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Izvleček:
Mestna knjiţnica Ljubljana s svojim Centrom za vseţivljenjsko učenje preko svojih
aktivnosti ponuja uporabnikom prostor, čas in moţnosti za njihov razvoj v vseţivljenjskem
učenju. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšne in koliko aktivnosti so servisi načrtovali
ter koliko so jih izvedli, kar smo ugotovili s pomočjo analize vsebine strateških načrtov (iz
treh obdobij: 2010–2012, 2013–2016, 2017–2021), letnih programov (obdobje 2009–2018)
in letnih poročil (obdobje 2009–2016). Rezultate smo dopolnili s pomočjo anketnega
vprašalnika, ko smo med uporabniki (15) ugotavljali, katerih aktivnosti in v kolikšni meri
se jih udeleţujejo v določenem obdobju, zaposlene (4) pa smo s pomočjo delno
strukturiranega intervjuja spraševali, kakšna znanja potrebujejo pri svojem delu ter kako
načrtujejo svoje delovanje v programu Centra za vseţivljenjsko učenje. Raziskava je
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pokazala, da je izvedba aktivnosti v veliki meri odvisna od financiranja, a kljub temu so
izvedene v večjem obsegu (realiziranih 75,3 % aktivnosti, ki so bile načrtovane v preteklih
dveh strateških načrtih). Na izvajanje aktivnosti poleg financiranja vpliva tudi število
zaposlenih (notranjih in zunanjih) ter potrebe v okolju. Za uporabnike je takšen način
izobraţevanja dopolnitev ali osvajanje novega znanja, hkrati pa tudi priloţnost za druţenje.
Center na enem mestu ponuja storitve in aktivnosti, potrebne za dopolnjevanje znanja v
vseţivljenjskem učenju vsakega uporabnika.

Prevod v angleščino
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science
and Book Studies, Master's Study Programme in Library Science

Title: Center of lifelong learning in public library: developement and activities: a case
study of Ljubljana City Library
Keywords: lifelong learning, Center of lifelong learning, The Employment Information
Service, The Learning Exchange, Open Learning Centre, Ljubljana City Library

Abstract:
Ljubljana City Library with its Center of lifelong learning offers to the users through a
variety of activities a space, a time and an opportunity to develop by lifelong learning. The
purpose of the research was to find out which and how many activities the Services
planned and later implemented. We analysed the contents of the strategic plans (from three
periods: 2010–2012, 2013–2016, 2017–2021), annual programs (period 2009–2018) and
annual reports (2009–2016). We complemented the results with a questionnaire for users
(15), which helped us determine which activities and to what extent they participated in
during a set period. We also asked the staff (4), using a partially structured interview, what
knowledge they needed in their jobs and how they planned their work as part of the Centre
of lifelong learning programme. The research showed that the implementation of activities
highly depended on available financial resources, but the planned activities were still
implemented to a large degree (75,3 % of the activities planned in previous two strategic
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plans were implemented). Besides the financial factor, the implementation of the activities
depends on the number of staff (internal and external) and the needs of the environment.
This kind of learning enables users further development or acquisition of new knowledge
and represents an opportunity for social contact. The Center functions as a »one-stopshop« by offering services and activities necessary for updating knowledge of each
individual learner in the framework of lifelong learning.
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UVOD
V hitro spreminjajočem se svetu so potrebe po različnih znanjih postale zelo

dobrodošle. Poleg formalnega znanja, ki nam ga omogočajo šole in fakultete, je tisto, kar
se naučimo izven teh izobraţevalnih institucij, še toliko bolj pomembno. Eden
najpomembnejših ponudnikov neformalnega izobraţevanja je knjiţnica (še posebej
splošna), ki je hkrati s svojimi storitvami podpora formalnemu izobraţevanju.
Pridobivanje neformalnega znanja se v knjiţnici začne ţe zgodaj v človekovem
ţivljenju, saj je naš prvi stik s knjiţnico takrat, ko začnemo vanjo zahajati s svojo druţino.
Ob izposoji knjig knjiţnice ponujajo tudi pravljične urice, kjer skozi pripovedovanje in
ustvarjanje slišanega nezavedno pridobivamo znanje. Kot otroci smo za novosti še toliko
bolj dovzetni. Skozi odraščanje se stik s knjiţnico spremeni – od tega, da sami brskamo
med policami, do tega, da se preprosto usedemo pred računalnik in do gradiva ter
oddaljenih virov dostopamo preko njega (v tem primeru je naš stik s knjiţnico minimalen).
V času kariere se knjiţnic manj posluţujemo, a se s starostjo stvari spremenijo. Sploh pa
zato, ker se svet spreminja in ga več ne dohajamo. Pri tem so nam zelo v pomoč splošne
knjiţnice, ki so najbliţji in lahko dostopen stik do vseh novosti. Za splošne knjiţnice je
pomembno, da ohranjajo stik med temi (tehnološkimi) novostmi in svojimi uporabniki
tako, da jih izobraţujejo. Knjiţnice morajo za potrebe vseţivljenjskega učenja, ki traja od
našega rojstva pa vse do smrti, zagotavljati gradivo z različnih področij, ki podpira
uporabnikovo formalno in neformalno izobraţevanje, hkrati pa zagotavljati gradivo za
podporo pismenosti in razvoju splošnih ţivljenjskih spretnosti (Koontz & Gubbin, 2010).
Eden izmed ciljev splošnih knjiţnic je tudi vzpodbujanje vseţivljenjskega učenja.
Torej, nuditi gradivo, prostor in informacije na takšen način, da posamezniki v knjiţnici ta
cilj tudi doseţejo. Z vseţivljenjskim učenjem se močno povezuje tudi informacijska
pismenost, saj lahko z dolgoročnejšim učenjem informacijske pismenosti in prakticiranjem
teh znanj uporabnik postane samozadovoljen (Lau, 2006).
Ponudnik informacijskih storitev za iskalce najrazličnejših informacij je Center za
vseţivljenjsko učenje (Center), ki deluje v Mestni knjiţnici Ljubljana (MKL). Gre za
edinstveni tovrstni primer v Sloveniji, saj storitev in organizacije dela v takšni obliki ne
ponuja nobena druga slovenska splošna knjiţnica. Center za vseţivljenjsko učenje se od
tradicionalnih knjiţničnih storitev splošne knjiţnice razlikuje v tem, da išče in pridobiva
najrazličnejše informacije ter jih posreduje svojim uporabnikom v obliki delavnic,
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izobraţevanj, predavanj, samostojnega učenja, v ospredju pa so izobraţevanja na področju
računalništva, organizacija jezikovnih tečajev ali omogočanje samostojnega učenja
jezikov, predavanja in delavnice na teme spretnosti, učenja, dela, zaposljivosti ter
pridobivanja in iskanja informacij. Njegova vrednost je v tem, da se svojim uporabnikom
posvetijo tudi individualno, s tem pa lahko uporabnik pridobi tisto, kar ţeli. Informacije, ki
jih uporabniki prejmejo, zberejo in izberejo zaposleni, ob tem pa uporabnike tudi učijo,
kako izluščiti prave informacije. Posebnost je tudi, da so storitve, ki jih ponujajo,
brezplačne, izvajajo pa jih zaposleni v knjiţnici ali zunanji sodelavci, ki morajo biti za
takšno delo strokovno usposobljeni. Umestitev Centra v knjiţnico ni tako nenavadna, saj je
knjiţnica prostor, kjer se srečujejo najrazličnejše skupine ljudi oziroma uporabnikov ter
jim je blizu lokacijsko in ljubiteljsko tako za iskanje informacij kot tudi za sprostitev, ob
tem pa je verjetnost, da bodo knjiţnico ljudje obiskali večja, kot pa pri kakšnem bolj
specializiranem centru, ki ni tako dostopen (časovno, prostorsko). Ob informacijah, ki jih
Center za vseţivljenjsko učenje ponuja svojim uporabnikom, pa organizirajo tudi
izpopolnjevanja za zaposlene v knjiţnicah osrednjeslovenske regije ter celotne Slovenije.
Magistrsko delo zajema poglavja o vseţivljenjskem učenju in izobraţevanju
odraslih. Izvedeli bomo tudi, kako se povezujeta vseţivljenjsko učenje in informacijska
pismenost, kako se je pri nas razvijalo izobraţevanje odraslih in kako se je razvijala
Mestna knjiţnica Ljubljana z enotami Centra za vseţivljenjsko učenje.
S študijo primera bomo predstavili, zakaj se je takšen Center sploh vzpostavil, kako
deluje, kaj ponuja. Z intervjuji med zaposlenimi bomo ugotovili, kakšna znanja potrebujejo
za svoje delo. S pomočjo ankete med uporabniki storitev, ki jih Center ponuja, pa bomo
ugotovili, katere storitve uporabljajo in kako so z le-temi zadovoljni.
Namen magistrskega dela je predstaviti Center za vseţivljenjsko učenje, še posebej
pa njegove enote ter katere storitve ponuja.
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VSEŢIVLJENJSKO UČENJE

2.1

DEFINICIJE IN POGLEDI NA VSEŢIVLJENJSKO UČENJE
Vsak teoretik, pa navsezadnje tudi vsak človek, si besedno zvezo »vseţivljenjsko

učenje« lahko predstavlja po svoje. Do tega lahko pride, ker je teţko, a hkrati tudi
enostavno določiti, kaj vseţivljenjsko učenje sploh je. Zato ni nekakšne enotne definicije, a
mnoga dela uporabijo definicijo iz Memoranduma o vseţivljenjskem učenju, ki ga je izdala
Evropska komisija leta 2000, ki opredeli vseţivljenjsko učenje kot »namerno učno
aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine«. N. Ličen (2009) v
svojem delu omeni, da Evropska pobuda za vseţivljenjsko učenje (European Lifelong
Learning Iniciative – ELLI) opredeli vseţivljenjsko učenje kot »nenehno spodbujanje
posameznikov, da si pridobivajo znanje, spretnosti, oblikujejo vrednote, razumevanje, da
razvijajo zmoţnosti, da bi ţivljenje oplemenitili z ustvarjalnostjo, veseljem v vseh vlogah
in okoliščinah«.
Dalje avtorica pravi, da je v mnogih dokumentih tudi poudarek na vseţivljenjskosti
učenja kot dejavniku gospodarske rasti. Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) meni, da je vseţivljenjsko učenje od otroštva do starosti pomemben
dejavnik za zviševanje zaposljivosti, ekonomskega razvoja in demokracije. Na
vseţivljenjsko učenje ne moremo gledati kot opazovalci, saj smo del procesa, ker se nam
vsem vseţivljenjsko učenje dogaja in ker ga vsi ustvarjamo (Ličen, 2009). Ker se tudi naš
vsakdan spreminja in z njim vseţivljenjsko učenje, teoretiki ne dohajajo vseh sprememb,
zato je kakšna splošna izjava teţko podana.
Po N. Ličen (2009) obstajajo trije različni modeli, ki so nam v pomoč pri
opazovanju in zaznavanju elementov druţbe znanja in vseţivljenjskega učenja:
-

prvi pogled so poimenovali tudi kulturni model in opisuje učečo se druţbo kot
sistem, ki ga opredeljujejo vrednote, povezane predvsem s človekom;

-

drugi pogled sloni predvsem na tistih, ki jim je poglavitni dejavnik tehnološki
napredek in razvoj informacijske tehnologije;

-

tretji pogled povezuje druţbo in vseţivljenjsko učenje z demokracijo in dejavnim
drţavljanstvom.
Predvsem kulturni model je tisti, ki je osredotočen na človeka in njegov razvoj, pri

čemer posameznik razume načela delovanja v svojem okolju in se je sposoben racionalno
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odločati, zato model poudarja kognitivne sposobnosti. Takšno razumevanje je spodbudilo k
razvoju nenehnega učenja odraslega preko središč za samostojno učenje, saj se je človek
sposoben sam učiti in svoje znanje uporabljati (Ličen, 2009).
U. Bajda (2008) povzame tri temeljne namere učne aktivnosti, ki jih ponuja
Evropska komisija v Memorandumu o vseţivljenjskem učenju (2000):
- Formalno učenje poteka v institucijah za izobraţevanje in usposabljanje ter vodi
do priznanih diplom in kvalifikacij.
- Neformalno učenje se odvija zunaj glavnih sistemov izobraţevanja in
usposabljanja in ni nujno, da vodi do formaliziranih certifikatov. Lahko je zagotovljeno na
delovnem mestu, z aktivnostmi organizacij in skupin civilne druţbe ali z organizacijami in
sluţbami, ki so bile ustanovljene kot komplementarne formalnemu sistemu izobraţevanja,
tudi v knjiţnicah.
- Priloţnostno ali informalno/aformalno učenje je naravni spremljevalec
vsakdanjika. Od formalnega in neformalnega se razlikuje predvsem v tem, da ni nujno
namerno. Kot tako celo pri posamezniku ni prepoznavno kot tiste vrste učenja, ki prispeva
k njihovemu znanju in spretnostim. Je najstarejša oblika učenja, prevladujoča predvsem v
zgodnjem otroštvu (Bajda, 2008).
Poleg tega pa S. Milinković (2007) povzame šest glavnih sporočil, predstavljenih v
Memorandumu in so nekakšen okvir za razpravo o vseţivljenjskem učenju:
1. Temeljne sposobnosti za vse, kjer bi zagotovili splošen in nenehen dostop do
učenja, s katerim bi pridobili spretnosti, ki so potrebne za sodelovanje v druţbi
znanja.
2. Večja vlaganja v človeške vire, saj so ljudje najpomembnejši vir.
3. Inovacije v učenju in poučevanju, kar bi pripomoglo k nadaljnjemu učenju v
ţivljenju za vse druţbene vloge v različnih oblikah in vsebinah.
4. Vrednotenje učenja, saj ţelimo izboljšati poti, s katerimi razumemo in ocenjujemo
udeleţbo ter doseţke, še posebej v neformalnem in priloţnostnem učenju.
5. Premislek o usmerjanju in svetovanju ter zagotoviti, da bo vsak imel enostaven
dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih moţnostih skozi vse
ţivljenje.
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6. Pripeljati učenje bliţje domu in iskati priloţnosti, ki bi še bolj pribliţale
vseţivljenjsko učenje, vse pa podpreti s pomočjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije.
S. Milinković (2007) v svojem diplomskem delu definira vseţivljenjsko učenje kot
»dejavnost in proces, ki vključuje vse oblike učenja; tako formalno kot tudi neformalno, se
dogaja v različnih učnih okoliščinah, poteka pa vse od rojstva, odraslosti, do konca
ţivljenja, s ciljem, da se izboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti«. Nadaljuje, da z
učenjem pridobivamo tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter
druge osebnostne lastnosti.
Vseţivljenjsko učenje ob vertikalni razseţnosti (life-long – v vseh obdobjih ţivljenja)
pridobiva tudi horizontalno (life-wide – v vsej širini ţivljenja) (Hočevar, 2012). Še preden
se je začela uporabljati besedna zveza »vseţivljenjsko učenje«, je večina ljudi uporabljala
besedno zvezo »izobraţevanje odraslih«.
2.2

IZOBRAŢEVANJE ODRASLIH
Izobraţevanje odraslih zajema vse tiste situacije, ki namerno vpeljujejo

spremembo, ki namerno oblikujejo procese učenja, javno in zasebno. Izobraţevanje
odraslih se je razmahnilo ţe v 19. stoletju, k hitri širitvi pa je pomagalo spreminjajoče se
okolje, ki je ţelelo organizirano učenje za odrasle z jasno začrtanimi cilji (Ličen, 2009).
Povezano pa je tudi z napredkom v industriji, trgovini in z demokratizacijo odnosov.
Angleški zdravnik Pole1 opiše prvo šolo za odrasle ţe leta 1814 in je tako eden prvih, ki
opisuje izobraţevanje odraslih (adult education) in ob tem uporablja ta izraz.
Izobraţevanje odraslih svoj pravi zagon dobi po drugi svetovni vojni, ko se pokaţejo
potrebe po "permanentnem izobraţevanju" (Ličen, 2009).
V svetu sprememb hitro lahko pridemo do tistega učenja, ki se dogaja samostojno,
priloţnostno, izkušenjsko, ob spremembah sredi vsakdanjega ţivljenja. V 70-ih letih 20.
stoletja je to bilo permanentno izobraţevanje, v 90-tih letih pa so vse bolj začeli uporabljati
izraz vseţivljenjsko izobraţevanje in učenje (lifelong and lifewide education and learning)
(Ličen, 2009).

1

V svoji knjigi A history of the Origin and Progress of Adult Schools.
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Izobraţevanje odraslih je glede na Unescovo definicijo iz leta 1979 celota
organiziranih izobraţevalnih procesov katerekoli vsebine, stopnje, uporabniških metod,
formalno ali drugačno, ki bodisi nadaljujejo ali nadomeščajo začetno izobraţevanje v
šolah. V teh procesih razvijajo osebe, ki jih v posameznih druţbah štejejo za odrasle, svoje
sposobnosti, bogatijo znanja, izboljšujejo ali spreminjajo poklicno usposobljenost, stališča,
vedenje, da bi se polnovredno osebnostno razvijale in sodelovale pri oblikovanju
socialnega, kulturnega in gospodarskega razvoja (Unesco, 1979; v Ličen, 2009).
Tudi nekateri drugi avtorji so skušali definirati strokovni izraz »izobraţevanje
odraslih«. Med njimi je tudi Draper (1998; v Ličen, 2009), ki pravi, da izobraţevanje
odraslih pomeni vse dejavnosti, ki omogočajo učenje odraslih; temelji na posameznikovih
potrebah in je povezano s socialnim, političnim, kulturnim kontekstom, v katerem poteka.
Dalje Kump in Jelenc-Kraševec (2010) menita, da se z izobraţevanjem starejših utrjujeta
njihov druţbeni poloţaj in integracija v druţbo, spodbuja se delovanje starejših v
skupnosti, povezovanje mladih in starih ter ustvarjanje druţbe vseh starosti. Kump in
Jelenc-Krašovec (2010) sta izobraţevanje odraslih razdelili v dva konteksta. V
neformalnem kontekstu gre za sistematična in organizirana izobraţevanja ali učne
dejavnosti, ki potekajo zunaj formalnega izobraţevalnega sistema, pogosto v
izobraţevalnih organizacijah za odrasle ali v različnih društvih. V formalnih kontekstih gre
za izobraţevanje, ki je zelo strukturirano, tudi kronološko hierarhično in v katerih je lahko
vključeno stopenjsko ocenjevanje znanja. A. Kranjec (1979; v Ličen, 2009) pa razlikuje
med intencionalnim in neintencionalnim učenjem. Pri intencionalnem učenju gre za to, da
ga organizirajo drugi ali pa odrasli sami zase kot samostojno izobraţevanje. Obratno je
neintencionalno učenje povezano z različnimi dogodki, kot so potovanja, doţivetja, ki niso
načrtovana kot učenje in tudi z izkušnjami v vsakdanjem ţivljenju (lahko vodi v
intencionalno učenje). Meje med učenjem in drugimi dejavnostmi so nejasne, saj se ljudje
učijo tudi takrat, ko se zabavajo, rešujejo probleme ali so politično dejavni.
Izobraţevanje odraslih se pogosto povezuje s pojmom »izobraţevanje v tretjem
ţivljenjskem obdobju« (Kump in Jelenc-Kraševec, 2010). Sam termin izobraţevanje
odraslih pa zajema dve razseţnosti (Ličen, 2009):
a) procese izobraţevanja ter razmerja v izobraţevalnih dejavnostih, mreţo in vrste
organizacij, ki opravljajo dejavnost, cilje dejavnosti, kar označijo kot intencionalno in
organizirano dejavnost;
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b) učenje v odraslosti, ki se dogaja v vsakdanjem ţivljenju ob spremembah,
označuje "naravne" učne procese, ki so prepoznavni; to razseţnost imenujemo
priloţnostno učenje.
Raziskovanje izobraţevanja odraslih v sklopu različnih konceptov in značilnosti, ki
vplivajo na učenje in izobraţevanje v odraslosti, imenujemo andragogika. Po mnenju
Knowlesa (1989; v Ličen, 2009) je izobraţevanje odraslih verjetno prva oblika
sistematičnega izobraţevanja, začetke pa iščejo v religioznem izobraţevanju odraslih.
Obstajajo tudi zakonske opredelitve izobraţevanja odraslih. Po Zakonu o
izobraţevanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96 in 69/06) izobraţevanje odraslih obsega
izobraţevanje,

