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Izvleček: Primernost prostorov splošnih knjižnic je pogosto vprašljiva. Redko se zgodi, da
je splošna knjižnica umeščena v za to namensko grajen prostor. Knjižnica Črnomelj je
umeščena v prostore bivšega dijaškega doma, ki so bili prvotno namenjeni šolstvu. Namen
raziskave je bil ugotoviti, ali so prostori Knjižnice Črnomelj primerni za knjižnično
dejavnost. Odkrili smo več neskladnosti glede na zakonska določila, ki predpisujejo, kakšen
mora biti knjižnični prostor. Potrebno je poskrbeti za bolj odprt prostor, prilagoditi prostore
vsem skupinam uporabnikov in poskrbeti za ustrezne pogoje za delo zaposlenih. Z raziskavo
smo želeli izpostaviti najbolj moteče dejavnike tako s strani neskladij z zakonskimi določili
kot tudi z vidika uporabnikov in z vidika zaposlenih v Knjižnici Črnomelj ter dodali nasvete,
kako bi bilo mogoče neskladja odpraviti.
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Prevod v angleščino
Title: The suitability of premises of the Library Črnomelj
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science
and Book Studies, Master's Study Programme: Library, Information and Publishing Studies
– Publishing studies field

Keywords: space suitability, spatial problems, Črnomelj Library, public libraries, inadequate
spaces

Abstract: The suitability of public library spaces is often questionable. The public library is
rarely located in a purpose-built space. The Črnomelj Library is located in the premises of
the former student home, which were originally intended for schooling. The purpose of the
research was to investigate, whether the premises of the Črnomelj Library are suitable for
library activities. We have uncovered several inconsistencies, according to the legal
provisions, which prescribe what the library space should be like. It is necessary to provide
a more open space, to adapt the premises for all groups of users, and to provide appropriate
conditions for the work of employees. We wanted to highlight the most disturbing factors,
both by the discrepancies with the legal provisions, as well as from the users' perspectives,
and from the point of view of the employees at the Črnomelj Library, adding tips on how the
disparities could be eliminated.

GRDEŠIČ, S. Primernost prostorov Knjižnice Črnomelj. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

4

ZAHVALA
Hvaležna sem mentorici dr. Poloni Vilar za priložnost pisanja magistrske naloge pod
njenim okriljem. Vesela sem, da mi je omogočila doseči zastavljene cilje.
Hvala za vso strokovno pomoč in podporo.
Posebna zahvala gre tudi zaposlenim Knjižnice Črnomelj za pomoč pri raziskavi.
Nadvse hvaležna sem tudi staršem, družini in bližnjim prijateljem za vso podporo in
spodbudne besede, ko sem jih potrebovala.
Aleš, hvala za vso pomoč pri reševanju tehničnih težav, ki so me spremljale tekom študija.
Tomaž ♥
Hvala, ker si.

GRDEŠIČ, S. Primernost prostorov Knjižnice Črnomelj. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

5

KAZALO
1

UVOD

7

2

PREGLED DOSEDANJIH OBJAV

9

2.1

Knjižnice skozi čas

9

2.2

Knjižnice v sodobnem svetu

10

2.3

Napotki za načrtovanje knjižnične zgradbe

10

2.3.1
2.4
3

4

Zakonska določila in smernice

17

Primeri dobre prakse

18

RAZISKOVALNA METODA

20

3.1

Opis raziskovalnega problema

20

3.2

Raziskovalna vprašanja

21

3.3

Metodologija

21

3.3.1

Anketa

21

3.3.2

Intervju

23

3.3.3

Ekspertna študija

24

REZULTATI

26

4.1

Rezultati ankete

26

4.2

Rezultati intervjuja

34

4.3

Rezultati ekspertne študije

37

4.3.1

Površina za knjižnično gradivo

39

4.3.2

Površina za uporabniška mesta po standardih

40

4.3.3

Površina za zaposlene po standardih

41

5

RAZPRAVA

43

6

ZAKLJUČEK

48

7

VIRI

51

8

PRILOGE

54

9

POVZETEK

64

GRDEŠIČ, S. Primernost prostorov Knjižnice Črnomelj. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

6

KAZALO TABEL
Tabela 1: Spol ...................................................................................................................... 26
Tabela 2: Starost .................................................................................................................. 26
Tabela 3: Kraj bivanja ......................................................................................................... 26
Tabela 4: Uporabnik Knjižnice Črnomelj ........................................................................... 27
Tabela 5: Število let uporabe Knjižnice Črnomelj .............................................................. 27
Tabela 6: Oviranost ............................................................................................................. 27
Tabela 7: Ustreznost postavitve gradiva znotraj knjižnice .................................................. 28
Tabela 8: Ustreznost širine med policami z gradivom ........................................................ 29
Tabela 9: Ustreznost prostorov Knjižnice Črnomelj za gibalno ovirane in uporabnike z
otroškimi vozički ................................................................................................................. 30
Tabela 10: Kako opazno je pomanjkanje določenih prostorov/stvari v Knjižnici Črnomelj
............................................................................................................................................. 31
Tabela 11: Stališča o velikem odprtem knjižničnem prostoru ............................................ 31
Tabela 12: Ustreznost trenutne razporeditve prostorov v Knjižnici Črnomelj .................... 32
Tabela 13: Orientacija v Knjižnici Črnomelj ...................................................................... 32
Tabela 14: Mnenje o manjših prostorih z več skritimi kotički - prednost ali ne ................. 33
Tabela 15: Je potrebno ločiti informacijski pult od izposojevalnega? ................................ 33
Tabela 16: Ustreznost različnih nivojev tal v Knjižnici Črnomelj ...................................... 34
Tabela 17: Izračuni za površino knjižnice, število čitalniških sedežev in število računalnikov
glede na pravilnik in standarde ............................................................................................ 38
Tabela 18: Površina za knjižnično gradivo1 ....................................................................... 40
Tabela 19: Površina za knjižnično gradivo2 ....................................................................... 40
Tabela 20: Površina za uporabniška mesta .......................................................................... 41
Tabela 21: Površina za zaposlene ........................................................................................ 41
KAZALO PRILOG
Priloga 1
Anketni vprašalnik ........................................................................................................... 54
Priloga 2
Vprašalnik za intervju ...................................................................................................... 60
Priloga 3
Ekspertna študija – tabele ................................................................................................ 61

GRDEŠIČ, S. Primernost prostorov Knjižnice Črnomelj. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

1

7

UVOD

Prostorska problematika knjižnic je v Sloveniji mnogokrat prezrta tema. V magistrskem delu
smo se ukvarjali s prostorsko problematiko splošnih knjižnic. Pogosto se zgodi, da so
knjižnice umeščene v prostore, ki niso primerni za opravljanje knjižnične dejavnosti kot
javne službe, vsaj ne v takšnem obsegu, kot narekujeta Zakon o knjižničarstvu in Pravilnik
o opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe. Ena izmed knjižnic, ki ima neustrezne
pogoje za delovanje, je tudi Knjižnica Črnomelj.
Namen magistrskega dela je bil pregledati dejansko stanje prostorov knjižnice, narediti
primerjavo z idealnimi pogoji in pripraviti predlog, kako izboljšati trenutno situacijo.
Knjižnici Črnomelj bo to magistrsko delo pomagalo pri ustvarjanju dialoga s financerji glede
iskanja ustreznih rešitev in pri izboljšanju prostorov, namenjenih opravljanju knjižnične
dejavnosti.
Knjižnica Črnomelj je bila od začetka svojega delovanja že večkrat preseljena. V delu
trenutnih prostorov je delovala že od leta 1967 pa vse do leta 1973, ko se je preselila v
prostore na Gričku, kjer so imeli prostore do leta 1986, ko so se zopet preselili nazaj v
prostore Dijaškega doma. Leta 1999 so prostore Knjižnice Črnomelj posodobili in prenovili,
leta 2006 so prenovili še dodatne prostore, ki so jih pridobili. Nato je bila Knjižnica Črnomelj
med 3. in 10. novembrom 2008 zaprta, saj so se takrat vselili še v dodatne prostore, ki so jih
pridobili v Dijaškem domu, hkrati pa so preuredili še stare prostore. 4. januarja 2016 je
Knjižnica Črnomelj postala upravitelj bivšega dijaškega doma in s tem pridobila še dodatne
prostore, ki pa niso v celoti izkoriščeni. Med junijem in oktobrom 2017 je bila stavba
energetsko sanirana (Knjižnica, 2018). Takrat so prostore tudi dodatno uredili, da so
prijaznejši na pogled, niso pa uspeli odpraviti vseh nepravilnosti, ki so neskladne z
zakonskimi določili glede prostorov splošnih knjižnic.
Če želimo nepravilnosti odpraviti, je potrebno imeti dokaze, da nepravilnosti obstajajo, zato
je bilo potrebno narediti večdelno raziskavo.
V raziskovalnem delu smo se lotili anketiranja uporabnikov in intervjuvanja zaposlenih, da
smo pridobili pogled na prostor s strani uporabnikov in s strani zaposlenih. Tretji del
raziskovalnega dela je bila ekspertna študija, kjer smo primerjali trenutne prostore z
idealnimi.
Splošne knjižnice so namenjene širokemu spektru uporabnikov, vsaka uporabniška skupina
ima svoje zahteve in pogoje za uspešno delovanje in težko je zadostiti vsem pogojem, ko se
je potrebno prilagajati toliko različnim uporabniškim skupinam.
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Naredili smo pregled in opozorili na ključne nepravilnosti, ki so zelo moteče pri trenutnih
prostorih. Hkrati smo se potrudili najti predloge, kako bi izboljšali situacijo znotraj
obstoječih prostorov, ki so na voljo.

GRDEŠIČ, S. Primernost prostorov Knjižnice Črnomelj. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

2
2.1

9

PREGLED DOSEDANJIH OBJAV
KNJIŽNICE SKOZI ČAS

Rebernik (2003) je v svojem prispevku razložil pomen besede biblioteka. Beseda biblioteka
izhaja iz grščine; sestavljata jo besedi biblion, kar pomeni spis, zapis, knjiga, in pa theke,
kar pomeni skrinja, omara. Gre za medsebojno povezavo, kraj, kjer so zbirali zapise, da so
ostali na voljo tistim, katerim so bili namenjeni.
Avtor piše tudi o tem, da so knjižnice med drugim tesno povezane tudi s kulturnim
področjem, lahko bi se reklo, da knjižnice soustvarjajo kulturo. Že od nekdaj je bila vloga
knjižnic odražana v naporu, da bi uporabniki rastli na področju kulture, saj knjižnice slovijo
kot prednostni kraj srečevanja, kjer se lahko vsakdo loti raziskovanja bodisi sebe bodisi
tujega miselnega sveta (Rebernik, 2003).
Rebernik (2003) piše tudi, da so se v 19. stoletju pojavila prva velika skladišča, ki so bila
ločena od čitalnic. Knjižnični prostor so v tistem času razdelili na 3 dele: čitalnico,
namenjeno javnosti; administrativni prostor in pa skladišče, ki je bilo javnosti nedostopno.
Skladišča so bila opremljena z železnimi policami v obliki večnadstropnih stolpov.
Maloney (2014) v svojem prispevku navaja, da se je ohranil podoben sistem izgradnje
knjižnic še do konca 2. svetovne vojne. To je bilo še posebej vidno v visokošolskih
knjižnicah. Po vojni začnejo uporabniki knjižnic vedno bolj zahtevati prosti pristop do
gradiva. Tako se prične nov trend v knjižnicah, ki traja do pričetka 80. let, ko se veča število
uporabnikov, ki se zadržujejo v knjižnicah za potrebe študija, raziskovanja in tudi zaradi
miru. V tem istem obdobju so knjižničarji še vedno verjeli, da je njihovo poslanstvo
omogočiti najboljše pogoje za hranjenje gradiva, in niso dajali takšnega poudarka
zadovoljstvu uporabnikov. Maloney (2014) tudi piše, da so čitalnice zmanjševali zaradi
hrambe gradiva, kljub temu da so bile uporabljane za študij. Zato je popularnost obiska
knjižnic upadala in najslabši obisk knjižnic je bil v poznih 80. letih 20. stoletja. Ko je
popularnost knjižnic dosegla dno, so se trendi pričeli obračati, pojavila se je digitalizacija
knjižnic (računalnik, katalogi) in knjižnice so pričele delati na tem, da bi postale
uporabnikom prijazne, in to do te mere, da so v obdobju med 1995 in 2002 vsi načrti obnove
knjižnic vsebovali mnogo več poudarka na skupnem prostoru, namenjenem uporabnikom.
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KNJIŽNICE V SODOBNEM SVETU

Leban (2007) piše o tem, kakšno mesto imajo knjižnice v sodobnem svetu glede na
spremembe v tehnologiji. Opozarja, da knjižnice niso več na prvem mestu, kam gredo
uporabniki, da bi zadovoljili svoje informacijske potrebe, kot so bile v preteklosti. Avtor
opozarja, da bi morali biti prostori knjižnice prilagojeni uporabnikom oziroma da bi moralo
načrtovanje knjižničnih prostorov izhajati iz potreb uporabnikov. Poudarja, da je potrebno v
knjižnici

predvideti

prostor

za

različne

dejavnosti,

središče

za

informacijsko

opismenjevanje, prostor za učenje in študij, območje, namenjeno druženju, in pa zelo
pomembna se mu zdi tudi virtualna knjižnica, saj je pomembno, da uporabniki dojemajo
knjižnico kot živ prostor, brez aktivnosti na spletu pa bi marsikdo pozabil nanjo (Leban,
2007).
Po Dowlinu (2004) naj bi vse moderne knjižnice vsebovale lahko dostopne informacije,
študijske prostore, možnost svetovanja glede pridobivanja informacij, možnost takojšnjega
tiskanja virov, ki jih uporabniki potrebujejo. Priporoča tudi delovne postaje, opremljene z
računalnikom, namenjene posameznikom za mirno delo. Glede prostorov, ki so potrebni v
knjižnici, pa se Dowlin (2004) in Leban (2007) ujemata v mišljenju. Poudarjajo se
dostopnost do informacij, pomembnost študijskih prostorov in pomembnost digitalizacije.
2.3

