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POVZETEK
V 19. stoletju so bili Slovenci pod Avstrijsko monarhijo, kar jim ni omogočalo optimalnega
razvoja njihove kulture in jezika. Takrat so pripadali nižjemu sloju prebivalstva, zato je bilo
prebujenje slovenske narodne zavesti precej težko. Več uspeha so dosegli s prihodom
industrijske revolucije, ki je povzročila migracije Slovencev iz vasi tudi v mesta, s čimer pa se
je začela borba za več pravic Slovencev. Močan vpliv na prebujenje narodne zavesti
Slovencev in na zametke izobraževanja odraslih na Slovenskem so imele čitalnice in bralna
društva. Njihov glavni namen je bil širjenje slovenske besede, izobraževanje odraslih in
razsvetljevanje članov društva. Namen in cilj izobraževanja v čitalnicah in bralnih društvih je
bil narodno ozaveščanje, skrb za razvoj nacionalne identitete ter slovenskega jezika. To so
počeli na različne načine, z različnimi metodami izobraževanja odraslih. Uporabljali so
predvsem metode skupinskega in masovnega izobraževanja odraslih, s katerimi so tudi
uresničevali svoj namen le-tega. V diplomskem delu bomo predstavili razvoj čitalnic na
Slovenskem ter metode izobraževanja, ki so jih v čitalnicah uporabljali. Podrobneje bomo
predstavili in analizirali najstarejše slovensko društvo, to je Narodna čitalnica v Ljubljani.
Ugotavljali bomo splošne značilnosti Narodne čitalnice v Ljubljani, njene cilje in namene ter
metode izobraževanja odraslih, ki so jih uporabljali.
Ključne besede: Avstrijska monarhija, položaj Slovencev v Avstriji, narodna zavest,
nacionalna identiteta, bralna društva, čitalnice, metode izobraževanja odraslih, Narodna
čitalnica v Ljubljani.

ABSTRACT
In the 19th century, the Slovenes were under the Austrian monarchy, which did not permit
optimal development of their culture and language. At that time belonged to the lower layer of
the population, it was the awakening of Slovenian national consciousness is quite difficult.
More success was achieved with the advent of the Industrial Revolution, which led to
migration from the village in the city, so it started to struggle for more rights of the Slovenes.
Strong impact on national curtain avakening of Slovenes and the beginnings of Slovenian
adult education had a reading room and reading clubs. Their main purpose was to spread
slovenian words, adult education and lighting reading rooms members. The purpose and
objective of education in the reading room and reading societies were ethnic awareness,
concern for the development of national identity and the Slovenian language. This was done
in diferent ways, using different methods of adult education. It was used mainly group and
mass

methods

of adult

education,

which

is

also

its

intention

to

pursue it.

In this thesis we present the development of the slovenian reading and learning methods that
are used by the reading room. Specifically we will present and analyze the oldest Slovenian
Society, which is the National reading room in Ljubljana. We will investigate the general
characteristics of the National Reading Room in Ljubljana, its aims and purposes and methods
of adult education, which have been used there.

Keywords: Austrian monarchy, the position of Slovenes in Austria,

the national

consciouness, national identity, reading clubs, reading rooms, metods of adult education, the
National reading room in Ljubljana.
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1

UVOD

1.1 Vsebinska predstavitev problema

V diplomskem delu bomo predstavili delovanje čitalnic na Slovenskem v 19. stoletju, njihov
vpliv na prebujenje narodne zavesti Slovencev ter metode izobraževanja odraslih, ki so jih
uporabljali v čitalnicah. Čitalnice so bile prostor, kjer so se ljudje družili, zabavali in
izobraževali, zato so bile z vidika začetkov izobraževanja odraslih na Slovenskem zelo
pomembne. Podrobneje bomo predstavili Narodno čitalnico v Ljubljani, njeno delovanje in
metode izobraževanja, ki so jih uporabljali.
V teoretičnem delu diplomskega dela bomo zajeli položaj Slovencev v Avstriji, nacionalno
identiteto Slovencev ter razvoj čitalnic na Slovenskem, ki so imele pomemben vpliv na
izobraževanje odraslih v 19. stoletju. Podrobneje bomo predstavili metode izobraževanja
odraslih, ki so jih uporabljali v čitalnicah na Slovenskem.
Iz literature bomo poskušali razbrati položaj Slovencev v 19. stoletju, ko so bili pod Avstrijci
in kako je to vplivalo na razvoj slovenske kulture in prebujenje nacionalne identitete.
Predpostavljamo, da so imeli Slovenci zaradi oteženega položaja tudi okrnjene možnosti za
razvoj lastne kulture in slovenskega jezika.
V teoretičnem delu bomo poskušali ugotoviti, katere so bile prve metode izobraževanja
odraslih, ki so se na Slovenskem uporabljale ter kako in ob kakšnih priložnostih so jih v
čitalnicah in bralnih društvih po Slovenskem izvajali. Čitalnice so bile ena izmed prvih oblik
izobraževanja na Slovenskem, zato lahko predpostavljamo, da so bile tudi metode
izobraževanja nekoliko manj kompleksne kot so danes. Predvidevamo, da so uporabljali
predvsem neformalno izobraževanje ter predvsem masovne in skupinske metode dela, kot so
predavanja, govori, petje... Z namenom olajšanja analize omenjenega, bomo opisali tudi nekaj
pomembnejših pogledov na izobraževanje odraslih in metode izobraževanja odraslih. Za lažjo
predstavo o tem kje so čitalnice na Slovenskem nastajale in koliko jih je bilo, pa bomo naredil
primerjalno analizo razvoja čitalnic po pokrajinah na Slovenskem.
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V raziskovalnem delu diplomskega dela bomo podrobneje predstavili metode izobraževanja
odraslih ter namene in cilje Narodne čitalnice v Ljubljani. Zanimalo nas bo, katere metode
izobraževanja odraslih so uporabljali v Narodni čitalnici v Ljubljani, zato bomo ugotavljali
katere metode izobraževanja odraslih so najpogosteje uporabljali ter s katerimi društvi so se
povezovali, da so te dejavnosti lahko uresničevali. Podrobneje bomo pogledali tudi kakšne so
bile značilnosti, nameni in cilji Narodne čitalnice v Ljubljani.
Skušali bomo raziskati dejavnosti Narodne čitalnice v Ljubljani, kako so si prizadevali, da bi
privabili čim večji delež slovenskega prebivalstva in na kakšen način so poskrbeli za čim bolj
razgibano društveno delovanje. Zanimale nas bodo tudi teme in področja izobraževanja na
katere je Narodna čitalnica v Ljubljani dajala poudarek.
Ker se zavedamo, da so se odrasli že v preteklosti izobraževali iz različnih razlogov in potreb,
bomo poskušali ugotoviti glavne namene in cilje izobraževanja znotraj Narodne čitalnice v
Ljubljani ter katere metode izobraževanja so pri tem uporabljali. Poskušali bomo ugotoviti, v
čem je Narodna čitalnica v Ljubljani pripomogla k izobraževanju odraslih v omenjenem času.
Na podlagi tega je glavna naloga diplomskega dela proučevanje položaja Slovencev v 19.
stoletju, kakšno nalogo so pri tem imele čitalnice in katere metode izobraževanja odraslih so
takrat uporabljali.
Cilj raziskave v teoretičnem delu, je ugotoviti, kakšen je bil položaj Slovencev v 19. stoletju
in kako je le-ta vplival na razvoj nacionalne identitete Slovencev, slovenske kulture in jezika
ter na izobraževanje odraslih v tistem času, zato bomo poskušali odgovoriti na sledeča
vprašanja:
•

Kakšen je bil položaj Slovencev v Avstriji v drugi polovici 19. stoletja?

•

Kako se je v 19. stoletju razvijala nacionalna identiteta in zavest Slovencev?

•

Kako je v 19. stoletju potekal razvoj čitalnic na Slovenskem in kakšen vpliv je imel na
izobraževanje odraslih?

•

Katere so bile prve metode izobraževanja odraslih na Slovenskem?

•

Kakšen pomen so imele čitalnice pri izobraževanju odraslih?

2

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
•

Katere metode izobraževanja so v čitalnicah uporabljali?

Cilj naše raziskave v raziskovalnem delu diplome je na primeru Narodne čitalnice v Ljubljani
ugotoviti, kako je le ta nastala ter kakšna je bila sestava članov znotraj čitalnice. Poskušali
bomo ugotoviti na kakšen način so si v Narodni čitalnici v Ljubljani prizadevali, da bi
privabili čim večji delež slovenskega prebivalstva in na kakšne načine so skrbeli za čim bolj
razgibano društveno delovanje. Iz zgodovinskih virov, ki jih imamo na razpolago, si bomo
prizadevali razbrati tudi, na katere teme in področja izobraževanja odraslih je Narodna
čitalnica v Ljubljani dajala poudarek in kako je to udejanjala. Poskušali bomo ugotoviti kateri
so bili njeni glavni nameni in cilji in katere metode izobraževanja odraslih so pri tem
uporabljali.

1.2 Metodologija

Pri teoretičnem delu diplomske naloge bomo uporabili deskriptivno metodo. Preučevali bomo
delovanje čitalnic v 19. stoletju na Slovenskem in njihov vpliv na izobraževanje odraslih.
Izpostavili bomo tudi pomen in metode izobraževanja odraslih. V raziskovalnem delu bomo
podrobneje predstavili Narodno čitalnico v Ljubljani, pri čemer bomo uporabili metodo
analize dokumentarnega gradiva. Glede na to, da gre za zgodovinsko tematiko, se bomo
posluževali predvsem analize zgodovinskega gradiva. Pri raziskovanju zgodovinskih virov se
bomo posluževali primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov, pri čemer bomo podatke
črpali iz literature, člankov, časopisov in arhivskega gradiva. Problem pri raziskovanju
gradiva Narodne čitalnice v Ljubljani so nam predstavljali omejeni viri, ki so nam bili na
voljo, zato se bomo opirali na še ohranjene vire o tej čitalnici iz Zgodovinskega arhiva
Ljubljana.
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I TEORETIČNI DEL
2

POLOŽAJ SLOVENCEV V AVSTRIJI IN NACIONALNA ZAVEST TER
IDENTITETA SLOVENCEV

2.1 Položaj Slovencev v Avstriji

Druga polovica 19. stoletja je bilo zelo pomembno obdobje v zgodovini slovenskega naroda,
saj se je v tem obdobju na naših tleh prvič izrazito pojavila in utrjevala narodna in
demokratična zavest. Povsod po Evropi so se začeli pojavljati nacionalni problemi, za tem pa
ni zaostajala niti Avstrijska monarhija. Do tega je moralo priti prej ali slej, saj je bilo v
Avstrijski monarhiji kar enajst narodov: Nemci, Poljaki, Čehi, Ukrajinci, Slovaki, Italijani,
Madžari, Slovenci, Hrvati, Romuni... Slovenci in njihov takratni položaj v Avstrijski
monarhiji je bil določen s samim dejstvom, da takratno slovensko ozemlje ni tvorilo nobene
province, ampak je bilo razdeljeno na več administrativnih enot. Te enote so bile Kranjska,
Goriška, Štajerska, Koroška, Istrska in Trst. Uradne podatke o takšni razdelitvi ozemlja je
mogoče razbrati iz uradne ankete o jeziku prebivalstva v Avstrijski monarhiji, ki jo je na
osnovi štetja iz leta 1846 za vse dežele izvedel Czoernig (Govekar-Okoliš 1994, str. 22).
Zwitter navaja podrobnejši pregled ankete, ki je razkrila, da je v tem času živelo:
•

na Kranjskem 428.000 Slovencev in Srbo - Hrvatov

•

na Štajerskem 363.000 Slovencev,

•

na Goriškem 128.000 Slovencev,

•

na Koroškem 96.000 Slovencev,

•

v Istri 32.000 Slovencev,

•

v Trstu 25.000 Slovencev (Zwitter 1990, str. 5)

•

v obmejnih delih Ogrske, ki so po letu 1867 pripadali ogrski polovici dualistične
monarhije, je bilo 45.000 Slovencev in

•

v obmejnih predelih Benečije, ki je leta 1866 pripadala Italiji pa 27.000 Slovencev
(Zwitter 1990, str. 5).

Omenjeno bomo prikazali v tabeli in grafu.
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Tabela 1: Število Slovencev na območju Avstrijske monarhije leta 1864
(Zwitter, 1990, str.5)
OZEMLJE ZNOTRAJ

ŠTEVILO SLOVENCEV

ŠTEVILO SLOVENCEV

AVSTRIJE

LETA 1864

LETA 1864 V %

Kranjska

428.000

37,42

Štajerska

363.000

31,73

Goriška

128.000

11,19

Koroška

96.000

8,39

Istra

32.000

2,80

Trst

25.000

2,18

obmejni deli Ogrske

45.000

3,93

obmejni predeli Benečije

27.000

2,36

SKUPAJ

1.144.000

100

Iz tabele 1 lahko razberemo, da je največji delež slovenskega prebivalstva živel na območju
Kranjske, kjer jih je bilo 37,42 % ter na območju Štajerske, kjer jih je bilo 31,73 %. Na teh
dveh območjih je bilo skupaj kar 70 % vsega slovenskega prebivalstva. Z 11, 19 % in 8,39 %
sledita ozemlji Goriške in Koroške. Veliko manjši delež Slovencev zasledimo na območju
Istre (2,8 %), na obmejnih delih Ogrske (3,93 %) in območju Benečije (2,36 %). Najmanjši
delež slovenskih prebivalcev pa je bil na območju Trsta, kjer jih je bilo le 2,18 %.
Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da je bilo na Štajerskem in Kranjskem največ vasi,
kjer vemo, da je živel večinski del Slovencev. Na območjih Benečije, Istre in Trsta lahko
sklepamo, da je bilo manj slovenskega prebivalstva, ker je bilo tam v mestih več prebivalcev
druge narodnosti in zato tudi manj slovenskega prebivalstva.
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Iz grafične
ne porazdelitve lahko razberemo, da je velik del Slovencev živel v pokrajinah,
pokraji
kjer ni
bilo slovenske večine,
ine, tak položaj pa je ostal
ostal nespremenjen vse do propada habsburške
h
monarhije. Med leti 1815 in 1866 so skoraj vse slovenske
slovenske dežele pripadale delu Avstrijske
A
monarhije, ki je bil sestavni del nemške zveze. Leta 1848 je imela Nemčija
Nemč pomemben vpliv
na politiko in kasnejši razvoj nemškega nacionalizma na našem ozemlju. Kar 70 % vsega
slovensko govorečega
ega prebivalstva je živelo na ozemlju Kranjske (37, 42 %) in Štajerske
(31,73 %). Na ostalih ozemljih je bil delež slovensko govorečega
govor ega prebivalstva vidno nižji.
Najmanj slovensko govorečih
govoreč ljudi je bilo na območju
ju Trsta, saj jih je bilo tam le 2,18 %.
Ugotovimo, da so imeli Slovenci v tem obdobju razdrobljeno ozemlje. To ni bil edini
problem, drugi moteč dejavnik je bil ta, da niso
niso imeli lastnega višjega socialnega sloja.
Slovensko prebivalstvo je bilo po večinski
ve inski sestavi agrarno, predvsem so bili to kmečki
kme
podložniki. V agrarno prebivalstvo so sodili tudi tisti prebivalci, ki so živeli v mestih in so bili
pripadniki nižjih slojev meščanstva.
meščanstva. V višji sloj prebivalstva v tistem času
č
so spadali: visoki
cerkveni dostojanstveniki, fevdalci, tisti mestni trgovci in obrtniki, ki so bili med
premožnejšimi, pripadniki laičnih
lai nih intelektualnih poklicev, ki so bili večinoma pripadniki tujih
jezikovnih in etničnih
nih skupin ter uradniki. Višji sloj prebivalstva je v vsakdanjem življenju
uporabljal predvsem nemški in italijanski jezik, sta se pa ta dva jezika uporabljala tudi v
administraciji, šolstvu in v kulturnem življenju. Ker je bil ta sloj močnejši
mo
moč
od ostalih, si je
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prilagajal vse tisto slovensko prebivalstvo, ki se je dvignilo po socialni hierarhični lestvici. Iz
tega lahko razberemo, da so bili pravzaprav Slovenci samo tisti, ki so pripadali nižjemu sloju,
višji sloj so namreč sestavljali predvsem tujci, večinoma Nemci, v Primorju so bili to Italijani,
v Prekmurju pa Madžari (Govekar-Okoliš 1994, str. 23).
Takšna socialna razslojenost pa je bila vzrok za to, da Slovenci v tej dobi niso imeli višjega
sloja, niti lastne višje kulture v slovenskem jeziku. Omenjeni socialni položaj je bil ne samo
vzrok za pomanjkanje višje slovenske kulture, ampak tudi izvor tega, da na Slovenskem
nismo imeli dovolj slovenske literature. Začetki naše literature segajo že v 16. stoletje, ko so
jo pisali slovenski protestanti, namenjena pa je bila predvsem duhovnikom in tistim redkim
obrtnikom, kmetom in drugim, ki so le znali brati. Ostala literatura je bila napisana v tujih
jezikih, tistih, ki so jih govorili predstavniki višjih slojev (Zwitter 1990b, str. 43-51).
V takratnem času je bil na slovenskem ozemlju uradni jezik nemščina, ki bila je tudi uradni
jezik višje kulture, ki jo je predstavljal višji sloj. Uporabljali so jo v pisarnah deželnih stanov,
v mestnih občinah, na sodiščih, na upravah, bila je jezik zemljiških gospodov in namenjena
pisanju dokumentov. Slovenščina je imela veliko manjšo veljavo, saj se je uporabljala
predvsem kot pogovorni jezik preprostega ljudstva. Včasih so slovenski jezik uporabljali tudi
za določene pisne dokumente, kot so bile pogodbe, pobotna in dolžna pisma, ženitna,
sporočilna kupna in sporočilna pisma. To so bili vsi ukazi, sklepi, sporočila o dedovanju, na
splošno vse listine, ki so jih dajali kmetom v roke in so koristile utrjevanju njihovih pravic
(Govekar-Okoliš 1994, str. 24).
Razvidno je, da je bila nemščina državni jezik, slovenščina pa zgolj preprost deželni jezik,
jezik kmetov. Na Primorskem, natančneje v Gorici, v Trstu in v beneških krajih je bil,
namesto nemščine, jezik mestnih občin in deželnih stanov italijanščina, medtem ko so imeli v
šolah in po uradih kot uradni jezik nemščino. V Prekmurju se je poleg nemščine uveljavljala
še madžarščina (Zwitter 1990b, str. 43-51).
Poleg socialnih razlik, ki so nastajale, so se kazale tudi jezikovne razlike. Opazna postane
nacionalna razlika med mesti in podeželjem. V mestih so v večini živeli pripadniki višjih
socialnih slojev in zato tvorili večino mestnega prebivalstva, niso pa bili Slovenci. Na
podeželju, kjer je živel nižji sloj prebivalstva, pa so govorili slovensko, saj na teh območjih ni
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bilo prebivalcev, ki bi govorili katerega od drugih tujih jezikov. Zwitter navaja podatke, da
naj bi se ljudje začeli zaradi industrijske revolucije preseljevati iz podeželja v mesta. To je
pripomoglo k temu, da se je v mestih začel uporabljati tudi jezik priseljencev iz podeželja, kar
je za Slovence pomenilo, da so se tudi mesta začela počasi, postopno razvijati v središča
življenja slovenskega naroda določene slovenske pokrajine. S tem je začel slovenski narod
razvijati svojo meščansko inteligenco. Začela se je borba za pravice slovenskega jezika, da bi
ga uvedli kot uradni jezik. Ker to višjim slojem ni bilo po godu, so se branili tako, da so
uporabili svojo številčno nadvlado ter svojo ekonomsko, politično in kulturno nadvlado zato,
da so krotili na novo prihajajoče priseljence iz podeželja in jim vsiljevali svojo voljo in svoja
pravila. S tem si je višji sloj še zmeraj zagotavljal nadvlado in moč v določeni pokrajini
(Govekar-Okoliš 1994, str. 25).

2.2 Prebujenje slovenske narodne zavesti

Devetnajsto stoletje je pomembno zgodovinsko obdobje za slovenski narod, saj se je takrat
prvič izrazito začela pojavljati in utrjevati slovenska nacionalna zavest. Pomembno vlogo je
odigralo neformalno izobraževanje odraslih, ki je bilo usmerjeno v razvoj slovenskega jezika,
kulture, nacionalne zavesti in identitete. Vse oblike izobraževanja odraslih, s poudarkom na
neformalnem, so oblikovale pomembne nacionalne in politične poglede na življenje, kulturo,
gospodarstvo in šolstvo na Slovenskem (Govekar-Okoliš 2002, str. 38).
Začetki prosvetnega dela v naših krajih segajo v leto 1848, v tem času pa so začela nastajati
prva društva tudi med Slovenci. V Gradcu je 16. aprila 1849 nastalo društvo Slovenija, prav
tako pa je v teh dneh na Dunaju nastalo še eno društvo z enakim imenom. 25. aprila istega leta
se je v Ljubljani osnovalo Slovensko društvo, v katerem so sodelovali tudi nekateri tržaški in
goriški Slovenci. Junija leta 1848 so goriški Slovenci ustanovili lastno Slavljansko bralno
društvo, kateremu se je kmalu pridružilo 170 članov. Društvo je ošibila prepoved, da se dijaki
ne smejo udeleževati društvenega življenja, ki so jo izrekli avgusta leta 1849. Ponovno je
začel vladati absolutistični režim, ki je hromil društvo do te mere, da so preostali člani
sklenili, da ga s 1. aprilom 1850 razpustijo (Pahor 1970, str. 11).
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V Trstu se je v prvi polovici septembra leta 1848 snovalo Slavjansko bralno društvo. Končno
ime tega društva je bilo Slavjansko društvo. V večini so ga sestavljali Slovenci, krepko so ga
zastopali Srbi, nato so sledili Hrvati, Čehi in Poljaki. Prizadevali so si vpeljati slovenščino v
urade in predvsem v šolo. To društvo je izdajalo dva lista za povezavo z zunanjimi člani in
pridobivanje novih pristašev: od marca do avgusta 1849 mesečnik Slavjanski rodoljub,
kasneje pa mesečnik jadranski Slavjan, podučivni list o raznih ljudstvu koristnih rečeh (Pahor
1970, str. 12, 13).
Pritisk oblasti je vedno bolj hromil društvo in onemogočal njegovo zunanje delovanje. Leta
1856 je društvo še priredilo kak pustni ples, drugače pa je ostalo zgolj po imenu. Šele ustavna
doba je prinesla izboljšanje. 20. oktobra so razglasili novo ustavo in takrat so se začeli tržaški
Slovenci gibati in januarja 1861 ustanovili društvo Slavjanska narodna čitalnica. Namen
društva je bil skrbeti za to, da so se morali tržaški Slovani po svojih lastnostih in svojem duhu
izobraževati in razsvetljevati. Z namenom, da bi to dosegli, so ustanavljali čitalnice (Pahor
1970, str. 13).
Nadaljnja dejavnost društva je bila raznolika. Glavna pa je bila branje časnikov in časopisov v
skoraj ves dan odprtih društvenih prostorih. Možje, ki so se zbirali k branju in igranju, so tudi
razpravljali o marsikaterem kulturnem in političnem vprašanju in s tem je čitalnica, kot
središče družabnega življenja, opravila pomembno nalogo. Poleg tega pa je od časa do časa
prirejala raznovrstne prireditve, kot so: besede, besede s plesom ali veselice, zlasti v pustnem
času tudi same plese. Na teh prireditvah so sodelovali sami člani. V prvem letu je čitalnica
priredila tudi tečaj slovenščine in češčine. Kot se navadno dogaja pri vseh društvih, zasledimo
tudi pri čitalnicah na Slovenskem, obdobja večje dejavnosti in obdobje zastoja. V glavnem pa
ugotavljamo, da je stalno, čeprav počasi, pešala. Od preko 250 članov aprila 1861 se je do
decembra 1868 zmanjšala na 145 članov (Pahor 1970, str. 14).
Društvo je bilo sicer zaprto nižjim slojem, ki niso zmogli visoke članarine, vendar pa je
vseeno vzpostavilo stike z okoliškim, takrat še pretežno kmečkim prebivalstvom. Stiki so bili
možni na tri načine:
•

Bolj premožni in razgledani okoličani so se sami vpisali v društvo, vendar so bili zelo
maloštevilni.
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•

Druga oblika je nastala po posredništvu okoliških učiteljev, ki so bili obenem cerkveni
orglarji in pevovodje, ki so vodili svoje pevce na čitalnične prireditve.

•

Končno soomembe vredni nekateri čitalniški izleti v okolico, združeni z nastopom
(Pahor 1970, str. 15).

