bo veliko pošiljanja »linkov« in manj medosebne
komunikacije.
KNJIŽNIČAR ŠT. 6: Knjižničar meni, da so spremembe v prihodnosti pričakovane, delo v
knjižnici se stalno spreminja, potrebno se je sproti izobraževati, slediti trendom. Potreba
po knjižnih virih ne bo izginila, meni, da ne bo čisto vse digitalizirano, potrebe po gradivu
bodo vedno prisotne. Intervjuvanec opozarja, da digitalni viri niso neuničljivi in zato bo
knjiga v tiskani obliki obstala.
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KNJIŽNIČAR ŠT. 7: Knjižničar meni, da za nadaljnje izvajanje referenčne službe ne potrebuje
dodatnih znanj, knjižničar mora biti že v osnovi izobražen in seznanjen s (kvalitetno)
literaturo, ki jo ponuja, zato mora veliko brati. Dodaja, da mora referenčni pogovor kot tak
v knjižnicah nujno obstati.
KNJIŽNIČAR ŠT. 8: Knjižničar se zaveda, da bodo v prihodnosti potrebna dodatna znanja za
uporabo novih tehnologij. V ospredju bo poznavanje in uporaba teh tehnologij in orodij.
Meni tudi, da bodo uporabniki več spraševali po in o elektronskih knjigah.
Pravi pa tudi, da se bodo romani vedno brali, vedno se bo potrebovala strokovna literatura.
Napredek v znanosti pa je tako hiter, da manjše knjižnice ne morejo zagotavljati najnovejših
gradiv s področij, kot sta medicina in računalništvo.
KNJIŽNIČAR ŠT. 9: Knjižničar se zaveda, da gre tehnologija hitro naprej in pričakuje, da si
bodo uporabniki pogosteje sami poiskali želeno gradivo in ga rezervirali v COBISS/OPAC-u.
KNJIŽNIČAR ŠT. 10: Knjižničar se zaveda, da knjižnice šepajo, kar se tiče informacijskokomunikacijske tehnologije, saj so mladi bolj izobraženi na tem področju, tako da so za
nudenje kvalitetne pomoči tu potrebna dodatna znanja.
KNJIŽNIČAR ŠT. 11: Kot referenčni knjižničar bo potrebno imeti pregled nad čedalje več
področji, zato bi bilo dobro, če bi bil študij bibliotekarstva večpredmeten. Meni, da bo več
izobraževanj za referenčno delo, tudi tekom službe. V prihodnosti bo zelo pomembno
obvladovanje računalnika in elektronskih baz podatkov, saj jih bodo uporabniki vse bolj in
bolj uporabljali kot vir strokovnega gradiva. Prav tako bodo uporabniki vedno želeli pomoč
pri izbiri gradiva za prosti čas, torej bralne nasvete. Za zagotavljanje kvalitetnih bralnih
nasvetov mora knjižničar tudi sam veliko brati in meni, da je tega v nekaterih knjižnicah
premalo.
KNJIŽNIČAR ŠT. 12: Knjižničar meni, da bo v prihodnosti še več stvari potekalo prek
računalnika, od uporabnikov pričakuje, da bodo več našli sami. Res pa je, da bo samo še več
podatkov in težko bo izbrati prave informacije – tu bodo vskočili referenčni knjižničarji, tako
bo tudi v prihodnje osebni stik še vedno pomemben.
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KNJIŽNIČAR ŠT. 13: Knjižničar meni, da bodo nova dodatna znanja vedno potrebna,
knjižničar bo moral biti še bolj široko razgledan in se znati z vsemi pogovarjati. Meni, da bo
v prihodnje zelo pomembno izobraževanje uporabnikov, saj npr. nekateri študenti niso
ravno spretni pri uporabi računalnika, COBISS/OPAC-a. Lažje je s starejšimi generacijami, ki
navadno vsaj vedo, kaj potrebujejo, kaj iščejo, jim je pa težje sprejeti novosti.
5.1.2 Rezultati anketiranja uporabnikov
Uporabniki obeh knjižnic, ki so sodelovali v anketi, so bili večinoma ženskega spola, kot je
razvidno s Slike 1. V Osrednji knjižnici Mozirje je bilo anketiranih 96 uporabnikov, v Osrednji
knjižnici Celje pa 94.
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Slika 1: Spol anketiranih uporabnikov

Vzorec uporabnikov, ki so sodelovali v anketi, je bil raznolik (Slika 2). V obeh knjižnicah je
bilo največ zaposlenih, v Osrednji knjižnici Mozirje 47 in v Osrednji knjižnici Celje 38. Namanj
uporabnikov, ki so sodelovali, se je opisalo kot gospodinja, (1) v Osrednji knjižnici Mozirje.
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Slika 2: Status anketiranih uporabnikov

V vprašalniku smo uporabnikom postavili tudi vprašanje, kako pogosto hodijo v knjižnico,
saj smo želeli pridobiti kar se da redne uporabnike, kar nam je uspelo (Slika 3). Tako smo v
obeh knjižnicah dobili po šest uporabnikov, ki knjižnico obiščejo enkrat na pol leta, vsi ostali
jo obiščejo vsaj enkrat na mesec in pogosteje.
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Slika 3: Pogostost obiska knjižnice anketiranih uporabnikov
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Uporabnike smo spraševali, kako pogosto ob svojem obisku knjižnice prosijo za pomoč
(Slika 4). Ugotovili smo, da v obeh knjižnicah večina uporabnikov prosi za pomoč včasih,
ostali vedno oz. le dva uporabnika Osrednje knjižnice Celje nikoli ne prosita za pomoč.
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Slika 4: Kako pogosto anketirani uporabniki prosijo za pomoč

Uporabniki obeh knjižnic potrebujejo knjižničarjevo pomoč na različnih področjih. Tako smo
uporabnike vprašali, za kakšno pomoč so že kdaj prosili (Slika 5), v nadaljevanju vprašalnika
pa nas je zanimalo, za kakšno pomoč prosijo najbolj pogosto (Slika 6). Ugotovili smo, da v
obeh knjižnicah največ uporabnikov potrebuje pomoč v smislu napotitve do police, kjer je
gradivo, ki jih zanima, ga potrebujejo (Osrednja knjižnica Celje – 71, Osrednja knjižnica
Mozirje – 74), ter pri iskanju gradiva, ki ga potrebujejo za šolo, študij, delo, hobi (Osrednja
knjižnica Celje – 51, Osrednja knjižnica Mozirje – 61). V Osrednji knjižnici Mozirje najmanj
uporabnikov potrebuje pomoč pri dostopanju do elektronskih baz podatkov.

ŠPORIN, T. Primerjava in pomen referenčnih služb v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018
52
DRUGO

2

NI POTREBOVAL POMOČI

5
14

POMOČ PRI UPORABI COBISS/OPAC-A
POMOČ PRI DOSTOPANJU DO ELEKTRONSKIH BAZ
PODATKOV

6

15
8

POMOČ PRI UPORABI RAČUNALNIKA

18

10

POMOČ PRI ISKANJU, IZBIRI GRADIVA ZA ŠOLO,
ŠTUDIJ, DELO, HOBI

61

51

74
71

NAPOTITEV DO POLICE Z ŽELENIM GRADIVOM
BRALNI NASVET

46

31
0

10

OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE (f)

20

30

40

50

60

70

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE (f)

Slika 5: Pomoč, za katero prosijo anketirani uporabniki

Uporabniki Osrednje knjižnice Celje, ki so sodelovali v anketi, najpogosteje prosijo za pomoč
pri napotitvi do police, kjer je gradivo, ki jih zanima (44), najmanj pogosto pa potrebujejo
pomoč pri uporabi računalnika (1). V Osrednji knjižnici Mozirje anketirani uporabniki najbolj
pogosto potrebujejo pomoč pri iskanju in izbiri gradiva, ki ga potrebujejo za šolo, študij,
delo ali hobi (35), najmanj pa je takih uporabnikov, ki najbolj pogosto potrebujejo pomoč
pri dostopanju do elektronskih baz podatkov, saj gre za samo enega uporabnika.
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Slika 6: Pomoč, za katero prosijo anketirani uporabniki najpogosteje
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Kot je razvidno s Slike 7, v obeh knjižnicah anketirani uporabniki dostopajo do knjižničarja
osebno, torej za pomoč prosijo, ko so v knjižnici. Po telefonu se na knjižničarje obračajo
štirje uporabniki Osrednje knjižnice Celje in pet uporabnikov Osrednje knjižnice Mozirje.
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Slika 7: Način dostopanja do knjižničarjeve pomoči