NAPOTKI ZA NAČRTOVANJE KNJIŽNIČNE ZGRADBE

V priročniku Building blocks for planning functional library space (2011) smo našli
naslednje napotke, ki nam bodo koristili:
Na začetku planiranja si moramo postaviti cilje, ki jih želimo doseči: moramo se vprašati,
katere pomanjkljivosti opažamo v prostoru, kaj je potrebno izboljšati, kaj se nam v drugih
knjižnicah zdi zelo dobro in bi želeli uporabiti tudi pri naši knjižnici. Moramo si določiti tudi
meje projekta, in sicer finančne, v kakšne posege smo pripravljeni iti in tudi časovni okvir,
koliko časa bomo namenili planiranju, koliko časa bomo namenili prenovi … Moramo
narediti pregled dejanskega stanja, preveriti, kako je z električno napeljavo, kje so okna,
statiko objekta in podobno. Nato moramo pregledati opcije, ki so sprejemljive – od tega,
kakšno pohištvo želimo, do tega, kakšna tla, potem moramo preveriti, če je npr. določen tip
tal primeren za večje obremenitve ali ni.
Norton, Butson, Tennant in Botero (2013) v članku z naslovom Space Planning: A
Renovation Saga Involving Library Users pišejo o tem, kaj si želijo uporabniki, večinoma
študenti na eni izmed Univerz na Floridi. Poudarjajo, da si želijo boljši študijski prostor in
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več vtičnic. Ta vir nam bo služil za primerjavo oz. potrditev rezultatov naše raziskave o tem,
kaj si želijo uporabniki pri obnovi knjižnice. Sicer gre v tem primeru za visokošolsko
knjižnico, ampak obravnavajo problematiko tudi z zornega kota uporabnikov.
Norton, Butson, Tennant in Botero (2013) so naredili študijo uporabnikov knjižnice,
povprašali so, zakaj obiskujejo knjižnico, kaj najbolj pogrešajo v knjižnici, kaj bi po
njihovem mnenju morala imeti knjižnica in kakšen je idealen knjižnični prostor. Uporabniki
so povedali, da želijo več prostorov za individualno in tudi skupinsko učenje – naj jih bo več
in naj bodo tudi prostornejši, kot so trenutno. Želijo si na voljo več delovnih postaj z velikimi
zasloni, veliko odprtega prostora in da bi imeli prostore, namenjene skupinskemu delu,
nekoliko odmaknjene. Glede inventarja, ki bi si ga uporabniki želeli, poudarjajo, da je
potrebno imeti še več računalnikov, več vtičnic po celotni knjižnici, stabilno brezžično
omrežje, več delovnih postaj, ki bi omogočale več zasebnosti. Želijo tudi, da se že sedaj
razmišlja vnaprej, kako se bo razvijala tehnologija, in da se prostore uredi tako, da bo možna
nadgradnja. Glede pohištva so uporabniki izrazili željo po modernejšem pohištvu, udobnih
sedežih, kavčih in klopeh, kjer bi lahko udobno in v miru brali. Želijo si tudi več miz.
Iflina publikacija z naslovom IFLA Library Buiding Guidelines: Developments &
Reflections vsebuje več uporabnih prispevkov. McDonald (2007) v prvem poglavju daje
nasvete o tem, kako naj bi izgledal dober knjižnični prostor. Latimer (2007) v petem
poglavju opozarja na to, kaj je potrebno upoštevati, ko načrtuješ knjižnični prostor. Oba
avtorja pišeta na primeru Velike Britanije. V publikaciji so predstavljeni še primeri dobre
prakse iz ZDA, Danske, Kanade, Francije, Avstralije, Španije in Nemčije.
McDonald (2007) piše, da bi vsakič, ko načrtuješ knjižnični prostor, moral biti pozoren na
10 kvalitet: 1. prostor mora biti funkcionalen, torej mora služiti svojemu namenu, 2. prostor
mora biti prilagodljiv (možne so spremembe), 3. dostopen, 4. raznolik, 5. knjižnični prostor
mora biti interaktiven (prostor mora biti dobro organiziran, da promovira kontakt med
uporabniki in storitvami, ki so jim na voljo), 6. prostor mora imeti spodbujevalni učinek,
mora spodbujati motivacijo, 7. mora imeti primerno temperaturo, vlago, svetlobo itd.,
prilagojeno knjižničnim razmeram, 8. mora biti varen, 9. učinkovit, 10. primeren za nove
tehnologije (IKT – vtičnice, brezžično omrežje ipd.). Potrebno je razmišljati, da je potrebno
narediti prostor, ki ustreza tem zahtevam. Latimer (2007) se strinja z McDonaldom (2007),
da je potrebno pri načrtovanju razmišljati o tem, da je prostor všečen, prilagodljiv in raznolik.
Dahlgren (2009) je v svojem delu Public Library Space Needs: A Planning Outline predstavil
ugotovitve in formule za izračun, kakšno površino je potrebno načrtovati za vsak prostor v
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knjižnici glede na različne spremenljivke, kot so npr. število zaposlenih ali število knjig.
Potrebno je poudariti, da formule veljajo za področje Wisconsina (ZDA) in se lahko
razlikujejo od slovenskih priporočil, smernic in standardov za načrtovanje knjižnic. Formule
se prilagodijo tudi glede na število potencialnih uporabnikov. Dahlgren (2009) pravi, da
moramo, preden začnemo ugotavljati, kako veliko knjižnico potrebujemo, ugotoviti, koliko
potencialnih uporabnikov bi lahko uporabljalo to knjižnico. Naslednja stvar, na katero
moramo biti pozorni, da lahko izračunamo površino, je velikost knjižnične zbirke. Svetuje,
naj pričakujemo, da ima knjižnica 3,9 enot gradiva na prebivalca v regiji, 11 časopisov na
1000 prebivalcev, 0,18 avdio zapisov na prebivalca in 0,28 video zapisov na prebivalca.
Potrebno je upoštevati, da se število gradiva povečuje. Ko imamo izračunano velikost zbirke,
lahko izračunamo, kako velik prostor potrebuje zbirka. Dahlgren (2009) svetuje, da naj bi
imel vsak zaposleni med 11,5 in 14 m2 prostora za svoj delovni prostor. Za velikost
pravljične sobe svetuje 1 m2 na otroka in skoraj 5 m2 za predsobo za tistega, ki bo izvajal
pravljično uro. Opozarja, da je potrebno upoštevati tudi prostor za fotokopiranje, za oglasne
deske in podobno.
Khan (2009) pojasnjuje, kako naj bi predvidoma izgledala lega knjižničnih prostorov. V
večini knjižnic je izposojevalno-informacijski pult blizu glavnega vhoda, kar omogoča
uporabnikom, da lahko takoj ob prihodu vrnejo gradivo in pridobijo informacije, če jih
potrebujejo, in si ob izhodu tudi izposodijo novo gradivo. Zbirke časopisov in revij ter
delovne mize se navadno nahajajo ob oknih, da imajo uporabniki pogled na zunanji svet, ko
berejo ali se učijo. Poskušajo poskrbeti, da otroški oddelek ni umeščen v prostor na ta način,
da morajo otroci skozi oddelek za odrasle do oddelka, namenjenega njim. Če se prostor za
prireditve uporablja tako za predavanja kot tudi za pravljično sobo, mora biti umeščen v
bližino otroškega oddelka. Pri načrtovanju je potrebno tudi razmišljati, da umestimo
prostore, ki so glasnejši, v skupni del knjižnice (npr. informacijski pult, vhod do otroškega
oddelka, toalete …), mirnejši prostori pa naj bi bili umeščeni skupaj. Za zaposlene Khan
(2009) svetuje, da se računa 14 m2 na vsakega zaposlenega, za vsako računalniško delovno
postajo svetuje 7 m2, svetuje 5 čitalniških mest na 1000 uporabnikov, prav tako opisuje, da
je vedno potrebno knjižnico načrtovati tako, da ima lahko dostopnost, še posebej je potrebno
upoštevati osebe s posebnimi potrebami. Pri načrtovanju dostopnosti je potrebno paziti, da
je dostop do vhoda primeren za gibalno ovirane, da so poti, namenjene gibalno oviranim,
primerno označene, parkirna mesta za invalidne osebe naj bi bila v bližini vhoda, vrata
morajo biti takšna, da jih lahko uporabljajo tudi gibalno ovirani, omogočen jim mora biti
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dostop do vseh delov knjižnice in prehodi morajo biti urejeni, brez ovir. Prav tako je
potrebno paziti, da je tudi za gibalno ovirane omogočena varna pot evakuacije, če pride do
nevarne situacije. Potrebno je imeti višino miz prilagojeno za osebe na invalidskih vozičkih,
ne sme pa se pozabiti niti na prilagojene toaletne prostore.
Murphy (2007) je v knjigi Library furnishing pripravila smernice o tem, kako načrtovati
opremljanje knjižničnih prostorov, kako urediti posamezen prostor v knjižnici, da bo
ustrezen. Opremo je potrebno prilagoditi manjšim otrokom, mladostnikom, starejšim
uporabnikom. Vsaka skupina ima neko svojo specifiko, ki jo je potrebno upoštevati.
Načrtovanje knjižnice se prične pri vhodu. Vhod mora biti dobro označen s tablami, kje se
nahaja, in mora biti dobro viden. V bližini vhoda naj se bi nahajal tudi informacijskoizposojevalni pult, predlaga tudi, da je dobrodošlo, da je v bližini vhoda multimedijski
zaslon, kjer so na voljo aktualne stvari (zanimivosti, seznam novih knjig, dogodki, ki se bodo
zgodili …). V večjih knjižnicah naj bi bil v bližini vhoda tudi kakšen zbirni prostor. Murphy
(2007) tudi svetuje, da je potrebno ločiti prostore za zaposlene na en segment, prostori,
namenjeni druženju oziroma obiskovalcem, naj bodo združeni v skupen segment, knjižnična
zbirka pa naj bo zopet združena v en segment. Murphy (2007) svetuje, naj bo otroški oddelek
viden že z vhoda v knjižnico. Svetuje tudi, da so glasnejša območja združena oziroma ločena
od prostorov, kjer je pričakovana tišina. Pri prostorih za zaposlene svetuje tudi, da se
zagotovijo omarice s ključem za zaposlene. Kot najpomembnejši poudarek pa priporoča, da
se zagotavlja fleksibilnost gradnje (čim manj nosilnih sten, možnost reorganizacije
prostorov, če bi bilo to potrebno).
Murphy (2007) ima enako kot Sannwald (2001) v svojem delu seznam stvari, na katere je
potrebno biti pozoren, ko načrtuješ knjižnico.
Murphy (2007) izstopa tudi s tem, ko opozarja na posebne prostore za mlade, najstnike, da
tudi najstniki že v zgodnji dobi vzljubijo knjižnični prostor. Za te prostore svetuje, da so
barviti in da imajo prilagojene sedalne površine (mehke stole, sedalne vreče), prostor naj bo
prirejen za elektronske naprave (veliko vtičnic), dobrodošlo je tudi, da so na voljo
posamezne postaje s slušalkami, namenjene poslušanju glasbe. Zagotoviti je potrebno tudi
dostop do speta in možnost, da si prinesejo svojo računalniško opremo in tam delajo za šolo,
če želijo. Potrebno pa je zagotoviti možnost stalnega nadzora nad dogajanjem v tem prostoru
(bodisi video bodisi steklene stene). Prostor za mlade je potrebno načrtovati na tistem
območju knjižnice, kjer je pričakovana povečana glasnost.
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V knjigi Archival and Special Collections Facilties: Guidelines for Archivists, Librarians,
Architects, and Engineers je s prostorskega vidika zanimivo šesto poglavje avtorice VogtO'Connor (2009), ki govori o razsvetljavi prostorov. Opozarja na to, da je pri načrtovanju
knjižničnih prostorov potrebno poskrbeti za ustrezno razsvetljavo tako z vidika
funkcionalnosti (kako močna svetloba je potrebna za posamezen prostor) kot tudi z vidika
varnosti in varčnosti (uporaba senzorjev za luči, čim boljši izkoristek dnevne svetlobe).
Charmicheal (2009) pa podrobno opisuje, kako načrtovati posamezne prostore znotraj
knjižnice. Za prostore za osebje piše sledeče: prostori za osebje morajo biti strogo ločeni od
prostorov za uporabnike. Uporabniki ne smejo imeti dostopa do tega dela knjižnice.
Vsebujejo naj: prostor za garderobo zaposlenih (omare s ključem), toaletne prostore ter čajno
kuhinjo, ki naj vključuje pomivalno korito, hladilnik, mikrovalovno pečico, grelnik vode,
mizo in stole. Svetuje, da bi bilo dobro pripraviti tudi ločeno knjižnico za zaposlene, kjer bi
bili na kupu shranjeni pravilniki, gradivo iz izobraževanj, strokovno gradivo. Dobro je
zagotoviti tudi pisarne za zaposlene in prostor za sestanke. Vogt-O'Connor (2009) svetuje,
da se v prostorih za zaposlene uredi osvetljava nekje med 300 in 750 luksov.
Schlipf in Moorman (2018) v svojem delu zelo podrobno razdelata, kakšno knjižnico je
potrebno načrtovati, da jo najboljše izkoristimo. Na cca 1000 straneh podata zelo konkretne
nasvete za načrtovanje, da je knjižnica funkcionalna tako za zaposlene kot tudi za
uporabnike. Za shranjevanje zbirke Schlipf in Moorman (2018) svetujeta sledeče: pri
izbiranju knjižnih polic je potrebno upoštevati, da bodo namenjene zelo dolgotrajni uporabi.
Potrebno je izbrati čvrste police, ki bodo vzdržljive (teža gradiva), najboljše je, da so jeklene.
Pri izbiri barve se moramo izogibati trenutno aktualnim barvam, pač pa moramo izbrati tisto
barvo, ki se bo vedno dobro vključila v prostor. Odsvetujeta postavitev knjižnih polic ob
stenah. Police naj bi bile postavljene vse v isto smer, z možnostjo prehoda iz obeh smeri (ne
segajo do stene) in obrnjene tako, da imajo zaposleni čim boljši pregled med vrstami. Svetuje
tudi veliko število vtičnic. Osvetlitev mora biti primerna, svetuje luči nad policami, potrebno
je biti pazljiv pri postavitvi, da so dobro vidne tudi spodnje police. Svetujeta približno 500
luksov, na čisto spodnji polici ne sme biti nikoli manj kot 200 luksov.
Opozorita tudi na pogoste probleme, ki se pojavljajo v knjižnicah, kot so slaba osvetlitev,
preveč vhodov, stavba, ki je ni možno dograditi, netipične/okrogle oblike stavbe/zidov ipd.
Schlipf in Moorman (2018) pišeta, da je informacijsko-izposojevalni pult ena izmed ključnih
stvari, ki se jim je potrebno posvetiti pri načrtovanju knjižnice. Na tem mestu številni
zaposleni preživijo večino svojega delovnega časa. Nahajal se naj bi pri vhodu v knjižnico.
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Služi dvema glavnima funkcijama, in sicer, da imajo zaposleni od tam omogočen dober
pregled nad prostori knjižnice in da omogoča uporabnikom knjižnice, da dobijo potrebne
informacije, pomoč, izposodijo in vrnejo gradivo. Za informacijsko-izposojevalnim pultom
je potrebno načrtovati dovolj prostora, da imajo zaposleni lahko tam delovno postajo,
potrebno pa je načrtovati tudi rezervni prostor, če bo potrebno pult opremiti še s kakšno
sodobno napravo. Potrebno je jasno vzpostaviti mejo, do kje je dovoljeno gibanje
uporabnikom in kje je prostor, namenjen samo zaposlenim (ne sme biti omogočena možnost
prehoda

znotraj

informacijsko-izposojevalnega

pulta).

V

bližini

informacijsko-

izposojevalnega pulta je potrebno načrtovati tudi prostor za shranjevanje (gradiva,
potrebščin). Pult naj bi bil v svetlejši barvi, vendar ne bel. Odsvetujeta tudi več vhodov v
stavbo, razen v primeru, če je ob vsakem vhodu na voljo informacijsko-izposojevalni pult,
ki obratuje ves čas odprtja knjižnice. Potrebno je upoštevati tudi prostor, kjer lahko
uporabniki čakajo, da pridejo na vrsto. Odsvetujeta tudi mize v obliki polkroga, saj naj bi
bile prostorsko neučinkovite.
Schlipf in Moorman (2018) pišeta, da je pri načrtovanju predavalnic potrebno načrtovati
pravokotne oblike, v poštev pride samo še oblika trapeza; tam, kjer je oder, je lahko prostor
rahlo ožji, potem pa se razširi. Pri velikosti predavalnice je potrebno upoštevati prostor za
predavatelje, pohištvo (zložljive mize, nakladalni stoli), obešalnike za oblačila, prostor za
vso avdio-video opremo, prostor za skladiščenje predmetov in tudi manjšo čajno kuhinjo.
Potrebno je načrtovati približno 2 m2 na osebo, torej za 100 oseb cca 200 m2. Takšne
predavalnice naj se bi nahajale na predelu, ki je uporaben tudi v času, ko je knjižnica zaprta,
torej blizu vhoda. Osvetljavo je potrebno načrtovati odvisno od potreb – med 200 in 600
luksi. Potrebno je upoštevati tudi posebne potrebe prezračevanja takšnih prostorov (mora
biti ločeno prezračevanje).
Za študijske prostore Schlipf in Moorman (2018) pišeta, da jih je potrebno nuditi dve vrsti,
in sicer: tihe prostore, namenjene individualnemu delu, in pa majhne konferenčne sobe,
namenjene skupinskemu delu. Za individualno delo naj bi bili prostori zelo lepi na pogled,
takšni, da so knjižnici v ponos, vendar hkrati tudi funkcionalno zasnovani. Prostori,
namenjeni študijskim skupinam, pa naj bi bili opremljeni predvsem praktično in
prilagodljivo. Stoli naj ne bi bili zložljivi, pač pa nakladalni.
Glede toaletnih prostorov Schlipf in Moorman (2018) priporočata, da se uredi stranišča brez
kotličkov, ker so hitro pokvarljivi in ne omogočajo zelo pogoste uporabe. Ne priporočata
avtomatskega splakovanja. Glavna pravila so: stranišča, speljana v steno in ne v tla, naj bi
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bila podolgovate oblike in straniščni pokrovi naj bi bili na sprednjem delu prekinjeni, ne
sklenjeni. Potrebno je paziti, da so kabine dovolj velike. Pri umivalnikih pa svetujeta, da so
pipe avtomatske. Poskrbeti je potrebno tudi za primerno ventilacijo. Previjalnica naj bi bila
nujno potrebna v vseh knjižnicah, zato jo je potrebno umestiti v toaletne prostore. Previjalno
mizo je potrebno umestiti tako na moško kot na žensko stranišče. Obvezno je načrtovati tudi
poseben koš za plenice. Pri osvetljavi Schlipf in Moorman (2018) opozarjata, da avtomatske
luči niso najprimernejše za toaletne prostore.
Schlipf in Moorman (2018) izpostavita tudi slabe ideje pri načrtovanju knjižnic, torej, čemu
se je potrebno izogibati. Prva napaka so strešna okna, saj dajejo preveč svetlobe in lahko
povzročijo bleščanje, zato je potrebna zaščita pred svetlobo. Povzročajo tudi hrup (padavine
ipd.), poleti je pod njimi izredno vroče in sčasoma ne bodo več dobro tesnila. Druga napaka
so atriji (visok strop, ki povezuje več nadstropij), ker zavzemajo preveč neizkoriščenega
prostora, pomenijo veliko količino hrupa, v višjih nadstropjih lahko ljudje doživijo strah pred
višino in tudi lahko odvržejo stvari skozi ograjo v spodnja nadstropja. Hkrati so tudi
energetsko potratni. Odsvetujeta tudi preveč razkošna stopnišča (plavajoča, čudne oblike,
nenavadna držala). Takšna stopnišča navadno niso preveč varna ali pa se hitreje obrabijo,
lahko so tudi prostorsko potratna. Ne vidita tudi prednosti v notranjem dvorišču, saj se ljudje
lahko izgubijo znotraj knjižnice, potrebno je preveč kroženja med prostori, pa tudi postavitev
prostorov ne more biti potem odprta. Potrebno se je izogibati tudi notranjim fontanam, saj je
voda nevarna za gradivo, hkrati pa lahko povzroča tudi legionelo, preveliko vlažnost v
prostoru in ljudje lahko padejo vanjo, še posebej otroci. Potrebno se je izogibati tudi
prostorom nepravilnih oblik, saj prihaja do izgube prostora, težko funkcionalno opremimo
takšen prostor, cena izgradnje je višja, takšni prostori so težji za pravilno osvetlitev in
akustično niso idealni. Hkrati pa je težko prostore nepravilnih oblik spreminjati v
prihodnosti, če je to potrebno.
Eden izmed disfunkcionalnih problemov je tudi slaba osvetlitev knjižnične zgradbe.
Izogibati se je potrebno vgradnim reflektorjem, saj ne razpršijo svetlobe in niso primerni za
v knjižnico. Hkrati se je potrebno izogibati tudi halogenskim žarnicam, ker so presvetle in
prevroče ter imajo kratko življenjsko dobo. Strop ne sme biti pobarvan s temno barvo, ker v
tem primeru ne odbija svetlobe, mora pa vsebovati posebne akustične ploščice, ki vsrkavajo
zvok in ga ne odbijajo.
Izogibati se je potrebno več vhodom v knjižnico in pa vgradnemu pohištvu, pohištvo naj bi
bilo fleksibilno, premično in prilagodljivo spremembam. Izogibati se je potrebno tudi slabi
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preglednosti v knjižnici, saj v tem primeru ne moremo imeti dobrega nadzora nad uporabniki
v prostoru. Ena izmed stvari, ki jih Schlipf in Moorman (2018) odsvetujeta, so tudi balkoni.
Ljudje lahko padejo z njih ali pa mečejo z njih stvari. So vedno glasni, povzročajo težave z
ventilacijo in jih je težko nadzorovati.
Potrebno se je izogibati tudi posebnim značilnostim, ki povzročajo težave pri vzdrževanju,
kot so: luči, ki jih je težko doseči (menjava žarnice), bele fuge med ploščicami, stranišča s
kotličkom, vgradni dozirniki za milo, obarvane kljuke in držala za roke, ker se obrabijo in je
potrebna konstantna obnova. Stavba mora biti načrtovana tako, da jo je možno dograditi, če
je to potrebno.
2.3.1 Zakonska določila in smernice
Glede na to, da je Knjižnica Črnomelj dokaj neprilagojena gibalno oviranim osebam, se nam
je zdelo smiselno vključiti Smernice za dostop za uporabnike z oviranostmi, ki so dostopne
na spletni strani IFLE. Smernice, katerih avtorja sta Irvall in Skat (2015), smo uporabili kot
kontrolni seznam, da smo pregledali, katere so pomanjkljivosti v trenutnih prostorih, z njimi
pa smo si pomagali tudi pri oblikovanju anketnih vprašanj. Smernice smo uporabili tudi kot
enega izmed glavnih virov pri pisanju o tem, kako neprilagojen je prostor Knjižnice
Črnomelj gibalno oviranim.
Zakon o knjižničarstvu (2015) nam določa pogoje, ki jim mora knjižnica zadostiti za
izvajanje knjižnične javne službe. 36. člen pravi, da morajo imeti knjižnice, ki izvajajo
knjižnično javno službo, ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,
ustrezen prostor in opremo, ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti in pa ustrezno
število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) pa v 8. členu
narekuje, da mora imeti knjižnica dovolj velik prostor, da lahko opravlja vse naloge in
dejavnosti in hkrati zadosti potrebam potencialnih uporabnikov. Knjižnični prostori naj bi
omogočali varno in pregledno ureditev, ustrezno dostopnost za uporabnike ter ustrezne
delovne pogoje za knjižničarje. Narekuje tudi, da je potrebno upoštevati še skladiščni prostor
ter se pri načrtovanju prostorov opirati na strokovne standarde in priporočila. Pravilnik v 15.
členu narekuje, da je velikost knjižnice ustrezna, v kolikor je knjižnica na območju z 10 000
prebivalci velika najmanj 300 m2.
Iz Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice (2018) smo uporabili poglavje
2.1.1. – področje strateškega načrtovanja, in sicer segmente, ki so vezani na knjižnični
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prostor. Na ta vir smo se zelo opirali pri ekspertni študiji, koristil pa nam je tudi pri
pripravljanju vprašanj za anketo in intervju.
2.4