Vsi stiki so širili v okolico umetne posvetne pesmi in te so po okolici širile narodnega duha.
Kmalu se je pojavila zamisel, da bi tudi na podeželju ustanavljali čitalnice. Posebno je
priporočal ustanavljanje podeželskih čitalnic Josip Godina – Vrdelski. Liberalna vlada je v
začetku leta prevzela vodstvo države in ta je izdala več ustavnih zakonov, ki so urejali
temeljne pravice državljanov. Za nas je posebno pomemben zakon o društvih, ki je od 15.
novembra 1867 pospešil nastajanje društev (Pahor 1970, str. 16-18).
Pri ustanavljanju čitalnic je nastal kratek zastoj. Ustanovni občni zbor čitalnice v Barkovljah
je bil šele 13. septembra leta 1866. Tu je imel glavno besedo Zor Ivan, ki je z vso vnemo
začel organizirati kmečke čitalnice. Sredi junija 1866 so bile končane priprave in 21. junija
istega leta je bil ustanovljen občni zbor. Na osnovi novega šolskega zakona je občina
postavila 22. junija 1866 vse učitelje na razpoloženje in razpisala natečaj. V tistem času so
bile čitalnice v bistvu prosvetna društva, vendar je njihovo delovanje nujno moralo imeti tudi
politične posledice. Z dvigom kulturne ravni je namreč tesno povezan začetek politične in
narodne zavednosti (Pahor 1970, str. 23).
Nekako v tem času so dobili na novo nastavljeni učitelji okrožnico, ki jim je dala vedeti, naj
se nikakor ne ukvarjajo z delom v čitalnicah. Konec januarja 1869 je občina poslala vsem
čitalnicam okrožnico z zahtevo po podatkih statističnega značaja. Od okoliških čitalnic je
tedaj preživela krizo edino Rojanska, toda za ceno temeljite spremembe v članstvu. Medtem
ko so mnogi okoličani, pod pritiskom italijanskega nasprotovanja čitalnicam, odstopili iz
društvu, so začeli vanj vstopati nižji uradniki, trgovski pomočniki, železničarji in težaki.
Čitalnica je precej hitro izgubljala značaj kmečke čitalnice in sredi leta 1871 je imela le še eno
četrtino članov-kmetov. Preostali kmetje pa so vodstvu očitali, da skrbi preveč za zabavo in
premalo za izobrazbo članov. Vendar pa je bila dejavnost čitalnice kakovostna. Prireditve so
se vrstile ena za drugo, pogoste so bile igre (Pahor 1970, str. 24-29).
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2.3 Oblikovanje nacionalne identitete Slovencev in njen pomen

Začetki nacionalnega gibanja na Slovenskem so imeli zelo skromne cilje, saj je bilo le-to
pogojeno s takratnim družbenim razvojem v Avstrijski monarhiji. Začel se je postopen prehod
od predindustrijske družbe k industrijski družbi. Povod za spremembe v strukturi prebivalstva
na Slovenskem ozemlju je bila industrijska revolucija v sedemdesetih letih 19. stoletja
(Svetovna zgodovina 1976, str. 481).
Družbene in gospodarske spremembe v Avstriji pa so pripomogle k izpolnitvi pogojev za
začetek slovenskega nacionalnega gibanja. V 19. stoletju lahko govorimo o dveh obdobjih
na Slovenskem, ki sta bili vezani na prebujenje slovenske narodne zavesti in s tem tudi
nacionalne identitete. Prvo obdobje se je imenovalo obdobje nacionalnega gibanja in se je
pričelo približno leta 1768, trajalo pa je do revolucije leta 1848. Po svoji vsebini je imelo
značaj kulturnega gibanja (Zwitter 1990b, str. 43-51). V tem obdobju, pred letom 1848, se je
pri nas oblikovala nacionalna zavest in identiteta Slovencev povezana z narodnim
prebujenjem. Že v obdobju razsvetljenstva so naši kulturniki kazali na prebujenje narodne
zavesti (Govekar-Okoliš 1994, str. 27).
Takratna Avstrijska država ni bila pripravljena tolerirati nacionalnega gibanja kot političnega,
ampak zgolj v smislu kulturnega. K razsvetljevanju slovenskega kmečkega prebivalstva so na
svojevrsten način prispevali slovenski duhovniki, kulturniki in izobraževalci. Poglaviten cilj
vseh je bil, da pri nižjem sloju prebivalstva prebudijo nacionalno zavest in identiteto, jih
izobrazijo, opismenijo in s tem celoten narod dvignejo na višjo kulturno raven. Pomembni so
bili posamezniki, ki so največkrat po neformalni poti izobraževali slovensko prebivalstvo. To
so počeli z izdajo slovenske knjige in sicer v majhnih krožkih (Govekar-Okoliš 2002, str. 41).
V tem obdobju je imel pomembno vlogo Anton Tomaž Linhart, ki je spadal med prve
buditelje in je imel jasno spoznanje o narodni enotnosti. Poleg njega pa sta Blaž Kumerdej in
Jurij Japelj to uveljavljala tudi na področju slovenskega jezika. Pri narodnem prebujenju so
bili pomembni še Valentin Vodnik, Janez Nepomuk Primic in Jernej Kopitar (Prunk 1992, str.
24-25). Pomemben je bil tudi škof Anton Martin Slomšek, ki je začel utemeljevati slovenski
narodni preporod in perspektivo slovenskega naroda v slovenski literaturi (Prunk 1992, str.
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46). Naš veliki pesnik France Prešeren je imel veliko vlogo kot eden izmed pomembnih
demokratičnih slovenskih kulturnih oseb.
Razvoj nacionalne zavesti Slovencev je pripomogel k razvoju zavesti o pripadnosti
slovenskemu narodu, zavesti, da vsi Slovenci sestavljajo eno narodno skupnost. V tem času je
občutek enotnosti v ospredje postavljal vprašanje slovenskega jezika. Ta je postal nova
dimenzija identifikacije in skupnosti, to pa je neposredno vplivalo tudi na oblikovanje
nacionalne identitete Slovencev. Že posamezniki, predvsem kulturniki, duhovniki in
intelektualci, so težili k uveljavljanju slovenskega jezika kot javnega, uradnega in
enakovrednega drugim jezikom kot so bili nemški, italijanski in madžarski (Govekar 2002,
str. 41).
Leta 1848 se je začelo drugo obdobje, imelo pa je značaj političnega, nacionalnega gibanja
(Zwitter 1990b, str. 43-51). V tem letu se je slovenska nacionalna identiteta najbolj izrazila v
političnem življenju (Zwitter 1990c, str. 313). S tem letom sta začela slovenski kulturni narod
in slovenska kulturna nacionalna identiteta prehajati v politični narod. Eno izmed prvih
politično, nacionalno, individualnih prizadevanj gre pripisati duhovniku Matiji Majarju. Vse
Slovence je pozival, da naj se zavzemajo za koristi naroda, da se Slovenci združimo v en
narod, da je imel slovenski jezik enako pravico kot nemški in italijanski in da se mora
slovenski jezik vpeljati v vse šole in urade (Prunk 1986, str. 152-159). Matija Majar pa ni bil
edini aktiven na tem področju. Poleg njega sta bili pomembni še dve politični društvi. To sta
bili društvi na Dunaju in v Gradcu, ki sta delovali v letih 1848 in 1849, imenovali pa sta se
»Slovenija«, njuna naloga je bila propagiranje Zedinjene Slovenije. Ta program je težil k
temu, da bi Slovenija prvič nastopila kot samostojna enota, ki pa bi bila z drugimi narodi
povezana v pravično preurejeno Avstrijsko monarhijo. Zedinjena Slovenija, ki sta jo
propagirala, naj bi imela svoj parlament oz. deželni zbor in svojo vlado ter naj bi združevala
vse slovensko narodnostno ozemlje. S tem bi postal slovenski jezik uradni jezik v vseh
družbenih institucijah, tudi v šolah (Zgodovina II 1984, str. 111). S tem, ko so se prizadevanja
za Zedinjeno Slovenijo širila, so pripeljala do zaostritve odnosov med slovenskim narodnim
gibanjem in nemško nacionalno opredelitvijo večine Nemcev, ki so nasprotovali ustvaritvi
»Zedinjene Slovenije«. Nemški nacionalni pripadniki so odločno odklanjali vsako misel na
fevdalizacijo, na kakršnokoli ustvaritev Zedinjene Slovenije. V programu in agitaciji
Slovencev leta 1848 pa je pomembno omeniti še eno stvar, ki je bila velikega pomena. To je
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bila zahteva o politični povezavi Zedinjene Slovenije s Hrvaško in Dalmacijo. To zahtevo je v
aprilu leta 1848 omenjal že Matija Majar v neki svoji peticiji cesarju, kasneje, sredi aprila, je
bila zapisana v peticiji graške Slovenije, od začetka junija istega leta pa je bila omenjena v
številnih programskih člankih in zahtevah ter polemikah (Govekar-Okoliš 1994, str. 35).
Posledica je bila tudi ta, da je slovenski program ostal daleč od realizacije. Slovencem so bile
s splošnim razpletom položaja v habsburški državi priznane le njihova etnična individualnost,
ime in celotnost. V zvezi s splošnim razpletom z zemljiško odvezo in z ukinitvijo monopola
plemstva na udeležbo v političnem smislu je bila rojena možnost za vstop slovenskega naroda
(brez višjih socialnih razredov) v politično življenje. Zaradi tega predstavljata leti 1848 in
1849 enega od najznačilnejših prelomov v slovenski zgodovini (Prunk 1992, str 64-69).

2.4 Pomen in prve oblike izobraževanja odraslih pri razvoju nacionalne identitete
Slovencev

Čitalnice sodijo med prve institucionalne oblike učenja odraslih. Različne oblike
izobraževanja ljudi so vplivale na razvoj slovenske nacionalne zavesti in jezika. Od začetka so
imeli pri tem zelo pomembno vlogo posamezniki, slovenski intelektualci, duhovniki in
kulturniki, katerih delo je bilo vplivanje na razvoj predvsem kulturne nacionalne identitete in
na razvoj opismenjevanja ter dvig slovenske kulture. V drugi polovici 19. stoletja so imele
zelo pomembno vlogo čitalnice kot institucije. V tem času je bilo njihovo število v porastu
tako v mestih kot po trgih, v njih pa so se združevali slovensko meščanstvo in narodno
zavedna inteligenca (Govekar-Okoliš 2002, str. 42).
Čitalnice so bile okolje, kjer se je utrjevala in širila slovenska narodna zavest in identiteta
Slovencev. Dostikrat so razpravljali o političnih vprašanjih, širili narodno glasbo, petje, ples
in igre (Govekar-Okoliš 2002, str. 42). Čitalnice so bile pomembne z vidika neformalnega
izobraževanja in izkustvenega učenja odraslih in tudi mladine. Bile so med pomembnejšimi
institucionalnimi oblikami nacionalnega učenja in izobraževanja odraslih, saj so nudile veliko
izbiro literature, ki pa je bila predvsem slovenska.
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Poleg čitalnic pa so imela, kot neformalna oblika izobraževanja odraslih in mladine,
pomembno vlogo pri nacionalnem izobraževanju odraslih tudi številna društva na
Slovenskem. Eno izmed prvih takih društev je bilo na slovenskih tleh društvo »Južni Sokol«,
ki je delovalo v šestdesetih letih 19. stoletja. Slovensko narodno zavest in identiteto so širili
tudi med ljudi na podeželju. To so počeli z nastopi in izleti po slovenskih krajih (GovekarOkoliš 2002, str. 42).
Tako kot čitalnice so se v tem času hitro širila tudi društva. Razlike med društvi so se kazale v
različnih administrativnih enotah takratnih dežel. Število in vrsta društev sta bila odvisna od
razvitosti in potreb posamezne dežele. Zasledimo različne vrste društev: telovadna,
dramatična, kulturno-posvetna, igralska, godbena, delavska, gospodarska, politična, šolska,
učiteljska.... Podobno kot v čitalnicah je imelo tudi v društvih pomembno vlogo neformalno
izobraževanje, prenašanje znanj in izkušenj med ljudmi. Zato so v društvih skrbeli za razvoj
slovenskega jezika, kulture, branja slovenskih knjig, časopisov in druge literature. Skrbeli so
tudi za razvoj gospodarstva in šolstva (Govekar-Okoliš 2002, str. 43).
Pomembno vlogo pri oblikovanju slovenske nacionalne identitete in izobraževanju odraslih so
odigrali tudi tabori. Leta 1868 je bil objavljen avstrijski zakon o svobodi združevanja, ki je v
veliki meri pripomogel k nastanku taborov na Slovenskem. Prvi tabor se je tako razvil v
Ljutomeru 19. avgusta leta 1868, sledil pa mu je še tabor v Žalcu, Šempasu, na Goričkem in
nato še drugod po Slovenskem. Za slovensko zgodovino je značilno obdobje »taborov«, ki je
svoje ime dobilo po tem, da so Slovenci v tem času organizirali velike množične ljudske
shode na prostem. Značilnost taborskega gibanja je bila, da je zajela celotno slovensko
prebivalstvo, ne glede na njihovo starost, tako na podeželju kot v mestu. Tam so se zbirale
množice ljudi, ki so bili oblečeni v narodne noše in so nosili slovenske zastave. Tam so bili
prisotni slovenski kulturniki, intelektualci, med njimi predvsem dr. Zarnik, dr. Vušnjak, dr.
Lavrič, dr. Bleiweis, Levstik in drugi, ki so množicam v svojih govorih predajali zahteve o
vzpostavitvi »Zedinjene Slovenije« in enakopravnosti slovenskega jezika. S tem se je sprožila
največja narodno-politična aktivnost v času do tedaj (Govekar-Okoliš 2002, str. 43).
Leta 1869 se je slovensko prebivalstvo na zborovanja, ki so se odvijala na prostem, odzivalo
še v večjem številu. Tako je bil eden največjih taborov, kjer se je zbralo približno 30.000
ljudi, 17. maja 1869 v Vižmarjah. Taborom je bilo skupno to, da so na vseh zborovanjih
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zahtevali svoje pravice in terjali ustanovitev Zedinjene Slovenije. Leta 1871 se je prirejanje
taborov prekinilo, ker jih je avstrijska vlada prepovedala (Prunk 1992, str. 85).
Taborska gibanja, kjer je šlo za neformalno učenje, so imela z vidika oblikovanja slovenske
narodne identitete večji pomen kot čitalnice. Za razliko od čitalnic so na njih sodelovali vsi
slovenski sloji, vsi od duhovščine, inteligence pa do meščanstva in kmetov. Na takih
zborovanjih, kjer so bili prisotni vsi sloji, se je v največji meri oblikovala slovenska
nacionalna zavest, ki pa je v času 19. stoletja dosegla najvišjo stopnjo nacionalne identitete
Slovencev. Tokrat se je slovenski narod prvič v celoti, ne glede na pripadnost določenemu
sloju, zavedal enotnosti, pomembnosti svoje domovine, kulture, zgodovine, teritorija,
enakosti, jezika in pomembnosti razvoja v rabi institucij, ki so bile slovenske. Prvič so bili
vsi za isti cilj, namreč postaviti slovensko (nacionalno) državo. (Prunk 1992, str. 87).
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3

ČITALNICE

Že v razsvetljenstvu so se pojavile ideje, da je napredek vsake države odvisen od stopnje
njenega kulturnega razvoja. Temeljni pogoj za kulturni razvoj pa je širjenje pisane besede
med ljudmi. V obdobju med leti 1860 in 1900 je bila Slovenja pod okriljem Avstrije, tam pa
je v veliki meri vladala nepismenost . V 19. stoletju je bilo izobraževanje odraslih povezano s
kulturnimi in socialnimi razmerami.
Čitalnice veljajo za posebnost slovenske zgodovine, vendar je njihova izobraževalna plat
večinoma zapostavljena, saj jo podrobneje omenjajo le redki avtorji. Čitalniško gibanje se je
na Slovenskem pričelo z letom 1861 in sicer v Trstu ter se razmahnilo v sredino desetletja. V
čitalnicah se je odvijalo kulturno – politično, narodno in družabno življenje, zlasti
izobražencev in meščanstva. Čitalnice so zametki naših knjižnic (Uršič 1999, str. 69).

3.1 Izraz in pomen čitalnice

Hartman (1987) je mnenja, da smo izraz čitalnica prevzeli iz hrvaščine, kjer pomeni čitaonica,
in bi se morale v slovenskem knjižnem jeziku imenovati »bralnice«. Opozarja tudi na dvojni
pomen besede čitalnica v slovenščini. Osnovni pomen označuje prostor, kjer se kaj bere.
Preneseni pomen pa označuje društvo oz. družbo, ki se zbira v takšnem prostoru.

3.2 Namen in naloge čitalnic

Naloga čitalnice je bila, da so skušale povezati Slovence in jim vzpodbuditi občutek narodne
pripadnosti. Njihov temeljni namen je bil podoben namenu bralnih društev, torej oblikovati in
razviti slovensko besedo in petje ter prebujenje narodne zavesti Slovencev. Čitalnice so
odigrale pomembno vlogo tudi na področju razvoja slovenskega jezika (Enciklopedija
Slovenije II, str. 137). To je bil privlačen in zanimiv cilj tako za inteligenco, kot tudi za nižje
plasti slovenskega naroda. Čitalnice so bile v tistem obdobju zelo pomembne za izobraževanje
odraslih. To je bil prostor, kamor so ljudje hodili, da bi se družili, ob tem pa so se tudi
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neformalno učili. Zanimanje za čitalnice so ustvarjali s čim bolj razgibanim društvenim
delovanjem, s poudarkom na kulturnem in družbenem življenju ter narodno-političnem
prebujanju (Uršič 1999, str. 69).

3.3 Izvor oziroma zametki čitalniških društev

Prunk (1992, str. 16) pravi, da je slovensko narodno gibanje v obdobju revolucije leta 1848
črpalo pobude iz dejavnosti političnih in kulturnih društev v Ljubljani, Gradcu in na Dunaju.
Ta društva so imela velik pomen za kmečko prebivalstvo. S svojim delovanjem in propagando
so zganila večinski del le-tega.
Začetki in zametki čitalnic so bila bralna društva oz. bralne družbe. Te so se kot tip
združevanja meščanov pojavila v 18. stoletju v zahodni Evropi, v srednji Evropi pa so se
uveljavila v 19. stoletju. V teh bralnih društvih so se zbirali meščani, ki so brali časopise ter
razpravljali o njihovi vsebini, se ukvarjali s političnimi dejavnostmi ter prirejali zabave.
Njihov prvotni namen je bil, da se člani naučijo slovenščine in drugih slovanskih jezikov,
torej gojenje in širjenje slovenske narodne zavesti. To pa ni bil le njihov prvotni namen,
ampak tudi poglavitni (Hartman 1987, str. 169).
Ta društva niso bila namenjena vsemu ljudstvu, ampak zgolj mestni oz. trški inteligenci.
Izjema so bile čitalnice na Primorskem, kjer so jih začeli ustanavljati tudi v manjših krogih,
predvsem po vaseh in ne več samo po velikih mestih. Poleg podeželskih vplivnežev so se
začeli v čitalnice vključevati tudi kmetje. Predvsem na Goriškem so se čitalnice imenovale
tudi bralna društva oz. narodna, slovenska, kmečka in rokodelska, kmečka čitalnica (Tul
1994).

3.4 Začetniki čitalniškega gibanja na Slovenskem

Torkar (1999) meni, da za najpomembnejše pobudnike čitalniškega gibanja štejemo
staroslovence, ki jih je predstavljal dr. Janez Bleiweis s svojim krogom »prvakov«. Njegova
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najpomembnejša sodelavca sta bila dr. Toman in dr. Costa. Ti pobudniki so vodili previdno
politiko, nagnjeno h kompromisom, bali pa so se revolucionarnih teženj in ekstremnih stališč.
Za čitalnice se je po vzoru hrvaških »čitaonic« najprej navdušil Bleiweis, ki je bil takrat
vodilni slovenski politik. Leta 1860 je poročal o obnovitvi čitalnice v Zagrebu. Kasneje je
Bleiweis objavljal članke prof. Janeza Trdine, ki je poročal o delovanju in napredkih čitalnice
na Reki, kjer so se od leta 1851 družili Hrvati, Srbi, Slovenci, Čehi in celo nekateri Nemci, da
so brali in se pogovarjali (Hartman 1987, str. 171). Od dopisnika (Kočevar - Žavčanin) iz
Zagreba je v obliki serije člankov z naslovom »Slovenske narodne potrebe« prispela zadnja
pobuda, v kateri je bilo poudarjeno, da bi morala biti Ljubljana zgled drugim slovenskim
mestom (Uršič 1999, str. 70).
Pri narodnem prebujenju kmečkega prebivalstva so prevzeli vodilno vlogo duhovniki, saj so
bili najštevilčnejša skupina slovenske inteligence. Narodno zavest in borbo za pravice
slovenskega naroda so prebudili predvsem med kmečko mladino. To so dosegli tako, da so
ustanavljali cerkvene pevske zbore, zadruge in društva. Nemalokrat so imeli duhovniki tudi
vlogo političnega voditelja, gospodarskega svetovalca in kulturnega delavca (Uršič 1999, str.
70).
3.5 Razvoj čitalnic na Slovenskem

Na Slovenskem so čitalnice nastajale zlasti v mestih, trgih in manjših upravnih središčih. V
njih se je zbiralo domače meščanstvo in narodno zavedna inteligenca (Žontar 1980, str 25).
Kasneje pa so jih začeli ustanavljati tudi v manjših krogih, poleg podeželskih vplivnežev so se
začeli vključevati tudi kmetje. To je bilo v največji meri opaziti na primorskem podeželju.
Čitalnice, ki so jih ustanavljali zlasti po vaseh, so se predvsem na Goriškem imenovale tudi
bralna društva oz. narodna, slovenska, kmečka in rokodelska, kmečka čitalnica. Bralna
društva so imela podobne naloge kot čitalnice. Njihov namen je bil izobraževati ljudstvo z
dobrimi knjigami in primernimi predavanji. Očitna razlika je bila le v socialni sestavi članov,
saj so bralna društva izobraževala in spodbujala narodnost pri bolj preprostemu ljudstvu
(Žontar 1980, str 27).
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3.6 Mreža čitalnic v drugi polovici 19. stoletja in razširjenost čitalnic na Slovenskem

Za ustanavljanje čitalnic na Slovenskem je bilo najpomembnejše obdobje v letih od 1860 do
1870. V tem času so čitalnice opravljale svojo temeljno nalogo, saj so pomenile resnejši
množični začetek kulturnega ozaveščanja Slovencev tako v mestih, kot na podeželju.
Čitalnice so ustanavljale društva, ki so imela nalogo, da s pevskimi zbori in dramsko
dejavnostjo gojijo slovensko besedo in petje, budijo slovensko narodno zavest, z občasno
dejavnostjo pa naj tudi opravljajo nalogo političnih društev. Čitalnice so na Slovenskem
ustanavljali tudi kasneje, vendar so takrat nanje vplivali politični boji in nesoglasja med
Slovenci, kar pa je slabo vplivalo na prvotne naloge čitalnic (Uršič 1999, str. 78).
Kulturna področja na katerih so delovale čitalnice in bralna društva, so se po letu 1900 tako
razširila, da je precejšen delež čitalnic in bralnih društev prerasel v samostojne kulturne
ustanove (Žontar 1980, str. 31). Društva, ki so v največji meri postala samostojna kulturna
društva, so bila telovadna društva, pevski zbori in glasbene šole, ljudske knjižnice in krajevni
muzeji. Uršič (1999) navaja, da je iz arhiva RS razviden upad števila čitalnic po letu 1900.
Namesto njih so se začela pojavljati izobraževalna, prosvetna in katoliško izobraževalna
društva.
Na sliki 1 je predstavljeno število čitalnic in društev, ki so bila na novo ustanovljena v letih od
1861 do 1899 (Uršič 1999, str 78).
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Slika 1: Število na novo ustanovljenih čitalnic in bralnih društev v letih od 1861 do 1899
1899 (Uršič 1999, str. 78)
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Iz slike 1 lahko razberemo, da povprečno število na novo ustanovljenih čitalnic in bralnih
društev znaša 4,5. Glede na to, da leti 1868 in 1869 močno izstopata, ju lahko izločimo in s
tem dobimo povprečno število 3,9. Razvidno je, da je število čitalnic in bralnih društev z
nekaterimi vzponi in padci naraščalo. Razcvet so doživeli v letih 1866 do 1869. Leta 1870 je
število drastično padlo, potem so bile naslednje leto ustanovljene štiri čitalnice oz. društva.
Do leta 1878 se je število postopno manjšalo. Leta 1876 in 1877 so na novo ustanovili le dve
čitalnici. V obdobju med leti 1873 in 1882 so na leto ustanovili povprečno tri čitalnice. V letih
od 1882 do 1886 se je število čitalnic spet povečalo. Največja stagnacija na področju
ustanavljanja čitalnic in bralnih društev je bila v letih od 1887 do 1892, ko so povprečno
ustanovili le 2, 4 čitalnice na leto (Uršič 1999, str. 79).

3.7 Razširjenost čitalnic na Slovenskem po obdobjih
3.7.1

Obdobje med leti 1861 - 1870

V obdobju do leta 1864 je bilo v Trstu, Ljubljani, Mariboru, Celju, Tolminu, Gorici, Škofji
Loki, Kranju, Celovcu, Ajdovščini, Vipavi, Ptuju, Ilirski Bistrici in Planini ustanovljeno 14
čitalnic. V dveh letih se je število čitalnic povečalo na 61, za kar sta bili odgovorni
decembrska ustava iz leta 1867 in uvedba dualizma.
Vsega skupaj je delovalo 69 čitalnic:
•

12 na Kranjskem; Ljubljana, Škofja Loka, Kranj, Planina, Metlika, Novo Mesto,
Šentvid pri Ljubljani, Črnomelj, Kamnik, Postojna, Sodražica in Ribnica,

•

26 na Goriškem; Tolmin, Gorica, Ajdovščina, Vipava, Ilirska Bistrica, Idrija, Skopo,
Lokavec, Branik, Črniče, Volče, Solkan, Komen, Kanal, Podraga, Vipavski Križ,
Vrtojba, Podnanos, Senožeče, Cerkno, Prvačina, Miren, Sežana, Sv. Andrej, Štanjel,
Dornberk,

•

12 na Tržaškem; Trst, Rojan, Barkovlje, Opčine, Sveti Ivan, Rocol, Ščedna, Brežine,
Kolonja, Nabrežine, Dolina, Boljunec,

•

13 na Štajerskem; Maribor, Celje, Ptuj, Sevnica, Slovenska Bistrica, Vransko,
Ormož, Sv. Benedikt, Laško, Žalec, Vojnik, Ruše, Ljutomer,

•

2 v slovenski Istri; Jelšane, Dekani,
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•

2 na Koroškem; Celovec, Železna Kapla in

•

2 na Hrvaški strani, ki pa sta bili namenjeni Slovencem; Kastav, Pulj (Uršič 1999,
str. 81).

Omenjene podatke lahko nazorneje prikažemo v tabeli 2.
Tabela 2: Razširjenost čitalnic v obdobju med leti 1861-1870)
(Uršič 1999, str. 81
OZEMLJE, KJER SO SE

ŠTEVILO ČITALNIC V

ŠTEVILO ČITALNIC V

RAZVILJALE ČITALNICE

LETIH 1861-1870

LETIH 1861-1870 V %

Kranjska

12

17,39

Goriška

26

37,68

Tržaška

12

17,39

Štajerska

13

18,84

Slovenska Istra

2

2,90

Koroška

2

2,90

Hrvaška stran

2

2,90

SKUPAJ NA NOVO

69

100

USTANOVLJENIH
ČITALNIC

Iz tabele 2 lahko razberemo, da je bil največji delež na novo ustanovljenih čitalnic na
območju Goriškega, kjer je bilo med leti 1861-1879 ustanovljenih kar 37,68 % vseh čitalnic.
To je bila kar 1/3 vseh čitalnic v tistem obdobju. Precej novih čitalnic je nastalo še na
območjih Kranjske (17,39 %), Tržaške (17,39 %) in Štajerske (18,84 %). Najmanj čitalnic je
nastalo na območjih slovenske Istre, Koroške in Hrvaške strani, kjer je na vsakem območju
nastalo le 2,9% vseh čitalnic tistega časa.
Sklepamo lahko, da je največ čitalnic nastalo na območjih, kjer je bilo največ slovenskega
prebivalstva, se pravi v vaseh in manjših krajih. Iz tabele je razvidno, da je bilo to v obdobju
od 1861-1870 na območju Primorske, kjer je bila skupno ustanovljenih več kot polovica (55
%) vseh čitalnic. Po številu čitalnic sta sledili območji Štajerske in Koroške, kjer pa so
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čitalnice
italnice nastajale po trgih in jih je bilo zato manj, saj je bilo tam tudi manj slovenskega
prebivalstva, kot po manjših vaseh in zaselkih.
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Graf 2: Razširjenost čitalnic
italnic v obdobju med leti 1861 - 1870
(Uršič 1999, str. 81)
Čitalnice,
italnice, ki so bile locirane na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem, so nastajale predvsem
na trgih in v mestih. Drugače
če je bilo na Primorskem, kjer so čitalnice
italnice nastajale po vaseh in
manjših zaselkih. Tukaj je bila v tem obdobju mreža čitalnic
nic tudi najgostejša. Iz grafa 2 lahko
razberemo, da je bilo leta 1870 na Slovenskem 69 čitalnic,
italnic, od tega kar 38, na področju
podro
današnje Primorske. Sledila so območja
obmo Štajerske s 13 čitalnicami
italnicami ter Tržaška in Kranjska z
12. Najmanj čitalnic
italnic je bilo na ozemlju
ozemlju slovenske Istre, Koroške in na hrvaški strani, ki so
imele vsaka le po 2 čitalnici
italnici (Uršič 1999, str. 81).

3.7.2

Obdobje med leti 1871 – 1880

V drugem obdobju se število čitalnic
italnic ni spremenilo na Kranjskem in na Primorskem. To sta
bili še zmeraj področji, kjer
er je število čitalnic precej prednjačilo
ilo pred ostalimi deli
slovenskega ozemlja. Te čitalnice
italnice so se pojavile v krajih, ki so bili v bližini večjih
ve
več
mest;
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12 jih je bilo na Kranjskem; Gorje, Kropa, Selca, Trata, Sora, Dob, Moravče, Šmartno,
Bizovik, Črni vrh, Žiri, Dobrova. Tudi na Primorskem jih je bilo 12; Kobarid, Podmelec,
Vojsko, Števerjan, Štandraž, Slap, Razdrto, Senožeče, Prosek, Koper, Materija, Podgrad.
Sledila je Notranjska, ki je imela 8 čitalnic; Vrhnika, Borovnica, Zagorje, SV. Peter,
Cerknica, Stari trg, Senožeče, Razdrto. Območje, kjer niso ustanovili nobene čitalnice, je bilo
na vzhodu Slovenije z izjemo Lendave, kjer je bila ustanovljena 1 čitalnica (Uršič 1999, str.
81). Omenjene podatke bomo natančneje prikazali v tabeli 3.
Tabela 3: Razširjenost čitalnic v obdobju med leti 1871 - 1880
(Uršič 1999, str. 81)
OZEMLJE, KJER SO SE

ŠTEVILO ČITALNIC V

ŠTEVILO ČITALNIC V

RAZVILJALE ČITALNICE

LETIH 1871-1880

LETIH 1871-1880 V %

Kranjska

12

36,36

Primorska

12

36,36

Notranjska

8

24,24

Vzhodna Slovenija (Lendava)

1

3,04

SKUPAJ NA NOVO

33

100

USTANOVLJENIH
ČITALNIC

Iz tabele 3 lahko razberemo, da se je v obdobju od leta 1871-1880, kot vsa ostala obdobja na
nekaterih območjih, kjer so živeli Slovenci ustanovilo več čitalnic, kot na drugih območjih.
Ugotovimo lahko, da sta še zmeraj vodili območji Primorske in Kranjske, ki sta skupaj pokrili
kar 70 % vseh čitalnic na slovenskem v tem obdobju. Precej velik delež na novo ustanovljenih
čitalnic je pripadal tudi Notranjski, kjer je nastalo 8 novih čitalnic, se pravi dobrih 24 % vseh
čitalnic v tem času. Najmanj čitalnic je bilo ustanovljenih na področju Lendave, iz česar lahko
sklepamo, da je bilo na tem področju zelo malo slovenskega prebivalstva ter morda, da je bila
pismenost slabša.
Na območjih Primorske, Kranjske in Notranjske so čitalnice nastajale na območjih, ki so bila
v bližini večjih mestih. Iz tega lahko sklepamo, da je v tem obdobju večinski delež
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slovenskega prebivalstva še vedno
edno živel v vaseh in na podeželju, viden pa je tudi že počasen
po
premik proti večjim
jim mestom, saj čitalnice
čitalnice niso bile ustanovljene samo v vaseh in po zaselkih.
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Graf 3: Razširjenost čitalnic
italnic v obdobju med leti 1861 - 1870
(Uršič 1999, str. 81)
V grafu 3 lahko vidimo grafični
čni prikaz razširjenosti čitalnic
italnic v obdobju med leti 1861-1870.
1861
Jasno je razvidno, da sta imeli območji
obmo ji Kranjske in Primorske enako število čitalnic (12).
Kmalu za njima sledi Notranjska z 8 čitalnicami, daleč za ostalimi pa je območje
območ Lendave, ki
je imelo le 1 čitalnico.