Od vprašanih uporabnikov smo želeli pridobiti mnenje o referenčnih knjižničarjih. V
vprašalniku smo navedli šest lastnosti, za katere menimo, da so pomembne za dobro
opravljanje referenčnega dela in zaradi katerih uporabniki pristopajo do njih, ko
potrebujejo pomoč. Uporabnike smo prosili, da posamezne lastnosti knjižničarjev ocenijo
od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro). Ocena naj bo takšna, da velja za kar največ referenčnih
knjižničarjev. V Osrednji knjižnici Celje (Slika 8) je velika večina uporabnikov knjižničarjem
prisodila oceno dobro ali zelo dobro. Po en uporabnik je lastnosti komunikativnost,
ustrežljivost in urejenost ocenil z oceno 2 (slabo).

ŠPORIN, T. Primerjava in pomen referenčnih služb v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018
54
UREJENOST 1 4

12

USTREŽLJIVOST 1 5

15

KOMUNIKATIVNOST 1 5
VZTRAJNOST

73

20

8

68

21

STROKOVNOST 1
PRIJAZNOST

77

65

19

2

74

15

0

10

ZELO SLABO

77
20

SLABO

30

40

50

60

NITI SLABO, NITI DOBRO

70

DOBRO

80

90

100

ZELO DOBRO

Slika 8: Ocena lastnosti knjižničarjev Osrednje knjižnice Celje

V Osrednji knjižnici Mozirje (Slika 9) je prav tako večina uporabnikov svoje knjižničarje
ocenila z oceno zelo dobro ali vsaj dobro. En uporabnik je njihovo vztrajnost ocenil z oceno
3, prav takšno oceno sta dva uporabnika namenila komunikativnosti knjižničarjev.
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Slika 9: Ocena lastnosti knjižničarjev Osrednje knjižnice Mozirje
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Uporabnike smo v vprašalniku prosili, da prav tako od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro)
ocenijo odgovore, ki jim jih podajo referenčni knjižničarji. Pri tem nas je zanimalo, kaj
menijo o točnosti, uporabnosti, pravilnosti odgovorov in kako hitro so odgovori podani.
Po mnenju vprašanih uporabnikov dajejo referenčni knjižničarji v Osrednji knjižnici Celje
(Slika 10) točne, uporabne, hitre in pravilne odgovore. Po en uporabnik pa je z oceno 2
(slabo) ocenil uporabnost in pravilnost odgovorov.
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Slika 10: Ocena odgovorov, ki jih podajo referenčni knjižničarji Osrednje knjižnice Celje

V Osrednji knjižnici Mozirje (Slika 11) so uporabniki odgovore referenčnih knjižničarjev prav
tako ocenili kot zelo točne, uporabne, hitro podane in pravilne. Le en uporabnik dvomi o
hitrosti, saj je tej lastnosti podal oceno 3.
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Slika 11: Ocena odgovorov, ki jih podajo referenčni knjižničarji Osrednje knjižnice Mozirje
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5.2 REZULTATI OPAZOVANJ
5.2.1 Osrednja knjižnica Celje
V Osrednji knjižnici Celje smo izvedli 28 opazovanj na različnih oddelkih – tako smo
opazovali na strokovnih in leposlovnih oddelkih, namenoma smo se izognili otroškemu. V
Tabeli 1 smo prikazali rezultate, ki se nanašajo na vedenje knjižničarja in uporabnika, ki sta
ga kazala tekom pogovora. Tako je razvidno, da sta knjižničar in uporabnik drug do drugega
spoštljiva in se lepo obnašata. Opazovani pogovori so se večinoma začeli s pozdravom, pri
vseh je bil prisoten očesni stik, bili so prijazni in vljudni, ni bilo zaslediti nesramnosti ali
nestrpnosti.
Nihče si tekom pogovora ni delal zapiskov. Pri enem uporabniku je bilo moč videti malo
nejevolje in odsotnost nasmeha. Vsi pogovori, razen enega, so se končali z zahvalo.
Tabela 1: Prisotnost elementov, ki označujejo vedenje knjižničarjev in uporabnikov: Osrednja knjižnica Celje

VEDENJE

KNJIŽNIČAR
DA
NE
Pozdrav
27
1
Očesni stik
28
/
Prijaznost, vljudnost
28
/
Nesramnost
/
28
Nestrpnost
/
28
Delanje zapiskov
/
28
Nasmeh
28
/
Nejevolja
/
28
Zavijanje z očmi
/
28
Zahvala

UPORABNIK
DA
NE
26
2
28
/
28
/
/
28
/
28
/
28
26
2
1
27
1
27
27
1

Pozorni smo bili na to, kaj je pogovor prinesel – kakšen je bil rezultat (Tabela 2). Tako je v
26 primerih uporabnik od knjižničarja dobil takojšen odgovor, 18 uporabnikov si je
izposodilo gradivo, trije uporabniki so si gradivo rezervirali, saj ni bilo na voljo. En uporabnik
je ponujeno gradivo pregledal v knjižnici, trije uporabniki pa so bili napoteni na drug
oddelek, saj imajo tam primerno gradivo oz. informacije zanje.
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Tabela 2: Rezultat referenčnega pogovora: Osrednja knjižnica Celje

ŠTEVILO
REZULTAT POGOVORA
UPORABNIKOV
Takojšen odgovor
26
Izposojeno gradivo
18
Rezervacija gradiva
3
Gradivo uporabljeno v knjižnici
1
Napotitev na drug oddelek
3

Zanimalo nas je, koliko časa trajajo opazovani referenčni pogovori. Glede na dolžino
posameznega pogovora smo jih razvrstili v štiri kategorije (Tabela 3). Največ je takih, ki so
trajali približno eno minuto, noben pogovor pa ni bil daljši od desetih minut.
Tabela 3: Čas trajanja referenčnih pogovorov: Osrednja knjižnica Celje

ČAS TRAJANJA POGOVORA
1 min
5 min
10 min
16
9
3

več kot 10 min
/

Med opazovanjem smo beležili vprašanja uporabnikov in jih skušali razvrstiti v kategorije
(Tabela 4). Nekateri uporabniki so imeli več vprašanj. Največ uporabnikov (12) je želelo
informacije o točno določeni knjigi – ali jo imajo, je na voljo, kje jo najti. Šest uporabnikov
je spraševalo o knjigah na točno določeno temo. Najmanj uporabnikov, po eden, je
spraševalo o e-knjigah ter kakšna je razlika med knjigami, ki so namenjene za izposojo, in
tistimi, ki so namenjene za čitalniško uporabo. Prav tako je samo en uporabnik prosil za
bralni nasvet.
Tabela 4: Vprašanja uporabnikov: Osrednja knjižnica Celje

VPRAŠANJE
Določena knjiga
Določen avtor
Določena tema
Postavitev gradiva
Razlaga COBISS/OPAC-a
E-knjiga
Informacije o gradivu (čitalniško/za izposojo)
Informacije o dostopanju do računalnikov
Bralni nasvet