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Worpole (2013) v 3. poglavju piše o ključnih elementih knjižnične arhitekture, kasneje pa
predstavi tudi primere dobro načrtovanih javnih knjižnic v Kanadi, Španiji (Barceloni) in
več primerov britanskih knjižnic. Predstavi ideje in načrte (tlorise) knjižničnih stavb, ki so
bile prenovljene ali pa grajene na novo (v večji meri).
Worpole (2013) je kot primer dobre prakse predstavil knjižnico Dagenham v Londonu.
Zgrajena je bila v skladu s številnimi nasveti, ki smo jih zbrali v magistrski nalogi. Takoj ob
vhodu so informacijsko-izposojevalni pult, časopisna čitalnica, oddelek za otroke in mladino
in tudi računalniška soba. Na začetku knjižnice so zbrani vsi oddelki, ki potrebujejo večji
nadzor in so tudi glasnejši. Prav tako je knjižnica na splošno zgrajena tako, da omogoča
veliko preglednost in ima dobre oznake, da se lahko uporabnik hitro znajde v njej. Knjižnica
ima 48 računalnikov za javno uporabo in nudi brezplačen dostop do spleta. Glede na Schlipf
in Moorman (2018) pa ima tudi nekaj nepravilnosti, to sta atrij in okroglo stopnišče.
Drugi primer, ki ga Worpole (2013) predstavi, je knjižnica Huntingdon. Nima sicer oddelka
za otroke, vendar je načrtovana izredno pregledno. V pritličju ima knjižnično zbirko in je
zgrajena tako, da je vidljivost po prostoru res velika. V prvem nadstropju pa se nahajajo
moderni IT prostor in predavalnica ter študijske sobe, ki so organizirane tako, da so glasni
prostori ločeni od tišjih.
Štern, Grilc, Sever, Tomšič, Vojković Zupan in Bešter (2003) so v projektni nalogi
predstavili rezultate ankete, ki so jo izvedli med uporabniki knjižnice. Opravili so analizo
delovanja Osrednje knjižnice Kranj in tudi preverili razmerje med člani, koliko je šolarjev,
koliko zaposlenih, upokojencev ipd. Med drugim so naredili tudi izračun potrebnega
prostora za novo knjižnico. Opozorili so na primerno velik prostor, namenjen službi za
nabavo gradiva, primerno tih prostor, namenjen službi za obdelavo gradiva , na garderobo
za zaposlene ipd.
Štern, Grilc, Sever, Tomšič, Vojković Zupan in Bešter (2003) so pri izračunih sledili
navodilom, koliko prostora je potrebno zagotoviti za kateri prostor, in naredili so zelo dobro
idejno zasnovo razporeditve prostorov nove stavbe osrednje knjižnice v Kranju. Pri
načrtovanju so upoštevali, da je potrebno imeti večnamensko dvorano, ki ima omogočen
poseben vhod (ne samo skozi prostore knjižnice), vanjo pa želijo umestiti premično opremo,
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da bo uporabna za različne namene. V načrte so umestili tudi garažo za bibliobus, skladišče
knjižničnega gradiva za potujočo knjižnico, skladišče knjižničnega gradiva, razkuževalnico
gradiva, hišnikovo delavnico, shrambo čistil in skladišče tehničnega materiala ter toaletne
prostore in garderobe. Glede prostorov, ki so namenjeni uporabnikom knjižnice, pa so
zapisali, da morata biti ob vhodu na voljo garderoba in prostor za namestitev oglasnih desk,
v bližini vhoda se morajo nahajati še informacijski pult in časopisna čitalnica ter tudi
izposojevalni pult in oddelek za otroke. Vse to priporočata tudi Schlipf in Moorman (2018).
Znotraj otroškega oddelka predlagajo računalniške sedeže in sobo za pisanje seminarskih
nalog, potrebni so tudi pravljična soba, delovni prostor za zaposlene in pa površine,
namenjene razstavam. V svoj načrt so vključili še sobo za mladostnike, ki naj bi bila sodobno
opremljena in ne bi bila namenjena zgolj branju, temveč bi se uporabljala tudi kot prostor za
druženje. Štern, Grilc, Sever, Tomšič, Vojković Zupan in Bešter (2003) niso pozabili niti na
toaletne prostore, razdelili so jih na toaletne prostore za zaposlene, za moške in ženske
uporabnike, opozorili so na prilagodljivost toaletnih prostorov tudi za invalidne in pa, da je
zaželena tudi previjalnica. Toaletne prostore nameravajo zagotoviti v vseh nadstropjih
knjižnice. V prvem nadstropju so Štern, Grilc, Sever, Tomšič, Vojković Zupan in Bešter
(2003) predvideli oddelek za odrasle, ki naj bi ga tvoril en osrednji prostor skupaj z
informacijskim pultom, razstavnimi prostori, čitalniškimi sedeži, računalniškimi mesti za
dostop do katalogov, predvidevajo še prostor za zaposlene, ki ne bi bil viden obiskovalcem
knjižnice, in pa pisarno za vodjo oddelka. V drugem nadstropju sta načrtovana študijska
čitalnica z referenčno zbirko ter tudi izposojevalni pult. Predvideni so še območje za
priročno skladišče, prostor za posebne zbirke in internetna čitalnica, sobe za individualni
študij (z zvočno izolacijo, računalniško opremljene), glasbena zbirka ter medioteka. V tem
nadstropju je predviden tudi del, namenjen upravi knjižnice, nadalje pa še pisarne za
zaposlene. Tukaj naj bi se nahajali tudi skupni prostori za zaposlene (garderobe, čajna
kuhinja in jedilnica).

GRDEŠIČ, S. Primernost prostorov Knjižnice Črnomelj. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

3

20

RAZISKOVALNA METODA

Uporabili smo metodo intervjuja, da s strani zaposlenih v ustanovi pridobimo podatke o tem,
kako oni vidijo dejansko stanje in kakšni so njihovi predlogi. Poleg tega pa smo uporabili
tudi anketno metodo, s katero smo pridobili še stališča odraslih uporabnikov. Zanimalo nas
je, kako se znajdejo v trenutnih prostorih, kje vidijo prednosti in kakšne so pomanjkljivosti,
ki jih opažajo. Kot tretji del raziskave smo uporabili ekspertno študijo, torej smo naredili
pregled prostorov in primerjavo z določili standardov.
3.1

OPIS RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018) določajo, katerim pogojem
naj bi knjižnice zadostile, da so ustrezne za opravljanje svoje funkcije. Problem prostorov
Knjižnice Črnomelj je v tem, da so oddelki knjižnice razpršeni po razredih. Problemi se
nakazujejo tudi v pomanjkanju računalniške učilnice, za uporabnike sta na voljo samo dva
računalnika v bližini izposojevalnega pulta, vsako informacijsko opismenjevanje je tako
onemogočeno. Tudi Moorman in Schlipf (2018) v svojem delu predstavita, kakšni prostori
so ustrezni in čemu se moramo pri načrtovanju knjižnične stavbe izogibati.
V raziskavi smo proučevali zadovoljstvo zaposlenih v Knjižnici Črnomelj s trenutnimi
prostori in kakšne predloge imajo za izboljšanje dejanskega stanja. Zanimalo nas je tudi,
kako se odrasli uporabniki znajdejo v knjižnici glede na to, da so oddelki razpršeni po
posameznih sobah, ali vidijo kakšne pomanjkljivosti glede prostora in ali vidijo v knjižničnih
prostorih potencial za spremembe. Pregledali smo dosedanje raziskave, ki so bile narejene
na temo prostorske problematike.
Preverili smo, kakšne prostore predpisujejo Strokovna priporočila in standardi o splošnih
knjižnicah (2018), ter ugotavljali, ali je prostor ustrezno velik, pravilno razporejen,
prilagojen gibalno oviranim osebam ter v kolikšni meri trenutni prostori knjižnice ustrezajo
določilom.
Glede na to, da se vedno več stvari digitalizira, se sprašujemo, če ne bi bilo smiselno
prilagoditi prostorov, da bi bila omogočena večja digitalna pokritost, torej da bi bilo na voljo
več računalnikov in uporabniških mest, kjer je mogoče delati z računalnikom.
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Na osnovi raziskovalnega problema smo oblikovali glavna raziskovalna vprašanja:


RV1 Kakšne spremembe bi bile potrebne, da bi Knjižnica Črnomelj ustrezala
zakonskim določilom glede prostorske ureditve?



RV2 Kakšno je zadovoljstvo uporabnikov Knjižnice Črnomelj s trenutnimi prostori?



RV3 V kolikšni meri so zaposleni Knjižnice Črnomelj zadovoljni s trenutno
prostorsko ureditvijo?



RV4 Katere so glavne pomanjkljivosti glede prostorske ureditve Knjižnice Črnomelj,
ki jih opazimo s strani zaposlenih?



RV5 Katere so glavne pomanjkljivosti glede prostorske ureditve Knjižnice Črnomelj,
ki jih opazimo s strani uporabnikov?