3.7.3

Obdobje med leti 1881 – 1890

V tem obdobju je bilo največč čitalnic ustanovljenih na Kranjskem (12) – Jesenice, Tržič,
Radovljica, Bohinjska Bistrica, Železniki, Kranj, Šenčur,
Šen ur, Mengeš, Dol, Polhov Gradec v
predmestju Ljubljane (na Viču
ču in karlovskem delu), in na Primorskem (12) –Tolmin,
Šenčur,
ur, Idrija, Col, Branik, Vremski Britof, Brezovica, Jelšane, Črni
rni Kal, Kubed, Marezige,
Šmarje. Kranjski in Primorski pa sta sledili še Notranjska (7) – Gornji in Dolnji Logatec,
Podnanos, Lozice,, Orehek, Begunje, Cerknica, in Dolenjska (5) – Višnja Gora, Velike Lašče,
Laš
Trebnje, Semič,, Žužemberk. Precej manj čitalnic so ustanovili v Beli krajini (2) – Semič,
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Dobliče, in v Zasavju (1) – Valče. Vzhodna Slovenija (1) je dobila čitalnico le v Ormožu
(Uršič 1999, str. 81). Za lažjo predstavo bomo podatke predstavili v tabeli 4.

Tabela 4: Razširjenost čitalnic v obdobju med leti 1881 - 1890
(Uršič 1999, str. 81)
OZEMLJE, KJER SO SE

ŠTEVILO ČITALNIC V

ŠTEVILO ČITALNIC V

RAZVILJALE ČITALNICE

LETIH 1881-1890

LETIH 1881-1890 V %

Kranjska

12

30,00

Primorska

12

30,00

Notranjska

7

17,50

Dolenjska

5

12,50

Bela Krajina

2

5,00

Zasavje

1

2,50

Vzhodna Slovenija

1

2,50

SKUPAJ NA NOVO

40

100

USTANOVLJENIH
ČITALNIC

Iz tabele 4 lahko razberemo, da je bilo v obdobju med leti 1881-1890 še zmeraj največ vseh
čitalnic na območjih Kranjske, kjer jih je bilo 30 % in Primorske, kjer jih je bilo ravno tako 30
%. Skupaj sta ti dve območji pokrili kar 60 % vseh čitalnic in bralnih društev v tem obdobju.
Polovico manj čitalnic je bilo na območjih Notranjske (17,50 %) in Dolenjske (12,50 %). Po
številu čitalnic na Slovenskem pa sta v obdobju med leti 1881-1890 močno zaostajali območji
Zasavja in vzhodne Slovenije, kjer je bila ustanovljena le po ena čitalnica, kar pa je pomenilo
le 2,50 % vseh čitalnic v tistem obdobju. Ugotovimo lahko, da so bile čitalnice na
Primorskem tudi po manjših krajih in vaseh in ne le v velikih mestih.

27

VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)

12
10

Kranjska
Primorska

8

Notranjska

6

Dolenjska
Bela Krajina

4

Zasavje

2

Vzhodna Slovenija

0
ŠTEVILO ČITALNIC V LETIH 1881-1890
1881
Graf 4: Razširjenost čitalnic
italnic v obdobju med
me leti 1881 - 1890
(Uršič 1999, str. 81)
Graf številka 4 nam prikazuje razširjenost čitalnic v obdobju med leti 1881-1890.
1890. Razberemo
lahko, da se skozi vsa obdobja kaže podobna slika, saj sta območji
obmo ji Kranjske in Primorske po
številu čitalnic še zmeraj zelo
elo v ospredju. Na teh dveh območjih
obmo
je bilo ustanovljenih po 12
čitalnic. Sledita območje
je Notranjske, ki je imelo 7 čitalnic in območje
je Dolenjske, ki je imelo
5 čitalnic.
italnic. Opazimo lahko, da se stanje na območju
obmo ju Bele krajine, Zasavja in v vzhodni
Sloveniji tudi skozi obdobja ni spreminjalo, saj so bila to območja,
obmo ja, kjer je bilo ustanovljenih
najmanj čitalnic.

3.7.4

Obdobje med leti 1891 -1899

To obdobje je bilo zelo pestro na področju
podro
nastajanja novih čitalnic
alnic in bralnih društev. V
četrtem obdobju se je pojavil viden napredek v vzhodnem delu Slovenije. Na Štajerskem (8),
(8)
natančneje
neje v okolici Ptuja, so se začela
za ela pojavljati bralna društva. Pojavila so se v krajih
Vitomarci, Krčevina,
evina, Dornava vas, Gorišnica, Cirhovci, Hajdinja, Markovci in Cirkulane. To
je pomenilo kar dobrih 20 % vseh
eh čitalnic v tistem obdobju. V četrtem obdobju so bili aktivni
tudi v Zasavju (6),, saj so na tamkajšnjem območju
obmo ju ustanovili kar šest čitalnic,
č
kar je
predstavljalo skoraj 16 % vseh čitalnic
č
na Slovenskem. Čitalnice
italnice so se v Zasavju nahajale
nahaj
v
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Gornjem Gradu, Svetem Jedertu, Ponikvi, Petrovčah, Zagorju in Radečah. Kranjskemu
območju (11), je pripadal največji delež vseh tedaj ustanovljenih čitalnic na Slovenskem,
znašal pa je skoraj 30 %, kar je skoraj tretjina vseh tedaj ustanovljenih čitalnic na
Slovenskem. Čitalnice na Kranjskem so ustanovili v Mostah pri Ljubljani, Domžalah,
Radomljah, Škofji Loki, Dolenji vasi, Brniku, Dvorjah, Dražgošah, Kamni gorici, na Bledu in
Jesenicah. S skoraj 16 % je sledila Dolenjska (6), kjer so čitalnico dobili v Robu, Dobrepolju,
Dvoru, Travniku, Sv. Vidu in Sv. Petru. Najmanj na novo nastalih čitalnic je bilo na področjih
Bele krajine, Primorske in Koroške, kjer je na vsakem območju nastalo le od 5 – 8 % vseh
čitalnic v obdobju med leti 1891 – 1899 . V Beli krajini (3) so ustanovili le eno čitalnico, ki
je bila na Vinici in dve bralni društvi, ki sta bili v Pišecah in Krški vasi. Še dve bralni društvi
so ustanovili na Primorskem (2) v Podkraju in v Kozini. Na Koroškem (2) sta se pojavili
čitalnici le v Celovcu in Železni Kapli (Uršič 1999, str. 81). Za lažjo predstavo bomo podatke
prikazali v tabeli 5.
Tabela 5: Razširjenost čitalnic v obobju med leti 1891 - 1899
(Uršič 1999, str. 81)
OZEMLJE, KJER SO SE

ŠTEVILO ČITALNIC

ŠTEVILO ČITALNIC

RAZVILJALE ČITALNICE

IN BRALNIH

IN BRALNIH

DRUŠTEV V LETIH

DRUŠTEV V LETIH

1891-1899

1891-1899 V %

Štajerska

8

21,06

Zasavje

6

15,79

Kranjska

11

28,95

Dolenjska

6

15,79

Bela Krajina

3

7,89

Primorska

2

5,26

Koroška

2

5,26

SKUPAJ NA NOVO

38

100

USTANOVLJENIH ČITALNIC
IN BRALNIH DRUŠTEV
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Iz tabele številka 5 lahko razberemo, da se je v obdobju med leti 1891-1899
1891 1899 stanje nekoliko
spremenilo. Največ čitalnic
italnic je bilo še vedno na območju
obmo ju Kranjske, kjer jih je bilo kar slabih
30 %. V tem obdobju pa se je precej povečalo
pove
tudi število čitalnic
italnic na Štajerskem, kjer je bilo
21,06 % vseh čitalnic,
italnic, Primorska pa je za razliko od prejšnjih obdobij v tem obdobju pokrila
le 5, 26 % vseh čitalnic.
italnic. Opazimo lahko napredek na območju
obmo ju Zasavja in Dolenjske, kjer so s
6 čitalnicami
italnicami na vsakem območju
območ prispevali kar 15,79 %. Poleg Primorske je imela še
najmanj čitalnic Koroška (5,26 %).
12
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Zasavje
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Kranjska
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Graf 5: Razširjenost čitalnic
italnic v obdobju med leti 1891 - 1899
(Uršič 1999, str. 81)
Graf številka 5 nam prikazuje
kazuje razširjenost čitalnic
italnic v obdobju med leti 1891-1899.
1891
Iz grafa
lahko razberemo, da je bilo še vedno največ
najve čitalnic na območju
ju Kranjske (11). Na
Štajerskem je nastalo 8 čitalnic,
italnic, na Dolenjskem pa 6. Območje
Obmo je Primorske je v primerjavi s
prejšnjimi obdobji močno
no zaostajalo. V tem obdobju so ustanovili le 2 čitalnici.
č
Poleg
Primorske je imela najmanj čitalnic
italnic še Bela Krajina (3). Precejšen napredek pa je opaziti pri
Zasavju, kjer je v tem obdobju nastalo kar 6 čitalnic,
italnic, medtem ko je to območje
obmo
v prejšnjih
obdobjih precej zaostajalo za drugimi slovenskimi ozemlji.
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3.8 Primerjalna analiza števila čitalnic za vsa štiri obdobja po območjih

V nadaljevanju bomo s pomočjo grafičnega prikaza ponazorili še nastajanje čitalnic po
posameznih območjih na Slovenskem med leti 1861 in 1899.

ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH ČITALNIC
NA OBMOČJU PRIMORSKE PO OBDOBJIH
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Graf 6: Število na novo ustanovljenih čitalnic na območju Primorske po obdobjih
(Uršič 1999, str. 81)
Iz grafa 6 lahko jasno razberemo, da je bilo obdobje med leti 1861-1870 za območje
Primorske na področju ustvarjanje čitalnic najbolj plodno. V tem obdobju je na Primorskem
nastalo skupno kar 40 čitalnic in sicer; šestindvajstet od teh na Goriškem, dvanajst na
Tržaškem območju in dve na območju Slovenske Istre. V naslednjih treh obdobjih je nastalo
manj čitalnic kot v prvem obdobju. Med leti 1871-1880 in 1881-1891 je na Primorskem
nastalo v vsakem obdobju po dvanajst čitalnic. Velik upad pa je opaziti v zadnjem obdobju,
med leti 1891-1899, ko sta na Primorskem nastali le dve novi čitalnici. Območje Primorske je
bilo s skupnim številom 66 čitalnic območje z največ čitalnicami.
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Graf 7:: Število na novo ustanovljenih čitalnic na območju
ju Kranjske po obdobjih
(Uršič 1999, str. 81)
Iz grafičnega
nega prikaza lahko ugotovimo, da je bilo območje
obmo
Kranjske
anjske skozi vsa obdobja zelo
dejavno na področju
ju ustanavljanja čitalnic
italnic in bralnih društev. Jasno je razvidno, da se je skozi
vsa štiri obdobja na tem območju
čju ustanovilo kar 47 čitalnic.
italnic. To pomeni, da je bilo območje
obmo
Kranjske po skupnem številu ustanovljenih
ustanovlje
čitalnic kmalu za območjem Primorske. V prvih
štirih obdobjih je nastalo po dvanajst novih čitalnic,
italnic, medtem ko je bilo zadnje obdobje
nekoliko šibkejše in je nastala ena čitalnica manj, se pravi skupno enajst čitalnic.
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Graf 8: Število na novo ustanovljenih čitalnic na območju Štajerske po obdobjih
(Uršič 1999, str. 81)
Iz grafa 8 lahko razberemo, da sta bili na področju Štajerske dve obdobji, v katerih so na tem
območju ustanavljali čitalnice. Zanimivo je dejstvo, da sta to prvo in zadnje obdobje, vmes pa
je bilo kar 20 let zatišja. Med leti 1861-1870 je bilo območje Štajerske kar precej dejavno, saj
je tedaj nastalo kar trinajst čitalnic. Zanimivo je, da naslednji dve obdobji ni nastala niti ena
nova čitalnica, slika pa se ponovno spremeni v obdobju med leti 1891-1899, ko je na območju
Štajerske ponovno nastalo osem novih čitalnic.
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Graf 9: Število na novo ustanovljenih čitalnic na območju Koroške po obdobjih
(Uršič 1999, str. 81)
Prikaz v grafu 9 je po strukturi zelo podoben predhodnjemu grafu 8, kar pomeni, da je imelo
območje Koroške približno enako zgodovino glede nastanka čitalnic, kot območje Štajerske.
Ravno tako kot na Štajerskem, je bilo tudi na območju Koroške opaziti dve dejavni obdobji,
vmes pa je bilo 20 let, ko ni bila ustanovljena nobena čitalnica. Močno pa se Koroška od
Štajerske razlikuje po številu čitalnic, ki so na tem območju nastale. Na Koroškem sta v
prvem obdobju, med leti 1861-1870, nastali dve čitalnici. V zadnjem obdobju, med leti 18911899, sta ravno tako nastali le dve čitalnici, vmes pa je minilo kar 20 let, ko ni bila
ustanovljena nobena nova čitalnica.
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Graf 10: Število na novo ustanovljenih čitalnic na območju Notranjske po obdobjih
(Uršič 1999, str. 81)
Graf 10 nam prikazuje število na novo ustanovljenih čitalnic na območju Notranjske med leti
1861-1899. Iz prikazanega lahko razberemo, da sta bili za območje Notranjske pomembni
obdobji med leti 1871-1880 in med leti 1881-1890. V prvem od omenjenih obdobij je na tem
območju nastalo osem, v drugem pa sedem čitalnic. Za območje Notranjske pa sta bili, z
vidika na novo ustanovljenih čitalnic, nepomembni obdobji med leti 1861-1870 in med leti
1891-1899, saj v teh dveh obdobjih na tem področju ni bila ustanovljena nobena nova
čitalnica.
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Graf 11: Število na novo ustanovljenih čitalnic na območju Bele Krajine po obdobjih
(Uršič 1999, str. 81)
Iz grafa 11 lahko ugotovimo, da se je območje Bele Krajine začelo razvijati nekoliko kasneje,
saj v prvih dveh obdobjih, med leti 1861-1870 in 1871-1880, ni nastala še nobena čitalnica. V
naslednjih dveh obdobjih pa je postalo tudi to območje dejavno na področju ustanavljanja
čitalnic. V obdobju med leti 1881-1890 sta na področju bele Krajine nastali dve čitalnici, v
naslednjem obdobju, med leti 1891-1899, pa so nastale tri.

36

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)

ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH ČITALNIC
NA OBMOČJU ZASAVJA PO OBDOBJIH
1891-1899

1881-1890
ŠTEVILO NA NOVO
USTANOVLJENIH ČITALNIC NA
OBMOČJU ZASAVJA PO OBDOBJIH

1871-1880

1861-1870

0

1

2

3

4

5

6

7

Graf 12: Število na novo ustanovljenih čitalnic na območju Zasavja po obdobjih
(Uršič 1999, str. 81)
Iz grafa 12 lahko razberemo, da je bilo na območju Zasavja podobno stanje kot na območju
Bele Krajine. Ravno tako, kot območje Bele Krajine, se je tudi Zasavje začelo razvijati
nekoliko kasneje. Prvi dve obdobji, se pravi med leti 1861-1870 in 1871-1880, na območju
Zasavja niso ustanovili nobene čitalnice. Stanje se je spremenilo v obdobju med leti 18811890, ko je to območje dobilo eno čitalnico. V naslednjem obdobju, med leti 1891-1899 pa so
dobili kar šest novih čitalnic.
Ugotovimo lahko, da so se čitalnice skozi vsa štiri obdobja razvijala le na območju Kranjske
in na območju Primorske, pri čemer je območje Primorske po številu čitalnic daleč na prvem
mestu. Kranjsko območje je imelo skupno 47 čitalnic, na Primorskem pa je bilo ustanovljenih
kar 66 čitalnic. Na drugih območjih so se čitalnice navadno razvijale v manjšem številu kot na
prvih dveh območjih in samo v dveh obdobjih. Tako so se na območju Štajerske in območju
Koroške čitalnice razvijale samo v prvem obdobju, od leta 1861 do leta 1870 ter v zadnjem
obdobju, od leta 1891 do leta 1899. Število na novo ustanovljenih čitalnic v posameznem
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obdobju pa na Koroškem ni presegalo števila štirih na novo ustanovljenih čitalnic, medtem ko
jih je na Štajerskem nastalo enaindvajset. Območjem Notranjske, Bele Krajine in Zasavja pa
je skupno to, da so imela vsa ta območja dejavni po dve obdobji, v katerih so nastajale
čitalnice. Na območju Bele Kajine in Zasavja sta bili to zadnji dve obdobji, se pravi med leti
1881-1890 ter 1891-1899. Na območju Notranjske pa sta bili najbolj dejavni obdobji med leti
1871-1880 ter 1881-1890. Na območju Bele Krajine je nastalo skupno pet čitalnic, na
območju Zasavja sedem in na območju Notranjske 15 čitalnic. Območje Koroške je s
skupnim številom štirih čitalnic ostalo območje z najmanj čitalnicami.
Kot omenja Uršič, je skupna značilnost čitalnic in bralnih društev v 19. stoletju ta, da so se
skoraj vsa širila po principu policentričnega širjenja. To pomeni, da so čitalnice najprej
ustanavljali po večjih mestih in trgih, šele nato v manjših krajih in zaselkih. Izjema je bila
Primorska, kjer so čitalnice ustanavljali tudi po manjših zaselkih. Proti koncu 19. stoletja pa
so v manjših krajih, kjer ni bilo čitalnic, zaživela predvsem bralna društva. Poleg principa
policentričnega širjenja je bilo opaziti še verižno širjenje in razvoj. To se je kazalo v tem, da
ko so v nekem kraju ustanovili čitalnico, je njen razvoj vplival tudi na ustanavljanje čitalnic v
drugih, bližnjih krajih. Najmočneje zastopana kraja čitalniškega gibanja sta bila Trst in
Gorica, sledila pa sta jima Ljubljana in Ptuj (Uršič 1999, str, 82).
Žontar (1980) ugotavlja, da je bil za veliko število na novo ustanovljenih čitalnic v tem
obdobju zaslužen časnik z naslovom Slovenski narod. To lahko poudarimo, saj so leta 1885
začeli akcijo, katere namen je bil pospešiti nastajanje bralnih društev na Kranjskem. Akcijo so
sprožili tako, da so v članku z naslovom Snujmo bralna društva, poudarili kakšen pomen
imajo bralna društva za preproste ljudi. Ugotovili so, da v večini vasi sploh ni čitalnic, čeprav
bi bile potrebne v vsaki večji župniji, kjer bi morali za njihovo širjenje skrbeti učitelji in
duhovniki (Žontar 1980, str. 24).
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Slika 2: Razširjenost čitalnic in bralnih društev po sloveniji
(Uršič 1999, str. 80)
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3.9 Cilji čitalnic

Cilji čitalnic so bili opisani v pravilniku, ki ga je imela vsaka čitalnica. Med cilje so spadali:
•

oblikovati manj olikane družabnike,

•

vse družabnike kratkočasiti in

•

napredovanje v omiki ter še posebno v maternem slovenskem jeziku (ZAL LJU 273,
T. E. 1, A.E. 11, str. 22- 24).

Te cilje so lahko dosegli na sledeče načine:
•

z branjem slovenskih časopisov in knjig ter tistih, ki so bili pisani v drugih jezikih,

•

s predavanjem iz raznih koristnih in primernih predmetov,

•

z branjem koristnih in kratkočasnih spisov ob društvenih večerih,

•

s širjenjem slovenskih gospodarskih listov med kmete ter

•

z razveseljevanjem v besedah, kar pa so počeli s petjem, govori, deklamacijami,
gledališkimi igrami, tombolo ipd (ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11, str. 22- 24).

S pomočjo dokumentacije o Narodni čitalnici v Ljubljani bomo ponazorili za katere cilje so si
prizadevali v čitalnici.

3.10

Posebnosti delovanja čitalnic

Čitalnice so delovale kot centri kulturno – prosvetnega dela, saj so pod njihovim okriljem
zaživeli pevski zbori, pevske šole in godbe, knjižnice in gledališke skupine. S tem je dobil
slovenski narod potreben zagon za razširjanje čitalniških okvirov, to pa je vplivalo tudi na
začetke organizacije taborov in političnih društev (Tul 1994, str. 254).

3.11

Organizacija čitalnic

V 19. stoletju čitalnice niso bile dostopne vsakemu. Vanje so se samostojno lahko vključevali
le moški, ki so bili polnoletni. Ženske so se v čitalnico lahko vključile le preko svojega
zakonskega partnerja (Torkar 1991, str. 15). Pravila so člane delila v tri skupine. Prva skupina
so bili notranji, to so bili tisti, ki so živeli v mestu ali trgu s čitalnico. Drugi so bili zunanji in
to so bili tisti, ki so živeli zunaj mesta ter so bili od čitalnice oddaljeni največ eno uro. Tretja
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skupina so bili častni člani, ki pa so bili lahko le možje, ki so imeli zasluge za narodni
napredek (Uršič 1999, str. 71).
Pravice članov so bile sledeče: »Vsak družabnik ima pravico v zbornico zahajati, časopise in
knjige čitati, ter se drugače v njej kratkočasiti, zmeraj pa se mora moško obnašati, vsih veselic
udeleževati se in sme k tistim tudi svojo rodbino pripeljati, podajati odboru nasvete o
društvenih razmerah, vsak sme zunanje poštene može v čitalnico pripeljati, po določenem
redu prejemati knjige za domačo rabo.« (Uršič 1999, str. 71-72).

3.12

Čitalniška pravila

Kot vsaka druga organizacija je tudi čitalnica potrebovala svoja pravila zapisana po zakonskih
predpisih, ki so bila osnova za delovanje. Pravila so oblikovali ustanovitelji čitalnic, ki so jih
dali v potrditev deželni vladi. Uršič 1999 (str. 77) navaja, da so na izvirnih listinah opazni
datumi, ki si sledijo v nekajdnevnih oz. tedenskih zamikih. Prvi datum se je nanašal na datum,
ko so ustanovitelji čitalnic pravila zapisali in jih poslali deželni vladi v potrditev, drugi datum
pa se je nanašal na dan, ko je deželna vlada to listino sprejela in potrdila. V nekaterih
pravilnikih je bil napisan le datum sprejetja pravilnika. Pravilniki so med seboj podobni,
razlikujejo se le po besedni formulaciji.
Vsak pravilnik je zajemal dejstva kot so:
•

Kdo so bili ustanovitelji društva?

•

Kakšen je bil namen društva in kako so ga dosegli?

•

Način kako so društvo ustanovili?

•

Kako se je društvo vzdrževalo in na kakšen način so pridobivali dohodke?

•

Kdo so bili člani društva in kakšne so bile njihove pravice in dolžnosti?

•

Kakšne so bile pravice in dolžnosti društvenega odbora?

•

Kako je potekalo vodenje in sklic občnega zbora?

•

Kje je bil sedež društva?

•

Kdo in kako se je ukvarjal z oskrbovanjem in opravljanjem društvenega premoženja?

•

Kako se je reševalo probleme med čitalniškimi člani?
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•

Kaj se je zgodilo z društvenim premoženjem, če je društvo prenehalo delovati? (Uršič
1999, str. 77).

Uršič 1999 ugotavlja, da so bili tisti čitalniški pravilniki, ki so se ohranili, v večini pisani v
slovenščini, prvih šestdeset let pa v nemščini. Opaža tudi, da so bili nekateri pravilniki po
desetih ali več letih ponovno napisani in poslani v potrditev. Bistvo društev se pri ponovni
potrditvi ni spreminjalo. Ne glede na to, da je bistvo društva ostajalo nespremenjeno, se je
napredek pokazal s tem, ko so dopolnili in izpolnili cilje, zahteve, pravice in dolžnosti.

3.13

Vpis v čitalnico

Tisti, ki so želeli pristopiti v društvo so se morali osebno ali pisno oglasiti pri predsedniku.
Predsednik je to posredoval naprej društvenemu odboru, ki je po večini glasov sklepal, če
člana sprejmejo ali ne, nikoli pa niso bili primorani svojih odločitev razlagati. Ko so enkrat
postali člani, so lahko prišli na vsak občni zbor, volili odbor in sodelovali v razpravah, ki so
se tikala društva. Število članov se je spreminjalo in ni bilo konstantno, to pa ne samo zaradi
pritiska nemške vlade, temveč tudi zaradi predanosti njenih članov. Za primer sta navedena
Škofja Loka, ki je imela v drugi polovici 19. stoletja približno dva tisoč prebivalcev. Število
članov v čitalnici pa se je ves čas gibalo od 60 do 70. Gorje pri Bledu pa je imelo na primer
450 prebivalcev, bralno društvo pa vedno približno 70 članov (Žontar 1980, str. 17-25).

3.14

Socialna sestava članov

Po svoji osnovi so bile čitalnice namenjene celotnemu slovenskemu narodu, vendar se je kaj
kmalu izkazalo, da so namenjene predvsem meščanom in inteligenci, kmetje pa niso imeli v
njih nikakršnega mesta. Sestava ja bila jasno razvidna, saj so se v čitalnicah pojavili ljudje s
poklici kot so: odvetniki, sodniki, notarji, uradniki, duhovniki, zdravniki, inženirji, profesorji,
učitelji, časnikarji, posestniki ter višji sloji obrtnikov. Obstajale pa so tudi izjeme, tako da so
ob ustanovitvi celjske čitalnice sporočili, da med njenimi člani, ki jih je vsega skupaj 130, kar
nekaj predstavnikov kmetov (Uršič 1999, str. 72).

42

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
Takšni socialni sestavi članov je močno nasprotoval dr. Bleiweis, ki je bil mnenja, da čitalnice
niso samo za mesta, vendar tudi za vasi, kjer živi večina slovenskega naroda. Bil je mnenja,
da ljudje na deželi poleg cerkve, šole in urada potrebujejo tudi čitalnice. Glede na
gospodarsko razvitost mesta, prometne povezanosti, bližino meje, se iz kraja v kraj spreminja
tudi socialna sestava. Problem pri vključevanju nižjih slojev v čitalnice so bile ravno velike
razlike med sloji in nedostopnost ter previsoke članarine, ki jih nižjih sloji niso premogli. Ko
so ugotovili, da prehaja do prevelikih razlik med sloji, so za nižje sloje ukinili članarino, da bi
le-ti lahko prišli do literature (Hartman 1979, str. 321).