ŠTEVILO
UPORABNIKOV
12
3
6
3
3
1
1
2
1
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Tekom opazovanih pogovorov smo si beležili posebnosti, ki so se nanašale na način, kako
je pogovor potekal. Tako smo zaznali, da so trije uporabniki najprej sami iskali gradivo, nato
so prosili za pomoč. V večini opazovanih pogovorov, kjer so uporabniki želeli gradivo, so šli
knjižničarji skupaj z uporabnikom do police in jim zraven razlagali postavitev gradiva. Od
tega je bilo sedem pogovorov takih, kjer so knjižničarji najprej skupaj z uporabnikom iskali
po COBISS/OPAC-u, jim razložili, kako se išče, kaj pomeni sigantura in nato šli do police po
gradivo.
5.2.2 Osrednja knjižnica Mozirje
V Osrednji knjižnici Mozirje smo opazovali 33 referenčnih pogovorov. Vedenje knjižničarjev
in uporabnikov je prikazano v Tabeli 5. Ugotovili smo, da sta se knjižničar in uporabnik
vedno pozdravila, vzpostavljen je bil očesni stik. Dva uporabnika nista bila prijazna in
vljudna, bila sta nesramna, en uporabnik pa je bil nestrpen. Do delanja zapiskov ni prišlo pri
nobenem opazovanem referenčnem pogovoru. Nejevolje ni bilo moč opaziti, so pa štirje
uporabniki odšli brez nasmeha in osem ne da bi se zahvalili.
Tabela 5: Prisotnost elementov, ki označujejo vedenje knjižničarjev in uporabnikov: Osrednja knjižnica Mozirje

VEDENJE
Pozdrav
Očesni stik
Prijaznost, vljudnost
Nesramnost
Nestrpnost
Delanje zapiskov
Nasmeh
Nejevolja
Zavijanje z očmi
Zahvala

KNJIŽNIČAR
DA
NE
33
/
33
/
33
/
/
33
/
33
/
33
33
/
/
33
/
33

UPORABNIK
DA
NE
33
/
33
/
31
2
2
31
1
32
/
33
29
4
/
33
/
33
25
8

Tako kot v Osrednji knjižnici Celje smo bili tudi v Osrednji knjižnici Mozirje pozorni na to,
kakšen je bil rezultat pogovora (Tabela 6). Vsi opazovani uporabniki (33) so dobili takojšen
odgovor, kar je v 27 primerih pripeljalo do izposojene knjige. En uporabnik je bil po želeno
gradivo napoten v drugo enoto Osrednje knjižnice Mozirje, ponujeno je bilo, da mu gradivo
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priskrbijo v matično enoto, vendar je uporabnik zaradi časovne omejenosti želel po gradivo
sam.
Tabela 6: Rezultat referenčnega pogovora: Osrednja knjižnica Mozirje

REZULTAT POGOVORA
Takojšen odgovor
Izposojeno gradivo
Rezervacija gradiva
Napotitev v drugo enoto knjižnice

ŠTEVILO
UPORABNIKOV
33
27
6
1

Največ pogovorov (27) je trajalo približno eno minuto, noben pogovor pa ni bil daljši od
desetih minut, kot je razvidno iz Tabele 7.
Tabela 7: Čas trajanja referenčnih pogovorov: Osrednja knjižnica Mozirje

ČAS TRAJANJA POGOVORA
1 min
5 min
10 min
27
3
3

več kot 10 min
/

V Osrednji knjižnici Mozirje smo si zapisovali vprašanja uporabnikov in jih skušali razvrstiti
v posamezne kategorije (Tabela 8). Tako vemo, da je bilo največ uporabnikov takšnih, ki so
se na knjižničarja obrnili, da bi dobili točno določeno knjigo – zanimalo jih je, ali jo imajo in
če je na voljo. Šest uporabnikov pa si je želelo knjige točno določenega avtorja. Po en
uporabnik je spraševal o fotokopiranju (storitev, ki je uporabnikom na voljo v knjižnici), o
slikanicah in o pravljicah na določeno temo.
Tabela 8: Vprašanja uporabnikov: Osrednja knjižnica Mozirje

VPRAŠANJE
Določena knjiga
Določen avtor
Določena tema
Bralni nasvet
Klepet, debata o prebrani knjigi
Informacije o izposoji
Informacije o fotokopiranju
Slikanice na določeno temo
Pravljice na določeno temo

ŠTEVILO
UPORABNIKOV
13
6
5
5
3
2
1
1
1
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Pozorni smo bili na sam potek pogovora in si pod posebnosti zapisali, da sta dva uporabnika
najprej sama poskusila poiskati gradivo, ker ni šlo, sta prosila za pomoč. Knjižničar in
uporabnik sta šla skupaj do police v štirih primerih, skupaj sta v dveh primerih pregledovala
zadetke iskanja v COBISS/OPAC-u, enkrat pa se je zgodilo, da sta izbrano gradivo skupaj
pregledala in ugotavljala, ali je primerno. Devet opazovanih referenčnih pogovorov se je
začelo, ko je uporabnik prišel v knjižnico, najprej vrnil gradivo in takoj začel spraševati po
novem, torej se je pogovor odvijal tekom vračila gradiva.
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6 RAZPRAVA
Glavni namen opravljene raziskave je bil ugotoviti, ali je referenčna služba v dveh osrednjih
slovenskih knjižnicah še vedno pomembna in potrebna storitev. Najprej nas je zanimalo,
kako poteka referenčna služba v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje.
RV 1: Kako poteka referenčna služba v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje?
Intervjuvani knjižničarji obeh knjižnic delo referenčnega knjižničarja razumejo predvsem
kot pomoč uporabnikom pri iskanju gradiva in informacij; treba jim je svetovati ustrezno
gradivo ter jih naučiti, kako gradivo in informacije poiščejo sami. Podobno meni tudi
Saunders (2016), ki pravi, da je bistvo dela referenčnega knjižničarja direktna interakcija z
uporabniki, nudenje pomoči in izpolnjevanje njihovih uporabniških potreb.
Referenčni pogovor se začne, ko uporabnik pristopi do knjižničarja, velikokrat pa so
knjižničarji pozorni na uporabnike, ki tavajo po knjižnici in so vidno izgubljeni. Takrat
pristopijo do uporabnika in ponudijo pomoč. Opazovani pogovori so se pričeli s pozdravom,
vzpostavljen je bil očesni stik, knjižničar in uporabnik sta bila drug do drugega prijazna in
vljudna. Otvoritev pogovora je tako očitna.
Ko uporabnik postavi vprašanje, predstavi svoj problem, nastopi razjasnjevanje
referenčnega vprašanja. V ta namen knjižničarji uporabnikom zastavljajo različna vprašanja
– vprašajo, kakšna naj bo raven zahtevnosti, za kakšen namen in koliko gradiva potrebujejo,
kateri jeziki pridejo v poštev, ali so že sami kaj iskali in kaj so našli na to temo, v kakšnem
času potrebujejo gradivo, postavljajo vsebinska vprašanja, da bolj natančno določijo temo,
ter ali imajo v mislih kakšnega določenega avtorja.
Pri oblikovanju iskalne strategije si knjižničarji pomagajo z odgovori, ki so jih pridobili pri
razjasnjevanju uporabnikovega vprašanja; ko iščejo relevantne informacije, gredo nekateri
knjižničarji skupaj z uporabnikom za računalnik, tam skupaj iščejo, medtem jim knjižničar
razlaga uporabo COBISS/OPAC-a, nato gredo do police, knjižničar jim sproti razlaga
postavitev gradiva.
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Za opazovane referenčne pogovore lahko posredovanje informacij uporabniku označimo
kot uspešno, saj je večina uporabnikov dobila takojšen odgovor, kar je v večini pogovorov
pripeljalo do izposoje ali rezervacije gradiva. Prav tako smo od uporabnikov, ki so sodelovali
v anketi, pridobili zelo pozitivne ocene. Zelo dobro ali vsaj dobro so večinoma ocenili
točnost, uporabnost, hitrost in pravilnost podanih odgovorov na njihove uporabniške
potrebe.
Prek opazovanj pogovorov pa smo naleteli na primere, ko so bili uporabniki napoteni na
drug oddelek oz. v drugo enoto knjižnice, kjer bodo imeli zanje primerno gradivo.
Zaključek pogovora je v opazovanih referenčnih pogovorih potekal gladko, pri uporabnikih
ni bilo zaznati nejevolje, večinoma so se knjižničarju nasmehnili in zahvalili. In prav na
podlagi zahvale oz. uporabnikovih reakcij in komentarjev knjižničarji lahko sklepajo o
uspešnosti izvedenega referenčnega pogovora, kar je težko, saj so si uporabniki različni in
knjižničar ne more zagotovo vedeti, ali je uporabnik zadovoljen. Nekateri uporabniki
izposojeno gradivo komentirajo, ko ga vrnejo. Rakar (2017) je v svoji raziskavi prav tako
opazila prisotnost naslednjih elementov v referenčnem pogovoru: otvoritev, razjasnjevanje
vprašanja, iskanje, posredovanje odgovora in zaključek.
V obeh osrednjih knjižnicah se referenčni pogovor večinoma izvaja v knjižnici, osebno, ko
pride uporabnik do knjižničarja, torej do pulta (izposojevalni ali pult na posameznem
oddelku). V kolikor knjižničar vidi izgubljenega uporabnika, sam pristopi do njega. S
pomočjo ankete smo ugotovili, da se skupno samo enajst uporabnikov obeh knjižnic
pogosteje kot osebno raje pogovori po telefonu ali prek elektronske pošte. Večina
knjižničarjev, ki je sodelovala v naši raziskavi, na vprašanja uporabnikov poleg pogovora v
živo in prek telefona odgovorja prek elektronske pošte, eden tudi prek Facebooka.
Uporabniki, ki v knjižnico pokličejo, želijo navadno vedeti, ali je določeno gradivo na voljo
(ne znajo sami pogledati v COBISS/OPAC-u) ali pa želijo, da se jim pripravi gradivo na neko
določeno temo. Knjižničarji menijo, da se uporabniki redko napovejo. Ko pride do tega,
knjižničar, v kolikor mu uporabnik pove, zakaj bo prišel, gradivo vnaprej pripravi in ga
potem, ko uporabnik pride, skupaj pregledata.
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Se pa zgodi, da knjižničarji uporabnikom ne morejo takoj zagotoviti odgovora na njihovo
vprašanje. Z intervjuvanjem knjižničarjev smo prišli do treh situacij, ko pride do tega:
nepoznavanje tematike, knjižnica ustreznega gradiva nima na voljo ter gneča pri pultu.
Knjižničarji imajo svoje strategije, kako takšne situacije razrešijo:
-