3.3

METODOLOGIJA

3.3.1 Anketa
Anketna metoda je ena izmed znanstvenih metod kvantitativnega zbiranja podatkov, torej
sodi med kvantitativne metode. Za anketo je značilno, da jo opravimo na določenem vzorcu,
ne na celotni populaciji. Pri anketi gre za zbiranje podatkov s pomočjo spraševanja. Navadno
se opravlja pisno (Ambrožič, 2008).
Anketa nam kot pisna raziskovalna metoda nudi zbiranje podatkov o človeškem vedenju, ki
je med drugim odvisno tudi od sposobnosti, mišljenja, vrednot, stališč. Gre za ekonomično
metodo, saj lahko v relativno kratkem času zberemo veliko število podatkov, ne moremo pa
vplivati na raven znanja, ki ga imajo anketiranci, razen če zelo specifično določimo vzorec
ljudi, ki jih želimo anketirati. Pri sestavljanju anketnih vprašanj moramo paziti, da ne
oblikujemo širši populaciji nerazumljivih vprašanj, prav tako se izogibamo nejasnim in
presplošnim vprašanjem. Paziti moramo tudi, da ne postavljamo predolgih ali sugestivnih
vprašanj (Ambrožič, 2008).
V našem primeru bomo anketno metodo uporabili za pridobivanje stališč uporabnikov
Knjižnice Črnomelj do trenutne prostorske ureditve.
Vzorec: Anketni vprašalnik smo naslovili na polnoletne uporabnike Knjižnice Črnomelj.
Anketo je pričelo reševati 259 anketirancev, ustrezno izpolnjenih anket pa je bilo 161. Za
sodelovanje polnoletnih uporabnikov smo se odločili zaradi tega, ker v tem primeru nismo
potrebovali soglasja staršev oz. skrbnikov za sodelovanje. Odraslih članov v Knjižnici
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Črnomelj je trenutno cca. 1250, težko pa ocenimo število dejanskih uporabnikov. V
raziskavi, namenjeni uporabnikom, je sodelovala približno ena petina članov knjižnice.
Vzorčenje je bilo verjetnostno, saj smo z uvodnimi vprašanji izločili osebe, ki ne ustrezajo
našim zahtevam (niso uporabniki Knjižnice Črnomelj ali pa niso polnoletni).
Pripomoček: Prvi del anketnega vprašalnika (5 vprašanj) je vključeval splošna vprašanja, ki
so nam pomagala že na začetku izločiti neprimerne kandidate za sodelovanje pri raziskavi.
Pri prvem vprašanju so se morali opredeliti glede starostne skupine, pri drugem glede spola,
pri tretjem so navedli kraj bivanja, pri četrtem so se opredelili, če so uporabniki Knjižnice
Črnomelj in pri petem vprašanju so označili, koliko let so že uporabniki Knjižnice Črnomelj.
Nato smo pri šestem vprašanju spraševali, če imajo kakšno oviranost (slepoto ali
slabovidnost, gluhoto ali naglušnost, gibalno oviranost, možna sta bila tudi odgovora, da ni
posebne oviranosti in pa drugo). Vsa vprašanja so imela možnost izbire, niso rabili sami
vnašati besedila, le pri kraju bivanja so lahko poleg občin Črnomelj in Semič vnesli še drug
kraj. Nato je sledilo 10 vprašanj, kjer so morali anketiranci na lestvici označiti stopnjo
ustreznosti (1 je pomenilo zelo neustrezno, 5 pa zelo ustrezno). V tem delu smo spraševali
po ustreznosti postavitve knjižnice, postavitve različnega gradiva (poezije, kriminalnih
romanov, splošnih romanov), o ustreznosti širine med policami z gradivom (na otroškem
oddelku, med različnimi vrstami romanov, med strokovnim gradivom, na mladinskem
oddelku). Spraševali smo tudi po ustreznosti prostorov Knjižnice Črnomelj za gibalno
ovirane osebe in uporabnike z otroškimi vozički; tudi tukaj so označili stopnjo ustreznosti
(1 je pomenilo zelo neustrezno, 5 pa zelo ustrezno). Naslednja 4 vprašanja so spraševala, v
kolikšni meri pogrešajo določene prostore (toaletne prostore, prilagojene gibalno oviranim,
previjalnico, računalniško učilnico in študijski oddelek). Stopnjo pogrešanja so označili na
lestvici (1 – niti najmanj ne pogrešam, 5 – zelo pogrešam). Spraševali smo tudi o tem, kako
dobro bi se počutili v velikem odprtem prostoru, odgovor so označili na lestvici (1 – sploh
se ne bi dobro počutil/a, 5 – počutil/a bi se zelo dobro). Zanimalo nas je, kako ustrezna se
jim zdi trenutna prostorska razporeditev v knjižnici, odgovore so označili na lestvici (1 – niti
najmanj ustrezna, 5 – zelo ustrezna). Zanimalo nas je, kako dobro se uporabniki knjižnice
znajdejo v trenutnih prostorih. Odgovor so označili na lestvici (1 – niti najmanj, 5 – zelo
dobro). Nato smo spraševali, če vidijo manjše prostore z več skritimi kotički kot prednost
knjižnice; odgovor so označili na lestvici (1 – nikakor, 5 – vidim jih kot veliko prednost).
Na vprašanje glede pomembnosti ločenega informacijskega in izposojevalnega pulta so
označili na lestvici (1 – niti najmanj pomembno, 5 – zelo pomembno), Pri zadnjem vprašanju
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smo spraševali, kako ustrezno in varno se jim zdi, da so v knjižnici različni nivoji tal. Svoj
odgovor so označili na lestvici (1 – nikakor, zdi se mi nevarno, 5 – zdi se mi ustrezno in
varno). Skupno smo pripravili 26 vprašanj, večina vprašanj je bila oblikovana tako, da so na
lestvici odgovorili stopnjo pomembnosti. Vprašalnik se nahaja v Prilogi 1.
Izvedba: Pri izvedbi ankete smo uporabili spletno orodje 1KA. Udeležencem v raziskavi
smo zagotovili anonimnost ter jim sporočili, da bodo rezultati uporabljeni zgolj za potrebe
raziskave pri magistrskem delu. Anketa je bila na voljo za reševanje od 18. aprila 2019 do
7. maja 2019. Da bi čim več ljudi sodelovalo, smo anketo promovirali na različnih kanalih.
Uporabili smo deljenje preko spletnih omrežij (Facebook), zaposleni v Knjižnici Črnomelj
so posredovali prošnjo za sodelovanje pri raziskavi preko svojih baz podatkov do
uporabnikov. Približno tri petine sodelujočih je na anketo kliknilo neposredno, medtem ko
je ena petina anketiranih sodelovala preko povezave na spletnih omrežjih.
3.3.2 Intervju
Pri znanstvenem intervjuju gre za zbiranje podatkov s pomočjo govorne komunikacije. Gre
za spraševanje in odgovarjanje, odgovore pa uporabimo v znanstvene namene. Mi smo
izbrali standardizirani intervju (pogovor vodimo po vnaprej izdelanem vprašalniku), in sicer
smo izbrali delno strukturiran intervju, saj smo imeli vnaprej pripravljena vprašanja. Intervju
je bistveno dražja in časovno potratna metoda kot anketa, hkrati pa ne moremo zagotoviti
standardiziranih pogojev (izvaja se v različnih okoljih) (Ambrožič, 2008).
V sklopu raziskave smo intervju izbrali kot primerno metodo za pridobivanje stališč
zaposlenih Knjižnice Črnomelj do trenutne prostorske ureditve knjižnice.
Vzorec: V raziskavi so sodelovali strokovni in vodstveni delavci Knjižnice Črnomelj. Izbrali
smo jih, ker dobro poznajo trenutno stanje ter lahko dajo tudi določena pojasnila in ocenijo
prihodnje možnosti razvoja knjižnice. Sodelovalo je 6 oseb.
Pripomoček: Vnaprej smo pripravili vprašanja, ki sprašujejo o zadovoljstvu nad trenutnimi
prostori, o ustreznosti delovnih mest za zaposlene in o delovnih pogojih. Spraševali smo tudi
o prednostih in slabostih trenutnih prostorov. Zanimalo nas je tudi, kako varno se počutijo
in kaj bi si želeli izboljšati glede prostorov. Želeli smo, da nam podajo konkretno rešitev za
izboljšanje prostorske problematike. Zanimalo nas je tudi, če menijo, da je ustrezno
poskrbljeno za vse skupine uporabnikov in pa kako pomembno se jim zdi, da bi imeli v
knjižnici namenski prostor, opremljen z IKT opremo, ki bi lahko služil tudi za potrebe
študijske čitalnice. Vprašalnik se nahaja v Prilogi 2.
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Izvedba: Zaposleni Knjižnice Črnomelj so na intervjuje odgovarjali med 20. in 30. aprilom
2019. Zaradi zagotavljanja anonimnosti bomo osebe, ki so sodelovale v intervjuju,
poimenovali kot oseba A, oseba B, oseba C, oseba D, oseba E in oseba F. Intervjuji so
potekali po dogovoru z vsakim sodelujočim posebej in znotraj Knjižnice Črnomelj. Z
njihovim dovoljenjem smo pogovor zvočno posneli za namene lažje obdelave podatkov.
Vsak pogovor je potekal povprečno 10 minut.
3.3.3 Ekspertna študija
Ekspertna študija je kvalitativna teoretična raziskava, ki jo lahko opravimo sami ali v
skupini. Gre za sistematično primerjavo določenega opazovanega dogodka. Z ekspertno
študijo lahko objektivno preverjamo, če določeni opazovani dogodek oziroma subjekt
ustreza priporočilom in standardom, Ekspertno študijo je možno izvesti samostojno ali pa jo
uporabiti kot osnovo za uporabniško študijo (Žumer, 2008).
Raziskava v obliki ekspertne študije je enostavna za izvedbo in zanjo potrebujemo relativno
malo časa, hkrati pa je tudi ponovljiva, ni odvisna od zunanjih dejavnikov (izognemo se
vzorčenju), je relativno poceni in služi kot dobra osnova za nadaljnje raziskovanje.
Ekspertna študija izgleda kot preprosta raziskovalna metoda, vendar pa zahteva visoko
disciplino, objektivnost in analitično mišljenje. Ni nujno, da bo raziskava uspešna, saj je
odvisna od izkušenosti raziskovalca. Slabost je tudi ta, da ni zagotovljene kontrole nad
študijo, saj jo lahko raziskovalec izvaja samostojno. Ekspertno študijo uporabimo takrat,
kadar želimo raziskati skladnost določenega sistema s standardi in priporočili (Žumer, 2008).
V našem primeru smo ekspertno študijo uporabili za primerjavo dejanskih prostorov
knjižnice z zakonskimi določili in tudi s strokovnimi priporočili in standardi za splošne
knjižnice.
Vzorec: Analizirali smo načrt knjižnice in dejansko stanje prostorov. Za osnovo smo
pripravili dokument, ki vsebuje izpisana zakonska določila in smernice, vezane na
prostorsko ureditev splošnih knjižnic. Nato smo dejansko stanje primerjali s pripravljenim
dokumentom.
Pripomoček: Primerjave smo zbrali v več tabelah, ki se nahajajo v Prilogi 3, saj je takšen
način najpreglednejši.
Izvedba: Ekspertno študijo smo opravili marca 2019 sočasno z opravljanjem delovne prakse
v Knjižnici Črnomelj. V tem času smo namreč lahko najbolje preučili dejansko stanje
prostorov in pridobili tudi podatke od zaposlenih, ki niso javno objavljeni med dokumenti

GRDEŠIČ, S. Primernost prostorov Knjižnice Črnomelj. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

25

knjižnice. Ko smo imeli zbrane vse potrebne podatke, smo se lotili preračunavanja, koliko
prostora je potrebno nameniti kateremu delu knjižnice. Podatke smo vpisovali v izdelane
tabele.
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REZULTATI
REZULTATI ANKETE

Na anketo je odgovarjalo 259 anketirancev, od tega je bilo ustrezno izpolnjenih 161 anket,
neustrezno pa 98 anket. Od 161 anket jih je bilo 27 izpolnjenih delno.
Kot vidimo iz tabel 1 in 2, je na vprašanja odgovarjalo 141 žensk in 19 moških. Nobeden
izmed sodelujočih ni bil mladoleten. 71 jih je označilo starost 18-35 let, 69 jih je označilo
starost 36-59 let, 21 pa jih je označilo, da so stari nad 60 let.
Kot kraj bivanja jih je 118 navedlo Črnomelj, 15 Semič, 23 pa jih je označilo drugo. Za
opcijo drugo se je odločilo manj kot 15 % anketirancev. Kraji bivanja, ki so jih navedli, niso
posebno izstopali, večinoma gre za manjše kraje znotraj Bele krajine, nekaj jih spada pod
občino Metlika, manjši delež anketirancev pa živi v Ljubljani. Podatke prikazuje tabela 3.
Tabela 1: Spol
Spol:

Veljavni

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (Moški)

19

12 %

2 (Ženski)

141

88 %

Skupaj

160

99 %

Tabela 2: Starost
V katero starostno skupino spadate?

Veljavni

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (0-17 let)

0

0%

2 (18-35 let)

71

44 %

3 (36-59 let)

69

43 %

4 (60 let ali več )

21

13 %

Skupaj

161

100 %

Tabela 3: Kraj bivanja
V katerem kraju bivate?

Veljavni

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (Črnomelj)

118

73 %

2 (Semič)

15

9%

3 (Drugo:)

23

14 %

Skupaj

156

97 %
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Večina anketirancev se je opredelila za uporabnike Knjižnice Črnomelj. To je razvidno v
tabeli 4. V tabeli 5 pa so podatki o tem, koliko časa so anketiranci že uporabniki knjižnice.
Približno dve tretjini Knjižnico Črnomelj uporabljata že več kot 15 let, uporabnikov, ki v
knjižnico zahajajo manj kot eno leto, pa je bilo zanemarljivo malo.
Tabela 4: Uporabnik Knjižnice Črnomelj
Ali ste uporabnik Knjižnice Črnomelj?

Veljavni

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (Da)

141

88 %

2 (Ne)

15

9%

Skupaj

156

97 %

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (Manj kot 1 leto)

4

2%

2 (Med 1 in 5 let)

21

13 %

3 (Med 5 in 15 let)

34

21 %

4 (Več kot 15 let)

82

51 %

Skupaj

141

88 %

Tabela 5: Število let uporabe Knjižnice Črnomelj
Koliko let ste že uporabnik knjižnice?

Veljavni

V tabeli 6 so predstavljeni rezultati odgovorov o posebnih oviranostih. Skorajda vsi
anketiranci so se opredelili, da nimajo posebne oviranosti, za slepoto ali slabovidnost se je
opredelila ena oseba, za gibalno oviranost pa dve osebi.
Tabela 6: Oviranost
Ali imate kakšno oviranost?

Veljavni

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (Slepota ali slabovidnost)

1

1%

2 (Gluhota ali naglušnost)

0

0%

3 (Gibalna oviranost)

2

1%

4 (Nimam posebne oviranosti)

135

84 %

5 (Drugo:)

2

1%

Skupaj

140

87 %
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Podatke, vezane na postavitev gradiva znotraj Knjižnice Črnomelj, smo predstavili v tabeli
7. Na splošno se zdi postavitev gradiva polovici vprašanih dokaj ustrezna. Zelo malo se jih
je odločilo za odgovor zelo ali delno neustrezna. Enako velja tudi za postavitev kriminalnih
romanov, dramatike, kratkih zgodb. Tudi območje, kjer je postavljena poezija, se skoraj
polovici vprašanih zdi dokaj ustrezno. Enako so se opredelili tudi glede postavitve splošnih
in zgodovinskih romanov.

Veljavni

Št. Enot

Tabela 7: Ustreznost postavitve gradiva znotraj knjižnice
Spodaj je nekaj vprašanj o ustreznosti postavitve gradiva znotraj knjižnice. Na lestvici pri posameznem
vprašanju označite ustreznost od 1 do 5, s tem da 1 pomeni zelo neustrezno, 5 pa zelo ustrezno.

1

2

3

4

5
(4 %)

15
(12 %)

22
(17 %)

63
(50 %)

22
127 (100
(17 %)
%)

127

161

3
(2 %)

13
(10 %)

29
(23 %)

64
(52 %)

15
124 (100
(12 %)
%)

124

161

5
(4 %)

11
(9 %)

29
(24 %)

57
(48 %)

18
120 (100
(15 %)
%)

120

161

3
(3 %)

9
(8 %)

23
(19 %)

66
(56 %)

17
118 (100
(14 %)
%)

118

161

Podvprašanja

Kako ustrezna se vam zdi
trenutna postavitev
knjižnice?
Kako ustrezna se vam zdi
postavitev KRIMINALNIH
ROMANOV,
b)
DRAMATIKE, KRATKIH
ZGODB znotraj manjših
prostorov?
Kako ustrezna se vam zdi
c) postavitev POEZIJE znotraj
manjših prostorov?
Kako ustrezna se vam zdi
postavitev SPLOŠNIH in
d)
ZGODOVINSKIH
ROMANOV znotraj manjših
prostorov?
a)

Odgovori

5

Skupaj

V tabeli 8 so predstavljeni rezultati za sklop vprašanj, vezanih na ustreznost širine med
policami z gradivom znotraj knjižnice. Tudi pri temu sklopu vprašanj se je največ oseb
odločilo za odgovor 'dokaj ustrezno' tako za oddelek za otroke kot za oddelek za mladino,
Enako velja tudi za vse oddelke, namenjene odraslim. Najvišji odstotki, ki izstopajo, se
gibljejo med 40 in 45 %. Sicer je 7 % sodelujočih označilo, da širina polic nikakor ni ustrezna
na predelu s strokovnim gradivom za odrasle, kar je izstopajoče. Za druge oddelke se je za
ta odgovor odločilo med 1 in 5 % vprašanih.
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Veljavni

Št. Enot

Tabela 8: Ustreznost širine med policami z gradivom
Spodaj je nekaj vprašanj o ustreznosti širine med policami z gradivom znotraj knjižnice. Prosimo,
upoštevajte, da je knjižnica namenjena vsem skupinam uporabnikov (otrokom, mladim, odraslim,
starostnikom, gibalno oviranim). Na lestvici pri posameznem vprašanju označite ustreznost od 1 do 5, s
tem da 1 pomeni zelo neustrezno, 5 pa zelo ustrezno.

1

2

3

4

6
(5 %)

19
(16 %)

22
(18 %)

49
(40 %)

25
121 (100
(21 %)
%)

121

161

3
(3 %)

15
(13 %)

24
(21 %)

51
(45 %)

21
114 (100
(18 %)
%)

114

161

1
(1 %)

25
(23 %)

23
(21 %)

47
(42 %)

15
111 (100
(14 %)
%)

111

161

1 (1 %)

21 (19
%)

26 (23
%)

49 (44
%)

14 (13 111 (100
%)
%)

111

161

8
(7 %)

16
(15 %)

24
(22 %)

44
(40 %)

17
109 (100
(16 %)
%)

109

161

Podvprašanja

a)

b)

c)

d)

e)

Kako ustrezna se vam zdi
širina med policami z
gradivom ZA OTROKE?
Kako ustrezna se vam zdi
širina med policami z
gradivom ZA MLADINO?
Kako ustrezna se vam zdi
širina med policami s
KRIMINALNIMI ROMANI,
DRAMATIKO, KRATKIMI
ZGODBAMI?
Kako ustrezna se vam zdi
širina med policami s
SPLOŠNIMI in
ZGODOVINSKIMI
ROMANI?
Kako ustrezna se vam zdi
širina med policami s
STROKOVNIM
GRADIVOM ZA
ODRASLE?

Odgovori

5

Skupaj

V tabeli 9 so prikazani rezultati za vprašanje o ustreznosti prostorov Knjižnice Črnomelj za
gibalno ovirane osebe in uporabnike z vozički. Pri tem vprašanju se je večina sodelujočih
odločila za odgovor 'zelo neustrezna' (za gibalno ovirane 48 %, za uporabnike z vozički pa
43 % vprašanih) ali pa 'delno neustrezna' (za gibalno ovirane 30 %, za uporabnike z vozički
pa 33 % vprašanih).
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Odgovori

1
Kako ustrezna se vam zdi
57
knjižnica za GIBALNO
(48 %)
OVIRANE?
Kako ustrezna se vam zdi
50
b) knjižnica za UPORABNIKE
(43 %)
Z OTROŠKIMI VOZIČKI?
a)

2

3

4

5

Skupaj

35
13
(30 %) (11 %)

7
(6 %)

6
(5 %)

118
(100%)

38
13
(33 %) (11 %)

10
(9 %)

5
116 (100%)
(4 %)

Št. Enot

Podvprašanja

Veljavni

Tabela 9: Ustreznost prostorov Knjižnice Črnomelj za gibalno ovirane in uporabnike z otroškimi vozički
Kako ustrezna se vam zdi Knjižnica Črnomelj za gibalno ovirane osebe in uporabnike z otroškimi
vozički? Na lestvici pri posameznem vprašanju označite ustreznost od 1 do 5, s tem da 1 pomeni zelo
neustrezno, 5 pa zelo ustrezno.

118

161

116

161

Tabela 10 vsebuje rezultate o prostorih, ki jih v Knjižnici Črnomelj ni. Zanimalo nas je, v
kolikšni meri pogrešajo posamezen prostor. Študijski prostor 35 % sodelujočih pogreša
občasno, ostali odgovori niso izstopali in so bili približno enako razporejeni. Računalniške
učilnice 36 % oseb običajno ne pogreša, ostali odgovori so bili zopet približno enakovredni
med seboj. Previjalnice in toaletnih prostorov za invalide pa sodelujoči v večini niti najmanj
ali pa običajno ne pogrešajo. V večini so se odločili za ta dva odgovora. Lahko sklepamo,
da večina sodelujočih nima gibalne oviranosti ali majhnih otrok.
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a)

b)
c)

d)

Odgovori

V kolikšni meri pogrešate
študijski oddelek
(čitalnico, namenjeno
študiju, tihem branju, po
potrebi strokovnemu
delu)?
V kolikšni meri pogrešate
računalniško učilnico?
V kolikšni meri pogrešate
previjalnico?
V kolikšni meri pogrešate
toaletne prostore,
prilagojene gibalno
oviranim?