3.15

Vodstvo čitalnic

Vodstvo čitalnic je bilo tisto, ki je vplivalo na njihovo dejavnost, njihove sposobnosti,
zavzetosti, predanosti in politične usmerjenosti. Na čelo čitalnic so v začetku čitalniškega
gibanja največkrat za predsednike postavljali prve pobudnike za ustanovitev čitalnic, ki so
imeli pomembno vlogo v mestni in državni politiki. Po mnenju takratnega prebivalstva so
imeli največje zasluge na področju čitalnic dr. Bleiweis, dr. Toman in dr. Costa (Uršič 1999,
str. 72).
Vodstvo, ki so ga volili člani, je bilo sestavljeno iz predsednika, tajnika, blagajnika in članov
odbora ter knjižničarja in pevovodje. Njihova izobrazba in status sta bila največkrat župan,
posestnik, sodni uradnik, odvetnik, učitelj, profesor, duhovnik, trgovec, pisatelj, pesnik,
politik. Vsak od njih pa je imel po pravilniku točno določeno nalogo, ki jo je moral opravljati.
Predsednik je vodil društvo po pravilih, skliceval zbore, skrbel za red, zastopal društvo v
zunanjih zadevah, zmeraj ravnal po nasvetu odbora in moral izvrševati vse sklepe odbora.
Tajnik je bil društveni pisar in je s predsednikom podpisoval društvena pisma. Blagajnik ali
delničar je spremljal vse dogodke in bil odgovoren za društveno premoženje. Knjižničar je
moral skrbeti, da se knjige niso izgubile, poleg tega pa je moral vedno zapisati komu je
izposodil katero knjigo, da je potem vedel, če je bralec knjigo kaj poškodoval ali ne. Bil je
namreč odgovoren za izposojanje knjig (Uršič 1999, str. 72).
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3.16

Čitalniške prireditve in programi

Čitalnica je bila prostor, kjer so se ljudje zbirali, izmenjevali svoja mnenja, se pogovarjali o
znanstvenih, zgodovinskih, jezikoslovnih in drugih narodnih stvareh. Občasno so tudi peli,
igrali in se še na kak drug način kratkočasili. Prireditev, ki so jih organizirale čitalnice, so se
lahko udeležili le njeni člani, oni so pa lahko s seboj na prireditev ali v čitalnico pripeljali
ljudi, ki niso bili iz tistega kraja. Naloga čitalniških prireditev in njenih programov je bila
dvojna, in sicer izobraževalna in razvedrilna (Cizej 1994, str. 292-293).
Hartman (1979) omenja, da je bil največji dogodek odprtje nove čitalnice, poleg česar je
prišlo tudi največje slavje. Sama čitalnica je bila deljena na dva prostora, večjega in manjšega.
Večji prostor so uporabljali kot dvorano za družabne prireditve, v manjšem prostoru pa so bili
spravljeni častniki, časopisi, revije in knjige, zato so ta prostor imenovali »bralnica«. Kot
središče slovenskega dogajanja so čitalnico uporabljali za sestanke, pogovore, shode,
zborovanja in skupščine slovenskih združenj in ustanov, ki so delala v kraju. Praznovanja, ki
so jih oni imenovali »besede«, so prirejali ob praznovanju državnih praznikov, ob obletnicah
smrti ali rojstva različnih slovenskih kulturnih mož (Jenko, Vodnik, Prešeren), ob ustanovitvi
čitalnic in njenih kasnejših obletnicah, ob praznovanju novega leta, pusta, martinovanju in v
dobrodelne namene. »Beseda« se je začela z otvoritvenim govorom, sledilo je predavanje in
kulturni spored z deklamacijami in glasbenimi točkami, na koncu je bil ples in tombola.
Čitalniške prireditve so se delile po pomembnosti; Najbolj obiskane so bile »velike besede«,
ki so zajemale govore, solistično in zborovsko petje, recitiranje, igranje in gledališke nastope
(Uršič 1999, str. 73). »Male besede« so bile skromnejše. Predavanjem so bile namenjene
prireditve, ki so imele različna imena, na primer v mariborski čitalnici »jour fixi«, v celjski
čitalnici pa male skupščine. Zabavno naravo so imele tombole, šaljive loterije, veselice, veliki
in mali plesi, maškarade, silvestrovanje, pevske vaje in izleti v okolico. Najraje in največkrat
so priredili veselice, ki so imele različna imena: bal, venček, tihi večer, ples, ples s srečanjem.
(Hartman 1979, str. 295- 340).

44

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
3.16.1 Izobraževalni programi v čitalnicah

•

Glasbena dejavnost

Glasba je bila ena od pomembnejših sestavin čitalniškega delovanja. Slovenska in nemška
kultura sta si skozi stoletja delili skupni prostor, vendar je slovenska kultura uspela imeti
nekatere samosvoje poteze po katerih se je razlikovala od nemške. Slovenske značilnosti so se
najbolj kazale v solistični ali zborovski vokalni glasbi, izvirale so pa iz preprostosti
slovenskega ljudstva. Že ob sami ustanovitvi čitalnice je po navadi začel delovati tudi
čitalniški pevski zbor. Svoje nastope so imeli ob vsaki prireditvi, brez glasbe ni minila nobena
»Beseda«. Kot zanimivost lahko izpostavimo ptujsko čitalnico, ki je za otroke svojih članov,
leta 1883 ustanovila glasbeno šolo. Ta šola je čez štiri leta prenehala delovati. (Alič, 1962, str.
260).
Čitalniške prireditve so oblikovale značilen primer koncertnega programa. To so naredili tako,
da so čitalničarji sestavili glasbene sporede, ki so vsebovali vokalne skladbe slovenskih
komponistov, ki so jih popestrili z deli čeških in hrvaških glasbenikov. Besedila skladb so
imela po večini domoljubno in patetično vsebino, kar pa je na obiskovalcih puščalo močan
vtis. Glasbeni del programa je bil največkrat sestavljen iz deklamacij, šaljivih in resnih
pevskih točk ter slovenskih budnic. Budnice so bile stalnica, peli pa so npr. Jenkovo Naprej,
Vilharjevo Ne vdajmo se, Hrast in Lipa, Ipavčevo Ilirijo oživljeno in leta 1866 prvič zaigrano
Jenkovo pesem Morje adrijansko (Uršič 1999, str. 74).
Več problemov je Slovencem povzročala inštrumentalna glasba. Slovensko ljudstvo ni imelo
dovolj glasbene izobrazbe, da bi lahko sodelovalo v večjih inštrumentalnih orkestrih. Zato se
je večkrat zgodilo, da so namesto orkestrskih nastopov imeli solistične nastope
posameznikov, največkrat pianistov. Pri glasbeni dejavnosti v čitalnicah na Slovenskem so
bili zelo pomembni tudi češki glasbeniki, ki so službovali v Ljubljani (Uršič 1999, str. 74).

45

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
•

Gledališka dejavnost

Dramsko in gledališko delovanje, ki je imelo neprecenljiv pomen za razcvet slovenske
kulture, se je pričelo v čitalnicah. Problem so predstavljali prostori, ki so morali biti za
gledališko delovanje dovolj veliki. Navadno so morali čitalniške prostore poiskati v gostilnah.
Mnogo kasneje so začeli graditi narodne domove, kamor so kasneje preselili svoje delovanje.
Zaradi prostorske stiske so imeli igralci zložljive odre, na katerih pa so odigrali le enodejanke,
po navadi narodne agitke in burke. Prostorska stiska pa ni bila edina ovira. Oviro jim je
predstavljalo tudi nasprotovanje Nemcev, zaradi katerih so se čitalnice večkrat selile v druge
prostore. Zgodilo se je tudi, da je kateri od amaterskih igralcev dobil ukaz o preselitvi, kar je
predstavljalo gledališki skupini precejšen problem, saj je morala le-ta poiskati zamenjavo
zanj, to pa je upočasnilo njihovo delovanje in napredovanje (Uršič 1999, str. 74).
Gledališke igre so imele v čitalnici najpomembnejšo nalogo, da širijo domoljubna čustva.
Kakovost prireditev pa je bila šele na drugem mestu. Zaradi slabe kakovosti so se
gledališčniki močno izogibali kritike v časopisih, ker bi ta škodila ne samo igralcem, ampak
celotnemu narodnemu delovanju (Torkar 1991, str. 21). Pri izbiri iger so gledališčniki
upoštevali želje občinstva, ki pa je imelo najraje komedije, burke, skeče, igrice, ki so bile
velikokrat spremljane s pesmimi. Igrali so predvsem šaljive enodejanke, včasih pa so odigrali
tudi kakšno daljšo igro. Občinstvo je imelo raje šaljive igre, saj so menili, da resne igre niso
bile za slovenski oder. Nad tem dejstvom je bil razburjen predvsem krog mladoslovencev, ki
so si prizadevali, da bi gledališke igre in ostalo kulturno delovanje dvignili na višji nivo
(Torkar 1991, str. 21).

•

Predavanja in govori

Ena izmed dejavnosti, ki so jih imeli v čitalnicah so bila predavanja in govori. V prvih letih
delovanja čitalnic so se vrstila predvsem predavanja z narodno tematiko, katerih namen je bil
obveščati Slovence o narodnem napredku. Tematike, ki so se vrstile na predavanjih in govorih
so bile na primer obravnava slovenskega jezika v javnem življenju, literarno ustvarjanje in
razvijanje slovnice, odkrivanje zgodovine Slovencev in naših prednikov, načela zdravega
življenja in pravilne prehrane,... Predavanja so potekala tudi o življenju in zaslugah
pomembnih slovenskih ustvarjalcih, kot sta bila duhovnika Vertovec in Gabrijan, Ciril in
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Metod, Prešeren in Vodnik. Na govorih pa niso izpustili niti pravil lepega vedenja in kreposti
žensk (Uršič 1999, str. 75).
Med pomembne teme predavanj so spadale tiste, ki so govorile o pomenu izobraževanja in
izobraževalnih potreb kmetov in delavcev. Na tem področju sta bila aktivna predavatelja J.
Kociper in P. Medvešček, ki sta leta 1882 predavala v čitalnici Brezovica. Prvi je predaval o
izobraževanju kmetov, drugi pa o slabem položaju šolstva in potrebi po bolj organizirani
izobrazbi mladine na vasi (Kramar 1991, str. 350). Prizadevali so si, da bi preprostim ljudem
približali strokovne teme, zato so le-te preoblikovali v poljudna predavanja, ki so jih lahko
razumeli vsi. Teme teh predavanj so bile o telegrafiji, elektriki, pridelavi vina,... predavanja
pa so bila prvič vpeljana v sklopu »besed«, ki so bile organizirane v primorskih čitalnicah leta
1863.
Predavanja so obravnavala tudi gospodarsko tematiko, ki je bila značilna za »kmetijske«
čitalnice. Te čitalnice so prirejale predvsem pogovore in predavanja, ki so govorila na primer
o pravilnem kmetovanju, vinogradništvu, sadjarstvu in živinoreji. Imeli pa so še eno nalogo in
sicer, da so širili »slovenske gospodarske liste med kmete« (Uršič 1999, str. 75).
Predavatelji so bili potujoči učitelji in duhovniki. Pomembna naloga čitalnic je bila tudi, da so
spodbujali vaščane naj se udeležijo pouka v kmetijskih šolah. Eno takih šol so ustanovili leta
1891 v okolici Ptuja (Jug 1994, str. 70-71). Poleg kmetijstva je bila pomembna tudi skrb za
obrt, tako je v Gorjah pri Bledu v okviru bralnega društva delovala čipkarska šola (Žontar
1980, str. 25).

•

Druge dejavnosti

Kot del kulturnih dejavnosti so v poletnem času organizirali tudi izlete v okolico, ki pa so jih
popestrili z nastopi. Ob zimskih večerih so ženske šivale obleke, ki so jih kasneje razdelile
med sirote. To so počeli ob praznikih oz. katerih koli drugih priložnostih (Jug 1994, str 351).
Kulturna dejavnost pa ni bila edina dejavnost čitalnic. Ne glede na to, da so imeli v
pravilnikih prepovedano vpletanje v politične dejavnosti, so prirejale tudi politične
manifestacije. Le-te so bile dodatna dejavnost čitalnic v devetdesetih letih 19. stoletja, saj prej
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za to ni bilo možnosti. Govorniki so bili priznani slovenski politiki in voditelji čitalnic (Uršič
1999, str. 76).

3.17

Čitalniška knjižnica

Čitalnice so bile pomembne za gojenje slovenskega jezika. Meščanstvo so navajale na
slovenski jezik ter slovensko knjigo. V okviru čitalnic so nastajale knjižnice, ki so jih
največkrat imenovali kar »narodne bukvarnice«. Te so še zmeraj delovale pod vodstvom
čitalniškega odbora, vendar so knjige izposojali. »V knjižnico je imel pravico vstopiti vsak
došolan odrasli, ki je pošteno živel in se je pošteno vedel. Knjige in časopise, ki so si jih
izposodili, so morali vrniti nepoškodovane, takšne kot so jih dobili. V tistem času je veljalo,
da je bilo važneje knjige prebirati kot jih imeti« (Uršič 1999, str. 76).
Kot že prej omenjeni čitalničarji so morali svoje naloge opravljati tudi knjižničarji. Te naloge
so bile:
•

nabiranje denarnih prispevkov in knjig,

•

naročanje, kupovanje in ohranjanje društvenih časopisov in knjig, kot mu je to
naročil odbor ali občni zbor in

•

skrb, da se knjige ne bi izgubile, zato mora oskrbnik skrbno zapisovati, komu je
posodil katero knjigo. Vedeti mora tudi, kakšna je knjiga pri izposoji bila, da ve
če jo je bralec poškodoval ali ne (Uršič 1999, str. 76).

Na začetku je bila v knjižnicah zaloga knjig precej majhna, njihovo število pa je naraščalo s
kupovanjem knjig in tistimi, ki so bile največkrat podarjene s strani duhovnikov in učiteljev.
Knjige in koledarje za tekoče leto sta izdajali Mohorjeva družba in Slovenska matica, njuni
naročniki pa niso bile le čitalnice in različna društva, temveč tudi zasebniki. V knjižnicah se je
dalo dobiti tako domače kot tuje časopise, saj so bile knjižnice naročene na slovenske,
nemške, hrvaške, češke, ruske, italijanske in francoske časopise, da so ljudje lahko sproti
spremljali dogajanje pri nas in v tujini. Časopise preteklega leta so knjižnice največkrat
prodajale trafikantom kot star papir, nekatere številke ali cele letnike pa na licitacijah.
Časopise za katere se je odbor odločil, da jih je vredno obdržati, so jih na koncu leta dali
vezati (Hartman 1979, str 315).
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Časopis se je v tistem času pojavljal kot najpomembnejši medij izobraževanja odraslih, imel
pa je več pozitivnih lastnosti:
•

nekatera poučna poglavja so bila napisana sistematično, da jih je lahko posameznik po
potrebi obnavljal,

•

sproti je prinašal novice, različna mnenja, odmeve in pripombe, ki so bralca seznanili
z določeno tematiko,

•

bil je sorazmerno lahko dosegljiv, saj ga je lahko naročil vsak in tudi cena ni bila
visoka in

•

ozaveščanje ljudi, saj so širili narodno zavest (Uršič 1999, str. 77).
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4

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN METODE IZOBRAŽEVANJA

Odrasli so osebe, ki se vedno nadaljnje izobražujejo. Danes ima vse večji pomen
vseživljenjsko izobraževanje in učenje. Odrasli se izobražujejo na različne načine in iz
različnih potreb. V razvoju Andragogike poznamo tudi različne metode izobraževanja
odraslih, ki se med avtorji razlikujejo. Omenimo lahko nekaj pomembnejših.
V nadaljevanju bomo opisali nekaj temeljnih opredelitev izobraževanja odraslih in metod
izobraževanja odraslih, kar pa nam bo služilo kot teoretična osnova za nadaljnjo analizo
znotraj Narodne čitalnice v Ljubljani.

4.1 Pomen izobraževanja odraslih

O izobraževanju odraslih lahko govorimo v različnih zgodovinskih obdobjih. Ugotavljamo, da
je bilo vedno na nek način organizirano v različne oblike in dejavnosti. Tako bomo v
nadaljevanju opisali nekaj temeljnih opredelitev izobraževanja odraslih in metod
izobraževanja odraslih, kar nam bo služilo kot osnova za nadaljnjo analizo izobraževanja
znotraj Narodne čitalnice v Ljubljani.

4.1.1

Izobraževanje odraslih

Termin pomeni, da gre za izobraževanje odraslih, kar pomeni, da je le-to načrtno, ciljno in
sistematično organizirano. Odrasli se izobražujejo na različne načine in iz različnih potreb. V
razvoju Andragogike poznamo tudi različne metode izobraževanja odraslih, odvisno od
različnih avtorjev. Omenili bomo nekaj pomembnejših opredelitev odraslega v izobraževanju.
»Katero koli osebo, ki je prekinila redno šolanje in je prevzela nove družbene vloge, poleg
tega pa se od časa do časa izobražuje, ali pa se neprekinjeno izobražuje, obravnavamo v
vzgojno-izobraževalnem procesu kot odraslega.« (Kranjc 1979, str. 46). Po tej opredelitvi
odraslega ni pomembno ali je posameznik sposoben samostojnega mišljenja in zrelega
odločanja, na kakšen način sprejema samega sebe, na kakšni stopnji poteka komunikacija z
drugimi posamezniki..., ampak ga kot odraslega opredeljujemo na podlagi družbenih vlog, ki
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jih posameznik ima in tistih, ki so posledica prenehanja oz. izstopa iz začetnega
izobraževanja. Gre za izstop iz izobraževanja, ki se začne z vstopom v šolo in je do
»ključnega momenta« nepretrgano. »Ključni moment« je pri različnih posameznikih različen,
eni šolanje zaključijo že v osnovni šoli, oz. po opravljeni osnovni šoli, drugi v ali po
gimnaziji/srednji šoli ter tretji med študijem na fakulteti, ali pa po zaključeni fakulteti (Jelenc
1996, str. 19).
Pojem »odraslosti« lahko interpretiramo na več različnih načinov, saj pojem ni zgolj
enopomensko in jasno opredeljen. Soroden pojem odraslosti je zrelost, tako da se včasih ta
dva pojma uporablja kot sopomenki. Večina avtorjev se strinja, da je zrelost proces, ki nas
spodbuja, da se vse življenje spreminjamo in razvijamo in zato poznamo več vrst zrelosti, ki
pa skupaj sestavljajo človekovo podobo (Jelenc 1996, str. 17).
Andrilović (1976) navaja štiri najpomembnejše vrste zrelosti, v katere lahko umestimo tudi
druge. Po njem so štiri najpomembnejše vrste zrelosti:
1. Biološka zrelost: že samo ime pove, da je to tista zrelost, ki je vezana na zrelost
človekovih organov in to predvsem senzoričnih. Biološka zrelost je vidna pri
posameznikovi zunanjosti, na podlagi le-te pa največkrat tudi sklepamo, ali
posameznika lahko štejemo med odrasle ali ne.
2. Psihološka zrelost: je tista, ki pomeni optimalno delovanje motorike in psihomotorike,
zmožnost presojanja, sposobnost uspešnega odzivanja v konfliktnih položajih,
nadziranje čustev, glede na situacijo v kateri se posameznik nahaja, ipd.
3. Socialna zrelost: je tista zrelost, ki je najbolj celostna in v resnici pomeni tisto
posameznikovo zrelost, ki se pri posamezniku izraža, ko je v odnosu z drugimi ljudmi.
Za socialno zrelost ter kakovost življenja vsakega posameznika sta izredno pomembni
komunikacija in interakcija z drugimi ljudmi, zato tudi andragogika namenja tej
zrelosti največ pozornosti.
Med Andrilovićevimi opredelitvami socialne zrelosti zasledimo:
•

čustveno ravnotežje,

•

ravnotežje med dajanjem in sprejemanjem,

•

relativno osvobojenost občutka inferiornosti,

•

ustvarjen sistem notranjih standardov,
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•

doseganje genialne seksualnosti,

•

konstruktivna agresivnost,

•

občutek za realnost in

•

prožnost in prilagodljivost.

4. Poklicna zrelost: se kaže v zmožnosti za pravilno izbiro poklica in uspeh v poklicu, ki
ga posameznik opravlja. Poleg tega pod poklicno zrelost spada tudi sposobnost
posameznika, da skrbi sam zase in poleg tega vzdržuje tudi svojo družino (to pa ni
nujno). Slednja postavka je v zadnjem času, ko smo priča veliki brezposelnosti lahko
tudi dvomljiva in ne velja popolnoma, saj marsikdo ni sposoben vzdrževati svoje
družine zaradi zunanjih vzrokov (Andrilović 1976, str. 11-12).

4.2 O metodah izobraževanja odraslih
4.2.1

Opredelitev pomena metode izobraževanja

Beseda metoda izvira iz grščine in pomeni urejeno vodenje (Govekar-Okoliš in Ličen 2008,
str. 70).
Odrasli in otroci se med seboj razlikujejo po predznanju, izkušnjah, željah, pričakovanjih,
potrebah po znanju....zato se morajo razlikovati tudi metode izobraževanja otrok in odraslih.
Največkrat za izobraževanje odraslih ne zadoščajo le metode izobraževanja otrok. To ne
pomeni, da imajo odrasli v svojem izobraževanju popolnoma drugačne metode, se pa vzgojno
izobraževalno delo otrok in mladine ne mora izenačiti z delom odraslih. Torej so zanje
potrebne drugačne metode izobraževanja. Ko preučujemo metode izobraževanja ugotovimo,
da se med metodami izobraževanja odraslih najdejo tudi metode izobraževanja otrok in
mladine, vendar je uporaba samih metod v obeh primerih drugačna. Različna oz. drugačna je
izpeljava posameznih oblik dela, uporabljenih sredstev, raznih kombinacij uporabljenih oblik,
na katerih uporabljene metode slonijo. Pri samem izvajanju metod izobraževanja se metode
izobraževanja otrok in mladine in metode izobraževanja odraslih pomembno razlikujejo
(Kranjc 1979, str. 103).
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Ličen (2008) izpostavlja, da andragogi pri izobraževanju odraslih uporabljajo zelo različne
metode, kot so npr. igre vlog, simulacije, predavanja in razprave, ampak še vedno ostajajo
nekatere od teh metod, ki se jih uporablja pogosteje. Tako sta tradicionalna pristopa, kot sta
predavanje in razprava, še vedno dokaj pogosto uporabljena (Govekar-Okoliš in Ličen 2008,
str. 69).
Za prakso je pomembna opredelitev pojma metoda izobraževanja, ker dostikrat prihaja do
zamenjave treh didaktičnih pojmov: metoda, oblika in sredstvo vzgoje. Vsi trije pojmi so si
sorodni in med seboj povezani. Najstarejše didaktične literature navajajo definicijo metode
kot oblike izobraževanja. Taka enostavna opredelitev izvira iz dejstva, da je bila takrat tudi
definicija didaktike mnogo enostavnejša in bolj ozka kot je danes. Prodanič navaja, da so
»metode pouka niz principov načrtnega postopanja pri pouku. Metoda poučevanja je vzeta v
svojem najširšem pomenu: način sredstvo in oblika postopanja v procesu poučevanja. Je torej
dejavnik zavestno izbranega in pedagoško pripravljenega postopka poučevanja v dobro
organiziranem poučevalnem delovanju. Metoda poučevanja je način, sredstvo in oblika
postopanja pri poučevanju, s katero učenci in učitelji s svojim skupnim delovanjem pravilno
in ekonomično obdelujejo vzgojno-izobraževalno gradivo.« (Prodanič 1956, str. 16, 117-118).
Podobno kot Prodanič o učni metodi, kot o metodi poučevanja govori tudi Šilih (1961). Zanj
»metoda označuje način, kako se neka dejavnost najustrezneje in najbolje opravlja. Lahko bi
rekli, da pomeni metoda smotrno in načrtno ravnanje, s katerim dosežemo ob minimalni
porabi energije, časa in materiala maksimalne dosežke. Tudi poučevanje ali učno ravnanje je
dejavnost in njegove metode se imenujejo učne metode.« (Šilih 1961, str. 135-137). Prav tako
govori še o učnih oblikah in učnih tehnikah, ki pa so z učno metodo v neposredni povezavi.
Filipović navaja, da je metoda izobraževanja odraslih načrtno zasledovanje poti, ki vodi k
doseganju cilja ter je namensko in ne naključno izbrana. (Filipović 1966, str. 274). Filipović
(1966) metodam podreja posamezna učna sredstva, medtem ko na oblike izobraževanja
odraslih gleda kot na posebne organizacijske oblike, ki so širši pojem od metod in so le-tem
tudi nadrejen pojem.
Urbanczyk (1969) o metodah že govori predvsem z vidika izobraževanja odraslih, tako da
metode poučevanja odraslih razširi na metode izobraževanja odraslih. Eden izmed prvih
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predstavnikov predpostavlja, da se vzgojna in izobraževalna komponenta prepletata in tako da
ne govori več samo o izobraževalni metodi, ampak v definicijo posredno vključuje tudi
vzgojno metodo. »Metoda izobraževanja je določen način dela učitelja ali andragoškega
delavca in zajema zbirni splet opravil; te omogočajo udeležencem in drugim odraslim
osebam, da osvajajo nova znanja, spretnosti in navade ter vplivajo na oblikovanje njihovih
spretnosti, pogledov in interesov« (Urbanczyk 1969, str. 147).
Podobno kot Urbanczyk, metodo izobraževanja odraslih razume Ogrizović (1966), katerega
definicija se glasi: »Metode izobraževanja odraslih predstavljajo razne možne načine ali poti,
po katerih lahko oblikujemo osebnost in uresničujemo koncept permanentnega izobraževanja«
(Ogrizović 1966, str. 23). Trdil je, da so imele metode izobraževanja odraslih kompleksen
pomen pri oblikovanju delovnega in družbenega lika človeka takratne družbe in njihove
stvarnosti. Značilnost Ogrizovića je, da zavrže vse ostale možne definicije metode
izobraževanja in jih označi za nesprejemljive za naš koncept vzgoje in izobraževanja
(Ogrizović 1966, str. 23).
Pri Jarvisu in Goguelinu zasledimo vzorec delitve metod po slogu učenja. Prvi je v štiri
skupine delil sloge poučevanja, drugi pa je v štiri skupine delil metode izobraževanja.
Med Goguelinove štiri skupine metod spadajo trdilne ali dogmatske; pri teh metodah gre za
prenašanje znanja iz učitelja na učenca – poučevanje. Učitelj je v vlogi, ko daje navodila, kaj
mora učenec storiti. Drugi dve skupini sestavljata vprašalne in aktivne metode, zadnja skupina
pa je sestavljena iz permisivne metode, oz. ne metode (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str.
70).
Kot lahko ugotovimo, obstaja več različnih opredelitev pomena metode izobraževanja
odraslih. V našem delu se bomo osredotočili na pojem metode kot določenega načina dela z
odraslimi, ki odraslim omogoča osvajanje novih in poglabljanje že obstoječih znanj.

4.2.2

Klasifikacija izobraževalnih metod odraslih

Zasledimo lahko več klasifikacij vzgojno-izobraževalnih oz. učnih metod. Najbolj groba
delitev izobraževalnih metod, le-te klasificira v tri skupine glede na:
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Število udeležencev v izobraževanju:
•

Metode masovnega izobraževanja odraslih,

•

Metode skupinskega izobraževanja odraslih in

•

Metode individualnega izobraževanja odraslih (Kranjc 1979, str. 108).

Metode je glede na izvor znanja razdelil Urbanczyk (1969):
•

Metode, kjer je osnovni izvor znanja andragoški delavec,

•

Metode, kjer so glavni, ne pa edini, izvor znanja udeleženci in

•

Metode individualnega izobraževanja odraslih (Urbanczyk 1969, str. 149-151).