Nepoznavanje tematike: knjižničarji se zavedajo, da morajo biti razgledani in da se
lahko srečujejo z zelo različnimi uporabniki, obenem pa vedo tudi, da je nemogoče,
da bi se spoznali na vse. Pomembno je, da vedo, kako se v takšnih situacijah znajti;
ko ne poznajo tematike, se posvetujejo s kolegi ali pa se s tematiko seznanijo z
uporabo Googla.

-

V knjižnici ni ustreznega gradiva: knjižničarji uporabnike opozorijo na možnost
medknjižnične izposoje ali jih napotijo v drugo enoto.

-

Gneča: ko v knjižnici nastane prevelika gneča in se knjižničar ne more posvetiti
zahtevnejšim uporabniškim potrebam, uporabnika prosi, da malo počaka oz. da
pride kasneje, medtem pa bo skušal najti ustezne informacije oz. gradivo.

Z uporabo treh metod smo se v raziskavi srečali z odgovarjanjem na faktografski tip
vprašanj – načeloma v smislu usmerjevalnih informacij. Intervjuji in ankete so pokazale, da
je veliko iskanja informacij za raziskovalne naloge. Opazovanja in ankete so opozorile tudi
na pomembnost bralnih nasvetov. Predvsem v Osrednji knjižnici Celje je zaznati
individualno izobraževanje uporabnika, v smislu učenja uporabe COBISS/OPAC-a za
samostojno uporabo, čeprav po anketah sodeč Osrednja knjižnica Mozirje ne zaostaja
veliko. Manjša razlika med knjižnicama nastopi pri referenčnem pogovoru za poizvedovanje
po podatkovnih bazah, saj je v Osrednji knjižnici Celje 18 anketiranih uporabnikov navedlo,
da so za takšno pomoč že prosili, štirje od njih takšno pomoč potrebujejo najpogosteje. V
Osrednji knjižnici Mozirje je takšno pomoč potrebovalo šest anketirancev, od katerih samo
eden najpogosteje potrebuje tovrstno pomoč. Knjižničarji obeh knjižnic so povedali, da
včasih opravljajo referenčni pogovor prek telefona, še redkeje prek elektronske pošte, kar
se je potrdilo tudi z rezultati anket.
Kot so poudarili knjižničarji, so si uporabniki med seboj zelo različni in tako pride včasih tudi
do pogovora s težavnim uporabnikom. Pri opazovanih pogovorih težavnih uporabnikov
skoraj ni bilo. V Osrednji knjižnici Celje je bil en uporabnik, ki je zavijal z očmi, bil nejevoljen
in odšel brez zahvale. V Osrednji knjižnici Mozirje jih je sicer resda več odšlo brez zahvale,
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vendar bi tudi tu le s težavo kateregakoli uporabnika, ki je bil vključen v raziskavo, označili
za težavnega.
RV 2: Ali je referenčna služba storitev, ki je v Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici
Mozirje še vedno potrebna in pomembna?
Intervjuvani knjižničarji obeh knjižnic so se strinjali, da je referenčna služba storitev v
knjižnici, ki je še vedno potrebna in zelo pomembna. Tekom opravljanja intervjujev so dali
vedeti, da so v veliko pomoč srednješolcem in študentom, ko potrebujejo literaturo za
pisanje seminarskih nalog in zaključnih del, pa tudi za učenje – torej nudijo podporo
rednemu izobraževanju. Butler in Byrd (2016) ter Rogers in Carrier (2017) so raziskovali
pomen referenčnih storitev za študente in tudi oni potrdili, da se študentom zdijo koristne
in pomembne.
Intervjuvani knjižničarji Osrednje knjižnice Celje, ki delajo na leposlovnem oddelku, ter vsi
knjižničarji Osrednje knjižnice Mozirje dajejo veliko bralnih nasvetov in se zavedajo, da je
to odgovornost in to delo jemljejo resno. Podobno je Peterkovič (2015) ugotavljala v enotah
MKL.
Pri delu s starejšimi uporabniki pa knjižničarji obeh knjižnic menijo, da pridejo v knjižnico
tudi zato, da se lahko z nekom pogovarjajo in ohranjajo nek socialni stik. Tudi tovrstne
pogovore knjižničarji ocenjujejo kot pomembne. Rožanec (2016) je ugotovila, da se starejši
uporabniki v knjižnici počutijo prijetno tudi zaradi prijaznega in zavzetega referenčnega
knjižničarja, ki ima do njih prijateljski in spoštljiv odnos.
Od uporabnikov, ki so sodelovali v anketi, samo dva nikoli ne prosita knjižničarja za pomoč,
vsi ostali včasih ali vedno. Borko, Zabukovec in Južnič (2005) so izvedli raziskavo v dveh
splošnih knjižnicah in ugotovili, da uporabniki od knjižničarja pričakujejo pomoč pri iskanju
določenega gradiva, bralne nasvete ter razlago za uporabo katalogov oz. iskanje informacij
po internetu. In prav tako pomoč koristijo uporabniki Osrednje knjižnice Mozirje in
Osrednje knjižnice Celje. Najbolj pogosto potrebujejo pomoč pri napotitvi do police, kjer je
gradivo, ki jih zanima, ter pri iskanju gradiva za šolo, študij, delo, hobi. Poleg tega
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knjižničarje sprašujejo po bralnih nasvetih, nekateri pa potrebujejo pomoč pri uporabi
COBISS/OPAC-a ter pri dostopanju do elektronskih baz podatkov.
S pomočjo opazovanja smo ugotovili, da uporabniki največ sprašujejo po gradivu, za
katerega poznajo naslov ali avtorja. Zanimalo jih je, ali knjižnica to gradivo ima in ali je na
voljo.
Ugotovili smo, da je referenčna služba storitev, ki je v tako v Osrednji knjižnici Celje kot tudi
v Osrednji knjižnici Mozirje pomembna. Uporabniki potrebujejo pomoč in se obračajo na
referenčne knjižničarje. Se pa s časom stvari spreminjajo – to opažajo tudi knjižničarji obeh
knjižnic, se pa tu mnenja razhajajo. Knjižničarji Osrednje knjižnice Mozirje so mnenja, da so
uporabniki v teh časih bolj samostojni, da mlajše generacije same poiščejo gradivo, da je
več rezervacij prek COBISS/OPAC-a. Eden od knjižničarjev opaža, da je čedalje več vprašanj
o e-knjigah, e-člankih, podatkovnih bazah, o COBISS/OPAC-u in njegovi mobilni aplikaciji.
Kar je skupnega z Osrednjo knjižnico Celje, je mnenje, da so nekateri mlajši uporabniki leni
in nimajo interesa, da bi se informacije oz. gradivo naučili iskati sami. V Osrednji knjižnici
Celje nasploh menijo, da so bili uporabniki včasih bolj samostojni kot danes, da so bili bolj
redni, kar je omogočalo, da so npr. študenta spremljali skozi cel proces izobraževanja in so
ga poznali, vedeli, kaj študira, kakšno gradivo potrebuje. Opozarjajo tudi, da je bilo včasih
več prave komunikacije, več neposrednega stika z uporabniki – tako so jim lahko
mimogrede svetovali še dodatno gradivo.
V obeh knjižnicah niso opazili sprememb pri povpraševanju po literaturi za sprostitev,
uporabniki se zanašajo na njihovo mnenje in upoštevajo njihova priporočila. Do takšnih
ugotovitev je prišla tudi Rožanec (2016) za MKL.
RV 3: Kako si referenčni knjižničarji Osrednje knjižnice Celje in Osrednje knjižnice Mozirje
predstavljajo referenčno službo v prihodnosti?
Pri opravljanju intervjujev s knjižničarji nas je zanimalo, kako si predstavljajo referenčno
službo v prihodnosti, kako se bodo morali prilagoditi. Knjižničarji menijo, da bo v
prihodnosti še več stvari potekalo prek računalnika, kar bo privedlo do tega, da uporabniki
ne bodo več toliko prihajali v knjižnico, tudi več literature bo v digitalni obliki. Nekaj jih
meni, da bodo uporabniki postali bolj samostojni, več bodo uporabljali COBISS/OPAC. Torej
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bo informacijsko opismenjevanje uporabnikov postalo še bolj pomembno . Knjižničarji se
vseskozi dodatno izobražujejo in tudi v prihodnosti bo tako. Za kakovostno nudenje pomoči
uporabnikom bo pomembno dobro poznavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Eden od knjižničarjev meni, da bo več izobraževanj namenjenih prav referenčnemu delu in
da bi bilo dobro, da bi bil študij bibliotekarstva dvopredmeten, saj to knjižničarju prinese
boljšo razgledanost. Drugi knjižničar se ne boji, da z uporabniki ne bi bilo več osebnega
stika, saj bo knjižničarjeva vloga uporabniku pomagati izluščiti pomembne, prave
informacije iz poplave informacij. Tako je v svojem članku ugotavljal tudi Buss (2016), ki
meni, da bodo referenčni knjižničarji tudi v prihodnosti pomembni in navkljub internetu in
drugim orodjem potrebni. Uporabniške potrebe bodo kompleksne in bodo zahtevale
pomoč usposobljenih strokovnjakov. Rakar (2017) je o prihodnosti referenčne službe
spraševala uporabnike, ki prav tako menijo, da bodo referenčni knjižničarji še najprej imeli
pomembno vlogo v knjižnici, sploh zaradi osebnega stika.
Knjižničarji se strinjajo, da bodo uporabniki še vedno prihajali v knjižnico zaradi druženja,
da bodo iskali pristen socialni stik, sploh ko bodo potrebovali literaturo za prosti čas;
menijo, da se bo leposlovje vedno bralo. Knjižničarji bodo pri delu z uporabniki morali biti
še bolj prilagodljivi, verjetno se bodo pojavile nove storitve oz. se bo uveljavljene storitve
izvajalo na nove načine, pomembna bo promocija storitev. Tako meni tudi Schmidt (2007),