1

2

3

4

5

Skupaj

13
(11 %)

30
(25 %)

42
(35 %)

18
(15 %)

16
(13 %)

119
(100%)

24
(21 %)
58
(53 %)

41
(36 %)
21
(19 %)

21
(18 %)
14
(13 %)

19
(17 %)
4
(4 %)

9
(8 %)
13
(12 %)

114
(100%)
110
(100%)

32
(29 %)

37
(33 %)

12
(11 %)

14
(13 %)

16
(14 %)

111
(100%)

Št. Enot

Podvprašanja

Veljavni

Tabela 10: Kako opazno je pomanjkanje določenih prostorov/stvari v Knjižnici Črnomelj
Naslednja vprašanja bodo vezana na prostore, ki jih v Knjižnici Črnomelj ni. Na lestvici od 1 do 5
označite svoj odgovor, s tem da 1 pomeni niti najmanj ne pogrešam, 5 pa zelo pogrešam.

119

161

114

161

110

161

111

161

V velikem odprtem prostoru, kjer bi bile police za gradivo postavljene na ustrezni razdalji
in bi bila centralizirana izposoja, bi se večina vprašanih počutila zelo dobro (38 %). V
takšnem prostoru se ne bi najboljše počutilo skupno 14 % vprašanih. Podatki so vidni v tabeli
11.

Kako bi se počutil/a v
knjižnici z velikim odprtim
prostorom?

Odgovori

1

2

3

4

5

Skupaj

3
(3 %)

13
(11 %)

29
(24 %)

29
(24 %)

45
(38 %)

119
(100%)

Št. Enot

Podvprašanja

Veljavni

Tabela 11: Stališča o velikem odprtem knjižničnem prostoru
Predstavljajte si, da imate na voljo velik odprt prostor, kjer bi bile lahko police za gradivo postavljene na
ustrezni razdalji med seboj, v osrednjem delu pa bi imeli izposojevalni pult. Bi se v takšni knjižnici počutili
boljše kot v trenutnih prostorih? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni sploh se ne bi dobro
počutil/a, 5 pa počutil/a bi se zelo dobro.

119

161
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Podatki o ustreznosti razporeditve prostorov v knjižnici kažejo na to, da jih zelo malo vidi
prostore kot neustrezne in še manj kot zelo ustrezne. Enako število odgovorov je za opcijo
'ne preveč ustrezna' in za opcijo 'ustrezna'. Malo manj oseb pa se ne more opredeliti. Podatki
so vidni v tabeli 12.

Odgovori

Kako ustrezna se vam zdi
razporeditev prostorov v
knjižnici?

1

2

3

4

5

Skupaj

5
(4 %)

37
(32 %)

33
(28 %)

37
(32 %)

4
(3 %)

116
(100%)

Št. Enot

Podvprašanja

Veljavni

Tabela 12: Ustreznost trenutne razporeditve prostorov v Knjižnici Črnomelj
Kako ustrezna se vam zdi trenutna razporeditev prostorov v knjižnici? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem
da 1 pomeni niti najmanj ustrezna, 5 pa zelo ustrezna.

116

161

Tabela 13 prikazuje podatke o vprašanju, kako dobro se v knjižnici znajdejo. Skoraj polovica
(48 %) se jih dobro znajde, presenetljivo pa je, da se je kar visok odstotek anketiranih odločil
tudi za odgovor 'ne preveč' (24 % ). Ostali odgovori niso izstopajoči.
Tabela 13: Orientacija v Knjižnici Črnomelj
Kako dobro se v knjižnici znajdete? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni niti najmanj, 5 pa zelo

Odgovori

1

2

3

4

5

Skupaj

Kako dobro se v

1

28

11

56

20

116

knjižnici znajdete?

(1 %)

(24 %)

(9 %)

(48 %)

(17 %)

(100%)

Št. Enot

Podvprašanja

Veljavni

dobro.

116

161

Tabela 14 vsebuje rezultate o prednostih manjših prostorov z več skritimi kotički. Več oseb
se je odločilo, da jih vidi kot prednost (4 in 5 jih je izbralo skupno 44 % oseb), največ (36
%) pa jih je izbralo možnost, da takšni prostori niso niti prednost niti slabost.
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V kolikšni meri se vam
zdijo manjši prostori z
več skritimi kotički
prednost knjižnice?

Odgovori
1

2

3

4

5

Skupaj

3
(3 %)

20
(18 %)

41
(36 %)

39
(34 %)

11
(10 %)

114
(100%)

Št. Enot

Podvprašanja

Veljavni

Tabela 14: Mnenje o manjših prostorih z več skritimi kotički - prednost ali ne
V kolikšni meri se vam zdijo manjši prostori z več skritimi kotički prednost knjižnice? Na lestvici označite
od 1 do 5, s tem da 1 pomeni, da to nikakor ni prednost, 5 pa, da je zelo velika prednost.

114

161

V tabeli 15 pa so predstavljeni rezultati, vezani na vprašanje, če bi bilo potrebno imeti ločen
izposojevalni in informacijski pult. Da bi bila na voljo ločena pulta, se zdi pomembno 34 %
sodelujočih, zelo pomembno pa 11 % sodelujočih. Za odgovor 'niti najmanj pomembno' so
se odločili le 3 % sodelujočih.

Kako pomembno se vam
bi zdelo imeti ločen
informacijski pult?

Odgovori
1

2

3

4

5

Skupaj

3
(3 %)

27
(24 %)

33
(29 %)

38
(34 %)

12
(11 %)

113
(100%)

Št. Enot

Podvprašanja

Veljavn
i

Tabela 15: Je potrebno ločiti informacijski pult od izposojevalnega?
Knjižnica ima samo izposojevalni pult. Kako pomembno se vam bi zdelo imeti ločen informacijski pult? Na
lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni niti najmanj pomembno, 5 pa zelo pomembno.

113

161

V tabeli 16 so predstavljeni rezultati o tem, kako ustrezno in varno je to, da so v knjižnici
različni nivoji tal. 40 % vprašanih se takšna tla ne zdijo ustrezna, vendar jim ne predstavljajo
nevarnosti. Na drugem mestu pa je odgovor, da so takšna tla nevarna in neustrezna, za kar
se je odločilo 31 % vprašanih.
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Kako ustrezno in varno
se vam zdi, da so v
knjižnici različni nivoji
tal?

4.2

Odgovori

1

2

3

4

5

Skupaj

35
(31 %)

45
(40 %)

20
(18 %)

12
(11 %)

1
(1 %)

113
(100%)

Št. Enot

Podvprašanja

Veljavni

Tabela 16: Ustreznost različnih nivojev tal v Knjižnici Črnomelj
Kako ustrezno in varno se vam zdi, da so v knjižnici različni nivoji tal? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem
da 1 pomeni niti najmanj ustrezno, nevarno, 5 pa zelo ustrezno in varno.

113

161

REZULTATI INTERVJUJA

Na vprašanje, kako so zaposleni Knjižnice Črnomelj zadovoljni s trenutnimi prostori
knjižnice, so odgovarjali podobno. Strinjali so se, da prostori ne ustrezajo zakonskim
določilom in priporočilom, vezanim na to, kakšni naj bi bili prostori splošne knjižnice. Do
neke mere so s prostori zadovoljni, čeprav bi si želeli izboljšav. Oseba A si želi, da bi bili
določeni prostori večji in bolje opremljeni, da bi lažje izvajali dejavnosti za uporabnike.
Oseba B si želi, da bi se premislilo in uredilo prostore, ustrezne tako za uporabnike kot tudi
za zaposlene. Osebe C, D in E so izpostavile, da knjižnični prostori prvotno niso bili
namenjeni temu, pač pa so bili to včasih šolski prostori. Zaradi prostorov, ki so v obliki
razredov, je gradivo postavljeno tako, da je prilagojeno prostoru, kar pa se jim zdi
neustrezno. Oseba C je sicer izpostavila, da so trenutno prostori prilagojeni najboljše, kar se
da, da so svetli, do neke mere obnovljeni, imajo nova okna. V primerjavi s preteklostjo se ji
zdi stanje trenutnih prostorov zagotovo boljše, še vedno pa ni ustrezno. Oseba D je poudarila,
da so še vedno nezadovoljni, čeprav se zadeve izboljšujejo. Gradivo so sicer čimbolj
sistematično in smiselno razdelili znotraj obstoječega prostora, vendar pa je neustrezno, da
se knjižno gradivo prilagaja prostoru. Oseba E je poudarila, da je Knjižnica Črnomelj
prijazna knjižnica in da se mogoče uporabniki, ko vanjo vstopijo prvič, počutijo izgubljeno,
ampak kmalu usvojijo sistem in se potem dobro znajdejo.
Glede ustreznosti delovnih mest za zaposlene so se intervjuvanci strinjali, da so delovna
mesta za zaposlene različno ustrezna. Oseba A je izpostavila, da so nekatera delovna mesta
glede na naravo dela premajhna, druga pa povsem neustrezna, saj nimajo ustrezne zasebnosti
in miru. Oseba B meni, da bi bilo smiselno, da ima vsak zaposleni svoje delovno mesto, kjer
bi lahko opravljal svoje strokovno delo. Oseba C je izpostavila, da poleg pisarn manjka tudi
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garderoba, kamor bi lahko vsak zaklenil svoje osebne stvari. Kot neustrezna delovna mesta
so osebe D, E in F izpostavile delovna mesta na mladinskem oddelku, ker so delovna mesta
povezana z izposojevalnim pultom in je težko opravljati strokovno delo poleg obiskovalcev.
Oseba F pa je izpostavila tudi pisarno sodelavca, ki se nahaja na zaprtem balkonu in ima
poleti zelo visoke temperature, pozimi pa je v njej premrzlo. Izpostavila je tudi, da si želi,
da bi bile pisarne za zaposlene bolj povezane, ne pa tako razpršene po stavbi, da so prostori
vodstva povsem ločeni od ostalih delov knjižnice. Glede transporta gradiva po ustanovi so
mnenja deljena. Oseba A je izpostavila, da sama vozička ne pogreša, meni pa, da bi verjetno
koristil starejšim sodelavcem. Oseba B je izpostavila, da je pri transportu problematično tudi
to, da se arhiv nahaja v kleti brez dvigala, tako da si v vsakem primeru primoran gradivo
prenašati. Oseba C meni, da je premalo prostora med policami za voziček. Oseba D meni,
da trenutno voziček ni potreben, oseba F pa, da bi bil mogoče voziček primeren, če bi bil
kvaliteten in bi bila tla ravna. Glede na trenutno situacijo si uporabe vozička ne predstavlja.
Oseba E pa si voziček želi, saj se ji zdi prenašanje gradiva težavno.
Kot prednost trenutnih prostorov so v večini navedli, da manjši prostori ponujajo večjo
zasebnost uporabnikov, določeno intimo, ki jo imajo med drugim radi tudi mladi. Manjši
prostori naj bi uporabnikom nudili tudi občutek domačnosti. Oseba B pa prednosti v
trenutnih prostorih ne vidi, edino dobro stran vidi v tem, da se gradivo v prostem pristopu
nahaja v isti etaži.
Osebi A in C sta navedli tudi to, da ker je gradivo v manjših prostorih, je nekako logično
razporejeno in ga uporabniki lažje najdejo, saj v večini vedo, v katerem prostoru se nahaja
katera vrsta gradiva.
Kot slabosti so navedli, da zaradi manjših prostorov težje nadziraš dogajanje v knjižnici,
oseba A je navedla tudi, da je glavni izposojevalni pult precej oddaljen od mladinskega in
otroškega oddelka, kar nekateri uporabniki izkoristijo za uničevanje gradiva in ostalega
inventarja ter za povzročanje nemirov. S tem so se strinjale tudi osebe C, D, E in F. Oseba
A je izpostavila tudi neravna tla v knjižnici, kar je pri nekaterih uporabnikih težava, saj se
večkrat spotaknejo. Oseba B je navedla, da je slabost sama oblika prostora z veliko
pregradami, saj se postavitev gradiva tako prilagaja prostoru in tudi preglednost gradiva je
zaradi številnih pregrad slabša. Oseba C je poleg ostalega izpostavila to, da so sklopi gradiva
prostorsko omejeni, torej ni možno dodati dodatnih polic, če bi bilo potrebno. Oseba F pa je
izpostavila, da je mogoče bolj problem kot slabost to, da je vhod za obiskovalce z vozički z
zadnje strani stavbe, ki je povsem na drugem koncu knjižnice, kot je glavni vhod. Žal je
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trenutno urejen sistem takšen, da omogoča samo zvočno opozorilo, da je nekdo pred vrati,
ne morejo pa osebi, ki čaka, da ji pride kdo odpret, avtomatsko odpreti vrat ali pa povedati,
da so jo videli in da nekdo prihaja. Kot slabost vidi tudi to, da nima svojega delovnega
prostora in mora vsakič, ko zapusti delovno mesto, zakleniti računalnik v omaro, kar pomeni,
da mora povsem prekiniti delo in s tem izgublja čas. Glede na razgibanost knjižnice pogreša
tudi dodaten WC za zaposlene in pa previjalnico.
Pri vprašanju, ki se je nanašalo na varnost, je samo oseba C izpostavila, da se v trenutnih
prostorih, polnih skritih kotičkov, ne počuti varno. Oseba B je dejala, da se počuti varno, da
se verjetno ne bi počutila varno edino v primeru potresa. Osebe A, D, E in F pa se načeloma
počutijo varno, zgolj občasno pride do situacije, ko se počutijo nelagodno, mogoče ne
povsem varno, saj je težje nadzirati prostor, če je v njem samo en uslužbenec. Oseba D je
izpostavila, da je načeloma Knjižnica Črnomelj med varnejšimi, da se ni še pojavila potreba
po varnostniku in da nimajo težav s kakšnimi hujšimi izpadi, drogami in kriminalom. Oseba
F pa je izpostavila, da je v zimskih mesecih nerodno, ko zaključuješ popoldansko izmeno in
moraš hoditi po temnem hodniku proti izhodu, ker so stikala na nepravih mestih.
Odgovori pri vprašanju, ki se je nanašalo na to, kako ustrezno je poskrbljeno za vse skupine
uporabnikov, so bili podobni. Vsi vprašani menijo, da imajo dejavnosti za vse skupine
uporabnikov dovolj, nekatere skupine so bolj pokrite, druge so manj, vendar vsaki skupini
uporabnikov nudijo vsaj eno dejavnost. Večinoma vsi so tudi izpostavili dodaten vhod, ki so
ga ob energetski sanaciji stavbe zagotovili za dostop gibalno oviranim in uporabnikom z
otroškimi vozički. Oseba A je izpostavila, da se ji ne zdi ustrezno, da nimajo vse skupine
uporabnikov dostopa do knjižnice skozi glavni vhod. Enako kot oseba A je izpostavila tudi
oseba D, s tem da je oseba D izpostavila, da bi bilo potrebno urediti tudi sanitarije. Oseba F
pa je kot glavni problem navedla, da bi potrebovali več prostora za gradivo, saj je trenutno
otroško gradivo razporejeno na hodniku in če si uporabnik izbira gradivo, s tem blokira
prehod ostalim. Enako velja za prostore med policami, sploh na oddelku za odrasle, ki stojijo
preveč skupaj in nikakor niso primerne za uporabnike z invalidskim vozičkom, saj v več
prostorih sploh ne morejo dostopati do gradiva. Za otroke pa bi si želela večjo igroteko, da
bi imeli več prostora za igro. Hkrati pa si želi tudi kakšnega novega zaposlenega, da bi lažje
izpeljali vse projekte in aktivnosti za uporabnike.
Glede pomembnosti namenskega prostora, opremljenega z IKT opremo, ki bi ga lahko
uporabljali za izvajanje raznih tečajev, seminarjev, za namene študijske čitalnice, so bila
mnenja različna. Oseba B je v dvomu, da bi bil takšen prostor potreben, saj je v istem kraju

GRDEŠIČ, S. Primernost prostorov Knjižnice Črnomelj. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

37

že zavod, ki ponuja to rešitev. Nesmiselno se ji zdi podvajati takšne prostore, v tem vidi
dvojne stroške. Želi pa si nekaj več računalnikov, namenjenih za potrebe uporabnikov.
Oseba A meni, da bi takšen namenski prostor gotovo dodal knjižnici dodatno vrednost, saj
bi lahko izvajali še dodatne dejavnosti, ki sedaj niso možne. S tem se strinjajo tudi osebe C,
D, E in F. S tem, da je oseba C izpostavila, da bi takšen prostor potem po potrebi lahko tudi
oddajali in s tem pridobili še dodatna sredstva. Osebi D se zdi, da bi ob takšnem prostoru
potem nujno potrebovali še dodatno zaposlitev, saj že sedaj en sam zaposleni težko obvlada
prostore, soba z IKT opremo pa bi potrebovala še dodatni nadzor. Osebi E in F pa se strinjata,
da bi bilo še nujneje urediti prostor, namenjen študiju.
Pomanjkanje študijskega prostora je navedla tudi oseba A, in sicer pri zadnjem vprašanju,
ko smo prosili, naj podajo predloge za spremembe, ki bi si jih želeli v povezavi s prostori
knjižnice. Osebi C in F sta bili enotni, da bi potrebovali prostor, namenjen mladim, da bi jim
približali knjižnico. Oseba F je tukaj navedla tudi, da bi si želela izkoristiti prostor pred
stavbo. Želela bi si, da se prostor uredi in bi potem tudi dvorišče lahko uporabljali za razne
prireditve ob lepem vremenu, želela bi si celo možnost kavarne zunaj; kot lep primer je
izpostavila celjsko knjižnico. Oseba B si želi, da bi bili prostori knjižnice z vidika
uporabnikov prijaznejši, z vidika postavitve gradiva, da bi omogočali postavitev, ki bi bila
preglednejša, z vidika zaposlenih pa si želi prostore, ki bi omogočali možnosti nemotenega
dela. Osebi D in E nista podali nobenih konkretnih predlogov.
4.3