Njegova klasifikacija, metode izobraževanja odraslih, je najbližja andragoški praksi in
značilnostim učenja odraslih, zato ker upošteva predvidene

posebnosti in značilnosti

andragoškega procesa. Posebej velja opozoriti na drugo skupino metod, kjer so še posebej
zastopane metode, ki upoštevajo heterogeno predznanje in izkustva odraslih. V tretjo skupino
pa štejemo predvsem metode neformalnega izobraževanja odraslih. Avtor jim daje mesto
poleg metod formalnega izobraževanja, kar jim daje še posebno vrednost. Opazimo lahko, da
metode, ki imajo za osnovni izvor človeka, se pravi učitelja oz. andragoškega delavca,
nadaljujejo šolsko tradicijo in so zato še vedno najbolj razvite. Ostale metode so po navadi
manj poznane in tudi manj uporabljene v praksi, zato se dogaja, da jih uporabljajo samo dobro
usposobljeni andragogi (Kranjc 1979, str. 108).
V današnji praksi se kaže vse večja uporaba metod izobraževanja odraslih, kjer nima glavne
vloge učitelj, edukator ali izobraževalec, ampak imajo najpomembnejšo vlogo ravno
udeleženci sami.
Pomemben predstavnik pri opredelitvah metod izobraževanja odraslih je bil Malcolm
Knowles. Njegove opredelitve metod izobraževanja so bile sicer manj konvencionalne kot
nekatere druge, je pa razširil izbor metod samo za odrasle. Knowles je ločil šest skupin metod,
pri čemer pa ni upošteval le metod podajanja učne snovi, ampak tudi načine in poti po katerih
uresničujemo ostale faze vzgojno-izobraževalnega procesa, vse od začetnega odkrivanja
potreb po znanju, do zaključnega preverjanja doseženih rezultatov. V prvo skupino je združil
metode, s katerimi oseba v učnem procesu učno snov dojame in dobiva pregled nad učno
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snovjo. Primer take metode je sestanek ali pa sproščen orientacijski razgovor. V drugo
skupino uvršča metode, kjer oseba pridobiva nova znanja s pomočjo samo ene druge osebe.
Ta skupina metod je precej obsežna in zajema vse metode. Ene so tiste, ko andragog/edukator
podaja učno snov samo eni osebi. To so na primer intervju, konzultacije, razgovor v dvoje,...
Druge pa so množične metode, ko strokovni delavec podaja snov več kot samo eni osebi. V
tretjo skupino metod po Knowelsu spadajo metode, ki so razširjene na več strokovnjakov
hkrati in zajemajo zelo dinamične in aktivne oblike dela. Primer metod iz tretje skupine so:
metoda proučevanja primerov, simpozij, igranje vlog, panel diskusija in podobne. Kranjčeva
(1979) ugotavlja, da so Knowelsova dela za nas zanimiva predvsem zaradi dejstva, da je
njegova obravnava učnih metod zelo široka in da v svoje delo vključuje povsem nove načine
dela (Kranjc 1979, str. 109). V četrto skupino Knowles uvršča tiste metode, ki so namenjene
razširjanju in utrjevanju učne snovi. V to skupino uvršča metode, s katerimi udeleženci svoje
predhodne izkušnje razširijo in jih osvetlijo, povežejo in nadgradijo z dodatnimi spoznanji
metode vedenja, če ustreznih izkušenj še niso imeli. Tak primer metod so programi, kjer se
uporablja avdiovizualne pripomočke, izobraževalne oddaje na televiziji, branje literature,
potovanja in spoznavanje drugih kultur, izobraževanje na delu in iz dela, utrjevanje določenih
spretnosti s pomočjo vsakdanjih aktivnosti. Peta skupina metod izobraževanja/učenja odraslih
je tista, kjer si udeleženci pridobivajo nova izkustva.. v te metode sodijo: mentorstvo,
inštrukcije in sestanki, kjer udeleženci skupaj z vodjo pospešujejo nova izkustva in jih
prenašajo v prakso. Peta skupina metod je bila dopolnjena s šesto skupino metod, ki povezuje
novo pridobljena znanja in izkušnje s tistimi, ki jih posameznik že ima in si jih je pridobil v
preteklosti. Metode, ki so uporabne v šesti skupini metod so npr. Simulacija dejanskih
situacij, praktični preizkusi, ogledi ustanov.... (Kranjc 1979, str. 109).

4.2.3

Metode masovnega izobraževanja odraslih

Eden izmed filtrov po katerem se določa kvalifikacija metod izobraževanja odraslih, je število
vključenih v izobraževanje. Kot že samo ime pove, gre pri metodah masovnega izobraževanja
odraslih za zelo veliko skupino posameznikov, ki se izobražujejo. Število udeležencev je za
strokovnega delavca, ki vodi proces izobraževanja zelo pomemben podatek, saj se metode
bistveno razlikujejo od tistih, ki so namenjene individualnemu izobraževanju, oz.
izobraževanju manjših skupin. Pri velikih skupinah ljudi, ki jih izobražujemo naenkrat, so
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primerne predvsem metode frontalnega dela. V metode frontalnega dela štejemo metode
predavanja, metodo demonstracije s pomočjo filma, kombinacijo kulturne predstave in
predavanja. Naštete metode izobraževanja so v večji meri toge, saj ne predvidevajo
nikakršnega aktivnega sodelovanja udeležencev. Poznamo pa tudi nekatere metode
množičnega izobraževanja odraslih, kjer so aktivni tudi udeleženci. Te metode so uporabljali
predvsem v primerih, ko so si prizadevali, da bi zbudili večjo emocionalno podoživljanje
udeležencev. Take metode so uporabljali npr. pri domovinski vzgoji, pri razširjanju družbenih
vrednot, utrjevanju novega družbenega sistema in v situacijah podobnih tem, kjer brez
podoživljanja udeležencev samih in njihovih čustvenih reakcij, postavljenih ciljev ni bilo
mogoče doseči (Kranjc 1979, str. 110-112).
Tak primer so bile tudi naše čitalnice na Slovenskem, kjer se je prebujala slovenska
nacionalna zavest in se je začela kreirati in krepiti slovenska nacionalna identiteta. V takih in
podobnih primerih so bila množična zborovanja organizirana tako, da so ljudje sodelovali pri
zborovskem petju, pri plesu z vzkliki, s krajšimi nagovori, pri korakanju v povorkah in že pri
samih pripravah na proslavo. Pri takih dogodkih, kjer so bili posamezniki vpleteni tudi
čustveno, se je kazala želja, ne samo po poslušanju zbora kako poje, ampak da zapojejo tudi
sami; niso samo gledali plesnega nastopa v dvorani, ampak so plesali tudi sami. Kot metodo
množičnega učenja se lažje uporablja ples in petje, ko pa govorništvo in samostojne nastope.
Ljudje so radi sodelovali in takšne metode učenja so jih v veliki meri povezovale (Kranjc
1979, str. 110-112).

4.2.4

Metode skupinskega izobraževanja odraslih

Najpogosteje odrasli pridobivajo znanja preko skupinskih metod izobraževanja. Skupinske
metode pridejo v poštev, ko imamo opravka s 40 ali manj ljudmi. Če je skupina manjša od 40
udeležencev se to šteje kot skupina in tako ne uporabljamo več masovnih metod
izobraževanja, ampak skupinske metode izobraževanja odraslih, ki se od masovnih
razlikujejo. Pri posameznikih v skupini lahko opazimo nekatere skupne socialne značilnosti,
zato lahko govorimo o skupinskem izobraževanju. Povprečna skupina šteje med 20 in 25
udeleženci, ki se po navadi med seboj poznajo, zato se med njimi spletejo socialni odnosi.
Andragoški delavec, glede na število udeležencev prilagaja metode dela. Pri tem mora
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upoštevati značilnosti skupine, kot so; klima, ki vlada v skupini, stopnja spremenljivosti,
aktivnost in prizadevnost skupine za doseganje ciljev, medsebojna (ne)naklonjenost v skupini,
njihovo predznanje in predhodne izkušnje, hierarhija, ki nastane po položaju v učni skupini,
idr. (Krajnc 1979, str. 112).
Andragoški delavec ima nalogo, da v skupini vzpostavlja takšne stike, kot bi jih s poslušalci
oziroma udeleženci masovnih prireditev. Prednost skupine pred množico je v tem, da lahko
andragog s skupino naveže tesnejšo psihološko in socialno vez in uporablja bolj individualne
pristope kot pri velikih množicah poslušalcev (Krajnc 1979, str. 112).
Metode dela, ki se uporabljajo v skupinah so med odraslimi najbolj razširjene, saj je delo v
skupinah najpogostejši in najbolj razširjen način dela odraslih. Včasih je bil ta način tudi
najbolj priznan način dela z odraslimi in študijsko najbolj obdelan, danes pa si andragogi
prizadevajo, da bi se pri poučevanju odraslih uporabljalo čim več individualnih metod. Delo v
skupinah je v veliki meri povezano s tradicionalno šolo, kjer se celotna organizacija deli na
manjše enote oz. skupine, ki se imenujejo razredi. Delo v razredih je deljeno na posamezne
časovne sekvence, ki jih imenujemo učna ura, šolski dan, konferenčno obdobje in šolsko leto
(Krajnc 1979, str. 113).
Tudi v andragoški praksi so najprej sledili zgledu šole, zato so bile metode in organizacija
dela za odrasle v veliki meri podobne metodam in oblikam dela za otroke. Ker so v
andragoški stroki sledili zgledu šole, so tudi tistim oblikam in metodam dela, ki so bile čim
bolj podobne šolskim, pripisovali večji vzgojno-izobraževalni pomen. Take – šolske oblike in
metode dela so bile priznane kot resnejše in pomembnejše pri doseganju optimalnih učnih
rezultatov. Na začetku uvajanja izobraževanja odraslih so nove oblike in metode
izobraževanja, ki so bile bolj individualne narave, izzvenele kot manj resni, predvsem pa manj
uspešni poskusi uvajanja nečesa novega. Kljub temu, da se danes vedno bolj uveljavljajo tudi
individualne metode dela z odraslimi, ima v praksi še vedno večjo vrednost in večji pomen
izobraževanje na tečaju ali pa npr. v večerni šoli, kot pa pridobivanje znanja v dialogu s
strokovnjakom ali izobraževanje preko radia, televizije oz. spleta (Krajnc 1979, str. 113).
Med metode skupinskega izobraževanja štejemo dve kategoriji različnega načina dela:
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•

Prva kategorija so frontalne oblike dela: Pri frontalnih oblikah dela so
udeleženci vedno v vlogi sprejemnikov, andragoški delavci pa v vlogi
oddajnikov. Sem uvrščamo metode dela, kjer andragoški delavec prenaša
znanje na udeležence. Andragoški delavec lahko namesto lastnega nastopa
uporabi tudi pripomoček (npr. enourni film, predvajanje zvočnega posnetka),
s katerim svoj nastop nadomesti. Pri drugem načinu predajanja znanja je
pomembno, da andragoški delavec pripomočke uporablja sam, saj s tem
lahko kontrolira dolžino posnetka oz. filma, po določenem času lahko prekine
posnetek in ga dopolni s kakšno definicijo, oz. razvije debato... Med metode
frontalnega dela štejemo; predavanje, pripovedovanje, demonstracija
neposrednega pojava ali predmeta, demonstracija s pomočjo slik, tabel,
grafov, filmov, DVD-jev in zgoščenk, laboratorijska metoda (sem spada
samo frontalna oblika laboratorijske metode, kjer vsi udeleženci delajo enako
kot kaže andragoški delavec), metoda opravljanja vaj, kjer vsi ponavljajo za
andragoškim delavcem/učiteljem in metoda dela s tekstom, kjer tekst
obdeluje samo učitelj, udeleženci pa mu sledijo.

•

Druga kategorija so tiste metode, kjer udeleženci sodelujejo kot
oddajniki in sprejemniki znanja; Pri drugi kategoriji skupinskih metod se
obe vlogi pomešata, tako so udeleženci hkrati oddajniki in sprejemniki
znanja. Udeleženci se medsebojno dopolnjujejo, povezujejo in oblikujejo v
celoto. Naloga andragoškega delavca je, da udeležence vodi in usmerja da
pridejo do pravega cilja. Tukaj andragog nima več naloge zgolj reproducirati
znanje, ampak udeležence usmerja in vodi, da le-ti sami pridejo do spoznanj.
Osnovni princip pri tej metodi je, da se udeleženci medsebojno povezujejo, si
izmenjujejo znanja, izkušnje in vse skupaj povezujejo v smiselno celoto.
Udeleženci sokreirajo znanje tako, da posamezni udeleženci prenesejo svoje
znanje na ostale udeležence v skupini, istočasno pa od ostalih sprejemajo tisti,
kar o dotični tematiki ostali že vedo in znajo. Končni uspeh učenja in učni
uspeh nastaja kot rezultat skupnih naporov in prizadevanj vseh, ki so
vključeni v proces. V drugo skupino sodijo metode kot so; diskusija,
razgovor, metode dela s tekstom (gre za skupinsko delo, kjer tekst obdelujejo
vsi, ne samo andragoški delavec), laboratorijske vaje, kjer udeleženci
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samostojno opravljajo več vaj, andragoški delavec pa jih nadzoruje, jih
usmerja in jim pomaga, proučevanje primerov in metoda igranja vlog (Krajnc
1979, str. 113).
Pri skupinskih metodah se metoda pripovedovanja, kot frontalna metoda dela, spremeni v
metodo razgovora. Frontalna metoda predavanja, kjer predavatelj utemeljuje razlage in
dokazuje posamezne ugotovitve, se v skupinskem delu oblikuje v metodo diskusije. Pri
predavanju pripoveduje le ena oseba-predavatelj, pri metodi razgovora oz. pri metodi
diskusije pa gre za interakcijo več posameznikov iz skupine ali celo celotna skupina. Kjer pri
podajanju znanja ni aktiven samo predavatelj, ampak večji del skupine ali celo vsa skupina, je
končni cilj (osvojeno znanje) odvisen od usklajevanja znanja in prizadevanj posameznega
udeleženca razgovora, diskusije, oz. katerih koli drugih uporabljenih skupinskih metod
(Krajnc 1979, str. 114).
Skupinske metode izobraževanja so v največji meri uporabljene v formalnih oblikah
izobraževanj odraslih, kot je večerna šola, dopolnilni tečaji za pridobitev določenega naziva,
tečaji za prekvalifikacije, tečaji tujih jezikov, šola za starše, šola za življenje, razni tečaji,
seminarji (npr. seminarji za pridobivanje točk, za napredovanje v nazive). Skupinske metode
izobraževanja pa so uporabljene tudi pri neformalnem izobraževanjih, kot so učni in študijski
krožki. V takšne krožke se spontano združujejo študentje, da si olajšajo učenje, si pomagajo
pri opravljanju nalog. Po navadi pa počnejo to takrat, ko se pripravljajo na kakšen izpit.
Skupinsko delo, ki poteka v obliki učnega oz. študijskega krožka, po navadi vodi eden od
posameznikov iz skupine, ki pa ni nujno, da je vedno isti. Po navadi se vodje v takšnih
skupinah menjajo (Krajnc 1979, str. 114).
Vsaka skupinska metoda izobraževanja odraslih poleg raznih načinov dela v skupini
predvideva še upoštevanje učne klime, ki je v skupini in nanjo vpliva, kakšne so skupinske
norme in druge oblike socialne kontrole ter kakšen je socialni pritisk, ki ga skupina izvaja na
posameznike v skupini. Učna skupina je za udeležence dostikrat tudi pomemben socialni
prostor, saj pospešuje njihovo motivacijo za izobraževanje. Zaradi take socialne povezanosti
članov je opazno, da se člani skupaj učijo za izpite in hodijo na iste izpitne roke. Medsebojno
so si člani v moralno in študijsko oporo. Posamezni študent, ki se priključi takšni študijski
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skupini se prilagaja tempu dela v skupini s tem, da svoj lasten tempo učenja nekoliko
upočasni ali pospeši, glede na ostale člane v skupini (Filipović 1966, str 265-269).
4.2.5

Metode individualnega izobraževanja odraslih

Kadar je posameznik izločen iz skupinskega izobraževanja, ali pa zaradi kakršnihkoli
razlogov sploh ni imel možnosti za vključitev v skupinsko oz. izobraževanje, ne ustreza mu
pa niti način masovnega izobraževanja, mu preostane možnost individualnega izobraževanja.
Individualne oblike vzgojno izobraževalnega dela se pojavijo takrat, ko se potrebe po
izobraževanju in možnosti za njihovo uresničevanje med seboj razlikujejo (Filipovič 1996, str
269).
Kranjc (1979) navaja da, ko govorimo o individualnem vzgojno izobraževalnem delu, ne
govorimo le o samoizobraževanju, ampak o mnogo širšem področju izobraževanja. Prvotne
oblike samoizobraževanja so skozi leta postale neprimerne in neučinkovite oblike
individualnega izobraževanja odraslih. S tem, ko so se izvori znanja množili, so metode
samoizobraževanja v obdobju po znanstveno-tehnični revoluciji skoraj v celoti izgubile svoj
pomen. Danes samoizobraževanje v svoji prvotni obliki, kot amatersko planiranje in
programiranje izobraževanja, skoraj ne pride več v poštev in tudi ni mogoče (Kranjc 1979, str.
115).
V današnjem času med individualnimi metodami izobraževanja odraslih zasledimo predvsem
različne oblike posamičnega izobraževanja, kjer stopa andragoški delavec-učitelj v
neposreden stik z vsakim udeležencem posebej. Tako učenje poteka kot proces medsebojne
komunikacije med dvema osebama. Za metode individualnega učenja, poleg komunikacije
med udeležencem in andragoškim delavcem, vključujejo tudi metode raznih oblik posredne
vzgojne komunikacije, ko andragoški delavec na udeleženca prenaša znanje s pomočjo
nekega pisnega gradiva, gradiva v elektronski obliki, filma, DVD ali CD posnetka, slik ter
drugih pripomočkov. Kadar se uporablja tak način vodenja, ko udeleženec in andragoški
delavec nista v neposrednem stiku in med njima ne teče neposredna komunikacija, govorimo
o vodenem oziroma usmerjenem samoizobraževanju. V tem primeru oseba, ki se uči,
samostojno opravlja predvsem eno fazo vzgojno izobraževalnega procesa. To je faza učenja,
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kjer posameznik prilagaja tempo in način dela svojim lastnim potrebam in zmožnostim.
Ostale faze tega procesa še vedno opravljajo ostali strokovnjaki (Kranjc 1979, str. 115).
Podrobneje se je s pojavi izobraževanja odraslih ukvarjal Allen Tough (1971), ki si je
prizadeval čim bolj podrobno zajeti celotno izobraževalno dejavnost ljudi. Bil je znan po
proučevanju razpoložljivih učnih sredstev, problemov in ovir odraslih pri izobraževanju,
motivacije,... Poleg individualnih oblik izobraževanja je proučeval tudi skupinske in
množične oblike izobraževanja odraslih. Najbolj pa se je osredotočil na individualno
izobraževanje in ga podal precej izčrpno in analitično. Avtor nakazuje na to, koliko je danes
novih načinov individualnega izobraževanja posameznikov, ki pa niso formalno priznani.
Tough je zbiral podatke o tem, kako ljudje pridobivajo določena znanja, navade, stališča,
spretnosti in poglede na različne stvari in situacije, pri tem pa je bil pomemben faktor, da vse
to ljudje osvojijo in pridobijo za trajnejšo rabo. Upošteval je vse učenje oziroma
izobraževanje, ki je trajalo sedem ur ali več (Tough 1971, str. 13-27).
Individualno izobraževanje odraslih se razlikuje od skupinskih in množičnih oblik učenja.
Razlike se pojavijo že pri nastajanju odločitve za izobraževanje. Nekateri posamezniki se za
nadaljnje izobraževanje odločijo zelo hitro in pri tem ne potrebujejo predhodnega razmišljanja
ali tehtanja razlogov za oziroma proti izobraževanju. Pri takih posameznikih gre po navadi
bolj za to, da si želijo z nečim zapolniti čas kot pa za to, da bi imeli pred seboj nek določen
cilj. Drugi posamezniki pa se odločajo za izobraževanje po daljšem ali zelo dolgem
razmišljanju in tehtanju možnosti ter dejanskih potrebah po znanju. Ne glede na to, na kakšen
način se posamezniki odločajo za izobraževanje, je potrebno, da si odgovorijo še na naslednja
vprašanja:
•

katera so znanja, ki jih želijo pridobiti in kaj konkretno naj njihovo izobraževanje
zajema,

•

kakšen naj bo potek izobraževanja; kakšne naj bodo metode in oblike dela in

•

kdaj je za njih ustrezen čas, da se lahko izobraževalnih aktivnosti udeležijo in v
kakšnem času lahko pridejo do nove izobrazbe.

Ker si skoraj nihče od posameznikov, ki se vključujejo v izobraževanje odraslih ne zna
odgovoriti na vsa nastala vprašanja, pomoč iščejo drugje. V ta namen vzpostavljajo stik s
poklicnimi učitelji, za katere vedo, da se ukvarjajo tudi na področju vzgoje in izobraževanja
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kjer imajo sami primanjkljaj ali pa se povežejo z drugimi strokovnjaki iz področja na katerih
imajo primanjkljaj. Dostikrat pomoč poiščejo tudi pri znancih ali prijateljih, sodelavcih in v
družini. S tem si skušajo na različne načine poiskati rešitev na poti do uresničitve svojega
učnega načrta. (Krajnc 1979, str. 116).
Kadar posameznik ne dobi pomoči, ki jo potrebuje za izobraževanje pri drugih posameznikih,
začne svoje izobraževanje uresničevati s pomočjo drugih učnih sredstev in pripomočkov.
Primer je lahko internet, različni programi, radio, televizija, avdio in video posnetki, itd.
Namesto s pomočjo ljudi si na vsa zastavljena vprašanja, ki se tičejo njihovega izobraževanja,
poskušajo odgovoriti s pomočjo neživih virov. Andragoški delavec mora upoštevati širše
področje metod pri individualnem izobraževanju. Pri individualnem izobraževanju precejšen
del planiranja opravijo udeleženci sami. Ne glede na to, da večino planiranja opravijo
udeleženci sami, andragoški delavec ni povsem rešen problemov, ki se dotikajo programiranja
in planiranja izobraževanja. Andragog mora preveriti, koliko je bil postopek v predhodnih
fazah ustrezen in pravilen ter v kolikšni meri ga bo potrebno še popraviti in dopolniti. Metode
individualnega izobraževanja odraslih se torej v večini primerov raztegnejo čez vse faze
vzgojno izobraževalnega procesa. Pomembno je, da je posameznik, ki se odloči za
izobraževanje v kontinuiranem stiku z osebo, ki to izobraževanje vodi in mu pomaga. Tista
pomoč, ki jo posameznik, ki se je začel ponovno izobraževati, išče pri drugih, je v začetku
procesa bolj splošna in nedoločena. Naslednja faza sledi, ko svetovalec in učenec skupaj
jasneje določita vsebinski okvir in metodičen potek izobraževanja. Tako postane želja po
pomoči bolj specifična in določena. Tisti, ki se izobražuje, išče specifične odgovore na svoja
vprašanja, zanimajo pa ga samo določene teme, oziroma posamezni viri znanj, zato od
andragoškega delavca pričakuje točno določeno pomoč (Kranjc 1979, str. 116).
Način, za katerega se posameznik v končni fazi odloči, je pogosto pod vplivom osebnih
nagnjenj in emocionalnih reakcij. Udeleženci dostikrat premalo upoštevajo realni faktor in
izobraževanje samo. Tako se lahko zgodi, da učeči se subjekt po subjektivnih kriterijih zavrže
katerega od virov, ki pa bi bil z vidika izobraževanja zelo pomemben ali celo odločilen za
končni učni uspeh. Takim napakam pa se lahko izognemo tako, da andragoški delavec nudi
pomoč že v fazi programiranja in planiranja izobraževanja, ki ga udeleženec skoraj ne more
opraviti sam, zaradi številnih razpoložljivih virov (Kranjc 1979, str. 117).
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Pri metodah individualnega izobraževanja odraslih pa je potrebno premostiti tudi nekatere
drugačne probleme, kot so nesposobnost oziroma manjša sposobnost za samostojno učenje ter
razviti tehnike in navade uspešnega učenja. Po navadi posamezniki šele s pomočjo
andragoškega delavca odkrijejo, da se ne znajo pravilno učiti in da morajo na novo osvojiti
ustrezne učne navade in tehnike. Šele po opravljenih naštetih predhodnih fazah in morebitnih
težavah, se metode individualnega izobraževanja skoncentrirajo na podajanje in osvajanje
učne snovi ter na koncu še na ugotavljanje in preverjanje doseženih učnih rezultatov.
Metode individualnega izobraževanja odraslih delimo na več vrst, ki so namenjene različnim
okoliščinam v katerih se posamezniki učijo. Tako ločimo metode dopisnega izobraževanja,
izobraževanja na daljavo, e-izobraževanja, samostojnega učenja s pomočjo različnih učnih
sredstev in metode individualnega izobraževanja z osebnim stikom z andragoškim delavcem
(Krajnc 1979, str. 116 – 118).

4.3 Nekatere metode izobraževanja odraslih

Opisali bomo le tiste metode izobraževanja odraslih, ki nam bodo služile pri analizi metod, ki
so jih uporabljali v čitalnicah.

4.3.1

Metoda predavanja

To je metoda, ki se jo lahko uporablja samostojno ali v povezavi s katero drugo metodo dela z
odraslimi. Ličen (2008) navaja, da je metoda predavanja še vedno tista, ki je najbolj
uveljavljena med vsemi metodami in se tudi najpogosteje uporablja (Govekar-Okoliš in Ličen
2008, str. 71). Pri metodi predavanja gre za monološko ustno prenašanje znanja, pri čemer je
ena oseba predavatelj, ki z besedo prenaša znanje na druge osebe tako, da učno snov pred
skupino udeležencev razlaga, pripoveduje, pojasnjuje, opisuje in dokazuje. Pri takšni metodi
je izvor znanja predavatelj, ki svoje znanje samo občasno dopolnjuje z nekaterimi pomožnimi
učnimi sredstvi kot so slika, avdio/video posnetki in podobno. Pri tem procesu je predavatelj
aktiven, udeleženci pa le pasivno spremljajo učno snov, zato se lahko pojavi nihanje v njihovi
pozornosti.
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Problem pri pomanjkljivi pozornosti je ta, da lahko določen del učne snovi izpade in je zato
sprejeto znanje samo površno osvojeno, posledica pa je hitro pozabljanje ali pa nepopolno
pomnjenje snovi, ki se po krajšem času popolnoma izgubi. Takim problemom se v veliki meri
lahko izognemo, če ukrepata tako predavatelj kot tudi udeleženci. Predavatelj lahko za
izboljšave poskrbi tako, da je njegov govor jasen in logičen, da ne uporablja neznanih besed
in da s spremenjeno intonacijo poudarja mesta, ki so še posebej pomembna;

naloga

udeležencev pa je v prvi fazi, da pozorno poslušajo. Pomembno je, da si udeleženci
pomembne misli sproti zapisujejo in jih v glavi povezujejo z že osvojenimi informacijami in
preteklimi izkušnjami. Takšen pristop poveča vzgojno-izobraževalni učinek predavanja, še
zlasti če je predavanje zelo splošno ali pa abstraktno. Nevarnost pri najbolj splošnih temah je,
da miselna koncentracija najhitreje zaniha, kar pomeni, da so udeleženci dostikrat prisotni le
fizično, v svojih mislih pa so čisto nekje drugje (Toffler 1971, str. 273 – 274).
Predavateljeva odgovornost je, da je pozoren na prag sprejemljivosti poslušalcev, da skupine
niso prevelike ter da sta tema in zahtevnost prilagojeni udeležencem. Ni priporočljivo, da
predavatelj poizkuša v kratko predavanje natrpati preveč učne snovi in podatkov, ker je to za
udeležence prenaporno in mu zato ne sledijo več. Zelo je pomembno, da je snov primerno
časovno razporejena, predavanja naj bi trajala od 45 do 90 minut, da so udeleženci še lahko
pozorni. Slušatelji lahko h kvaliteti predavanja pripomorejo s tem, da si pomembne stvari
sproti beležijo in s tem ne izgubijo rdeče niti predavanja. Podano snov si lahko zabeležijo s
kratkimi citati, z zapisovanjem bistvenih ugotovitev s pomočjo skice ali s pomočjo priprave
izvlečkov predavanja. Vse te aktivnosti udeležencev, ki nastajajo pri pripravljanju lastnih
beležk, povečajo celoten učinek predavanja (Krajnc 1979 str. 130).
Predavatelj pri predavanju, v primerjavi z ostalimi metodami izobraževanja odraslih, podaja
učno snov sistematično in izčrpno in poda relativno največ učne snovi. Dostikrat se zgodi, da
predavanje nadomesti učbenik, oziroma druga potrebna literatura in učna sredstva. S stališča
obsega učne snovi je predavanje eno izmed najprimernejših metod vzgojno izobraževalnega
dela, saj daje veliko podatkov, informacij, ugotovitev in zakonitosti ter s tem deluje predvsem
na spoznavni oziroma kognitivni razvoj posameznika (Krajnc 1979 str. 131 – 132).
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Med predavanjem samim ni mogoče osvojiti vseh znanj, saj je običajno snov preobsežna.
Potrebna je kombinacija poslušanja predavanja in zapisovanja, kar udeležencem koristi pri
nadaljnjem učenju in ponavljanju. (Krajnc 1979 str. 132).

4.3.2

Vrste predavanj

Ogrizović (1966) obravnava predavanje kot monološko metodo po naslednjih vrstah:
•

razlaganje,

•

pripovedovanje,

•

pojasnjevanje,

•

opisovanje,

•

dokazovanje in

•

predavanje, ki je spremljano z uporabo učnih sredstev.