ki poudarja promocijo tako starih kot novih knjižničnih storitev.
Intervjuvani knjižničarji menijo, da bo referenčna služba v prihodnosti še vedno pomembna
in potrebna, vendar se bo spremenil način izvajanja (več prek računalnika in interneta,
oddaljena pomoč) in potrebe uporabnikov, knjižničarji pa se bodo morali temu prilagajati.
RV 4: Kako se referenčna služba Osrednje knjižnice Celje razlikuje od referenčne službe
Osrednje knjižnice Mozirje?
Na podlagi izvedenih intervjujev, anket in opazovanj smo ugotovili, da se referenčno delo
Osrednje knjižnice Celje ne razlikuje veliko od dela v Osrednji knjižnici Mozirje. Vseeno smo
opazili nekaj razlik, in sicer dajejo knjižničarji Osrednje knjižnice Celje nekoliko večji
poudarek temu, da uporabnikom pokažejo in jih naučijo, kako informacije oz. ustrezno
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gradivo najdejo sami. Cavanagh (2013) je takšne referenčne pogovore uvrstila v skupino
interaktivnih interakcij, pri čemer je prisotna visoka izmenjava informacij in visoka stopnja
medosebne komunikacije – pri iskanju informacij oz. gradiva sta aktivna oba, tako knjižničar
kot tudi uporabnik. K temu veliko pripomorejo računalniki, ki so razporejeni po oddelkih in
so namenjeni iskanju po COBISS/OPAC-u. Prav tako smo pri opazovanju opazili, da gredo
uporabniki v Osrednji knjižnici Celje večkrat s knjižničarjem do police, tako ima knjižničar
priložnost sproti razlagati postavitev; v Osrednji knjižnici Mozirje so uporabniki na gradivo
večinoma počakali kar pri pultu. Kar se tiče dolžine opazovanih referenčnih pogovorov, je
bilo v Osrednji knjižnici Celje več krajših pogovorov kot v Osrednji knjižnici Mozirje, nikjer
pa ni bilo referenčnega pogovora, ki bi trajal dlje kot 10 minut.
Opazili smo tudi, da se v Osrednji knjižnici Mozirje veliko pogovorov začne ob vračilu
gradiva, ko uporabnik že sprašuje po novem. K temu pa botruje dejstvo, da knjižničarji
Osrednje knjižnice Mozirje referenčnega pulta nimajo posebej, ampak se vse odvija pri
izposojevalnem pultu, medtem ko je v Osrednji knjižnici Celje več posameznih referenčnih
pultov. Takšna ureditev knjižnice je posledica števila prebivalcev, ki živijo na območju, ki ga
pokrivata knjižnici, saj Osrednja knjižnica Celje pokriva območje z večjim številom
prebivalcev, in kot navaja Novljan (1996), je referenčna služba v takšnih knjižnicah ločena
po posameznih strokovnih oddelkih, medtem ko je referenčna služba v knjižnici, kot je
Osrednja knjižnica Mozirje, organizirana centralno, izvajajo jo vsi knjižničarji.
Kar se tiče vprašanj, ki so jih uporabniki postavljali knjižničarjem pri opazovanih referenčnih
pogovorih, je bila razlika v tem, da so se v Osrednji knjižnici Mozirje pojavljale prošnje po
bralnem nasvetu, vendar nam ta podatek še nič ne pove, ker smo v Osrednji knjižnici
Mozirje lahko opazovali vse referenčne pogovore, ki so se izvajali v času našega opazovanja,
medtem ko smo v Osrednji knjižnici Celje lahko opazovali samo referenčne pogovore, ki so
se izvajali na izbranem oddelku.
Rezultati ankete so pokazali, da tako uporabniki Osrednje knjižnice Celje kot uporabniki
Osrednje knjižnice Mozirje najbolj pogosto potrebujejo pomoč pri napotitvi do police z
želenim gradivom in pomoč pri iskanju gradiva za šolo, študij, hobi, službo.
Zanimalo nas je tudi, ali so v kateri izmed knjižnic bolj zadovoljni z referenčnimi knjižničarji.
Zato smo uporabnike prosili, da knjižničarje ocenijo glede na prijaznost, strokovnost,
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vztrajnost, komunikativnost, ustrežljivost in urejenost. Ugotovili smo, da tudi tukaj ni razlik
med knjižnicama. Uporabniki obeh knjižnic so namreč večinoma podali oceno dobro ali zelo
dobro. Do razlik prav tako ni prišlo pri ocenjevanju odgovorov, ki jih referenčni knjižničarji
podajajo uporabnikom na njihova vprašanja. Kot dobro ali zelo dobro so ocenili točnost,
uporabnost, hitrost in pravilnost odgovorov. Tako sklepamo, da so uporabniki obeh knjižnic
zadovoljni s knjižničarji in njihovimi odgovori, kar sta ugotovili tudi Blažon (2015) in Rožanec
(2016).
Delo knjižničarjev se poleg drugačnega izvajanja referenčne službe razlikuje tudi v
zadolžitvah, ki jih poleg referenčnega dela izvajajo knjižničarji. Tako so knjižničarji Osrednje
knjižnice Celje kot druge zadolžitve navedli še medknjižnično izposojo, izvajanje odpisov,
delo z darovi, skrb za krajevne knjižnice, izvajanje oz. predlaganje gradiva za nabavo ter skrb
za računalniško sobo. Knjižničarji Osrednje knjižnice Mozirje pa so med zadolžitvami navedli
postavljanje razstav, moderiranje literarnih večerov, predstavitve avtorjev, izvajanje
pravljičnih uric, sodelovanje pri projektu Rastem s knjigo, izvajanje medknjižnične izposoje,
delo v krajevnih knjižnicah, obdelavo in urejanje gradiva, skrb za muzejsko zbirko in vodenje
skupin v muzejski zbirki, skrb za domoznansko zbirko. Vendar je potrebno opozoriti na
dejstvo, da smo v Osrednji knjižnici Mozirje intervjuvali skoraj vse knjižničarje, medtem ko
smo jih v Osrednji knjižnici Celje intervjuvali le nekaj.
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7 ZAKLJUČEK
Z magistrskim delom smo želeli dobiti vpogled v referenčno delo dveh osrednjih knjižnic –
Osrednje knjižnice Celje in Osrednje knjižnice Mozirje. Zanimalo nas je, kako poteka delo
knjižničarjev, kako se odvijajo referenčni pogovori, s kakšnimi uporabniškimi potrebami se
uporabniki obračajo na knjižničarje, kakšno mnenje imajo o pomenu referenčne službe tako
knjižničarji kot uporabniki, kaj si knjižničarji mislijo o prihodnosti. Ker pa sta si knjižnici med
seboj različni glede na okolje in število prebivalcev, ki ga pokrivata, pa nas je zanimalo tudi,
če oz. do kakšnih razlik prihaja med referenčnima službama obeh knjižnic. Menimo, da je
takšna raziskava koristna tudi za knjižnici, saj bosta dobili povratno informacijo o uspešnosti
dela referenčnih knjižničarjev.
Zastavili smo si štiri raziskovalna vprašanja in nanja skušali odgovoriti s pomočjo treh
raziskovalnih metod. S knjižničarji smo izvedli intervju; da bi pridobili mnenja uporabnikov,
smo uporabili anketo; prav tako pa smo referenčni pogovor opazovali s pomočjo delovnega
lista, pri čemer smo bili pozorni na vedenje knjižničarja in uporabnika, zapisali pa smo si
vprašanje uporabnika in kakšno rešitev je podal knjižničar. Z uporabo treh metod je naša
raziskava bolj zanesljiva.
Ugotovili smo, da imajo knjižničarji obeh knjižnic enotno mnenje o tem, kaj je referenčna
služba – pomoč uporabnikom pri iskanju gradiva in informacij. To pa lahko dosežejo s
pomočjo referenčnega pogovora, ki ga v obeh knjižnicah navadno začnejo pri pultu, ko
uporabnik pristopi do knjižničarja. Uporabnik predstavi svoj problem, knjižničarji pa mu
zastavljajo vprašanja, s katerimi skušajo bolj točno določiti, kaj točno uporabnik želi oz.
potrebuje. Informacije oz. gradivo navadno iščejo skupaj, v Osrednji knjižnici Celje je tega
več kot v Osrednji knjižnici Mozirje. Pri opazovanju v Osrednji knjižnici Celje smo videli, da
knjižničarji pospremijo uporabnika do police, kar da knjižničarju priložnost, da uporabniku
razloži postavitev gradiva v knjižnici. Glavna razlika med delom referenčnega knjižničarja
Osrednje knjižnice Celje in delom referenčnega knjižničarja Osrednje knjižnice Mozirje je v
tem, da so v Osrednji knjižnici Celje knjižničarji razporejeni po oddelkih, kjer imajo
informacijske pulte, knjižničarji Osrednje knjižnice Mozirje pa imajo samo izposojevalni
pult, tako da tam opravljajo vse – izposojajo, vračajo, podaljšujejo gradivo, vpisujejo nove
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člane, fotokopirajo, urejajo gradivo. Takšna ureditev je posledica različno velikih območij
oz. števila prebivalcev, ki ga knjižnici pokrivata. Tako pride v Osrednji knjižnici Mozirje do
pomanjkanja časa v trenutkih gneče in ne morejo vsakemu uporabniku razlagati uporabe
COBISS/OPAC-a, takrat tudi težje odgovarjajo na zahtevnejša vprašanja. Uporabnika zato
prosijo, da počaka, pride kasneje, naj jim razloži, kaj potrebuje in bodo knjižničarji to
pripravili in ga potem poklicali.
Knjižničarji obeh knjižnic večinoma podajo takojšen odgovor, v kolikor pa to ni možno, si
pomagajo z Googlom (da se seznanijo s temo), se posvetujejo s sodelavci, opozorijo na
možnost medknjižnične izposoje (v kolikor želenega gradiva ni na voljo) ali pa uporabnika
napotijo drugam:
-