REZULTATI EKSPERTNE ŠTUDIJE

Za ekspertno študijo smo podatke pridobili iz načrtov knjižnice in tudi z merjenjem
dejanskih prostorov in računanjem površine.
Izračunali smo, da ima Knjižnica Črnomelj vključno z arhivom 947,80 m2 neto uporabne
površine. Potrebno je poudariti, da v to površino spadajo tudi prostori, ki niso namenjeni
hranjenju gradiva. Knjižnica Črnomelj je namreč upravitelj stavbe, v kateri se nahaja, in ima
v upravljanju kar nekaj kvadrature, ki zaenkrat še ni izkoriščena za namene knjižnične
dejavnosti.
Za izračune smo potrebovali tudi število prebivalcev v občini Črnomelj; ker pa se številka
spreminja, smo naredili izračune za 15 000 prebivalcev, 1. 1. 2018 jih je bilo zabeleženih 14
313 (Gospodarska, 2019).
V tabeli 17 smo predstavili izračune, ki smo jih pripravili za primerjavo, kakšen prostor je
potreben glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
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(2003) in glede na Strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice (2018). Ugotovili
smo, da je površina glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe (2003) v presežku, je pa veliko pomanjkanje čitalniških sedežev in tudi računalnikov.
Glede na Strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice(2018) pa prostori
Knjižnice Črnomelj niso dovolj veliki, uporabniških mest je bistveno premalo, prav tako tudi
računalnikov.
Pri rezultatih se bomo ves čas navezovali na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (2003), ki ga bomo v nadaljevanju zaradi lažje preglednosti
poimenovali pravilnik. Prav tako se bomo navezovali na dokument Strokovna priporočila in
standarde za splošne knjižnice (2018), ki jih bomo zaradi lažje preglednosti v nadaljevanju
poimenovali standardi.
Tabela 17: Izračuni za površino knjižnice, število čitalniških sedežev in število računalnikov glede na pravilnik
in standarde
Standardi glede na število
Standardi:
Dejansko stanje
prebivalcev Občine Črnomelj
Najmanj 300 m2/10 000
450 m2/15 000
Cca 950 m2
prebivalcev* pravilnik
2 čitalniška sedeža/1000
2*15 = 30 čitalniških sedežev
6 čitalniških sedežev
prebivalcev* pravilnik
0,25 računalnika/1000 prebivalcev*
0,25*15 = 3,75 računalnika za
2 računalnika
pravilnik
uporabnike
Neto uporabna površina: 1200 m2/10
1800 m2/15 000 prebivalcev
Cca 950 m2
000 prebivalcev * standardi
5*15 = 75 up. mest za 15 000
6 + 2 + 2*
prebivalcev
*6 mest v čitalnici, 2 mesta
Največja frekvenca obiska na
5 up. mest/1000 prebivalcev *
v bližini informacijskodnevni ravni je cca 60
standardi
izposojevalnega pulta in 2
obiskovalcev, 1/3 je torej 20;
mesta na mladinskem
predvidevamo, da bi 20
oddelku
računalnikov zadostovalo
1 računalnik/1000 prebivalcev *
15 računalnikov
2
standardi
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4.3.1 Površina za knjižnično gradivo
V tabeli 18 in 19 smo predstavili izračune za površino za knjižnično gradivo. Ker je bila
prvotna tabela preveč obširna za na eno stran, smo jo razdelili na dva dela. V tabeli 18 smo
predstavili, kakšno je dejansko stanje gradiva, primerjali smo, kakšna površina bi bila
potrebna glede na standarde za našo knjižnično zbirko. Naredili smo izračune, kakšno je
dejansko stanje prostorov, in pa izračunali, koliko posamičnega gradiva naj bi knjižnica
obsegala glede na pravilnik.
V tabeli 19 pa smo nadaljevali z izračuni, koliko prostora je potrebnega za vsak tip knjižnega
gradiva glede na pravilnik, in nadaljevali z izračuni, koliko posamičnega gradiva naj bi
knjižnica obsegala glede na standarde, nato smo izračunali, koliko prostora je potrebnega za
vsak tip knjižnega gradiva glede na standarde, v zadnjem stolpcu pa smo naredili še izračune,
koliko prostora bi pridobili, če bi del knjižnice premaknili v neizkoriščen prostor bivšega
dijaškega doma (označeno kot »DD prostori«).
Ugotovili smo, da je v trenutnih prostorih Knjižnice Črnomelj bistveno premalo prostora za
vse gradivo, tako če upoštevamo pravilnik kot tudi če upoštevamo standarde. Skupna
površina, namenjena vsemu knjižničnemu gradivu, je trenutno 367436 m2; glede na pravilnik
(upoštevajoč tudi ustrezne količine gradiva, kot jih predpisuje pravilnik) bi potrebovali
642,04 m2. Te podatke najdemo v tabeli 19. V isti tabeli najdemo tudi izračune, kakšno
površino prostorov bi potrebovali, če bi upoštevali predpise standardov (2018) tako za
prostor kot tudi za količino gradiva. V tem primeru bi za knjižnično gradivo potrebovali
733,3 m2 prostora. Naredili smo tudi izračune za neizkoriščen prostor bivšega dijaškega
doma, ki sodi pod okrilje Knjižnice Črnomelj. Če bi del knjižnice premaknili v te prostore,
bi lahko za knjižnično gradivo namenili 550,697 m2 prostora. Številka sicer še vedno ne
dosega niti zahtev pravilnika niti zahtev standardov, vendar pa bi pridobili dobrih 213 m2
prostora za knjižnično gradivo, kar bi bistveno izboljšalo trenutne prostorske razmere.
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Tabela 18: Površina za knjižnično gradivo1
Dejansko
Standardi
stanje
gradiva
Knjige za
odrasle

10,8 m2 za 1.000
enot

Knjige za
otroke
Periodični
tisk

13,1 m2 za 1.000
enot
10 m2 za 100
naslovov
4,3–21,3 m2 za
1000 enot  10 m
za 1000 enot

Neknjižno
gradivo
Skupaj

40

Izračun glede na
dejansko stanje
gradiva

Dejansko stanje
prostorov

Stanje gradiva,
glede na
pravilnik

2

34 350

42028

453,9 m

158,274 + arhiv
(cca 30 m2)=
188,274 m2

15011

196,64 m2

132,662 m2

16 650

100

10 m2

26,50 m2

100

3398

33,9 m2

20 m2

4500

60 537 enot
gradiva

694,44 m2

367,436 m2

55 600 enot
gradiva

Tabela 19: Površina za knjižnično gradivo2
Izračun glede na
Stanje gradiva, glede na standarde
pravilnik
Knjige za
370,98 m2
42 000
odrasle
Knjige za
218,12 m2
18 000
otroke
Periodični
10 m2
100
tisk
Določi knjižnica, glede na potrebe
Neknjižno
in aktualnost takšnega gradiva
42,94 m2
gradivo
(upoštevamo trenutno stanje:
3398)
Skupaj
642,04 m2
63 498 enot gradiva

Izračun glede na
standarde

»DD prostori«

453,6 m2

357,935 m2

235,8 m2

132,662 m2

10 m2

26,50 m2

Določi knjižnica
33,9 m2

33,9 m2

733,3 m2

550,697 m2

4.3.2 Površina za uporabniška mesta po standardih
V tabeli 20 smo predstavili primerjavo, kakšne so zahteve standardov glede površine za
uporabniška mesta, kakšno je trenutno stanje v prostorih knjižnice ter tudi, koliko prostora
bi morali nameniti raznim površinam za uporabniška mesta, če bi upoštevali standarde.
Glede uporabniških mest za uporabo gradiva je stanje v Knjižnici Črnomelj slabo, saj
standardi predvidevajo 20 mest, mi pa jih imamo zgolj 6. Za 20 mest bi potrebovali 50 m2.
Glede uporabniških mest na oddelku za otroke sta na voljo 2 mesti, tako da je potrebna
površina glede na standarde 4 m2. Glede uporabniških mest z IKT opremo smo glede na
povpraševanje ocenili, da bi zadostovalo 15 mest, za kar bi potrebovali 45 m2. Trenutno sta
na v Knjižnici Črnomelj na voljo samo 2 računalnika, namenjena uporabnikom. Prostorom
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za izobraževanje in usposabljanje bi naj namenili 52 m2, trenutno pa takšnega prostora sploh
nimamo. Večnamenska dvorana naj bi obsegala 1 m2 na 1 sedež in pa prostor, namenjen
izvajalcu, v obsegu 7 m2. Glede na to, da prireditve Knjižnice Črnomelj navadno obišče do
60 oseb, bi za takšen prostor zadostovalo 67 m2, trenutno pa ima Knjižnica Črnomelj na
voljo večnamenski prostor v velikosti 114 m2, kar je neracionalno. Prostoru za sprostitev in
družabnost naj bi namenili 8 m2, trenutno pa prostora, ki bi bil namenjen takšnemu namenu,
Knjižnica Črnomelj nima na voljo. Skupno naj bi torej za uporabniška mesta namenili 226
m2 .

Tabela 20: Površina za uporabniška mesta

Uporabniška mesta za uporabo
gradiva
Uporabniška mesta za uporabo
gradiva v oddelkih za otroke
Uporabniška mesta z IKT
opremo
Prostori za usposabljanje in
izobraževanje
Prostor za dogodke
(večnamenska dvorana)
Prostor za sprostitev in
družabnost

Standardi

Dejansko
stanje

Izračun

Za eno mesto: 2-2,5 m2  za nas pride v
poštev 20 mest

6 mest

50 m2

2 m2

2 mesti

4 m2

2 mesti

45 m2

/

45 m2 + 7
m2 = 52 m2

11 4m2

67 m2

/

8 m2

1,5–3,7 m2, mi vzamemo nekako 3 m2 x
15 mest; ocenjujemo, da nam bi 15 mest
zadostovalo
Za eno up. mesto 3-3,5 m2, mesto za
izvajalca 7 m2
Za 1 sedež 1 m2, prostor, namenjen
izvajalcu (oder), 7 m2  za cca 60
obiskovalcev
4–8 m2

226 m2

Skupaj

4.3.3 Površina za zaposlene po standardih
Površina, potrebna za nemoteno delo zaposlenih, je predstavljena v tabeli 21. Posebnost je,
da v Knjižnici Črnomelj ni na voljo informacijskega pulta, pisarne so neustrezne ali pa jih
sploh ni. Za kakovostno delo, če bi imeli zaposlenih toliko uslužbencev, kot predvidevajo
standardi, bi v Knjižnici Črnomelj za prostore za zaposlene potrebovali 249 m2 površine.
Tabela 21: Površina za zaposlene

Izposojevalni pult

Standardi

Dejansko stanje

Izračun

10 m2

10 m2

10 m2
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Informacijski pult

5 m2

/

5 m2

Pomožna pisarna za osebje, ki dela z
uporabniki

9 m2

6 m2

9 m2

Pisarna za delo v nabavi, pri katalogizaciji
in opremi knjižničnega gradiva

15 m2

8,64 m2

12,6* x 15 = 189
m2

Pisarna za administrativno delo

12 m2

9,36 m2

12 m2

Pisarna za vodstveno osebje

18-24 m2

19,5 m2

24 m2

53,5 m2

249 m2

Skupaj

*12,6 delavcev potrebujemo glede na število prebivalcev v občini in glede na Strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice
(2018).
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RAZPRAVA