(Ogrizović 1966, str. 96).
Razlaganje kot vrsta predavanja se uporablja predvsem pri šolskih programih, kot so npr.
večerne šole, ker je učna snov zelo obsežna in po navadi ne obstajajo učbeniki za programe za
odrasle. Ostale vrste predavanj se ne uporabljajo samostojno, ampak so primerne predvsem za
dopolnjevanje predznanja in izkušenj udeležencev ter se zato uporabljajo pri dopolnilnem
izobraževanju in drugih vrstah inovacijskega izobraževanja, kot so npr. šole za starše, šole za
življenje, družbenopolitično politična izobraževanja idr. Dokazovanje je na primer vrsta
predavanja, ki pomaga dopolnjevati razlago družbenih zakonitosti in pojavov. Na ta način se
ta metoda širi iz eksaktnih ved na ostala področja izobraževanja (Krajnc 1979, str. 136 - 137).

4.3.2.1 Razlaganje

V praksi gre največkrat za to, da predavatelj pri enem samem nastopu uporablja več vrst
predavanj, npr. opisovanje, pojasnjevanje in dokazovanje, ali pa pripovedovanje, razlaganje in
dokazovanje ter druge možne kombinacije. Kadar je nastop vezan na eno samo vrsto
predavanja, se navadno uporablja razlaganje. V takem primeru se učna snov podaja najbolj
sistematično in izčrpno, pri tem zajema številne podatke in njihove medsebojne zveze,
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razvršča ugotovitve v medsebojno hierarhijo znanja in daje poslušalcem najbolj celovito
podobo znanja. Pri razlaganju slušatelji ne potrebujejo nobenega določenega predznanja ali
lastnih izkušenj, ki pa so pogoj za pojasnjevanja ali dokazovanje (Krajnc 1979, str. 134 135).

4.3.2.2 Pripovedovanje in opisovanje

Pri pripovedovanju in opisovanju predavatelj pogosto začenja s pripovedovanjem in
opisovanjem neke povsem nove učne snovi, vendar na lažji način kot če bi jo podal z
razlaganjem. Ti dve metodi ne zahtevata predhodnega znanja in izkušenj. Predavanja, ki v
obliki pripovedovanja ali opisovanja, navadno spremljajo katere druge oblike in metode dela
ali pa se zraven uporablja še druga učna sredstva kot so učbenik, avdio/video posnetki, itd.
Pripovedovanje je vsebinsko širše od opisovanja. Oboje se nanaša na konkretne dogodke,
potek le-teh, razne podrobnosti, dejanske situacije, konkretno literaturo in druga umetniška ter
znanstveno tehnična dela. Opisovanje se največkrat omeji na en sam dogodek, predmet, pojav
ali osebo, ki mu predavatelj posveti vso svojo pozornost, medtem ko pripovedovanje
vključuje več dogodkov, pojavov, pojmov ali oseb. Pripovedovanje in opisovanje ni tako
splošno kot razlaganje, zato s svojimi podrobnostmi in čustvenimi reakcijami pritegne
pozornost poslušalca.
Ti dve vrsti predavanj zahtevata od predavatelja veliko govorniških sposobnosti, hitro miselno
reagiranje, prilagajanje opisovanja in pripovedovanja potrebam publike in predhodnemu
znanju udeležencev. Za razliko od jezika, ki je pri razlaganju strogo znanstven in strokoven, je
pri pripovedovanju in opisovanju spremenjen v bolj neformalno obliko podajanja, ki je bližje
načinu izražanja slušateljev.
Ti dve vrsti predavanja se vedno dopolnjujeta z drugimi vrstami, pri čemer predavatelj po
lastnem občutku sproti ugotavlja, kdaj je potrebno prekiniti predavanje učne snovi in dodati
nekaj opisovanja ter pripovedovanja. To stori takrat, ko ugotovi, da je upadel interes, da so
poslušalci vedno bolj raztreseni in odsotni ali pa da učne snovi ne razumejo. Na tak način
predavatelj večkrat ali samo enkrat razlaganje prekine in predavanje nadaljuje z opisovanjem,
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pripovedovanjem ali pojasnjevanjem. Na kakšen način predavatelj kombinira različne vrste
metod, pa je poleg udeležencev, odvisno tudi od učne snovi, predmeta, ki ga predavatelj
poučuje in problemov, ki jih obravnava (Krajnc 1979, str. 135 – 136).

4.3.2.3 Dokazovanje

Dokazovanje je posebna vrsta predavanja, ki jo opazimo pri bolj eksaktnih vedah kot na
primer pri naravoslovnih in družboslovnih vedah. Predavatelj mora imeti že v naprej
pripravljeno gradivo, s katerim bo dokazoval izrečeno hipotezo, idejo, zakonitost, pravilo,
postopek, itd. Pri takšnem načinu dela poslušalci razvijajo logično mišljenje in svoja stališča
do obravnavane teme. Da bi bili postavljeni vzgojni cilji pri takšnem načinu dela doseženi,
predavatelj ne sme odstopati od pripravljene sheme predavanja. Pozoren pa mora biti tudi na
to, da mu udeleženci ves čas sledijo, saj bi v nasprotnem primeru izgubili rdečo nit in si s tem
ne bi morali predstavljati celotne sheme dotičnega problema. Dokazovanje je, izmed vseh
vrst predavanj, najbolj zahtevno (Krajnc 1979, str. 136).

4.3.2.4 Predavanje s pomočjo učnih sredstev

Učna sredstva, ki so prisotna pri predavanju, imajo nalogo, da razbremenijo predavatelja, ker
mu zaradi njih ni potrebno vse učne snovi podati verbalno, samo z lastno besedo, ampak jo
predstavi s pomočjo grafikonov, slik, skic, power point -predstavitve, raznih predmetov za
demonstracijo in še na druge načine. Pri takih predavanjih učna sredstva dopolnjujejo
razlaganje in zato ni potrebe po prehajanju na druge vrste metod predavanj. Pripomočki
nadomestijo opisovanje, pripovedovanje in dopolnjujejo razlago (Kajnc 1979, str. 137).

4.3.2.5 Masovna in skupinska predavanja

Pri masovnih oblikah predavanj je govornik od množice oddaljen, skoraj anonimen, s
poslušalci nima neposrednega stika, čeprav so zbrani na istem mestu. To pa je razlog, da
imajo taka predavanja podoben učinek kot predavanja preko radia in televizije. Ker je pri
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masovnih predavanjih po navadi več kot 100 ljudi in je prostor velik, je predavatelj ozvočen,
da ga poslušalci slišijo. Pri množicah dodatne informacije, ki jih predavatelj pokaže z mimiko,
izrazi na obrazu in s kretnjami skoraj nimajo učinka. Problem pri komunikaciji med poslušalci
in predavateljem se pojavlja tudi v tem, da predavatelj težko zaznava, ali udeleženci sledijo,
ker tudi z njihove strani ne dobi niti najosnovnejših informacij, iz katerih bi lahko razbral ali
mu sledijo ali ne.
Predavatelj mora, pri množici še posebej, paziti na retoriko in način govora, kjer ne uporablja
preveč strokovnih izrazov, da ohranja maksimalno uspešnost masovnega predavanja.
Masovno predavanje mora biti vsebinsko čim bližje poslušalcem, preprosto oblikovano in
podprto s čim več primeri iz prakse. V praksi se je do sedaj uveljavilo kar nekaj oblik
masovnih predavanj, kot so npr.: Govor v obliki referata, govor na večjem seminarju/posvetu
in svečan govor na prireditvi. Takšni obliki svečanega govora, na prireditvah, oz. v obliki
referata pred večjo množico, sta najbolj masovni obliki predavanja. Cilj takega predavanja je
vzbuditi njihov interes, vplivati na stališča in dati nekatere osnovne informacije. Pomembno
je, da predavatelj pazi zlasti na posebne govorne poudarke in vsebino, ki je pretirano
podkrepljena z lastnimi čustvi. Svečani govori imajo za razliko od ostalih masovnih govorov
manjše govorne poudarke, izžarevati skušajo svečanost in poudarjajo priložnost za katero so
pripravljeni. Njihov namen je informiranje in razširjanje določenih dejstev, hkrati pa si
prizadevajo povezati skupino zbranih na takšnem govoru, vplivati na njihova stališča, razvijati
pripadnost kolektivu oz. določeni skupini (Krajnc 1979, str. 139).
Predavanje v obliki referata je, izmed teh treh oblik masovnega izobraževanja, po vsebini
najbolj natančen. Govornik/predavatelj nastopi s svojim delom – referatom na različnih
srečanjih, npr. na letnih skupščinah, večjih seminarjih/posvetih, tematskih konferencah,
simpoziju in drugih oblikah predvsem strokovnega združenja, medtem ko sta prvi dve obliki
masovnega predavanja namenjeni bolj socialnemu razvijanju družbenih odnosov.
Skupinska predavanja, so za razliko od masovnih, namenjena posamezni učni skupini, v kateri
obravnavajo ožjo temo in so že v naprej porazdeljena na vrste predavanj, ki so obravnavane.
Pri skupinskem predavanju predavatelj vzpostavi tesnejši stik s slušatelji, kot pri masovnem
predavanju. Predavatelj je udeležencem bližje fizično in psihično, saj z njimi komunicira tudi
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s pomočjo neverbalne komunikacije, kot so pogledi, mimika obraza, postavitev v prostoru,
stik z očmi, ton glasu, kretnje...(Krajnc 1979, str. 140).
Včasih je bil cilj takih masovnih predavanj predvsem domovinska vzgoja, zato so v veliki
meri takšna predavanja uporabljali na shodih, v taborih in na prireditvah v čitalnicah, kjer je
bil namen v čim večji meri, pri posameznikih, zbuditi narodno zavest in krepiti nacionalno
identiteto. Masovni govori so bili jasni, čustveno obarvani in visoko motivacijski, da so se
posamezniki lažje s tem poistovetili in delovali v smeri narodnega vzpona in večje narodne
zavesti. Na takih govorih je bila velikega pomena tudi svečanost, saj je bil njihov namen
povezovanje Slovencev, razvijati njihov čut za pripadnost narodu, vplivati na stališča ipd.

4.3.3

Enkratno in večkratno predavanje

Glede na to v kakšno učno situacijo je postavljen predavatelj ločimo enkratno in večkratno
predavanje, ki se med seboj precej razlikujeta.
Enkratno predavanje je tisto kjer, tako kot že ime samo pove, predavatelj pred skupino
nastopa le enkrat. Pri tem je zelo pomemben prvi vtis predavatelja, saj je ta ključen za delo v
skupini in ga predavatelj naknadno ne more popraviti. Pri takem načinu dela s skupino na
voljo ni dovolj časa, da bi predavatelj spoznal skupino in jim v večji meri prilagodil tempo in
način dela. Zato je še toliko bolj pomembno, da se vnaprej skrbno pripravi na predavanje.
Pripraviti in strukturirati si mora natančen potek predavanja, kar vključuje časovni potek in
možne odzive poslušalcev ter kako bi le-te rešil, če bi do njih prišlo. Lastnost enkratnega
predavanja je tudi večja anonimnost predavatelja in manjša povezanost in poznanstvo
skupine, ki ji predava. Taka predavanja so po navadi namenjena zgolj predajanju informacij,
informiranju, vzgajanju in spreminjanju stališč. Predavatelj je, pri takšnem načinu dela,
primoran pridobiti podatke o velikosti skupine, njihovi povprečni starosti in nivoju njihove
izobrazbe, ni pa se mu potrebno podrobno vživljati v podatke o učni skupini. V veliki meri se
ravna le na podlagi svoje lastne presoje skupine in ne dejanskega stanja, saj ima premalo časa,
da bi skupino tako podrobno spoznal. Nov predavatelj težko odkrije značilnosti in notranje
povezave v skupini, ki je že izoblikovana, zato so predavanja največkrat le informativne
narave in ne poglobljena, kot so lahko večkratna predavanja, kjer se ima predavatelj možnost
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s skupino spoznati in bolj povezati. Predavatelj udeležencem prisluhne le do te mere, da jim
prilagodi težavnostno stopnjo predavanja in s tem zagotovi čim večjo kakovost samega
predavanja (Kranjc 1979, str. 140-143).
Pri večkratnem predavanju ima predavatelj možnost spoznati skupino, ki ji predava in ji
zato lahko prilagodi tempo dela, upošteva njihove značilnosti in želje ter predavanje prilagaja
sproti. Medsebojne vezi se ne spletejo le med posamezniki v skupini, ampak tudi med
predavateljem in skupino. Težnja predavatelja je, da se udeležencem čim bolj približa v
njihovih pričakovanjih in željah, saj s tem zagotovi večjo učinkovitost predavanj.
Komunikacija ne poteka le od predavatelja k udeležencem, kot pri enkratnem predavanju,
ampak se pletejo bolj poglobljene vezi, ki temeljijo na povezanost skupine, na njihovi
medsebojni interakciji, vtisih, preteklih izkušnjah ipd. Pri večkratnih predavanjih se lahko
spreminja tudi tempo predavanj, zaporedje podajanja snovi, kar je odvisno od pričakovanj
skupine (Kranjc 1979, str. 140-143).

4.3.3.1 Prednosti in pomanjkljivosti predavanja

Kot vse ostale izobraževalne metode, ima tudi predavanje svoje prednosti in pomanjkljivosti.
Pomanjkljivost te metode se v prvi vrsti kaže pri pasivnosti poslušalcev in posledično hitremu
upadu pozornosti, ki lahko vodi v slabše pomnjenje (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 72).
Problem se pojavi, ker udeleženci le poslušajo in pri predavanju niso aktivni ter zato
informacije prehajajo le preko enega čutnega kanala - sluha. Da se izognemo takšnim
neprijetnostim, je bolje, če se metodo predavanja kombinira še s katero od ostalih metod
izobraževanja odraslih, kjer so le-ti bolj aktivni. Problem lahko nastane pri transferu znanja in
pri dejanski uporabi znanja v določeni situaciji, ki ni identična tisti, ki je bila opisana na
predavanju. Ista metoda pa je lahko hkrati tudi najučinkovitejša metoda prenašanja znanja. Če
pri neki snovi ne obstaja učbenik, je metoda predavanja nenadomestljiva, saj je potem takem
edini vir podatkov, ki jih ima učeči se subjekt (Kranjc 1979, str. 147).
Glede na to, da je predavanje zgolj predajanje znanja s predavatelja na udeležence, ni
potrebno nikakršno dodatno gradivo, kar pa je lahko hkrati pozitivna in negativna lastnost.
Pozitivna je za predavatelja, saj mu ni potrebno razmišljati o dodatnem materialu, ampak je
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sam po sebi dovolj za prenašanje znanja. Pomanjkljivost pa je lahko ta, ki jo omenja Ličen
2008, da so potem poslušalci preveč pasivni in da ne pride do kasnejšega transfera.
Predavanja se, kljub svojim negativnim lastnostim, še zmeraj v veliki meri pojavljajo v
izobraževanju odraslih, saj so zelo učinkovita metoda, ko gre za prenos znanja, ki je že
strukturirano. Metoda predavanja je lahko zelo učinkovita, če ima predavatelj, ki znanje
predaja, široko znanje, saj potem lahko presodi katere so tiste informacije, ki bodo
udeležencem koristile in katere tiste, ki jih udeleženci ne potrebujejo (Govekar-Okoliš in
Ličen 2008, str. 72).

4.3.4

Metoda pogovora/razprave

Metoda pogovora oz. razprave je v izobraževanju odraslih zelo dobrodošla, zaželena in
pogosta metoda, vendar se zaradi njene zahtevnosti v praksi ne uporablja v tolikšni meri, kot
bi bila potrebna. Dostikrat se metodi v praksi izogibamo, ker se vse prepogosto lahko zgodi,
da se preveč oddaljimo od teme in potem učenje ni učinkovito. S pomočjo razprave odrasli
preverjajo veljavnost vsebin o katerih se učijo, vsebini nasprotujejo in svoje znanje
poglabljajo. Metoda je pomembna, ker udeleženci pri tem uporabljajo svoje dosedanje znanje
in izkušnje s področja trenutnega učenja (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 75).
V primerjavi z metodo predavanja je kot stopnjevanje, če je šlo pri metodi predavanja zgolj za
poslušanje in pasiven odnos udeležencev, se tu stanje spremeni, saj udeleženci postanejo zelo
pomemben del procesa. Metode ne smemo zamenjati z metodo pripovedovanja, ki je frontalna
oblika dela, medtem ko je metoda razgovora, metoda skupinskega del (Kranjc 1979, str. 150).
Razpravo štejemo med aktivne metode izobraževanja, saj predpostavlja sodelovanje vseh
udeležencev. Pri pripravi in vodenju razprave mora biti moderator pozoren na čas, s katerim
razpolaga, še posebej je to pomembno, ko se razprava oddalji od obravnavane teme. Takrat
mora moderator pogovor prekiniti in ponovno opozoriti na cilje, ki so bili pred razpravo jasno
začrtani. Delo moderatorja je, poleg povezovanja in vodenja pogovora, tudi povzemanje in
parafraziranje že povedanega, saj ima na tak način razprava vedno neko smiselno podobo in
daje občutek sprotnega ponavljanja in utrjevanja znanja. Pri ponavljanju moderator sproti
poudarja stvari, ki so bile pomembne in bistvene za dotično snov. Razpravo vodi z vprašanji,
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na podlagi katerih se razvije interakcija med udeleženci, ki podajajo svoja mnenja in poglede
na temo, ki je aktualna (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 75).
Metoda razgovora ima zelo širok krog uporabnosti. Lahko je uporabna za novo pridobivanje
znanja, za poglabljanje znanja, za utrjevanje znanja in ponavljanje učne snovi. Pri
izobraževanju odraslih je še posebno zaželena, ker poleg metode diskusije predstavlja eno od
naravnih metod, ki se pojavlja v vsakodnevnem življenju ljudi. S to metodo se lahko na zelo
primeren način predajo različna doživetja, izkušnje in vse kar so odrasli doživeli ob njihove
učenju, branju, ob gledanju filmov... Metoda razgovora se uporablja tako v formalnem
izobraževanju, kot je npr. seminar, tečaj, predavanje, kot tudi v neformalnem izobraževanju
(Kranjc 1979, str. 150 - 152).
Pogosto se metodo razprave ne uporablja kot samostojno metodo, ampak se jo kombinira še z
drugimi metodami izobraževanja. Ena izmed najbolj uporabljenih oblik razprave je tehnika
LTD (learning through discussion-učenje preko pogovora/diskusije), ki združuje skupinsko
učenje in metodo razprave. Pri takem načinu dela gre za učenje in spoznavanje snovi v
določeni učni skupini, vse pa temelji na pogovoru in skupinski dinamiki. Takšno skupino
sestavljajo posamezniki, ki jih druži določena tematika. Pri LTD-ju učenje skozi razpravo
poteka v sedmih korakih, ki pa sledijo predhodnem branju besedila, ogledu filma, opisu
problema ali obdelavi katere koli druge dokumentacije.
Faze LTD učenja skozi razpravo:
Prvo srečanje je vedno namenjeno spoznavanju in predstavitvi članov v skupini, če se seveda
skupina ne pozna že od prej, nato pa si med seboj razdelijo naloge. Naloge se vedno nanašajo
na predhodne obravnavano gradivo.
1. V skupini poiščejo neznane izraze s katerimi so se srečali in ji poskušajo pojasniti.
Lahko se tudi zgodi, da se pojavijo strokovni termini, ki vsem niso znani in jih je za
nadaljnje delo nujno potrebno obdelati in razložiti, da kasneje ne prihaja do nejasnosti.
2. Druga faza predpostavlja, da skupina poišče glavno sporočilo besedila, filma, zgodbe
ali katerega drugega gradiva, ki so ga predhodno obdelali in identificira problem.
3. V skupini razpravljajo o podtemah in opredelijo hipoteze.
4. Udeleženci vse svoje zaključke in ugotovitve do katerih so prišli, povežejo z drugimi
avtorji ter z izkušnjami drugih.
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5. V tem koraku udeleženci vse, kar so izvedeli, povežejo s svojimi izkušnjami in svojim
znanjem ter se odločijo katere informacije jim še manjkajo, da bi prišli do rešitve
problema in s tem do cilja učenja. Če ugotovijo, da jim katera informacija še manjka,
jo v tej fazi tudi poiščejo. To je tudi faza, ki lahko traja od nekaj ur do več dni, da
posamezniki najdejo vse potrebne informacije za rešitev problema.
6. Sledi ovrednotenje zapisanih in predpostavljenih tem ter shematski zapis vseh
ugotovitev.
7. Zadnja faza zajema ovrednotenje svojega dela (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str.
75).

4.3.5

Metoda dela s pisnimi viri

Za izobraževanje odraslih je metoda dela s pisnimi viri zelo pomembna, saj še vedno večinski
del informacij lahko najdejo prav v pisnih virih. Ta metoda je dostikrat prva metoda, s katero
se odrasli srečajo pri ponovnem izobraževanju. Odrasli lahko samostojno poiščejo
informacije, ki jih želijo v pisnih virih, kot so knjige, članki, časopisi, ipd.
Metoda dela s pisnimi viri je za odrasle praktična, saj si lahko sami, brez prisotnosti učitelja,
poiščejo informacije, ki jih potrebujejo. Članki, knjige, časopisi in ostali pisni viri so izdelani
sistematično in s tem posameznika vodijo skozi tematiko, ki ga zanima. Avtor pisnih virov
odraslega vodi skozi vsebino, s tem ko navaja dejstva, interpretira, razlaga ter dodatno
pojasnjuje, kjer se mu zdi to potrebno (Kranjc 1979, str. 180).
Metodo dela s pisnimi viri uvrščamo med metode izobraževanja odraslih, kjer je osnovni
izvor znanja neko objektivno sredstvo, se pravi znanje, ki je nekje zapisano. Pri tem je vir
znanja predmet (npr. učbenik, knjiga, članek, zapiski, skripta....) in ne neposredno andragoški
delavec/učitelj, ali drugi udeleženci v procesu učenja. Pri tem se samo izobraževanje
odraslega bistveno ne oddalji od zapisanega, zato mu učeči se subjekt težko doda še svoje
videnje. V tem primeru je učna vsebina prepuščena avtorju dela iz katerega odrasli črpa svoje
znanje. Učenje s pomočjo pisnih virov postane ustvarjalno takrat, ko odrasli kombinira več
različnih pisnih virov (Kranjc 1979, str. 181).
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Z vidika pogojev izvedbe, je to precej enostavna metoda dela z odraslimi. Glede na to, da je to
metoda, kjer po navadi vsak posameznik dela zase, si lahko odrasli sam po svoje razporedi
čas, kdaj se bo izobraževal, sam si organizira prostor, kjer bo potekalo izobraževanje, po
potrebi pa si lahko najde tudi še katerega drugega posameznika ali skupino posameznikov s
katerimi lahko gradivo predelujejo skupaj in se medsebojno dopolnjujejo (Brečko 2002, str.
55).
Metodo izobraževanja s pisnimi viri se lahko uporablja kot samostojno ali v kombinaciji s
katero od metod frontalnega dela. Kot smo že prej omenili, se metodo lahko učinkovito
uporablja pri metodi predavanja ali v kombinaciji z metodo pogovora. Lep primer
kombinacije dveh metod je LTD tehnika učenja, kjer je pisno gradivo podlaga za nadaljnje
raziskovanje in diskusijo.
Učni cilji so, pri tem načinu učenja, predvsem zbiranje informacij, pridobivanje znanja,
samostojno razvijanje strokovnosti in sposobnosti razumevanja napisanega ter razvijanje
samostojnega kritičnega mišljenja (Brečko 2002, str. 55).
Uporaba pisnih virov odrasle spodbuja k samostojnosti, samodisciplini in kontroli nad svojim
znanjem (Kranjc 1979, str. 180).
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II RAZISKOVALNI DEL
5

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Položaj Slovencev v drugi polovici 19. stoletja je bil z vidika razvoja slovenske kulture in
slovenskega jezika precej težak, saj smo spadali pod tedanjo Avstrijsko monarhijo. Ravno
težak položaj Slovencev je botroval k problematiki razvoja slovenske narodne identitete in
zavesti. Problem je nastajal, ker so imeli v 19. stoletju zelo malo literature v slovenskem
jeziku in ker so slovensko govoreči prebivalci pripadali predvsem nižjemu sloju prebivalstva,
ki pa je bilo v veliki meri zatirano. Težko rečemo, da v 19. stoletju Slovenci niso imeli
nikakršne literature, saj vemo, da začetki naše literature sicer segajo že v 16. stoletje, ko so jo
pisali slovenski protestanti, vendar je problem nastajal v tem, da je bila literatura namenjena
predvsem duhovnikom in tistim redkim obrtnikom, kmetom in drugim, ki so znali brati.
Ostala literatura je bila napisana v tujih jezikih, se pravi v jeziku tistih, ki so jih govorili
predstavniki višjih slojev.
V samem procesu prebujanja slovenske kulture in začetkih izobraževanja odraslih na
Slovenskem so, kot smo spoznali v teoretičnem delu, odigrale čitalnice in bralna društva
veliko vlogo. Njihova naloga je bila povezati Slovence, gojiti slovensko besedo in jim
vzbuditi občutke narodne pripadnosti. S tem, ko so se na Slovenskem začele razvijati čitalnice
in bralna društva, se je v večji meri začela razvijati tudi slovenska beseda in vzporedno
izobraževanje odraslih. Čitalnice so bile prostor, kamor so se ljudje hodili družit, poleg pa so
se neprestano neformalno izobraževali.
Iz literature smo poskušali razbrati položaj Slovencev v 19. stoletju, ko smo bili pod Avstrijci
in tudi opisali, kako je to vplivalo na razvoj slovenske kulture in prebujenje nacionalne
identitete. Iz omenjenega predpostavljamo, da so imeli Slovenci zaradi oteženega položaja,
tudi okrnjene možnosti za razvoj lastne kulture in slovenskega jezika.
V teoretičnem delu smo poskušali tudi ugotoviti katere so bile prve metode izobraževanja
odraslih, ki so se na Slovenskem uporabljale ter kako in ob kakšnih priložnostih so jih v
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čitalnicah in bralnih društvih po Slovenskem izvajali. Spoznamo, da so bile čitalnice ena
izmed prvih množičnih oblik izobraževanja odraslih na Slovenskem zato predpostavljamo, da
so bile tudi metode izobraževanja nekoliko manj kompleksne, kot so danes. Predvidevali smo,
da so uporabljali predvsem neformalno izobraževanje in predvsem masovne in skupinske
metode dela, kot so predavanja, govori, petje...

5.1 Predmet in cilji raziskave

V okviru raziskave smo za predmet našega raziskovanja vzeli analizo izobraževanja odraslih
v Narodni čitalnici v Ljubljani. V raziskovalnem delu nas bo predvsem zanimalo, katere
metode izobraževanja odraslih so uporabljali v Narodni čitalnici v Ljubljani. Zato se bomo, z
analizo zgodovinskega gradiva, osredotočili na odkrivanje in raziskovanje dejavnosti Narodne
čitalnice v Ljubljani. Zanimalo nas bo, kako so si v čitalnici prizadevali, da bi privabili čim
večji delež slovenskega prebivalstva in na kakšen način so poskrbeli za čim bolj razgibano
društveno delovanje. Zanimalo nas bo tudi, na katere teme in področja izobraževanja je
čitalnica dajala poudarek. Glede na dosedanje opisano predvidevamo, da so za to poskrbeli s
čim bolj pestrim programom dejavnosti in izborom literature, ki so ga ponujali
posameznikom, ki so se v čitalnico vključevali.
Glavni cilj raziskave je ugotoviti pojavnost posameznih pravil, dejavnosti in metod
izobraževanja odraslih v Narodni čitalnici v Ljubljani. Odrasli so se že v preteklosti
izobraževali iz različnih razlogov in potreb, zato nas bo zanimalo kakšni so bili glavni nameni
in cilji izobraževanja znotraj Narodne čitalnice v Ljubljani in katere metode izobraževanja so
pri tem uporabljali. Poskušali bomo ugotoviti, ali so bile to metode, ki so jih uporabljali
predvsem skupinske in množične, ali so uporabljali tudi katere individualne metode dela z
odraslimi.
Glede na položaj Slovencev v Avstrijski monarhiji, za katerega smo v teoretičnem delu
ugotovili, da je bil precej težak, nas bo zanimalo tudi kakšna je bila sestava članov Narodne
čitalnice v Ljubljani. Ugotoviti želimo predvsem to, ali je bil večinski del članov pripadnikov
višjega, srednjega ali nižjega sloja. Predvidevamo, da je bilo največ predstavnikov višjega
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sloja, ker so bila po navadi članstva draga, nobenega pa nismo pričakovali iz nižjega sloja, ker
v 19. stoletju velik del nižjega sloja sploh ni bil pismen.