v Osrednji knjižnici Celje na drug oddelek, ki je bolj primeren za uporabnikove
potrebe,

-

v Osrednji knjižnici Mozirje v drugo enoto knjižnice, kjer je želeno gradivo na voljo.

Uporabniki so z odgovori knjižničarjev zadovoljni – v Osrednji knjižnici Celje (anketiranih je
bilo 94 uporabnikov) je odgovore knjižničarjev kot točne ocenilo 90 uporabnikov, da so bili
odgovori uporabni, meni 88 uporabnikov, da so bili podani hitro, 89 uporabnikov, ter da so
bili pravilni, 93 uporabnikov. Še bolj enotni so bili uporabniki Osrednje knjižnice Mozirje
(anketiranih 96 uporabnikov) – vsi so odgovore knjižničarjev ocenili za točne, uporabne in
pravilne. Takšno zadovoljstvo uporabnikov se sklada z ugotovitvami Rakar (2017) za
uporabnike Mestne knjižnice Grosuplje, kjer je bilo s posredovanimi informacijami
zadovoljnih 90,2 % vprašanih, v MKL pa je bilo s posredovanimi informacijami zadovoljnih
92 % vprašanih.
V obeh knjižnicah se referenčni pogovori večinoma izvajajo osebno, ko pridejo uporabniki
v knjižnico, kar priča tudi o pomembnosti knjižničarjeve prisotnosti v knjižnici.
S pomočjo raziskave smo ugotovili, da je referenčna služba po mnenju tako knjižničarjev
kot tudi uporabnikov še vedno pomembna in potrebna. Tako so nam zaupali vsi intervjuvani
knjižničarji obeh knjižnic. Uporabniki se, ko pridejo v knjižnico, včasih oz. vedno obrnejo na
knjižničarja in prosijo za pomoč. Največkrat jo potrebujejo pri napotitvi do police, kjer je
gradivo, ki jih zanima (Osrednja knjižnica Celje – 44 uporabnikov, Osrednja knjižnica Mozirje
– 34 uporabnikov), ter pri iskanju in izbiranju gradiva za šolo, študij, delo, hobi (Osrednja
knjižnica Celje – 26 uporabnikov, Osrednja knjižnica Mozirje – 35 uporabnikov).
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Referenčni knjižničarji se ne bojijo, da bodo v prihodnosti ostali brez dela. Menijo, da bo
sicer več stvari potekalo digitalno, prek računalnikov, vendar bodo uporabniki še vedno
prihajali v knjižnico in iskali osebni stik s knjižničarjem, ta pa jim bo pomagal izluščiti prave
informacije iz poplave informacij; tako meni tudi Buss (2016).
Ugotovitve, ki izhajajo iz magistrskega dela, potrjujejo dobro delo referenčnih knjižničarjev
Osrednje knjižnice Celje in Osrednje knjižnice Mozirje. Razvidno je tudi, da uporabniki
referenčno službo potrebujejo, jo koristijo in verjetno tega ne bodo kmalu opustili, saj po
mnenju knjižničarjev tudi mlajše generacije potrebujejo pomoč, ker niso povsem
samostojne, in tako referenčna služba deluje kot podpora rednemu izobraževanju.
Knjižničarji se strinjajo, da se bo leposlovje vedno bralo in da bodo tako tudi v prihodnosti
uporabnikom dajali bralne nasvete.
Izvedena raziskava ima svoje omejitve in slabosti. Vzorci so neprezentativni in rezultatov
ne moremo posplošiti na celo populacijo. Vzorec bi sicer lahko izboljšali, in sicer bi ga
oblikovali tako, da bi ugotovili značilnosti populacije, torej koliko je med uporabniki
posamezne knjižnice npr. žensk in moških, potem pa bi skušali takšno razmerje zagotoviti v
vzorcu. Težava pa se pokaže tudi v različno organizirani referenčni službi knjižnic. Osrednja
knjižnica Mozirje, ki je manjša, ima en pult, kjer poteka tako izposoja, vračanje gradiva kot
tudi večina referenčnih pogovorov. To nam je sicer dalo možnost, da smo lahko v času, ko
smo opazovali referenčne pogovore, opazovali vse, ki so takrat potekali, medtem ko smo v
Osrednji knjižnici Celje lahko opazovali samo referenčne pogovore, ki so se odvijali na
posameznem strokovnem oddelku. Zato tudi nismo mogli ugotavljati, kje se v določenih
terminih odvija več referenčnih pogovorov, če bi to hoteli izvedeti, bi morali v Osrednji
knjižnici Celje opazovati pri vseh pultih hkrati.
Rezultati naše raziskave so za obe knjižnici vseeno koristni, ker smo dobili vpogled v
referenčno delo. Referenčnim knjižničarjem je tako naše magistrsko delo prineslo pozitivno
povratno informacijo o dobrem opravljanju dela, kar je dobra motivacija za nadaljnje delo.
Tovrstna raziskava je lahko koristna pri ugotavljanju uspešnosti delovanja knjižnice, saj
menimo, da so subjektivna mnenja uporabnikov in knjižničarjev ravno tako pomembna kot
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npr. podatki o številu članov, izposoji, uporabi računalnikov, velikosti zbirke. Vodstvu
knjižnice lahko rezultati naše raziskave pomagajo pri boljši organizaciji referenčne službe.
V kolikor bi hoteli boljšo primerjavo med referenčno službo večje osrednje knjižnice z
referenčno službo manjše osrednje knjižnice, bi morali v raziskavo vključiti več osrednjih
knjižnic. Čez 10 oz. 20 let bi bilo zanimivo raziskati, ali so se napovedi uresničile, saj lahko o
prihodnosti samo ugibamo in predvidevamo. Tako bi videli, ali referenčna služba poteka
drugače, jo uporabniki še potrebujejo, ali se večinoma še vedno izvaja osebno, ko pride
uporabnik v knjižnico.
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8 POVZETEK
Referenčna služba je storitev, ki jo koristijo uporabniki, ko potrebujejo informacije, gradivo
ali drugo pomoč v knjižnici. Pri izbiri, iskanju jim tako svetuje in pomaga knjižničar. Sami
smo z našo raziskavo želeli preveriti stanje referenčne službe v dveh osrednjih knjižnicah:
Osrednji knjižnici Celje in Osrednji knjižnici Mozirje. Osredotočili smo se predvsem na potek
referenčnega pogovora ter skušali ugotoviti, ali je v teh dveh knjižnicah referenčna služba
pomembna in potrebna storitev. Zanimalo nas je tudi, kako si referenčno službo knjižničarji
predstavljajo v prihodnosti – ali menijo, da bodo za opravljanje referenčne službe potrebna
dodatna znanja, bodo uporabniki še hodili do njih, da kakšnih sprememb bi lahko prišlo.
Menimo, da takšna raziskava lahko prinese referenčnim knjižničarjem in vodstvu knjižnice
povratno informacijo o uspešnosti dela referenčnih knjižničarjev in upraviči njihovo
potrebnost v knjižnici.
V raziskavi smo uporabili tri metode: intervjuje s knjižničarji, ankete za uporabnike ter
opazovanje samega referenčnega pogovora. V mesecu aprilu 2018 smo začeli z izvajanjem
intervjujev, s katerimi smo pridobivali mnenje knjižničarjev. Tako smo jih spraševali, kaj je
zanje referenčna služba, kako poteka, kdo pristopi do koga, kako si pomagajo, če ne vedo
odgovora na uporabnikovo vprašanje. Zanimalo nas je tudi, ali referenčno službo ocenjujejo
kot pomembno storitev, kakšne razlike opažajo pri načinu dela od takrat, ko se zaposlili do
danes, ter kako vidijo referenčno službo v prihodnosti. Skupno smo izvedli trinajst
intervjujev, in sicer s knjižničarji, ki so ob naših obiskih knjižnice imeli čas in bili pripravljeni
sodelovati.
V mesecu aprilu in maju 2018 je potekalo anketiranje uporabnikov obeh knjižnic. Namen
anket je bil pridobiti mnenje uporabnikov o referenčni službi; spraševali smo jih, kako
pogosto jo koristijo, na kakšen način navadno komunicirajo s knjižničarjem, s kakšnimi
uporabniškimi potrebami se obračajo na knjižničarje, kako ocenjujejo referenčne
knjižničarje in njihove odgovore. Skupno smo tako izvedli 190 anket, pri njihovi delitvi so
nam pomagali knjižničarji, ki so v našem imenu nagovarjali uporabnike, nekaj pa smo jih
razdelili tudi sami.
Dva tedna v maju 2018 smo izvajali opazovanje referenčnih pogovorov. V pomoč nam je bil
delovni list, kjer smo imeli zapisane elemente pogovora, na katere smo želeli biti pozorni.
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Želeli smo videti, kakšen odnos imata knjižničar in uporabnik, kakšno vprašanje postavi
uporabnik oz. kakšne vrste pomoč potrebuje ter ali mu knjižničar poda odgovor. V obeh
knjižnicah smo opazovali dvakrat v dopoldanskem in dvakrat v popoldanskem času.
Opazovali smo po tri ure hkrati. S takšnim urnikom opazovanja smo želeli v raziskavo
vključiti različne uporabnike. Skupno smo izvedli 61 opazovanj.
Ugotovili smo, da se v obeh knjižnicah največ referenčnih pogovorov izvede v živo, ko pride
uporabnik v knjižnico in pristopi do referenčnega knjižničarja. Navadno se spoštljivo vedejo
drug do drugega in pogovor začnejo s pozdravom. Ko uporabnik pove svojo potrebo, kakšno
pomoč potrebuje, mu knjižničar postavlja vprašanja, s katerimi želi bolj natančno določiti,
kaj uporabnik potrebuje, saj uporabniki včasih sami ne vedo, kaj želijo. Knjižničar in
uporabnik skupaj pregledujeta zadetek v COBISS/OPAC-u. V Osrednji knjižnici Celje se to
dogaja na računalnikih, ki so namenjeni uporabnikom za brskanje po katalogu, knjižničar
zraven tudi komentira in razlaga, kako se išče, nato gresta skupaj do police in takrat
knjižničar uporabnika seznanja s postavitvijo gradiva. V Osrednji knjižnici Mozirje uporabnik
in knjižničar rezultate pregledujeta pri izposojevalnem pultu, knjižničar na glas bere
rezultate in skupaj komentirata. Knjižničarji ne vedo vsega, zato si pomagajo z Googlom,
posvetujejo se s sodelavci. V kolikor gradiva, ki bi ga uporabnik želel, ni na voljo, ga
rezervirajo oz. če ga knjižnica sploh nima, predlagajo medknjižnično izposojo. Uporabniki
se navadno zahvalijo in odidejo z nasmehom. V anketah so uporabniki odgovore
knjižničarjev večinoma ocenjevali kot dobre oz. zelo dobre (ocenjevali so hitrost, pravilnost,
točnost in uporabnost). Knjižničarji pa so nam zaupali, da uporabniki včasih takoj povedo,
da so zadovoljni oz. to nakažejo s svojim obnašanjem, včasih pa izposojeno gradivo in
najdene informacije komentirajo kasneje, potem ko so ga že uporabili.
Referenčna služba je v obeh osrednjih knjižnicah še vedno pomembna in potrebna storitev,
saj se na knjižničarjevo pomoč zanašajo tako mlajše (pomoč potrebujejo predvsem pri
iskanju literature za šolo oz. študij) kot tudi starejše generacije (učenje COBISS/OPAC-a,
bralni nasveti, socialni stik). Skoraj večina anketiranih uporabnikov knjižničarjevo pomoč
potrebuje vedno ali vsaj včasih.
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O referenčni službi prihodnosti smo se pogovarjali s knjižničarji, ki menijo, da se bo
spremenila in da se bodo morali še bolj prilagajati. Nekateri menijo, da bodo potrebna nova
znanja in da bo več izobraževanj za referenčno delo. Knjižničarji na leposlovnih oddelkih
menijo, da se bo literatura za prosti čas vedno brala in bodo tako bralci od njih še vedno
potrebovali bralne nasvete in pomoč pri iskanju želenega gradiva. Vsi pa se strinjajo, da
bodo uporabniki še vedno hodili v knjižnico in bodo potrebovali njihovo pomoč.
Razlike, ki smo jih opazili med referenčnima službama Osrednje knjižnice Celje in Osrednje
knjižnice Mozirje, izhajajo iz različne organizacije dela. Ker je Osrednja knjižnica Mozirje
manjša, pokriva območje z manjšim številom prebivalcev, imajo v knjižnici en pult, pri
katerem poteka vse delo z uporabniki, medtem ko ima Osrednja knjižnica Celje ločene
referenčne pulte glede na strokovne oddelke. Takšna organizacija dela knjižničarjem
Osrednje knjižnice Celje omogoča, da se uporabnikom bolj posvetijo, skupaj odidejo do
računalnika, med iskanjem po COBISS/OPAC-u uporabniku razlagajo oz. kažejo načine
iskanja, nato gredo skupaj do police in tako lahko uporabniku pojasnijo postavitev gradiva
v knjižnici.
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10 PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik za intervju
Intervju s knjižničarjem
M

Ž

1. Koliko let ste že zaposleni v knjižnici? Koliko let opravljate delo referenčnega
knjižničarja? Kaj je po vašem mnenju naloga referenčnega knjižničarja? Kakšne so vaše
zadolžitve v knjižnici?
2. Kako se običajno začne referenčni pogovor?
3. S kakšnimi uporabniškimi potrebami se navadno srečujete? Kako pogosto se vam
zgodi, da uporabniku ne morete podati odgovora takoj? Kaj takrat storite?
4. Ali se pri izvedbi pogovora držite kakšnega načrta? Kakšna vprašanja zastavljate
uporabnikom, da bi bolje določili, kaj sploh potrebujejo?
5. Ali se uporabniki kdaj napovejo, zakaj oz. kdaj bodo prišli, že vnaprej povedo, kaj bi
potrebovali? Kako se takrat pripravite?
6. Ali izvajate referenčni pogovor tudi v kakšni drugi obliki, ne samo osebno?
7. Kako na koncu ocenite sami sebe, kako veste, da je uporabnik dobil, kar je
potreboval?
8. Se vam zdi referenčni pogovor storitev, ki je v knjižnicah še vedno potrebna? Ali
opažate, da se z leti stvari spreminjajo, mogoče uporabniki ne hodijo toliko do vas,
informacije dobijo drugje?
9. Kako si predstavljate referenčno službo prihodnosti? Menite, da bodo potrebna
kakšna dodatna znanja knjižničarjev? Se vam zdi, da bodo uporabniške potrebe
drugačne?
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Priloga 2: Anketni vprašalnik
ANKETA ZA UPORABNIKE
Pozdravljeni. Sem Tina Šporin in v knjižnici izvajam raziskavo za namen magistrske naloge.
Pred vami je kratka anketa, za katero prosim, da jo izpolnite. Vaše sodelovanje je
anonimno.
Že vnaprej hvala za rešeno anketo!
1. Kako pogosto pridete v knjižnico?
a) Večkrat na teden
b) Enkrat na teden
c) Dvakrat na mesec
d) Enkrat na mesec
e) Enkrat na pol leta
f) Drugo:________
2. Kako pogosto prosite za pomoč knjižničarja, ko pridete v knjižnico?
a) Vedno
b) Včasih
c) Nikoli
3. Za kakšno pomoč ste že prosili knjižničarja? (možnih več odgovorov)
a) Bralni nasvet
b) Napotitev do police, kjer je gradivo, ki me zanima
c) Pomoč pri iskanju in izbiri gradiva, ki ga potrebujem za šolo, študij, delo,
hobi …
d) Pomoč pri uporabi računalnika
e) Pomoč pri dostopanju do elektronskih baz podatkov
f) Pomoč pri iskanju po katalogu, uporabi COBISS/OPAC-a
g) Nisem potreboval pomoči
h) Drugo:______________________
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4. Za kakšno pomoč prosite najbolj pogosto? (možen samo en odgovor)
a) Bralni nasvet
b) Napotitev do police, kjer je gradivo, ki me zanima
c) Pomoč pri iskanju in izbiri gradiva, ki ga potrebujem za šolo, delo, hobi …
d) Pomoč pri uporabi računalnika
e) Pomoč pri dostopanju do elektronskih baz podatkov
f) Pomoč pri iskanju po katalogu, uporabi COBISS/OPAC-a
g) Nisem potreboval pomoči
h) Drugo:______________________
5. Na kakšen način navadno prosite knjižničarja za pomoč?
a) Osebno, v knjižnici
b) Po telefonu
c) Po elektronski pošti
d) Uporabim storitev Vprašaj knjižničarja
e) Drugo:______________________
6. Prosim ocenite lastnosti knjižničarjev od 1 (najslabše) do 5 (najboljše). Obkrožite
oceno, ki velja za največ knjižničarjev v vaši knjižnici:
Prijaznost: 1 2 3 4 5
Strokovnost: 1 2 3 4 5
Vztrajnost: 1 2 3 4 5
Komunikativnost: 1 2 3 4 5
Ustrežljivost: 1 2 3 4 5
Urejenost: 1 2 3 4 5
7. Prosim ocenite odgovore knjižničarjev na vaša vprašanja od 1 (najslabše) do 5
(najboljše). Obkrožite oceno, ki velja za največ knjižničarjev v vaši knjižnici:
Pravilnost: 1 2 3 4 5
Hitrost: 1 2 3 4 5
Uporabnost: 1 2 3 4 5
Točnost: 1 2 3 4 5
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Na koncu vas prosim, da mi odgovorite še na dve demografski vprašanji.
Spol: Ž

M

Kako bi opisali svoj trenutni status:
a) Dijak, študent
b) Zaposlen
c) Samozaposlen
d) Brezposeln
e) Upokojenec
f) Kmet
g) Gospodinja
h) Drugo: ______________________
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Priloga 3: Delovni list za opazovanje
Knjižničar
Pozdrav
Očesni stik
Prijaznost, vljudnost
Nesramnost
Uporabnikovo vprašanje (bralni nasvet,
pomoč pri iskanju gradiva, uporaba
COBISS/OPAC-a, informativno
vprašanje …)
Nestrpnost
Delanje zapiskov
Takojšen odgovor
Izposojena knjiga
Nasmeh
Nejevolja
Zavijanje z očmi
Zahvala

Uporabnik
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Dolžina pogovora
Posebnosti
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IZJAVA

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

Tina Šporin
(Lastoročni podpis)

V Ljubljani, 24. avgusta 2018