V raziskavi smo se ukvarjali s preučevanjem prostorske problematike Knjižnice Črnomelj.
Želeli smo dobiti vpogled v problematiko s strani uporabnikov knjižnice in tudi s strani
zaposlenih. Da bi predstavili neustreznost trenutnih prostorov knjižnice, pa smo naredili tudi
ekspertno študijo. Zbrali smo zakonska določila in standarde, ki predpisujejo, v kakšnih
prostorih naj bi delovala splošna knjižnica. Naredili smo konkretne izračune glede na število
prebivalcev, obseg gradiva in število zaposlenih, kakšna bi morala biti velikost prostorov,
da bi ustrezala predpisom.
Krovni dokument, torej Zakon o knjižničarstvu (2015), v 36. členu predpisuje, da morajo
imeti knjižnice ustrezen prostor in opremo. To razumemo kot zelo ohlapno določbo, saj je
ustreznost subjektivna. Določene knjižnice imajo namreč ustreznejše pogoje, druge pa manj.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) pa pravi, da
mora imeti knjižnica dovolj velik prostor za izvajanje vseh dejavnosti in nalog, ki jih
opravlja, in da se mora prilagajati potrebam uporabnikov. Da bi zadostili minimalnim
zahtevam (300 m2 prostora za 10 000 prebivalcev, 2 čitalniška sedeža na 1000 prebivalcev
in 0,25 računalniškega mesta na 1000 prebivalcev), bi tako Knjižnica Črnomelj morala
obsegati vsaj 450 m2 za 15 000 prebivalcev, 30 čitalniških sedežev in 3,75 računalniških
mest. Na voljo je samo 6 čitalniških mest v časopisni čitalnici, na voljo sta tudi 2 čitalniška
mesta na mladinskem oddelku in 2 računalniška mesta za uporabnike, le površina je dovolj
velika. Vendar pa je potrebno upoštevati, da je v površino knjižnice zajeto veliko
neizkoriščenega prostora, saj je Knjižnica Črnomelj upravitelj stavbe bivšega dijaškega
doma Črnomelj. In prav ta neizkoriščen prostor bi se dalo dobro uporabiti, da bi pridobili
bistveno bolj odprte prostore, kot so sedaj.
Na RV1 (kakšne spremembe bi bile potrebne, da bi Knjižnica Črnomelj ustrezala zakonskim
določilom glede prostorske ureditve) smo skušali najti odgovor s pomočjo ekspertne študije
in delno tudi z anketiranjem uporabnikov in intervjuvanjem zaposlenih. Ugotovili smo, da
so prostori preveč razgibani in imajo police z gradivom postavljene vzporedno z
izposojevalnim pultom, kar povzroča slabšo preglednost nad prostorom. Hkrati pa niti niso
vse police obrnjene v isto smer. Na to opozarjata Schlipf in Moorman (2018), ki svetujeta
tudi postavitev na način, da je možen prehod iz obeh strani vrste. V Knjižnici Črnomelj pa
je gradivo na različnih delih knjižnice postavljeno prav na način, da se vrsta zaključi s steno,
brez prehoda. Za gibalno ovirane osebe je knjižnica nadvse neprimerna, saj jim ni omogočen
dostop skozi glavni vhod, nimajo na voljo parkirnega mesta, širina med policami z gradivom
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je neprimerna in prav tako tudi višina. Znotraj knjižnice so različni nivoji tal, kar omogoča
oteženo gibanje z invalidskim vozičkom. Na voljo ni niti toaletnega prostora, namenjenega
invalidom.
Na vse zgoraj naštete stvari opozarjajo IFLA Smernice za dostop za uporabnike z
oviranostmi (Irvall in Skat, 2015).
Če bi se želeli približati zakonskim določilom, bi bila potrebna reorganizacija prostorov.
Potrebno bi bilo zagotoviti primerne pisarne za zaposlene, ki bi bile združene v istem delu
knjižnice. O tem, da morajo biti prostori za zaposlene ločeni od prostorov, namenjenih
uporabnikom, v svojem prispevku piše tudi Charmicheal (2009). Potrebno bi bilo preurediti
sanitarije, da bi umestili tudi posebne sanitarije, namenjene invalidom, dobrodošla bi bila
tudi previjalnica.
Knjižnica Črnomelj ima na splošno na voljo premalo prostora za gradivo, neustrezne
prostore, namenjene zaposlenim, prostori sami pa niso namenjeni knjižnični dejavnosti, saj
so nepregledni, razgibani. Premalo je tudi čitalniških mest, manjka študijski prostor, premalo
je računalnikov za uporabnike. Skozi glavni vhod bi moral biti omogočen dostop vsem
uporabnikom. V kolikor bi se lotili preureditve knjižničnih prostorov, bi se dalo narediti
velik odprt prostor, kjer bi lahko umestili v bližino vhoda tudi izposojevalni pult, izza
katerega bi imeli zaposleni dober pregled nad prostorom. Leban (2007) piše o tem, da je
potrebno knjižnični prostor prilagoditi potrebam uporabnikov.
Zadovoljstvo uporabnikov Knjižnice Črnomelj, o čemer smo spraševali z RV2, smo preverili
z anketnim vprašalnikom. Načeloma so anketiranci dokaj zadovoljni s postavitvijo gradiva
znotraj prostorov, niso pa zelo zadovoljni. Širina med policami z gradivom se jim tudi zdi
dokaj ustrezna. Glede ustreznosti prostorov za gibalno ovirane ali uporabnike z otroškimi
vozički so se v največji meri opredelili, da so prostori zelo neustrezni. Kar je presenetljivo
glede na to, da drugače menijo, da je širina med policami z gradivom ustrezna. Iz tega lahko
sklepamo, da so sodelujoči v anketi pomislili na dostop do knjižničnih prostorov, niso pa
pomislili na samo gibanje med policami. Študijskega oddelka, računalniške učilnice,
previjalnice in toaletnih prostorov, prilagojenih invalidom, ne pogrešajo preveč. Povprečje
na lestvici pri vprašanju, povezanim s trenutno razporeditvijo prostorov knjižnice, je 3, kar
pomeni, da se zdi anketirancem razporeditev v povprečju srednje ustrezna. Niso pa
zadovoljni s tem, da so znotraj knjižničnih prostorov različni nivoji tal.
Če posplošimo, so uporabniki knjižnice dokaj zadovoljni s prostori. Res je, da so trenutni
prostori urejeni karseda dobro glede na dane razmere in da se zaposleni trudijo, da bi bil v
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knjižnici pridih domačnosti, kar se očitno obrestuje pri zadovoljstvu uporabnikov. Schlipf in
Moorman (2018) priporočata izposojevalni pult v svetlejših barvah in v črnomaljski knjižnici
temu trendu sledijo.
Podobno raziskavo, kjer so vključili uporabnike knjižnice, so naredili tudi Norton, Butson,
Tennant in Botero (2013), in sicer so spraševali študente ene izmed Univerz na Floridi, kaj
si želijo, da bi njihova knjižnica imela. V tem primeru je šlo seveda za visokošolsko in ne
splošno knjižnico. Študenti so navedli, da si želijo boljši študijski prostor in več vtičnic. Ta
dva izpostavljena predloga se nam zdita uporabna tudi za Knjižnico Črnomelj, saj
študijskega prostora sploh ni, potrebe po njem pa so. Verjetno bi bili rezultati ankete
drugačni, če bi vključili tudi mladoletne osebe, saj jih veliko zahaja v knjižnico po pouku in
bi prostor zagotovo uporabljali za pisanje nalog ali učenje. Udeleženci v raziskavi, ki so jo
opravili Norton, Butson, Tennant in Botero (2013), pa si želijo tudi bolj odprtega
knjižničnega prostora in več računalnikov. Obojega si želijo tudi udeleženci v naši raziskavi,
predvsem so izkazali veliko naklonjenost do odprtega prostora.
RV3 se navezuje na zadovoljstvo zaposlenih s trenutnimi prostori Knjižnice Črnomelj. Vsi
udeleženci v raziskavi so se strinjali, da prostori knjižnice ne ustrezajo zakonskim določilom.
Menijo, da so prostori urejeni najboljše, kar se je dalo narediti v finančnem obsegu, ki so ga
imeli na voljo. Stavba je energetsko sanirana, prostori so svetli in zračni. Prostori za
zaposlene niso ustrezni, saj so delovna mesta za zaposlene razpršena znotraj cele stavbe,
večina pisarn je premajhnih, neustreznih (zastekljen balkon npr.) ali pa imajo delovno mesto
kar za izposojevalnim pultom. Stopnja zadovoljstva je različna, saj imajo za nemoteno delo
omogočene neenake pogoje. V manjših prostorih vidijo na nek način prednost, saj
omogočajo določeno intimo, po drugi strani pa slabost, saj je nadzor nad prostori zelo otežen.
Več zaposlenih je izpostavilo, da prostori niso namenjeni knjižnični dejavnosti, pač pa so
bili namenjeni potrebam šolstva. Stavba sama jim je všeč, zdi se jim tudi lokacijsko primerno
umeščena v mesto, vendar si želijo bolj funkcionalne, odprte prostore in pa, da bi bile pisarne
za zaposlene zbrane na enem mestu. Khan (2009) je v svojem delu predstavil, kako naj bi
praviloma izgledali knjižnični prostori. Izpostavil je, da naj bi bil informacijskoizposojevalni pult blizu glavnega vhoda, iz časopisne čitalnice naj bi bil razgled na zunanji
svet, otroški oddelek naj bi bil umeščen blizu vhoda, da otrokom ni potrebno iti skozi odrasli
oddelek, da pridejo do oddelka, namenjenega njim. V tej točki se s Khanom poistoveti tudi
Murphy (2007), ki svetuje, da je otroški oddelek viden že z vhoda v knjižnico. Predlaga tudi,
da se prostore za zaposlene loči v skupni segment, kar si želijo tudi naši intervjuvanci.
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Murphy (2007) tudi predlaga, da so glasnejša območja združena oziroma oddaljena od
prostorov, kjer je pričakovana tišina.
Sodelujoči v raziskavi so bili enotni, da je največja pomanjkljivost glede prostorske ureditve
Knjižnice Črnomelj pomanjkanje pisarn. RV4 se je nanašalo na to, katere so glavne
pomanjkljivosti glede prostorske ureditve Knjižnice Črnomelj, ki jih opazimo s strani
zaposlenih. Določeni zaposleni morajo namreč svoje strokovno delo opravljati na
mladinskem oddelku, kjer so ves čas v stiku z uporabniki. Zaradi tega je težko opravljati
strokovno delo, saj jih obiskovalci večkrat zmotijo med delom. Kot eno izmed
pomanjkljivosti so navedli tudi neravna tla, zaradi katerih ne morejo uporabljati vozička za
gradivo, pač pa ga morajo prenašati v rokah. Sploh starejši zaposleni si želijo, da bi imeli
možnost uporabe vozička. Nekateri so izpostavili, da jim manjka tudi garderoba, v kateri bi
lahko zaklenili osebne stvari. Zelo jih moti tudi to, da ne morejo imeti dobrega nadzora nad
uporabniki knjižnice, saj en sam zelo težko nadzoruje tako razgibane prostore in hkrati dela
na izposoji, torej slabost je oblika prostora. Nadvse si tudi želijo, da bi omogočali dostop do
knjižnice vsem uporabnikom skozi glavni vhod. Trenutno je na voljo vhod za gibalno
ovirane in uporabnike z otroškimi vozički skozi zadnjo stran stavbe, čisto na drugi strani od
glavnega izposojevalnega pulta. Schlipf in Moorman (2018) svetujeta, da je v primeru več
izposojevalnih pultov na vseh ves čas odprtosti knjižnice vzpostavljeno obratovanje. V
Knjižnici Črnomelj je v bližini vhoda, ki je namenjen gibalno oviranim in uporabnikom z
otroškimi vozički, na voljo izposojevalni pult, vendar je izposoja možna le v času, ko sta
uslužbenki iz otroškega oddelka v službi.
Intervjuvancem se zdi moteče tudi to, da so police z gradivom postavljene preveč skupaj in
celo na hodnikih, kar oblikuje ozke prehode. Kot veliko pomanjkanje vidijo tudi to, da
nimajo na voljo študijskega prostora, ki bi omogočal, da se uporabniki, ki potrebujejo za
svoje delo mir, odmaknejo in v miru delajo ali študirajo. Zelo si želijo tudi, da bi uredili
prostor, ki bi bil prijaznejši mladim, da bi jim približali knjižnico.
Uporabniki, ki so sodelovali v raziskavi, so na splošno podali dokaj pozitivno mnenje o
prostorih Knjižnice Črnomelj. RV5 se je namreč nanašalo na to, katere so glavne
pomanjkljivosti glede prostorske ureditve Knjižnice Črnomelj, ki jih opazimo s strani
uporabnikov. Potrebno je poudariti, da so skoraj vsi sodelujoči v raziskavi označili, da
nimajo nobene posebne oviranosti. V kolikor bi v anketi sodelovalo veliko gibalno oviranih,
bi bili rezultati verjetno drugačni.
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Khan (2009) opozarja, da je pri načrtovanju dostopnosti knjižnic potrebno paziti, da je
dostop do vhoda primeren za gibalno ovirane. To so opazili tudi anketiranci, saj se jim zdi
največja pomanjkljivost neprilagojenost knjižnice gibalno oviranim in uporabnikom z
otroškimi vozički. Veliko jih tudi pogreša previjalnico in pa označili so, da manjkajo toaletni
prostori, prilagojeni gibalno oviranim osebam. Tudi glede različnih nivojev tal so v večini
odgovorili, da so neprimerna ali celo nevarna. Lahko sklepamo, da se uporabniki zavedajo,
da je za gibalno ovirane osebe neustrezno poskrbljeno, vendar pa se ne zavedajo, da ni
dovolj, da se z vozičkom lahko premikaš zgolj po glavnih poteh knjižnice. Vsak uporabnik
si rad sam izbere gradivo, kar pa v Knjižnici Črnomelj ni omogočeno vsem, saj so police z
gradivom postavljene preveč skupaj, da bi uporabniki vozičkov sploh lahko dostopali do
njih. Khan (2009) poudarja tudi to, da morajo imeti tudi gibalno ovirani dostop do vseh delov
knjižnice, opozarja pa tudi na to, da mora biti vsem, brez izjem, omogočena varna pot
evakuacije. Poudarja tudi, da se ne sme pozabiti na toaletne prostore, prilagojene gibalno
oviranim, kar so opazili tudi uporabniki Knjižnice Črnomelj, ki so sodelovali v raziskavi.
Uporabniki Knjižnice Črnomelj, ki so sodelovali v raziskavi, so v veliki meri tudi izpostavili,
da bi se počutili dobro ali zelo dobro v velikih in odprtih prostorih knjižnice. Iz tega lahko
sklepamo, da niso preveč zadovoljni s trenutnimi prostori in si želijo spremembe.
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ZAKLJUČEK

Načrtovanje knjižničnih prostorov je zelo kompleksno, saj je potrebno upoštevati zares
veliko dejavnikov. Projektant oziroma arhitekt mora dobro poznati knjižničarsko
zakonodajo in mora prostore načrtovati v tesnem sodelovanju s strokovnim kadrom določene
knjižnice. V primeru Knjižnice Črnomelj so velik problem tla, ki so različnih nivojev. To za
gibalno ovirane predstavlja velik problem, hkrati pa je problem tudi za zaposlene, saj jim
onemogoča uporabo vozička za gradivo. Problem tal različnih nivojev je bil izpostavljen tudi
v naši raziskavi tako s strani uporabnikov kot tudi s strani zaposlenih v knjižnici. Ob pričetku
načrtovanja prenove ali gradnje si naj bi postavili cilje, ki jih želimo doseči, in se vprašali,
katere pomanjkljivosti želimo odpraviti (Building, 2011).
V pregledu literature smo ugotovili, da mora biti knjižnični prostor dostopen vsem
uporabnikom. Biti mora odprt – izza izposojevalnega pulta mora biti omogočen dober
pregled med policami. V bližini vhoda naj bi bil umeščen otroški oddelek; prostori, kjer je
pričakovana višja stopnja glasnosti, naj bi bili umeščeni na enem delu knjižnice, medtem ko
naj bi bili prostori, kjer je pričakovana tišina, umeščeni na drugem delu knjižnice (Khan,
2009 in Murphy, 2007). Potrebno je poskrbeti za to, da se uporabniki in tudi zaposleni v
knjižnici dobro počutijo. Vogt-O'Connor (2009) pa je opozorila, da je potrebno biti pozoren
tudi na pravilno razsvetljavo knjižničnih prostorov, saj različna območja knjižnice
potrebujejo različno osvetlitev. Schlipf in Moorman (2018) sta prav tako opozorila, da je
potrebno paziti, da ne načrtujemo slabe osvetlitve. Opozorila pa sta tudi na to, da je potrebno
načrtovati stavbo tako, da jo je možno dograditi, in pa, da ima stene pravilnih oblik, da jo je
možno spremeniti, če je to potrebno.
V naši večdelni raziskavi, sestavljeni iz ankete z uporabniki knjižnice, intervjuja z
zaposlenimi v Knjižnici Črnomelj in pa iz ekspertne študije, smo ugotovili, da bi bilo
potrebno narediti več sprememb, da bi se Knjižnica Črnomelj približala zakonskim
določilom glede prostorske ureditve. Potrebne bi bile notranja reorganizacija prostorov,
ureditev ustreznih pisarn za zaposlene in pa razširitev knjižničnih prostorov na neizkoriščene
prostore. Poleg tega pa bi bilo nujno potrebno urediti tudi gibalno oviranim ustrezen dostop
do Knjižnice Črnomelj skozi glavni vhod. Uporabniki Knjižnice Črnomelj so dokaj
zadovoljni s postavitvijo gradiva znotraj prostorov, prav tako so se enako opredelili glede
širine med policami z gradivom. So pa izpostavili nezadovoljstvo nad ustreznostjo prostorov
za gibalno ovirane ali uporabnike z otroškimi vozički. Neustrezno se jim zdi tudi to, da so v
knjižnici različni nivoji tal. Izpostavili so še, da bi se mnogo boljše počutili v velikem
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odprtem prostoru, česar trenutno nimajo na voljo. Zaposleni v Knjižnici Črnomelj trenutno
urejenost prostorov knjižnice smatrajo kot neustrezno. Predvsem jih moti pomanjkanje
ustreznih pisarn, da bi lahko vsi nemoteno opravljali strokovno delo. Sicer v manjših
prostorih, takšnih kot so trenutno, vidijo na nek način prednost, saj omogočajo določeno
zasebnost, a jih hkrati zelo moti, da prostorska razporeditev in nepreglednost onemogočata
dober nadzor nad uporabniki knjižnice. Želijo si bolj funkcionalnih in odprtih prostorov in
pa tudi, da bi imeli zaposleni pisarne, zbrane na enem območju. Največji pomanjkljivosti
glede prostorske ureditve vidijo zaposleni v pomanjkanju pisarn in v neravnosti tal, zaradi
katerih ne morejo uporabljati vozička za gradivo. Manjka jim tudi garderoba, v katero bi
lahko zaklenili osebne stvari. Nadvse pa si želijo, da bi lahko omogočili vsem uporabnikom
knjižnice, da vstopijo vanjo skozi glavni vhod. Moti jih tudi to, da so zaradi prostorske stiske
police z gradivom postavljene preveč skupaj, kar povzroča ozke prehode. Želijo si, da bi
lahko uporabnikom ponudili tudi študijski prostor, kjer bi lahko mirno delali in študirali.
Pridobljeni podatki iz raziskave potrjujejo naše domneve, da je potrebno uporabiti
neizkoriščene prostore, ki so na voljo, in narediti knjižnico, ki bo prijaznejša tako za
uporabnike kot tudi za zaposlene. Trenutno stanje se nam ne zdi sprejemljivo, zaradi tega
smo se tudi odločili, da se lotimo te raziskave in skušamo dokazati, da so spremembe nujne.
V preteklih letih smo imeli možnost spremljati prostorsko problematiko Knjižnice tako skozi
oči uporabnikov kot tudi skozi oči zaposlenih. Prav to, da smo dobili vpogled v problematiko
z več zornih kotov, nas je spodbudilo, da je potrebno pričeti razmišljati o spremembah na
boljše. Knjižnica Črnomelj je ena izmed redkih ustanov, ki za svoje uporabnike pripravlja
zares pester nabor dejavnosti in dogodkov, skrbi za kvaliteto tako na področju prireditev kot
tudi pri nakupu gradiva, zato bi bilo nadvse primerno, da bi bili za svoje prizadevno delo
nagrajeni s tem, da bi jim bila omogočena prenova knjižničnih prostorov, da bi postali
primerni glede na zakonska določila in tudi prijaznejši tako za zaposlene kot tudi za vse
uporabnike, brez izjem.
Ob opravljanju raziskave so se nam odprla številna nova vprašanja. V kolikor bi prišlo do
realizacije naših predlogov, da bi se lotili izdelave odprtega prostora, namenjenega
knjižnični dejavnosti, bi bilo potrebno preveriti, kako je s potresno varnostjo. Tega področja
se nismo lotili, saj smo že pri sedanji raziskavi, predvsem pri ekspertni študiji, naleteli na
težave, kako podrobno raziskati problematiko. Pri sestavljanju anketnih vprašanj smo
naleteli na dilemo, saj nismo bili prepričani, kako vključiti vprašanje, če ima oseba kakšno
oviranost. Lahko bi naleteli na negativne odzive, saj bi se sodelujoči z oviranostmi lahko
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počutili stigmatizirane. Negativnih odzivov ni bilo, ne moremo pa z gotovostjo trditi, da so
vsi sodelujoči pri tem vprašanju odgovorili po resnici.
Zanimivo bi bilo tudi preveriti, koliko splošnih knjižnic, ki so bile na novo zgrajene, je pred
gradnjo pripravilo študijo in preverilo, katerim pogojem je potrebno zadostiti, da je
knjižnična stavba zgrajena skladno z zakonodajo in smernicami ter je dostopna vsem
skupinam uporabnikov, hkrati pa nudi tudi ustrezne pogoje za opravljanje strokovnega dela
zaposlenim.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni! Sem Simona Grdešič, študentka magistrskega študija bibliotekarstva,
informacijskih in založniških študij na Filozofski fakulteti. Z vprašalnikom, ki je pred vami,
želim ugotoviti ustreznost prostorov Knjižnice Črnomelj z vidika uporabnikov, ali opazijo
določene pomanjkljivosti in ali bi si želeli bolj odprte prostore. Vprašalnik je namenjen
polnoletnim uporabnikom Knjižnice Črnomelj. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa bodo
uporabljeni zgolj za analizo v magistrski nalogi.
Anketni vprašalnik
1. Starost: 0–17, 18–35, 36–59, 60+
2. Spol: Moški/Ženski
3. Kraj bivanja: ____________________________.
4. Ali ste uporabnik Knjižnice Črnomelj? DA/NE
5. Koliko let ste že uporabnik Knjižnice Črnomelj?
a. Manj kot 1 leto
b. Več kot 1 leto, manj kot 5 let
c. Med 5 in 15 let
d. Več kot 15 let
6. Ali imate kakšno oviranost?
–

Slepoto ali slabovidnost

–

Gluhoto ali naglušnost

–

Gibalno oviranost

–

Nimam posebne oviranosti

–

Drugo: __________

7. Kako ustrezna se vam zdi trenutna postavitev knjižnice? Na lestvici označite od 1 do 5,
s tem da 1 pomeni zelo neustrezna, 5 pa zelo ustrezna.
1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
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5 – zelo ustrezna
8. Kako ustrezna se vam zdi postavitev poezije znotraj manjših prostorov? Na lestvici
označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni zelo neustrezna, 5 pa zelo ustrezna.
1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
5 – zelo ustrezna
9. Kako ustrezna se vam zdi postavitev splošnih in zgodovinskih romanov znotraj manjših
prostorov? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni zelo neustrezna, 5 pa zelo
ustrezna.
1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
5 – zelo ustrezna
10. Kako ustrezna se vam zdi postavitev kriminalnih romanov, dramatike, kratkih zgodb
znotraj manjših prostorov? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni zelo
neustrezna, 5 pa zelo ustrezna.
1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
5 – zelo ustrezna
11. Kako ustrezna se vam zdi širina med policami z gradivom za otroke? Prosimo,
upoštevajte, da je knjižnica namenjena vsem skupinam uporabnikov (otrokom, mladim,
odraslim, starostnikom, gibalno oviranim)
1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
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5 – zelo ustrezna
12. Kako ustrezna se vam zdi širina med policami z gradivom za mladino? Prosimo,
upoštevajte, da je knjižnica namenjena vsem skupinam uporabnikov (otrokom, mladim,
odraslim, starostnikom, gibalno oviranim)
1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
5 – zelo ustrezna
13. Kako ustrezna se vam zdi širina med policami s kriminalnimi romani, dramatiko,
kratkimi zgodbami? Prosimo, upoštevajte, da je knjižnica namenjena vsem skupinam
uporabnikov (otrokom, mladim, odraslim, starostnikom, gibalno oviranim)? Na lestvici
označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni zelo neustrezna, 5 pa zelo ustrezna.
1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
5 – zelo ustrezna
14. Kako ustrezna se vam zdi širina med policami s splošnimi in zgodovinskimi romani?
Prosimo, upoštevajte, da je knjižnica namenjena vsem skupinam uporabnikov (otrokom,
mladim, odraslim, starostnikom, gibalno oviranim). Na lestvici označite od 1 do 5, s tem
da 1 pomeni zelo neustrezna, 5 pa zelo ustrezna.
1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
5 – zelo ustrezna
15. Kako ustrezna se vam zdi širina med policami s strokovnim gradivom za odrasle?
Prosimo, upoštevajte, da je knjižnica namenjena vsem skupinam uporabnikov (otrokom,
mladim, odraslim, starostnikom, gibalno oviranim). Na lestvici označite od 1 do 5, s tem
da 1 pomeni zelo neustrezna, 5 pa zelo ustrezna.
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1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
5 – zelo ustrezna
16. Kako ustrezna se vam zdi Knjižnica Črnomelj za gibalno ovirane osebe in uporabnike z
otroškimi vozički? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni zelo neustrezna, 5
pa zelo ustrezna.
1 – zelo neustrezna
2 – delno neustrezna
3 – niti ustrezna niti neustrezna
4 – dokaj ustrezna
5 – zelo ustrezna
17. V kolikšni meri pogrešate študijski oddelek (čitalnico, namenjeno študiju, tihemu branju,
po potrebi strokovnemu delu)? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni niti
najmanj ne pogrešam, 5 pa zelo pogrešam.
1 – niti najmanj ne pogrešam
2 – običajno ne pogrešam
3 – občasno pogrešam
4 – večkrat pogrešam
5 – zelo pogrešam
18. V kolikšni meri pogrešate računalniško učilnico? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem
da 1 pomeni niti najmanj ne pogrešam, 5 pa zelo pogrešam.
1 – niti najmanj ne pogrešam
2 – običajno ne pogrešam
3 – občasno pogrešam
4 – večkrat pogrešam
5 – zelo pogrešam
19. V kolikšni meri pogrešate previjalnico? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni
niti najmanj ne pogrešam, 5 pa zelo pogrešam.
1 – niti najmanj ne pogrešam
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2 – običajno ne pogrešam
3 – občasno pogrešam
4 – večkrat pogrešam
5 – zelo pogrešam
20. V kolikšni meri pogrešate toaletne prostore, prilagojene gibalno oviranim? Na lestvici
označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni niti najmanj ne pogrešam, 5 pa zelo pogrešam.
1 – niti najmanj ne pogrešam
2 – običajno ne pogrešam
3 – občasno pogrešam
4 – večkrat pogrešam
5 – zelo pogrešam
21. Predstavljajte si, da imate na voljo velik odprt prostor, kjer bi bile lahko police za gradivo
postavljene na ustrezni razdalji med seboj, v osrednjem delu pa bi imeli izposojevalni
pult. Bi se v takšni knjižnici počutili boljše, kot se v trenutnih prostorih? Na lestvici
označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni sploh se ne bi dobro počutil/a, 5 pa počutil/a bi se
zelo dobro.
1 – sploh se ne bi dobro počutil/a
2 – ne bi se dobro počutil/a
3 – nisem opredeljen/a
4 – počutil/a bi se dobro
5 – počutil/a bi se zelo dobro
22. Kako ustrezna se vam zdi trenutna razporeditev v knjižnici? Na lestvici označite od 1 do
5, s tem da 1 pomeni niti najmanj, 5 pa zelo ustrezna.
1 – niti najmanj ustrezna
2 – ne preveč
3 – nisem opredeljen/a
4 – ustrezna
5 – zelo ustrezna
23. Kako dobro se v knjižnici znajdete? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni
niti najmanj, 5 pa zelo dobro.
1 – niti najmanj
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2 – ne preveč
3 – nisem opredeljen/a
4 – dobro
5 – zelo dobro
24. V kakšni meri se vam zdijo manjši prostori z več skritimi kotički prednost knjižnice? Na
lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni, da to nikakor ni prednost, 5 pa, da je zelo
velika prednost.
1 – nikakor
2 – ne preveč
3 – niti prednost niti slabost
4 – so prednost
5 – vidim jih kot veliko prednost
25. Knjižnica ima samo izposojevalni pult. Kako pomembno bi se vam zdelo imeti ločen
informacijski pult? Na lestvici označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni niti najmanj
pomembno, 5 pa zelo pomembno.
1 – niti najmanj pomembno
2 – ne zdi se mi preveč pomembno
3 – niti pomembno niti nepomembno
4 – zdi se mi pomembno
5 – zdi se mi zelo pomembno
26. Kako ustrezno in varno se vam zdi, da so v knjižnici različni nivoji tal? Na lestvici
označite od 1 do 5, s tem da 1 pomeni niti najmanj ustrezno, 5 pa zelo ustrezno in varno.
1 – nikakor, zdi se mi nevarno
2 – ne zdi se mi ustrezno, ampak ne vidim nevarnosti
3 – ne zdi se mi niti ustrezno niti neustrezno
4 – zdi se mi ustrezno, vendar nevarno
5 – zdi se mi ustrezno in varno
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Priloga 2: Vprašalnik za intervju
1. Kako ste zadovoljni s trenutnimi prostori knjižnice? Menite, da prostori ustrezajo
zakonskim določilom in priporočilom, vezanim na to, kakšni naj bi bili prostori splošne
knjižnice?
2. Kako ustrezna se vam zdijo delovna mesta za zaposlene? Kaj pa delovni pogoji, npr.
prenašanje gradiva po ustanovi brez vozička za knjige?
3. Kakšno prednost vidite v trenutnih prostorih?
4. Kaj pa slabost/i?
5. Kako varno se počutite v tako razgibanih prostorih? Npr., ko ste sami v službi …
6. Kaj bi si želeli izboljšati glede prostorov? Vidite kakšno konkretno rešitev, kako
izboljšati trenutno situacijo znotraj prostorov, ki jih ima knjižnica na voljo?
7. Kako ustrezno se vam zdi, da je poskrbljeno za vse skupine uporabnikov (otroke,
mladostnike, odrasle, starostnike, gibalno ovirane)? Pravilnik in standardi namreč
določajo, da morajo biti splošne knjižnice namenjene vsem skupinam uporabnikov.
8. Kako pomembno se vam zdi, da bi imeli namenski prostor, opremljen z IKT opremo, ki
bi ga lahko uporabljali za izvajanje raznih tečajev, seminarjev, za namene študijske
čitalnice?
9. Prosim, če lahko podate še kakšen predlog, kakšne spremembe bi si želeli v povezavi s
prostori knjižnice?
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Priloga 3: Ekspertna študija – tabele
Primer tabele »Izračun za površino knjižnice, število čitalniških mest ...«
Standardi:

Standardi
glede
na
število
prebivalcev Občine Črnomelj

Najmanj
300
m2/10
prebivalcev* pravilnik

Dejansko stanje

000

2
čitalniška
sedeža/1000
prebivalcev* pravilnik
0,25 računalnika/1000 prebivalcev*
pravilnik
Neto uporabna površina: 1200
m2/10 000 prebivalcev * standardi
5 up. mest/1000 prebivalcev *
standardi
1 računalnik/1000 prebivalcev *
standardi

Primer tabele »Površina za knjižnično gradivo 1«
Standardi

Knjige
odrasle

za

Knjige
otroke

za

Periodični
tisk
Neknjižno
gradivo
Skupaj

Dejansko
stanje
gradiva

Izračun
glede
na
dejansko
stanje
gradiva

Dejansko
stanje
prostorov

Stanje gradiva, glede na
pravilnik
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Primer tabele »Površina za knjižnično gradivo 2«
Izračun glede
na pravilnik

Stanje gradiva,
glede na standarde

Izračun glede na
standarde

»DD prostori«

Knjige za
odrasle
Knjige za
otroke
Periodični
tisk
Neknjižno
gradivo
Skupaj

Primer tabele »Površina za uporabniška mesta«
Standardi
Uporabniška mesta za
uporabo gradiva
Uporabniška mesta za
uporabo gradiva v oddelkih za
otroke
Uporabniška mesta z IKT
opremo
Prostori za usposabljanje in
izobraževanje
Prostor za dogodke
(večnamenska dvorana)
Prostor za sprostitev in
družabnost
Skupaj

Dejansko stanje

Izračun

62
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Primer tabele »Površina za zaposlene«
Standardi
Izposojevalni pult
Informacijski pult
Pomožna pisarna za osebje, ki dela z
uporabniki
Pisarna za delo v nabavi, pri katalogizaciji in
opremi knjižničnega gradiva
Pisarna za administrativno delo
Pisarna za vodstveno osebje
Skupaj

Dejansko stanje

Izračun

63
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POVZETEK

V raziskavi o primernosti prostorov Knjižnice Črnomelj smo si prizadevali pripraviti
dokument, ki dokazuje, da prostori v trenutni formi niso ustrezni za opravljanje knjižnične
dejavnosti. Želeli smo izpostaviti čim več motečih elementov, ki preprečujejo, da bi lahko
zaposleni nudili uporabnikom storitve na najvišjem nivoju.
Motiv za izbiro teme smo našli ob dolgoletnem poznavanju problematike in želji, da se stvari
obrnejo na bolje glede na to, da obstajajo potencialni prostori, ki bi lahko ponudili določene
rešitve. Hkrati smo želeli pripraviti dokument, ki bi Knjižnici Črnomelj koristil pri pogovoru
s financerji za iskanje ustrezne rešitve prostorske problematike.
Želeli smo preveriti, v kolikšni meri trenutni prostori ustrezajo zakonskim določilom in
priporočilom, hkrati pa smo želeli preveriti tudi zadovoljstvo uporabnikov Knjižnice
Črnomelj s trenutnimi prostori in na drugi strani tudi zadovoljstvo zaposlenih. Zanimalo nas
je tudi, katere pomanjkljivosti prostorov bodo izpostavili uporabniki Knjižnice Črnomelj in
katere zaposleni.
Pri raziskavi smo se najbolj opirali na Moormana in Schlipfa (2018), ki sta pripravila zares
temeljito delo s praktičnimi nasveti, kako ustvariti knjižnično zgradbo, ki je funkcionalna.
Zelo pa smo si pomagali tudi s Strokovnimi priporočili in standardi za splošne knjižnice
(2018) in s Pravilnikom za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003).
Študijo smo pričeli izvajati v marcu 2019 in smo jo zaključili v prvi polovici maja 2019.
Najprej smo se lotili ekspertne študije. Naredili smo primerjavo trenutnih prostorov glede na
določila Standardov (2018) in glede na Pravilnik (2003). Nato pa smo preračunali tudi, kako
bi bilo mogoče izrabiti prostore bivšega dijaškega doma, ki jih ima Knjižnica Črnomelj v
upravljanju. Drugi del raziskave je predstavljala anketa, ki smo jo izvedli s pomočjo
spletnega orodja 1KA. Anketo smo promovirali na družbenih omrežjih, zaposleni v
Knjižnici Črnomelj pa so jo preko svojih baz podatkov posredovali uporabnikom Knjižnice
Črnomelj. Anketa je bila na voljo za reševanje od 18. aprila 2019 do 7. maja 2019. V istem
času, ko so uporabniki izpolnjevali anketo, smo opravili tudi intervjuje z zaposlenimi v
Knjižnici Črnomelj, in sicer med 20. in 30. aprilom 2019. Pogovori so potekali ustno, po
dogovoru in glede na razpoložljiv čas zaposlenih. Povprečno so pogovori trajali 10 minut.
Rezultati so pokazali, da so prostori Knjižnice Črnomelj preveč razgibani, hkrati je napačna
tudi postavitev polic za knjižnično gradivo, kar povzroča še slabšo preglednost nad prostori.
Obenem pa je knjižnica povsem neprimerna za gibalno ovirane osebe, saj jim ni omogočen
dostop skozi glavni vhod, nimajo na voljo parkirnega mesta, sporna je tudi širina med
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policami z gradivom in pa tudi gibanje znotraj knjižnice je oteženo, saj so v različnih
prostorih različni nivoji tal. Na voljo ni niti toaletnega prostora, prilagojenega invalidnim
osebam. Neustrezno je poskrbljeno tudi za delovne pogoje za zaposlene, o čemer piše tudi
Charmicheal (2009).
Glede zadovoljstva uporabnikov nad trenutnimi prostori Knjižnice Črnomelj so bili rezultati
pozitivni. Sodelujoči so dokaj zadovoljni s prostori, so se pa pri vprašanjih, vezanih na
gibalno ovirane ali uporabnike z otroškimi vozički, opredelili, da so prostori zelo neustrezni.
Trenutni prostori Knjižnice Črnomelj so sicer urejeni lično, delujejo precej domače, kar se
obrestuje pri zadovoljstvu uporabnikov.
Zaposleni s prostorsko ureditvijo niso preveč zadovoljni, predvsem vidijo veliko
pomanjkanje ustreznih delovnih mest, kjer bi lahko opravljali strokovno delo nemoteno.
Druga slabost, ki so jo izpostavili, pa je izjemno slab pregled in posledično tudi nadzor nad
prostori. Khan (2009) je v svojem delu predstavil, na kakšen način je potrebno načrtovati
knjižnične prostore. Izpostavil je, da mora biti informacijsko-izposojevalni pult v bližini
glavnega vhoda, prav tako pa tudi otroški oddelek. Glede otroškega oddelka se s Khanom
strinja tudi Murphy (2007).
Pomanjkljivosti glede prostorske ureditve Knjižnice Črnomelj so poleg pomanjkanja
ustreznih delovnih mest tudi neravna tla, ki onemogočajo uporabo vozička za gradivo, in pa
pomanjkanje garderobe za zaposlene, v kateri bi lahko zaklenili svoje osebne stvari.
Zaposleni si prav tako želijo tudi, da bi lahko omogočali dostop do knjižnice vsem
uporabnikom skozi glavni vhod, trenutna prostorska situacija namreč tega ne omogoča.
Zaposleni vidijo kot veliko pomanjkljivost tudi ozke prehode med policami z gradivom in
pa to, da ni na voljo študijskega prostora, ki bi omogočal uporabnikom mirno delo.
Uporabniki, na drugi strani, pogrešajo prilagojenost knjižnice gibalno oviranim in
uporabnikom s posebnimi potrebami ter previjalnico. Ena izmed nevarnosti, ki so jih v večini
navedli, so tudi neravna tla. Khan (2009) poudarja, da morajo knjižnice omogočati dostop
do vseh delov knjižnice tudi gibalno oviranim, in opozarja na varno pot evakuacije, ki mora
biti omogočena vsem uporabnikom, opozarja še, da morajo biti toaletni prostori prilagojeni
tudi invalidnim osebam. Na pomanjkanje prilagojenih toaletnih prostorov so opozorili tudi
uporabniki, ki so sodelovali v naši raziskavi.
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PRILOGA: Izjava o avtorstvu

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.

Simona Grdešič

V Ljubljani, 7. junija 2019