izpopolnjevanje,

usposabljanje

in

učenje

oseb,

ki

so

izpolnile

osnovnošolsko obveznost in si ţelijo pridobiti, posodobiti, razširiti ali poglobiti znanje, pa
pri tem nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta (Milinković, 2007). Izobraţevanje
odraslih je v leta 1997 sprejeti Hamburški deklaraciji opredeljeno kot »skupek procesov
učenja – formalnega ali katerega drugega tipa, s katerimi ljudje, ki jih druţba, ki ji
pripadajo, priznava kot odrasle, razvijajo svoje sposobnosti, bogatijo znanje, zboljšujejo ali
spreminjajo svoje tehnične in profesionalne kvalifikacije tako, da koristijo sebi in druţbi«
(Ličen, 2009).
Odrasli se svojega izobraţevanja lotevajo z ţeljo, pogosto jih zaznamuje notranja
motivacija, neprisiljenost v učenje, brez zunanjih pritiskov, vse to pa jih vodi v učenje v
zgodnejših obdobjih odraslosti. Njihovo učenje ni tako ciljno usmerjeno kot učenje v
mladosti, saj starejši niso naravnani k problemom eksistencialne narave kot v prejšnjem
obdobju odraslosti. Učijo se torej tisto, kar ţelijo vedeti, razumeti, ţelijo študirati ali
uporabiti. Na pripravljenost odraslih ter starejših za nadaljevanje izobraţevanja poleg
doseţene stopnje izobrazbe močno vplivajo izkušnje z izobraţevanjem v mladosti, ki so
povezane tudi z občutkom uspešnosti oziroma neuspešnosti. Mnogo odraslih se v svojem
prostem času izobraţuje zaradi interesov povezanih s hobiji. Udeleţba na izobraţevanju
odraslih pa s starostjo upada (Kump in Jelenc-Krašovec, 2010).
Zelo močno se z izobraţevanjem odraslih in vseţivljenjskim učenjem povezuje
informacijska pismenost. Pri odraslih je to še toliko bolj prisotno, ker se od začetka učijo
uporabe raznolikih virov za pridobivanje informacij ter niso tako vešči novejših medijev,
zato jih je potrebno zanjo izobraziti.
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INFORMACIJSKA PISMENOST IN VSEŢIVLJENJSKO UČENJE
Poznamo več tipov pismenosti. Poleg informacijske pismenosti obstaja osnovna

pismenost. Glede na slovar The Chambers Dictionary (Brookes, 2003) je osnovna
definicija pismenosti »stanje biti pismen«. Ob tem pismenega posameznika definira kot
tistega, ki je » … naučen; zmoţen brati in pisati; ima kompetenco v ali z nečim«.
Osnovna pismenost pomeni klasično oziroma tradicionalno pismenost učenja
branja, pisanja in izvajanja številskih računov in operacij. V skoraj vseh druţbah učijo
osnovno pismenost v osnovnih in srednjih šolah (včasih tudi doma ali v centrih skupnosti).
Informacijska pismenost pa je vezana tudi na druge tipe pismenosti, a se od njih razlikuje
glede na uporabljeno informacijsko tehnologijo (medijska pismenost, mreţna pismenost,
digitalna pismenost, internetna pismenost, računalniška pismenost, …) (Lau, 2006).
Prvi, ki je uporabil izraz informacijsko pismeni, je bil Paul Zurkowski leta 1974. Po
D. Gilton (2012) so osebe, ki so informacijsko pismene tiste, ki za reševanje problemov v
povezavi z delom in vsakodnevnim ţivljenjem uporabijo raznolike vire informacij. Tega se
posameznik nauči tekom ţivljenja, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi knjiţnice. Pri
tem pridobiva kompetence, ki so po Lau (2006) ključni dejavnik vseţivljenjskega učenja in
so prvi korak pri doseganju izobraţevalnih ciljev. Razvoj takšnih kompetenc se razvija
skozi celotno ţivljenje posameznika, še posebej med izobraţevalnimi leti, ko knjiţničarji
kot del učnega okolja ter strokovnjaki za upravljanje informacij pomagajo posameznikom,
da postanejo informacijsko pismeni. Dalje Lau (2006) razlaga, da informacije igrajo
pomembno vlogo v svetovni ekonomiji in so tako glavna komponenta izobraţevanja ter so
pomemben element v razumevanju tehnoloških in znanstvenih sprememb. V današnji
informacijski preobremenjenosti moramo ljudje znati ovrednotiti in preveriti relevantnost
informacij. Obstoj informacij pa sam po sebi še ne naredi ljudi informacijsko pismenih.
Koncept informacijske pismenosti so najbolje razloţili v dveh bibliotekarskih
zdruţenjih. Po American Association of School Librarians (AASL) je spretnost iskanja in
uporabe informacij pomemben del vseţivljenjskega učenja. Informacijsko pismen učenec
dostopa do informacij uspešno in učinkovito, kritično ovrednoti informacije ter jih točno in
kreativno tudi uporabi. Za reševanje resničnih problemov bi morali uporabniki razviti
strategije zbiranja informacij, veščine kritičnega mišljenja, predvsem za izbiro, opuščanje,
sintezo in uporabo informacij na nove načine (Byerly in Brodie, 1999; v Lau, 2006).
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Najbolj citirano in uporabljeno definicijo informacijske pismenosti je prispevala
American Library Association (ALA) leta 1998, ki pravi, da mora informacijsko pismeni
posameznik prepoznati potrebo po informaciji in imeti sposobnost jo najti, ovrednotiti in
uspešno uporabiti. Informacijsko pismeni posamezniki so tisti, ki so se naučili, kako se
učiti, ker vedo, kako je znanje organizirano, kako najti informacije in kako uporabiti
informacije tako, da se lahko tudi drugi učijo od njih (Byerly in Brodie, 1999; v Lau,
2006).
Informacijsko opismenjevanje uporabnikov v knjiţnicah poteka preko knjiţničnih
inštrukcij in izobraţevanj uporabnikov. Gre za aktivnosti kot so: vodenje po knjiţnicah,
poučevanje v učilnici, predstavitve in nazorne prikaze veščin pridobivanja informacij ter
virov, razvoj in poučevanje v sklopu akreditiranih in neakreditiranih tečajev, priprava
tiskanih, medijskih in multimedijskih gradiv za knjiţnične inštrukcije ter tudi priprava
sistema knjiţnične signalizacije (Sager, 1995). Vse to knjiţničarji organizirajo z namenom,
da uporabnik prepozna svoje informacijske potrebe in ve, kako poiskati, identificirati,
dostopati, pridobiti, ovrednotiti, organizirati in uporabiti informacije.
Slika 1 predstavlja koncept informacijske pismenosti, hkrati pa posamezna točka
predstavlja:
-

informacijsko spretnost – moţnost ali obvladanje informacijskih kompetenc;

-

izobraţevanje uporabnikov – celosten pristop poučevanja dostopa do informacij za
uporabnike;

-

vodenje po knjiţnici – osredotočanje na knjiţnične veščine;

-

bibliografska navodila – učenje uporabnikov, kako iskati in pridobivati informacije;

-

informacijske kompetence – skupek ciljev in veščin informacijske pismenosti;

-

informacijske sposobnosti – osredotočanje na informacijske sposobnosti;

-

razvoj informacijskih veščin – proces pridobivanja informacijskih veščin
(Lau, 2006).
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Slika 1: Koncept informacijske pismenosti (po Lau, 2006)
Koncepta informacijske pismenosti in vseţivljenjskega učenja temeljita na notranji
motivaciji in samousmerjanju, pri čemer ne potrebujeta posredovanja zunanjih
posameznikov, organizacij ali sistema, ki gre preko posameznika, vsekakor pa sta
dobrodošla tako nasvet kot pomoč s strani spoštovanega prijatelja (kot so mentor ali
inštruktor). Koncepta tudi opolnomočita posameznike, da si sami pomagajo ne glede na
njihov ekonomski ali socialni status, vlogo, ki jo imajo v druţbi, spol, raso, vero ali etnično
pripadnost ter izpolnjujeta lastne potenciale, pri čemer bolj kot je posameznik izpostavljen
dobremu izobraţevanju informacijske pismenosti in te navade uporablja tudi v praksi,
večje je »samorazsvetljenje«, ki se pojavi še posebej po dolgoročni uporabi (Lau, 2006).
Kadar informacijska pismenost in vseţivljenjsko učenje delujeta skupaj, znatno
izboljšata (Lau, 2006):
-

zbirko osebnih odločitev in moţnosti za posameznika v kontekstu osebnih,
druţinskih in socialnih stvareh;

-

kvaliteto in uporabnost izobraţevanja ter prakse tako v formalnih šolskih okoljih
pred vstopom na delovno mesto kot kasneje v neformalnih poklicnih ali delovnih
praktičnih okoljih;

-

moţnost pridobitve in ohranjanja ţelene sluţbe, vzpenjanje po karierni lestvici z
nagrajevanjem ter sprejemanje boljših poslovnih odločitev;
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uspešno sodelovanje posameznika v socialnem, kulturnem in političnem kontekstu,
tako na ravni lokalne skupnosti kot na višji ravni ter prepoznavanje in
izpopolnjevanje profesionalnih ciljev in ţelja.
Informacijska pismenost je skupek veščin, ki se jih lahko naučimo. Vključuje

posebno drţo za samostojno učenje, uporabo orodij (spletne vaje), uporabo tehnik (delo v
skupinah) ter uporabo metod (zanašanje na mentorje, trenerje in varuhe). V nasprotju pa je
vseţivljenjsko učenje dobra navada, ki mora biti pridobljena in pospremljena s posvojitvijo
pozitivne sestave misli. Pripravljenost za spremembo ter radovednost ali ţe(l)ja po znanju
sta dobrodošla predpogoja za vseţivljenjsko učenje. Informacijska pismenost je pomembna
tudi izven območja knjiţnice in knjiţničarstva. Zato lahko knjiţničarji sluţijo kot
zastopniki sprememb, da pomagajo ostalim strokam razviti in vzpostaviti programe,
projekte in prakso izobraţevanja za informacijsko pismenost (Lau, 2006).
Knjiţnice svoje uporabnike (predvsem starejše) učijo več pismenosti hkrati. A to,
da jih učijo, kako so sestavljena spletna orodja za iskanje, kako z njihovo pomočjo iskati,
kako vrednotiti zadetke, kako vrednotiti spletne strani, kako uporabljati spletne strani
knjiţnic, kako na teh straneh uporabljati podatkovne zbirke in kako se le-te razlikujejo od
iskanja s pomočjo spletnih orodij, lahko označimo kot informacijsko opismenjevanje2
(Gilton, 2012).
Mnogo ciljev informacijskega opismenjevanja sovpada s tradicionalnimi cilji
splošnih knjiţnic. Splošne knjiţnice se zavzemajo za neformalno izobraţevanje, ki
dopolnjuje formalno izobraţevanje v šolah in univerzah, v najboljšem primeru pa tudi
spodbujajo enakost in priloţnost za vsakogar. Splošni knjiţničarji pripomorejo k področju
informacijskega opismenjevanja na splošno tako, da omogočajo izobraţevalne storitve za
zelo raznoliko prebivalstvo, uporabo večjega števila pristopov do poučevanja (kako
ponujati/sluţiti tej populaciji, pomagati različnim skupinam, odnosi z javnostjo,
ustvarjalnost in eksperimentiranje, občutek poslanstva in ideja o »volilni pravici za
informacije«) kot enega izmed nadaljnjih ciljev za informacijsko pismeno druţbo (Gilton,
2012).

2

Informacijsko opismenjevanje je po Bibliotekarskem terminološkem slovarju (2009) »načrtno izobraţevanje za uporabo
informacijskih virov, vključno s poznavanjem razpoloţljivih virov, njihovim iskanjem, vrednotenjem virov in
pridobljenih informacij ter uporabno pridobljenih informacij«.
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programov

informacijske pismenosti in aktivnosti, ker so njihove knjiţnice ali informacijski centri:
repozitoriji znanja, zbiralniki informacij v različnih formatih, centri s knjiţničarji, ki so
informacijski strokovnjaki, oddelki z učnimi prostori, prostori za interakcijo z učnimi
posamezniki in skupinami, prostori za socializacijo znanja, prostori z informacijskimi
svetovalci / referenčnimi specialisti in svetovalci, centri z računalniškim dostopom,
razvojem in komunikacijo znanja, dostopom do interneta – sveta informacij (Lau, 2006).
Standardi IFLA o informacijski pismenosti predstavljajo tri osnovne komponente
informacijske pismenosti (Lau, 2006):
-

DOSTOP (uporabnik dostopa do informacij učinkovito in uspešno):
1) Definiranje in izraţanje informacijske potrebe (definira ali prepozna potrebo po
informacijah; odločitev, da naredi nekaj, da najde informacijo; izrazi in definira
informacijsko potrebo; začne z iskalnim procesom).
2) Lokacija informacije (identificira in vrednoti moţne vire informacij; razvije
iskalne strategije; dostopa do izbranih informacijskih virov; zbere in pridobi
najdene informacije).

-

EVALVACIJA (uporabnik kritično presodi informacijo):
1) Ocenjevanje

informacij

(analizira,

pregleda

in

povzame

informacijo;

generalizira in interpretira informacijo; izbere in sintetizira informacijo;
vrednoti točnost in relevantnost pridobljenih informacij).
2) Organizacija informacij (razvrsti in kategorizira informacijo; grupira in
organizira pridobljene informacije; presodi, katere so najboljše in najbolj
uporabne informacije).
-

UPORABA (uporabnik uporabi informacije natančno in kreativno)
1) Uporaba informacij (najde nov način za komuniciranje, predstavitev in uporabo
informacije; uporabi pridobljene informacije; se nauči ali ponotranji informacije
kot osebno znanje; predstavi informacijski produkt).
2) Sporazumevanje in etična uporaba informacij (razume etično uporabo
informacij; spoštuje legalno uporabo informacij; posreduje informacije tako, da
upošteva intelektualni vloţek in navede vir).
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NOVO PRIPOROČILO INFORMACIJSKE PISMENOSTI ZA VISOKOŠOLSKO
IZOBRAŢEVANJE
Kot v vsaki stroki se tudi znotraj informacijske pismenosti dogajajo spremembe, še

posebej na posodabljanju koncepta informacijske pismenosti. Minilo je več kot petnajst let
od objave dela Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem šolstvu (slovenski
prevod smo dobili leta 2010)3. V dokumentu je bilo takrat predstavljenih pet meril, ki se
osredotočajo na iskanje, pridobivanje, kritično vrednotenje in uporabo informacij ter
razumevanje primerne uporabe pridobljenih informacij, skupaj pa se povezujejo s
preostalimi modeli informacijskega opismenjevanja. To je predstavljeno na Sliki 2.
Visokošolski knjiţničarji in njihovi sodelavci v visokošolskem izobraţevanju so se
odločili predstaviti rezultate svojega dela na področju informacijske pismenosti. Opisali so
učne pripomočke in vire, ki so jih razvile ustanove, ki so vpeljale koncepte informacijske
pismenosti v učne načrte (Framework, 2016). Tako je nastal dokument z naslovom
Framework for information literacy for higher education (Priporočilo informacijske
pismenosti za visokošolsko izobraţevanje). S sprejetjem novega dokumenta so stara
merila, ki so bila v veljavi do leta 2016, prenehala veljati. Ta dokument v slovenščino še ni
preveden, zato gre v našem delu za predlog prevoda. Novo priporočilo je omogočilo
knjiţničarjem, ostalim zaposlenim na fakultetah in drugim institucionalnim partnerjem, da
preoblikujejo predavanja, naloge, tečaje in celo učne načrte, da poveţejo informacijsko
pismenost z učnim doseţkom študentov, sodelujejo pri pedagoških raziskavah in
vključevanju študentov v te raziskave, oblikujejo širše pogovore o učenju študentov in
poučevanju ter ocenjujejo učenje na lokalnem nivoju in širše.

3

Izvirnik Information Literacy Competency Standards for Higher Education je nastal leta 2000.
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Slika 2: Izhodišča standardov in meril, ki opredeljujejo IP v visokem šolstvu4
Dokument Framework (2016) temelji na delfi metodi, ki je predstavila večje število
»mejnih konceptov« (threshold concepts)5 v informacijski pismenosti, oblikovana pa je z
novimi idejami in poudarki za mejne koncepte. Dva dodana elementa ponazarjata
pomembne učne cilje povezane s temi koncepti. To sta: praktična znanja (knowledge
practices), ki so prikaz načinov, s katerimi lahko študenti povečajo razumevanje teh
konceptov informacijske pismenosti ter dispozicije (dispositions), ki opisujejo načine za
obravnavanje čustvene, odnosne ali vrednostne dimenzije učenja. Priporočilo je razdeljeno

4

Objavljeno v članku Analiza informacijske pismenosti študentov sedmih slovenskih fakultet po merilih in kazalcih
ACRL (Boh Podgornik, 2016).
5
Mejni koncepti so jedrni ali temeljni koncepti, ki, ko jih učenec osvoji, ustvarijo nove perspektive in poti do
razumevanja discipline ali pa zahtevne domene znanja. Takšni koncepti proizvajajo spremembe v učencu; brez njih
učenec ne osvoji strokovnosti na področju znanja. Mejne koncepte si lahko zamislimo kot portal, skozi katerega mora
učenec iti, da razvije nove perspektive in širše razumevanje.
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v šest okvirjev (v angleščini so razvrščeni po abecedi, a je vrstni red uporabe lahko
drugačen):
-

avtorstvo je sestavljeno in kontekstualno (Authority is constructed and contextual);

-

ustvarjanje informacij kot proces (Information creation as a process);

-

informacija ima vrednost (Information has value);

-

raziskava kot poizvedba / povpraševanje (Reasearch as inquiry);

-

znanstvena študija kot pogovor (Scholarship as conversation);

-

iskanje kot strateško raziskovanje (Searching as strategic exploration).
Priporočilo temelji tudi na konceptu metapismenosti6 (metaliteracy), ki predstavlja

prenovljeno verzijo informacijske pismenosti kot sklop splošnih zmoţnosti, v katerem so
študenti uporabniki in avtorji informacij, ki lahko uspešno sodelujejo v učnih skupnostih.
Metapismenost

zahteva

vedenjsko,

čustveno,

kognitivno

in

metakognitivno

(metacognitive) zavzetost z informacijskim ekosistemom (information ecosystem).
Priporočilo je odvisno od temeljnih idej metapismenosti, s posebnim poudarkom na
metakogniciji ali kritični samorefleksiji, saj je ključnega pomena, da postane bolj
samoumevno v tem hitro spreminjajočem se ekosistemu. Priporočilo predvideva, da je
informacijska pismenost kot lok učenja skozi celotno študentovo akademsko kariero in jo
zdruţuje z drugimi akademskimi in socialnimi učnimi cilji. Tako razširi definicijo
informacijske pismenosti z namenom, da poudari dinamiko, fleksibilnost, posameznikovo
rast in skupinsko učenje: »Informacijska pismenost je nabor integriranih sposobnosti, ki
zajemajo reflektivno odkrivanje informacij; razumevanje, kako informacije nastanejo in se
jih vrednoti ter uporabo informacij za ustvarjanje novega znanja in etično sodelovanju v
učnih skupnostih« (Framework, 2016, str. 3).

6

V zadnjih letih sta na področju metapismenosti največ objavljala Thomas P. Mackey in Trudi E. Jacobson, ki sta
napisala delo Metaliteracy: Reinventing Information Literacy to Empower Learners (2014). Zapisala sta, da biti
metapismen za posameznika pomeni, da razume svoja znanja pismenosti in moţnosti za izboljšanje ter sprejemanje
odločitve o svojem učenju. Metapismenost je zmoţnost kritičnega samopresojanja različnih kompetenc in prepoznavanje
posameznikove potrebe po povezovanju pismenosti. Metapismen posameznik se je zmoţen prilagoditi spreminjajočim se
tehnologijam in učnim okoljem, hkrati z zdruţevanjem in razumevanjem odnosov med sorodnimi pismenostmi.
Večinoma lahko razvoj izraza metapismenost zasledimo v povezavi s študijami pismenosti.
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Novih 6 okvirjev:


Avtorstvo je sestavljeno in kontekstualno

Strokovnjaki razumejo, da je avtorstvo vrsta priznanega ali uveljavljenega znotraj
skupnosti. Na avtorstvo gledajo z informiranim skepticizmom, odprtostjo za nove
perspektive, dodatnimi glasovi in spreminjanjem miselnosti v šolah. Strokovnjaki
razumejo potrebo po ugotavljanju veljavnosti informacij, ki so jih ustvarili različni avtorji
in priznavanju nekaterih virov avtorjev nad drugimi, zlasti glede pogledov drugih ljudi,
spola, spolne usmerjenosti in kulturnih usmeritev. Poznavanje koncepta omogoča
začetniku kritično presojo vseh dokazov – ali je to kratek zapis na blogu ali strokovno
pregledan konferenčni prispevek, pri čemer sprašujejo relevantna vprašanja o izvoru,
kontekstu in ustreznosti za določeno informacijsko potrebo. Spoštujejo strokovnost avtorja,
a ostajajo skeptični do sistemov, ki jih je ustvaril avtor in avtorjevih ustvarjenih informacij.
Začetniki se naslanjajo na osnovne indikatorje avtorstva, kot so tipi publikacij ali avtorjeve
reference, strokovnjaki pa prepoznajo miselne šole ali specifične strokovne paradigme.
Med praktičnimi znanji, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te sposobnosti
informacijske pismenosti, so prepoznavanje različnih tipov avtorstva (predmet strokovnega
znanja, druţbeno stališče, posebne izkušnje); uporaba različnih raziskovalnih pripomočkov
in indikatorjev avtorstva za določanje veljavnosti virov; postavljanje vprašanj o avtorstvu
različnih virov, kljub temu, da je avtorstvo prepoznano preko znanih akademikov in
strokovnega gradiva; prepoznavanje, da je lahko avtorska vsebina predstavljena formalno
ali neformalno in lahko vsebuje vire različnih tipov medijev; razumevanje povečane
socialne narave informacijskega ekosistema, kjer se avtorstva povezujejo med seboj in
virov, ki jih razvijejo skozi čas. Med dispozicijami, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te
sposobnosti informacijske pismenosti, so razvijanje in ohranjanje odprtosti, ko se soočijo z
raznolikimi in včasih konfliktnimi stališči; motiviranje samih sebe pri iskanju avtorskih
virov, prepoznavanje avtorstva je lahko podeljeno ali manifestirano na nepričakovan način;
razvijanje zavedanja o pomembnosti vrednotenja vsebine z zadrţkom in samozavedanjem
lastnih predsodkov in pogledov na svet; zavedanje, da ohranjanje teh odnosov in ravnanj
zahteva nenehno samovrednotenje.


Ustvarjanje informacij kot proces

Proces ustvarjanja informacij lahko pripelje do vrste informacijskih oblik in
načinov dostave, zato strokovnjaki ne upoštevajo oblik pri izbiri virov, ki jih bodo
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uporabili. Prepoznajo, da so informacijske stvaritve vrednotene drugače v različnih
kontekstih (npr. v visokošolskem okolju ali na delovnem mestu). Urejanje pred- in poizdaji
ali recenzijski postopek sta lahko indikatorja kvalitete. Dinamična narava ustvarjanja in
razširjanja informacij zahteva nenehno pozornost pri razumevanju razvijajočega postopka
ustvarjanja. Strokovnjaki vidijo tako osnovne procese ustvarjanja kot tudi končni izdelek
za kritično vrednotenje uporabnosti informacij. Začetniki pa začenjajo prepoznavati
pomembnost procesa ustvarjanja, ki jih vodi do bolj in bolj zahtevnega izbora pri
povezovanju informacijskih izdelkov z njihovimi informacijskimi potrebami.
Med praktičnimi znanji, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te sposobnosti
informacijske pismenosti, so ubeseditev zmoţnosti in omejitve razvoja informacij med
različnimi procesi ustvarjanja; ocenjevanje povezanosti med stvaritvenim procesom
informacijskega izdelka in določeno informacijsko potrebo; ubeseditev tradicionalnih in
pojavljajočih postopkov procesov ustvarjanja in razširjanja v posameznih disciplinah;
prepoznavanje tega, da so lahko informacije videne drugače glede na format, v katerem jih
najdemo; prepoznavanje udeleţenosti informacijskih formatov, ki vsebujejo statične in
dinamične informacije; spremljanje vrednosti, ki jo vsebujejo določeni tipi informacijskih
izdelkov v raznolikih kontekstih; prenašanje znanja o zmoţnostih in omejitvah za nove tipe
informacijskih izdelkov; razvijanje (v lastnem procesu ustvarjanja) razumevanja, da
njihove odločitve vplivajo na namen, zaradi katerega bodo informacijski izdelki
uporabljeni in kakšno sporočilo izraţa. Med dispozicijami, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo
te sposobnosti informacijske pismenosti, so nagnjenost k iskanju značilnosti informacijskih
izdelkov, ki nakazujejo osnovni proces ustvarjanja; sprejemanje postopka povezovanja
informacijske potrebe s primernim izdelkom; sprejemanje tega, da se je prvi povod
nastanka informacij začel skozi komunikacijo v obsegu različnih formatov in metod;
sprejemanje večpomenskosti, ki obkroţa potencialno vrednost stvarjenja informacij,
izraţenih v pojavljajočih se formatih in metodah; upiranje nagnjenju, da enačijo format z
osnovnim procesom ustvarjanja ter razumevanje, da so različne metode širjenja informacij
z različnimi nameni na voljo za njihovo uporabo.


Informacija ima vrednost

Informacije imajo več dimenzij vrednot; so proizvod, sredstvo za izobraţevanje, ali
pa sredstvo za vpliv, dogovarjanje ter razumevanje sveta. Pravni in socialnoekonomsko
interesi vplivajo na razvoj in prenašanje informacij. Pomen informacij se kaţe v različnih
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kontekstih, tako v zaloţniških praksah kot tudi v dostopu do informacij, popredmetenju
osebnih informacij in zakonih o intelektualni lastnini. Začetniki v stroki se lahko soočajo z
razumevanjem različne vrednosti informacij v okolju, kjer je na voljo veliko "prostih"
informacij in z njimi povezanih servisov. Koncept intelektualne lastnine jim je predstavljen
skozi pravila citiranja in opozorilih o plagiatorstvu ter zakonih o avtorskih pravicah. Kot
ustvarjalci in uporabniki informacij, strokovnjaki razumejo svoje pravice in dolţnosti, ki
jih imajo pri sodelovanju v znanstveni skupnosti. Razumejo, da se vrednote spreminjajo s
strani močnih interesentov, ki potiskajo v ozadje določene glasove. Kakorkoli, na vrednote
lahko vplivajo tudi posamezniki in organizacije, ki ţelijo spremembe zaradi drţavljanske,
gospodarske, druţbene ali osebne koristi. Posameznik je odgovoren za odločanje o tem,
kdaj bo spoštoval in kdaj se bo pritoţil nad trenutnimi pravnimi in socialnoekonomskimi
praksami, ki se zadevajo vrednosti informacij.
Med praktičnimi znanji, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te sposobnosti
informacijske pismenosti, so dajanje priznanja originalnim zamislim drugih z ustreznim
dodeljevanjem in citiranjem; razumevanje, da je intelektualna lastnina zakonita in socialna
"gradnja", ki je odvisna glede na kulturo; pojasniti namen in značilnosti avtorskih pravic,
pravične uporabe, odprtega dostopa in javnih domen; razumevanje, kako in zakaj so
nekateri posamezniki ali skupine vključeni v premajhnem številu ali sistematično
potisnjeni v ozadje znotraj sistema, ki ustvarja in širi informacije; prepoznavanje problema
dostopa oziroma pomanjkanje le-tega do informacijskih virov; odločanje, kje in kako so
njihove informacije objavljene; razumevanje, kako uporaba osebnih podatkov v
komercialne namene in spletnih interakcij vpliva na informacije, ki jih prejmejo in na
informacije, ki jih ustvarijo ali širijo po spletu; ozaveščene izbire v zvezi z njihovimi
spletnimi dejavnostmi ter poznavanje vprašanj povezanih z zasebnostjo in komercializacijo
osebnih podatkov. Med dispozicijami, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te informacijske
pismenosti, so spoštovanje originalnih ideje drugih; cenjenje sposobnosti, časa in truda,
potrebnega za ustvarjanje znanja; videnje samih sebe kot tistih, ki prispevajo k
informacijskemu trg in ne samo kot porabnikov le-tega ter nagnjenost k preverjanju lastnih
informacijskih privilegijev (pravic, prednosti).


Raziskava kot poizvedba

Raziskovanje je iterativno in se zanaša na postavljanje še posebej kompleksnih ali
novih vprašanj, katerih odgovori povzročijo nova vprašanja ali vrsto poizvedovanj za
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katerokoli področje. Strokovnjaki vidijo poizvedovanje kot proces, ki se osredotoča na
problem ali vprašanja znotraj ali med disciplinami, ki so odprta ali nerešena. Prepoznajo
sodelovalni trud znotraj discipline, da ponudijo znanje na tem področju. Ta proces
poizvedovanja sega preko akademskega sveta v širšo skupnost in se lahko osredotoča na
osebne, profesionalne in socialne potrebe. Spekter poizvedovanj se razteza od postavljanja
enostavnih vprašanj, ki se zanašajo na osnoven povzetek znanja, do bolj in bolj
sofisticiranih zmoţnosti za izboljšanje (prečiščevanje) raziskovalnih vprašanj, uporabe
naprednejših raziskovalnih metod in raziskovanja različnih vidikov neke discipline.
Začetniki pridobivajo strateška stališča za poizvedovanje in povečan repertoar metod
raziskovanja/preiskovanja.
Med praktičnimi znanji, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te sposobnosti
informacijske pismenosti, so oblikovanje vprašanj za raziskavo, ki temeljijo na vrzeli v
informacijah ali na ponovnem proučevanju obstoječih, po moţnosti nerazjasnjenih
informacij; določanje primernega obsega preiskovanj; soočanje s kompleksnim
raziskovanjem preko razbijanja kompleksnih vprašanj npr. v laţje, v obsegu preiskovanja;
uporabljanje raznih raziskovalnih metod glede na potrebe, okoliščine in tipe
poizvedovanja; nadzorovanje zbranih informacij in ocenitev vrzeli in slabosti;
organiziranje informacij na razumljiv način, sintetiziranje idej zbranih iz različnih virov ter
povzemanje preudarnega zaključek, ki temelji na analizi in interpretaciji informacij. Med
dispozicijami, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te sposobnosti informacijske pismenosti,
razmišljanje o raziskavah kot odprtem raziskovanju in vključevanju informacij; zavedanje,
da vprašanje lahko deluje enostavno, vendar še vedno moteče in pomembno za
raziskovanje; spoštovanje intelektualne radovednosti v razvijanju vprašanj in učenju novih
preiskovalnih metod; ohranjanje odprtega uma (je brez predsodkov) in kritične
naravnanosti; cenjenje vztrajnosti, prilagodljivosti, fleksibilnosti in priznavanje, da lahko
dvoumnost pripomore k raziskovalnem procesu; iskanje različnih stališč med zbiranjem in
preverjanjem informacij; iskanje primerne pomoči, če je potrebna, sledenje etičnim in
pravnim smernicam pri zbiranju in uporabi informacij ter prikazovanje intelektualne
skromnosti (npr. prepozna lastne intelektualne ali praktične omejitve).


Znanstvena študija kot pogovor

Skupnosti akademikov, raziskovalcev ali strokovnjakov se skozi čas zapletajo v
neprenehne debate o novih vidikih in odkritjih zaradi različnih perspektiv in interpretacij.
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Raziskave v akademskih in strokovnih področjih so diskurzivne narave. V njih se
ideje postavijo, predebatirajo in pretehtajo ena proti drugi tekom daljšega časovnega
obdobja. Namesto, da bi iskali samostojne odgovore na kompleksna vprašanja,
strokovnjaki razumejo, da je lahko določen problem karakteriziran s strani večih perspektiv
kot del tekočega pogovora, v katerem uporabniki informacij in ustvarjalci pridejo skupaj in
predebatirajo pomen. Razumejo tudi, da čeprav so nekatere teme pridobile odgovor tekom
procesa, poizvedba mogoče nima enega samega neizpodbitnega odgovora. Zato so
nagnjeni k iskanju večih vidikov, ne samo tistih, ki jih poznajo. Ti vidiki so lahko tudi v
samostojnih pogovorih, stroki ali drugih področjih. Čeprav lahko začetniki in strokovnjaki
enakopravno sodelujejo v pogovoru, lahko uveljavljene moči in struktura avtorstva vpliva
na njihovo sposobnost v sodelovanju, pri čemer imajo privilegij izraziti določene besede in
informacije. Razvijaje seznanjenosti z viri dokazov, metodami in načini diskurza na nekem
področju pomaga začetnikom, da vstopijo v pogovor. Nove oblike akademskih in
raziskovalnih pogovorov zagotavljajo več priloţnosti, pri katerih ima večje število
posameznikov moţnost za izraţanje mnenja v pogovoru. Priznavanje avtorstva za
relevantne pretekle raziskave je nujno za sodelovanje v pogovoru. Omogoča, da se
pogovor premakne naprej in krepi posameznikov glas v pogovoru.
Med praktičnimi znanji, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te sposobnosti
informacijske pismenosti, so citiranje dela drugih v lastnih informacijskih prispevkih
(produkcijah/izdajah); prispevanje k akademski debati na primarni ravni kot so lokalna
spletna skupnost, vodene razprave, dodiplomske raziskovalne revije, predstavitve ali
plakati na konferencah; prepoznavanje ovir vstopa v akademski pogovor (debato) preko
različnih prizorišč; kritično presojanje prispevka drugih v sodelovalnem informacijskem
okolju; prepoznavanje prispevka, ki ga imajo določeni članki, knjige in ostala akademska
dela na znanost discipline; povzemanje sprememb v akademskem vidiku na določeno temo
znotraj specifične discipline v daljšem časovnem obdobju; prepoznavanje, da mogoče
določeno akademsko delo ne predstavlja enotnega ali celo večinskega pogleda na problem.
Med dispozicijami, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te sposobnosti informacijske
pismenosti, so prepoznavanje, da mnogokrat vstopajo v tekočo akademsko debato in ne
dokončano; iskanje pogovorov, ki se tičejo njihovega raziskovalnega področja; videnje
samih sebe tudi kot avtorje študij in ne samo porabnike le-teh; prepoznavanje, da lahko
akademski pogovori potekajo na različnih prizoriščih; začasno preklicati presojo o
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vrednosti določenega dela, dokler večja vsebina za akademsko razpravo ni bolj razumljena;
razumevanje odgovornosti, ki pride z vstopom v razpravo preko participatornih kanalov;
cenjenje vsebine ustvarjene za uporabnika in ocenjevanje prispevkov drugih; spoznavanje,
da sistem priviligira avtorstvo in da jezik in samo področje delovanja nimata vpliva, da bi
razkrila njihovo zmoţnost za sodelovanje in vključevanje.


Iskanje kot strateško raziskovanje

Iskanje informacij je pogosto nelinearno in ponavljajoče, zahteva pa vrednotenje
širokega nabora informacijskih virov in mentalno fleksibilnost za iskanje alternativnih poti
med razvojem novega razumevanja. Dejanje iskanja se pogosto začne z vprašanjem za
iskanje potrebnih informacij. Obsega poizvedovanje, odkrivanje, naključno iskanje tako
relevantnih virov kot tudi metod dostopa do teh virov. Strokovnjaki se zavedajo, da je
iskanje informacij vsebinska, zapletena izkušnja, ki vpliva in na katero vplivajo preko
kognitivnih, čustvenih in socialnih dimenzij iskalca. Začetniki iščejo v omejem številu
virov, strokovnjaki pa iščejo bolj široko in globoko, da določijo najbolj primerne
informacije znotraj obsega projekta. Prav tako pa začetniki uporabljajo manjše število
iskalnih strategij, strokovnjaki pa izbirajo med različnimi iskalnimi strategijami, odvisno
od virov, obsega in konteksta informacijske potrebe.
Med praktičnimi znanji, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te sposobnosti
informacijske pismenosti, so določitev začetnega obsega naloge, potrebne za izpolnitev
njihovih informacijskih potreb; zainteresirane skupine kot so akademiki, organizacije,
vlade in industrije, ki si lahko pripravijo informacije o določeni temi in potem določijo,
kako dostopati do teh informacij; izkoriščanje divergentnega (moţganska nevihta) in
konvergentnega (npr. izbira najboljšega vira) mišljenja med iskanjem; povezovanje
informacijske potrebe in iskalne strategije s primernim iskalnim orodjem; oblikovanje in
izboljšanje potreb in iskalnih strategij, če je to potrebno glede na iskalne rezultate;
razumevanje, kako so informacijski sistemi (npr. zbirke zapisanih informacij) organizirani
z namenom dostopa do relevantne informacije; primerna uporaba različnih tipov iskalnih
jezikov (npr. kontrolirani slovar, ključne besede, naravni jezik) ter učinkovito upravljanje
iskalnih procesov in rezultatov. Med dispozicijami, ki jih pridobijo tisti, ki razvijejo te
sposobnosti informacijske pismenosti, so izkazovanje mentalne fleksibilnosti in
ustvarjalnosti; razumevanje, da prvi koraki pri iskanju ne prinašajo vedno primernih
rezultatov; zavedanje, da se informacijski viri razlikujejo po vsebini in obliki ter imajo
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različno pomembnost in vrednost glede na potrebe in naravo iskanja; iskanje svetovanja
med strokovnjaki, kot so knjiţničarji, raziskovalci in profesionalci; prepoznavanje
vrednosti brskanja in ostalih metod zbiranja informacij ter vztrajanje pri soočanji z izzivi
pri iskanju in vedenje, kdaj imajo dovolj informacij za dokončanje informacijske naloge.
Študenti imajo večjo vlogo in odgovornost v ustvarjanju novega znanja, v
razumevanju okvira in spreminjajoče dinamike sveta informacij ter etični uporabi
informacij, podatkov in znanstvenih študij. Profesorji imajo večjo odgovornost v pripravi
učnih načrtov in nalog, ki vzpodbujajo okrepljeno sodelovanje z glavnimi idejami o
informacijah in znanstvenimi študijami znotraj njihovih disciplin. Knjiţničarji pa imajo
večjo odgovornost pri posredovanju in širjenju znanja med študenti kot tudi pri
oblikovanju povezovalnega učnega načrta za informacijsko pismenost v širšem
sodelovanju s profesorji (Framework, 2016).
2.5

IZOBRAŢEVANJE ODRASLIH IN VSEŢIVLJENJSKO UČENJE V SLOVENIJI
V Sloveniji se je izobraţevanje namenjeno izključno starejšim začelo leta 1984, ko

je bil uveden prvi eksperimentalni izobraţevalni program za starejše. Leta 1986 je nastala
pobuda za ustanovitev Univerze za tretje ţivljenjsko obdobje, ki je nastala v okviru
Andragoškega društva, danes pa deluje samostojno (Kump in Jelenc-Kraševec, 2010). Prvi
cilji Univerze so bili »vseţivljenjsko izobraţevanje, spreminjanje pogleda na vlogo
posameznika v izobraţevanju, uvajanje drugačnih metod s poudarkom na dialoškem
učenju. Pomemben cilj je bila tudi vključitev starejših odraslih v druţbeni in ekonomski
razvoj« (Slovenska univerza za tretje ţivljenjsko obdobje, 2016). Danes se imenuje
Slovenska univerza za tretje ţivljenjsko obdobje in v nacionalno mreţo vključuje 52
univerz v enainpetdesetih krajih po Sloveniji (Slovenska univerza za tretje ţivljenjsko
obdobje, 2018).
Dodatne nove moţnosti izobraţevanja za starejše odrasle so se v Sloveniji pojavile
predvsem po letu 1990. Takšna moţnost so študijski kroţki, pri katerih so teme navezane
na ljudsko izročilo, navade in običaje. Zaradi svoje demokratične oblike učenja pa se lahko
vpeljuje tudi v organizacije, kjer bivajo ali delujejo starejši (Kump in Jelenc-Kraševec,
2010).
Najvidnejši projekt za promocijo in manifestacijo na področju izobraţevanja in
učenja v Sloveniji prinaša Teden vseţivljenjskega učenja (TVU), ki ga usklajuje in prireja
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Andragoški center Slovenije z raznimi ustanovami, skupinami in posamezniki v Sloveniji
in onkraj naših meja. Tako prispevajo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se deţela«
ter pomagajo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju
izobraţevanja. Takšni tedni potekajo vse od leta 1996 (Teden vseţivljenjskega učenja,
2016).
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SPLOŠNE KNJIŢNICE KOT PONUDNIKI VSEŢIVLJENJSKEGA UČENJA
Med ponudniki vseţivljenjskega učenja in izobraţevanja so tudi knjiţnice. Začne se

ţe v splošnih knjiţnicah, nadaljuje v šolskih ter visokošolskih, kasneje sledi spet vrnitev v
splošne. V času, ko smo v delovnem razmerju, je moţen tudi obisk specialne knjiţnice.
Seveda pa to ne poteka linearno, temveč se prepleta, saj lahko na primer ob šolski knjiţnici
še vedno obiskujemo splošno.
Po M. Kahlert (2000) je vseţivljenjsko učenje vseobsegajoča filozofija, ki preţema
vsako stopnjo ponudbe splošne knjiţnice, saj je tista učna institucija, ki prepozna najširšo
obliko uporabnikov. To je razvidno iz njihove ponudbe za različne starostne ter manjšinske
skupine. Preko različnih virov, aktivnosti in posebnih programov skuša splošna knjiţnica
razviti moţgane mladih, stimulirati odrasle ter neprenehno spodbujati starejše odrasle.
Skupina, ki je pripravila Strategijo razvoja slovenskih splošnih knjiţnic (2013–
2020), meni, da je splošna knjiţnica »oblikovana kot prostor navdiha (branje, razmišljanje,
različni mediji, lastna ustvarjalnost, igra), kot prostor učenja (neformalno izobraţevanje,
priloţnostno učenje, samostojno učenje, svetovanje, pomoč, informiranje o moţnosti
dostopa do znanja) ter kot prostor srečevanj in druţenj (javne debate, predavanja, diskusije,
delavnice, razstave in koncerti)« (Podbreţnik in Bojnec, 2015).
Sistem splošne knjiţnice je pravzaprav sedeţ skupnostnega vseţivljenjskega učenja
– omogoča priloţnosti posameznikom in socialnim skupinam, da sodelujejo v učenju –
preko prostočasnih in informacijskih publikacij, multimedijskih formatov kot so spletni
viri, v formalnih programih in/ali se naučiti po naključju preko brskanja tako po
knjiţničnih policah kot po spletu (Kahlert, 2000). Rezultati projekta, ki jih je prikazala M.
Kahlert (2000), so pokazali povečano znanje, socialno interakcijo, opolnomočenje in
samostojnost, mentalno stimulacijo, razvoj novih znanj in prebujanje novih talentov,
premikanje generacijskih preprek, pripadnost skupnosti, prepoznavanje vrednosti odraslih
v skupnosti, zavedanje o virih in servisih splošne knjiţnice. Ocenjevalni obrazec je
vseboval: demografske značilnosti, vrednost programa, ozaveščenost o staranju in
starajočih, skupno oceno programa ter učinkovitost promocijskega gradiva in oglasov:
-

vrednotenje programa - naučili so se novega znanja, njihovo znanje se je povečalo,
prebudilo se je novo zanimanje, pridobili so na socialni interakciji, razvili so novo
spretnost.
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celotna evalvacija programa - program je zadostil njihovim pričakovanjem, vsebina
je bila visoko zastavljena, predstavljalci so delali na visokem nivoju, prostor je bil
visoko standarden.
Kahlertova (2000) je še zapisala, da so s pomočjo teatra obiskali nekaj domov za

ostarele v tistem območju ter predstavili program. Preko dramske igre in glasbe so
stanovalcem v domu obudili mnoge spomine. Projekt je pokazal, da so se ljudje začeli
zavedati splošne knjiţnice in tega kar ponuja, hkrati pa je pripomogel tudi k procesu
vseţivljenjskega učenja.
Poleg brezplačne izposoje so splošne knjiţnice razširile svoje storitve tudi tako, da
na različne načine zagotavljajo raznolike materiale, nudijo pomoč uporabnikom pri učenju,
kako napisati in uporabljati komunikacijsko tehnologijo, jim pomagajo naučiti se brati
vizualno, zagotavljanjo alternativne učne strani za posebne skupine ljudi ter zagotavljajo
prostor za sejme, praznovanja in drţavljanstvo (Yancey, 2005).
Za razliko od šol, ki preko kurikuluma načrtujejo, kaj in kdaj se morajo učiti, se
splošne knjiţnice obračajo na svoje uporabnike, da jim same povedo, kaj in kdaj se morajo
učiti in da se na to potrebo odzovejo, ko jo potrebujejo, pri čemer knjiţničarji vskočijo za
pomoč (Yancey, 2005). Zakaj se splošne knjiţnice niso izgubile oziroma doţivljajo novo
renesanso? Ker niso nasprotovale novi tehnologiji. Še več, oblikovale so nove programe,
kjer tiskano sobiva z novimi oblikami informacijske predstavitve (Yancey, 2005).
Pomoč ohranitve vseţivljenjske pismenosti za uporabnike pomeni pomoč pri
uporabi različnih besedil, tiskanih in multimedijskih. Digitalna tehnologija pa prinaša tudi
moţnost razvrščanja, organiziranja, katalogiziranja in kroţenja gradiva/materiala na nov
način – spletne strani knjiţnic, servis Vprašaj knjiţničarja ter spletni sistem za izposojo
knjig. Knjiţnice pridobijo na pomembnosti tudi zato, ker omogočajo uporabnikom, da
glasno goorijo, s seboj prinesejo pijačo in hrano, študirajo, se druţijo, načrtujejo, ustvarjajo
in nastopajo s prijatelji. Sedaj so to socialni prostori in prostori za samostojno učenje
(Yancey, 2005).
Knjiţnice pomagajo uporabnikom ustvarjati toliko kot uporabljati ter povezujejo
oboje skupaj. To je privlačno za obe strani učenca: stran, ki se ţeli učiti od drugih in stran,
ki ţeli deliti znanje z drugimi. Splošne knjiţnice so razširile ponudbo svojih servisov in
gradiva s pomočjo uporabe številnih fizičnih lokacij, mobilnih enot, telefonskega sistema,
spleta in povezav na druge spletne strani. Gradivo, ki ga pridobijo, pospremijo z obiski
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avtorjev le-teh. Razširili so svoje storitve: individualna pomoč, enodnevne delavnice,
seminarji, predavanja, festivali. Povezujejo se z javnimi in privatnimi ustanovami – šolami,
fundacijami, agencijami in na tak način razširijo svoje servise, svojo kredibilnost in
finance. Knjiţnice so naklonjene neodvisnemu učenju za vse svoje uporabnike (Yancey,
2005).
J. Štendler (2010) piše, da ima poleg brezplačnosti velik pomen za tečajnike
(starejše osebe, brezposelne) tudi to, da so v skupini sebi enakih. Individualno svetovanje
je še vedno najbolj učinkovito. Prednost splošnih knjiţnic pred drugimi (neformalnimi)
izobraţevalnimi ustanovami pa je tudi odprtost in dostopnost uporabnikom vseh starostnih
in interesnih skupin.
Izobraţevanje vse bolj postaja temeljna dejavnost knjiţnic, zlasti če izobraţevanje
oziroma učenje razumemo v širšem smislu trajnega razvijanja posameznikovih sposobnosti
na delovnem, osebnostnem in druţbenem področju. Splošna knjiţnica ima tudi
povezovalno vlogo, saj se pri izvajanju dejavnosti pogosto posvetuje z ustanovami in
posameznimi skupinami na lokalni ravni, k druţenju in (med)generacijskem povezovanju
vabijo tudi uporabnike (Štendler, 2010).
Splošne knjiţnice morajo svojo ponudbo nenehno širiti, dopolnjevati, jo prilagajati
potrebam okolja, hkrati pa slediti doseţkom in evalvirati rezultate. Učne metode, ki jih pri
tem uporabljajo, pa morajo biti raznolike, s tem se tudi uporabnikom zagotavljajo enake
moţnosti za uspešno učenje. Ločimo dva sklopa učnih metod. V prvem sklopu metod ima
izvajalec neposreden stik z uporabnikom preko pogovorov in predavanj, delavnic,
seminarjev, inštrukcij, pomoči in dajanja informacij ter prireditev. V drugem sklopu
izvajalec nima neposrednega stika z uporabnikom, vanj pa lahko uvrščamo video
predstavitve, internetne strani, obvestila v medijih, letake, prospekte, zloţenke. Knjiţnice
lahko to uporabljajo, a se morajo zavedati finančnega vidika posamezne metode, njenega
učinka ter zahtevnosti priprave (Jazbec, 2007). S. Resman (2003) je knjiţnično dejavnost
razdelila na dva dela: na tradicionalne aktivnosti (promoviranje branja, zagotavljanje
dostopa do informacij) ter aktivnosti, ki so rezultat razvoja v druţbi, kulturi in tehnologiji
in jih knjiţnica izvaja v sodelovanju z drugimi ustanovami in organizacijami. V
prihodnosti bi naj splošne knjiţnice imele tri ključne vloge: potrebe otrok in skrbnikov
(prostor za zabavo, varno in spodbujevalno okolje za šolsko delo in prosti čas), splošne
knjiţnice kot center za neinstitucionalno in neformalno učenje (učne vsebine, tečaji,
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podpora uporabnikom v vseh ţivljenjskih obdobjih) ter širjenje funkcionalno pismene
informacijske druţbe (organizirani obiski knjiţnice, knjiţni kvizi, različne učne vsebine –
kulturnega značaja) (Jazbec, 2007).
Tudi slovenske splošne knjiţnice v svoje programe vključujejo vseţivljenjsko
učenje. Ena izmed takšnih je Mestna knjiţnica Ljubljana, kjer imajo tudi svoj Center za
vseţivljenjsko učenje. Tako je na enem mestu zbrano vse, kar ţelijo ponudniti
uporabnikom svojih storitev.
3.1

MESTNA KNJIŢNICA LJUBLJANA IN CENTER ZA VSEŢIVLJENJSKO
UČENJE
Mestna knjiţnica Ljubljana kot jo poznamo danes deluje šele od leta 2008. Pred

tem je na področju Ljubljane in okolice delovalo 6 različnih knjiţnic skupaj s
podruţnicami – Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Preţihov Voranc, Knjiţnica
Beţigrad, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Joţeta Mazovca ter Slovanska knjiţnica. Seveda pa
se je knjiţničarstvo v osrednji Sloveniji začelo ţe veliko prej.
Leta 1866 je bila v Šentvidu ustanovljena čitalnica, predhodnica Knjiţnice Šentvid,
prav tako pa je postala tudi prva predhodnica Mestne knjiţnice Ljubljana. Predhodnica
Knjiţnice Šiška je bila Narodna čitalnica v Spodnji Šiški leta 1878 (Zgodovina MKL,
2016). Leta 1901 je v okviru mestnega okvira začela delovati Mestna knjiţnica, ki je
zbirala strokovno gradivo mestne uprave. Na pobudo upravnika knjiţnice Antona Aškerca
pa so začeli zbirati vse na Slovenskem in v tujini izhajajoče slovenske časnike. Kasneje je
knjiţnica začela pridobivati gradivo drugih slovanskih jezikovnih skupin ter tako leta 1946
postala Slovanska knjiţnica (Berčič, 2000).
Leta 1911 je bila ustanovljena Šentjakobska knjiţnica (to ime je dobila 1928).
Začetni fond je obsegal 248 slovenskih knjig. S svojim razvojem in pridobljenim gradivom
je postala največja slovenska ljudska knjiţnica na ozemlju Kraljevine Jugoslavije
(Zgodovina MKL, 2016). Šentjakobska knjiţnica se je leta 1952 preimenovala v Mestno
ljudsko knjiţnico. Med zaposlenimi Mestne, Delavske in Pionirske knjiţnice je leta 1978
potekal referendum, na katerem so se odločali o zdruţitvi v eno knjiţnico. Še v istem letu
so sprejeli »Samoupravni sporazum o zdruţitvi v delovno organizacijo Knjiţnico Otona
Ţupančiča (KOŢ) v Ljubljani« ter »Statut KOŢ« (Sto let razvoja, 2011). Leta 1981 so se
formalnopravno zdruţili v Knjiţnico Otona Ţupančiča (Škerl, 2011). Z razvojem
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tehnologije so se stvari začele spreminjati tudi v knjiţnicah. Konec 80. let se je začelo z
uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v slovenskih knjiţnicah. V
KOŢ so to najprej storili na Oddelku za obdelavo in nabavo gradivo tako, da so prenesli
katalog in druge podatkovne baze v računalniško bazo. Seveda so morali za delo z IKT
usposobiti tudi knjiţničarje, ki so vnašali bibliografske zapise v računalniški katalog
(Škerl, 2011). Ob uvajanju IKT v knjiţnice konec 80. let 20. stoletja se je pojavila tudi
potreba po permanentnem računalniškem izobraţevanju uporabnikov, kar je knjiţnici
prineslo novo dodano dejavnost. Tovrstno izobraţevanje je kasneje preraslo v tečaje, ki so
jih izvajali informatiki (Škerl, 2011). Leta 1994 so v knjiţnice uvedli sistem COBISS. Leta
2000 sta se Knjiţnica Beţigrad in Slovanska knjiţnica preselili v nove prostore, prav tako
je nove prostore dobila tudi knjiţnica Šiška (leta 2008). Dogodek, ki je spremenil delo v
samih knjiţnicah, se je zgodil leta 2008, ko se je šest knjiţnic (s svojimi podruţnicami)
zdruţilo v enotno Mestno knjiţnico Ljubljana.
3.1.1

Center za vseţivljenjsko učenje
Center za vseţivljenjsko učenje je bil vzpostavljen leta 2009 v Mestni knjiţnici

Ljubljana, sestavljajo pa ga Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje,
Točke vseţivljenjskega učenja ter Učni center. Del Centra je bilo tudi Središče za mlade,
namenjeno mladim med 15. in 25. letom starosti (dijaki in študenti), vendar pa so ga
opustili. Te enote lahko obiščemo v Knjiţnici Otona Ţupančiča oziroma v knjiţnicah, kjer
storitev deluje. Za bolj vešče spletnega okolja pa je na spletni strani Mestne knjiţnice
Ljubljana zavihek »Izobraţevanje«, kjer so posamezne enote opisane, pri vsaki pa so
navedeni tudi kontakti, na katere se lahko obrnemo. Poleg predstavitev enot sta v tem
zavihku dodana tudi »Ponudba izobraţevanj«, kjer so v sklopih izobraţevalne delavnice,
tečaji in strokovna predavanja z naštetimi dogodki, ki jih v posameznem mesecu prirejajo v
različnih enotah MKL ter »E-učilnica«, kjer so zbrana nekatera gradiva z različnih
področij, nastala pa so v knjiţnici ali pa so dela drugih avtorjev. Zbrana gradiva so: Kviz o
računalništvu, Uporaba računalniške tipkovnice, Kako uporabljamo Google, MS Picture
Manager – terminološki slovar, MS Picture Manager – abecedni slovar, Predstavitev
podatkovnih zbirk MKL (ki ni dostopno), Uporaba knjiţničnega kataloga COBISS/OPAC,
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Delo z računalnikom v OS Windows 7, Uporaba MS Worda 2010, Varna raba interneta ter
Izdelajmo svoj Facebook profil7.
V nadaljevanju so predstavljene vse enote Centra za vseţivljenjsko učenje.
3.1.1.1 Borza znanja
Prva izmed enot Centra za vseţivljenjsko izobraţevanje je Borza znanja. Ta
informacijski servis v KOŢ deluje od leta 1993. Ljudje imajo mnogo raznolikih znanj
(danes sploh ni več nujno, da so jih pridobili s strokovni izobrazbo), še več pa se jih raje
uči na neformalen način. Slovenski Andragoški zavod je leta 1992 po ameriškem zgledu8
razvil projekt Borza znanja, informacijski center, kjer bi se povezali ljudje, ki svoje znanje
posredujejo in ljudje, ki ga iščejo. Projekt v začetku ni bil tako uspešen, vse dokler se ni
preselil v Delavsko knjiţnico, ki je bila tedaj enota KOŢ-a. Takrat je ta projekt zaţivel,
toliko večjega pomena pa je postal za knjiţnico, ki je uvidela, da v Sloveniji potrebujemo
tovrsten način neformalnega, permanentnega izobraţevanja ter v spodbujanju razvoja
splošne kulture vseţivljenjskega učenja ter izboljšanje kvalitete ţivljenja znotraj učeče se
druţbe. Po zgledu Borze znanja v KOŢ so z ustanavljanjem Borz znanj sledile druge
ustanove v Sloveniji, glede na razvit sistem in mreţo Borz znanj, ki delujejo v Sloveniji, pa
je to edinstven primer v svetu (Škerl, 2011).
Program Borze znanja kot je zapisano v knjigi Sto let razvoja knjiţnice Otona
Ţupančiča (2011, str. 84) vsebuje:
-

zbiranje,

urejanje

in

posredovanje

podatkov

o

izobraţevalnih

potrebah

(povpraševanje, ponudbe znanj in informacij) uporabnikov;
-

načrtovanje, realizacijo in verifikacijo novih informacijskih promocijskih strategij o
dejavnosti Borze znanj;

-

pripravo metodoloških instrumentov za kontrolo gibanj ponudbe in povpraševanja;

-

razvijanje strokovnega koncepta in organizacije mreţe regionalnih informacijskih
središč;

-

sodelovanje v konceptualno sorodnih strokovnih projektih znotraj domačih in tujih
izobraţevalnih institucij.

7
8

Dostopno 2. 5. 2018 na https://www.mklj.si/izobrazevanja/e-ucilnica.
V Chicagu ustanovljen »The Learning Exchange«, ki je zrasel v posredovalnico informacij.
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Borza znanja je informacijsko središče, kjer se zbirajo, urejajo in posredujejo
podatki o ljudeh, ki ponujajo ali iščejo različna znanja. Posredovanje informacij je
brezplačno, saj bi profitna dejavnost verjetno od sodelovanja odvrnila veliko ljudi, še
posebej tiste, ki imajo redka in cenjena znanja. Do storitev Borze znanja lahko dostopajo
fizično v Knjiţnici Otona Ţupančiča, preko spleta ali telefona. Obiskovalci za včlanitev
posredujejo svoje osebne podatke, s katerimi Borza ravna v skladu z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov, ob tem pa izrazijo svoje ţelje po znanju, informacijah in spretnostih.
Borza znanja predstavlja dodaten vir podatkov za obiskovalce knjiţnice kot
informacijskega centra, hkrati pa se z obiskom v knjiţnici lahko seznanijo z aktivnostmi
Borze znanja. Redno predstavljajo svojo delovanje in ponudbo gradiva, ki ga potrebujejo
pri delu oz. učenju. Članom je v knjiţnici namenjen razstavni prostor za izdelke ter
prostori, kjer potekajo delavnice, kamor lahko pridejo tudi tisti, ki niso člani knjiţnice
(Škerl, 2011).
3.1.1.2 Borza dela
Druga enota Centra za vseţivljenjsko izobraţevanje je Borza dela. Z rastjo števila
brezposelnih v devetdesetih letih 20. stoletja se je večalo tudi število uporabnikov v KOŢu, ki so iskali gradivo s področij, ki so se navezovali na problematiko brezposelnosti.
Knjiţnica je uvedla brezplačno članstvo za brezposelne, vendar je bilo čutiti potrebe po
nečem drugem, ki pa jih knjiţnica sama brez zunanje strokovne pomoči ne bi zmogla.
Tako je knjiţnica z Zavodom RS za zaposlovanje leta 1997 našla skupen dogovor, ki ji je
omogočil novo dejavnost, Zavodu pa je prinesel boljšo dostopnost do prepotrebnih
informacij. Ker je nov servis prinašal tesno sodelovanje z Borzo znanja, so ga poimenovali
Borza dela. Pred samim začetkom dela je bilo potrebno pridobiti še nekatera strokovna
spoznanja, ki jih je KOŢ dobila z vključitvijo v projekt Public Development Program leta
19969. Po zaključku projekta je KOŢ organizirala posvetovanje slovenskih splošnih
knjiţnic na temo informacijskih središč (Škerl, 2011).
Določili so obseg delovanja servisa, pri čemer so upoštevali tudi slovenske razmere
(Škerl, 2011):

9

-

informacije o dejavnostih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ),

-

informacije o Centrih za socialno delo v RS,

Namen projekta je bil vzpodbujati informacijsko vlogo splošnih knjiţnic (Škerl, 2011).
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-

informacije o agencijah za zaposlovanje,

-

informacije o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti,

-

informacije o naslovih in kontaktnih osebah, na katere se brezposelni lahko še
obrnejo na pomoč, npr. Sindikat brezposelnih, brezplačna pravna pomoč,

-

informacije o literaturi, ki zanima brezposelne in je dostopna iz KOŢ,

-

informacije o moţnostih dodatnega izobraţevanja,

-

osnovno računalniško opismenjevanje,

-

svetovanje in spodbujanje pri iskanju zaposlitve,

-

vsakemu uporabniku Borza nameni toliko časa, kot ga potrebuje.
Vloga Borze dela je posredovanje informacij, znanja in pomoč iskalcem zaposlitve

pri navezavi stikov z različnimi institucijami s področja zaposlovanja in trga delovne sile.
Borza dela ni posredovalnica zaposlitve, njena vloga se pozna predvsem pri posredovanju
informacij ter svetovanju in motiviranju, pomaga poiskati informacije o institucijah, ki bi
uporabnike zanimale ter z njimi navezati stike. Na začetku je ZRSZ pomagal pri
vzpostavitvi vloge v lokalni skupnosti, z razvojem pa je Borza dela postala enakovreden
partner (Škerl, 2011).
Prednost servisa je bila, da so bili zaposleni tudi sami iskalci zaposlitve, ki so dobili
delo na projektu. S tem so na podlagi lastne izkušnje lahko pripravili program in način
dela, ki sta se skozi leta spreminjala, razvijala ter prilagajala potrebam iskalcev zaposlitve,
zakonodaji in trenutni politiki (Škerl, 2011).
Borza dela se uspešno povezuje s sindikatom brezposelnih, klubi iskalcev
zaposlitve, Centri za socialno delo ter ostalimi institucijami, ki imajo koncesijo za
izvajanje dejavnosti, povezane z zaposlovanjem. Seveda se tu niso ustavili, ampak so se
povezali z nevladnimi organizacijami. Teh je danes kar veliko. S pomočjo Borze dela,
Borze znanja in ostalih servisov KOŢ lahko iskalci zaposlitve pridobivajo dodatna znanja
in veščine, ki jim omogočajo, da so na trgu dela konkurenčni. Pri njih je potekala odmevna
okrogla miza o nezaposlenosti med mladimi v Ljubljani, kjer so se srečali vsi, ki se
formalno in neformalno ukvarjajo s to problematiko (Škerl, 2011).
Ker se je število članov večalo, so delavci Borze začeli organizirati tematske
večere. Eden izmed takšnih je potekal pod vprašanjem »Kje pa vas čevelj ţuli?«, z
namenom sprotnega reševanja problemov so povabili tudi strokovnjake iz ZRSZ, s
področja sociale, psihologije in osebnostnega razvoja. Kasneje so se na podlagi potreb in
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ţelja uporabnikov razvile (lastno delo vodje Borze dela) izobraţevalne delavnice v sklopu
Poti do zaposlitve.
3.1.1.3 Središče za samostojno učenje (SSU)
Kot tretjo enoto Centra za vseţivljenjsko učenje predstavljamo SSU. Knjiţnice se
zdijo najprimernejše za neformalno obliko izobraţevanja, še posebej, ko gre za samostojno
učenje. Projekt organiziranega samostojnega učenja je leta 1993 začel razvijati Andragoški
zavod Republike Slovenije z namenom, da vzpostavi in širi samostojno učenje v Sloveniji.
Eden izmed glavnih poglavitnih ciljev je bil zagotoviti dobre učne razmere za vse, ki se
ţelijo učiti samostojno. Tako so se na pobudo Andragoškega zavoda Republike Slovenije
začela razvijati središča za samostojno učenje z ustrezno svetovalno pomočjo in programi
za usposabljanje strokovnih delavcev v teh središčih. Po zgledu angleškega programa
izobraţevanja »Open Learning« so tudi pri nas v lokalnih skupnostih in izobraţevalnih
organizacijah začela nastajati središča, ki so namenjena predvsem odraslim prebivalcem, ki
jim tradicionalno učenje in izobraţevanje zaradi najrazličnejših razlogov nista na voljo ali
jima ne ustrezajo. Nastala je slovenska Mreţa središč za samostojno učenje, kjer ljudje
brezplačno in samostojno utrjujejo in pridobivajo znanje (Škerl, 2011).
Središče za samostojno učenje deluje ţe od začetka, ko so se ta začela pojavljati, od
leta 2003 pa je tudi glavna koordinatorka v Mreţi SSU. Leta 1996 je SSU svoje prostore
dobila na Novih Poljanah, kjer pa dejavnost ni zaţivela, saj je bila preveč odmaknjena.
Razvila se je v okolju Delavske knjiţnice, skupaj sta se preselili v nove prostore na
Kersnikovo 2. Tudi Borzi sta se preselili na to mesto, tako so lahko tudi fizično začeli
delovati medsebojno in neomejeno. V dveh letih so prišli do šestega mesta v merjenju
uspešnosti v slovenski Mreţi SSU (takrat je delovalo 34 središč). Učno gradivo v SSU je
prilagojeno samostojnemu delu v obliki CD-jev, DVD-jev, priročnikov, učbenikov s
podporo multimedijskih računalnikov ter avdio in video predvajalnikov, na voljo so
različni leksikoni, slovarji in drugi učni pripomočki. British Council Slovenija je KOŢ
podaril zbirko pripravljenega gradiva in primere testov za izpite iz angleščine (Škerl,
2011).
Pri izbiri učnih materialov in načina učenja nudijo pomoč strokovno usposobljeni
svetovalci, ki se usposabljajo na temeljnih seminarjih za delo v središčih (pod organizacijo
Andragoškega centra RS). Poleg učenja jezikov je najpogostejša ţelja starejših
udeleţencev, da se naučijo uporabljati računalnik. SSU tudi ponuja redne tečaje
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računalništva in tako pomaga pri računalniškem opismenjevanju uporabnikov (Škerl,
2011).
3.1.1.4 Točke vseţivljenjskega učenja (TVŢU)
Točke

vseţivljenjskega

učenja

so

nastale

kot

rezultat

projekta

Centra

vseţivljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, v okviru MKL pa se odvija kot
redna dejavnost (Točke, 2017).
S pomočjo TVŢU lahko brezplačno pridobivamo nova znanja ali pa pridobljena
utrjujemo. Predstavljajo sodoben, aktiven in učinkovit pristop k učenju s pomočjo
mentorja, ki predlaga in svetuje pri izbiri gradiva, spremlja napredek in spodbuja k dosegi
zastavljenih ciljev. Točke so namenjene predvsem odraslim, ki ţelijo svoja znanja z
različnih področij obnoviti ali nadgraditi samostojno in brezplačno. V pomoč so tudi
mladim, brezposelnim, zaposlenim in starejšim občanom (Točke, 2017).
Točke vseţivljenjskega učenja delujejo v Knjiţnici Joţeta Mazovca, Knjiţnici
Beţigrad, Knjiţnici Rudnik ter Knjiţnici Šiška.
3.1.1.5 Učni center
Učni center, ki je del Centra, za zaposlene in knjiţničarje osrednjeslovenske regije
in celotne Slovenije zagotavlja strokovno izpopolnjevanje. Za zaposlene so organizirana
interna in eksterna izobraţevanja z različnih strokovnih področij, ta pa so pomembna za
učinkovito in kakovostno delo v knjiţnici. Pripravljajo tudi posebne izobraţevalne sklope,
s katerimi ţelijo ugoditi potrebam slovenskih splošnih knjiţnic (Učni center, 2017).
Posebnost učnega centra so »Strokovne srede«, ki so nastale iz potreb po
strokovnem izpopolnjevanju mladinskih in šolskih knjiţničarjev. Prvi strokovni seminar je
bil ţe leta 1956, organizirala ga je Pionirska, redna izobraţevanja pa potekajo od leta 1972,
vsako drugo sredo v mesecu. Program pripravljajo za leto dni vnaprej, programa pa se
udeleţijo knjiţničarji, pedagogi, zaloţniki, uredniki, avtorji ter drugi strokovnjaki s
področja mladinske knjiţevnosti. Organizirajo tudi strokovna posvetovanja, kjer se odpira
prostor za izmenjavo mnenj, idej in strokovnih pobud za nadaljnji kakovostni razvoj na
področjih knjige, branja, znanja in kulture v Ljubljani in tudi širše. Prav tako pripravijo
nabor vsebin in izobraţevanj, ki so v skladu s strateškim načrtom in letnimi plani dela. V
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ponudbi imajo tudi mentorske programe za novo zaposlene, knjiţničarje regije ter študente
bibliotekarstva in drugih študijskih smeri (Učni center, 2017).
Tovrstna izobraţevanja potekajo v Knjiţnici Otona Ţupančiča in v Knjiţnici dr.
Franceta Škerla.
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METODOLOGIJA

4.1

RAZISKOVALNI PROBLEM IN VPRAŠANJA
Center za vseţivljenjsko učenje v Mestni knjiţnici Ljubljana je prvi in največji

tovrstni center pri nas. Ker je nekoliko netipičen za storitve splošnih knjiţnic v Sloveniji in
ker je njegovo delovanje lahko zanimivo tudi za druge slovenske splošne knjiţnice, zlasti
tiste, ki ţe imajo ali bi ţelele vzpostaviti take centre, smo ţeleli v raziskavi opisati njegove
začetke in razvoj, proučiti način delovanja, ugotoviti, kakšne storitve ponuja, koliko in
katere storitve tudi izvaja ter kakšna znanja potrebujejo zaposleni v Centru pri svojem delu.
Ob tem nas je zanimalo tudi, kakšno je mnenje uporabnikov o storitvah, ki jih v Centru
ponujajo, razlogi za izbiro teh storitev, v kolikšni meri storitve uporabljajo, kakšno je
njihovo zadovoljstvo z danimi storitvami ter kaj z obiskom pridobijo.
V strateških načrtih, letnimi načrtih in letnih poročilih MKL nas zanima:
-

kdaj in kolikokrat se v strateških načrtih pojavi CVŢU;

-

koliko oddelkov in kakšne storitve CVŢU so omenjene v strateških načrtih;

-

katerim ciljnim skupinam so namenjene zastavljene aktivnosti;
kakšni so pričakovani učinki aktivnosti in kakšni kazalniki uspešnosti v povezavi s
CVŢU;

-

koliko programov so načrtovali na letni ravni v okviru mreţe MKL in v okviru
CVŢU;

-

kako aktivni so različni oddelki CVŢU glede na število storitev in glede na
udeleţbo.

Med uporabniki nas zanima:
-

kateri oddelek Centra so obiskali;

-

kako pogosto so se udeleţili aktivnosti v Centru;

-

katerih aktivnosti so se udeleţili in kateri so razlogi za udeleţbo;

-

v kolikšni meri so zadovoljni z neformalnim načinom učenja v MKL in kaj
pridobijo s tovrstnim načinom učenja;

-

ali bodo v prihodnosti uporabljali storitve vseţivljenjskega učenja;

-

kdo se pogosteje udeleţuje aktivnosti Centra.
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Med zaposlenimi nas zanima:
-

kakšna sta izobrazba in kompetence zaposlenih v Centru, kako ju pridobivajo ter
koliko pripomoreta pri njihovem delu;

-

na kakšne načine pridobivajo ideje za pripravo programa;

-

ali ima Center lasten letni program dela in ali je ta vključen v program dela MKL;

-

s katerimi ponudniki formalnega in neformalnega izobraţevanja sodeluje Center ter
kako poteka delo z zunanjimi sodelavci;

4.2

katere pozitivne stvari izpostavljajo zaposleni glede svojega dela.
RAZISKOVALNE METODE
V raziskavi smo uporabili tri načine pridobivanja podatkov:

-

analizirali smo vsebino treh javno dostopnih dokumentov Mestne knjiţnice
Ljubljana za obdobje (2009–2018): strateški načrti, letni načrti in letna poročila;

-

anketo smo opravili med udeleţenci in uporabniki storitev Centra vseţivljenjskega
učenja;

-

z zaposlenimi v Centru za vseţivljenjsko učenje pa smo opravili intervjuje.
Analiza vsebine je raziskovalna metoda, s pomočjo katere iščemo in ugotavljamo

vzorce vedenja ali dogodkov v zbranih podatkih. Največkrat se izvaja na besedilu, sliki ali
zvoku. Enota analize je lahko poved, enota govora intervjuvanca ali opazovanca, slika ali
sekvenca slik in tako dalje. Raziskovalec jo sam določi. Enota je označena z enim ali več
izrazi, ki to enoto identificirajo kot enoto. Med označevanjem nastane neke vrste kodirna
shema. Rezultat raziskave je identifikacija vzorcev dogodkov ali vedenja, ki jih
ponazarjata frekvenca in zaporedje pojavljanja posameznih kod (Šauperl, 2008). S
pomočjo strateških načrtov, letnih programov in letnih poročil smo pregledali, kako se je
Center razvijal dolgoročno, kaj so pripravili za posamezno leto in kako so bili pri tem
uspešni.
Anketa je kvantitativna metoda, s pomočjo katere lahko na enostaven način
pridobimo večje število podatkov. Z anketo dobimo nekatere informacije, ki jih ne moremo
dobiti z direktnim opazovanjem, na drugi strani pa so informacije lahko precej površinske,
mnogokrat so odgovori tudi druţbeno zaţeleni ali neiskreni (Selič, 2015). Na anketo so
odgovarjali uporabniki, ki so se udeleţili aktivnosti posameznih enot, ki so bile bodisi
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stalne aktivnosti oziroma storitve ali pa aktivnosti, ki so bile na sporedu na dan izvajanja
ankete.
Intervju je kvalitativna metoda, ki jo uporabimo, ko ţelimo pridobiti kvalitetne
podatke, saj gre za metodo, kjer na majhnem vzorcu oziroma majhnem številu oseb
raziščemo tisto, kar ţelimo vedeti (Selič, 2015). Odgovore dobimo v ţivo, izpraševancu pa
omogočajo, da odgovore še podrobneje razišče, saj tudi vprašanja prilagodimo
individualnim udeleţencem. Hkrati pa lahko intervju poteka dalj časa in je tudi draţja
metoda, zato ga tudi ne moremo opraviti na večji mnoţici ljudi (Selič, 2015). V Centru je
zaposlenih pet oseb, intervju smo zaradi odsotnosti opravili s štirimi zaposlenimi, zato je
bil intervju primerna metoda za pridobivanje informacij, ki nas zanimajo.
4.2.1

Vzorec
Pregledali smo javno dostopne strateške načrte in analizirali njihovo vsebino glede

na vnaprej določene kriterije. Pregledali smo 3 strateške načrte MKL (za tri obdobja:
2010–2013, 2013–2016, 2017–2021). MKL pripravlja strateške načrte za triletno obdobje,
saj se mora knjiţnica hitro odzivati na spremembe, kar se v petletnem obdobju ne bi bilo
mogoče tako hitro in učinkovito. Letne programe MKL pripravlja za vsako leto posebej,
analizirali smo programe za obdobje od 2009 do 2018 (10 dokumentov). Prav tako smo
pregledali tudi letna poročila, ki jih MKL objavi vsako leto. Zajeta so bila poročila za
obdobje od 2009 do 2016 (8 dokumentov).
Anketna raziskava med uporabniki je potekala od 19. – 30. 6. 2017. Pripravljenih je
bilo 30 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 15 anket, kar je posledica tega, da se je
večina aktivnosti, ki se jih člani udeleţujejo, ţe zaključila. Glede na navodila v anketi je
bilo pravilno rešenih 5. Zaradi majhnega števila izpolnjenih anket so bile v raziskavi
upoštevane vse vrnjene ankete. Za časovno enoto smo izbrali »šolsko leto« med
septembrom 2016 in junijem 2017, saj tudi največ aktivnosti poteka v tem obdobju. Na
koncu ankete so bila demografska vprašanja, kjer smo ţeleli izvedeti spol, starost in
dokončano izobrazbo. S pomočjo teh vprašanj smo ţeleli izvedeti, s kakšno stopnjo
izobrazbe se aktivnosti oziroma storitev pri svojih letih udeleţujejo moški in ţenske.
Med 4 zaposlenimi v Centru smo izvedli polstrukturiran intervju, vprašanja so se
nanašala na znanja, ki ga zaposleni potrebujejo pri delu v Centru in z uporabniki, o
potrebah po nadaljnjem izobraţevanju, o kompetencah pri pripravi in izvedbi programa, o
morebitnih predlogih s strani uporabnikov za njihov program aktivnosti / storitev ter o
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njihovem sodelovanju z zunanjimi sodelavci ter kaj jih najbolj veseli pri njihovem delu v
Centru.
4.2.2

Raziskovalni instrumenti
Strateški dokumenti, letni načrti in poročila so bili dostopni na spletni strani MKL v

zavihku O nas – Informacije javnega značaja. Po pregledu posameznih dokumentov smo
pripravili tabele s potrebnimi informacijami.
Anketni vprašalnik se nahaja v Prilogi 1. Anketa za uporabnike obsega 9 vprašanj,
ki so zaprtega (dve vprašanji), polodprtega (6 vprašanj) in odprtega (1 vprašanje) tipa,
vsebina vprašanj pa se nanaša na storitve, ki jih ponuja Center za vseţivljenjsko učenje –
katere storitve uporabljajo, koliko jih uporabljajo, s kakšnim namenom storitve
uporabljajo, njihovo zadovoljstvo s storitvami ter katere storitve bi še ţeleli imeti v
knjiţnici.
Vprašanja za intervju se nahajajo v Prilogi 2. Zaposlenim smo postavili 11 vnaprej
pripravljenih vprašanj. V primeru, da je bilo vprašanje nerazumljivo, smo postavili
podvprašanja, kar je prednost raziskovalne metode intervjuja, saj lahko pridemo na ta način
do bolj natančnih odgovorov. Intervjuji so se snemali s snemalnikom na mobilnem
telefonu, odgovori so bili nato transkriptirani in lektorirani.
4.2.3

Izvedba raziskave
Strateški dokumenti, letni načrti in poročila so bila dostopna na spletni strani MKL

v zavihku O nas – Informacije javnega značaja. Do njih smo dostopali v obdobju od
septembra 2017 do januarja 2018. Podatke iz posameznih besedil smo zbrali in jih vstavili
v tabele.
Anketna raziskava med uporabniki je potekala od 19. – 30. 6. 2017. Pripravljenih je
bilo 30 vprašalnikov, vrnjenih smo dobili 15. Anketne vprašalnike smo pustili pri
zaposlenih v CVŢU, ki so jih posredovali tistim, ki so se udeleţili njihovih aktivnosti.
Opravili smo intervjuje s štirimi zaposlenimi CVŢU, ki so potekali 19. 6. 2017 v
prostorih posameznih enot CVŢU. Ker smo imeli večino vprašanj vnaprej pripravljenih, so
intervjuji potekali dokaj hitro, še posebej zato, ker smo jih opravljali v delovnem času
zaposlenih.
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REZULTATI RAZISKAVE
Analiza strateških dokumentov, letnih načrtov in letnih poročil
Strateški načrt knjiţnice nam pokaţe, kaj ţeli knjiţnica v daljšem časovnem

obdobju doseči, v kolikšnem času ţeli to izvesti in na kakšen način. Velikokrat gre za
kakšne večje projekte. Letni programi prikazujejo, kaj vse ţeli knjiţnica v krajšem
časovnem obdobju (1 leto) izvesti ter v kakšni meri. Letna poročila nam pokaţejo, ali jim
je program, ki so si ga zastavili, tudi uspelo izvesti.
Osredotočili smo se na storitve, ki jih (je) izvaja(l) Center za vseţivljenjsko učenje
in so del storitev celotne knjiţnice. S pomočjo strateških načrtov, letnih programov ter
letnih poročil bomo izpostavili (nekatere) storitve.
4.3.1.1 Strateška obdobja
Strateški načrt za obdobje 2010–2012
V tem načrtu so zapisali: »Strateške usmeritve MKL na področju izobraţevanja
uporabnikov v procesu vseţivljenjskega učenja so: učenje za aktivno drţavljanstvo, učenje
za osebnostni razvoj, učenje za socialno vključenost in učenje za večjo zaposljivost; učne
aktivnosti knjiţnica oblikuje, organizira in izvaja za vse ciljne skupine uporabnikov na
področju neformalnega izobraţevanja in priloţnostnega učenja in so za končne uporabnike
brezplačne; kadar so učne aktivnosti podprte z napredno IKT, uveljavljajo koncept spleta
2.0«.
Ta strateški načrt je sledil zdruţitvi knjiţnic v enotno MKL, zato se je veliko ciljev
nanašalo na izboljšanje in vzpostavljanje storitev, povezanih z IKT. MKL ţeli spodbujati
bralno kulturo ter utrjevati bralne navade, hkrati pa predstavljati knjiţnico kot prostor
vseţivljenjskega učenja in preţivljanja prostega časa.
Strateški načrt obsega 8 strateških področij z 39 cilji. CVŢU se pojavi v načrtu v 3
primerih; prvič znotraj strateškega področja 4 (Delo z uporabniki in dostopnost knjiţničnih
storitev). V cilju 5 se pojavi kot del aktivnosti (Nadgradnja in uvedba novih učnih
aktivnosti v CVŢU: BD, BZ, SM, SSU in TVŢU), nosilca sta SRO in SDU. V drugem in
tretjem primeru se pojavi znotraj strateškega področja 6 (Izgradnja digitalne knjiţnice) v
cilju 3 (Razvoj in implementacija novi spletnih storitev e-knjiţnice za uporabnike:
oblikovanje, priprava in razvijanje e-gradiv na spletnih straneh MKL ter oblikovanje,
priprava in razvijanje projektov izobraţevanj na daljavo (neposredne spletne klepetalnice,
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delavnice v virtualnem okolju, itd.)) kot nosilec poleg SRO, SDU in OE. Posamezni
oddelki se znotraj načrta pojavijo samo enkrat (v ţe prej omenjenem cilju 5). Aktivnosti so
nameravali izvesti v dveh primerih v časovnem okviru med 2010 in 2012, v enem primeru
pa med 2009 in 2012. Pričakovani učinki v tem strateškem načrtu so podpora procesom
vseţivljenjskega učenja in dvig informacijske pismenosti v druţbi, premagovanje
izključenosti najbolj ranljivih skupin prebivalcev, nove metode izobraţevanja, širitev
izvajanja učnih aktivnosti po celi mreţi MKL, postopno usposabljanje uporabnikov za
samostojno uporabo knjiţnice in njenih storitev, udeleţba uporabnikov na spletni strani
MKL, knjiţnica kot tretji ţivljenjski prostor, delovanje spletne strani v skladu s
smernicami spleta 2.0 ter promocija dejavnosti knjiţnice prek spleta. Med kazalnike
uspešnosti prištevajo število uporabnikov vključenih v izobraţevanje, število izvedenih ur
izobraţevanja za uporabnike, število dostopov na daljavo, indeks zadovoljstva
uporabnikov, število zaposlenih, ki sodelujejo pri izobraţevanju uporabnikov, izmerjen
vpliv in učinek, ki ga ima izobraţevanje uporabnikov za posameznika in lokalno skupnost,
povečan obisk spletne strani, porast izposoje gradiva ter dvig članstva. Zastavili so si 62
kazalnikov uspešnosti, izmerili so jih lahko 36 (58 %). V cilju 5 je bilo zastavljenih 11
aktivnosti, 9 jih je bilo realiziranih, 2 pa ne. V cilju 3 je bilo zastavljenih 11 aktivnosti, 5
jih je bilo realiziranih, 6 pa ne. Med 39 zastavljenimi cilji in 239 aktivnostmi je bilo 185
aktivnosti realiziranih, 54 pa ne.
Strateški načrt za obdobje 2013–2016
Center za vseţivljenjsko učenje ostaja v tem obdobju zadolţen za izvajanje nalog
na področju vseţivljenjskega učenja, kot je navedeno v Funkcijah MKL. Obsega 6
strateških področij z 32 cilji. CVŢU se pojavi 44-krat, pri čemer se dvakrat pojavi kot del
aktivnosti, 37-krat pa kot nosilec aktivnosti, trikrat v poročilu o izvajanju strateškega
načrta MKL 2010–2012, enkrat kot del dejavnikov v zunanjem okolju, ki bodo vplivali na
delovanje MKL v strateškem obdobju 2013–2016 (kompetenčni center za stalno strokovno
izpopolnjevanje knjiţničarjev v okviru CVŢU MKL) in enkrat kot del priloţnosti SWOT
analize elementov, ki vplivajo na delovanje MKL (MKL na nacionalni ravni vzpostavlja
kompetenčne centre (Pionirska-CMKK, BD, Učni center v okviru CVŢU MKL)). BD se v
tem načrtu pojavi dvakrat (enkrat kot del aktivnosti, drugič pa kot del priloţnosti v SWOT
analizi). TVŢU se pojavi enkrat pri indeksu zadovoljstva uporabnikov (izobraţevanje)
znotraj podrobnega pregleda kazalnikov uspešnosti. Učni center se pojavi dvakrat kot del
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priloţnosti SWOT analize elementov in aktivnost pri Cilju 4 v strateškem področju 6. V 26
primerih so nameravali izvesti aktivnosti v obdobju 2013–2016, štirikrat v letu 2014,
trikrat v obdobju 2013–2014, dvakrat z letu 2013 in enkrat v obdobju 2015–2016. V 15
primerih so ciljna skupina vsi prebivalci, v 7 primerih vsi zaposleni, v 4 vsi zaposleni in
knjiţničarji slovenskih splošnih knjiţnic, v 2 pa slovenske splošne knjiţnice. Ostale ciljne
skupine so še mladi, odrasli, starejši, uporabniki in zaposleni, potencialni partnerji,
strokovna knjiţničarska in širša zainteresirana javnost ter knjiţničarji slovenskih splošnih
knjiţnic. V 8 primerih sta nosilca aktivnosti CVŢU in SRO, v petih SRO in CVŢU, v štirih
CVŢU, OE in KK. Samostojno je CVŢU nosilec v treh primerih. V 18 primerih je CVŢU
naveden na prvem mestu med nosilci, v ostalih 18 primerih je naveden na drugem in
tretjem mestu. Med nosilci poleg CVŢU lahko najdemo tudi SDU, SLK, PR, OI, Pionirska,
THL, SPZ, direktorico, vodjo OE, zaposlene, zunanje izvajalce in potencialne partnerje.
Med pričakovanimi učinki se CVŢU najbolj dotika modernizacije prostorov za
kvalitetnejše oblikovanje zbirk, izvajanje informacijskih storitev, izobraţevalnih aktivnosti
in prireditev za vse prebivalce, vzpostavitev fizičnega prostora knjiţnice kot tretjega
prostora za druţenje (oblikovanje prostorov in opreme, kavarna) in medgeneracijski dialog
(mladostniki, starostniki), atraktiven in prepoznaven program knjiţnice, ki opozarja
prebivalce in obiskovalce Ljubljane na obletnico mesta in na pomembno vlogo knjiţnice v
ţivljenju mesta, dvig informacijske pismenosti v druţbi, povečanje udeleţbe v
vseţivljenjskem učenju, širitev izvajanja izobraţevalnih aktivnosti v mreţi knjiţnic MKL,
povečanje udeleţbe knjiţnično neaktivnih prebivalcev, povečanje obsega izobraţevanj, ki
ga izvajajo zaposleni v MKL, zmanjšanje socialne izključenosti, zagotavljanje pomoči
uporabnikom pri dostopanju in uporabi dokumentov ter baz podatkov javnih oblasti,
podpora izvajanju e-demokracije v lokalnem okolju, poenoten sistem varovanja in nadzora
v OE in KK, uporaba partnerstva kot orodja pri pripravi projektov, podpora razvoju
knjiţnice prek vzpostavljenih partnerstev, večja prepoznavnost posameznih knjiţnic v
lokalnem okolju kot ponudnikov prireditev in izobraţevanj, zmanjšanje ali opustitev
nekaterih rutinskih del v knjiţnici in bolj poglobljeno delo v okviru informacijskih storitev
za uporabnike, načrtovanje delovnih procesov z uporabo podatkov (statistični podatki,
meritve, ankete), uveljavitev Učnega centra MKL kot ponudnika izobraţevanj za delo v
splošnih knjiţnicah na nacionalni in mednarodni ravni, vzpostavljanje pripadnosti in razvoj
povezanosti med zaposlenimi prek organizacije internih izobraţevanj, vzpostavljanje
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izobraţevanja kot motivacijskega orodja za delo zaposlenih, vzpostavitev raziskovalne
dejavnosti MKL kot pomembnega vira informacij, raziskav in ugotovitev na področju dela
v splošnih knjiţnicah, povečanje raziskovalne dejavnosti zaposlenih z namenom uvajanja
novih storitev, pridobitev podatkov prek raziskovalne dejavnosti zaposlenih, ki so
relevantni za razvoj novih ali nadgradnjo ţe uveljavljenih storitev, povečati pomen
vseţivljenjskega učenja in v sistem upravljanja znanja v knjiţnici vključiti čim več
zaposlenih, organizirana oblika razvoja in pretoka znanja na posameznih strokovnih
področjih, skupni projekti splošnih knjiţnic, lastna produkcija za ciljne skupine
prebivalcev, boljša orientacija uporabnikov pri izbiri prireditev, bolj učinkovito
oglaševanje in promocija storitev ter povečan deleţ lastnih prihodkov knjiţnice in
posebnega sofinanciranja (projekti, sponzorstvo, donatorstvo).
Med kazalniki uspešnosti se CVŢU najbolj tiče število novih članov, obisk
prireditev in izobraţevanj, število ur izobraţevanj za uporabnike MKL, število udeleţencev
izobraţevanj za uporabnike MKL, število zaposlenih, ki sodelujejo pri izobraţevanju
uporabnikov, število ur izobraţevanj za uporabnike, ki so jih izvajali zaposleni v MKL,
število ur izobraţevanj za uporabnike, ki so jih izvajali zunanji izvajalci, število
uporabnikov informacijske točke, število obiskov informacijske točke v e-okolju, uspešno
izveden sklop izobraţevanj za uporabnike, število rezervacij računalnikov, število
aplikacij, število skupnih projektov s kulturnimi, vzgojno-izobraţevalnimi in socialnimi
ustanovami, število mednarodnih projektov, število zaposlenih, ki sodelujejo v projektih,
število uvedenih novih oblik promocije, prepoznavnosti knjiţnice v javnosti (anketa),
povečano zadovoljstvo zaposlenih, število knjiţnic z RFID, stroški na prebivalca, stroški
na enoto izposoje, stroški na obisk, stroški na aktivnega člana, število ur izobraţevanja
zaposlenih v MKL, število zaposlenih v MKL, ki so se udeleţili izobraţevanj, število
izobraţevanj za zaposlene v MKL v organizaciji Učnega centra, število ur izobraţevanja za
zaposlene, ki so jih izvedli zaposleni v MKL, število udeleţencev iz drugih knjiţnic in
organizacij, deleţ celotnega proračuna knjiţnice namenjenega izobraţevanju zaposlenih,
število objav v strokovnih in znanstvenih revijah, število objav informativnih besedil v
slovenski periodiki, število nastopov/predstavitev/referatov na znanstvenih in strokovnih
posvetih, število zaposlenih, ki objavljajo v strokovnih in znanstvenih revijah, število
udeleţencev organiziranega izobraţevanja knjiţničarjev iz slovenskih splošnih knjiţnic,
število ur organiziranega izobraţevanja knjiţničarjev iz slovenskih splošnih knjiţnic,
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število projektov na regionalni in nacionalni ravni, ki jih koordinira MKL, število
sponzorjev in donatorjev ter število posebnih marketinških akcij.
V strateškem obdobju 2013–2016 so v MKL med 32 zastavljenimi cilji in 137
aktivnostmi realizirali 98 aktivnosti, 39 jih je ostalo nerealiziranih. Zastavljenih je bilo 112
kazalnikov uspešnosti, različnih je bilo 85, v celoti ali delno so dosegli pozitivne rezultate
pri 55, pri 10 so dosegli slabši rezultat od pričakovanega, 20 pa so jih opustili.
Strateški načrt za obdobje 2017–2021 je razdeljen v tri sklope:
A) Programske usmeritve in predvideni obseg programov (5 področij, 11 ciljev)
B) Organizacijske in kadrovske usmeritve (2 področja, 6 ciljev)
C) Opredelitev investicij in investicijskega vzdrţevanja ter drugih storitev za

prihodnost (1 področje, 3 cilji)
CVŢU se pojavi samo v točki B v cilju 1 in cilju 2, v cilju 3 se pojavi Učni center
(v vseh 4 aktivnostih). Cilj 1 (Programi vseţivljenjskega učenja) obsega 4 aktivnosti,
CVŢU se pojavi v treh. Med aktivnosti, ki jih v tem strateškem načrtu načrtujejo, so
izobraţevalni programi za ciljne skupine (tečaji in delavnice za različne pismenosti),
priprava in publiciranje učnih gradiv ter sodelovanje in povezovanje z drugimi ponudniki
izobraţevanja. Te aktivnosti nameravajo izvesti v obdobju med leti 2017–2021. Ciljna
skupina so prebivalci, zaposleni, izobraţevalci odraslih in ponudniki izobraţevanj. Cilj 2 je
namenjen prenovi CVŢU, pri čemer ţelijo organizacijsko in prostorsko prenoviti CVŢU
med leti 2017–2021, ciljna skupina so v prvi vrsti zaposleni v CVŢU, pa tudi prebivalci.
Cilj 3 poudari vlogo Učnega centra MKL kot nosilca izobraţevalnih aktivnosti za splošne
knjiţnice. Ciljne skupine so zaposleni, slovenski knjiţničarji, slovenski in tuji knjiţničarji
ter študenti. Vse aktivnosti nameravajo izpeljali v obdobju od 2017–2021. V načrtu se
CVŢU pojavi štirikrat, v 3 primerih je CVŢU naveden kot nosilec, v enem je na drugem
mestu. Drugi nosilci so še SRO, OE, ponudniki izobraţevanja, vodstvo ter SDU. UC se v
načrtu pojavi štirikrat kot nosilec, ostali nosilci so še SDU, SRO in OI.
Pričakovani cilji za vse tri cilje so večja prepoznavnost MKL kot ponudnika
izobraţevanj za uporabnike in knjiţničarje, izboljšanje ravni pismenosti med uporabniki,
aktiviranje zaposlenih za delo v delovnih skupinah in za vodstvene pozicije v knjiţnici ter
bolj kakovostno delo zaposlenih v MKL in drugih slovenskih knjiţničarjev. Med kazalnike
uspešnosti prištevajo število izvedenih izobraţevanj za uporabnike, število udeleţencev
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izobraţevanj, število obiskov vseh servisov, število udeleţencev izobraţevanj Učnega
centra iz MKL ter število zunanjih udeleţencev izobraţevanj Učnega centra MKL.
4.3.1.2 Letni programi (načrti)
Ker je bil CVŢU ustanovljen leta 2009, podrobnega razporeda še niso imeli, so pa v
sklopu prireditev za odrasle med izobraţevalna predavanja (jezikovni tečaji, informacijsko
opismenjevanje, Vprašaj knjiţničarja, delavnice na temo zaposlovanja, vodeni ogledi
knjiţnic) zapisali skupno število 174 izvedb (Program dela MKL za leto 2009, 2008).
Bibliopedagoško delo predstavljajo vodeni obiski knjiţnice, računalniško opismenjevanje
sestavljajo tečaji in delavnice; tečaji so jezikovni in drugi, pri samostojnem učenju pa gre
za izvajanje mentorstva v TVŢU, število obiskov BD in SSU ter število novih članov in
povezav med člani za BZ.
Tabela 1 prikazuje vrste izobraţevanj glede na leto in njihovo pričakovano število.
Od leta 2014 naprej se število za posamezen dogodek razdeli na dva dela, pri čemer prva
številka velja za celotno mreţo MKL, druga številka pa za izobraţevanja, ki jih
nameravajo izvesti servisi v domeni CVŢU. Posebnost je dogodek Samostojno učenje, ki
je zaradi specifike svojega dela sestavljen malo drugače.
Predvideno število izobraţevanj se je pri bibliopedagoškem delu oziroma vodenih
obiskih knjiţnice med leti 2012–2016 gibalo med 211 in 229, manjše število se je pojavilo
le v začetkih delovanja skupne MKL (117 leta 2010 in 159 leta 2011) in pa v letu 2017
(150, CVŢU 5). Računalniško opismenjevanje je bilo leta 2010 in 2013 v ospredju, v
preostalih letih se je gibalo med 50 in 59. V okviru CVŢU je računalniško opismenjevanje
skočilo iz 26 leta 2014 na 60 leta 2015, v letu 2016 in 2017 pa se je ustalilo med 46 in 49.
Število tečajev se je 2010–2013 gibalo med 8–16, leta 2014 je narastlo in se leta 2017
ustavilo pri številu 26. V okviru CVŢU se število tečajev giblje med 11 in 13 predvidenih
izobraţevanj na posamezno leto.
Potrebe po izobraţevanju so se še posebej izkazale pri izobraţevalnih delavnicah,
kjer je predvideno število izobraţevanj naraslo od začetnih 33 do 301 leta 2014 in se
ustalilo pri 239 leta 2017. Pri strokovnih konferencah in simpozijih lahko opazimo, da se
število predvidenih izobraţevanj pojavi v štirih različnih letih (iz letnih programov ni bilo
moč razbrati točnega števila izobraţevanj) – dve leta 2010, eno leta 2012, devet leta 2015
in sedem leta 2017. Skupno število izobraţevanj se je skozi vsa leta gibalo med 302 in 602,
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povprečje med leti 2010 in 2017 pa znese pribliţno 490 izobraţevanj na leto. V okviru
CVŢU pa so skupno načrtovali 241 (2014), 241 (2015) in 230 (2016, 2017) izobraţevanj.
Pri samostojnem učenju leta 2010 ni bilo podrobne razdelitve, so pa skupaj
načrtovali 197 prireditev; od tega 96 v TVŢU v območnih enotah, 77 v SSU v KOŢ-u ter
24 v BZ v območnih enotah. V letu 2011 so načrtovali 3800 obiskov SSU, 96 ur
mentorstva v TVŢU in 1000 povezav med člani BZ. Leta 2012 naj bi bilo 2700 obiskov
BD ter 4000 obiskov SSU, 600 ur mentorstva ter 1500 povezav med člani BZ. V letu 2013
so načrtovali 7330 obiskov servisov BD (2500), BZ (330 novih članov) in SSU (4500), 576
ur mentorstva v TVŢU in 1200 povezav med člani BZ. Leto 2014 je prineslo 8050 obiskov
servisov (BD 3000, 350 novih članov BZ, SSU 4700), 300 ur mentorstva in 1250 povezav
med člani BZ. Leto 2015 je bilo v skoraj vseh kategorijah boljše kot leta prej ali pozneje.
Skupno število obiskov servisov je zraslo na 8870, od tega 3500 obiskov BD, 370 novih
članov BZ, 5000 obiskov SSU, 1300 povezav med člani BZ, edino število ur mentorstva v
TVŢU je ostalo na 0. Leta 2016 je bilo predvideno število obiskov BD 3550, novih članov
BZ 370, obiskov SSU 4500, skupno pa 8420 obiskov servisov. Spet se je povečalo število
ur mentorstva na 280, število povezav med člani BZ pa je ostalo enako kot leto prej –
1300. V letu 2017 je bilo načrtovano 3000 obiskov BD, 370 novih članov BZ, 5000
obiskov SSU in skupno 8370 obiskov servisov. Število ur mentorstva se je zmanjšalo na
187, število povezav pa je ostalo na številu 1300.
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Tabela 1: Dogodki in izobraţevanja za odrasle in predvideno število izobraţevanj za
posamezno leto

V letu 2018 v okolju celotne MKL načrtujejo 217 vodenih obiskov knjiţnice, 35
računalniških opismenjevanj, 24 tečajev ter 288 izobraţevalnih delavnic (skupno 564
izobraţevanj). V Centru za vseţivljenjsko učenje ţeli BD izvesti 5 vodenih obiskov
knjiţnice, SSU 25 računalniških opismenjevanj in 10 tečajev, izobraţevalnih delavnic pa
45 BD, 66 BZ, 65 SSU (skupno 216 izobraţevanj). Znotraj samostojnega učenja načrtujejo
3100 obiskov BD, 300 novih članov BZ, 4300 obiskov SSU (skupno 7700 obiskov
servisov), 129 ur mentorstva v TVŢU ter 800 povezav med člani BZ. Zadali so si dve ciljni
skupini: mladi z medijsko pismenostjo in starejši z iskanjem zdravstvenih informacij.
4.3.1.3 Letna poročila
Zaradi večje preglednosti je tabela razdeljena na 2 dela. V Tabeli 2 so podatki za
obdobje 2009–2012, v Tabeli 3 pa za obdobje 2013–2016. Bibliopedagoško delo se v letu
2013 preimenuje v Vodeni obiski knjiţnice. Med leti 2010 in 2014 se je število
udeleţencev povečalo in preseglo število 10000, z največjo udeleţbo prav leta 2014
(10619). V letu 2015 je število udeleţencev malo upadlo, v letu 2016 so zabeleţili še
manjšo udeleţbo. Tudi število izobraţevanj se je 2010–2014 povečevalo (253–651), v letu
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2015 in 2016 je bilo skupnega števila izobraţevanj manj. Najmanjše skupno število ur
izobraţevanj je bilo v letu 2010, sledi mu leto 2016. Največ ur so imeli v letu 2013 in
2014. Največje število udeleţencev je bilo leta 2010 (3443), najmanj leta 2009 in 2011 (62
in 1154), v preostalih letih se je število udeleţencev gibalo med 2429 in 2854. Število
izobraţevanj je bilo v letu 2016 več kot v letu 2015, ob tem se je povečalo tudi število
udeleţencev v letu 2016 (13 več).
Tabela 2: Statistično letno poročilo o dogodkih v letih 2009–2012

Legenda: Število 1 v navpičnem stolpcu pomeni število izobraţevanj, število 2 število ur, število 3 pa število
udeleţencev.

Podatke za strokovne konference in simpozije lahko zasledimo med leti 2009 in
2014. Največ strokovnih konferenc in simpozijev so se zaposleni udeleţili leta 2011 (9),
sledi leto 2010 (5), v preostalih letih so se udeleţili ene konference ali simpozija. Največ ur
udeleţbe je bilo leta 2010 (37) in 2011 (30), 2012–2014 pa 3; 7 in 6 ur udeleţbe na
strokovnih konferencah in simpozijih. Največ udeleţencev je bilo prisotnih leta 2011
(743), med leti 2012–2014 je število udeleţencev na konferencah in simpozijih 26, 40 in
23.
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Tabela 3: Statistično letno poročilo o dogodkih v letih 2013–2016

Legenda: Število 1 v navpičnem stolpcu pomeni število izobraţevanj, število 2 število ur, število 3 pa število
udeleţencev.

Samostojno učenje
Samostojno učenje in njegovi podatki so v samostojni tabeli (Tabela 4), saj so v
njej prikazani podatki, ki jih zaradi vsebinske različnosti ne moremo seštevati z ostalimi
izobraţevanji za odrasle.
Za BD število obiskov v letu 2009 nismo zasledili podatka. V letu 2010 je bil obisk
največji, v letu 2011 je padel za polovico. Od leta 2012 naprej se je število obiskov
ustavilo med 3243 in 3929. Povprečen obisk vseh podanih podatkov je pribliţno 3676,9.
Med leti 2009 in 2016 je BZ obiskalo skupaj 1563 novih članov, najmanjše število
novih članov so imeli v letu 2011 (286), največjega pa v letu 2014 (356). V letu 2016 se je
število novih članov ustavilo na 310. Povprečno število vseh novih članov BZ je 312,6.
Največji obisk med vsemi servisi je imel SSU – skupaj 31767. Najmanjši obisk je
bil leta 2009 (3843), največji (6816) pa leta 2014. Največkrat se je število obiskov gibalo
znotraj števila 5000; tako je tudi povprečje vseh obiskov zneslo 5294,5. Na splošno pa je
vseh obiskov med leti 2009 in 2016 prišlo do številke 55966, kar povprečno znese 9327,7
obiskov vseh treh servisov.
Število povezav med člani BZ se giblje med 674 in 1486. Skupaj to znese 4871
povezav, najmanj povezav je bilo leta 2015, največ pa leta 2012. V letu 2016 se je glede na
leto 2015 malenkost dvignilo. Povprečno število povezav je 974,2.
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Mentorstvo v TVŢU je skupaj zneslo 2364 ur. Najmanj ur je bilo leta 2015 (199),
največ pa leta 2013 (765). Povprečno je prišlo do 472,8 ur mentorstva. V letu 2012 je
število ur mentorstva manjše, ker so zaradi dinamike financiranja projekta zmanjšali
število ur prisotnosti mentorja na točkah (tudi v letu 2015 in 2016).
Tabela 4: Samostojno učenje med leti 2009–2016

Servisi v Centru za vseţivljenjsko učenje
Z letom 2013 so začeli beleţiti število ur, število izvajalcev in število udeleţencev
posebej za CVŢU, kar prikazuje Tabela 5.
Med servisi je vodene obiske knjiţnice največkrat izvajala BD (v letu 2013 je en
obisk vodilo tudi SSU), katerih število ur, izvajalcev in udeleţencev se je vsako leto
zmanjševalo. Tako so v letu 2013 imeli 140 ur, 50 izvajalcev in 1341 udeleţencev, leta
2016 pa 28,5 ur, 15 izvajalcev in 154 udeleţencev. Vodene obiske knjiţnice so izvajali
samo notranji izvajalci.
Za razliko od vodenih ogledov pa se je precej povečalo število računalniškega
opismenjevanja. Iz 139 ur (2013) na 216 ur (2016), število udeleţencev pa se je gibalo med
233 (najmanj) in 400 (največ). Število izvajalcev se je gibalo med 30 in 50, pri čemer je
bilo največ notranjih izvajalcev.
Število tečajev se je pri BD vsako leto zmanjšalo za 50 ur, med izvajalci je bil
vsako leto en izvajalec manj, zmanjšalo se je tudi število udeleţencev (iz 65 leta 2013 na
13 leta 2016). BZ je podala svoje podatke za leti 2013 in 2014, pri čemer se je zmanjšalo
tako število ur, izvajalcev kot tudi udeleţencev. Število ur tečajev pri SSU se je konstantno
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gibalo med 208 in 238, večja razlika se pozna pri številu udeleţencev, saj se je le-to
zmanjševalo (192, 174, 167, 110). Število izvajalcev je ostalo enako v letih 2013 in 2014
(15), v 2015 je bil en izvajalec manj (14), v letu 2012 pa 2 manj (12). Za TVŢU so podatki
samo za leti 2013 in 2014, pri čemer se je zelo zmanjšalo število ur, izvajalcev in
udeleţencev (leta 2013 53 ur, 5 izvajalcev, 52 udeleţencev; leta 2014 pa 2 uri, 1 izvajalec,
8 udeleţencev). Skupno je v teh štirih letih 1519 ur tečajev izvedlo 75 izvajalcev, udeleţilo
pa se jih je 892 udeleţencev. V vseh letih je bilo število zunanjih izvajalcev večje kot
notranjih.
Znotraj BD se je izobraţevalnih delavnic udeleţilo 1103 udeleţencev (največ v letu
2016) v 517,5 urah, pri čemer je največje število ur delavnic bilo v letih 2015 in 2016.
Število izobraţevalcev pa se je tudi povečalo; največ izvajalcev je bilo leta 2015 (71),
najmanj leta 2013 (42). BZ je v teh letih imela različno število ur izobraţevanj – leta 2013
in 2014 262 in 407, v letih 2015 in 2016 pa 144 in 135, skupaj v vseh letih pa 948 ur
izobraţevalnih delavnic. Število izvajalcev se je gibalo med 59 (najmanj) in 70 (največ),
oba števili pa veljata za leto 2015 in 2016, skupaj pa je delavnice izvajalo 264 izvajalcev.
Podatke za TVŢU smo pridobili za leto 2013, kjer se je 49 udeleţencev udeleţilo
izobraţevalnih delavnic v okviru 38 ur pod vodstvom 8 izvajalcev. Skupno se je leta 2013
1686 udeleţencev udeleţilo 583 ur delavnic v izvedbi 186 izvajalcev (133 zunanjih in 53
notranjih). Leta 2014 je 1992 udeleţencev udeleţilo izobraţevalnih delavnic v 719 urah v
izvedbi 201 izvajalca (od tega 161 zunanjih in 40 notranjih), leta 2015 1983 udeleţencev v
474 urah v izvedbi 204 izvajalcev (163 zunanjih in 41 notranjih), leta 2016 pa 1846 v
437,5 urah v izvedbi 174 izvajalcev (100 zunanjih in 74 notranjih).
Podatki za strokovne konference in simpozije so bile podani za leto 2013 pri BZ.
Sedem urne konference izobraţevanja se je udeleţilo 40 udeleţencev v izvedbi enega
zunanjega izvajalca.
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Tabela 5: CVŢU in dogodki glede na posamezni servis

Legenda: ZI – zunanji izvajalci pri številu izvedenih izobraţevanj, NI – notranji izvajalci pri številu
izvedenih izobraţevanj, ∑ - skupaj število izvedenih izobraţevanj, Št. udel. – število udeleţencev

Izobraţevanje zaposlenih
Izobraţevanje zaposlenih je eno izmed pomembnih področij za delovanje knjiţnice.
Tabela 6 prikazuje število ur in število udeleţencev, ki so se udeleţili izobraţevanj za
zaposlene. Skupno se je 2009–2016 izobraţevalo 1661 zaposlenih in sicer 40587 ur.
Največ ur so se zaposleni izobraţevali v letu 2016, najmanj pa leta 2009, povprečno število
ur pa je 5073,375. Največ udeleţencev je bilo leta 2012 (245), najmanj leta 2009 (128).
Med leti 2010–2016 se je število udeleţencev gibalo med 200 in 245.
V okviru Učnega centra so leta 2014 izvedli 62 izobraţevanj, leta 2015 207
izobraţevanj, leta 2016 pa 92 izobraţevanj. Skupno se je izobraţevanj leta 2014 udeleţilo
1460 udeleţencev (732 iz MKL, 728 druga strokovna javnost), leta 2015 1566 udeleţencev
(728 iz MKL, 838 druga strokovna javnost), leta 2016 pa 1632 udeleţencev (907 iz MKL,
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725 druga strokovna javnost). Skupno so med leti 2014 in 2016 izvedli 238 izobraţevanj,
ki se jih je udeleţilo 2367 udeleţencev iz MKL in 2291 udeleţencev iz druge strokovne
javnosti, skupno pa 4658 udeleţencev.
Tabela 6: Izobraţevanje zaposlenih

Leta 2016 se je izobraţevalo več zaposlenih kot leta 2015, saj so se udeleţili tečaja
Prve pomoči (skupno 469 ur, 67 udeleţencev), izobraţevanja Varstvo pri delu (122 ur) ter
tečajev za prehod na Cobiss3 (102 uri, 143 udeleţencev). Za vsakega zaposlenega so
upoštevali le en obisk, ne glede na to, koliko izobraţevanj se je udeleţil. V tabeli 6 lahko
opazimo, da se je število udeleţencev na izobraţevanjih izmenjevalo – eno leto je bilo
število manjše, leto zatem pa je število spet nekoliko narastlo.
4.3.2

Anketa
Raziskava med uporabniki je potekala od 19. – 30. 6. 2017. Na anketo je

odgovorilo 13 ţensk in 2 moška. Povprečna starost vseh anketirancev je bila 59,9 let.
Povprečna starost ţensk je bila 61,9 let, povprečna starost moških pa 46,5 let. Najmlajša
ţenska je bila stara 45 let, najstarejša pa 77.
Med odgovori glede izobrazbe je 11 anketirancev podalo le-to, 4 tega niso storili.
Med temi 11 sta dve diplomirani ekonomistki, 1 anketiranec s VI. stopnjo, 8 jih ima V.
stopnjo (navedeni nazivi so bili: ekonomski tehnik, tekstilni tehnik, srednja tehnična –
kemija, upravna administrativna in gostinska ter trgovska).
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Anketiranci se dotičnih delavnic največkrat udeleţujejo, ker jih sama delavnica,
tema predavanj ali izobraţevanj zanima (odgovor je bil izbran devetkrat), šestkrat (33 %)
je bil izbran odgovor, da so se delavnic udeleţevali zaradi dopolnitve svojega znanja, pet
jih je mnenja, da določeno tematiko delavnice potrebujejo za nadaljnjo izobraţevanje,
dvakrat (13 %) so izbrali odgovor o dobro slišanih odzivih o dotičnih delavnicah, trikrat
(20 %) pa so anketiranci izbrali odgovor drugo in ob tem dopisali: »napotila me je hči,
potem pa sem iskala pač tisto, kar je za mene«, »povabila me je avtorica delavnice« ter
»ničesar se nisem udeleţil«. Med najpogosteje obiskanimi oddelki v obdobju med
septembrom 2016 in junijem 2017 v CVŢU sta bili Borza dela in Borza znanja (BD
petkrat, BZ sedemkrat), 3 osebe obiščejo Središče za samostojno učenje, ena oseba je
obiskala tako BD kot BZ, ena oseba pa je namesto izbire oddelka zapisala, da obiskuje
samo predavanja ga. Lilijane Pahor. Skoraj polovica anketirancev (7) se je aktivnosti
udeleţila mesečno (47 %), trije anketiranci so med danimi moţnostmi odgovorili z »drugo
(nič, nikoli)«, trije anketiranci (20 %) se aktivnosti udeleţujejo vsaj enkrat na teden, en
anketiranec (8,3 %) se podobnih aktivnosti udeleţuje nekajkrat letno, en anketiranec na
vprašanje ni odgovoril.

Vsaj 1-krat na teden
Nekajkrat mesečno
Nekajkrat letno
Drugo
Ni odgovora

Slika 3: Pogostost udeleţbe aktivnosti
Pri vprašanju, katerih aktivnosti so se najpogosteje udeleţili, so lahko anketiranci
izbirali med več moţnimi odgovori, na vprašanje pa je odgovorilo 13 anketirancev. Med
danimi odgovori je več aktivnosti izbralo 5 oseb (računalniški tečaji, jezikovni tečaji,
samostojno učenje tujih jezikov ter Borza dela in Borza znanja). 3 osebe so izbrale samo
Borzo dela in 3 osebe samo Borzo znanja. Ena oseba je izbrala računalniške tečaje, ena pa
bralna srečanja. Odgovor na vprašanje, zakaj se udeleţujejo aktivnosti, je zahteval en
odgovor, vendar pa je več anketirancev izbralo več odgovorov. Največ anketirancev (9) je
(39 %) označilo, da se aktivnosti udeleţujejo zaradi povezanosti le-teh z njihovimi hobiji
in interesi, 8 (35 %) jih je označilo odgovor, da jim je neformalen način učenja všeč, 4 (17
%) so izbrali odgovor, da imajo za takšne aktivnosti čas, dva anketiranca (13 %) sta izbrala

REPA, M. Center za vseţivljenjsko učenje v splošni knjiţnici: razvoj in delovanje – študija primera Mestne
knjiţnice Ljubljana. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

62

odgovor drugo (»nič od tega se nisem udeleţil« ter »da pridobim dodatna znanja in
splošno izobrazbo«).
Skoraj vsi anketiranci (93 %) so označili, da so z neformalnim izobraţevanjem zelo
zadovoljni, le eden izmed vprašanih (7 %) je obkroţil odgovor, da z neformalnim
izobraţevanjem ni niti zadovoljen niti nezadovoljen. Tudi vprašanje o tem, kaj pridobijo s
tovrstnim načinom učenja, je zahtevalo odgovor, ki bi bil za anketirance najbolj veljaven,
vendar je nekaj anketirancev obkroţilo več odgovorov. Anketiranci so med danimi
odgovori največkrat označili odgovor, da pridobijo znanje, izkušnje, ki jih lahko koristno
uporabijo pri svojih hobijih (8 anketirancev – 53 %), temu je s 7 odgovori sledil odgovor,
da jim je všeč, ker jim brezplačno ponudijo to, kar jim druge ustanove ne morejo (47 %). 6
anketirancev (40 %) je označilo odgovor, da jim je všeč, da v neformalnem okolju
pridobivajo znanje in izkušnje, 5 (33 %) jih je za odgovor izbralo, da se lahko druţijo z
drugimi, izmenjujejo znanje in izkušnje, 2 anketiranca (13 %) sta izbrala odgovor »drugo«
in pripisala: »prijeten občutek, ker si razširiš obzorja« in »ničesar se ne udeleţujem«.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Število oseb

Znanje in Druţenje in Neformalno Brezplačno
izkušnje izmenjava
okolje
znanj

Drugo

Slika 4: Kaj pridobijo uporabniki z udeleţbo na aktivnostih

V obdobju med septembrom 2017 in junijem 2018 se bo 9 anketirancev storitev
udeleţilo enako kot do zdaj, 4 anketiranci se bodo storitev udeleţili več kot so se do sedaj,
2 anketiranca sta izbrala odgovor »drugo« in pripisala »ne vem« ter »po potrebi«.
4.3.3

Intervjuji z zaposlenimi
Intervjuji s 4 zaposlenimi so potekali 19. 6. 2017 v prostorih posameznih enot

CVŢU. Dva izmed zaposlenih imata univerzitetno izobrazbo (psihologija in španščina z
umetnostno zgodovino), dva imata VI. stopnjo (poslovni sekretar in menedţer
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vseţivljenjskega učenja). Vsi zaposleni so potrdili, da jim ta izobrazba zelo pomaga pri
njihovem delu; predvsem poučevanje, načini učenja, organizacija dogodkov, koordinacija,
neformalno izobraţevanje, pedagoško-andragoška izobrazba, pa tudi odločitev za
izobrazbo je bila ta, da se laţje teoretično opredeli delo.
Poleg njihove izobrazbe so pri vseh pomembna tudi dodatna znanja – predvsem
mehke veščine komunikacije, psihološko znanje, motivacija, karierni coaching,
spremljanje dogajanja v druţbi, znanja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT),
raziskovanja, ker ni nobene specifike, saj si lahko poleg andragoga tudi psiholog,
jezikoslovec, računalničar, pedagog, poslovni sekretar; v večini primerov pa je odvisno od
potreb, ki jih potrebujejo uporabniki.
Kljub dolgoletnemu delu zaposleni čutijo potrebo po dodatnem izobraţevanju,
predvsem na področjih vodenja sodelavcev (sprememba delovnega mesta), reševanja
konfliktov, administracije, karierne orientacije in zaposlovanja (sprememba delovnega
mesta), vsekakor pa potrebujejo tudi psihološka znanja, o komunikaciji s starejšimi
osebami, IKT, znanje tujih jezikov, o delo z uporabniki s posebnimi potrebami in različnih
tehnikah za izvajanje delavnic.
Zaposleni menijo, da za pripravo in izvedbo programa potrebujejo didaktične
kompetence (način podajanja, oblikovanje predavanja, predstavitev, stik z udeleţenci),
psihološke kompetence (komunikacija, stres, sproščanje, motivacija), kompetence
koordinacije, organizacije, spodbujanja, navsezadnje pa tudi pospravljanja, pomaganja
(predvsem pri kakšnih delavnicah npr. ročne spretnosti), kompetence komuniciranja z
različnimi mediji (spletna pošta, oglaševanje), kompetence marketinga, pedagoškoandragoško ter svetovalno delo sta pa osnovi, ki jih je pri takšnem delu potrebno obvladati,
zelo zaţelena je tudi kompetenca aktivnega poslušanja.
Ideje in primere za pripravo programa, aktivnosti ali storitev pridobijo predvsem s
strani uporabnikov. Vedno iščejo nove ideje, kaj bi jih lahko ponudili, spremljajo se
ponudbe na trgu. Svoj prispevek k temu dajo tudi ostali zaposleni, ki iz kakšnega
vsakodnevnega pogovora z uporabniki izluščijo potrebo po neki aktivnosti in jo
posredujejo naprej. Ideje pridobijo tudi z evalvacijskih listov, ki jih zberejo po koncu vsake
delavnice oziroma izobraţevanja. Čez poletje predloge pregledajo in jih glede na potrebe
in primernost tudi vstavijo v načrt za novo šolsko leto. Na ideje vpliva tudi to, kar
uporabniki ţe sprejmejo, pa bi še dodatno potrebovali. Pogleda se tudi k ustanovam, ki
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kakšen podoben program izvajajo, predvsem pa tisto, kar uporabniki potrebujejo, da bodo
lahko zadovoljili svoje potrebe. S strani uporabnikov so predlogi upoštevani, v vseh
servisih mogoče ne v celoti, je pa sprejetje uporabnikovega predloga njim v vzpodbudo, da
se aktivnosti (delavnice) tudi udeleţijo – »mala prodaja«.
Zaposleni v CVŢU imajo svoj program dela za tekoče delo, za katerega načrtujejo,
da ga izvedejo v čim večji meri. Seveda se vsak načrt prilagaja glede na potrebe
uporabnikov, ki so ţiva sila, s katerimi se dnevno dela in tako se vidi, kaj potrebujejo.
Vsak servis predstavlja svoj program tudi v programu dela za celoten MKL.
Med zunanje ponudnike formalnega izobraţevanja zaposleni štejejo sodelovanje s
Filozofsko fakulteto (Oddelek za pedagogiko in andragogiko), med ponudniki
neformalnega izobraţevanja pa so Zavod za zaposlovanje, centri za socialno delo, Nefiks,
različna društva, upokojenci, dnevni centri, društva iz tujih drţav, zavod Altra, Zavod Cene
Štupar, Andragoški center Slovenije, mreţa Infotočk za mlade, delo s posamezniki (tudi s.
p.), Glot, sodelovanje s 7 tujimi knjiţnicami (projekt LinkInJob).
Ponudbe za sodelovanje in delo z zunanjimi sodelavci pridejo s strani ponudnikov,
s strani uporabnikov ali povezave poiščejo sami. V kontakt stopijo sami ali pa ponudnikom
pošljejo povpraševanje, pregledajo ponudbe tudi glede na finančne zmogljivosti, glede na
vsebino. Veliko sodelujejo tako, da te zunanje sodelavce (oziroma partnerje) samo
obveščajo o svojih programih, v nekaterih primerih zunanji partnerji pošljejo svoje
uporabnike k njim v CVŢU.
Pri delu v CVŢU zaposlene najbolj veseli delo z ljudmi, z uporabniki, ki jim
svetujejo, pomagajo, jih spodbujajo. Pozitivne povratne informacije s strani uporabnikov in
zaposlenih pa so največ vredne kot tudi zavedanje, da so se nekaj naučili za svoje ţivljenje.
Ko uporabniki to doseţejo, se zaposleni veselijo v njihovem imenu.
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RAZPRAVA
Aktivnosti CVŢU lahko najdemo v vseh treh predstavljenih strateških načrtih

(2010– 2012, 2013–2016, 2017–2021). V prvem in tretjem se pojavi samo nekajkrat,
medtem ko je v drugem omenjen večkrat. V prvem se je še razvijal, ker je bil leto pred tem
šele vzpostavljen. V drugem je ţe pridobil na svojem pomenu in na potrebah, ki so si jih
zadali, da bi jih radi izpolnili, tako do uporabnikov kot tudi zaposlenih v MKL ter drugih
slovenskih knjiţnic. V preteklih dveh strateških načrtih (2010–2012, 2013–2016) so si na
ravni MKL skupno zastavili 71 ciljev s 376 aktivnostmi. Med temi je bilo realiziranih 283
aktivnosti, 83 je bilo nerealiziranih. Razlogov, zakaj niso izvedli vseh ali več aktivnosti, je
mnogo. Cilje in aktivnosti si v strateških načrtih zadajo za dolgoročnejši rok, s čimer bi
radi dosegli trajnejše pozitivne učinke in se bolj kvalitetno pripravili na prihodnost.
Financiranje aktivnosti je večinoma glavni povod za izpolnitev ali neizpolnitev
zastavljenih ciljev. V mnogih primerih so v knjiţnici opustili kakšne projekte zaradi
premajhnih finančnih sredstev, na drugi strani pa so izvedli aktivnosti, ki niso bile zajete v
strateške načrte, a so v le-teh videli priloţnosti za nadaljnje delo. V nekaterih primerih so
nastale tehnološke spremembe, zaradi katerih so se spreminjale prioritete in koncepti,
posledično s tem pa tudi aktivnosti. Opuščanje aktivnosti se je pojavilo tudi zato, ker so
podobno aktivnost izvajali kje drugje ali na kakšnem drugem projektu. Skupno so si
zastavili 174 kazalnikov uspešnosti, izmerili so jih lahko 91. Nekatere kazalnike so
opustili, za druge so ugotovili, da jih ne morejo izmeriti, spet tretji so bili prezahtevni za
racionalno merjenje, ali pa si kazalnikov niso zastavili oziroma so bili še neizpolnjeni.
Med največjimi novostmi v strateškem načrtu za 2017–2021 je ta, da bi radi
zdruţili servise v enoten prostor. Pojasnilo v tem načrtu pravi, da v lokalnem okolju
delujejo različni ponudniki izobraţevanj, s katerimi ţeli knjiţnica sodelovati. Na tak način
lahko sodelujejo, pripravijo in izvajajo izobraţevanja na bolj racionalen, učinkovit in
vsebinsko bogatejši način, kar je ob pomanjkanju zaposlenih in finančnem stanju primeren
način sodelovanja in zagotavljanja najrazličnejših moţnosti za svoje uporabnike. Zdruţitev
servisov v enoten prostor bi omogočalo celovito storitev, informacije in storitve na enem
mestu za uporabnike, samim zaposlenim pa bi to omogočalo boljši pretok informacij,
boljšo organizacijo dela in izrabo kadra (Strateški načrt 2017–2021, 2016).
Med letnimi načrti oziroma programi lahko opazimo (Tabela 1), da so bili začetki
delovanja aktivnosti CVŢU glede na število posameznih dogodkov dokaj dobro
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zastavljeni, saj se je njihovo število večinoma povečevalo od leta 2010 do 2017 (v večini
primerov je opazen upad izobraţevanj ţe v letu 2017, dodatno pa tudi v letu 2018, razen za
izobraţevalne delavnice). Nekateri so si jih zastavili malo več, pa ugotovili, da takšnih
potreb oziroma zahtev po teh izobraţevanjih ni, zato je naslednje leto število manjše. Tako
lahko spremljamo upadanje in večanje števila izobraţevanj po različnih letih (v nekaterih
primerih se število izobraţevanj celo izmenjuje – eno leto manj, naslednje leto več).
Razlogi za to so raznoliki, glavni med njimi so zagotovo financiranje, število uporabnikov,
ki se teh dogodkov udeleţijo, število zaposlenih (tako notranjih kot tudi zunanjih), ki te
dogodke izvajajo, navsezadnje pa se spreminjajo tudi ţelje in potrebe uporabnikov. V letu
2018 v MKL načrtujejo skupno več izobraţevanj, kot so jih načrtovali v letu 2017, CVŢU
pa načrtuje manj izobraţevanj kot leto prej. Vsebinski poudarki za leto 2018 na področju
izobraţevanja so na računalniškem opismenjevanju, jezikovnem izobraţevanju, zaposlitvi
in delu ter zdravju. Lahko rečemo, da mnogo dejavnikov vpliva na to, ali je število
izobraţevanj večje ali manjše kot leto prej. V zadnjih letih se pozna upad izobraţevanj tudi
zato, ker je število zaposlenih v CVŢU manjše, pa tudi drugih (notranjih) sodelavcev je
manj, zunanjim pa je potrebno zagotoviti sredstva. Poleg manjšega števila zaposlenih na
število izobraţevanj vpliva tudi financiranje. V največji meri so splošne knjiţnice
financirane s strani občin/e, v kateri knjiţnica/e deluje/jo. Sredstva, ki jih dobijo, se
razporedijo med vse enote in programe, ki jih imajo. Seveda dobijo knjiţnice finance tudi
iz projektov, a to je namenski denar, ki se uporabi za določen projekt in ko ga je konec, se
tudi število izobraţevanj zmanjša.
Leta 2013–2015 so bila najbolj aktivna za knjiţnico, kar se tiče števila
izobraţevanj. Imeli so največ izobraţevanj, največje število ur in največje število
udeleţencev. Znotraj samostojnega učenja so tudi ta leta med bolje obiskanimi (predvsem
2013 in 2014), še posebej pa je tako s številom ur mentorstva v TVŢU. Pri številu povezav
med člani BZ pa je število ostalo enako (v obeh letih), v letu 2015 pa je zaznan upad,
predvsem zato, ker so na račun delavnic beleţili manj povezav, saj se je z enim iskalcem
povezal en ponudnik znanja, med prostim povpraševanjem izven delavnic pa lahko na
enega iskalca pride tudi več ponudnikov znanj. Razlog za manjše število ur mentorstva v
TVŢU pa je zato, ker so mentorstvo po svojih zmoţnostih opravljali bibliotekarji v
posameznih knjiţnicah, saj je prišlo do spremembe v financiranju dejavnosti in niso
zaposlovali posebnih mentorjev za to delo. Zmanjšano število udeleţencev v letu 2016 na
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vodenih obiskih knjiţnice znotraj BD je posledica zmanjšanja vodenih obiskov s strani
Javnega zavoda Cene Štupar, ki so bili v tem pogledu bistveni partner za pridobivanje
novih obiskovalcev, kljub temu pa so presegli načrtovan obisk BD (načrtovan 3550,
dejanski 3863, razlika 313). Zmanjšanje števila je tako kot v večini primerov pomanjkanje
financiranja in zmanjševanja kadra za izvedbo oziroma je le-to prestrukturirano, a bi za
potrebe izvajanja določenih dogodkov potrebovali za dogodke posebej usposobljene
izvajalce. Velik poudarek knjiţnica in z njo CVŢU daje tudi izobraţevanju zaposlenih;
tako notranjih kot tudi drugih slovenskih knjiţničarjev.
Izkazalo se je, da v CVŢU zaidejo ljudje najrazličnejših profilov. Med odraslimi
lahko najdemo tako tiste s srednješolsko izobrazbo (v našem primeru v večini) kot tudi
visoko izobraţene. Uporabnikom veliko pomeni, da v knjiţnici lahko pridobijo
informacije, kjer jih drugje ne morejo, še večji poudarek pa je na brezplačnih
izobraţevanjih, ki jih knjiţnica ponuja na tiste teme, ki uporabnike zanimajo. Še vedno je
velik poudarek na računalniških izobraţevanjih. V večini primerov gre za osebe, ki nimajo
rednega, dnevnega stika z računalnikom, na drugi strani pa tudi dopolnjujejo svoje znanje,
brezplačno izobraţevanje pa jim to dobro omogoča (tečaji za Microsoft Office programe so
velikokrat plačljivi). Tako je tudi z jezikovnimi tečaji, saj so lahko le-ti precej dragi in je
manj premoţnim uporabnikom teţje priti do znanja. V današnjem spremenljivem času pa
je znanje tujega jezika skoraj nujno potrebno. Poleg tega se ljudje radi počutijo uporabne.
Udeleţba na teh aktivnostih pomaga uporabnikom k dopolnitvi lastnih znanj, hkrati pa
zadovoljijo njihove potrebe. Počutijo se bolje, ko pridobivajo znanje in veščine nekje, kjer
okolje ni tako strogo. Počutijo se sproščene in bolj pripravljene za delo. Da pa s
pridobljenim znanjem dopolnijo svoje hobije, je še dodaten plus. Druţenje in sodelovanje z
drugimi pa ima pomemben socialni učinek na ljudi. V odrasli dobi se socializacija
velikokrat izgubi ali je manjša, saj so ljudje vajeni le svojega ţivljenja in ne najdejo stika z
ljudmi, s katerimi bi se lahko druţili. Obisk aktivnosti v knjiţnici pa lahko pripomore k
temu, da se posamezniki bolj odprejo in doseţejo nove moţnosti, nova znanja in nove
priloţnosti v svoji starosti.
Metodologija naše anketne raziskave je imela tudi nekaj pomanjkljivosti. Na prvem
mestu izpostavljamo časovno izvajanje, saj se je junijski čas izkazal kot neprimeren za
izvajanje anketne raziskave, s katero smo ţeleli izvedeti, kako je z udeleţbo na aktivnostih,
ki jih knjiţnice pripravljajo. Največji del programa se namreč odvija med septembrom in
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majem, če pa bi ţeleli pridobiti informacije od večjega števila uporabnikov, je
najprimernejši čas za izvedbo raziskave med septembrom in februarjem. Takrat se
aktivnosti (celotne knjiţnice) udeleţi tudi največ uporabnikov. Druga pomanjkljivost je
bila glede na odgovore tudi sama sestava anketnega vprašalnika, kljub podanim
navodilom, saj so uporabniki na vprašanja z enim moţnim odgovorom obkroţili več
moţnih odgovorov. Zaradi majhnega števila vrnjenih vprašalnikov smo upoštevali tudi
takšne odgovore. Tretja pomanjkljivost pa je v tem, da zaradi majhnega vzorca ne moremo
dokončno sklepati, kako vidijo, obiskujejo in uporabljajo servise CVŢU uporabniki. V tem
primeru smo dobili le majhen vpogled, v kakšno smer se uporabniki nagibajo.
Iz analize intervjuja smo ugotovili, da zaposleni za delo na svojem področju
potrebujejo več znanj, kot jih imajo ali so jih pridobili s svojo izobrazbo. Izkazalo se je, da
bi skoraj vsak izmed njih potreboval izobrazbo na področju vzgoje in izobraţevanja ter
psihologije. Nekatera znanja nato usvojijo sprotno, pri delu, za nekatera pa morajo poiskati
dodatno izobraţevanje. Pomembno se jim zdi, da prisluhnejo uporabnikom glede ţelja in
potreb, ki jih imajo, da lahko potem načrtujejo program glede na le-te, hkrati pa je ob tem
potrebno slediti tudi potrebam v okolju, ki se hitro spreminja in zahteva veliko raznolikih
znanj (predvsem tehnoloških), ki pa jih odrasle osebe pridobijo z izobraţevanjem in
aktivnostmi, ki jih ponuja knjiţnica. Pomemben vidik dela in načrtovanja za zaposlene je
tudi povezovanje z drugimi institucijami oziroma ponudniki znanj in aktivnosti v danem
okolju (v tem primeru mesto Ljubljana z okolico). Kadar sami zaposleni nimajo potrebnih
znanj, nekdo drug pa določeno stvar kvalitetno opravlja, se z njimi poveţejo ter tako
omogočijo svojim uporabnikom tisto, kar potrebujejo. Pri takšnem (zunanjem) sodelovanju
pa je potrebna odprtost in medsebojno spoštovanje. Zaposleni izpostavljajo tudi, da jih pri
njihovem delu najbolj veseli delo z ljudmi, z njihovimi uporabniki, ki s svojimi uspehi
prinašajo dodatno veselje za uspešno delovanje.
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ZAKLJUČEK
Mestna knjiţnica Ljubljana je največja slovenska splošna knjiţnica, pri čemer skrbi

za veliko območje, tako površinsko kot tudi v številu prebivalcev in s tem uporabnikov. Za
zadostitev potreb takšnega velikega števila uporabnikov je potrebno veliko prostora. Kako
se bo odvijala predvidena zdruţitev servisov CVŢU v eno enoto, bomo lahko spremljali do
leta 2021.
Rezultati raziskave so pokazali, da so za vsako storitev, ki jo knjiţnica izvaja,
potrebne finance. Ko zmanjka financ, se nekatere aktivnosti prekinejo ali celo nehajo
delovati. Knjiţnica se pri odločitvah o ukinjanju storitev in aktivnosti prilagaja času in
potrebam uporabnikov. Pojavi se razlika med zastavljenimi cilji in realizacijo le-teh, pri
čemer je razlika včasih bolj vidna, včasih manj. To nam pokaţejo neizpeljane aktivnosti, ki
jih servisi niso uspeli izvesti zaradi pomanjkanja financ, časa, kadrov, prioritet in
nezainteresiranosti uporabnikov do teh aktivnosti.
Hkrati pa so rezultati pokazali, da aktivnosti, ki jih knjiţnica izvaja, delujejo
uspešno in so uporabnikom blizu, saj so jim dolgoročno v pomoč pri njihovem
vseţivljenjskem izobraţevanju, kar se pozna pri obisku servisov, pri raznih tečajih,
izobraţevalnih delavnicah in obisku računalniškega opismenjevanja.
S pomočjo analize vsebine smo ugotovili, kako deluje CVŢU in delno tudi, kaj
ponuja. Z intervjuji med zaposlenimi smo izvedeli, kakšna znanja potrebujejo za svoje delo
ali kaj bi še potrebovali, s pomočjo ankete med uporabniki storitev pa smo ugotovili, katere
storitve uporabljajo in kako so z le-temi zadovoljni.
Primer Centra za vseţivljenjsko učenje MKL nam lahko sluţi kot primer dobre
prakse organizacije aktivnosti za vseţivljenjsko izobraţevanje v večji splošni knjiţnici.
Tudi druge knjiţnice lahko vzpostavijo takšen način dela, pri tem pa je potrebno veliko
angaţiranosti zaposlenih v knjiţnici, veselja za delo z različnimi profili uporabnikov in
pripravljenost na novosti, ki jih prinašajo vsakodnevne spremembe v druţbi.
V sklopu Centra za vseţivljenjsko učenje Učni center vsaki dve leti (nazadnje v letu
2017) organizira in izvede dogodek April v MKL, kjer knjiţničarji MKL predstavijo svoje
znanje, pretekle izkušnje in aktivnosti v njihovi knjiţnici ostalim slovenskim
knjiţničarjem. Dogodek je odlična priloţnost za spremljanje novosti in seznanjanje z
aktivnostmi in delom v največji slovenski splošni knjiţnici. Rezultati naše raziskave
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primerjalno pokaţejo razvoj aktivnosti vseţivljenjskega učenja med leti 2009–2018 v
MKL.
V prihodnjih raziskavah bi bilo zanimivo bolj podrobno predstaviti, katere
aktivnosti izvaja posamezni servis, katere so najbolj priljubljene in katere najbolj vplivajo
na kakovostnejše vseţivljenjsko učenje.
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PRILOGE

PRILOGA 1: Anktni vprašalnik
Pozdravljeni!
Sem Milena Repa, študentka bibliotekarstva na Filozofski fakulteti. Za potrebe magistrske
naloge opravljam raziskavo o storitvah in zadovoljstvu z le-temi v Centru za vseţivljenjsko
učenje v Mestni knjiţnici Ljubljana. Center za vseţivljenjsko učenje sestavljajo enote
Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje, Točke vseţivljenjskega učenja in
Učni center (namenjen izobraţevanju zaposlenih in knjiţničarjev drugih knjiţnic).
Z odgovarjanjem na vprašanja v anketi soglašate s sodelovanjem v raziskavi. Prosim Vas,
da odgovorite na vsa vprašanja. Najlepše se zahvaljujem za Vaše odgovore.
1. Zakaj ste se udeleţili delavnice/predavanja/izobraţevanja? Moţnih je več
odgovorov, obkroţite tiste, ki najbolj veljajo za Vas.
-

Ker me zanima delavnica/ tema predavanja, izobraţevanja

-

Ker potrebujem delavnico za dopolnitev svojega znanja.

-

Ker potrebujem izobraţevanja na določeno temo za dopolnitev svojega znanja.

-

Udeleţila se je je tudi moj/a prijatelj/ica, znanec/ka.

-

Slišal/a sem dobre odzive glede te delavnice/ teme predavanja, izobraţevanja.

-

Predlagali so mi jo v knjiţnici.

-

Drugo: ______________________________________________________

2. Kateri oddelek Centra za vseţivljenjsko učenje ste najpogosteje obiskali med
septembrom 2016 in junijem 2017? Obkroţite Vaš odgovor.
-

Borza dela

-

Borza znanja

-

Središče za samostojno učenje

-

Točke vseţivljenjskega učenja

3. Kako pogosto (med septembrom 2016 in junijem 2017) ste se v splošni
knjiţnici (MKL) udeleţili aktivnosti Centra za vseţivljenjsko učenje?
Obkroţite Vaš odgovor.
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-

Vsaj enkrat na teden

-

Nekajkrat mesečno

-

Nekajkrat letno

-

Drugo: ____________________________
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4. Katerih aktivnosti ste se med septembrom 2016 in junijem 2017 najpogosteje
udeleţili? Izberite in obkroţite največ 3 aktivnosti.
-

Samostojnega učenja tujih jezikov

-

Jezikovnih tečajev

-

Računalniških tečajev

-

Programov informacijskega opismenjevanja

-

Bralnih srečanj (bralni klub, bralna značka za odrasle)

-

Borze dela

-

Borze znanja

-

Drugo: __________________________________________________

5. Aktivnosti se udeleţujem zaradi (izberite in obkroţite trditev, ki najbolj velja za
Vas):
-

Ker mi je neformalno učenje všeč

-

Povezanosti z mojimi hobiji in interesi

-

Ker se aktivnosti udeleţujejo tudi moji prijatelji

-

Ker imam čas

-

Drugo: ____________________________________________________

6. V kolikšni meri ste zadovoljni z neformalnim načinom učenja v Mestni
knjiţnici Ljubljana? Obkroţite trditev, ki najbolj velja za Vas.
-

Zelo zadovoljen/a

-

Niti zadovoljen/a niti nezadovoljen/a

-

Zelo nezadovoljen/a

7. Kaj pridobite z udeleţbo na aktivnostih vseţivljenjskega učenja? Obkroţite
odgovor, ki najbolj velja za Vas.
-

Znanje, izkušnje, ki jih lahko koristno uporabim pri hobijih

-

Lahko se druţim z drugimi in izmenjujem znanje in izkušnje

-

Všeč mi je, da v neformalnem okolju pridobivam znanje in izkušnje

-

Všeč mi je, ker mi brezplačno ponudijo to, kar mi druge ustanove ne morejo
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Drugo: ______________________________________________________

8. Kako pogosto (september 2017 – junij 2018) se boste udeleţevali oziroma
uporabljali storitve vseţivljenjskega učenja tudi v bodoče? Obkroţite odgovor.
-

Več kot do zdaj

-

Enako

-

Manj kot do zdaj

-

Drugo: ___________________

9. Bi ţeleli v prihodnosti imeti še kakšno dodatno aktivnost ali storitev, ki bi jo
ponujal Center za vseţivljenjsko učenje? Vaš odgovor lahko pripomore k
uresničitvi Vaših predlogov.
Še nekaj vprašanj o vas:
Spol: M

Ţ

Starost: _______
Dokončana izobrazba (naziv, stopnja):
________________________________________________
Hvala za sodelovanje!
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PRILOGA 2: Vprašanja za intervjuje z zaposlenimi
1. Vaša dokončana izobrazba?
2. Vam ta izobrazba koristi pri delu v Centru in/ali z uporabniki? V kolikšni meri?
3. Kakšna znanja pa potrebujete pri delu z uporabniki?
4. Čutite, da bi potrebovali še dodatno izobraţevanje na katerem izmed področjih, ki
ga ali bi ga ţeleli opravljati?
5. Kaj menite, katere kompetence potrebujete tako pri pripravi programa kot tudi
izvedbi?
6. Kje dobite primere/ideje za pripravo kakšnega programa/storitve/aktivnosti?
Upoštevate predloge uporabnikov?
7. V kolikšni meri zagotovite izvedbo teh predlogov?
8. Ima Center/vaša enota lasten dokument programa dela za tekoče leto ali je enak kot
program dela za celotno MKL?
9. S katerimi zunanjimi sodelavci (formalnimi in neformalnimi) sodelujete v vaši
enoti?
10. Kako poteka delo z zunanjimi sodelavci Centra?
11. Kaj vas najbolj veseli pri delu v Centru?
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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.

Milena Repa

V Ljubljani,