5.2 Metodologija

Pri raziskovanju izobraževalne dejavnosti in metod izobraževanja odraslih v Narodni čitalnici
v Ljubljani bomo uporabili deskriptivno-kavzalno, ne eksperimentalno metodo. Gre za
analizo gradiva, kjer bomo proučevali razvoj, pravila Narodne čitalnice v Ljubljani,
ugotavljali članstvo, analizirali zapiske občnih zborov, iz katerih bomo ugotavljali dejavnosti
Narodne čitalnice v Ljubljani in njene izobraževalne dejavnosti. Osrednji del raziskovanja pa
bo analiza metod izobraževanja odraslih v Narodni čitalnici v Ljubljani.

5.3 Raziskovalna vprašanja

Raziskovalna vprašanja so:
•

Kakšen je bil razvoj in začetki delovanja Narodne čitalnice v Ljubljani?

•

Kakšna so bila pravila Narodne čitalnice v Ljubljani?

•

Kakšni so bili nameni in cilji Narodne čitalnice v Ljubljani?

•

Kako je bilo s članstvom v Narodni čitalnici v Ljubljani? Kakšna je bila
njihova socialna sestava?

•

Kakšna je bila organizacija delovanja Narodne čitalnice v Ljubljani iz
zapiskov občnih zborov?

•

Kakšna je bila izobraževalna dejavnost v Narodni čitalnici v Ljubljani?

•

Katere metode izobraževanja odraslih so uporabljali v Narodni čitalnici v
Ljubljani?

79

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)

80

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
6

ANALIZA NARODNE ČITALNICE V LJUBLJANI

6.1 Razvoj in začetki delovanja Narodne čitalnice v Ljubljani

Pri obdelavi podatkov Narodne čitalnice v Ljubljani, ki je bila ustanovljena januarja leta 1861,
se bomo osredotočili na analizo dokumentarnega gradiva iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana,
ki se je ohranilo do danes. Iz podatkov bomo poskušali razbrati pravila čitalnice, kakšni so
bili nameni in cilji Narodne čitalnice v Ljubljani. Zanimala nas bo socialna sestava članov,
prireditve ter katere metode izobraževanja odraslih so uporabljali. Izhajali bomo iz metod, ki
smo jih predhodno opisali.
Za nastanek Narodne čitalnice v Ljubljani so bila pomembna sestajanja »možakarjev«
(najverjetneje pomembnih mož) iz leta 1848, ki so se sestajali v sledečih kavarnah: »Gnezdo«,
»Lansel« in »Herman«, kjer so razpravljali o narodnih gibanjih in njihovih dogodivščinah v
tistem obdobju. Narodna čitalnica v Ljubljani je nastala po vzoru Narodne čitalnice v Trstu,
ko je lastnik kavarne »Slon«, gospod Zalar, vzel društvenike pod svojo streho in jim omogočil
društveno delovanje. Čitalnica je imela svoje prostore v prvem nadstropju Frančiškanske ulice
in na Dunajski cesti. Prostori so bili dovolj veliki, le dvorana je postala nekoliko tesna, ker se
je število članov naglo povečalo (ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Letopis) str. 23-28).
Čitalnica je leto dni (ustanovljena je bila leta 1861) gostovala pri »Slonu«, to pa je bilo tudi
prvo obdobje čitalnice. Drugo obdobje čitalnice se je pričelo jeseni 1862, ko se je preselila v
Souvanovo, prej imenovano dr. Rudolphovo hišo v Šelenburgovi ulici, kjer so imeli prostore
v prvem nadstropju. Čitalnica je v Souvanovi hiši doživela svojo »zlato dobo«. Leta 1863 so s
slavnostno »Besedo« svečano otvorili novo dvorano. »Vodnikova beseda«, ki je bila na dan
Svečenice, je imela poseben ugled in se mnoga leta ohranilo kot elitna pustna prireditev. Vse
narodno življenje je bilo v prvih letih te dobe skoncentrirano v Narodni čitalnici v Ljubljani,
ki je gojila glasbo (nekaj časa je imela celo svoj orkester), petje in gledališko dejavnost. Leta
1863 se je Narodni čitalnici v Ljubljani pridružilo še telovadno društvo Sokol, s katerim sta
se, z Narodno čitalnico v Ljubljani, začela v javnosti pojavljati skupaj in skupaj nastopati.
Problem je nastal, ko je začelo v Ljubljani nastajali toliko društev, da je postala Narodna
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čitalnica v Ljubljani ogrožena. Predstavniki Čitalnice so mislili, da ji bodo pomagali z
ustanovitvijo »Narodnega doma«, ampak je bilo po tem stanje le še slabše. Narodna čitalnica
v Ljubljani nikoli več ni uspela doseči takega odziva Slovencev, kot ga je imela v »zlati
dobi«, ki jo je doživela v obdobju gostovanja v Souvanovi hiši (ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E.
11 (Letopis, str. 23-28).
6.2 Pravila Narodne čitalnice v Ljubljani

Pravila Narodne čitalnice v Ljubljani so bila osnovana na podlagi seje dne, 2. januarja 1891,
sprejeta na podlagi občnega zbora dne, 7. Januarja 1891 in potrjena s strani vis. c. kr. dež.
vlade z razpisom dne, 29. januarja 1891 (LJU 273, 1. 11., str. 22). V pravilih Narodne
čitalnice v Ljubljani so zajeti nameni čitalnice, pravila za pristop v društvo, kdo so člani
čitalnice, pravice društvenikov, ... V nadaljevanju bomo našteli triindvajset točk pravilnika
Narodne čitalnice v Ljubljani.
V prvi točki pravilnika je bilo omenjeno, da je imela Narodna čitalnica v Ljubljani dva
glavna namena. Prvi namen čitalnice je bil branje časopisov in knjig, ki so pisani v različnih
jezikih, drugi pa je bil razveseljevanje z besedami, plesi, igrami in podobnimi prireditvami, ki
so družabnega značaja in so povezovali njihove člane. V tej točki je tudi omenjeno, da se
čitalnica tedaj ni vtikala v nikakršne politične stvari.
V drugi točki pravilnika so bili zajeti pogoji za pristop k članstvu Narodne čitalnice v
Ljubljani. Član čitalnice je lahko postal vsak, ki je bil polnoleten, za pristop pa je moral
društvenemu odboru oddati pisno prošnjo. Vsako prošnjo so obravnavali na odboru, odločitev
pa je bila tajna. Na podlagi prošnje so odločili ali je posameznik dosegal njihova pričakovanja
in so ga nato sprejeli ali ne.
Tretja točka pravilnika je določala, kdo je plačeval članarino. Člani so se delili na dve
skupini posameznikov, eni so bili plačniki, drugi pa so bili častni člani, ki niso plačevali
članarine. Člani, ki so plačevali članarino, so se delili še na domače in tuje člane.
Četrta točka pravilnika je natančneje določala, kakšna je bila višina plačila. Članarina je
bila letna in je znašala od 8 – 36 K (takratna denarna enota), potrebno pa jo je bilo plačevati
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vsaj za štiri mesece vnaprej. Častni člani niso plačevali nikakršne članarine, pripadale pa so
jim vse pravice, kot ostalim, ki so članarino plačevali.
V peti točki pravilnika je bilo določeno, da je vsak član društva prejel sprejemno pismo in
tiskana pravila Narodne čitalnice v Ljubljani.
Šesta točka pravilnika je določala pravice društvenikov, ki so bile naslednje:
1. branje časopisov in knjig,
2. prejemanje knjig in časopisov za domačo rabo po določenem vrstnem redu,
3. Svoje želje in pritožbe so lahko napisali v zato posebej pripravljeni knjigi,
4. Lahko so se pasivno in aktivno udeleževali občnih zborov in
5. V čitalnico so lahko vpeljali goste.
Sedma točka pravilnika je določala, da so se morali vpeljani gosti vpisati v posebno knjigo,
nato pa jim je pripadalo 14 dni uporabe čitalniškega gradiva in udeleževanje na čitalniških
prireditvah brezplačno.
Osma točka pravilnika je narekovala, da so se morali vsi člani strogo držati pravil Narodne
čitalnice.
V deveti točki pravilnika je bilo zapisano, da je moral vsak posameznik najmanj tri mesece
pred nameravanim odhodom, to pisno sporočiti odboru čitalnice ter da so vsakega člana, ki ni
plačal članarine, po dveh opominih izloči iz čitalnice. Če je član umrl, pa so se njegove
obveznosti do čitalnice takoj prekinile.
Deseta točka pravilnika je določala, kako in kdo voli predsednika in deset odbornikov
čitalnice. Odbor pa je naknadno izbral tajnika, blagajnika in knjižničarja.
Enajsta točka pravilnika je določala, da je predsednik vodil čitalnico po društvenih pravilih,
skliceval seje in občne zbore, podpisoval vse društvene dokumente ter vodil razprave. Če je
bil predsednik zaradi kakršnihkoli razlogov odsoten, ga je nadomeščal podpredsednik.
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V dvanajsti točki pravilnika je bilo določeno, kakšna dela je opravljal tajnik. Le – ta je
podpiral predsednika,

pisal zapisnike sej in odborov ter s predsednikom podpisoval

dokumente.
Trinajsta točka pravilnika je določala naloge knjižničarja. Ta je skrbel, da so časopisi in
knjige v redu in nepoškodovani.
V štirinajsti točki pravilnika so bile zapisane naloge blagajnika, ki je prejemal vse dohodke,
nakazila, ki jih je predsednik odobril ter bil odgovoren za društveno imetje. Njegova naloga je
bila še, da je občnemu zboru podal račun preteklega leta in proračun za prihodnje leto.
Petnajsta točka pravilnika je določala, da se je za oskrbovanje ostalih opravil volilo še
nekatere druge organe, ki pa so strokovnemu odboru poročali o svojih dejanjih.
Šestnajsta točka pravilnika je določala, da so bila vsa opravila odbora brezplačna.
V sedemnajsti točki pravilnika je bilo določeno, kako pogosto se je odbor sestajal in kakšne
so bile njegove naloge. Sestajali so se enkrat mesečno, če je bilo potrebno tudi večkrat. Na
sejah so se sklepali vsi pomembni dogovori v zvezi s čitalnico, za sprejetje vsakega dogovora
pa je bila potrebna navzočnost najmanj šestih odbornikov. O manj pomembnih stvareh se je
lahko odločal predsednik samo s tajnikom, vendar so morali to obravnavati na naslednji seji.
Osemnajsta točka pravilnika je določala, da so se morali vsi strokovni organi društva,
decembra javiti na rednem občnem zboru. Točka je določala tudi to, da so morali na zahtevo
najmanj 20 članov društva v petnajstih dneh sklicati sejo, ki je imela v naprej znan dnevni red.
Devetnajsta točka pravilnika je določala, da se mora ob razglasitvi rednega občnega zbora,
vedno priložiti tudi dnevni red zbora. Zbor se je vedno pričel z nagovorom predsednika in
nadaljeval s tajnikovim poročilom bilance. Zbor je izvolil tri člane društva, ki prejšnje leto
niso bili v odboru in so nato pregledali, potrdili in popravili račune.
Dvajseta točka pravilnika je dovoljevala spremembo tega pravilnika, ampak samo v
primeru, če sta se s spremembo strinjali najmanj dve tretjini navzočih v odboru.
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V enaindvajseti točki pravilnika je bilo zapisano, da je način glasovanja v zboru določal
predsednik, glasovanje pa je bilo vedno pisno.
Dvaindvajseta točka pravilnika je določala, da je pri glasovanju v zboru vedno obveljala
večina, edino v primeru, ko je bil rezultat neodločen, je imel glavno besedo predsednik
čitalnice, ki je odločil končni izid.
Zadnja, triindvajseta točka pravilnika je določala, če je društvo prenehalo z delovanjem, o
vsem premoženju odloča občni zbor. Kako se je imetje razdelilo, je odločala dvotretjinska
večina. Občni zbor je bil odgovoren tudi za reševanje sporov med društveniki.
(ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Izvestje), str. 22- 24).

6.3 Nameni in cilji Narodne čitalnice v Ljubljani

Iz pravilnika Narodne čitalnice v Ljubljani iz leta 1891 lahko ugotovimo, da so natančneje
opredeljeni le namen čitalnice ter pravice in dolžnosti članov. Iz prve točke pravilnika lahko
razberemo, da je namen čitalnice predvsem branje slovenskih in tujih časopisov ter knjig. Iz
tega lahko sklepamo, da so v veliki meri razvijali narodno zavest Slovencev, vendar pa se niso
zavzemali le za ta cilj. Sklepamo lahko tudi, da je bila njihova najpomembnejša metoda
izobraževanja, metoda dela s pisnimi viri.
V pravilniku ne zasledimo kakšni natančno so bili cilji čitalnice, niti točno katere metode
izobraževanja so uporabljali. Kot smo že omenili, lahko sklepamo, da so imeli najbolj razvito
metodo izobraževanja s pisnimi viri. Skozi celoten pravilnik so navedene pravice in dolžnosti
članov, ki so se delili na častne, zunanje in notranje. Razberemo lahko, da je bil edini pogoj,
za članstvo v Narodni čitalnici v Ljubljani, da je bil posameznik, ki se je želel včlaniti
polnoleten ter da je plačeval članarino (le-ta ni veljala za častne člane). Člani so imeli pravico
do branja in izposoje gradiva iz čitalnice, napisati pritožbe in pohvale v za to posebej
določeno knjigo, se udeleževati občnih zborov in vpeljati kakšnega novega člana v čitalnico.
Zapisano je, kakšno delo so imeli strokovni organi v čitalnici, kakšne so bile naloge občnega
zbora čitalnice in kakšne pravice ter kakšne dolžnosti so imeli vsi člani čitalnice. Natančneje
je zapisano, kdo in pod kakšnimi pogoji je lahko postal član društva in tudi kako je svoje
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članstvo prekinil. V pravilniku ni posebej poudarjena skrb za razširitev slovenskega jezika, saj
le tega ne postavlja v ospredje, ampak ob bok tujemu, kar ju dela enakovredna.
Na podlagi šeste točke pravilnika lahko sklepamo na metode izobraževanja v čitalnici, saj je
zapisano, da je čitalnica svojim članom pripravljala različne prireditve, kot so besede, plesi,
igre, govori ipd. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je šlo tako za frontalne metode, kot za
metode kjer je bila predvidena medsebojna interakcija med udeleženci. Predvidevamo lahko,
da so se na takšnih prireditvah odvijala predavanja in govori, ki so včasih prerastli v razgovor
in diskusijo, imeli pa so razvito tudi gledališko ter dramsko dejavnost. Glede na to, da je
imela čitalnica precej svoje literature, ki je bila članom na razpolago, sklepamo, da je bila zelo
razširjena tudi metoda izobraževanja s pisnimi viri. Glede na to, da je bilo v čitalnici kar
precej članov, lahko sklepamo, da so uporabljali predvsem metode masovnega in skupinskega
izobraževanja odraslih.

6.4 Člani Narodne čitalnice v Ljubljani in njihova socialna sestava

Seznam je zajemal 79 članov in članic. Poleg imena in priimka je bilo zapisano še njihovo
delovno mesto in naslov njihovega prebivališča (ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 5, str. 1-3).
Seznam članov Narodne čitalnice v Ljubljani je nastal leta 1940. Glede na to, da med viri ni
bilo nobenega drugega seznama lahko sklepamo, da je obstajal en seznam, ki pa so ga
dopolnjevali. Da so seznam dopolnjevali, lahko sklepamo tudi na podlagi tega, da je bil ročno
dopolnjen.
Število članov se je skozi obstoj Narodne čitalnice v Ljubljani precej spreminjalo. Stanje
čitalnice se je bistveno izboljšalo okrog 50-letnice Narodne čitalnice v Ljubljani, leta 1912.
Zapisno je tudi, da je bilo leta 1914 najboljše obdobje čitalnice. Problem je nastal v obdobju
med in po vojni, ko je bilo zatrto delovanje vseh društev, tako tudi Narodne čitalnice v
Ljubljani. Povojne razmere so Narodni čitalnici priporočale nove osnove, na katerih bi
postavila svoje temelje in s tem ponovno zaživela. Tako so leta 1921 predlagali nova pravila,
ki pa jih je 30. maja 1922 Pokrajinska uprava za Slovenijo tudi odobrila. Z novimi pravili je
čitalnica na novo zaživela in ponovno pridobila večje število članov (ZAL LJU 273, T. E. 1,
A.E. 10, str. 2).
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Po podrobnejši analizi seznama udeležencev iz Narodne čitalnice v Ljubljani lahko
ugotovimo, da so bili člani čitalnice v veliki večini predstavniki premožnejšega sloja, kar
sklepamo iz delovnega mesta, ki so ga opravljali. Med člani zasledimo zdravnike,
univerzitetne profesorje, bančne uradnike, odvetnike, veleposestnike, učitelje, veletrgovce...
ipd., nikjer pa ne zasledimo nobenega predstavnika kmetov. Iz tega lahko sklepamo, da
kmetje niso imeli dovolj denarja, da bi plačevali članarino in da so bili najverjetneje v veliki
večini nepismeni, oz. slabo pismeni.

6.5 Analiza zapisnikov občnih zborov in organizacija delovanja Narodne
čitalnice v Ljubljani

Analizirali bomo tri zapisnike občnih zborov Narodne čitalnice v Ljubljani. Zapisniki so bili
narejeni na občnih zborih 9. februarja 1931, 25. junija 1935 in 8. aprila 1940. Poskušali bomo
ugotoviti katere točke so bile na občnih zborih skupne in pri katerih so se zapisniki zborov
razlikovali.
Prva razlika, ki jo lahko opazimo je ta, da se zbori niso odvijali ob enakih urah in na isti
lokaciji. Prvi občni zbor se je odvijal ob 21.30 v kegljaški sobi restavracije Zvezda; drugi ob
18.15 v restavraciji Činkole in tretji ob 17.30 v Prešernovi sobi gostilne Mrak. Vsem pa je
skupno, da so se odvijali v Ljubljani. Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da Narodna
čitalnica v Ljubljani ni imela svojega stalnega mesta, ampak so za svoje dejavnosti vedno
poiskali mesto, ki je bilo dovolj veliko in primerno za njihove dejavnosti. V vseh treh
zapisnikih zasledimo, da je bil občni zbor sklican na podlagi objave v »Slovenskem narodu«
približno 10-14 dni pred samim zborom. Skupno jim je tudi to, da so se začeli eno uro
kasneje, kot je bilo to predvideno, saj naj bi bilo ob dogovorjeni uri še premajhno število
prisotnih in zato zbora niso morali pričeti. Zbori so se začeli s prvo točko dnevnega reda, ki je
bila pozdrav in nagovor predsednika. Ostale točke dnevnega reda so bile pri drugi in tretji seji
po večini enake, medtem ko so se pri prvi seji precej razlikovale. Prvi obravnavani zapisnik so
sestavljale popolnoma druge točke dnevnega reda kot ostala dva zapisnika (ZAL LJU 273, T.
E. 1, A.E. 2, str. 1-11).
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V prvem zapisniku so si sledile naslednje točke; 1. Poslovno poročilo načelstva, 2. Poročilo
društvenih preglednikov, 3. Izvolitev nadomestnih članov načelstva in treh računskih
preglednikov za tekoče leto, 4. Predlogi društvenikov, 5. Določitev ustanovine in društvenih
prispevkov, 6. Volitev petčlanskega sprejemnega odseka in 7. Slučajnosti (ZAL LJU 273, T.
E. 1, A.E. 2, str. 1-3).
V drugem in tretjem zapisniku pa so si sledile naslednje točke; 1. Pozdrav predsednika,
2. Branje zapisnika, 3. Poslovno poročilo društvenega načelstva, ki je bilo deljeno na:
poročilo tajnika, poročilo blagajnika, in poročilo gospodarja, 4. Poročilo društvenih
preglednikov, 5. Izvolitev treh računskih preglednikov za tekoče leto, 6. Samostojni predlogi
društvenikov, 7. Točki se razlikujeta; pri drugem zapisniku je bila proračun za tekoče leto
ter določitev ustanovine in letnih prispevkov za tekoče leto; pri tretjem zapisniku pa je ta
točka določitev ustanovine ter letnih prispevkov za tekoče leto, 8. Točka je bila pri drugem
zapisniku volitev sprejemnega odbora, medtem ko je ta točka pri tretjem zapisniku zadnja
in zajema slučajnosti, 9. Pri drugem zapisniku je bila to zadnja točka in zajema slučajnosti
(ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 2, str. 4-11).
Iz navedenega lahko sklepamo, da so imeli za podajanje zapisnikov izoblikovano določeno
obliko, ki so se je vedno držali. Glede na to, da se je oblika v drugem in tretjem zapisniku
ponovila, v prvem pa je drugačna, lahko predvidevamo, da so obliko zaradi določenih
dejavnikov skozi obdobje delovanja Narodne čitalnice v Ljubljani spremenili in poenotili za
lažji pregled in bolj utečen potek občnih zborov. Iz oblike zapisnikov je razvidno, da so vsak
zapisnik občnega zbora posebej zvezali in hranili z žigom. Opazimo tudi, da so bili zapisniki
vedno v dveh izvodih. Iz tega lahko sklepamo, da so imeli vedno rezervno »kopijo« za
primer, če se enemu izvodu karkoli zgodi, oz. če se ga izgubi, da zapisnik seje še vedno
obstaja.
6.6 Izobraževalna dejavnost v Narodni čitalnici v Ljubljani

Iz zgodovinskih arhivskih virov bomo poskušali razbrati katere metode izobraževanja so v
Narodni čitalnici v Ljubljani uporabljali. Glede nato, da je ohranjenih le malo virov in tudi ti
so težko dostopni, bomo poskušali razbrati iz vsega kar nam je bilo na razpolago. Pri analizi
metod se bomo osredotočili na zapisnik 75-letnice Narodne čitalnice v Ljubljani, na njihovo
88

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
publikacijo iz leta 1903 z naslovom Izvestje ter na Letopis narodne čitalnice v Ljubljani iz leta
1912.
Narodna čitalnica v Ljubljani je bila najstarejše slovensko društvo (ZAL LJU 273, T. E. 1,
A.E. 10, str. 1). Iz zapisnika 75-letnice Narodne čitalnice v Ljubljani lahko razberemo, katere
izobraževalne dejavnosti so v čitalnici potekale. Opazimo lahko, da so imeli precej pestro
izobraževalno dejavnost odraslih. V obdobju obstoja (od leta 1862 do leta1969) Narodne
čitalnice v Ljubljani so se vrstile naslednje izobraževalne dejavnosti:
1. Gledališke predstave v Narodnem gledališču v Ljubljani.
2. Povezovali so se s telovadnim društvom Sokol, kjer so gojili športne dejavnosti.
3. V pevskih društvih so imeli člani pevske zbore in orkestre.
4.

Dramatična društva, kjer so gojili dramsko igro in plese.

Na 75. obletnici čitalnice, so člani izrazili veliko naklonjenost »svoji materi čitalnici«, ki je
bila povod za ustanovitev vseh teh društev, kjer so nato njeni člani gojili gledališko, dramsko,
športno in pevsko dejavnost.
Poleg že naštetih izobraževalnih dejavnosti so se na dogodkih, ki jih je organizirala Narodna
čitalnica v Ljubljani, vrstila še predavanja in govori ter besede. Že v prvem letu obstanka
čitalnice je bilo prirejenih kar 13 besed, kjer so peli, se zabavali, brali in govorili tudi nekaj o
politiki. Zanimivo je dejstvo, da so imeli v svojih pravilih zapisano, da se v čitalnici in na
čitalniških prireditvah ni smelo govoriti o politiki, vendar se tega očitno niso držali in so na
besedah vseeno razglabljali tudi o politiki. Še bolj pa je zanimivo dejstvo, da so to tudi javno
zapisali in priznali, se pravi so kršili svoja lastna pravila.
Iz zapisnika je razvidno, da so imeli s pevskimi zbori nekoliko problemov, saj so želeli mnogi
tenoristi peti solo, pri tem pa so bili drugi užaljeni. Kot smo že omenili, je bila Narodna
čitalnica v Ljubljani zaslužna za nastanek mnogih društev, ki so gojila izobraževalno
dejavnost. Tako so pod okriljem Narodne čitalnice v Ljubljani nastala naslednja
društva:
1. Slovenska Matica, ki je bila ustanovljena leta 1863,
2. Južni Sokol, ki je bil ustanovljen istega leta kot Slovenska Matica,
3. Dramatično društvo, ki je bilo ustanovljeno 1866 in
4. Glasbena matica.
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Ta društva so bila »prvi otroci Narodne čitalnice v Ljubljani«(ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 10,
str. 1-3).
Če se osredotočimo še na poročilo v zborniku Izvestje, ki je bilo za leto 1902, zapisano dne,
21. decembra 1902, lahko ugotovimo, da so se v Narodni čitalnici v Ljubljani trudili, da bi
svojim članom nudili čim več dejavnosti na področju druženja in zabave, iz česar pa je
izviralo tudi izobraževanje odraslih in s tem metode izobraževanja odraslih v Narodni čitalnici
v Ljubljani. Razvidno je, da so 6. januarja leta 1901 v Narodni čitalnici v Ljubljani pripravili
promenadni koncert s plesom. Dne, 18. januarja in 8. februarja istega leta, so pripravili še dva
plesa, kjer je bil namen druženje in zabava članov čitalnice.
V letu 1901 so se vrstili tudi koncerti, ki so jih izvajali pod okriljem Narodne čitalnice v
Ljubljani in plesne vaje. Iz poročila lahko razberemo tudi to, da so imeli v Narodni čitalnici v
Ljubljani 57 raznovrstnih zabavnih ilustriranih in političnih časopisov (ZAL LJU 273, T. E. 1,
A.E. 11, str. 22- 24).

6.7 Metode izobraževanja odraslih v Narodni čitalnici v Ljubljani

Na podlagi teoretičnega dela in analize zgodovinskega gradiva lahko predvidevamo, da je šlo
pri aktivnostih in prireditvah v Narodni čitalnici v Ljubljani za veliko skupino ljudi oz.
množico, iz česar lahko sklepamo, da so bile metode izobraževanja na njihovih prireditvah in
pri njihovih aktivnostih predvsem skupinske in množične. Predvidevamo lahko tudi, da je šlo
predvsem za metode frontalnega dela z odraslimi (predavanja in govori). Glede na to, da so
imeli tudi precej veliko izbiro časopisov in ostale literature, lahko sklepamo, da so v čitalnici
spodbujali tudi individualno izobraževanje. Člani so si lahko literaturo sposodili tudi za
domov in so bili tako vedno na tekočem s sprotnimi novicami iz časnikov in časopisov ter se
sami poučili o stvareh, ki so jih zanimale.
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6.7.1

Metoda predavanja in govori

1. Besede
Besede v Narodni čitalnici v Ljubljani:
•

V prvem letu (1861) delovanja so imeli 13 besed.

•

Jeseni 1862 ob otvoritvi slavnostne dvorane v Souvanovi hiši.

Besede so prirejali tudi v sodelovanju z društvom »Južni Sokol«
•

17. april 1865 v deželnem gledališču v Ljubljani

•

Velika dobrodelna »Beseda« 2. april 1866, v korist bednim Dolenjcem.

•

15. april 1866, v gledališču v Ljubljani.

(ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Letopis) str. 26-27).
2. Prelog
Našli smo tudi en prelog, ki je bil uvod v slavnostno prireditev ob petdeset letnici Narodne
čitalnice, ki se je odvijala 5. in 6. januarja 1912 ( LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Letopis, str. 23).
Sklepamo lahko, da je imela ta pesnitev, ki jo je napisal gospod deželni poslanec E. Gangl,
nekakšno funkcijo govora ped samim pričetkom slavnostne predstave.
Pesnitev se je glasila takole:
» »Živeti!« - to najtežja je naloga;
a vera v lastno moč, kot grom topov
budi zaspance, bdečim daje silo,
ki dušo dviga, roke stiska v pest!
pred pol stoletjem je odznotraj ven
udarilo spoznanje z gromkim glasom:
če smo sposobni – stopimo na delo!
Smrt ali zmaga – druge poti ni!
Do brata brat, do sestre sestra v vrsto;
ljubezni in zvestobe trajna vez
v celoto druži vse; vsem ena mati,
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veselje skupno vsem, bolest vsem skupna!
O, idealna rodovina ti,
pozna te le preteklost naša jadna!
Kako beseda moja naj pove,
kar glas resnice neovržne kliče?
Kar danes smo, to smo sami iz sebe,
in kar imamo, smo sami si dali!
Kar bilo je od nas – zavist, sovraštvo;
pred nami dalek, dalek pot.
Nikjer nikogar, ki bi čutil z nami,
»Sloven« ustvaril samega je sebe!«
(ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Letopis, str. 23).
Kot lahko razberemo, ima takšna pesnitev funkcijo prebujanja narodne zavesti Slovencev in
rodoljubne navdušenosti. Gospod Gangl na kratko povzame položaj Slovencev, ki je bil težak
in jih nagovarja k optimizmu, ki pa ga je hitro prepodil cinizem realnosti. Pesem nagovarja k
temu, da je bil srečen tisti, ki je znal v tedanjem realnem svetu misliti idealno in delati/ravnati
realno.
3. Govori
Na petdeset letnici Narodne čitalnice v Ljubljani pa je imel slavnostni govor tudi gospod Peter
vitez Grasselli, ki je udeležence najprej nagovoril s stavkom »Velecenjena gospoda!« (ZAL
LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Letopis, str. 24)., kar izraža spoštovanje do vseh članov Narodne
čitalnice v Ljubljani.
V govoru je gospod Grasselli na kratko povzel zgodovino čitalnice in Ljubljane in povedal
kako je delovala v preteklih 50. letih. Povedal je, da je Ljubljana od leta 1861 štela približno
polovico manj prebivalcev, kot leta 1912 in da je imela v času praznovanja 50-letnice veliko
več društev za družabne namene, kot so jih imeli po drugih mestih na slovenskem ozemlju.
Ljubljana je imela casino, streliško društvo in filharmonično društvo. Največ Slovencev naj bi
bilo v filharmoničnem društvu, v preostalih dveh pa le nekaj. Povedal je tudi, da Slovenci od
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leta 1848-1849 niso nikjer nastopali samostojno, kar je v veliki meri »zadušilo« narodno
prebujenje in razvoj slovenske kulture. Leta 1858 naj bi Ljubljana videla slovesnost ob
stoletnici Vodnikovega rojstva, kjer se je na Vodnikovem rojstnem domu v Šiški, v
»stanovanjskem« gledališču odvijala slovesnost, ki jo je priredil dr. Lovro Toman. Kot
zanimivost je navedel, da je pri besedi nastopila tudi igralka nemške gledališke družbe.
Nemka je nastopila v nemi vlogi, ko je predstavljala »Slovenijo« in ovenčala Vodnikovo
podobo. Poudarek je bil na tem, da je bila slavnost ob Vodnikovi stoletnici leta 1858 zelo
pomemben trenutek slovenske narodne zgodovine, ki pomeni preobrat na bolje. Sledila je
kratka zgodovina, ki jo je zaznamovala vojna leta 1859, po vojni oktobrska diploma leta 1860,
ki pa ji je sledila še februarska ustava leta 1861 (ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Letopis, str.
23).
Na voljo smo imeli malo virov, iz katerih smo lahko razbrali kdaj in kje je Narodna čitalnica v
Ljubljani organizirala »Besede«, predavanja in govore. Iz ohranjenih virov lahko sklepamo
tudi na to, da so bili člani čitalnice pred samim plesom in koncerti deležni kakšnega govora,
ki je bil uvod v njihove nadaljnje dejavnosti, ki pa so bile bolj zabavne narave. Kot smo že v
teoretičnem delu omenili, so bili taki govori predvsem narodne tematike, s čimer so čitalnice
spodbujale razvoj slovenske kulture in krepile narodno zavest Slovencev. Na takih govorih so
obravnavali obstoječe stanje Slovencev in njihove kulture v tedanjem času. Glede na to, da je
bila čitalnica prostor, kjer so razvoj slovenske kulture spodbujali, so na predavanjih in
govorih najverjetneje obravnavali in spodbujali uporabo slovenskega jezika v vsakdanjem
življenju Slovencev, jim na kratko povedali seznam literature, ki jim je bila na razpolago,
odkrivali so zgodovino njihovih prednikov in govorili o njihovem trenutnem položaju...ipd.
Predvidevamo lahko tudi, da so na takšnih slovesnostih podali podatke o tem kdo so člani
čitalnice in jih spodbujali, da bi vključili čim več novih članov in s tem skrbeli za rast
slovenske kulture.

6.7.2

Metoda dela s pisnimi viri

1. Časopisi, ki so bili v čitalnici leta 1862:
I. Politični časopisi:
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1. Constitutionel (Pariz)
2. Glasnik dalmatinski (Zadar)
3. Historisch-polnische Blätter (Monakovo)
4. Hlas (Praga)
5. Laibacher Zeitung (Ljubljana)
6. Moravske Noviny (Brno)
7. Naprej (Ljubljana)
8. Narodne novine (Zagreb)
9. Narodni listi (Praga)
10. Novice (Ljubljana)
11. Neueste Nachrichten (Dunaj)
12. Politik (Praga)
13. Pozor (Zagreb)
14. Pražke Noviny (Praga)
15. Reform (Dunaj)
16. Slovo (Lvov)
17. Srbski dnevnik (Novi Sad)
18. Stimmen aus Inneröstereich (Celovec)
19. Tempo (Trst)
20. Trgovačke novine (Belgrad)
21. Vaterland (Dunaj)
22. Vidov Dan (Belgrad)
23. Volksfreund (Dunaj)
24. Wanderer (Dunaj)
25. Wiener Zeizung (Dunaj)
(ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Letopis, str. 30).
II. Podučni in zabavni časopisi:
1. Brejle (Praga)
2. Danica (Ljubljana)
3. Figaro (Dunaj)
4. Glasonoša (Karlovac)
5. Globus (Hildburghausen)
6. Humoristični list (Praga)
7. Illustrierte Zeitung (Lipsko)
8. Katolički list (Zagreb)
9. Mittheilungen des historische Vereins (Ljubljana)
10. Naše gore list (Zagreb)
11. Pokroh hospodarsky (Praga)
12. Poutnik od Otavy (Pisek)
13. Pozor (Praga)
14. Przyjagiel domovy (Lvov)
15. Russische Revue (Lipovski)
16. Slovenski glasnik (Celovec)
17. Slovenski prijatelj (Celovec)
18. Srbobran (Novi sad)
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19. Ueber Land und Meer (Lipsko)
20. Učiteljski tovariš (Ljubljana)
21. Verhandlungen der juristischen Gesellschaft (Ljubljana)
22. Victoria (Berolin)
23. Zeitschrift f. slawische Literatur (Budišin)
(ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Letopis, str. 30).
2. Časopisi, ki so se nahajali v bralni sobi v začetku leta 1903:
1. Agramer Tagblatt (Zagreb)
2. Alte und Neue Welt (Einsiedeln)
3. Amerikanski Slovenec (Illonis)
4. Bazar (Lipsko)
5. Buch für Alle (Stuttgart)
6. Dolenjske novice (Novo mesto)
7. Dom in svet (Ljubljana)
8. Domovina (Celje)
9. Edinost (Trst)
10. Fliegende Blätter (Mouakovo)
11. Für alle Welt (Berolin)
12. Gartenlaube (Lipsko)
13. Gorenjec (Kranj)
14. Illustrierte Frauenzeitung (Dunaj)
15. Illustrierte Welt (Lipsko)
16. Interessantes Blatt (Dunaj)
17. Jež (Ljubljana)
18. Jugend (Monakovo)
19. Kmetovalec (Ljubljana)
20. Laibacher Zeitung (Ljubljana)
21. Leipziger Illustrierte Zeitung (Lipsko)
22. Mir (Celovec)
23. Meggendorfer humoristische Blätter (Esslingen)
24. Narodnogospodarski Vestnik (Ljubljana)
25. Naša sloga (Pulj)
26. Neue frei presse (Dunaj)
27. НИВа (Petrograd)
28. Obzor (Zagreb)
29. Planinski Vestnik (Ljubljana)
30. Politik (Praga)
31. Popotnik (Maribor)
32. Primorec (Gorica)
33. Prosvjeta (Zagreb)
34. Rdeči prapor (Trst)
35. Rodoljub (Ljubljana)
36. Simplicssimus (Monakovo)
37. Slovan (Ljubljana)
38. Slovenec (Ljubljana)
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39. Slovenka (Trst)
40. Slovenski list (Ljubljana)
41. Slovenski narod (Ljubljana)
42. Slovenski pravnik (Ljubljana)
43. Soča (Gorica)
44. Tagespost (Gradec)
45. Učiteljski tovariš (Ljubljana)
46. Űber Land und Meer (Stuttgart)
47. Universum (Lipsko)
48. Volné smery (Praga)
49. Vom Felse zum Meer (Stuttgart)
50. Vienae (Zagreb)
51. Woche (Berolin)
52. Zeit, tednik (Dunaj)
53. Zlata Praha (Praga)
54. Zukunft (Berolin)
55. Zur guten Stunde (Berolin)
56. Zvon (Ljubljana)
57. Zvonček (Ljubljana)
(ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Izvestje, str. 12).
3. Časopisi, ki so bili naročeni leta 1911:
1. Agramer Tagblatt (Zagreb)
2. Alte und Neue Welt (Einsideln)
3. Amerika in Amerikanci (Celovec)
4. Arbeiter-Zeitung (Dunaj)
5. Buch für Alle (Stuttgart)
6. Carniola (Ljubljana)
7. Časopis jugosl. želez. uradnikov (Trst)
8. Dan (Ljubljana)
9. Dom in Svet (Ljubljana)
10. Edinost (Trst)
11. Fliegende Blätter (Monakovo)
12. Gartenlaube (Lipsko)
13. Illustrierte Zeitung (Lipsko)
14. Interessantes Blatt (Dunaj)
15. Jugend (Monakovo)
16. Laibacher Zeitung (Ljubljana)
17. Leipziger illustrierte Zeitung (Ljubljana)
18. Lovec (Ljubljana)
19. Meggendorfer Blätter (Monakovo)
20. Mir (Celovec)
21. Muskete (Dunaj)
22. Moderne Kunst (Berolin)
23. Napredna misel (Krško)
24. HaРОД (Sarajevo)
96

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
25. Naša sloga (Pulj)
26. Naši zapiski (Ljubljana)
27. Neue freie Presse (Dunaj)
28. Novi akordi (Ljubljana)
29. НИВа (Petrograd)
30. Obzor (Zagreb)
31. Orličan (Kostelci, Češko)
32. Ősterr. Rundschau (Dunaj)
33. Planinski Vestnik (Ljubljana)
34. Popotnik (Ljubljana)
35. Primorec (Gorica)
36. Prosvjeta (Zagreb)
37. TРИyσИa (Belgrad)
38. Simplicissmus (Monakovo)
39. Sloga (Krško)
40. Slovan (Ljubljana)
41. Slovenec (Ljubljana), 2 iztisa
42. Slovenska žena (Ljubljana)
43. Slovenski Branik (Ljubljana)
44. Slovenski Dom (Ljubljana)
45. Slovenski ilustr. tednik (Ljubljana)
46. Slovenski Narod (Ljubljana), 3 iztise
47. Slovenski pravnik (Ljubljana)
48. Slovenski učitelj (Maribor)
49. Soča (Gorica)
50. Slovenski Sokol (Ljubljana)
51. Tagespost (Graz)
52. Trgovski vestnik (Ljubljana)
53. Učiteljski tovariš (Ljubljana)
54. Űber Land und Meer (Stuttgart)
55. Union (Praga)
56. Universum (Lipovsko)
57. Veda (Gorica)
58. Vienac (Zagreb)
59. Von Fels zum Meer (Stuttgart)
60. Woche (Berolin)
61. Zadruga (Krško)
62. Zarja (Ljubljana)
63. Zlata Praha (Praga)
64. Zukunft (Berolin)
65. Zur guten Stunde (Berolin)
66. Zvon (Ljubljana)
(ZAL LJU 273, T. E. 1, A.E. 11 (Letopis, str. 31).
Iz virov, ki so nam bili na razpolago, smo imeli sezname časopisov, ki so bili v Narodni
čitalnici v Ljubljani na razpolago v letih 1862, 1903 in 1911. Iz tega nabora literature, ki je bil
v Narodni čitalnici v Ljubljani na razpolago v letih 1862, 1903 in 1911 lahko razberemo, da
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člani čitalnice niso imeli na razpolago le slovenske literature, ampak tudi tujo. Med
slovenskimi političnimi časopisi sta najbolj znana Novice in Naprej. Med poučnimi in
zabavnimi časopisi izstopajo Danica, Slovenski glasnik, Slovenski Prijatelj in Učiteljski
tovariš. V začetku leta 1903 lahko zasledimo, da so imeli na razpolago slovenske časopise,
kot so bili; Dolenjske novice, Dom in svet, Domovina, Jež, Gorenjec, Kmetovalec,
Narodnogosposki Vestnik, Planinski Vestnik, Popotnik, Rodoljub, Slovan, Slovenec,
Slovenski list, Slovenski narod, Slovenski pravnik, Učiteljski tovariš, Zvon in Zvonček. Leta
1911 pa so izstopali časopisi Dom in svet, Lovec, Naši zapiski, Novi akordi, Planinski
vestnik, Popotnik, Primorec, Slovan, Slovenec, Slovenska žena, Slovenski Branik, Slovenski
Dom, Slovenski ilustrirani tednik, Slovenski narod, Slovenski pravnik, Slovenski učitelj,
Soča, Slovenski Sokol, Trgovski Vestnik, Učiteljski tovariš, Zarja in Zvon.
Opazimo lahko, da je poleg literature v slovenskem jeziku na razpolago precej literature v
nemškem jeziku, kar ni nič nenavadnega, glede na to, da so bili Slovenci takrat pod Avstrijsko
monarhijo. Poleg nemških časopisov pa so bili na razpolago še časopisi v hrvaškem in
češkem jeziku. Sklepamo lahko, da so imeli v čitalnici toliko tujih časopisov zato, ker je bilo
samo slovenskih premalo in tudi zato, da so bili člani čitalnice lahko vedno na tekočem, kaj se
dogaja po svetu. Iz navedenega lahko sklepamo, da v Narodni čitalnici v Ljubljani niso
skrbeli le za razvoj slovenske kulture in spodbujali nacionalne identitete ter zavednosti
Slovencev, ampak so skrbeli za vsesplošno razgledanost članov čitalnice s tem, ko so jim
nudili čim večji nabor literature tudi s področja drugih držav in v drugih jezikih.
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ZAKLJUČEK RAZISKOVALNEGA DELA

S pomočjo analize zgodovinskega gradiva smo ugotovili, da je Narodna čitalnica v Ljubljani
nastala leta 1861 po vzoru čitalnice v Trstu. Njeno delovanje je najprej potekalo v prostorih
hotela »Slon«, kjer se je število članov toliko povečalo, da so se morali seliti v večje prostore.
Narodna čitalnica v Ljubljani je svojo dejavnost nadaljevala v prostorih Souvanove hiše, kjer
je tudi doživela najboljše obdobje svojega delovanja. Leta 1863 se je narodna čitalnica v
Ljubljani povezala s telovadnim društvom »Sokol«, s katerim sta se v javnosti pojavljala
skupaj. Delovanje Narodne čitalnice v Ljubljani je postalo ogroženo, ko so se začela v
velikem številu razvijati tudi druga društva.
Ugotovili smo, da je imela Narodna čitalnica v Ljubljani za lažje delovanje jasno oblikovana
in zapisana pravila svojega delovanja. Pravila so zajemala triindvajset točk, v katerih so bili
opredeljeni nameni in cilji čitalnice ter kdo in pod kakšnimi pogoji lahko postane član
Narodne čitalnice v Ljubljani. V pravilniku so bile določene pravice in dolžnosti društvenikov
ter kakšna dela so opravljali strokovni organi Narodne čitalnice v Ljubljani. Po pravilniku so
imeli strokovni organi in ostali člani čitalnice določeno, kakšne so bile njihove naloge in
kako pogosto so se sestajali na odborih ter kdo se je odborov moral in kdo se jih je lahko
udeleževal. Zelo pomembno je, da so imeli zapisane tudi pogoje, pod katerimi so si lahko
izposojali in brali literaturo iz čitalnice. V pravilniku pa so zajeli tudi čitalniško zabavne
dejavnosti, kot so plesi, prireditve, dramska in pevska dejavnost, ipd...
Iz pravilnika Narodne čitalnice v Ljubljani smo razbrali, da so bili natančneje opredeljeni le
namen čitalnice ter pravice in dolžnosti članov. Namen čitalnice je bil predvsem branje
slovenskih in tujih časopisov ter knjig, iz česar pa lahko sklepamo, da je bila v Narodni
čitalnici v Ljubljani zelo pomembna metoda izobraževanja odraslih, metoda dela s pisnimi
viri. Iz pravilnika ni jasno razvidno kakšni so bili cilji, niti točno katere metode izobraževanja
so uporabljali. Kot smo že omenili, lahko sklepamo, da so imeli najbolj razvito metodo
izobraževanja s pisnimi viri.
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Na razpolago smo imeli le en ohranjen seznam udeležencev Narodne čitalnice v Ljubljani, iz
katerega smo ugotovili slednje. Na seznamu je bilo vpisanih 79 članov in članic, ki so imeli
poleg svojega imena in priimka, zapisano še njihovo delovno mesto in naslov prebivališča. Po
podrobnem pregledu seznama članov Narodne čitalnice v Ljubljani smo ugotovili, da so bili
člani čitalnice v veliki večini predstavniki premožnejšega sloja, kar sklepamo iz delovnega
mesta, ki so ga opravljali. Med člani zasledimo zdravnike, univerzitetne profesorje, bančne
uradnike, odvetnike, veleposestnike, učitelje, veletrgovce, ipd., nikjer pa ne zasledimo
nobenega predstavnika kmetov.
Po analizi zapisnikov občnih zborov Narodne čitalnice v Ljubljani smo ugotovili, da se je
oblika zapisnikov pri drugem in tretjem zapisniku ponovila, kar nakazuje na neko poenotenost
zapisov za lažjo predstavo in večji pregled podatkov. Ugotovili smo, da se člani odbora niso
sestajali na enem mestu in vedno ob enakem času, vendar so lokacijo in uro občnih zborov
spreminjali. Občni zbori so bili deset do štirinajst dni v naprej tudi napovedani, na podlagi
objave v »Slovenskem narodu«. Spoznali smo, da so občni zbori zajemali pozdrav in nagovor
društvenega predsednika, poslovno poročilo društvenega načelstva, ki je bilo deljeno na:
poročilo tajnika, blagajnika, in poročilo gospodarja, društvenih preglednikov, izvolitev treh
računskih preglednikov za tekoče leto, samostojni predlogi društvenikov, proračun za tekoče
leto ter določitev ustanovine in letnih prispevkov za tekoče leto, določitev ustanovine ter
letnih prispevkov za tekoče leto ter volitev sprejemnega odbora.
Na žalost smo imeli na razpolago malo virov, vendar smo iz teh ugotovili, da je bila Narodna
čitalnica v Ljubljani najstarejše slovensko društvo, pod okriljem katere je tekom njenega
delovanja nastalo še mnogo drugih društev. Tako je Narodna čitalnica v Ljubljani leta 1863
ustanovila Slovensko Matico in Južni Sokol, leta 1866 pa je ustanovila Dramatično društvo in
Glasbeno matico. Ugotovili smo, da so se v obdobju od leta 1862 do leta 1969 v Narodni
čitalnici v Ljubljani vrstile izobraževalne dejavnosti, kot so gledališke predstave v Narodnem
gledališču v Ljubljani, povezovali so se s telovadnim društvom Sokol, kjer so gojili športne
dejavnosti, v pevskih društvih pa so imeli člani pevske zbore in orkestre ter imeli dramatična
društva, kjer so gojili dramsko igro in plese. Poleg že naštetih izobraževalnih dejavnosti pa so
se na dogodkih, ki jih je organizirala Narodna čitalnica v Ljubljani, vrstila še predavanja in
govori ter besede. Zasledili smo podatek, da je bilo že v prvem letu obstanka čitalnice
prirejenih kar 13 besed, kjer so peli, se zabavali, brali in govorili tudi nekaj o politiki.
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Ugotovili smo tudi, da je Narodna čitalnica v Ljubljani v sklopu izobraževalnih dejavnosti, ki
jih je nudila svojim članom, uporabljala metodo predavanja in govorov ter metodo dela s
pisnimi viri. Prvo metodo so uporabljali predvsem na prireditvah in občnih zborih, druga
metoda pa je bila uporabljena vsakič, ko so imeli člani čitalnice stik s pisnimi viri – časopisi
in ostalo čitalniško literaturo.
V Narodni čitalnici v Ljubljani so se trudili, da bi svojim članom nudili čim večje število
dejavnosti na področju druženja in zabave, iz česar pa je izviralo tudi izobraževanje odraslih
in s tem metode izobraževanja odraslih v Narodni čitalnici v Ljubljani.
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ZAKLJUČEK

Na podlagi začetnega, teoretičnega dela diplomske naloge lahko ugotovimo, da je bil položaj
Slovencev v drugi polovici 19. stoletja precej težak z vidika razvoja slovenske kulture in
slovenskega jezika, saj so spadali pod tedanjo Avstrijsko monarhijo. Problem pri razvoju
slovenske narodne identitete in zavesti se je pojavil zato, ker je bilo v takratnem obdobju na
razpolago zelo malo literature v slovenskem jeziku in ker so slovensko govoreči prebivalci
pripadali predvsem nižjemu sloju prebivalstva, ki pa je bilo v veliki meri nepismeno. Višji
sloj so sestavljali predvsem tujci, večinoma Nemci, v Primorju Italijani in v Prekmurju
Madžari. Takšna sestava prebivalstva na slovenskem ozemlju je botrovala k temu, da
Slovenci v tem obdobju niso imeli lastnega višjega sloja, s tem pa lastne kulture ter literature
v slovenskem jeziku. Začetki naše literature sicer segajo že v 16. stoletje, ko so jo pisali
slovenski protestanti, vendar je bil problem v tem, da je bila namenjena predvsem
duhovnikom in tistim redkim obrtnikom, kmetom in drugim, ki so znali brati. Ostala literatura
je bila napisana v tujih jezikih, tistih, ki so jih govorili predstavniki višjih slojev.
Problem v tedanjem času je predstavljalo tudi dejstvo, da je bil takrat na slovenskem ozemlju
uradni jezik nemščina, kar pa je bila še dodatna ovira za razvoj slovenskega jezika in kulture.
Slovenščina je imela tedaj tudi bistveno manjšo veljavo, saj se je uporabljala predvsem kot
pogovorni jezik preprostega ljudstva in ne kot uradni jezik, kar je bila nemščina, ki je bila
jezik zemljiških gospodov in se je uporabljala na uradih, v pisarnah deželnih ustanov, na
sodiščih ter za pisanje uradnih dokumentov.
Poleg očitnih jezikovnih razlik pa so nastajale tudi socialne razlike, ki so se kazale kot
nacionalne razlike med mesti in podeželjem. V mestih so živeli predvsem višji sloji
prebivalstva, ki so tvorili večino mestnega prebivalstva, kot pa smo že omenili med njimi ni
bilo Slovencev. Slovenski jezik in kultura sta se gojila na podeželju, kjer je bil nižji sloj in s
tem večinski del slovenskega prebivalstva.
Industrijska revolucija je pomenila napredek za razvoj slovenske kulture in slovenskega
jezika, saj je sprožila preseljevanje ljudi s podeželja v mesta. S tem se je začelo tudi v mestih
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uporabljati jezik priseljencev s podeželja, torej tudi Slovencev, ki pa so na ta način začeli
postopno razvijati meščansko inteligenco ter svojo kulturo in jezik. Na ta način se je za
Slovence začela borba za pravice slovenskega jezika in uveljavitev le-tega kot uradnega.
Takšna prizadevanja pa višjemu sloju niso bila po godu, zato so priseljencem še naprej
vsiljevali svojo voljo in svoja pravila. Položaj Slovencev za razvoj lastnega jezika in kulture
je zato ostajal še naprej zelo težak, višji sloj pa si je še naprej zagotavljal nadvlado. Omenjeni
položaj Slovencev v Avstriji v drugi polovici 19. stoletja je pomembno vplival na razvoj
nacionalne identitete Slovencev.
Pomembno vlogo pri razvoju slovenske kulture in začetkih izobraževanja odraslih na
Slovenskem so odigrale čitalnice, katerih naloga je bila povezati Slovence in jim vzbuditi
občutek narodne pripadnosti. Z razvojem čitalnic in bralnih društev na Slovenskem se je v
večji meri začela razvijati tudi slovenska beseda in s tem izobraževanje odraslih. To je bil
prostor kamor so ljudje hodili z namenom, da bi se družili, ob tem pa so se neformalno tudi
izobraževali. V čitalnicah so si prizadevali, da bi privabili čim večji delež slovenskega
prebivalstva, zato so poskrbeli za čim bolj razgibano društveno delovanje, ki je imelo
poudarek na kulturnem in družbenem življenju ter narodno-političnem prebujenju.
Odrasli so se že v preteklosti izobraževali iz različnih razlogov in potreb. Glavni namen
izobraževanja znotraj čitalnic je bil prebujenje in krepitev slovenske narodne zavesti ter
gojenje slovenske kulture. Ugotovili smo, da so se posamezniki v čitalnicah izobraževali na
različne načine in ob različnih priložnostih. V čitalnicah so se pojavljale neformalne oblike
izobraževanja, kot so predavanje, govori, petje, gledališka dejavnost, besede... Pri tem so
uporabljali različne metode izobraževanja odraslih, ki so bile primerne za večje skupine in
množice, saj je šlo vedno za izobraževanje večjega števila ljudi naenkrat. Na primeru Narodne
čitalnice v Ljubljani smo spoznali, da so uporabljali metode izobraževanja odraslih, kot so
metoda predavanja, govorov in metoda dela s pisnimi viri. Omenjene metode pa lahko
štejemo tudi med prve metode izobraževanja odraslih na Slovenskem.
S števila članov v Narodni čitalnici v Ljubljani lahko sklepamo, da so uporabljali predvsem
skupinske in množične metode izobraževanja odraslih, kot so različna predavanja in govori ter
tudi individualno metodo dela s pisnimi viri, ko so se člani čitalnic izobraževali sami ob
branju literature, ki jim je bila na razpolago. Izobraževalno dejavnost so izvajali v oblikah, kot
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so gledališka in dramska dejavnost, zbori, plesi, se pravi oblike, katerih prvotni namen je bil
druženje in zabava, poleg tega pa so imele tudi izobraževalno vrednost.
Ugotavljamo, da so imele čitalnice pomembno vlogo pri izobraževanju odraslih, saj so
spodbujale razvoj slovenske narodne zavesti s tem, ko so si prizadevale širiti slovensko
kulturo. To so počeli z mnogimi dejavnostmi, ki so jih organizirali v čitalnicah in pestro
literaturo, ki je bila članom na razpolago. V čitalnicah so uporabljali metode izobraževanja
odraslih, kot so metoda predavanja, govora ter metoda dela s pisnimi viri.
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Priloga 1: Zapisnik občnega
čnega odbora na dan 9. februar 1931
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( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
Priloga 2: Zapisnik občnega
nega odbora na dan 25. junija 1935
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
Priloga 3: Zapisnik občnega
nega odbora na dan 8. aprila 1940
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
Priloga 4: Seznam članov
lanov Narodne čitalnice Ljubljana

122

VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)

124

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
Priloga 5:Članek o 75 letnici Narodne čitalnice Ljubljana
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VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)

126

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
Priloga 6: Brošura Narodne čitalnice Ljubljana iz leta 1902

128

VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)

133

VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)
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VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)

139

VPLIV ČITALNIC
ITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode
ode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice
italnice v Ljubljani)

140

VPLIV ČITALNIC NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SLOVENSKEM
( Metode izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani)
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IZJAVA O AVTORSTVU

Spodaj podpisana, Maruša Mlakar, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom VPLIV
ČITALNIC

NA

IZOBRAŽEVANJE

ODRASLIH

NA

SLOVENSKEM

(Metode

izobraževanja v čitalnicah in primer Narodne čitalnice v Ljubljani), moje avtorsko delo in da
se strinjam z objavo na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko.

Ljubljana, 1. 10. 2010

Podpis:

