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Izvleček
Storitev svetovanja za branje zagotovo predstavlja pomemben del referenčne dejavnosti v splošni
knjižnici, a je tako v teoriji kot v praksi pogosto spregledana. Svetovalci za branje v Knjižnici Otona
Župančiča si želijo, da bi storitev postala bolj kvalitetna, uporabljena in priznana, ter da bi njeno
izvajanje potekalo bolj enostavno in sistematično. Namen magistrskega dela je bil na podlagi pregleda
literature in zbranih podatkov lastne raziskave poskusiti oblikovati dober in učinkovit model svetovanja
odraslim za prostočasno branje leposlovja, ki bi k temu tudi pripomogel. Zbiranje podatkov je potekalo
od 10. 6. 2019 do 5. 7. 2019, tako da sem vnaprej sestavljenih 17 vprašanj za intervju preko elektronske
pošte posredovala 5 knjižničarjem, ki delajo z odraslimi na oddelku za leposlovje v Knjižnici Otona
Župančiča (4 ženske in 1 moški). Rezultati raziskave prinašajo poskus modela, ki prepleta tri med seboj
prepletena področja: izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, izboljšave obstoječe
storitve (v živo in on-line) in integracijo v lokalno skupnost. Obeti za prihodnost so, da bi se dani model
kot primer dobre prakse udejanjil tudi v ostalih slovenskih splošnih knjižnicah in bi preko njega storitev
svetovanja za branje bolj zaživela.
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Abstract
Reader 's advisory is certainly an important part of reference activity in the public library, but it is often
overlooked in theory and in practice. Reading advisors in Oton Župančič Library want for service to
become more quality, used and reconized and for its implementation to be more simple and systematic.
The purpose of the master's thesis was attempt to create a good and efficient model for leisure reading
of adults in Oton Župančič Library, based on a review of the literature and collected data from my own
research. Data collection took place from June 10, 2019 to July 5, 2019 by forwarding 17 pre-written
interview questions via e-mail to 5 librarians working with adults in the literature department at the Oton
Župančič Library (4 female and 1 male). The results of the survey provide an attempt at a model that
combines three areas: education and professional development of employees, improvements to existing
services and integration into the local community. The outlook for the future is that this model would
be implemented as an example of good practice in other Slovenian public libraries and would make the
Reader 's advisory service more viable through it.
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1 UVOD
Storitev svetovanja za branje zagotovo predstavlja pomemben del referenčne dejavnosti v
splošni knjižnici, a je pogosto spregledana tako v teoriji, kot v praksi. Uporabniki knjižnice,
zlasti na oddelku za leposlovje, od knjižničarjev pričakujejo, da jim bodo znali svetovati za
naslednje branje, a sama izvedba je vse prej kot preprosta. Svetovanje od knjižničarja zahteva
kar nekaj izkušenj, strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, dobro poznavanje
knjižničnega gradiva ter poglobitev v samega bralca. Velik izziv je ob pravem času povezati
bralca s pravo knjigo, kompleksnosti procesa pa se zavedajo tudi v Knjižnici Otona Župančiča,
od koder je prišla pobuda za pričujoče delo. Tamkajšnji knjižničarji na oddelku za leposlovje si
želijo, da svetovanje za branje postane bolj kakovostna, uporabljena in priznana knjižnična
storitev in da njeno izvajanje za zaposlene poteka karseda enostavno in sistematično. Namen
mojega magistrskega dela je tako na podlagi pregleda literature in zbranih podatkov lastne
raziskave poskusiti oblikovati dober in učinkovit model svetovanja odraslim za prostočasno
branje leposlovja v Knjižnici Otona Župančiča, ki bi se kot primer dobre prakse lahko udejanjil
tudi v ostalih slovenskih splošnih knjižnicah in bi preko njega storitev svetovanja za branje bolj
zaživela.
Magistrsko delo je razdeljeno na tri dele. Prvi del je teoretičen in zajema pregled literature na
temo svetovanja za branje leposlovja skozi pravno formalni in zgodovinski vidik, referenčni
pogovor in orodja ter izobraževanje in kompetence svetovalcev za branje v splošni knjižnici.
Vključuje tudi pregled raziskav o pomenu prostočasnega branja in bralcih leposlovja ter
predstavitev leposlovja z vidika katalogizacije, klasifikacije, izbora in presojanja kakovosti.
Pregledanih je tudi nekaj obstoječih modelov in praks svetovanja za branje.
Drugi del je empiričen in predstavlja raziskavo, ki sem jo izvedla preko intervjuja s knjižničarji,
ki delajo z odraslimi na oddelku za leposlovje v Knjižnici Otona Župančiča. Cilj dane raziskave
je pridobitev boljšega vpogleda v dinamiko svetovanja za branje z vidika knjižničarjev, ki bi
služil kot usmeritev za oblikovanje modela svetovanja za branje. V ta namen sem si zastavila
naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Kakšni so pogledi knjižničarjev na vlogo, namen in zahtevnost svetovanja za branje?
RV2: Kakšni so pogledi knjižničarjev na izobraževanje, usposabljanje in kompetence, potrebne
za izvajanje svetovanja za branje?
RV3: Kakšni so pogledi knjižničarjev na dinamiko dela svetovanja za branje v zvezi z
reševanjem dilem, izdelovanjem in rabo referenčnih orodij, seznanjenostjo z bralnimi trendi in
interesi sodelavcev, branjem leposlovja in pogostostjo stika z bralci?
RV4: Kakšni so pogledi knjižničarjev na pomanjkljivosti obstoječe prakse svetovanja za
branje?
RV5: Kakšni so predlogi knjižničarjev za lažje in bolj kakovostno izvajanje svetovanja za
branje?
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V tretjem delu magistrskega dela pa sledi vizualna predstavitev mojega modela svetovanja za
branje, ki je namenjen: zaposlenim v knjižnici, da bi olajšal, izboljšal in sistematiziral njihovo
delo; akademikom s področja bibliotekarstva, da bi obogatili študijski program z več vsebinami
svetovanja za branje; posledično pa bi skozi podane predloge od njega imeli korist tudi
uporabniki knjižnice, ki bi bili bolj seznanjeni z delovanjem storitve, jo pogosteje uporabljali
in tako še večkrat uživali zadovoljstvo ob branju zanje pravih knjig.
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2 SVETOVANJE ZA BRANJE V SPLOŠNI KNJIŽNICI
Splošne knjižnice, kot jih opredeljujejo Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice
(2018), so organizacije, ki zbirajo, obdelujejo, hranijo, vzdržujejo, predstavljajo in posredujejo
knjižnično gradivo in informacije, omogočajo uporabo knjižničnega gradiva in zagotavljajo
vsakomur na svojem območju dostop do znanja, informacij in storitev. Te pa temeljijo na analizi
potreb prebivalcev lokalne skupnosti po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter
razvijanju pismenosti.
Temelj vseh pismenosti je bralna pismenost, ki pomeni, kot povzame Vilar (2017), zmožnost
posameznikov, da lahko z nenehnim razvijanjem bralnih kompetenc razumejo, kritično
vrednotijo in uporabijo prebrano ter branje tudi pojmujejo kot vrednoto. Prevzema vse
človekove dejavnosti, zato je kot taka bistvenega pomena za razvoj potencialov posameznikov
in njihovo uspešno vključevanje v družbo. Razvita bralna pismenost je tudi predpogoj za
udejstvovanje v bralni kulturi, ki odraža odnos posameznika in družbe do knjige kot medija in
branja kot procesa ter do njegove vloge pri pridobivanju znanja, razvedrilu in razvoju
posameznika. Ne nazadnje se, kot piše Novljan (2005), ena vodilnih teoretičark slovenskega
splošnega knjižničarstva, prav skozi pismenost udejanja pomen knjižnic, zato morajo spremljati
njeno stanje, če jo želijo razvijati in tako uresničevati posameznikove potrebe. Pri tem pa ne
gre za pasivno delovanje, temveč, kot meni Vilar (2017), morajo biti splošne knjižnice
proaktivni deležniki, ki se z aktivnim pristopom odzivajo na spremembe in potrebe uporabnikov
in tako pomembno prispevajo k razvoju bralne in informacijske pismenosti ter bralne kulture v
lokalnem okolju. Splošne knjižnice pa na to vplivajo z naslednjimi dejavniki (Vilar, 2017):
- Dovolj obsežna, vsebinsko raznolika in uporabniškim zahtevam prilagojena zbirka
knjižničnega gradiva.
- Prostorska, kognitivna in elektronska dostopnost bralnih virov.
- Spodbujanje uporabe virov s primerno opremo v ustreznem prostoru.
- Spodbude in pomoč pri izbiri gradiva, ki omogočajo svetovanje strokovno
usposobljenega knjižničnega osebja, strokovno obdelano gradivo v katalogu in drugih
referenčnih virih ter dobro predstavljanje virov.
- Usposabljanje bralcev za razvoj bralne pismenosti, vzpostavljanje in utrjevanje bralnih
navad ter razvijanje pozitivnega odnosa do branja in bralnega gradiva.
- Pridobivanje bralcev z ozaveščanjem o pomenu branja in motiviranje za branje skozi
različne promocijske dejavnosti.
- Povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov v lokalni skupnosti za uresničevanje
skupnih ciljev pri razvoju bralne kulture.
- Uporaba bralne aktivnosti pri usmerjanju v dejavnosti, kjer se zahteva raba pismenosti,
ter pri povezovanju ljudi, zdravljenju itd.
Tudi nova Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018) opredeljujejo
razvijanje bralne pismenosti in kulture kot dve izmed najpomembnejših knjižničnih vlog pri
spodbujanju branja kot estetske, etične, spoznavne, terapevtske in sprostitvene izkušnje, ki
pripomore k ustvarjalnemu razvoju in kakovostnemu preživljanju prostega časa posameznika.
Pomeni pa tudi promocijo pozitivnega odnosa do branja, razvoj bralnih interesov in bralne
pismenosti, izmenjavo bralne izkušnje, vključenost v sodobno bralno kulturo z neodvisno
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promocijo kakovostnih novosti na knjižnem trgu ter spodbujanje kritičnega mišljenja,
ustvarjalnosti, avdiovizualne kulture, medkulturnega dialoga in medgeneracijskega
povezovanja v lokalni skupnosti. Za uresničevanje dane vloge, knjižnica zagotavlja raznovrstne
bralne vire in pomoč pri uporabi knjižničnih storitev, iskanju knjižničnega gradiva ter
svetovanje pri izbiri in uporabi gradiva za branje. Prav tako spodbuja in omogoča različne
oblike izmenjave bralne izkušnje, seznanja uporabnike s sodobnimi kulturnimi tokovi, sodeluje
pri izvajanju bibliosvetovanja, promovira pozitiven pomen branja ter zagotavlja svetovanje,
pomoč in izobraževanje za razvoj bralne pismenosti (Strokovna priporočila in standardi za
splošne knjižnice, 2018).
Iz tega izhaja, da eno temeljnih in učinkovitih storitev v splošni knjižnici, ki podpira razvijanje
bralne pismenosti in kulture, predstavlja svetovanje za branje.
Svetovanje za branje, kot ga definira Saricks (2005), ena izmed pionirk tega področja, je
knjižnična storitev, namenjena odraslim bralcem prostočasnega branja. Uspešno svetovanje za
branje je tisto, pri katerem strokovno knjižnično osebje brez predsodkov pomaga bralcem
leposlovja in ne leposlovja zadovoljiti njihove interese in potrebe po branju za prosti čas. Za
kakovostno opravljeno storitev sta potrebna tako primeren izbor knjižničnega gradiva kot
strokovno izpopolnjeni knjižničarji. Pri tem pa imajo pomembno vlogo tudi splošne knjižnice,
ki že od nekdaj podpirajo in spodbujajo tako branje za pridobivanje informacij kot tudi za
prostočasno branje.
V preteklosti so se knjižnice bolj usmerjale k podajanju informacij glede strokovne literature,
manj pa je bilo poudarka na bralcih leposlovja. To se je spremenilo s prihodom svetovnega
spleta, ko knjižnica ni bila več vodilni ponudnik informacijskih storitev, število referenčnih
vprašanj se je zmanjševalo, zato je bilo potrebno razmisliti o novem pristopu do uporabnika.
Tako so storitve svetovanja za branje v knjižnici dobivale vse večji pomen. Kljub velikemu
razmahu tehnologije in elektronskega dostopa do informacij, branje še vedno predstavlja
priljubljeno prostočasno dejavnost in knjižnice ostajajo najcenejši hranitelj knjig. Izposoja
leposlovnega knjižničnega gradiva za prosti čas je glavni razlog obiska knjižnic, zato je
svetovanje za branje pomembna unikatna storitev, ki jo lahko opravlja le kvalificirano in
angažirano knjižnično osebje. Svetovalci za branje v knjižnici predstavljajo glavno vez med
prostočasnim gradivom in bralci (Saricks, 2005).

2.1KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED STORITVE SVETOVANJA ZA
BRANJE DOMA IN V TUJINI
Zagotavljanje svetovanja za branje tako za leposlovno kot ne leposlovno gradivo ni nova ideja.
Začetki uvajanja storitve v knjižnicah segajo že v drugo polovico 19. stoletja. Crowley (2005)
zgodovinski razvoj storitve razdeli v štiri faze. V prvi fazi, v času med letoma 1876 in 1920, ki
jo poimenuje izum svetovanja za branje, je imela dana storitev zlasti izobraževalno nalogo, kar
je posledica dejstva, da je bilo takrat veliko neizobraženih. Knjižnice so v tem času verjele, da
je tako za bralčevo dobro kot za dobro celotno nacije, pomembno, da same prevzamejo vlogo
učiteljev in vsem omogočijo osebnostno rast ter intelektualno razvedrilo. V tem duhu je na
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slovenskem prostoru bila leta 1911 ustanovljena Šentjakobska knjižnica, z namenom dvigniti
izobrazbo prebivalcev, njen fond pa je obsegal tako leposlovje kot poučne knjige (Škerl, 2011).
Veliko se je v tem času razpravljalo tudi o pomenu leposlovja, in sicer koliko je takšno branje
koristno samo po sebi in v kolikšni meri služi kot vabljiva podlaga za nadaljnje branje
strokovnega gradiva. V drugi fazi, v času med letoma 1920 in 1940, so storitve svetovanja za
branja postajale vse bolj organizirane in so predstavljale glavno komponento izobraževalne
vloge splošnih knjižnic. V slovenskem delavskem kulturnem mesečniku Svoboda so, kot piše
Škerl (2011), tako imeli tudi rubriko »Nove knjige«, ki je prinašala obvestila o knjižničarski
dejavnosti in kritike najpomembnejših knjig v slovenskem in tujih jezikih. Uvedena je bila z
namenom, da olajša nabavo in v poplavi najrazličnejših knjig pomaga knjižničarjem pri izbiri
kakovostne knjige tako za vzgojo kot tudi za razvedrilo delavcev. Z izborom literature so želeli
vzgojiti bralca, izogibali so se nabavi poceni literature, a hkrati so upoštevali tudi bralčeve
potrebe po razvedrilu. V tem obdobju je Ameriško knjižničarsko združenje oblikovalo program
Branje z namenom, preko katerega so bralci v anotiranih tematskih bibliografijah lahko našli
priporočila za branje glede na izbrano tematiko. Svetovanje bralcem je bila v tem času
specializirana storitev, ločena od ostalih, kjer so se knjižničarji osebno sestali z uporabniki, da
bi za njih oblikovali individualizirani bralni načrt. Poudarek je bil predvsem na uporabi ne
leposlovnega gradiva. Sprva so programi svetovanja za branje, kot je poročal Saricks (2005),
pokrivali sedem splošnih knjižnic v ZDA: Cleveland, Detroit, Indianapolis, Milwaukee,
Chicago, Cincinnati in Portland. Do leta 1936 je v ZDA svetovanje za branje ponujalo že okoli
50 splošnih knjižnic. Povečani rasti vključevanja dane knjižnične storitve lahko prepišemo več
vzrokov. Prvi je porast zaposlenih v splošni knjižnici, drugi je Velika gospodarska kriza, ki je
privedla do višjega deleža brezposelnosti in posledično več prostega časa, tretji pa začetek
sistematičnega raziskovanja odraslih bralcev in bralne pismenosti. Svetovalci za branje so
storitev jemali zelo resno in so močno verjeli, da lahko pravi izbor knjige bistveno pripomore
k samouresničevanju, razreševanju težav posameznika in k želji po nadaljnjemu izobraževanju.
V tretji fazi, v času med letoma 1940 in 1984, pod vplivom druge svetovne vojne, je zanimanje
za svetovanje za branje močno upadlo. Razvedrilno in izobraževalno nalogo splošnih knjižnic
je izpodrinila informacijska funkcija. Glavno poslanstvo je postalo služiti lokalni skupnosti kot
osnovni center zanesljivih informacij. Obstaja več razlogov za upad storitev svetovanja za
branje v tem obdobju. Knjižnice so bolj kot vsebinski poudarjale administrativno-tehnični vidik
svojega delovanja. Naraščalo je tudi število drugih ponudnikov storitev izobraževanja za
odrasle, s čimer so knjižnice dobile večjo konkurenco. Pomanjkanje stroškovne učinkovitosti
pri storitvi svetovanja za branje je upravitelje knjižnic vodilo do ideje o združevanju svetovalnih
storitev za branje v »službe za pomoč odraslim«, ki so opredeljene kot »knjižnične storitve za
stalno izobraževanje in kulturni razvoj odraslih«. Ta proces je močno zmanjšal število splošnih
knjižnic z zaposlenimi svetovalci za branje, prav tako pa je vplival na zmanjšanje deleža
človeških in finančnih virov, namenjenih podpori svetovanja za branje. V tem obdobju pa je
slovensko knjižničarstvo doživljalo velik strokovni in organizacijski razvoj. Leta 1947 je bilo
ustanovljeno Društvo bibliotekarjev Slovenije, leta 1961 je bil sprejet prvi slovenski Zakon o
knjižničarstvu, z uvedbo višješolskega knjižničarstva na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pa se
je v šolskem letu 1964/1965 začelo tudi prvo redno strokovno izobraževanje (Škerl, 2011). Do
leta 1956 je med slovenskimi bralci izrazito prevladovalo zanimanje za leposlovje, v šestdesetih
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in sedemdesetih letih pa je, podobno kot v tujini, bila nabavna politika v knjižnici intenzivneje
usmerjena k strokovni in znanstveni literaturi V četrti fazi, v času med letoma 1984 in 2005, je
ponovno zaživelo svetovanje za branje v splošnih knjižnicah (Crowley, 2005). K temu je veliko
pripomogla tudi ustanovitev okrogle mize za odrasle bralce (ARRT) l. 1984, ki preko različnih
delavnic, seminarjev in žanrskih študij še danes spodbuja razvoj veščin svetovanja za branje in
promocijo razvedrilnega branja v splošnih knjižnicah. Za to obdobje je tudi značilno, da je za
razliko od preteklega poudarjanja ne leposlovnega gradiva v ospredju leposlovje.
Zanimanje za svetovanje za branje in njegovo raziskovanje še vedno raste. Danes obstaja več
programov za usposabljanje svetovalcev za branje in referenčnih virov, vse več je tudi
organizacij, v katerih delujejo svetovalci za branje in znotraj katerih se odvijajo različni
programi izobraževanja, vezani na žanrsko poznavanje in vodenje bralnih diskusij. Razvoj
digitalne tehnologije pa je omogočil tudi delovanje spletnih storitev svetovanja za branje, s
katerimi se knjižnice lahko še bolj približajo sodobnemu bralcu. Zgodovinski pregled dobro
pokaže, kako se je spreminjala vloga svetovanja za branje. V preteklosti je prevladovala
didaktična vloga, saj so se svetovalci za branje videli predvsem kot učitelji, ki so vedeli, kaj je
dobro za bralce in so uporabljali predvsem strokovno gradivo, danes pa je poudarek bolj na
pogovoru z uporabniki o njihovih bralnih interesih in rabi leposlovja. In če so včasih bolj
ločevali dano storitev od ostalih, danes ni tako jasno zarisane črte. Svetovanje za branje se
izvaja tako na evidenci za izposojo kot na referenčnih pultih (Saricks, 2005). To je vidno zlasti
pri manjših knjižnicah, medtem ko pri večji knjižnici, kot je Knjižnica Otona Župančiča,
ločujejo pult za izposojo in referenčne pulte na oddelkih za strokovno gradivo in leposlovje.
Specializacija dela je nujna, kot omenja Škerl (2011), če želijo knjižničarji informatorji ob
vedno večji knjižnični ponudbi in vedno zahtevnejšemu delu z uporabniki zagotavljati
kakovostno izvajanje storitve.

2.2 REFERENČNI POGOVOR SVETOVANJA ZA BRANJE
Referenčni pogovor, kot ga definira Zupanič (1996), je pogovor med referenčnim
bibliotekarjem in uporabnikom, katerega namen je razkriti in razjasniti dejansko informacijsko
potrebo uporabnika ter mu pomagati pri iskanju informacij, s katerimi bi to potrebo tudi
zadovoljil. Gre za dvosmerni komunikacijski proces, skozi katerega prihaja do enakovredne
obojestranske izmenjave informacij s točno določenim namenom in strukturo. Tekom
referenčnega pogovora mora referenčni bibliotekar preveriti uporabnikovo poznavanje
predmeta iskanja, kontekst njegove informacijske zahteve ter morebitne časovne in finančne
omejitve, da bi lahko čim bolj učinkovito določil naravo, kakovost, obseg, nivo in informacij,
ki jih uporabnik želi in potrebuje. Zaželena je uporaba neformalnih konverzacijskih elementov,
ki v komunikaciji med referenčnim bibliotekarjem in uporabnikom ustvarijo bolj pozitivno in
sproščeno vzdušje.
Strukturno gledano, kot piše Zupanič (1996), referenčni pogovor sestoji iz treh korakov:
1. Korak Otvoritev pogovora oz. razjasnjevanje referenčnega vprašanja, ki zajema
neformalni začetek pogovora in predstavitev uporabnikovega začetnega vprašanja
(opredelitev, opis ali razprava o informacijski potrebi uporabnika). Namenjen je
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dobremu razumevanju informacijske potrebe uporabnikov knjižnice, saj ti niso vedno
sposobni zastaviti vprašanja, ki bi odražalo njihovo dejansko informacijsko potrebo.
2. Korak Oblikovanje iskalne strategije in iskanje relevantnih informacij predstavlja
bibliotekarjev zavesten pristop k procesu razreševanja uporabnikovega problema. Na
osnovi razjasnjenega referenčnega vprašanja in dobrega poznavanja informacijskih
virov določi iskalni pristop, ki je lahko sistematični ali hevristični, bibliografski ali
faktografski, zajema lahko ročno ali računalniško iskanje, iskanje po knjižničnih
katalogih ali iskanje po podatkovnih zbirkah. Izbran pristop vpliva na celoten potek
referenčnega pogovora.
3. Korak Posredovanje informacij uporabnikom oz. zaključek pogovora zajema
posredovanje priklicanih informacij uporabniku, ki mora nuditi obojestransko
zadovoljstvo sodelujočih. Pri uspešnem iskanju je treba doseči vzajemno soglasje o
ustreznosti priklicanih informacij, v primeru neuspešnega iskanja pa je rezultat
referenčnega pogovora lahko tudi napotitev uporabnika na alternativne informacijske
vire ali na drugo kompetentno osebo.
Glede na vrsto uporabnikove problemske situacije v knjižnici poteka več tipov referenčnih
pogovorov, eden izmed njih je tudi svetovanje za branje. Referenčni pogovor svetovanja za
branje je, kot ga opredeli Saricks (2005), pravzaprav komunikacija med bralcem in svetovalcem
za branje, pri čemer prvi opiše svoj bralni okus, navade in preference, drugi pa ga pozorno
posluša in predlaga možne naslove. A, kot dodaja Novljan (2018), pri tem ne gre za enosmerno
komunikacijo, temveč za sporazumevanje, kjer sta oba enakovredna sogovornika, zato se tudi
knjižničar marsičesa nauči od uporabnika. Uporabnikom niso vedno všeč vsa knjižničarjeva
priporočila, a vendarle skozi bralne nasvete običajno vrnejo manj neprebranih knjig, kot bi jih
z lastnim izborom, ki ga opravijo hitro in površno. Tudi kadar izbirajo knjige za sprostitev,
bralci cenijo strokovno izpeljan pogovor, knjižničarjevo razgledanost ter njegovo poznavanje
knjižnične zbirke in kakovosti knjižničnega gradiva. Tekom bralnega svetovanja je treba
uporabljati čim več odprtih vprašanj, ki bralcu omogočajo več svobode pri opisu bralne potrebe
(Zupanič, 1996). Namen svetovanja za branje pa ni le to, da bralec vzame in prebere
priporočeno knjigo, temveč tudi doseči, da se bo vrnil v knjižnico s povratnimi informacijami
o prebranem in prihajal po nasvete za branje tudi v prihodnje. Največji uspeh je ozavestiti
bralce, da je svetovanje za branje legitimna knjižnična storitev in knjižnica tisti prostor, kjer
bodo lahko vedno zadovoljili svoje bralne potrebe (Saricks, 2005).
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2.2.1 Priprava in izvedba referenčnega pogovora svetovanja za branje
Priprava na svetovanje za branje se, kot pravi Saricks (2005), začne že veliko pred dejansko
izvedbo referenčnega pogovora z bralcem. Ključ do uspešnega svetovanja je v tem, da se
svetovalec nauči razmišljanja o knjigah, pri čemer gre za tristopenjski proces. Najprej je
potrebno razmisliti, zakaj je določena knjiga dobro branje oz. zaradi katerih lastnosti bi lahko
pritegnila ostale bralce. Skozi branje svetovalec odkriva in prepoznava najbolj privlačne
elemente knjige ter jih skuša opisati. Prav tako pa se osredotoča tudi na tiste lastnosti knjige, ki
bi lahko nekatere bralce odvrnile od branja. V drugem koraku nato skuša prebrano knjigo
povezati z ostalimi naslovi in avtorji, ki nosijo podobne lastnosti dobrega branja. Razmišlja o
tem, katere so še podobne knjige, ki bi bralca pritegnile na enak način in zaradi katerih lastnosti.
V tretjem koraku nadaljuje svoje razmišljanje o tem, kako posamezni avtorji in naslovi
sovpadajo z določenim žanrom. Prepoznava tako podobnosti kot tudi razlike med avtorji in
naslovi znotraj žanra, kar omogoča boljše razumevanje le-tega.
Poleg mentalnih povezav, ki jih ustvarja svetovalec za branje, je za dobro pripravo zelo
pomemben tudi pogovor o knjigah. Gre za obojestransko izmenjavo predlogov za branje, preko
katerega se knjižničarji med seboj seznanjajo z novimi knjigami in pridobivajo bralno širino,
hkrati pa tudi bolj ovrednotijo svoje branje in si krepijo sposobnost opisovanja knjig. Dobra
priprava na referenčni pogovor zajema tudi pregledovanje izložb ter najbolj obleganih polic in
branih naslovov, seznanjanje z novostmi v knjižnici, spremljanje in beleženje referenčnih
vprašanj in pa vodenje lastne evidence o prebranih knjigah (na primer dnevnik branja, v
katerega bi knjižničarji vpisovali prebrano literaturo, krajše anotacije in razmišljanja ter občutke
o prebranem).
Izvedbo referenčnega pogovora svetovanja za branje lahko razdelimo na štiri korake (Readers’
Advisory Conversation, b. d.):
1. Pristop
Knjižnice morajo ustvariti atmosfero, ki spodbuja in vabi uporabnika k referenčnemu pogovoru.
Prostor mora biti vizualno privlačen z jasnimi oznakami, dobro založenimi izložbami in
primerno žanrsko razporeditvijo, kar uporabniku omogoča lažji dostop do knjižnične zbirke. V
bližini referenčnega pulta naj bodo udoben stol, tiskani priporočilni seznami in knjižne novice,
kar vzbuja večje zanimanje bralcev. Priporočljivo je tudi, da zaposleni nosijo priponke z
napisom »Vprašaj me« in s tem pokažejo, da se bralec lahko obrne k njim za pomoč. Prijazen
pozdrav in govorica telesa izkazujeta dobrodošlico, kar je nujno za bolj sproščeno počutje
bralcev. Z očmi vzpostavljeni stik je prvi, kot pravi Novljan (2018), ki uporabniku pove, ali je
pri knjižničarju zaželen, šele potem nastopi beseda, s katero knjižničar aktivno posega v
uporabnikovo izbiro. Ko bralec vstopi v prostor, mu je potrebno nameniti vso pozornost, odnos
pa mora biti vseskozi spoštljiv in vljuden. Mnogo bralcev ne pričakuje storitve svetovanja za
branje v knjižnici in misli, da iskanje bralnih nasvetov ni legitimna zahteva. Pogosto jih skrbi,
da bi vprašanje, povezano z leposlovjem, delovalo neresno, zato je naloga knjižničarja, da
aktivno pristopi do bralca in ga informira o obstoju dane storitve. Referenčna vprašanja, ki jih
pri tem lahko uporabi, so: Ali iščete kakšno določeno knjigo ali vam lahko jaz predlagam
knjigo? Želite kakšen bralni nasvet ali bi raje sami brskali med policami? Ali ste našli, kar ste
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iskali, ali vam lahko mogoče jaz kaj predlagam? Pristopiti je potrebno tudi do uporabnikov, ki
zapuščajo prostor brez knjige, in pritegniti njihovo pozornost.
2. Zbiranje informacij
Knjižničar z uporabo odprtih vprašanj (vprašanj, na katera ni mogoče odgovoriti samo z »da«
ali »ne«) prepoznava bralčeve potrebe in interese. Tovrstna vprašanja, ki omogočajo bralcu, da
se bolj svobodno izrazi, so denimo: Mi lahko poveste kaj več o knjigi, v kateri ste uživali? Kaj
vam je bilo všeč? Mi lahko poveste kaj več o vaših najbolj priljubljenih avtorjih? Zakaj? S
pozornim poslušanjem knjižničar ugotavlja, katere lastnosti knjige so pomembne za bralca.
Tekom pogovora uporabi tudi parafraziranje, s čimer preverja, če je prav razumel izražene želje
bralca. Npr. Videti je, da imate radi knjigo tega avtorja zaradi hitrega dogajanja in zanimivega
lika … ali ste razpoloženi za podobno branje ali nekaj popolnoma drugačnega? V proces
poizvedovanja se vedno vključi tudi bralca, kar daje večjo veljavo njegovim vprašanjem.
3. Podajanje bralnih predlogov
Potem, ko knjižničar zbere dovolj informacij o lastnostih knjige, ki so zanimive za bralca, se
loti iskanja predlogov za branje. Pri tem se ne osredotoči na eno popolno knjigo, pač pa bralcu
ponudi več možnosti. Hkrati mu da tudi vedeti, da si mu ni potrebno izposoditi nobene knjige,
če mu ni nič všeč, in lahko brez slabe vesti zavrne predlog. Bralcu je potrebno dati čas, da v
miru pregleda izbrane predloge.
4. Zaključevanje in spremljanje zadovoljstva
Knjižničar se vrne do bralca in spremlja njegovo zadovoljstvo z vprašanji, kot so: Ali se vam
podani nasveti zdijo zanimivi? Ali imate dovolj predlogov za izbiro? V kolikor je potrebno,
ponudi še nadaljnjo pomoč. Vedno je potrebno povabiti bralca, da se vrne s povratno
informacijo, saj je svetovanje za branje proces, v katerem svetovalec za branje poleg svojega
znanja, ki ga ima o prostočasnem branju, uporabi tudi informacije, ki jih v pogovor prinese
bralec. Cilj je vzpostaviti dolgotrajno vez med svetovalci za branje in bralci.
Osnovna pravila pri vodenju referenčnega pogovora svetovanja za branje povzame tudi Smith
(2015):
-

Poslušaj uporabnika, da bi izvedel, kaj rad bere.

-

Zanemari lastne bralne interese, razen če se ujemajo z bralčevimi.

-

V kolikor nisi prebral knjige, po kateri bralec sprašuje, skušaj raje pridobiti več
informacij, preden bi priznal, da nečesa ne veš.

-

Pozanimaj se, če bi bralec želel prebrati kaj od istega avtorja, preden to predlagaš.

-

Zapomni si, da veliko avtorjev piše različne žanre, zato ni nujno, da bodo tudi druga
dela istega avtorja ustrezala bralčevemu okusu.

-

Skušaj razumeti, da žanrski bralci običajno ne prebirajo vsega v žanru, zato najprej
skušaj izvedeti, katere podzvrsti imajo radi.

-

Knjižnični katalog uporabi šele takrat, ko si oblikuješ jasno predstavo o tem, kaj bi
bralec želel brati in vedno preveri svoje predloge v knjižnični zbirki.
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-

Vedno razloži bralcu, kako iščeš informacije, in jih nauči, kako lahko referenčno orodje
uporabijo tudi sami.

-

Skupaj z bralcem se sprehodi do knjižnih polic, da bi nadaljeval referenčni pogovor.

-

Predlagaj več kot en naslov, saj se s tem povečajo možnosti, da bralec najde nekaj, kar
mu bo všeč.

-

Za iskanje si vzemi čas in, če je potrebno, prosi bralca za več časa.

V okviru svetovanja za branja večkrat prihaja do situacij, zaradi katerih se knjižničarji znajdejo
v dilemi. Saricks (2005) ponuja možne predloge in načine za uspešno razreševanje le-teh.
-

Ko knjižničar ne pozna knjige oz. je ni prebral.

Ključna je sposobnost povzemanja bistvenih informacijah in lastnosti knjige skozi prebiranje
recenzij, referenčnih knjig o žanru, pogovore z bralci, še posebej tistimi, ki so oboževalci
določenega žanra, sodelavci, pa tudi uporaba veščin hitrega branja.
-

Ko knjižničar v tistem trenutku nima predloga za branje.

Začne s kroženjem med policami. Pregleduje izložbe, referenčne vire in vnaprej pripravljene
priporočilne sezname knjižnice.
-

Ko je govora o knjigah, temah, avtorjih, ki knjižničarju osebno niso všeč.

Osredotoči se na najboljše lastnosti knjige, o knjigah govori nepristransko in uporablja
nevtralne, neobsojajoče fraze.
-

Ko bralec zavrne nasvet za branje.

Knjižničar ni vsiljiv in ni užaljen. Pove bralcu, da se vedno lahko obrne nanj za pomoč, ko bo
potreboval kakšen nasvet.
-

Ko se pojavi vprašanje: Mi lahko priporočite kakšno dobro knjigo?

Pomemben je vnaprej sestavljen seznam dobrih knjig (ki so na splošno priljubljene med bralci).
Seznami naj bodo na voljo v več formatih in na razpolago bralcu, da jih vzame s seboj.
-

Ko ima bralec zelo ozek izbor bralnih preferenc in bralne omejitve.

Knjižničar vedno upošteva interese, okuse in potrebe bralcev. Nikoli ne obsoja, uporablja
umirjen ton govora in ima že vnaprej pripravljene sezname, npr. knjige, ki ne vsebujejo
nikakršnega nasilja, ali npr. knjige lažjega branja za uporabnike, ki imajo posebne potrebe.
-

Ko bralec vpraša, če je knjiga »varna«.

Knjižničar nikoli ne jamči varnosti knjig, temveč bralca vedno spodbudi, da se sam prepriča in
brez slabe vesti knjigo odloži in jo vrne, če ga kar koli zmoti. Tudi staršem svetuje naj najprej
sami preberejo knjigo, preden bi jo brali otrokom.
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-

Ko bralec sprašuje po podobnih avtorjih, z avtorjem, s katerim knjižničar ni seznanjen.

Knjižničar naj omenjenega avtorja preveri v referenčnih virih in razbere značilnosti pisanja, ki
so lahko primerljivi z drugimi avtorji. Posvetuje naj se s sodelavci. Bralcu lahko tudi pove, da
omenjenega avtorja ne pozna in ga prosi za več informacij o njemu.
-

Ko gre za seznanitev bralca z novo serijo knjig.

Knjižničar bralcu vedno predlaga knjigo, ki je najbolj priljubljena med bralci oz. naslov v zbirki
z najboljšimi kritikami, razen če bralec izrecno zahteva branje po vrstnem redu.
-

Ko gre za svetovanje leposlovja bralcem neleposlovnega gradiva in obratno.

Knjižničar izhaja iz lastnosti knjig, ki so bralcu všeč, in tako išče podobnosti med obema
vrstama gradiva. Lahko gre tudi za določenega avtorja, ki piše tako leposlovje kot ne leposlovje.
Koristne so tudi tematsko obarvane izložbe, ki jih sestavlja tako leposlovje kot strokovno
gradivo.
-

Ko gre za svetovanje nekomu, ki ni prisoten v knjižnici.

Knjižničar skuša izvedeti čim več o tem, kaj si oseba želi, in z njo lahko vzpostavi tudi
komunikacijo preko elektronske pošte. Pomaga si lahko že z vnaprej pripravljenim seznamom
dobrih knjig.
2.2.2 Referenčni viri in orodja pri svetovanju za branje
Knjižničarji morajo biti dobro seznanjeni s knjigami v knjižnični zbirki, da lahko uporabnikom
podajo kakovostna priporočila za naslednje branje. Najboljša so seveda priporočila iz prve roke,
a ker preprosto ni dovolj časa, da bi svetovalec za branje sam prebral vse knjige in pokril vse
različne interese bralcev, si za razširitev svojega znanja lahko pomaga z referenčnimi viri v
svoji zbirki. To so vsi informacijski viri, ki so namenjeni referenčni dejavnosti ((Kanič, Leder,
Ujčič, Vilar in Vodeb, 2011). Pri tem pa je zelo pomembno, kot pravi Saricks (2005), da so
knjižničarji dobro seznanjeni z vsebino referenčnih virov in vedo, kako jih učinkovito uporabiti
tekom referenčnega pogovora z bralci. Referenčni viri nudijo širši in hitrejši vpogled v različne
avtorje, naslove in žanre, njihova raba pa kaže tudi na večjo resnost in odgovornost svetovalcev
za branje do svojega dela in bralcev. Predstavljajo osnovno izhodišče svetovanja za branje, a
koristni so le toliko, kot je strokovno izpopolnjeno osebje, ki z njimi upravlja in jih uporablja
pri svojem delu.
Danes obstaja veliko referenčnih virov, zato jih je potrebno dobro ovrednotiti, preden se jih
vključi v referenčno zbirko. Znotraj njih je treba pregledati način dostopa do vsebine, povzetek
vsebine, vključenost opisa avtorjevega sloga pisanja in njegovega najbolj znanega dela, vidik
pisanja, ki ga zajemajo, in ne nazadnje tudi, kakšen je namen virov in dodana vrednost.
Povezave do kakovostnih referenčnih virov lahko knjižnica vključi tudi na svoji spletni strani,
tako da si z njimi lahko pomagajo tudi bralci (za primer glej Sliko 8).
Zelo koristno in učinkovito dopolnilo rabi referenčnih virov iz zbirke pa je tudi to, kot opisuje
Saricks (2005), da knjižničarji ustvarijo lastna referenčna orodja, ki pripomorejo tako k bolj
uspešnemu svetovanju za branje kot tudi k promociji knjižnične zbirke. Eden takih načinov je
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izdelava seznamov priljubljenih žanrov in avtorjev v posamezni knjižnici. Tovrstne informacije
se zbirajo preko spremljanja referenčnih pogovorov in beleženja informacij, preko različnih
vprašalnikov in tudi posvetovanja s sodelavci na izposoji in urejevalci gradiva o tem, katero
gradivo je največkrat izposojeno in rezervirano ter vedno znova postavljeno na knjižno polico.
Bistveno je, da je seznam aktualen in vselej na razpolago tako knjižničarjem kot bralcem.
Kreativen način je tudi izdelava kazalk, ki so priročne in vsebujejo strnjen seznam avtorjev in
naslovov, lahko na določeno temo ali glede na podobnost avtorjev, in lahko z njimi v roki bralci
brskajo med knjižnimi policami.
Najbolj kompleksen način ustvarjanja pa je pisanje anotiranih priporočilnih seznamov, ki
zahteva kar precej časa in dobrega premisleka. Najprej je potrebno izbrati temo, ki mora biti
dovolj aktualna, zanimiva in ravno dovolj široka, da omogoča raznovrstni nabor knjig. Nato je
potrebno izbrati kakovostne knjige (približno 20 do 25 knjig) znotraj tematskega okvirja, jih
prebrati in za njih napisati anotacije. Te morajo biti dovolj informativne, da bralcu pomagajo
pri izbiri, a hkrati dovolj skrivnostne in vabljivo napisane, da ohranjajo radovednost. Sledijo
natančno pregledovanje in urejanje seznamov ter priprava za tisk. V skladu z njimi se lahko
tudi postavijo tudi razne izložbe in bralni kotički z izbranimi knjigami. Gre za dragoceno
referenčno orodje, ki knjižničarjem omogoča, da se dobro seznanijo s knjižnično zbirko, bolje
razmišljajo in se pogovarjajo o knjigah in so tako bolj učinkoviti tekom referenčnega pogovora.
Pomembno pa je tudi za bralce, saj jim v poplavi najrazličnejših knjig olajša izbiro in jim hkrati
omogoča tudi večjo mero diskretnosti, če se o svojih bralnih interesih ne želijo pogovarjati s
knjižničarjem. Največji slovenski knjižni projekt na tem področju je spletni portal s
priporočilno literaturo Dobreknjige.si (2015), ki ga ustvarjajo slovenske splošne knjižnice, v
sodelovanju z literarnimi kritiki ter bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah.
Portal nastaja sproti in je namenjen promociji dobrega, v slovenskem jeziku dostopnega branja,
s poudarkom na sodobnem in najnovejšem leposlovju. Povezan je z vzajemnim sistemom
slovenskih knjižnic, COBIB-om in ga z vsemi anotacijami, z naslovnicami, z doživljajskimi
opisi, z informacijami o nagradah, z mnenji in ocenami bralcev, z literarnimi kritikami, s
predmetnimi oznakami, z neposrednimi povezavami do elektronskih knjig in s sklopom
relevantnih spletnih povezav tudi dobro dopolnjuje.
Zelo dragocen, a pogosto spregledan referenčni vir pa je, kot omenjajo Tarulli in Welch (2013),
samo knjižnično osebje. Timsko delo in posvetovanje s sodelavci je pri svetovanju za branje
zelo pomembno. Poleg izmenjave bralnih predlogov lahko zaposleni iz različnih vidikov
prispevajo koristne informacije, ki so svetovalcem za branje v pomoč. Katalogizatorji vidijo
prihod novosti v knjižnično zbirko in so lahko učinkoviti partnerji pri ustvarjanju priporočilnih
seznamov in ponujanju boljšega kataložnega zapisa. Zaposleni na evidenci za izposojo in
urejevalci gradiva so vsakodnevno v stiku s trendi branja, zato je posvetovanje z njimi lahko
dobra priprava na najpogostejša vprašanja bralcev. Povezovanje z informatiki in spletnimi
urejevalci lahko nudi boljšo tehnično podporo storitvi. Tudi zunanje povezovanje z zaposlenimi
v drugih knjižnicah skozi različna strokovna srečanja in delavnice lahko služi kot učinkovit
način izmenjave idej in dobrih praks.
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2.3 IZOBRAŽEVANJE IN KOMPETENCE ZA IZVAJANJE SVETOVANJA ZA
BRANJE V SPLOŠNI KNJIŽNICI
Svetovanje za branje je pomembno storitveno področje v knjižnici, ki vse bolj širi svoj osnovni
koncept v prakso, pri čemer pa je, kot piše Van Fleet (2008), nujno sodelovanje med profesorji
in praktiki. Iz tega vidika je zelo pomembno, da se poučevanje svetovanja za branje integrira v
predmetnik študijskega programa Bibliotekarstva in informacijske znanosti, kar omogoča
študentom dobro pripravo za uspešno bodoče delo v praksi. Tudi bralci in delodajalci, kot pravi
Watson (2000), želijo in pričakujejo dobro izobraženost knjižničnega osebja na področju
svetovanja za branje, a le redko je ta pridobljena med študijem. Tovrstne vsebine so namreč
manj zastopane v študijskih programih Bibliotekarstva in informacijske znanosti, to
pomanjkanje formalne izobrazbe pa lahko otežuje delo knjižničarjem zlasti pri svetovanju
leposlovja.
Opravljenih je bilo več raziskav, usmerjenih v preučevanje zastopanosti vsebin svetovanja za
branje in vključenih v študijski program bibliotekarstva in informacijske znanosti, ki so
pokazale, da je njihova zastopanost precej nizka. Tako Watson (2000) poroča, da jih je od 56
magistrskih študijskih programov akreditiranih s strani ALA le 14 ponujalo vsebine svetovanja
za branje. Tudi Shearer in Burgin (2001) sta pregledala pet najboljših študijskih programov
bibliotekarstva in informacijske znanosti ter ugotovila, da že same fraze, povezane z branjem,
skoraj niso omenjene. Izdelan je bil tudi vprašalnik, ki so ga poslali dekanom in direktorjem
ALA akreditiranih programov in je vseboval 11 tem svetovanja za branje. Respondenti (34 šol)
so za vsako temo odgovorili, če je vključena v njihov program ali ne in ali je to v okviru
obveznih ali izbirnih predmetov. Ugotovili so, da je vključevanje tem večinoma v okviru
izbirnih predmetov, manj pa skozi obvezne predmete, kjer bi študenti dobili boljše teoretske
osnove. V času raziskave, ki jo je skozi preglede spletnih strani akreditiranih študijskih
programov opravila Van Fleet (2008), se je stanje izboljšalo za približno 25 % več vključevanja
vsebin svetovanja za branje, kar pa je po mnenju avtorice še vedno premalo. Malo je tudi
zanimanja za tovrstne vsebine in njihovo poučevanje na doktorskih študijih, zaradi česar
študenti, ki jih področje svetovanja za branje zanima, doktorat opravljajo na drugih sorodnih
smereh. Tudi rezultati slovenske raziskave, o kateri piše Vilar (2017), opozarjajo, da obstaja
premalo možnosti za izobraževanje in usposabljanje, zlasti na področjih svetovalnega dela in
poznavanja literature. Slovenski tako dodiplomski kot podiplomski študijski program
bibliotekarstva ne vključuje predmeta, ki bi se konkretno nanašal na svetovanje za branje. Naj
pa bi bilo, kot pišejo Malec, Kavčič in Škvarč (2016), študentom bibliotekarstva ponujeno
sodelovanje pri oblikovanju knjižnih anotacij in vnosih prvih bralnih priporočil v portal
DobreKnjige.si., kar bi jim vsekakor omogočilo dober preizkus teorije v praksi in pridobivanje
pomembnih referenc za nadaljnje delo. Posledice pomanjkljivega izobraževanja se kažejo v
nezadovoljstvu knjižnic z usposobljenostjo strokovnih delavcev za delo na področju bralne
pismenosti in bralne kulture, kamor se umešča tudi svetovanje za branje.
Izsledki danih raziskav tako privedejo do vprašanja, zakaj svetovanje za branje kot ena izmed
osrednjih knjižničnih storitev ni bolj vključeno v izobraževanje.
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Vse se začne s tem, kot pravita Shearer in Bugin (2001), da so izobraževalne ustanove, že
zgodovinsko gledano, dajale veliko večji poudarek pridobivanju informacij in tehnologijam kot
svetovanju za branje. Podcenjuje se dejstvo, da ima tudi prostočasno branje izobraževalni
pomen. Še en razlog za zanemarjanje področja znotraj formalnega izobraževanja je tudi, kot
omenja Van Fleet (2008), da razvoj svetovanja za branje podpirajo zlasti praktiki v splošni
knjižnici skozi organizirana usposabljanja, delavnice in izdelana referenčna orodja. Na
svetovanje za branje se gleda kot na tehnično veščino, ki se jo lahko usvoji med delom in ne
zahteva predhodne formalne izobrazbe na tem področju. O velikem razkoraku med akademiki
in praktiki v splošnih knjižnicah pišejo tudi Anderson, Tarulli in Trott (2016), ki pravijo, da to
negativno vpliva na kakovost in razvoj dane storitve. V akademskem svetu se razvijajo nove
teorije in pristopi, s katerimi pa praktiki niso seznanjeni, zato na tem področju ne prihaja do
želenih pozitivnih sprememb.
Svetovanje za branje, kot piše Crowley (2014), izvira iz tihega znanja, ker je predvsem osebno
naravnano in močno zakoreninjeno v pridobljenih izkušnjah svetovalca za branje, zato ga je
precej težko popolnoma izraziti in posredovati naprej. Zapletenost procesa pretvorbe tega
tihega, nezapisanega in pogosto tudi nezavednega znanja strokovnjakov na tem področju, v
eksplicitno in zapisano obliko, zagotovo tudi vpliva na redkeje vključevanje svetovanja za
branje v formalno izobraževanje. Modeli izvajanja dane storitve, kot poroča Smith (2000), sicer
obstajajo, a je njihova implementacija v praksi večinoma nemetodična, neformalna in
prepuščena samoiniciativnosti knjižničarjev. Za sistematično uporabo modelov mora profesija
najprej jasno opredeliti, kakšna je narava vloge storitve svetovanja za branje, in kot drugo najti
način za prenos znanja praktikom. To se lahko stori s postopkom revizije prakse, pri katerem
združena skupina strokovnjakov s področja pregleda obstoječe stanje, opredeli najboljšo prakso
in skozi izdan priročnik določi znanja, spretnosti in stališča, potrebna za njeno implementacijo.
Takšen pristop je, kot omenja Smith (2000), uporabljen tudi pri razvoju kompetenčnega modela
»Pogovor z bralcem«, ki določa odnos, znanje in vedenje knjižničnega osebja za ustrezno
zagotavljanje storitve svetovanja za branje. Nastal je na podlagi ocenjevanja pričakovanih
kompetenc knjižničarjev skozi ogled posnetega stimuliranega referenčnega pogovora med
knjižničarjem in bralcem leposlovja. Opredeljeni so bili štiri sklopi kompetenc.
1. Dobro poznavanje leposlovnega in neleposlovnega gradiva
V ta sklop kompetenc spada dobro poznavanje in razumevanje tako leposlovnega kot
neleposlovnega gradiva na različne načine. Knjižničarji morajo razumeti kulturni kontekst
nastanka knjig, slediti trendom branja v knjižnici, ustrezno uporabiti referenčne vire in
povezovati priljubljene avtorje z različnimi žanri. Prav tako morajo prebirati recenzije vseh
žanrov, kazati navdušenje do branja in imeti lasten načrt branja.
2. Dojemanje bralcev kot ljudi in ljudi kot bralcev
Svetovalci za branje morajo razumeti, da bralna izkušnja ni omejena na besedilo, temveč ji
pravi pomen daje bralčeva interakcija s knjigo. Zavedati se morajo in spoštovati različnost
bralcev, ki berejo iz različnih razlogov in na različne načine. Pri podajanju predlogov za branje
je vedno treba upoštevati okus, potrebe in vrednote bralcev, njihove komentarje in vedenje pa
vselej sprejeti in razumeti.
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3. Razumevanje privlačnosti knjig
Svetovalci za branje morajo razumeti, da knjige privlačijo bralce iz različnih razlogov in se
naučiti, kako te privlačne elemente (liki, zgodba, tempo, jezik, čas, dogajanje ...) prepoznati in
opisati. Za uspešno pisanje anotacij in predstavitev knjig bralcem morajo znati razčleniti
posamezne naslove glede na njihove elemente privlačnosti.
4. Referenčni pogovor svetovanja za branje
Knjižničarji se morajo zavedati različnosti njihovih vlog kot svetovalcev za branje ali kot
informatorjev. Pri prvem so usmerjeni k iskanju pravilnega odgovora, medtem ko je pri drugem
v ospredju podajanje več možnosti in tem značilnostim se morajo ustrezno prilagoditi pri
opravljanju dela. Dobre komunikacijske veščine, kamor spada vzpostavitev prijazne
dobrodošlice, postavljanje odprtih vprašanj, nepristranskost pri podajanju predlogov in
upoštevanje vseh kriterijev in izraženih potreb bralcev, so ključne za vzpostavitev uspešnega
referenčnega pogovora.
Za uspešno vodenje referenčnega pogovora so zelo pomembne prave osebnostne lastnosti
referenčnega knjižničarja. Te, kot jih povzema Zupanič (1996), zajemajo dober spomin, točnost,
natančnost, urejenost, domiselnost, ustvarjalnost, radovednost, predanost poklicu, sposobnost
logičnega sklepanja in hitrega miselnega preskakovanja, razgledanost, komunikativnost,
sposobnost empatije, smisel za humor, potrpežljivost, prilagodljivost, vztrajnost, pripravljenost
pomagati, spodbujanje, vzdržljivost in vitalnost.
Tudi Novljan (2018) piše, da je kompetenten knjižničar informator oz. svetovalec za branje s
svojimi nasveti, pomočjo, strokovno podkovanostjo, z odzivnostjo in hitrostjo pri iskanju gradiva, za uporabnika oz. bralca zelo pomemben. Gre za strokovnjaka z najmanj višjo izobrazbo,
bolje z visoko, ki poleg knjižničarske profesije stalno razvija tudi veščine in znanja drugih ved,
s čimer se lažje odziva na raznovrstne potrebe okolja in posameznika. Odlikujejo ga široka
razgledanost, agilnost, aktivnost ter zmožnost uresničevanja lastne ustvarjalnosti in inovativnosti, ki ju spodbuja tudi pri uporabnikih. Sposoben je timskega dela in se brez zadržkov povezuje
s sodelavci svoje in drugih knjižnic ter s strokovnim in družbenim okoljem. Sprejema poslanstvo knjižnice in njenih vrednot ter se uresničevanja nalog loteva s preučevanjem in osmišljanjem, pri čemer je usmerjen tako v sedanje potrebe kot tudi v prihodnost. Knjižničar informator
je povezovalec bralcev in bralnih virov, ki z empatijo prispeva k razvijanju branja za razumevanje, kritično presojo in etično uporabo vsebine, na katero se osredotoča uporabnik in s katero
krepi domišljijo, razvija znanje, vedenje in razumevanje sveta. Za tako delo mora svetovalec za
branje znati opazovati, prisluhniti, opozarjati, razkrivati, uvajati in poučiti uporabnika, kako in
kje iskati ter izbrati knjigo.
Omenjenim kompetencam dajejo poudarek tudi sicer redki študijski programi, ki vključujejo
svetovanje za branje. Vsebina programa, kot poročata Van Fleet (2008), je precej raznolika,
interdisciplinarno zastavljena in prepleta konceptualni model s praktičnimi pristopi. Študenti
veliko berejo tako leposlovje kot neleposlovje, med branjem prepoznavajo elemente, ki
ustvarjajo privlačnost knjige, ter to spretnost dokazujejo s pisanjem anotacij. Poudarek je tudi
na predstavitvah knjig, pogovoru o knjigah in vodenju bralnih diskusij. Učne ure so tudi
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kreativno naravnane, saj študenti sami ustvarjajo referenčna orodja svetovanja za branje,
izdelujejo kazalke, razne brošure in spletne strani. Pomemben del poučevanja predstavlja tudi
podrobnejše spoznavanje referenčnih virov, ki jih študenti primerjajo in kritično vrednotijo.
Bolj praktični pristop formalnega izobraževanja zajema naloge, ki zahtevajo neposredno
interakcijo študenta z bralci in svetovalci za branje v knjižnici. Metode, ki jih pri tem uporabijo,
so natančno opazovanje knjižničarjev pri delu ali opazovanje z udeležbo, ko študenti v vlogi
uporabnika postavljajo vprašanja svetovalcem za branje in na podlagi tega ocenjujejo njihovo
delo. Pogosto uporabljene raziskovalne metode so tudi intervjuji s svetovalci za branje ali pa z
bralci. Pri slednjih študenti z njimi običajno opravijo dva intervjuja, enega pred in drugega po
izbiri bralnih predlogov, s čimer dobijo boljšo reakcijo in povratno informacijo bralcev. Na
koncu raziskav študentje tudi vedno vrednotijo sam proces in tako ugotavljajo, kaj je bilo dobro
in kaj bo bilo potrebno v prihodnje izboljšati.
Watson (2000) tako skozi pregled akreditiranih študijskih programov povzame sledeče teme, ki
se pojavljajo v kurikulih svetovanja za branje:
1. Promocija in vodenje branja, vključno z bralnimi seznami in pogovori o knjigah.
2. Spoznavanje referenčnih virov, tako tiskanih kot elektronskih.
3. Poznavanje aktualnih in retrospektivnih popularnih založb, vključno z majhnimi založbami.
4. Storitev svetovanja za branja skozi njeno utemeljitev in zgodovinski razvoj.
5. Obravnavanje bralne pismenosti, slogov in teorije.
6. Pomen bralnih skupin.
7. Spoznavanje in prakticiranje referenčnega pogovora svetovanje za branje.
8. Obravnavanje prostočasnega branja in z njim povezanih raziskav.
9. Preučevanje branja kot izkušnje.
10. Zgodovinski pregled splošnih knjižnic in leposlovja.
11. Obravnavanje popularne kulture.
12. Spoznavanje elementov privlačnosti knjige.
13. Obravnavanje kompetenc in spretnosti svetovalcev za branje.
14. Trženjske strategije.
15. Upravljanje z leposlovno zbirko.
16. Vrednotenje učinkovitosti knjižničnih storitev vključno s statistiko.
17. E-branje.
18. Razumevanje vloge knjižnice, vključno z oceno potreb, načrtovanjem in uporabniškimi
študijami.
19. Spletno povezovanje.
20. Poznavanje žanrske literature
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Saricks (2005) pravi, da je usposabljanje knjižničnega osebja za svetovanje za branje eno izmed
najzahtevnejših opravil. Zahteva veliko energije, navdiha in entuziazma. Večji poudarek se daje
temu, kaj se poučuje za razvoj potrebnih kompetenc in ne samemu načinu poučevanja. Glavni
cilji usposabljanja so pomagati knjižničnemu osebju in administratorjem prepoznati pomen in
potrebo po zagotavljanju storitve svetovanja za branje v knjižnici in jih ozavestiti o tem, da so
vprašanja, povezana z nasveti za branje, enakovredna vsem drugim vprašanjem ter zahtevajo
enako mero profesionalnosti in odgovornosti do dela. Doseči je potrebno, da so svetovalci
sproščeni, spretni in nepristranski v interakcijah z bralci in zagotoviti strategije, ki omogočajo
uspešno povezovanje bralčevih interesov, potreb, razpoloženja z naborom bralnih predlogov.
Razumeti je potrebno tudi koncept privlačnih elementov knjig in njegovo esencialno vlogo pri
svetovanju za branje. V skladu s tem, Saricks (2005) navaja 5 ključnih veščin. To so dobro
poznavanje gradiva v knjižnični zbirki, razmišljanje in pogovor o knjigah, učinkovita uporaba
referenčnih virov in kakovostno pisanje o knjigah.
Pomanjkanje formalnega izobraževanja na področju svetovanja za branje negativno vpliva na
kakovost in vlogo storitve. Tako Van Fleet (2008) našteje nekaj načinov za večjo promocijo
vključenosti svetovanja za branje v študijske programe:
-

določitev jasnih smernic, ki bi opredeljevale cilj storitve in usmerjale izobraževanje

-

zahteva delodajalcev po strokovno izpopolnjenemu kadru na tem področju

-

izdaja publikacij in brošur

-

povezovanje znotraj stroke in izmenjava dobrih praks

-

sodelovanje v odboru za akreditacijo študijskih programov

-

izkazano zanimanje za poučevanje svetovanja za branje v šolah

-

povezovanje teorije in prakse- knjižnice kot prostor za poučevanje in raziskovanje
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2.4 PROSTOČASNO BRANJE LEPOSLOVJA
Branje še vedno predstavlja eno izmed najljubših prostočasnih dejavnosti, zlasti branje
leposlovja, ki je v splošnih knjižnicah zelo priljubljeno. Iz tega vidika so v splošni knjižnici
ključne kakovostne storitve svetovanja za branje. Da pa bi dosegli kakovost storitev in
upravičili njihov obstoj, je nujno dobro poznavanje bralcev leposlovja in številnih pozitivnih
koristi, ki jih branje leposlovja prinaša. Pomembno pa je tudi vedeti, kako je leposlovje opisano,
organizirano in izbrano v splošnih knjižnicah.
2.4.1 Pomen prostočasnega branja leposlovja
Številne raziskave so pokazale, da prostočasno branje leposlovja prinaša mnoge pozitivne
koristi, ki pa so tako v knjižnicah kot v širši javnosti večkrat spregledane oz. podcenjene. S tem
pa se zanemarja tudi pomembnost vloge, ki jo imajo storitve svetovanja za branje v splošni
knjižnici. Z namenom, da bi prikazala upravičenost obstoja storitve, skušam v nadaljevanju iz
različnih vidikov osvetliti pozitiven pomen prostočasnega branja leposlovja.
Izbira leposlovnega gradiva za prosti čas oz. razvedrilo, kot poroča Ross (2000), pogosto
prinese koristne informacije, ne da bi jih bralci namerno iskali. Zbiranje informacij ni
namensko, saj bralci nimajo neposredne informacijske potrebe, a skozi prebrano uvidijo nekaj,
kar jim bo kasneje v življenju lahko koristilo. Bodisi se preko zgodbe poistovetijo s trenutno
življenjsko situacijo bodisi besedilo uporabijo za razumevanje še neznane situacije – zbrane
informacije so za bralce leposlovja v vsakem primeru dragocene. Udeleženci v raziskavi so
poročali o tem, kako so jim določene prebrane knjige resnično spremenile življenje, odprle nove
perspektive in razširile njihovo razmišljanje. Skozi prebrano so iskali rešitve za svoje probleme,
dobili moč za sprejem novih življenjskih odločitev ali našli potrditev, da so na pravi poti.
Podobno ugotavljata Trott in Smith (2009), ki omenjata, da bralci skozi prebiranje leposlovja
pobegnejo iz ozkega, omejenega pogleda na svet, in se odpravijo na kraj, kjer lahko doživijo
globljo povezavo s svojim notranjim jazom in se potopijo v svoj svet. Odzivi bralcev na isto
knjigo so lahko zelo različni, saj je bralna izkušnja individualen proces, pri katerem bralec skozi
interakcijo z besedilom išče pomen in koristne informacije v kontekstu lastnega življenja.
S hipotezo, da prostočasno branje ne prinaša zgolj razvedrila, pač pa pomemben del bralne
izkušnje, predstavlja tudi njegov izobraževalni pomen, je uporabniško študijo opravila tudi
Moyer (2007). Uporabljeni sta bili dve metodi, in sicer anketa, ki jo je izpolnilo 62 uporabnikov
(27 % moških in 73 % žensk) v dveh srednje velikih splošnih knjižnicah v ameriški regiji
Midwest, in naknadno opravljen intervju s sedmimi uporabniki. Postavljenih je bilo 14 trditev,
ki so jih anketiranci ocenjevali glede na mero strinjanja:
1. Branje leposlovja služi kot pobeg (87 % strinjanja).
2. Z branjem leposlovja se veliko naučim (81 %).
3. Branje leposlovja je zabavno (98 %).
4. Branje leposlovja mi pomaga razumeti svet (71 %).
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5. V glavnem berem leposlovje zaradi kratkočasenja (50 %).
6. Branje leposlovja je lahko dolgočasno (13 %).
7. Branje leposlovja je prijeten konjiček (95 %).
8. Po branju leposlovja se počutim bolj razumevajočega in lažje rešujem probleme (50 %).
9. Branje leposlovja je zgolj za razvedrilo (29 %).
10. Branje leposlovja ima nizko izobraževalno vrednost (5 %).
11. Branje leposlovja je prijeten del mojega življenja (96 %).
12. Po branju leposlovja imam občutek, da bolje razumem druge države in kulture (77 %).
13. Leposlovna vsebina nima nič skupnega z resničnim življenjem (0 %).
14. Pogosto povezujem prebrano v leposlovju z resničnimi novicami (67 %).
Rezultati, ki so bili obdelani s faktorsko analizo, so pokazali, da bralci cenijo tako izobraževalne
kot rekreativne vidike prostočasnega branja. A čeprav obstaja povezava med učenjem in
prostočasnim branjem, je to prej bolj pozitivna posledica za bralce kot prvoten namen. Tudi
skozi naknadno opravljene intervjuje so se udeleženci strinjali, da se razvedrilni in
izobraževalni pomen branja prepletata in so se skozi prostočasno branje tudi veliko naučili.
Dejali so tudi, da je učenje med branjem leposlovja veliko lažje in bolj zanimivo kot
tradicionalni načini učenja. V glavnem je šlo za bralce od otroštva, ki izhajajo iz družine bralcev,
pomemben del v njihovem življenju pa predstavljajo tudi knjižnice. Podobno kot pri raziskavi,
ki jo je izvedla Ross (2009), so tudi tu bralci omenjali, da jim je branje pomagalo pri
spoznavanju drugih perspektiv, predrugačilo njihov način razmišljanja in na splošno
pripomoglo k večji osebnostni rasti in razvoju. Izobraževalni pomen prostočasnega branja je
nazadnje povzet v štirih kategorijah.
1. Ljudje in odnosi. Ta kategorija je bila pomembna za mnoge bralce. Vključuje učenje o sebi
in drugih, spoznavanje, razumevanje, sočutje in interakcijo z drugimi ljudmi, pridobivanje
vpogleda v različne odnose in na splošno pomoč pri reševanju osebnih problemov. Vključuje
tudi učenje o lastni veroizpovedi pa tudi o verskih prepričanjih, ki jih imajo drugi ljudje.
2. Države, kulture in zgodovina. Ta kategorija je vključevala učenje o drugih državah, drugih
kulturah (bodisi v Združenih državah Amerike bodisi izven) in spoznavanje drugih časovnih
obdobij (zgodovinskih del v katerem koli delu sveta). Vključevala je tudi povezovanje
informacij, prebranih vsebin z novicami iz resničnega življenja.
3. Obogatitev življenja. Ta kategorija zajema bolj abstraktne vidike bralnih izkušenj in je v večji
meri posledica izvedenih intervjujev. Branje vodi do živahnejšega uma, povečuje »literarni IQ«,
besedišče, domišljijo in radovednost ter je bistvenega pomena za osebno rast in razvoj.
4. Različne perspektive. Ta kategorija vključuje učenje o različnih perspektivah, pa naj bo to
boljše razumevanje ljudi druge rase, družbenega razreda, kulture ali pa pridobivanje drugačnega
pogleda na politični problem oz. neki svetovni dogodek skozi branje o ljudeh, ki so bili vanj
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vključeni. Glavna posledica je, da so bralci spremenili način razmišljanja in si razširili svoja
obzorja.
Branje leposlovja vzbuja največ zanimanja tudi med slovenskimi bralci, saj, kot piše Kocijan
(1985), skozenj postajajo duhovno polnejši, čustveno in intelektualno bolj razgibani, estetsko
in etično bolj izpolnjeni in spoznavno bogatejši, zadovoljujejo pa tudi potrebe po zabavi in
razvedrilu. Že od leta 1973 se izvajajo raziskave bralnih navad med Slovenci, t. i. »Knjige in
bralci«, ki vseskozi ugotavljajo, da prevladujejo bralci leposlovja, in sicer je bil v prvi raziskavi
njihov delež 48 %, v drugi raziskavi l. 1979 se je povečal na 61 %, nato pa l. 1984 upadel na
45 % in leta 1998 znašal 49 % (Kocijan, 1999). Razlogi za branje leposlovja so vseskozi
podobni, in sicer se kot prevladujoča razloga izmenjujeta veselje do branja ter širjenje obzorja
in znanja. Rezultati kombinirane izvedbe spletnega in osebnega anketiranja, ki so jo v
sodelovanju s trženjsko, svetovalno in raziskovalno agencijo Valicon izvedli Kovač, Blatnik,
Rugelj, Rupar in Gregorin (2015), so pokazali, da največ bralcev leposlovja v povprečju na leto
prebere štiri do deset knjig, glavni razlogi za branje, ki so jih navedli, pa so veselje do branja
(32 %), širjenje obzorja in znanja (31 %), notranji mir in sprostitev (31 %) ter kratkočasenje v
prostem času (23 %). Skozi leta se je spreminjala tudi priljubljenost žanra, in sicer so včasih
prevladovali zgodovinski romani in povesti, nato so prvo mesto prevzeli ljubezenski romani in
povesti, v današnjem času pa so najbolj priljubljene kriminalke in detektivke. Najpogostejši
način dostopanja do leposlovnih knjig še vedno predstavlja izposoja v splošnih knjižnicah.
O izobraževalnem pomenu branja za razvedrilo oz. prosti čas piše tudi Constantino (1994), ki
pravi, da to zelo pomaga pri učenju jezika, čeprav bralci sami ne verjamejo. Poroča o svojih
treh tujih študentkah, ki so se podale v poizkus, da bodo izboljšale svojo angleščino z branjem
poljudnih revij in romanov, brez uporabe slovarja. Po šestih tednih je bilo njihovo razumevanje
besedil veliko večje, branje pa bolj hitro in tekoče. Izboljšale so slovnico in povečale besedni
zaklad, branje gradiva za razvedrilo pa jim je povečalo samozavest pri branju znanstvene
literature v angleščini.
Moč prostočasnega branja po lastni izbiri in za užitek je pogosto spregledana v šolah. Z
namenom, da bi ozavestil učitelje o koristnem vplivu prostočasnega branja, je Wilhelm (2016)
izvedel triletno kvalitativno študijo z 29 (10 moških in 19 žensk) srednješolci, ki so se
identificirali kot strastni bralci zlasti literarnih zvrsti, ki so v šoli značilno marginalizirane:
ljubezenski in fantazijski romani, distopija, grozljivke. Želel je razumeti, zakaj ti bralci berejo,
zakaj izberejo specifične žanre in kaj dobijo od branja tovrstnih besedil. Uporabljenih je bilo
več poglobljenih pol strukturiranih intervjujev. Glavna ugotovitev je bila, da prostočasno branje
po lastni izbiri prinaša pet različnih vrst užitkov:
-

poglobljen užitek igre (ki pride skozi močno vživljanje v zgodbo in povezovanje z liki);
intelektualni užitek (ki je usmerjen v učenje za reševanje problemov, predvidevanje
možnih rešitev in pridobivanje koristnih informacij);
družbeni užitek (ki se nanaša na korist branja za povezovanje z drugimi, spoznavanje
ljudi s podobnimi interesi in iskanje lastne identitete skozi lik);
užitek funkcionalnega dela (ki se nanaša na korist branja za boljše komuniciranje, večjo
ustvarjalnost, novo razmišljanje itd.;
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užitek notranjega dela (ki pomeni delo na osebnostni rasti in uresničevanju lastnih
potencialov, da bi postali najboljša verzija samega sebe).
Moč bralnega užitka tako ni le v tem, da spodbuja in motivira za branje, pač pa prinaša tudi
mnoge čustvene, psihološke, socialne in kognitivne koristi. Povezano je z večjimi bralnimi in
izobraževalnimi dosežki, s pismenostjo, s širjenjem besedišča, s pozitivnim odnosom do branja,
z bralno samozavestjo in ohranjanjem ljubezni do branja skozi celo življenje.
-

O rezultatih študije v okviru Univerze v Sheffieldu, ki priča o pomembnem vplivu branja
leposlovja, poročata tudi Usherwood in Toyne (2002). Skozi obsežen pregled literature, fokusne
skupine (30) in anketo so obravnavali vprašanje, kaj motivira odrasle za branje domišljijske
literature (leposlovje, drame, poezija). Vključeni so bili tako uporabniki kot neuporabniki
storitev splošnih knjižnic. Poleg pridobivanja praktičnega znanja in osebnega razvoja je bilo pri
zbiranju podatkov jasno, da ljudje iz različnih razlogov čutijo potrebo, da z branjem pobegnejo
tegobam vsakodnevnega življenja, kot so monotona rutina, depresivno razpoloženje, praznina
in osamljenost.
Odnos med prostočasnim branjem in osamljenostjo starejših ljudi pa je v ospredju prve tovrstne
raziskave, o kateri poročata Rane-Szostak in Herth (1995). Postavili so si naslednja
raziskovalna vprašanja: kakšna je korelacija med prostočasnim branjem in osamljenostjo v
poznejšem življenju, kako nanjo vpliva vrsta gradiva za branje in s katerimi dejavniki je
povezana osamljenost. V ta namen je bilo v veliki veteranski bolnišnici opravljenih 195
intervjujev z ameriški prebivalci, starimi med 65 in 92 let (124 moških in 71 žensk), ki so živeli
v svojih domovih. S pomočjo ocenjevalnih lestvic so izmerili funkcionalno in mentalno stanje
udeležencev ter stopnjo osamljenosti. Rezultati, ki so bili pridobljeni z analizo variance
(ANOVA), so pokazali, da je bil pri udeležencih, ki so pogosteje brali, občutek osamljenosti
manjši. Tudi v primerjavi z ostalimi prostočasnimi aktivnostmi se je branje izkazalo kot zelo
pomembna opora za premagovanje občutka osamljenosti.
Branje leposlovja, kot pišejo Tamir, Bricker, Dodell-Feder in Mitchell (2016), pa lahko precej
izboljša tudi socialno kognitivne sposobnosti. Posamezniki, ki veliko berejo, imajo večjo
zmožnost razumevanja tako lastnih mentalnih in čustvenih stanj kot tudi stanj drugih. V dani
raziskavi je bila postavljena je bila hipoteza, da branje leposlovja stimulira privzeto možgansko
omrežje. Ta se aktivira zlasti takrat, ko se posameznik zatopi v lastni svet, sanjari in hipotetično
razmišlja, moralno presoja, obuja spomine na preteklost ali mentalno načrtuje prihodnost. V
raziskavo je bilo vključenih 26 udeležencev (16 žensk in 10 moških), starih med 19 in 26 let,
ki so opravili funkcionalno magnetno resonanco (fMRI), medtem ko so brali literarne odlomke.
Šlo je za štiri tipe odlomkov (skupno 52), ki so bili bodisi konkretni/socialni,
konkretni/nesocialni, abstraktni /socialni in abstraktni/nesocialni. Pokazalo se je, da se privzeto
možgansko omrežje dejansko različno odziva na literarne odlomke glede na vsebino oz. tip
odlomka in torej razlikuje med socialnimi in nesocialnimi dogodki. Socialna stimulacija skozi
branje leposlovja je pozitivno povezana z bolj razvito teorijo uma oz. sposobnostjo
prepoznavanja tako lastnih mentalnih stanj kot stanj drugih in tako posledično z lažjim
moralnim presojanjem in z večjo empatijo. To pa pomembno prispeva k lažji vključitvi v družbo
in k vzpostavljanju pozitivnih medosebnih odnosov.
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Podrobneje pa sta se z vplivom branja leposlovje na razvoj teorije uma ukvarjala Kidd in
Castano (2013) ter ugotovila njuno pozitivno povezanost, tako pri izboljšani afektivni teoriji
uma (sposobnost zaznavanja in razumevanja čustev drugih) kot tudi pri izboljšani kognitivni
teoriji uma (sposobnost sklepanja o prepričanjih in namenih drugih). A po mnenju avtorjev nima
vsako leposlovje tako velikega vpliva, temveč pozitivne učinke na razvitost obeh vrst teorij uma
kaže zlasti branje literarnega leposlovja, ki za razliko od popularnega leposlovja na edinstven
način bolj aktivno posega v bralčeve psihološke procese, potrebne za dostop do subjektivnih
izkušenj likov v zgodbi. Ti so v tovrstnih delih bolj kompleksni in nepredvidljivi, vedno znova
rušijo pričakovanja bralca in ga zato spodbudijo k novemu, bolj fleksibilnemu načinu mišljenja.
Nudijo priložnost za poglobljen premislek o izkušnjah drugih, brez potencialnega tveganja
zaradi napačne interpretacije njihovih čustvenih in mentalnih stanj, ki je prisotno v resničnem
življenju. V dani raziskavi je bilo opravljenih 5 poizkusov, ki so merili vpliv branja literarnega
leposlovja na razvitost teorije uma, v primerjavi z vplivom branja neleposlovja, popularnega
leposlovja ali nebranja. V prvem poizkusu je sodelovalo 86 udeležencev, ki jim je bilo naključno
dodeljeno branje enega od šestih kratkih besedil (tri iz literarnega leposlovja in tri
neleposlovna). Nato so v nadaljevanju za merjenje kognitivne teorije uma izpolnili test
razumevanja napačnega prepričanja, za merjenje afektivne teorije uma pa test branja misli skozi
oči (Reading the Mind in the Eyes Test). Pravilno sklepanje o tem, da bo literarni junak ravnal
v skladu s svojim napačnim prepričanjem, in ne z njihovim pravim prepričanjem, je bilo
prisotno pri večini udeležencev, ne glede na vrsto prebranega besedila. Pri štetju pravilno
identificiranih čustev pa se je pokazalo, da so udeleženci, ki so brali literarno leposlovje, dosegli
boljši rezultat kot tisti, ki so brali neleposlovno besedilo. Nekaj je k temu pripomogla tudi
količina porabljenega časa za prepoznavanje čustev, medtem ko demografski dejavniki niso bili
bistveni. V drugem poizkusu so skušali še razširiti spoznanja prvega poizkusa, tako da so
uporabili druga besedila in namesto testa za branje misli skozi oči uporabili diagnostično
analizo neverbalne natančnosti na obrazu odraslih (Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy
2 – Adult Faces test). Sodelovalo je 114 udeležencev, ki so prebrali bodisi enega od treh
odlomkov nominirancev za nacionalno knjižno nagrado (literarno leposlovje) bodisi enega od
treh odlomkov zadnjih uspešnic na Amazonu (popularno leposlovje) bodisi niso prebrali
ničesar. Ponovno se je pokazalo, da so manj napak pri prepoznavanju čustev imeli udeleženci,
ki so brali odlomke literarnega leposlovja. Pri tretjem preizkusu, v katerem je sodelovalo 69
udeležencev, so se usmerili samo na primerjanje vplivov literarnega in popularnega leposlovja,
tako da so v branje bile vključene po tri izbrane kratke zgodbe vsakega tipa. Poleg testa za
branje misli skozi očesni stik sta bili dodana tudi lestvica za merjenje pozitivnih in negativnih
afektov (Positive Affect Negative Affect Scale), ki se nanašajo na doživljanje čustev in
interakcijo z drugimi in poročanje udeležencev o občutkih žalosti. Tudi tukaj so se bralci
literarnega leposlovja bolje izkazali pri prepoznavanju čustvenih stanj v primerjavi z
udeleženci, ki so brali popularno leposlovje. V četrtem poizkusu je sodelovalo 72 udeležencev,
ki so imeli na voljo štiri iste kratke zgodbe iz prejšnjega poizkusa in dve novi zgodbi (po eno
vsakega tipa). Test branja misli skozi očesni stik je ostal isti, namesto testa o razumevanju
napačnih prepričanj pa so uporabili test Yoni, ki meri tako tako afektivno kot kognitivno teorijo
uma. Rezultati obeh testov so bili višji pri bralcih literarno nagrajenih kratkih zgodb. Za razliko
od prejšnjih poizkusov je pri tem vidna tudi večja razlika v pozitivnih učinkih na kognitivno
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teorijo uma. Peti preizkus je zajemal največji vzorec, in sicer je sodelovalo kar 356 udeležencev,
ki so brali bodisi eno od treh literarno nagrajenih kratkih zgodb bodisi eno od treh izbranih
kratkih zgodb popularnega leposlovja bodisi niso brali ničesar. Uporabljeni isti testi kot pri
prejšnjem preizkusu so pokazali bistveno boljše rezultate pri udeležencih, ki so brali literarno
nagrajene kratke zgodbe, v primerjavi z drugima dvema bralnima pogojema. Udeleženci, ki so
brali literarno besedilo, so poročali, da so ob njem manj uživali kot tisti, ki so brali popularno
besedilo, a so se vanj malce bolj čustveno vpletli in ga ocenjevali kot bolj kakovostnega.
O vplivu branja leposlovja na empatijo pišeta Bal in Veltkamp (2013). Obstajajo dokazi, ki
kažejo, da gledanje ali branje o drugi osebi, ki doživlja posebna čustva in dogodke, aktivira iste
nevronske strukture (zrcalni nevroni), kot če bi jih doživeli sami, kar posledično vpliva na
empatijo. Ljudje se skozi prebiranje leposlovja učijo o človeški psihologiji in pridobivajo
znanje o tem, kako se odzvati na druge ljudi v socialnih situacijah. Leposlovje je namenjeno
predvsem spoznavanju čustev, ki si jih bralci dopustijo prenesti v zgodbo. Hipoteza dane
raziskave je bila, da je branje leposlovja pozitivno povezano z empatijo, ki se razvije skozi čas,
vendar le, ko je bralec čustveno vpleten v zgodbo. V ta namen sta bili opravljeni dve študiji. V
prvi je sodelovalo 66 nizozemskih študentov, ki so brali bodisi prvi del kratke zgodbe Arthurja
Conana Doyla (36 študentov) bodisi en izbor člankov nizozemskega časopisa De Volkskran (30
študentov). Udeleženci so delali od doma, kjer so izpolnjevali vprašalnike in brali zgodbe na
spletu preko računalnika. Po branju besedila so izpolnili vprašalnik čustvenega prenosa,
lestvico empatije in nekatere druge lestvice (da bi prekrili pravi namen raziskave). En teden
kasneje so postopek merjenja ponovili. Hipoteza je bila potrjena, saj se je izkazalo, da je bil po
enem tednu čustveni prenos večji in so bralci leposlovja postali bolj empatični. Za drugo
skupino udeležencev to ni držalo. V drugi izvedeni študiji so skušali te ugotovitve potrditi z
drugačno zgodbo (Jose Saramaga: Blindness) in izborom člankov iz časopisa NRC
Handelsblad. Sodelovalo je 97 nizozemskih študentov (50 bralcev leposlovja 47 neleposlovja).
Postopek dela je bil isti kot v prvi študiji. Bistvena ugotovitev je bila, da se pri nizkem
čustvenem prenosu v zgodbo empatija ne razvije oz. se čez čas zmanjša. Bralec se mora v celoti
vplesti v zgodbo, da postane bolj empatičen. Empatija pa je pozitivno povezana z
ustvarjalnostjo, uspešnostjo pri delu ter prosocialnim in kooperativnim vedenjem.
Pozitivno povezavo med prostočasnim branjem in ustvarjalnostjo študentov je potrdila
raziskava, ki sta jo izvedla Kelly in Kneipp (2009), in sicer med 225 dodiplomskimi študenti
psihologije (180 žensk in 45 moških). Uporabljeni sta bili dve ocenjevalni lestvici. Prva se je
nanašala na prostočasno branje, druga pa na lestvico kreativnih atributov in vedenja (SCAB),
ki meri 5 komponent ustvarjalnosti: ustvarjalno udejstvovanje (uživanje v ustvarjalnih
dejavnostih), ustvarjalni kognitivni stil (divergentno razmišljanje in reševanje problemov),
spontanost, strpnost do različnih idej in fantazija (mentalni proces sanjarjenja in domišljije).
Skozi primerjavo rezultatov obeh lestvic se je izkazalo, da gre za precejšnje ujemanje med
prostočasnim branjem in rezultati SCAB. Večja ustvarjalnost pa vodi tudi do boljših učnih
uspehov, zato, podobno kot Wilhelm (2016), rezultati dane raziskave predlagajo vključevanje
branja leposlovja v študijsko delo, s čimer bi med študenti dosegli tudi notranjo motivacijo za
učenje.
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2.4.2 Bralci leposlovja in načini zbiranja leposlovnih del
Z namenom, da bi bolje spoznali bralne navade bralcev leposlovja, s čimer bi svetovalci za
branje lahko zagotavljali bolj kakovostno storitev, sta Yu in O’Brien (1999) razvila tipologijo
tovrstnih bralcev. Nastala je na podlagi eksperimentalne študije, v kateri je sodelovalo 300
naključno izbranih obiskovalcev dveh srednje velikih knjižnic v Veliki Britaniji v obdobju dveh
mesecev. Uporabljeni sta bili dve raziskovalni metodi. Prva je bil intervju, s katerim so želeli
izvedeti, kakšni so njihovi bralni motivi, preference in potrebe, koliko berejo in kakšne iskalne
strategije uporabljajo pri izbiri gradiva. Zanimalo jih je tudi, kako obiskovalci knjižnice
samoocenjujejo branje in kakšen odnos imajo do znanih oz. novih avtorjev. Na podlagi
izvedenega intervjuja so nato obiskovalce razdelili v tri skupine, kjer je vsaka imela svojo
različico iskanja. Nato je sledilo opazovanje, pri katerem so bili opazovalci pozorni na način
uporabe iskalnega sistema, pristop, način iskanja knjige, način ocenjevanja pomembnosti
knjige, vrsto izbranih in izposojenih knjig itd. Spodbujali so jih tudi, da navedejo razloge za
zavrnitev oz. izbiro knjig, komentirajo poznane avtorje in primerjajo knjige, ki jih običajno
izberejo, s knjigami, ki so jih zbrali s pomočjo iskalnega sistema. Udeleženci so lahko
prostovoljno napisali tudi svoje opombe. Vsi podatki so bili nato zbrani v šestih kategorijah
bralnih navad, in sicer: pogostost izposojanja leposlovnih knjig, število branih avtorjev, iskalni
pristop pri iskanju leposlovja, usmerjenost v literarno ali popularno leposlovje, raznolikost
branih knjig oz. žanrov ter samozaupanje pri izbiri knjige. S kombinacijo omenjenih kategorij
je bilo nazadnje določenih 7 tipov bralcev leposlovja.
-

-

-

-

Bralci z jasno določenim ozkim bralnim okusom (Readers of a particularism) – so
pogosti obiskovalci knjižnice, imajo ozek izbor knjig, malo število priljubljenih
avtorjev, katerih dela zelo dobro poznajo, in skoraj nespremenjen bralni okus, raje imajo
popularno leposlovje kot literarno, pri izbiri knjig so precej suvereni, neradi se za bralni
nasvet obračajo h knjižničarjem. Dana kategorija je najmanj zastopana, zato tudi ni
razdeljena med redne in občasne bralce.
Redni literarni bralci z jasno določenim širšim bralnim okusom (Readers of frequent
literary pluralism) – pogosti obiskovalci knjižnice, zelo predani bralci, usmerjeni k
branju bolj resne literature, imajo več jasno določenih svojih priljubljenih avtorjev in
žanrov, so zelo suvereni pri izbiri knjig, vendar v okviru jasno določenega bralnega
interesa težje odkrivajo novosti.
Občasni literarni bralci z jasno določenim širšim bralnim okusom (Readers of infrequ
ent literary pluralism) – manj pogosto obiskujejo knjižnice in berejo leposlovje, raje
imajo bolj literarno leposlovje, imajo dobro določene svoje priljubljene avtorje in žanre,
hitro najdejo kaj za brati, saj jih ob prihodu v knjižnico čaka precej neprebranih knjig
po njihovem okusu.
Redni bralci popularne literature z jasno določenim širšim bralnim okusom (Readers
of frequent recreational pluralism) – pogosti obiskovalci knjižnice, njihov glavni bralni
motiv je zabava, usmerjeni k branju popularnega leposlovja, imajo priljubljene avtorje
in žanre, so precej kritični in suvereni pri izbiri knjige, saj vedo, kaj želijo in kako do
tega priti. Težave imajo pri odkrivanju novih avtorjev zaradi pomanjkanja literarnih
kritik in z dostopom do željenih knjig zaradi velike izposoje v knjižnicah.
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-

-

Občasni bralci popularne literature z jasno določenim širšim bralnim okusom (Readers
of infrequent recreational pluralism) – manj pogosti obiskovalci knjižnice, imajo raje
lažje branje za razvedrilo, imajo več priljubljenih avtorjev, suvereni pri izbiri, večkrat
zaradi velike izposoje v knjižnicah tovrstne knjige tudi kupijo.
Redni bralci z manj jasno določenim širšim bralnim okusom (Readers of frequent
universalism) – berejo in si izposojajo zelo pogosto, različne avtorje in žanre, tako
literarno kot popularno leposlovje, suvereni pri izbiri, radi brskajo med policami in hitro
najdejo nekaj, kar jih pritegne.
Občasni bralci z manj jasno določenim širšim bralnim okusom (Readers of infrequent
univeralism) – manj pogosto berejo in prihajajo v knjižnico, berejo različne knjige,
vendar bolj po principu brskanja med policami, saj se jim zdi sistem iskanja knjig preko
kataloga zelo zapleten, precej se zanašajo na knjižne police s priporočenim gradivom.

Poglobljeno raziskavo, pri kateri so kronološko preučevali celotno bralno izkušnjo predanih
prostočasnih bralcev, je izvedla tudi Ross (2009), in sicer skozi 194 odprtih intervjujev.
Preučevali so dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo branje v otroštvu, način, kako bralci izberejo
in zavrnejo knjigo, ter vpliv knjig na njihovo življenje. Vzorec raziskave je zajemal 65 % žensk
in 35 % moških, starih med 16 in 80 let, ki so se opredelili kot navdušeni bralci. Rezultati
raziskave so pokazali, da se razvijanje bralnih navad začne že v zgodnjem otroštvu, ko bralci
za preživljanje prostega časa raje izberejo branje kot ostale prostočasne dejavnosti. Zelo
pomembno je, da je branje prostovoljno in da bralec izbere nekaj po svojem okusu. K temu pa
veliko pripomorejo tudi splošne knjižnice, ki skrbijo za pridobivanje raznovrstnih knjig za
vsako razpoloženje ter nudijo pomoč bralcem v zapletenem procesu iskanja knjig, ki ustrezajo
njihovim željam. Uspešno izbiranje knjige za branje je pomembna spretnost, ki se je bralci učijo
sami, z branjem od otroštva. Vsaka uspešna izbira knjige poveča verjetnost, da bo bralec želel
ponoviti prijetno bralno izkušnjo in obratno, vsaka neuspešna izbira zmanjšuje željo začetnega
bralca, da bi bral še naprej. Bralce v dani raziskavi so vodile bolj pozitivne izkušnje izbire knjig,
zato so še danes navdušeni bralci in jih večina zaupa svoji strategiji izbire knjig. Ta je intuitivna
in v glavnem izhaja iz trenutnega razpoloženja. V obdobju, ki je bolj stresno, izbirajo lažje
branje, želijo si pobega in se poslužujejo znanega, kot so denimo priljubljene knjige iz otroštva,
v bolj mirnem obdobju pa so bolj drzni in pripravljeni na iskanje novosti in intelektualne
stimulacije. Vsak primer bralčevega vključevanja v knjigo poteka v osebnem kontekstu, ki
vključuje bralčeve literarne kompetence, ki izhajajo iz prejšnjih izkušenj pri branju knjig, in
bralčeve preference, ki so se razvile v življenju in dogodkih, ki se odvijajo v življenju bralca v
tem času.
Najpomembnejša strategija za izbiro, ki jo uporabljajo bralci, je bila, da izberejo knjigo znanega
in zaupanja vrednega avtorja. Žanre potem izbirajo v povezavi z avtorji. Ostali identifikatorji,
ki so jih navedli kot pomembne za prepoznavanje dobrih knjig, so naslovnica, naslov knjige,
povzetek vsebine na hrbtni strani in pregledovanje vzorčne strani. Pri nekaterih bralcih zelo
pomembno vlogo pri izbiri igra tudi to, če je knjiga prejela kakšno literarno nagrado, medtem
ko lahko druge ravno to odvrne od branja. Izkušeni bralci so poudarili, da je pri izbiri potrebno
veliko kritičnosti in skeptičnosti. Naslovnice so večkrat zavajajoče in se ne ujemajo z dejansko
vsebino, prav tako opisi na hrbtni strani. Veliko bralcev tudi preleti knjigo in pregleda nekaj
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vzorčnih stani, da vidijo, če jim ustreza slog pisanja oz. če je ta za njih dovolj kakovosten.
Ugotovljeno je bilo tudi, da se izkušeni bralci bolj zanašajo na svoje predhodno znanje, medtem
ko se manj izkušeni bralci bolj naslanjajo na informacije, ki jih nudi sama knjiga. Pomembno
vlogo pri izbiri igrajo tudi priporočila, vendar samo iz njim zaupanja vrednega vira, kot so
družinski člani in prijatelji, ki poznajo okus bralca, izbrano knjižničarsko osebje, avtorji, pa tudi
spletna poznanstva. Celovit model, ki ponazarja proces izbire knjige za prosti čas, kot poroča
Ross (2009), zajema 5 elementov:
- bralna izkušnja, ki jo bralec želi, povezana je s trenutnim razpoloženjem;
- ključni viri, ki jih uporabi za seznanitev z novimi knjigami (žanrske oznake, police z novostmi,
pravkar vrnjenim gradivom, priporočila družinskih članov, prijateljev, sodelavcev, razne
recenzije v medijih – revije, časopisi, radio, TV, internet, ogled avtorjevega dela skozi
gledališke predstave, filme, serije, priporočila znanih, njim pomembnih avtorjev, seznam
literarno nagrajenih knjig, knjige, ki so jih spoznali med študijem, priporočilni seznam knjižnic,
literarnih kritikov ali drugih bralcev);
- značilnosti knjige, ki so bralcem pomembne pri iskanju knjige in se ujemajo z njihovim
razpoloženjem oz. bralno izkušnjo, ki jo želijo (predmet, prikaz likov, prizorišče, zaključek,
obseg knjige ...);
- namigi o knjigi, ki se uporablja za določanje ponujene izkušnje branja (avtor, žanr, naslovnica,
naslov, vzorčna stran, založnik);
- časovni in finančni stroški za intelektualni (predhodno poznavanje vsebine ali literarnih
konvencij, potrebne za bralčevo razumevanje besedila) in fizični dostop (vložen čas in napor)
do knjige.
Način dostopa bralcev leposlovja do dobrih knjig v splošni knjižnici obravnavata tudi
Saarinen in Vakkari (2013), ki sta v svoji raziskavi želela ugotoviti, kakšne kriterije
uporabljajo bralci pri izbiri dobrih romanov, kakšen način iskanja uporabljajo in kakšen vpliv
na izbiro imajo bralčeve literarne kompetence. V ta namen je bilo izvedeno 16 predhodno
pripravljenih polstrukturiranih intervjujev (osem moških in osem žensk) v finski splošni
knjižnici. S prepisom intervjuja in združevanjem podatkov so nato razvili poskusno tipologijo
bralcev in analizirali kriterije dobrega romana ter iskalne strategije znotraj posameznih tipov.
Bralci leposlovja so bili tako razdeljeni med tri tipe, in sicer:
-

Eskapisti: branje za sprostitev in razvedrilo jim predstavlja najljubšo prostočasno
dejavnost in beg pred vsakodnevno rutino. Izbirajo lažje branje, običajno trilerje in
ljubezenske romane, ter se zelo vživijo v like in zgodbo. Pri iskanju uporabljajo
knjižnični katalog, obiščejo police z vrnjenim gradivom ali pa gredo direktno do
knjižnih polic z žanrom, ki jih zanima. Pomembno vlogo zanje ima žanrska
klasifikacija.

-

Esteti: privrženi so branju visoko kakovostne literature in jim bolj kot sprostitev branje
pomeni priložnost za osebnostno rast in odkrivanje novih perspektiv. Zelo so pozorni
na jezik, sestavo zgodbe in na stil pisanja. Pri iskanju gradiva obidejo knjižne police z
novostmi, z vrnjenim gradivom ali pa gredo direktno do polic. So najbolj odprti za
priporočila knjižničarjev.
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Realisti: najraje imajo realistične romane z zgodbami, ki posnemajo vsakdanje resnično
življenje. Veliko jim pomenita učenje in izobraževalni vidik branja. Leposlovno gradivo
iščejo na policah z novostmi, vrnjenim gradivom, z uporabo knjižničnega kataloga ali
pa gredo direktno do knjižničnih polic.

Pogostost branja povečuje bralne izkušnje in vpliva na večjo literarno kompetenco bralcev, s
tem pa tudi na lažjo izbiro leposlovnega gradiva za prostočasno branje Najpogostejša načina
iskanja sta bila bodisi iskanje z namenom po katalogu z vpisom avtorja, naslova in predmetnih
oznak bodisi brskanje med policami. Podobno kot v raziskavi Ross (2009) so glavne značilnosti
pri prepoznavanju dobrih knjig avtor, naslov, naslovnica, povzetek na hrbtni strani, začetek
besedila, branje odlomka romana, število strani in zbirka. Brskanje bralci običajno začnejo na
policah s pravkar vrnjenim gradivom, zato bi v takem primeru prav prišel seznam najbolj
izposojenih knjig, razvrščenih glede na žanr. Enako velja za seznam novih knjig. Priporočilni
seznami bi morali biti prilagojeni različnim tipom bralcem. Tako bi eskapisti imeli največjo
korist od žanrske razvrstitve, medtem ko bi estetom več pomenil seznam literarno nagrajenih
knjig. Poznavanje iskalnih strategij, ki ga prinaša dana raziskava, ima tudi praktičen namen
izboljšanja knjižničnih katalogov za iskanje leposlovja.
Kako uporabniki knjižnice izbirajo leposlovje, sta ugotavljali tudi Švab in Žumer (2015), in
sicer na podlagi katerih kriterijev izbirajo v knjižničnem katalogu COBISS in kako se odločajo,
ko izbirajo med različnimi verzijami, ko so te na voljo v fizični obliki. Namen raziskave je tako
bil odgovoriti na vprašanje, ali obstoječi bibliografski zapisi zadostujejo za identifikacijo in
izbiro leposlovja v knjižničnem katalogu v primerjavi s pregledovanjem fizičnih enot.
Uporabljeni metodi sta bili osebni intervju s 108 odraslim uporabniki treh splošnih knjižnic in
opazovanje. Udeleženci so imeli za vsakega od treh naslovov: Boter (Mario Puzo), Varuh v rži
(Jerome David Salinger) in Quo vadis? (Henryk Sienkiewicz) na voljo šest bibliografskih
zapisov, med katerimi so izbrali enega, ki bi si ga izposodili. Na podlagi izbranega zapisa so
dobili knjigo še v fizični obliki, da so si jo lahko ogledali in podali svoje mnenje o zadovoljstvu
z izborom. Nato so dobili še preostalih pet knjig drugih verzij in povedali, ali bi si premislili in
izbrali katero drugo knjigo in zakaj da oz. ne. Rezultati raziskave so pokazali, da sta
prevladujoča načina iskanja leposlovja v knjižnici samostojno brskanje po policah in iskanje s
pomočjo knjižničarja. Med bolj obleganimi so police s priporočenim gradivom in novostmi.
Iskanje z uporabo knjižničnega kataloga je manj pogosto. Kadar uporabniki brskajo med
policami so glavni kriteriji za izposojo: avtor, kratka vsebina na naslovni strani, tematika in
žanr, pri uporabi kataloga pa so najpomembnejši bibliografski elementi jezik, leto izida, obseg
in založba. Zadovoljstvo z izbrano publikacijo na osnovi bibliografskega zapisa je bilo 81odstotno, vendar bi jo 43 odstotkov uporabnikov zamenjalo z drugo, ko so videli vse verzije v
fizični obliki. Dani podatek kaže na to, da bibliografski podatki v katalogu ne zadostujejo za
lažjo identifikacijo in izbiro knjige v primerjavi s pregledovanjem fizičnih enot. Obogateni
knjižnični katalog bi tako lahko nudil podatke o masi in velikosti knjige, velikosti in vrsti tiska,
vrsti vezave, ohranjenosti gradiva, naslovnico in krajši vsebinski opis.
Vsebinski opis leposlovja je za bralce leposlovja zelo pomemben pri lažji izbiri knjige, a je v
knjižničnih katalogih pogosto zanemarjen. O tem piše tudi Šauperl (2016), ki na podlagi
večletnih raziskav ponudi smernice za enotnejši in doslednejši vsebinski opis v slovenskih

DOBRIĆ, E. Svetovanje za branje … Mag. delo.
34
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020.
__________________________________________________________________________________

knjižničnih katalogih. Ta mora zajemati zgodbo (dogodke, okoliščine, kraj in čas ter osebe,
njihov poklic in vloga v dogajanju), žanr, avtorja, doživetje ob branju in oceno dela. Smernice
bi lahko bile koristne tako za katalogizatorje kot tudi za svetovalce za branje pri pisanju
anotiranih priporočilnih seznamov in lažjemu prepoznavanju dobrih knjig za bralca.
2.4.3 Leposlovje v splošnih knjižnicah
2.4.3.1 Klasifikacija leposlovja in katalogizacija
Knjižnično klasificiranje leposlovja, kot piše Pogorelec (2015b), temelji na urejanju po vsebini,
kar uporabnikom omogoča, da lahko najdejo knjigo, tudi če ne poznajo njenih bibliografskih
podatkov. V prvi vrsti je namenjeno bralcem, ki si leposlovje izposojajo, a hkrati tudi
knjižničarjem-informatorjem, da lahko zaradi večje preglednosti gradiva lažje svetujejo
uporabnikom. V slovenskih splošnih knjižnicah se leposlovje razporeja glede na literarne zvrsti,
ki so del sistema Univerzalne decimalne klasifikacije: poezija (82-1), dramatika (82-2),
pripovedništvo (82-3), eseji (82-4), govori (82-5), pisma (82-6), satire v prozi (82-7), izbrana
in zbrana dela (82-8) ter druge literarne zvrsti (82-9). Romani so razvrščeni na psihološke,
družbene, vojne in zgodovinske, potopisne, satirične in humoristične, fantastične in
znanstveno-fantastične, vohunske in kriminalne ter biografske. Leposlovje je razporejeno tudi
glede na jezik besedila in v nekaterih knjižnicah dodatno še glede na narodnost pisatelja.
Tak način razvrščanja gradiva pa je, kot pravi Pogorelec (2015b), bolj primeren za strokovno
in ne leposlovno gradivo, za bralce, ki ne iščejo konkretnega avtorja ali naslova leposlovnega
dela, pa je preveč pomanjkljiv, zato bi knjižnice potrebovale učinkovitejši, kakovostnejši in bolj
poglobljen sistem organizacije informacije o vrstah, tipih in skupinah leposlovnega gradiva.
Še ne dobro izkoriščen potencial za bolj učinkovito iskanje leposlovja predstavlja tudi
računalniški katalog, ki po besedah Pogorelca (2015b) večji poudarek daje bibliografskim
podatkom in stanju zaloge, pomen vsebinskih informacij pa je precej zanemarjen, zato se
iskanje s ključnimi besedami in gesli zelo slabo obnese. Z bogatejšim vsebinskim opisom
leposlovja, ki bi koristil tako knjižničarjem-informatorjem kot tudi uporabnikom, se strinjajo
tudi Švab in Žumer (2015) ter Šauperl (2016).
V računalniškem katalogu se vsebinski opis leposlovja oblikuje z gesljenjem v bloku 6XX za
vsebinsko analizo (v poljih 600–610 formata COMARC/B), z alfanumeričnimi vrstilci (polje
675) in s kodiranimi podatki, (polja 100, 101, 105). Leposlovje se opredeljuje le po obliki in se
mu ne dodeljuje predmetne oznake (izjema so Antologije in druge poligrafije, ki dobijo
predmetne oznake za književnost in literarno vrsto). Če se opredeli tudi vsebina leposlovnega
dela, je to izraženo s predmetno oznako, ki ji sledi predmetno določilo »V leposlovju«
(Pogorelec, 2015b). Povzetek vsebine ni nikjer omenjen, čeprav bi z vidika lažjega svetovanja
za branje zagotovo sodil v računalniški katalog.
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2.4.3.2 Izbor in presojanje kakovosti leposlovnega gradiva
Enega izmed pomembnih dejavnikov uspešnega svetovanja za branje predstavlja tudi pravi
izbor knjižničnega gradiva, od katerega sta, kot je napisano v Pravilniku o upravljanju
knjižnične zbirke v Mestni knjižnici Ljubljana (2012), odvisni kakovost in učinkovitost
knjižnične zbirke. Pri tem so upoštevani tako splošni kriteriji za izbor knjižničnega gradiva, ki
zajemajo organizacijski, zakonski, geografski, demografski, finančni, uporabniški, knjigotrški
vidik in vidik gradiva, kot tudi posebni kriteriji glede na vrsto uporabnikov, gradiva in na
področje – strokovno gradivo in leposlovje. Pri slednjem knjižnica v knjižnično zbirko
vključuje vse aktualno slovensko izvirno leposlovje in vse prevodno leposlovje, ki ustreza prej
naštetim kriterijem. Vključuje tudi leposlovje v tujih jezikih, pri čemer so zaradi bližine v
prednosti našteti evropski jeziki: leposlovje v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem,
španskem, ruskem, hrvaškem, srbskem in bosanskem jeziku in dopušča možnost vključitve
novih jezikov. Izbira se tudi gradivo, ki je nagrajeno, najbolj brano, leposlovje uveljavljenih in
priznanih avtorjev ali takšno, ki je kako drugače zanimivo za knjižnično zbirko.
Tudi Pogorelec (2015a) piše, da si knjižnice vseskozi prizadevajo, da svojim uporabnikom
ponudijo kakovostne storitve, kamor zagotovo sodi tudi ponudba kakovostnega knjižničnega
gradiva. A Novljan (2005) ugotavlja, da knjižničarji izboru leposlovja za odrasle navadno
posvečajo manj časa kot izboru knjig za mladino in strokovni literaturi. Takšna nabavna politika
pa ovira poslanstvo knjižnice pri razvoju bralne kulture in pismenosti. Pomanjkanje kritiške
presoje se, kot menijo Malec, Kavčič in Škvarč (2016), izraža zlasti tam, kjer se največ bere, tj.
na področju žanrske literature. Vedno večja ponudba leposlovnih del na knjižnem trgu, brez
prave kritične presoje, pa močno obremeni bralca in hkrati knjižnicam prinaša več dela,
predvsem pa večjo odgovornost.
Temeljne dileme pri izboru leposlovja so, kot omenja Pogorelc (2015a), katero in kakšno
leposlovje je kakovostno, na podlagi katerih in kakšnih kriterijev se razlikuje od manj
kakovostnega ali nekakovostnega leposlovja in kdo naj o tem pravzaprav odloča. Potrebno in
pomembno je tudi opredeliti, kakšno je razmerje med kakovostjo in zahtevnostjo ter kakšno
vlogo imata oba potencialna kriterija pri sistematičnem razvrščanju leposlovja za odrasle v
splošnih knjižnicah. Eden izmed kriterijev za presojanje kakovosti leposlovja v splošni knjižnici
bi lahko bilo razmerje med umetniško in trivialno literaturo. Tako bi leposlovje, ki se mu
priznava status umetniškosti, ocenili kot kakovostno, trivialno literaturo pa kot manj
kakovostno oz. nekakovostno. Temu bi lahko tudi sledilo, da je trivialna, manj kakovostna
literatura praviloma manj zahtevna, umetniška in bolj kakovostna literatura pa bolj zahtevna.
Kriterija kakovosti in zahtevnosti se tudi pri svetovalnem delu v splošnih knjižnicah večkrat
zamenjujeta, saj knjižničarji na vedno iste zahteve po “dobri knjigi”, priporočajo leposlovna
dela, katerih zahtevnostna stopnja se po njihovo ujema s stopnjo bralne kompetence, ki jo imajo
uporabniki. A vendarle primerjava med obema kriterijema pokaže, da kakovost in zahtevnost
tudi pri leposlovju za odrasle ne označujeta ene in iste lastnosti leposlovnega gradiva.
Naloga knjižničarja seveda je, da po svojih najboljših močeh pomaga bralcu s koristnimi nasveti
in ga vljudno ter nevsiljivo usmerja h kakovostnejšemu branju, a sistematično razvrščanje
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leposlovja po kakovosti zaradi relativnosti in subjektivnosti tega kriterija ni najbolj primerno.
Na drugi strani pa bi lahko upoštevanje nekoliko bolj objektivnega kriterija zahtevnosti pri
vsebinski obdelavi v precejšnji meri izboljšalo pregled nad leposlovnim gradivom za odrasle in
bi s tem tako knjižničarjem kot tudi uporabnikom olajšalo izbiro pravega gradiva. Leposlovno
gradivo za odrasle bi lahko bilo razdeljeno na tri zahtevnostne stopnje. Takšen način razvrščanja
bi izboljšal kakovost svetovanja za branje, saj bi prispeval k dodatnim informacijam v zvezi z
leposlovnim gradivom in posledično k večjemu zadovoljstvu uporabnikov (Pogorelec, 2015a).
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3 PREGLED OBSTOJEČIH MODELOV IN PRAKS SVETOVANJA ZA
BRANJE
V pričujočem poglavju sledi pregled tako domačih kot tujih obstoječih modelov in dobrih praks
na področju svetovanja za branje, katerih načela bi se lahko skozi primerno ovrednotenje in
umeščanje v kontekst konkretneje prenesla na Knjižnico Otona Župančiča, pa tudi na druge
slovenske splošne knjižnice. Pri preučevanju obstoječih modelov in pri oblikovanju novih je
vedno treba upoštevati tudi različne knjižnične sisteme in kulture, znotraj katerih delujejo. Le
tako lahko bolje razumemo njihov nastanek in jih ustrezno prilagajamo glede na njihove
specifične lastnosti in potrebe lokalnega okolja.
Enega danes še vedno najbolj uveljavljenih modelov svetovanja za branje, je vzpostavila Joyce
Saricks, in sicer ta temelji na prepoznavanju in razumevanju privlačnih elementov knjige. Kot
pravi Saricks (2005), bralci običajno ne iščejo knjig o določeni temi, pač pa tiste, ki ustrezajo
njihovemu razpoloženju in jim dajo tisti posebni občutek. Elementi privlačnosti knjige so torej
tisti, s katerimi se bralec poistoveti in mu bolj kot zgolj vsebinski opis in predmetne oznake
njihovo prepoznavanje pomaga do lažje odločitve pri izbiri prave knjige. Lahko bi rekli, da
uporaba elementov privlačnosti knjig pri svetovanju za branje zagotavlja formalno strukturo
naravnemu načinu razmišljanju o knjigah in njihovemu opisovanju in je zaradi tega bolj
prijazna do bralcev. Z njimi je možen opis knjige, brez da bi razkrili njeno obnovo ali veliko
podrobnosti in jih tako svetovalec za branje lahko uporablja, tudi če sam ni prebral knjige.
Dani koncept prepleta štiri elemente. Prvi element privlačnosti je tempo, od katerega je odvisno,
kako hitro bo bralec prebral knjigo. Bralci ga prepoznavajo, vendar večinoma na nezavedni
ravni. Nekateri si želijo hitro, drugim je ljubše počasno in temeljitejše branje. Pri prepoznavanju
tempa se je potrebno vprašati, kako hitro se razkrivajo liki in zgodba, koliko je dialoga in
vsebinskega opisa, kakšna je dolžina stavkov in poglavij, kako aktivni so liki ter kakšna sta
dimenzionalnost in konec zgodbe. Več kot je podobnosti, daljših dialogov in opisa, počasnejši
je tempo in obratno. Drugi element privlačnosti je karakterizacija oziroma način, na katerega
so opisani liki v zgodbi. Tu se je potrebno vprašati, kako hitro se razvijajo liki, ali se zgodba
osredotoča na enega ali na več likov, ali gre za prvo osebno pripoved ali tretjeosebno, ali je
večji poudarek na razvoju likov ali na zgodbi, ali je namen knjige, da se bralec poistoveti z
likom, ali gre za serijske like in ali v zgodbi nastopajo pomembni stranski liki, ki obogatijo
dogajanje in razkrivajo informacije o glavnem junaku z druge perspektive. Tretji element
privlačnosti knjige je zgodba. Pri opisu zgodbe ne gre samo za obnovo, temveč je pomemben
tudi njen čustven pečat. Pri identificiranju zgodbe se je treba vprašati, kako velik poudarek se
ji daje (če bolj kot likom) in ali je vsebovana ena zgodba ali več različnih zgodb. Četrti element
privlačnosti knjige je okvir zgodbe, kamor spadajo čas in kraj dogajanja, atmosfera in ton
knjige. Vprašati se je potrebno, kako okvir zgodbe vpliva na ton in atmosfero, ali obstaja
posebno prizorišče dogajanja, kamor je umeščena zgodba, in kako bogata je s podrobnostmi.
Dani model je precej konkreten in se ga da preprosto razčleniti na posamezne elemente, zaradi
česar je tudi bolj prilagodljiv in kot tak še danes močno uveljavljen v obstoječi praksi svetovanja
za branje v splošnih knjižnicah. S poznavanjem posameznih elementov svetovalec za branje
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razširi svoj pogled na privlačnost knjige in uvidi, da je lahko ista knjiga bralcem všeč zaradi
različnih razlogov. Prav tako se lahko z opisom omenjenih elementov prepoznava značilnosti
knjige, ki bralcu verjetno ne bi bile všeč. Svetovanje za branje skozi elemente privlačnosti
dopušča bolj inteligenten in neobsojajoč pogovor o knjigi, ki presega žanrske zvrsti, s čimer
lahko tudi bralec pridobi večjo bralno širino in se bolje seznani s knjižnično zbirko. Prav tako
omogoča, da se lažje prepoznajo bolj priljubljene knjige in knjige, ki nosijo podobne elemente
privlačnosti. Sposobnost poslušanja o tem, kaj posamezen bralec rad bere, in prenos tega v
elemente privlačnosti, svetovalcem olajša delo s širokim naborom različnih bralcev. S pomočjo
modela svetovalci za branje hitreje odkrivajo elemente privlačnosti tako v samih knjigah, njenih
recenzijah kot tudi v pogovoru s sodelavci in bralci. Model služi tudi kot podlaga za spletne
obrazce in je pogosto del učnih načrtov za poučevanje svetovanja za branje.
Čeprav načela obstoječega modela še vedno predstavljajo temelj današnje prakse svetovanja za
branje, pa nanj letijo tudi kritike, da je preveč poenostavljen, omejen in omejevalen. Tako Dali
(2014) poudarja pomanjkljivosti sodobne prakse, ki se pretirano osredotoča na privlačnost
knjige pri tem pa zanemarja značilnosti bralcev, vlogo branja in družbeno okolje. Proces
svetovanja za branje je veliko bolj kompleksen in vključuje stalno obojestransko komunikacijo
med knjižničarjem in bralcem, zato ni dovolj razumevanje zgolj tega kaj bralci berejo, temveč
tudi zakaj. Iz tega vidika Dali (2014) zagovarja novo opredelitev privlačnosti, ki ne izhaja samo
iz lastnosti knjige, temveč iz branja nasploh in pomeni moč za vzbujanje bralnega interesa. V
skladu s tem, vzpostavi širše zastavljen dvodimenzionalni časovno-dinamični model branja, ki
zajema tako elemente privlačnosti povezane s knjigo (vrsta knjige, avtor, prikaz in obravnava
določene tematike in likov, založniki, stil pisanja, kvaliteta pripovedi, kakovost prevoda,
količina informacij o knjigi, ki je na voljo pred branjem, informacijska vrednost in praktična
uporabnost knjige, enostavnost dostopa, jezik) kot tudi elemente povezane z bralci
(radovednost, osebne situacije, potrebe in razpoloženje bralcev nasveti za branje tako družine
in prijateljev kot tudi knjižničarjev in učiteljev, splošna priljubljenost naslova, avtorja ali
zbirke). Vizualno predstavljen model kot predstavlja Slika 1, razlaga odnos med privlačnostjo
branja in vlogo branja ter učinkovito prikaže celotno dinamiko bralnega procesa (pred branjem,
med branjem in po branju), znotraj katerega so elementi privlačnosti branja vseskozi vpeti kot
sestavni del bralne izkušnje.
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Slika 1: Dvodimenzionalni časovno-dinamični model branja (Dali, 2014)

Dani model obeta k bolj celovitim izboljšanim storitvam svetovanja za branje, ki temeljijo tako
na poznavanju značilnosti bralnih materialov kot tudi na razumevanju izkušenj in vedenja
bralcev ter bralnega procesa. Tovrstno širše znanje svetovalcem za branje omogoča, da lahko
tekom referenčnega pogovora bolj suvereno postavljajo vprašanja in lažje interpretirajo
bralčeve odgovore. Model, kot pravi Dali (2014), predstavlja dobro teoretično podlago za
izvajanje v praksi, ki koristi, ne samo svetovalcem za branje, temveč tudi ostalim knjižničarjem,
učiteljem in študentom bibliotekarstva. Menim pa, da bi bilo za udejanjanje koncepta v praksi
treba oblikovati več konkretnih smernic.
O novem pristopu k svetovanju za branje je razmišljal tudi Wyat (2006) in tako s tezo, da imajo
knjige svoje notranje življenje, ki ga bralci želijo podoživeti, oblikoval koncept bralnih
zemljevidov. Menil je, da je vsaka prebrana knjiga edinstvena in zato ni nujno, da bo bralec pri
sorodnem branju užival na enak način, čeprav so vključeni enaki elementi privlačnosti. Bralni
zemljevidi so spletni vizualni dnevniki, ki bralcu preko številnih povezav in asociacij odpirajo
notranji svet priljubljene knjige in mu omogočajo, da se sam loti raziskovanja za nadaljnje
branje. V bralne zemljevide tako ni vključeno samo sorodno branje, ki temelji na podobnih
elementih privlačnosti knjige, ampak tudi številni drugi elementi, kot so povezave na anotacije,
Slika 1 Prikaz časovno dinamičnega modela branja (Dali, 2014)
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recenzije in bralne diskusije o knjigi, povezave na knjižnični katalog, elektronske vire,
intervjuje z avtorjem itd. Bolj kot je bralni zemljevid široko zastavljen, vsebinsko bogat in
razgiban, bolj je lahko zanimiv in koristen za bralca.

Slika 2: Primer bralnega zemljevida (Wyat, 2006)

Izdelava bralnega zemljevida svetovalcem za branje ponudi novi način razmišljanja o knjigah
in boljši dostop do bogate knjižnične zbirke, ki jo lahko gledajo v širšem kontekstu brez
omejitev glede na format ali vrsto knjige. Pri svetovanju za branje tako ni vključena samo ena
knjiga, temveč celotno zbirka in tudi povezave izven nje, kar bralcu omogoča široko
raziskovanje z več izbire in bogatejšo bralno izkušnjo. Prav tako so zemljevidi vizualno
zanimivi in postavljeni v spletno okolje, kar botruje k hitrejšemu dostopu, cenejši izdelavi in
večji ažurnosti. Pomanjkljivost danega koncepta vidim predvsem v tem, da vsaj na začetku terja
veliko razmisleka o vseh možnih povezavah, kar je časovno lahko dosti zamudno, a vsekakor
gre za napredno idejo, ki vodi k bolj pestri praksi svetovanja za branje in predstavlja še en način
več za uspešnejše povezovanje bralcev in knjig.
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Storitev svetovanja za branje je tesno povezana z razvojem bralne kulture in bralne pismenosti,
zato se mi zdi na tem mestu pomembno izpostaviti tudi oblikovan model proaktivne splošne
knjižnice, ki je, kot piše Vilar (2017), namenjen ravno načrtnemu, ciljnemu razvijanju
omenjenih področij v svojem lokalnem okolju.

Slika 3: Model proaktivne splošne knjižnice na področju bralne kulture in bralne pismenosti (Vilar,
2017)

Čeprav razvijanje bralne kulture in bralne pismenosti predstavlja temelj delovanja splošnih
knjižnic, je dani model zastavljen dovolj splošno, da je lahko uporaben tudi za ostala knjižnična
področja ali pa se lahko prenese na določene knjižnične storitve, npr. svetovanje za branje.
Sestavljen je, kot kaže Slika 3, iz štirih med seboj prepletenih segmentov. Prvi se nanaša na
odnos knjižničarjev in knjižnice do bralne kulture in bralne pismenosti in je namenjen predvsem
njihovemu strokovnemu samozavedanju o lastnem vplivu in možnostih za njun razvoj. To je po
mojem mnenju tudi ključen korak pri zagotavljanju bolj sistematičnega svetovanja za branje,
saj če se knjižničarji zavedajo svoje vloge in vpliva, lahko tudi bolj ciljno načrtujejo storitev.
Drugi segment se nanaša na vse organizacijske dejavnike, ki vplivajo na trenutno delovanje
knjižnice. Potrebno jih je spremljati in prepoznati, kateri pozitivno vplivajo na razvoj in kje so
možne izboljšave. Za kakovostno svetovanje za branje so zelo pomembni dejavniki
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kompetentnost in usposobljenost izvajalcev storitve, urejen in viden referenčni pult, poznavanje
bralčevih potreb ter dostopni, kakovostni in raznoliki zbirki leposlovja in referenčnega gradiva.
Tretji segment se nanaša na aktivno delovanje knjižnice, ki pomeni, da prilagaja svoje storitve
glede na ugotovljene potrebe uporabnikov in okolja in v skladu s tem načrtuje promocijo branja
ter pridobiva tudi neuporabnike. Aktiven pristop je nujen tudi za večje priznavanje in bolj
pogosto uporabo storitve svetovanja za branje, še posebej potrebno pa se mi pri tem zdi
ozaveščanje širše javnosti o pozitivnem pomenu branja za kakovost življenja posameznika in
družbe. Četrti segment se nanaša na vrednotenje delovanja knjižnic, ki zagotovo vpliva na
njegovo usmerjanje in kakovost. V okviru delovanja storitve svetovanja za branje se lahko
vrednotijo kakovost izvedbe referenčnega pogovora in knjižnične zbirke, kompetentnost
svetovalcev za branje, pogostost uporabe storitve ter ne nazadnje tudi zadovoljstvo bralcev z
bralnimi nasveti in strokovnim osebjem. Tudi za učinkovito vrednotenje so pomembne ustrezne
kompetence in pa jasno določena merila ter uporabljene znanstvene metode. Izvajanje
vrednotenja pomembno prispeva k zagotavljanju boljših pogojev za delovanje storitve.
Dolgo je svetovanje za branje temeljilo na referenčnem pogovoru v živo, a Hollands (2006) je
menil, da tak pristop več ne zadošča za bolj kakovostno storitev. Omejitve pogovora v živo je
videl v tem, da bralci le redko sami pristopijo do knjižničarja in še takrat, ko že naredijo ta
korak, ni nujno, da se bodo za nasvet obrnili na pravo osebje, saj se znanje zaposlenih lahko
med seboj zelo razlikuje. Prav tako je sam referenčni pogovor zelo kompleksen proces, ki za
pridobitev dovolj informacij zahteva veliko veščin in časa, časovni pritisk pa pogosto privede
do slabše kakovosti storitve. Med referenčnim pogovorom v živo je tudi bolj zahtevno
uporabljati referenčne vire in beležiti informacije, zaradi česar je težje vrednotiti dano storitev,
voditi statistiko in posledično vzpostaviti dolgoročno vez med svetovalci za branje in
uporabniki. Z namenom, da bi nadgradil in izboljšal storitev svetovanja za branje, je tako
Hollands (2006) v Williamsburški knjižnici vzpostavil nov interaktivni model svetovanja za
branje, ki temelji na izpolnjevanju obrazca za izdelavo personaliziranega bralnega seznama.
Dani model predpostavlja šest korakov. Prvi korak se nanaša na usposabljanje svetovalcev za
branje, pri čemer je poudarek na razumevanju interesov bralcev, na dobrih komunikacijskih
veščinah, na poznavanju referenčnih virov, avtorjevega sloga pisanja in razlik med
posameznimi žanri ter na pisanju anotacij. Drugi korak se nanaša na dobro izdelavo obrazca,
ki mora biti enostaven za izpolnjevanje, a hkrati tudi kompleksen in celovit za pridobitev dovolj
informacij o bralcu in njegovih bralnih interesih. Obrazec se začne z opisom storitve, skozi
katerega se bralec seznani z namenom in postopkom izpolnjevanja. Sledijo kontaktni (ime,
telefonska številka, e-pošta, številka članske izkaznice, datum izpolnjevanja), demografski
(spol, starost, etnična pripadnost) podatki in izbira načina prejemanja odgovora (preko e-pošte
ali osebni prevzem bralnega seznama). V nadaljevanju bralec označi tako žanre, teme in
formate, ki ga zanimajo, kot tudi tiste, ki ga ne. Napiše lahko tudi nekaj svojih priljubljenih in
nepriljubljenih naslovov in avtorjev ter označi razpoloženje za branje in želeno dolžino knjige.
Več lahko pove tudi o svojih preferencah glede likov ter časa in kraja dogajanja. Tretji korak se
nanaša na posredovanje obrazca bralcu, ki je mogoč na dva načina. Prvi je prevzem obrazca v
tiskani verziji zraven referenčnega pulta, drugi pa je dostop do njega na spletni strani knjižnice.
Četrti korak se nanaša na prejem izpolnjenega obrazca in posredovanje le-tega ustreznim
svetovalcem za branje. Peti korak se nanaša na pripravo odgovora v obliki personaliziranega
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bralnega seznama, ki povprečno traja od 30 do 120 minut. V tej fazi svetovalec povzame bralne
preference, se bolje seznani z morebitnimi neznanimi naslovi in avtorji, ki jih bralec omeni, in
določi tudi kategorije, na podlagi katerih bo gradil seznam. Običajno ta zajema 10 do 12
anotiranih bralnih predlogov, ki se mu, glede na izkazan interes, v nadaljevanju lahko doda še
pet predlogov. Pri iskanju predlogov si svetovalec pomaga z lastnimi bralnimi seznami,
priporočilnimi seznami drugih knjižnic, lestvicami prodajnih uspešnic, objavljenimi
recenzijami, referencami za posamezen žanr in, kar je zelo pomembno, se posvetuje tudi s
sodelavci. Šesti korak v modelu se nanaša na dokumentacijo celotnega referenčnega pogovora,
kamor spada tako shranjevanje izpolnjenih obrazcev in posredovanih odgovorov, kot tudi
shranjevanje anotacij in podatkov o bralcih.
Tovrstni pristop so kot primer dobre prakse prevzele mnoge splošne knjižnice v tujini, v
slovenskih splošnih knjižnicah pa se še ni uveljavil. Menim, da prinaša veliko prednosti tako
za knjižničarje kot tudi za bralce, a ga vidim bolj kot odlično obogatitev tradicionalne oblike
storitve, saj je za mnoge bralce osebni stik s knjižničarjem še vedno nezamenljiv.
Največji slovenski knjižni projekt na področju svetovanja za branje pa predstavlja spletni portal
s priporočilno literaturo Dobreknjige.si (2015), ki ga ustvarjajo slovenske splošne knjižnice v
sodelovanju z literarnimi kritiki ter bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah.
Odločitve o tem, katere knjige se lahko uvrstijo v portal in katere ne, sprejemajo v večini
knjižničarji-svetovalci za branje, izhajajoč iz lastnih bralnih izkušenj, podkrepljenih s splošno
razgledanostjo ter s širšim in ažurnim poznavanjem književnosti in knjižnega trga, sodelujejo
pa tudi študenti bibliotekarstva in literarni kritiki. Portal nastaja sproti in je namenjen promociji
dobrega, v slovenskem jeziku dostopnega branja, s poudarkom na sodobnem in najnovejšem
leposlovju. Z njim želijo, kot pišejo Malec, Kavčič in Škvarč (2016), spoštovati odločitve
uporabnikov pri njihovi izbiri, a jih obenem tudi spodbuditi k raziskovanju in spoznavanju
novega in drugačnega ter tako dolgoročno vplivati na bralno rast širše skupnosti. Pomembno
vlogo pri tem igra tudi skrbno premišljen sistem za poizvedovanje, ki bralcem skozi
raznovrstnost iskalnih modulov omogoča, da po različnih poteh najdejo zanje najbolj primerno
knjigo. Iščejo lahko po začetnicah avtorjev in naslovov objavljenih del, literarnih vrstah in
zvrsteh, nacionalni oz. jezikovni pripadnosti avtorjev, literarnih nagradah, knjižničarjihsvetovalcih, najpogosteje uporabljenih predmetnih oznakah, nazadnje dodanih komentarjih,
nazadnje dodanih priporočilih, najbolje ocenjenemu leposlovju, knjigah s podobnimi
karakteristikami, načelu »bralci, ki so izbrali to knjigo, so izbrali še«, značilnostih bralnih
doživetij (vesela – žalostna, običajna – nenavadna ipd.), obsegu priporočenih del ter stopnjah
zahtevnosti leposlovja. Portal Dobreknjige.si je povezan z vzajemnim sistemom slovenskih
knjižnic, COBIB-om in ga z vsemi anotacijami, s fotografijami naslovnic, z odlomki iz knjig,
doživljajskimi opisi, informacijami o prejetih nagradah, s posebnimi oznakami knjig z večjim
tiskom, z informacijami o dolžini in zahtevnosti priporočenih del, mnenji in ocenami bralcev,
neposrednimi povezavami do pripadajočih e-izvodov v spletni e-knjigarni in e-knjižnici
BIBLOS ter s sklopom drugih relevantnih spletnih virov tudi vsebinsko dobro dopolnjuje.
Portal je v duhu spleta 2.0 tudi interaktivno naravnan, saj bralcem omogoča aktivno sodelovanje
s komentiranjem priporočenega, z ocenjevanjem prebranega, z oblikovanjem osebnih »knjižnih
polic« in z deljenjem objav v družbenih omrežjih. Vključuje tudi virtualne bralne klube, ki
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predstavljajo koristno dopolnitev že obstoječih in povezujejo množico uporabnikov, ki sami ne
morejo ali ne utegnejo do knjižnice.
Svetovanje za branje lahko zelo zaživi in se približa veliko večjemu številu uporabnikov tudi
skozi rabo družbenih omrežij. Tako Kastner (2011) poroča o enodnevnem preizkusu svetovanja
za branje na Facebooku, ki je med bralci vzbudil veliko zanimanja. Dogodek je potekal tako,
da so dan poprej na Facebook strani Knjižnice Multnomah Country uporabnike pozvali, naj na
njihov Zid napišejo naslove zadnjih treh prebranih knjig, na podlagi katerih bodo dobili predlog
za naslednje branje. Dani pristop se je izkazal za zelo uspešnega in posredovanih je bilo okoli
100 bralnih predlogov. Poleg vsakega predlaganega naslova sta bili vključena tudi kratek
povzetek vsebine in neposredna povezava do gradiva v knjižničnem katalogu. Kot primer dobre
prakse so podoben dogodek izvedli tudi v Knjižnici Cuyahoga County Public in na ta način
pridobili okoli 300 novih privržencev. Menim, da bi bilo glede na pozitiven odziv uporabnikov
opisano idejo vredno preizkusiti tudi v Knjižnici Otona Župančiča.
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4 RAZISKOVALNA METODA
4.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Storitev svetovanja za branje zagotovo predstavlja pomemben del referenčne dejavnosti v
splošni knjižnici, a je tako v teoriji kot v praksi pogosto spregledana. Uporabniki knjižnice,
zlasti na oddelku za leposlovje, od knjižničarjev pričakujejo, da jim bodo znali svetovati za
branje, a sama izvedba je vse prej kot preprosta. Svetovanje od knjižničarja zahteva kar nekaj
izkušenj, strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, dobro poznavanje knjižničnega
gradiva ter poglobitev v samega bralca. Velik izziv je ob pravem času povezati bralca s pravo
knjigo, kompleksnosti procesa pa se zavedajo tudi v Knjižnici Otona Župančiča, od koder je
prišla pobuda za pričujoče delo. Tamkajšnji knjižničarji na oddelku za leposlovje si želijo, da
svetovanje za branje postane bolj kakovostna, uporabljena in priznana knjižnična storitev in da
njeno izvajanje za zaposlene poteka karseda enostavno in sistematično.
Zadnja statistika o izposoji gradiva in zabeleženih referenčnih pogovorih v Knjižnici Otona
Župančiča za leto 2018, ki mi jo je 23. 5. 2019 po e-pošti posredoval M. Špoljar, je pokazala,
da izposoja leposlovja predstavlja 44,8 % vseh izposoj knjižničnega gradiva, svetovanje za
branje pa predstavlja 42,3 % vseh opravljenih referenčnih pogovorov. Svetovanje za
prostočasno branje glede na izposojo leposlovja predstavlja 5-odstotni delež, iz česar lahko
sklepamo, da bodisi večina bralcev leposlovja ne potrebuje nasvetov knjižničarja za naslednje
branje bodisi se zaradi različnih drugih razlogov redkeje obračajo na svetovalce za branje na
oddelku za leposlovje, čeprav bi pomoč morda potrebovali.
V tem drugem primeru vidim možnost za izboljšavo obstoječega stanja, v oblikovanju dobrega
in učinkovitega modela svetovanja odraslim za prostočasno branje leposlovja v Knjižnici Otona
Župančiča, ki bi se lahko udejanjil tudi kot primer dobre prakse in tako obogatil knjižnične
storitve. Pri oblikovanju modela predvidevam širši preplet treh področij: izobraževanje in
strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, izboljšave obstoječe storitve in njeno integracijo v
lokalno skupnost. Kompleksnejše zastavljen model je namenjen zaposlenim v knjižnici, da bi
olajšal, izboljšal in sistematiziral njihovo delo, akademikom s področja bibliotekarstva, da bi
obogatili študijski program z več vsebinami svetovanja za branje, posledično pa bi skozi podane
predloge od njega imeli korist tudi uporabniki knjižnice, ki bi bili bolj seznanjeni z delovanjem
storitve, jo pogosteje uporabljali in tako še večkrat uživali zadovoljstvo ob branju zanje pravih
knjig.
Cilj dane raziskave je pridobiti boljši vpogled v dinamiko svetovanja za branje z vidika
knjižničarjev, zato bo z njimi izveden intervju. Od zbranih rezultatov pričakujem pridobitev
podlage in nekaj usmeritev za oblikovanje lastnega modela svetovanja za branje. V ta namen
sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Kakšni so pogledi knjižničarjev na vlogo, namen in zahtevnost svetovanja za branje?
RV2: Kakšni so pogledi knjižničarjev na izobraževanje, usposabljanje in kompetence, potrebne
za izvajanje svetovanja za branje?
RV3: Kakšni so pogledi knjižničarjev na dinamiko dela svetovanja za branje v zvezi z
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reševanjem dilem, izdelovanjem in rabo referenčnih orodij, seznanjenostjo z bralnimi trendi in
interesi sodelavcev, branjem leposlovja in pogostostjo stika z bralci?
RV4: Kakšni so pogledi knjižničarjev na pomanjkljivosti obstoječe prakse svetovanja za
branje?
RV5: Kakšni so predlogi knjižničarjev za lažje in bolj kakovostno izvajanje svetovanja za
branje?

4.2 METODOLOGIJA
Uporabljena raziskovalna metoda so spletno izvedeni pol strukturirani, spletni asinhroni
intervjuji s 5 knjižničarji, ki delajo z odraslimi na oddelku za leposlovje v Knjižnici Otona
Župančiča (4 ženske in 1 moški). Uporabila sem namensko vzorčenje, saj me je za namen
raziskave zanimal pogled strokovnjakov s tega področja, zaposlenih v točno določeni knjižnici,
za katero se model pripravlja, v zvezi s kompetencami, delovnimi izkušnjami in
izobraževanjem, potrebnim za kakovostno svetovanje za branje, ter izzivi, s katerimi se pri tem
tudi soočajo. Prednosti tovrstnega vzorčenja sta hitrost in enostavnost, slabost pa manjša
možnost posploševanja in veljavnosti. Za to raziskovalno metodo spletnega intervjuja sem se
odločila, ker je prisotnega precej manj časovnega usklajevanja z respondenti v primerjavi z
intervjujem v živo, prav tako pa tovrsten način respondentom ponuja več časa, da se lahko
poglobijo, premislijo in v miru odgovorijo na vprašanja intervjuja. Gre tudi za hitrejši način
zbiranja podatkov, ki omogoča takojšno razpoložljivost podatkov in njihovo lažjo analizo.
Predvsem pa so zaposleni sami zaradi pomanjkanja časa in časa dopustov izrazili preferenco do
omenjenega načina zbiranja podatkov. Zbiranje podatkov je potekalo od 10. 6. 2019 do
5. 7. 2019, tako da sem vnaprej sestavljena vprašanja za intervju preko e-pošte posredovala
knjižničarjem. Vsi, ki so bili povabljeni k sodelovanju, so se vabilu tudi odzvali.
Intervju zajema 17 vprašanj odprtega tipa (glej Prilogo 1). Prva tri vprašanja Koliko časa ste
zaposleni v knjižnici/na oddelku za leposlovje?, Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba
in kaj ste po izobrazbi?, Kakšno delo v knjižnici opravljate? so namenjena splošnejšemu
oblikovanju profila sodelujočih knjižničarjev v povezavi z delovnimi izkušnjami, nalogami in
doseženo izobrazbo. Z naslednjima vprašanjema Kako bi opredelili delo svetovanje za branje
in v čem vidite njegov namen? in Ali se vam zdi svetovanje za branje zahtevno delo? Če menite,
da je, v kakšnih primerih/zakaj?, želim pridobiti pogled v odnos knjižničarjev do izvajanja
svetovanja za branje, ki mi bo pomagal odgovoriti na prvo raziskovalno vprašanje. Z vprašanji
Kakšne kompetence mora po vašem mnenju imeti knjižničar, ki svetuje bralcem leposlovja?,
Kakšno mora imeti izobrazbo in koliko se vam le-ta zdi pomembna za opravljanje dela? in Ali
imate v knjižnici organizirana kakšna izobraževanja/usposabljanja za svetovanje za branje? Če
da, kakšna? želim pridobiti odgovore na drugo raziskovalno vprašanje in se nanašajo na
predvideno področje izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih v mojem
modelu. Sklop vprašanj Lahko morda opišete kakšno konkretno situacijo, ko ste bili pri vašem
delu v dilemi in bi vam prav prišle kakšne smernice svetovanja za branje, Kako pogosto in
katere referenčne vire uporabljate pri svetovanju za branje?, Ali izdelujete tudi lastne
priporočilne sezname? Kako pogosto?, Ali bi rekli, da ste dobro seznanjeni z bralnimi trendi v
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vaši knjižnici?, Koliko leposlovnih knjig v povprečju preberete na leto?, Kateri žanr najraje
berete?, Ali ste seznanjeni z bralnimi interesi vaših sodelavcev? in Kako pogosto se bralci
obrnejo na vas za bralni nasvet? Ali menite, da je to dovolj? je usmerjen v različne elemente,
povezane s konkretnim opravljanjem dela svetovanja za branje in se nanaša na tretje
raziskovalno vprašanje, ki je povezano tako s predvidenim področjem izobraževanja in
strokovnega izpopolnjevanja kot tudi predvidenim področjem izboljšav obstoječe storitve v
mojem modelu. V iskanje izboljšav pa sta usmerjeni tudi vprašanji Kje vidite pomanjkljivosti
sedanje prakse svetovanja za branje?, ki se nanaša na četrto raziskovalno vprašanje, in Ali imate
Vi kakšne predloge, ki bi pripomogli k lažjemu in bolj kakovostnemu svetovanju za branje?, ki
se nanaša na peto raziskovalno vprašanje.
Kvalitativna analiza podatkov je potekala tako, da sem najprej za vsako vprašanje združila
odgovore vseh sodelujočih knjižničarjev. Zbrano vsebino sem nato kodirala glede na namen
raziskave in posameznega vprašanja. Glede na podoben pomen označenih kod sem potem
oblikovala kategorije, kamor sem jih uvrščala in jim zraven pripisala pogostost pojavljanja.
Rezultate sem prikazala bodisi besedilno bodisi vizualno v obliki preglednic.
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5 REZULTATI RAZISKAVE
5.1 DELOVNE IZKUŠNJE, NALOGE IN IZOBRAZBA SPDELUJOČIH
KNJIŽNIČARJEV
Odgovori 5 respondentov so pokazali, da je povprečje delovnih izkušenj na področju knjižnične
dejavnosti 22,8 let, pri čemer najdaljša doba znaša 36 let, najkrajša pa 5 let. Največje navedeno
število let izkušenj dela na oddelku za leposlovje je 12 let, najmanjše število pa 2 leti.
Glede na najvišje doseženo izobrazbo sodelujoči knjižničarji prihajajo iz različnih področij in
sicer: upravne vede, zgodovina, sociologija kulture, filozofija, primerjalna književnost in
teologija. Respondenti imajo dokončane različne stopnje izobrazbe (višješolska, visoka in
univerzitetna izobrazba).
Sodelujoči knjižničarji, kot je razbrati iz njihovih odgovorov, pri svojem delu opravljajo širok
spekter nalog, ki sem jih glede na število navedb prikazala v Preglednici 1. Prevladuje delo
informatorja na oddelku za leposlovje (4), dvakrat pa sta se ponovila odgovora, ki sta povezana
z delom pri organizaciji in izvajanju projekta »Rastem s knjigo« in z delom vodenja skupin po
Knjižnici Otona Župančiča. Ostale delovne naloge so bile navedene enkrat.
Preglednica 1: Nabor delovnih nalog, ki so jih navedli sodelujoči knjižničarji
Delovna naloga

Število navedb za posamezno delovno nalogo

Informator na oddelku za leposlovje

4

Organiziranje in izvajanje projekta »Rastem s knjigo«

2

Vodenje skupin po Knjižnici Otona Župančiča

2

Informator na strokovnem oddelku

1

Delo na Evidenci izposoje

1

Vodenje delovne skupine za podporo razvoju sistema

1

vrednotenja leposlovja za potrebe knjižnic
Vodenje delovne skupine za bralne skupine

1

Organizacija usposabljanj za bibliosvetovanje

1

Vodenje bralnih skupin s psihoterapevtko

1

Pisanje anotacij za priporočeno gradivo za spletno

1

stran Mestne knjižnice
Delo za uredniški odbor portala Dobreknjige.si

1

Član in podpredsednik Sveta Zavoda MK

1
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5.2 POGLEDI KNJIŽNIČARJEV NA VLOGO, NAMEN IN ZAHTEVNOST
SVETOVANJA ZA BRANJE
Prikaz rezultatov v danem podpoglavju se nanaša na četrto in peto vprašanje intervjuja (glej
Prilogo 1) in odgovarja drugo raziskovalno vprašanje.
Skozi vsebino odgovorov sodelujočih knjižničarjev sem širše gledano razbrala dva pogleda na
vlogo in namen svetovanja za branja, zato sem ju v obliki preglednice najprej razvrstila med
dve kategoriji. Kot prikazuje Preglednica 2 se prva vloga nanaša na zadovoljevanje potreb
bralcev, znotraj katere se kaže prevladujoče mnenje knjižničarjev, da svetovanje za branje izhaja
iz upoštevanja tako izraženih kot spečih potreb bralca. Drugo vlogo svetovanja za branje pa
sodelujoči knjižničarji vidijo v vzgoji bralca, in sicer, kot je razbrati iz navedb, ta poteka skozi
usmerjanje k branju kakovostnejše in zahtevnejše literature ter skozi razvijanje bralne kulture.
Preglednica 2: Pogled knjižničarjev na vlogo in namen svetovanja za branje
Vloga 1: Zadovoljevanje potrebe

Število navedb

bralca

za

Vloga 2: Vzgajanje bralca

posamezen

Število navedb za
posamezen

vidik

vzgajanja bralca

zadovoljevanja
potrebe bralca
Upoštevanje izraženih in spečih
potreb bralca

4

Prepoznavanje potreb, izkušenj in
zanimanj bralca skozi temeljit
referenčni pogovor
Upoštevanje zanimanj bralca in
predhodne bralne razgledanosti

1

Prilagajanje
izbora
knjige
življenjski situaciji bralca (»prava
knjiga ob pravem času«)

1

1

vidik

Usmerjanje bralca v branje
kakovostnejših in zahtevnejših
knjig
Razvijanje bralne kulture in
širjenje obzorij

2

Naučiti bralca razlikovanja med
kakovostno in nekakovostno
literaturo

1

2
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V Preglednici 3 sem odgovore respondentov razvrstila glede na to, ali na svetovanje za branje
gledajo kot zahtevno ali nezahtevno opravilo in znotraj tega v podkategorije razlogov za eno
ali drugo stališče. V večini sodelujoči knjižničarji na svetovanje za branje gledajo kot zahtevno
opravilo, predvsem zato, ker čutijo stres in odgovornost pri svetovanju uporabnikom s problemi
in v težkih življenjskih situacijah. Obratno pa se nekaterim knjižničarjem zaradi dobrega
poznavanja bralcev in knjig ter ljubezni do obojega svetovanje za branje ne zdi zahtevno
opravilo.
Preglednica 3: Pogled knjižničarjev na zahtevnost izvajanja svetovanja za branje
Pogled 1: Svetovanje za

Število navedb za

Pogled 2: Svetovanje za branje ni

Število

branje je zahtevno

posamezen razlog za

zahtevno

navedb za

zahtevnost svetovanja

posamezen

za branje

razlog za
nezahtevnost
svetovanja
za branje

Stres in odgovornost pri

3

svetovanju uporabnikom s

Sprotna seznanjenost z vsem

1

gradivom na leposlovnem oddelku

problemi in v težkih
življenjskih situacijah
Obširno branje za dobro

2

poznavanje ogromne

Prevladuje ljubezen do bralcev in

1

knjig

količine knjižničnega
gradiva vzame veliko časa
Temeljit referenčni pogovor

1

Stalni bralci in dobro poznavanje

vzame veliko časa in

njihovega bralnega okusa in

energije

interesov

Svetovanje za branje za

1

nekoga, ki ni prisoten v
knjižnici
Uporabniki ne znajo izraziti

1

svojih bralnih potreb
Velika odgovornost za
kakovosten izbor predlogov
za branje

1

1
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5.3

POGLEDI

KNJIŽNIČARJEV NA IZOBRAŽEVANJE,

USPOSABLJANJE

IN

KOMPETENCE, POTREBNE ZA IZVAJANJE SVETOVANJA ZA BRANJE
Dano podpoglavje se nanaša na sedmo, osmo in deveto vprašanje intervjuja (glej Prilogo 1) in
odgovarja na drugo raziskovalno vprašanje.
Sodelujoči knjižničarji menijo, da je pridobljena formalna izobrazba pomembna za kakovostno
izvajanje svetovanja za branje, a še več jim pomenita splošna razgledanost zaposlenih in
občutek za ljudi. V Preglednici 4 so prikazana področja izobrazbe, ki se sodelujočim
knjižničarjem zdijo najbolj ustrezna. Prevladuje področje primerjalne književnosti, sledi
jezikoslovje, zgolj bibliotekarska izobrazba je po njihovem mnenju premalo ustrezna.
Preglednica 4: Pogled knjižničarjev na področje izobrazbe, ustrezno za izvajanje svetovanja za branje
Področje izobrazbe

Število navedb za posamezno področje izobrazbe

Primerjalna književnost

3

Jezikoslovje

2

Slovenistika

1

Zgodovina

1

Sociologija

1

Psihologija

1

Slavistika

1

Anglistika

1

Filozofija

1

V Preglednici 5 so zbrane kompetence, ki se sodelujočim knjižničarjem zdijo pomembne za
izvajanje svetovanja za branje. Vsi respondenti menijo, da je najpomembnejši smisel za delo z
ljudmi.
Preglednica 5: Pogled knjižničarjev na kompetence, pomembne pri izvajanju svetovanja za branje
Kompetence

Število

navedb

kompetenco
Smisel za delo z ljudmi (empatija, prijaznost, poslušanje …)

5

Veselje do branja in tovrstnega dela

3

Veliko bralnih izkušenj in prebranega

4

Splošna razgledanost

3

Dobro poznavanje knjižne produkcije na področju leposlovja

2

Ažurnost pri seznanjanju s knjižnimi novostmi

3

Ustrezna izobrazba

1

Smisel za humor

1

za

posamezno
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Sodelujoči knjižničarji v raziskavi so povedali, da v Knjižnici Otona Župančiča nimajo
konkretnih izobraževanj in usposabljanj za svetovalce za branje, imajo pa nekaj drugih
dejavnosti, ki pripomorejo k boljšemu svetovanju za branje. Dejavnosti, ki so jih navedli, so
zbrane v Preglednici 6.
Preglednica 6: Nabor dejavnosti v povezavi z izobraževanjem in usposabljanjem za svetovanje za
branje v Knjižnici Otona Župančiča , ki so jih navedli sodelujoči knjižničarji
Nabor navedenih dejavnosti v povezavi z izobraževanjem in usposabljanjem za svetovanje za branje
Usposabljanje za voditelje bralnih skupin z biblioterapevtko
Sklop predavanj o vrednotenju književnosti v organizaciji Dobreknjige.si
Tečaji retorike
Delavnice »Sam svoj lektor« za pravilno pisanje v slovenščini
Obiskovanje bralnih klubov in predstavitev knjig
Strokovna srečanja z založniki in avtorji
Okrogle mize na temo branja
Spremljanje dobrih praks drugih knjižnic v Sloveniji

5.4 POGLEDI KNJIŽNIČARJEV NA DINAMIKO DELA SVETOVANJA ZA
BRANJE V ZVEZI Z REŠEVANJEM DILEM, IZDELOVANJEM IN RABO
REFERENČNIH ORODIJ, SEZNANJENOSTJO Z BRALNIMI TRENDI IN
INTERESI SODELAVCEV, BRANJEM LEPOSLOVJA IN POGOSTOSTJO
STIKA Z BRALCI
Dano podpoglavje se nanaša na sedem vprašanj intervjuja (deseto - šestnajsto vprašanje) in je
povezano s tretjim raziskovalnim vprašanjem (glej Prilogo 1).
V preglednici 7 je prikazano, kako sodelujoči knjižničarji gledajo na vpeljavo konkretnih
smernic za pomoč pri delu in reševanje dilem. Trije knjižničarji menijo, da v primeru dilem pri
delu zadostuje posvetovanje s sodelavci, dva knjižničarja pa menita, da bi lahko bila vpeljava
konkretnih smernic še boljša praktična rešitev. Ta bi olajšala delo zaposlenim, zlasti novemu
kadru in bila v pomoč pri podajanju zahtevnejših informacij.
Preglednica 7: Pogledi knjižničarjev na vpeljavo konkretnih smernic in reševanje dilem
Pogled 1: Konkretne

Število

navedb

smernice so potrebne

posamezno

za
korist

Pogled 2: Konkretne

Število navedb za razlog

smernice niso potrebne

za

konkretnih smernic
Podajanje

zahtevnejših

1

informacij
Koristne

konkretnih smernic
Zadostuje posvetovanje s
sodelavci

za

novo

1

prihajajoče kadre
Praktična rešitev

1

nepotrebnost

3
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Rezultati so pokazali, da sodelujoči knjižničarji pogosto uporabljajo referenčne vire za svoje
delo. Iz preglednice 8, ki prikazuje navedene referenčne vire, je razvidno, da je med respondenti
najbolj uporabljena revija Bukla. Sledijo ji časopis Delo in spletna portala Dobreknjige.si in
Goodreads.com.
Preglednica 8: Prikaz referenčnih virov, ki jih sodelujoči knjižničarji uporabljajo pri svetovanju za
branje
Uporabljen referenčni vir

Število navedb za uporabljen referenčni vir

Revija Bukla

4

Časopis Delo (književni listi)

3

Dobreknjige.si

3

Goodreads.com

2

The New York Times Book Review

1

London Review of Books

1

The Guardian

1

Revija Mladina

1

Portal LUD Literatura

1

EBSCOhost

1

COBISS

1

MKL Priporočamo

1

rtvslo.si

1

Radio Študent

1
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Sodelujoči knjižničarji tudi sami izdelujejo priporočilne sezname, a kot prikazuje Preglednica
9, je to različno pogosto. Prevladujoči način je izdelava priporočilnega seznama na spletni strani
MKL v segmentu »Priporočamo«
Preglednica 9: Prikaz načina in pogostosti izdelovanja priporočilnih seznamov v Knjižnici Otona
Župančiča
Pogostost

Število navedb za

Način izdelave

Število navedb za

izdelovanja

pogostost izdelovanja

priporočilnega

posamezen izražen način

priporočilnih

priporočilnih seznamov

seznama

izdelave priporočilnega

seznamov

seznama

Vsaj enkrat mesečno

2

Na spletni strani MKL v
segmentu
»Priporočamo«

3

Vsako drugo leto

2

Na razstavi »Knjižničar

2

priporoča«

na

leposlovnem oddelku
Enkrat letno

1

Preglednica 10 prikazuje, da so sodelujoči knjižničarji v večini dobro seznanjeni z bralnimi
trendi v knjižnici, ena pa ima občutek, da novostim težje sledi. Vsi knjižničarji menijo, da so
zelo dobro ali dokaj dobro seznanjeni z bralnimi interesi svojih sodelavcev, saj si pogosto
izmenjujejo mnenja o prebranem. To se jim zdi tudi zelo dragoceno, saj nihče ne more prebrati
ali poznati vsega.
Preglednica 10: Pogled knjižničarjev v zvezi s seznanjenostjo z bralnimi trendi v knjižnici in bralnimi
interesi sodelavcev
Seznanjenost z bralnimi trendi v knjižnici

Število navedb za seznanjenost ali ne seznanjenost z bralnimi
trendi

Seznanjenost z bralnimi interesi sodelavcev

Število navedb za seznanjenost z bralnimi
interesi sodelavci

Z vsem dobro seznanjeni

4

Zelo dobro

4

Občutek prehitevanja
knjižne produkcije

1

Dokaj dobro

1
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V preglednici 11 je prikazano, koliko leposlovnih knjig v povprečju na leto preberejo sodelujoči
knjižničarji in kateri so njihovi priljubljeni žanri. Odgovori so precej razpršeni, najbolj pa izstopata podatka o 12 prebranih knjigah in zelo širok razpon 60 do 120 prebranih leposlovnih
knjig letno. Okvirno izračunano skupno povprečje je približno 48 prebranih leposlovnih knjig
letno. Sodelujoči knjižničarji najraje berejo družbene romane, sledijo pa jim zgodovinski romani.
Preglednica 11: Prikaz povprečnega števila prebranih leposlovnih knjig na leto in priljubljenih žanrov
med sodelujočimi knjižničarji
Povprečno prebranih
leposlovnih knjig na
leto

Število navedb za posamezen razpon povprečno prebranih leposlovnih knjig na leto

Priljubljeni žanri med
knjižničarji

Število navedb za posamezen žanr

12

1

Družbeni romani

3

25–40

1

Zgodovinski romani

2

50–60

2

Spomini

1

60–120

1

Humor

1

Potopisi

1

Biografski romani

1

Kratke proze

1
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Preglednica 12 prikazuje, kako knjižničarji ocenjujejo in izražajo zadovoljstvo s pogostostjo
obračanja uporabnikov knjižnice za bralni nasvet. Prevladujoče mnenje sodelujočih
knjižničarjev je, da se uporabniki knjižnice dovolj pogosto obračajo na njih za bralni nasvet. En
respondent je izpostavil, da zadošča že to, da »bralci vedo, da imajo možnost povprašati za
bralni nasvet bibliotekarja in so mu pripravljeni zaupati.« En knjižničar meni, da bi se
uporabniki lahko večkrat obrnili nanje. Pogosto se za bralni nasvet obračajo stalni bralci,
nekateri tudi ob vsakem obisku knjižnice. Občasno prihajajo po bralni nasvet uporabniki v času
dopustov, osebnih stisk ali pa, ko je želena knjiga izposojena in bi radi nekaj podobnega.
Izpostavljena je bila tudi razlika med starejšimi bralci, ki se pogosto za bralni nasvet obračajo
h knjižničarjem, in mlajšimi, ki se raje znajdejo sami in redkeje iščejo pomoč knjižničarjev.
Preglednica 12: Pogled knjižničarjev na pogostost obračanja uporabnikov knjižnice za bralni nasvet
Pogostost obračanja
uporabnikov knjižnice
za bralni nasvet

Število navedb za posamezno stopnjo pogostosti obračanja za bralni
nasvet

Mnenje knjižničarjev o
pogostosti obračanja
uporabnikov knjižnice
za bralni nasvet

Pogosto (stalni in starejši
bralci, ob vsakem obisku
knjižnice)

4

Je dovolj

Število navedb za posamezno mnenje o pogostosti obračanja uporabnikov knjižnice za
bralni nasvet
4

Občasno (čas dopustov,
osebne stiske, ko je želena knjiga izposojena

3

Ni dovolj

1

Redko (mlajši bralci)

1
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5.5 POGLEDI KNJIŽNIČARJEV NA POMANJKLJIVOSTI OBSTOJEČE PRAKSE SVETOVANJA ZA BRANJE
Dano podpoglavje se nanaša na šesto vprašanje intervjuja in odgovarja na četrto raziskovalno
vprašanje (glej Prilogo 1).
Preglednica 13 prikazuje pogled sodelujočih knjižničarjev na pomanjkljivosti sedanje prakse
svetovanja za branje. En respondent ne opazi kakšnih pomanjkljivosti, odgovori ostalih sodelujočih pa kažejo na največje pomanjkljivosti zaradi premajhnega poudarka na izobraževanju
in usposabljanju zaposlenih ter na širšem poznavanju gradiva in poglobljenem branju.
Preglednica 13: Prikaz pomanjkljivosti sedanje prakse svetovanja za branje z vidika sodelujočih
knjižničarjev
Pomanjkljivosti sedanje prakse

Število navedb za posamezno navedeno
pomanjkljivost sedanje prakse

Premalo poudarka na izobraževanju in usposabljanju

2

zaposlenih za tovrstno delo.
Premalo poudarka na širšem poznavanju gradiva in

2

poglobljenemu branju.
Ni skoraj nobenih navodil in smernic za tovrstno delo.

1

Premalo časa za pregled vseh novosti v knjižnici.

1

Premalo časa za temeljit referenčni pogovor zaradi

1

preobilice drugega dela.
Premajhna radovednost knjižničarjev v referenčnem

1

pogovoru z bralcem.
Pomanjkljivosti niso opazne.

1
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5.6 POGLEDI SODELUJOČIH KNJIŽNIČARJEV NA PREDLOGE ZA LAŽJE
IN BOLJ KAKOVOSTNO IZVAJANJE SVETOVANJA ZA BRANJE
Dano podpoglavje se nanaša na zadnje vprašanje intervjuja (Glej Prilogo 1) in odgovarja na
peto raziskovalno vprašanje.
Preglednica 14 prikazuje zbran nabor predlogov sodelujočih knjižničarjev za izboljšanje
obstoječe prakse svetovanja za branje.
Preglednica 14: Prikaz predlogov sodelujočih knjižničarjev na izboljšavo storitve svetovanja za branje
Nabor navedenih predlogov za izboljšavo storitve svetovanja za branje
Ponovna vpeljava bralnih ur za posvetovanje zaposlenih o prebranem.
Vpeljava smernic za svetovanje za branje s poudarkom na opisu profila svetovalca za branje.
Izraz »svetovanje za branje« ali podoben napis izpostaviti na delovnih pultih zaposlenih.
Obogaten študijski program bibliotekarstva z več vsebinami literarne teorije, literarne zgodovine, jezikoslovja
in biblioterapije.
Bolj ažurno spremljanje knjižne produkcije.
Izboljšati podobo svetovalca za branje v splošni organizacijski kulturi in klimi v knjižničarstvu.
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6 RAZPRAVA IN IZHODIŠČA ZA NASTANEK MODELA STORITVE
SVETOVANJA ZA BRANJE
V nadaljevanju sledi interpretacija rezultatov izvedene raziskave, ki bo prepletala tudi izhodišča
za nastanek modela za storitev svetovanja za branje. Ta je potem še vizualno predstavljen v
naslednjem poglavju.
Dana raziskava je zajemala širše zastavljenih pet raziskovalnih vprašanj, s katerimi sem želela
pridobiti boljši vpogled v dinamiko svetovanja za branje z vidika knjižničarjev, zato je bil z
njimi izveden intervju.
RV1: Kakšni so pogledi knjižničarjev na vlogo, namen in zahtevnost svetovanja za branje?
RV2: Kakšni so pogledi knjižničarjev na izobraževanje, usposabljanje in kompetence,
potrebne za izvajanje svetovanja za branje?
RV3: Kakšni so pogledi knjižničarjev na dinamiko dela svetovanja za branje v zvezi z
reševanjem dilem, izdelovanjem in rabo referenčnih orodij, seznanjenostjo z bralnimi trendi in
interesi sodelavcev, branjem leposlovja in pogostostjo stika z bralci?
RV4: Kakšni so pogledi knjižničarjev na pomanjkljivosti obstoječe prakse svetovanja za
branje?
RV5: Kakšni so predlogi knjižničarjev za lažje in bolj kakovostno izvajanje svetovanja za
branje?
Storitev svetovanja za branje zagotovo predstavlja pomemben del referenčne dejavnosti, a se je
njena vloga skozi zgodovino precej spreminjala. Kot piše Crowley (2005) je sprva prevladovala
vzgojno-izobraževalna vloga storitve, knjižničarji so tudi bolj cenili in priporočali strokovno
gradivo, kasneje pa je v ospredje prišla bolj razvedrilna vloga zadovoljevanja potreb bralcev z
leposlovnim gradivom. Pogovor s knjižničarji v dani raziskavi je na prvo raziskovalno
vprašanje ponudil odgovor, da svetovalci za branje na vlogo in namen storitve danes gledajo iz
obeh vidikov (glej Preglednico 2). S temeljitim referenčnim pogovorom želijo ugotoviti in
zadovoljiti potrebe bralca, hkrati pa tudi razvijati njegovo bralno kulturo, kar je, kot piše Vilar
(2017) in opredeljujejo nova Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018),
ena izmed najpomembnejših knjižničnih vlog. Na svetovanje za branje knjižničarji v večini
gledajo kot na zahtevno opravilo, zlasti zaradi stresa in odgovornosti, ki ju čutijo pri svetovanju
uporabnikom s problemi in v težkih življenjskih situacijah (glej Preglednico 3).
Kakovostno svetovanje za branje zahteva dobro sodelovanje teorije in prakse, ključ za uspešno
povezovanje pa je ravno izobraževanje. To služi kot pomembno izhodišče za študente, da
pridobijo dovolj ustreznih kompetenc za bodoče delo v praksi, ki jih od njih pričakujejo tudi
delodajalci v knjižnici. A vsebine svetovanja za branje so v študijskih programih Bibliotekarstva
in informatike precej nizko zastopane, na kar opozarjajo tako Watson (2000), Shearer in Burgin
(2001)inVan Fleet (2008) kot tudi sodelujoči knjižničarji v Knjižnici Otona Župančiča.
Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje jasno kaže njihovo mnenje o neustreznosti zgolj
bibliotekarske izobrazbe za pridobivanje kompetenc, pomembnih za kakovostno svetovanje za
branje (glej Preglednico 4). Bolj primerna se jim zdi izobrazba iz drugih humanističnih ved,
zlasti iz primerjalne književnosti in jezikoslovja. Med kompetencami knjižničarji zelo velik
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pomen pripisujejo smislu za delo z ljudmi in večji količini bralnih izkušenj (glej Preglednico
5). Tudi rezultati raziskave, ki jo je izvedla Vilar (2017), so pokazali manjše nezadovoljstvo
knjižnic z usposobljenostjo strokovnih delavcev na področju bralne pismenosti in kulture. Večjo
preferenco do ostalih področij pri zaposlovanju svetovalcev za branje na oddelku za leposlovje
pa pravzaprav odražajo že sami podatki o najvišje doseženi izobrazbi sodelujočih knjižničarjev
(glej podpoglavje 5.1). Izmed vseh respondentov (5) ima en naziv višji knjižničar, drugi pa
nimajo formalne izobrazbe s področja bibliotekarstva. Dane ugotovitve so me tako pripeljale
do tega, da v svojem modelu izpostavim vpeljavo vsebin svetovanja za branje v študijski
program Bibliotekarstva. Tovrstne vsebine bi lahko bile porazdeljene med več predmetov, pri
čemer bi se eni lahko bolj usmerjali na književnost, literarno teorijo in zgodovino, obravnavanje
popularne kulture, spoznavanje referenčnih virov in pisanje anotacij, drugi pa bolj na
predstavitve knjig, bralne diskusije, stimulacije referenčnih pogovorov, biblioterapevtske
učinke, bralne študije in psihologijo bralcev. V okviru tega bi kot koristna podlaga lahko služila
izdelava priročnika za poučevanje vsebin svetovanja za branje, ki bi zajemal kompetenčni
model svetovalcev za branje, cilje, teme in metode poučevanja, smernice za oblikovanje učnega
načrta, primere učnih ur itd. Predlagam tudi izdelavo priročnika, ki bi na pregleden in
sistematičen način predstavljal leposlovna dela za odrasle in določal kriterije za presojanje
njihove kakovosti. Ti so sicer, kot piše Pogorelc (2015a), zelo subjektivni, a vseeno mislim, da
bi tovrstna merila olajšala delo in izbiro tako nabavni službi, svetovalcem za branje pri njihovi
vzgojno-izobraževalni vlogi, kot ne nazadnje tudi bralcem. Poleg formalne bibliotekarske
izobrazbe, ki bi namenjala več pozornosti svetovanju za branje, pa se mi zdi zelo pomembno
tudi stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na tem področju. Rezultati raziskave sicer
kažejo, da zaposleni imajo nekaj dejavnosti oz. dogodkov, ki prispevajo k pridobivanju
kompetenc za boljše podajanje leposlovnih informacij (glej Preglednico 6), vendar pa ni videti,
da bi imeli bolj konkretna izobraževanja in usposabljanja, povezana s svetovanjem za branje.
Morda tudi zato, kot pravi Saricks (2005), ker je usposabljanje knjižničnega osebja za
svetovanje za branje eno izmed najzahtevnejših opravil, ki terja veliko energije, navdiha in
entuziazma. Vpeljana usposabljanja bi pomagala knjižničnemu osebju prepoznati pomen
kakovostnega svetovanja za branje in posledično pri vzpostavljanju bolj profesionalnega
odnosa do dane storitve. Organizirale bi se lahko razne delavnice, ki bi temeljile na
celovitejšemu spoznavanju gradiva v knjižnični zbirki, na razmišljanju in pogovoru o knjigah,
na učinkoviti uporabi referenčnih virov in na premišljenemu pisanju priporočilnih seznamov in
anotacij. Na tem mestu bi kot koristen predlog poudarila ponovno uvedbo bralnih ur,
namenjenih posvetovanju zaposlenih o prebranih novostih. Včasih so v knjižnici imeli uveden
sistem za spoznavanje z novostmi, tako da je vsak od informatorjev pokrival določeno področje
(literarno ali strokovno), se čez mesec seznanjal z novostmi ali omembe vrednimi naslovi iz
svojih skupin, nakar so si mnenja o knjigah izmenjali na rednem mesečnem sestanku. Vodstvo
knjižnice je vsem sodelujočim priznalo določeno število ur dela na domu, ki so jih porabili za
ta namen. Zaradi spremembe zakonodaje so pred desetletjem bralne ure ukinili. Bralne ure bi
lahko precej olajšale delo, ki bi se med zaposlenimi bolj porazdelilo, s tem pa bi se povečala
tudi ažurnost spremljanja knjižne produkcije. Menim, da bi v dodatno korist prišlo tudi, če bi
svetovalci za branje vodili svoj reflektivno obarvan dnevnik branja in za popestritev imeli
tabelo o tem, kaj kdo od zaposlenih bere (žanr, avtorje itd.). Pogovor o knjigah je kot pomemben
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del priprave na referenčni pogovor svetovanja za branje izpostavila tudi Saricks (2005), saj
knjižničarjem omogoča pridobivanje bralne širine, boljše vrednotenje lastnega branja in
krepitev sposobnosti opisovanja knjig.
Tretje raziskovalno vprašanje je bolj kompleksno in prepleta več vidikov opravljanja svetovanja
za branje. Prvi vidik se nanaša na pogled v zvezi z reševanjem dilem in vpeljavo konkretnih
smernic. Skozi pregledano literaturo se je pogosto omenjalo, da vloga svetovanja za branje ni
jasno definirana, ker ta, kot piše Crowley (2014), izvira iz tihega znanja, ki ga je težko
posredovati naprej in četudi, kot meni Smith (2000), modeli za izvajanje storitve obstajajo, je
njihova implementacija v praksi večinoma nemetodična, neformalna in prepuščena
samoiniciativnosti knjižničarjev. To pa zanje lahko prinaša večje breme in pritisk, kar lahko
vodi do slabše kakovosti opravljene storitve. Iz tega vidika bi bila dobra rešitev uvedba
konkretnih smernic, kar sta izpostavili tudi Van Fleet (2008) in Saricks (2005). Pri sodelujočih
knjižničarjih so bila mnenja glede tega deljena, in sicer so eni menili, da smernic ne potrebujejo,
ker se v primeru dilem vedno obrnejo na sodelavce, drugim pa se je njihova vpeljava zdela
dobra rešitev (glej Preglednico 7). Skozi tovrstne smernice si predstavljam natančnejšo
opredelitev storitve in vloge svetovalca za branje, navodila za uspešen referenčni pogovor ter
vključitev konkretnih primerov za reševanje pogostih dilem na tem področju. V okviru tega bi
zajemale tudi uporabo referenčnih virov in priporočilnih seznamov glede na vnaprej
izoblikovane persone bralcev in različne življenjske situacije. En izmed pomembnejših
razlogov za zahtevnost svetovanja za branje je, kot so izkazali rezultati dane raziskave, ravno
velik psihološki napor, ki je prisoten ob obisku ranljive skupine uporabnikov v težkih
življenjskih situacijah, ki se za pomoč obrne na knjižničarja (glej preglednico 3). Vnaprej
pripravljene rešitve bi po mojem mnenju vsaj malo olajšale breme, ki ga v takšnih primerih nosi
knjižničar. Za najboljšo učinkovitost konkretnih smernic bi te morale nastati s sodelovanjem
izkušenih knjižničarjev, biblioterapevtov, psihologov in akademikov s področja bibliotekarstva.
Drugi vidik dela, ki ga zajema tretje raziskovalno vprašanje, se nanaša na izdelovanje in rabo
referenčnih orodij. Sodelujoči knjižničarji pri svojem delu pogosto uporabljajo referenčne vire,
in sicer je najbolj uporabljena revija Bukla, sledijo pa ji časopis Delo ter spletna portala
DobreKnjige.si in Goodreads.com (glej Preglednico 8). Izdelava lastnih priporočilnih
seznamov je, kot piše tudi Saricks (2005), v knjižnici zelo koristna dejavnost, ki pripomore tako
k bolj uspešnemu svetovanju za branje kot tudi k promociji knjižnične zbirke. S tem se strinjajo
tudi sodelujoči knjižničarji v Knjižnici Otona Župančiča, kjer, kot je bilo razbrati skozi
intervjuje, izdelovanje priporočilnih seznamov poteka na dva načina (glej Preglednico 9). Prvi
je vnos anotiranega priporočenega gradiva v rubriki »Priporočamo« na spletni strani Mestne
knjižnice Ljubljana, ki poteka vsaj enkrat mesečno. Drugi način pa je priprava in predstavitev
priporočilnih seznamov na razstavi »Knjižničar priporoča« na leposlovnem oddelku, ki se
odvija vsako drugo leto. Menim, da bi pri izboljšavi obstoječe storitve svetovanja za branje
precej pomagalo, če bi njihova priprava potekala pogosteje in bi bilo na voljo zraven
referenčnega pulta več različnih tiskanih priporočilnih seznamov, ki bi jih uporabniki lahko
vzeli in si z njimi pomagali pri izbiri gradiva. To bi bilo še posebej dobrodošlo za bralce, ki si
želijo več diskretnosti brez neposredne komunikacije s knjižničarjem o bralnih interesih.
Tovrstni seznami bi bili lahko sestavljeni glede na aktualno priljubljenost avtorjev in žanrov v
knjižnici, literarne nagrajence, glede na temo, glede na trenutno razpoloženje bralcev, glede na
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biblioterapevtski učinek itd. Tretji vidik znotraj danega raziskovalnega vprašanja se nanaša na
seznanjenost sodelujočih knjižničarjev z bralnimi trendi v knjižnici in bralnimi interesi
sodelavcev, za katere menijo, da so precej dobri (glej Preglednico 10). Izmenjava mnenj med
sodelavci se jim zdi zelo pomembna, saj nihče ne more poznati in prebrati vsega, zato na tem
mestu kot dodatno olajšanje dela, kot je že bilo omenjeno, vidim ponovno vpeljavo bralnih ur.
Četrti vidik nudi vpogled v bralne navade sodelujočih knjižničarjev, in sicer koliko leposlovnih
knjig v povprečju na leto preberejo in kateri so njihovi priljubljeni žanri. Okvirno izračunano
skupno povprečje je približno 48 prebranih leposlovnih knjig letno (glej Preglednico 11), kar je
v primerjavi z raziskavo, ki so jo izvedli Kovač, Blatnik, Rugelj, Rupar in Gregorin (2015), kar
veliko. Sodelujoči knjižničarji najraje berejo družbene romane, sledijo pa jim zgodovinski
romani. Rezultati petega vidika danega raziskovalnega vprašanja zrcalijo, da so knjižničarji v
Knjižnici Otona Župančiča v večini zadovoljni s pogostostjo povpraševanja bralcev po bralnem
nasvetu (glej Preglednico 12), kar bi pomenilo, da je storitev svetovanja za branje med
uporabniki knjižnice dovolj priljubljena in uporabljena. Vendar pa statistični podatki za leto
2018 opozarjajo na nekoliko drugačno stanje. V primerjavi z vsemi zabeleženimi opravljenimi
referenčnimi pogovori v knjižnici se jih je manj kot polovica (42,3 %) nanašalo na svetovanje
za branje, zelo majhna pa je tudi povezanost izposoje leposlovja in uporaba dane storitve
(približno 5 %). Presenetljiv je tudi podatek, da izposoja leposlovja predstavlja manj kot
polovico (44,8 %) vseh izposoj knjižničnega gradiva, saj je bilo skozi pregledano literaturo ves
čas omenjeno, da je prav ta glavni razlog za obisk splošnih knjižnic. Na podlagi tega se zdi, da
kakovostno svetovanje za branje lahko bistveno pripomore k bolj kakovostnemu preživljanju
prostega časa posameznika, da pa je v praksi pozitiven pomen branja leposlovja in posledično
tudi storitve zaradi različnih razlogov večkrat spregledan.
Sodelujoči knjižničarji, kot kaže odgovor na četrto raziskovalno vprašanje, vidijo največje pomanjkljivosti obstoječe prakse svetovanja za branje v premajhnem poudarku na izobraževanju
in usposabljanju zaposlenih ter na širšem poznavanju gradiva in poglobljenem branju (glej Preglednico 13), kar še enkrat potrdi potrebo po okrepitvi na tem področju. Izraženi pomanjkljivosti sta bili tudi ti, da ni skoraj nobenih navodil in smernic za tovrstno delo in časa za pregled
vseh novosti v knjižnici, kar pove, da bi že omenjeni vpeljavi konkretnih smernic in bralnih ur
lahko pri tem precej olajšali delo. Sodelujoči knjižničarji so tudi izpostavili pomanjkljivosti
obstoječe prakse v tem, da so v interakciji z uporabniki premalo radovedni in večkrat v časovni
stiski, zato ne pride do temeljitejšega referenčnega pogovora, ki je za kakovost storitve bistvenega pomena. Pri tem bi lahko bila rešitev v drugačnem pristopu k storitvi svetovanja za branje,
ki ga je razvil Hollands (2006), in sicer vključitev interaktivnega spletnega obrazca, ki ga člani
knjižnice izpolnijo za prejem personaliziranega, njihovim preferencam prilagojenega bralnega
seznama (glej podpoglavje 7.3). Gre za bolj poglobljen način, ki uporabnikom omogoča, da
lahko diskretno in neobremenjeno s časom delijo dovolj informacij o svojih bralnih preferencah
in omejitvah, kar pa olajša delo tudi svetovalcem za branje, ki se lahko v miru poglobijo v
potrebe bralca in uporabijo ustrezne referenčne vire. Prav tako pa se lažje porazdeli delo med
svetovalci glede na ujemanje njihovega bralnega interesa in odgovorov prejetega izpolnjenega
obrazca. Pozitivna stran pa je tudi v tem, da se bolje dokumentira celoten proces (število sestavljenih personaliziranih bralnih seznamov, vsi odgovori, podatki o bralcih, anotacije itd.), kar bi
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vodilo do lažjega vrednotenja storitev in posledično vzpostavitve dolgoročne vezi med svetovalci za branje in uporabniki. Obrazec se lahko tudi natisne in odda v knjižnici, lahko pa bi se
tudi prilagodil v tiskani obliki za tiste uporabnike, ki niso ljubitelji izpolnjevanja obrazcev preko
spleta in bi ga s predložitvijo članske izkaznice prevzeli na referenčnem pultu oddelka za leposlovje.
Precej skladni s pomanjkljivostmi sedanje prakse so tudi podani predlogi sodelujočih knjižničarjev, ki so namen petega raziskovalnega vprašanja (glej Preglednico 15). Ti potrdijo zgoraj
navedene utemeljitve za obogatitev študijskega programa, ponovno vpeljavo bralnih ur in konkretnih smernic svetovanje za branje, s poudarkom na opisu profila svetovalca za branje. Izražen je bil tudi predlog, da se izraz »Svetovanje za branje« ali podoben napis izpostavi na delovnih pultih zaposlenih. Sedanji referenčni pult na oddelku za leposlovje v Knjižnici Otona
Župančiča nosi oznako »Informacije«, ki sicer namiguje na to, da uporabniki lahko tam pridobijo informacije, a nič ne pove o njihovi naravi. V modelu tako predlagam zamenjavo napisa,
ki bi zbudil večjo pozornost bralcev in jim sporočil, da so jim svetovalci na razpolago za bolj
poglobljeni referenčni pogovor (glej predstavitev modela v naslednjem poglavju – 7.1). Priporočljivo bi bilo še, da bi zaposleni nosili nekakšne priponke z napisom »Vprašaj me«, s čimer
bi prav tako jasno pokazali, da se bralec lahko obrne k njim za pomoč. Še en predlog, ki se mi
zdi zelo uporaben, pa se je nanašal na izboljšavo podobe svetovalcev za branje v splošni organizacijski klimi in v knjižničarstvu. Kot je že bilo omenjeno, se temu področju namenja premalo
izobraževanja, prav tako vloga storitve ni jasno definirana, kar gotovo vpliva na njeno slabšo
podobo v javnosti. Tako sem v tretjem sklopu danega modela razmišljala, kako bi lahko knjižnica bolj proaktivno približala storitev svetovanja za branje lokalni skupnosti. Na prvem mestu
bi bilo nujno močnejše zagovorništvo storitve in ozaveščanje javnosti o pomenu prostočasnega
branja. V okviru tega bi bilo lahko organiziranih več dogodkov, kjer bi govorili o pozitivnem
vplivu svetovanje za branje na kakovostno preživljanje časa, izdajale bi se lahko tiskane in epublikacije, ki bi nudile informacije o delovanju storitve, različne bralne priporočilne sezname,
izkušnje bralcev in izsledke raziskav o koristih prostočasnega branja (glej poglavje 2.4.1). Menim, da bi, kot piše tudi Kastner (2011), knjižnice lahko še pogosteje izkoriščale prednost družbenih omrežij v namen svetovanja za branje (deljenje povezav na referenčne vire, svetovanje
»v živo«, zanimivosti o knjigah, povezovanje s knjižničnim katalogom itd.). Da bi vzbudili
pozornost in olajšali izbiro bralcem, bi lahko bilo izpostavljenih več domiselnih in raznolikih
bralnih kotičkov (npr. knjige iz spodnjih polic, ki jih obiskovalci knjižnice večkrat spregledajo,
knjige z enako barvo naslovnic, knjige z enakimi besedami v naslovu, podobno branje aktualno
zelo izposojenemu gradivu, knjige glede na temo/priložnost itd.). Zelo zanimiv se mi zdi tudi
koncept bralnih zemljevidov, ki ga je zasnoval Wyat (2006), saj naj bi ta omogočal bralcu, da
preko številnih povezav in asociacij odpira notranji svet priljubljene knjige in se sam loti raziskovanja za nadaljnje branje. To bi pripomoglo k celovitejši uporabi in večji vidnosti knjižnične
zbirke, vendar mislim, da bi bilo potrebno še nekaj premisleka o udejanjanju vizualnega spletnega dnevnika v praksi. Organiziranih bi lahko bilo tudi več izobraževanj, ki bi opolnomočila
uporabnike, da bi lahko bolje prepoznali in izrazili svoje bralne interese in izkušnjo, ki jo želijo,
in tako bolj suvereno izbirali pravo knjige zase, pri čemer bi, kot je poudarila tudi Dali (2014),
bilo treba upoštevati značilnosti bralcev, vlogo branja in družbeno okolje. Uporabnikom pa bi
se lahko bolje približali tudi skozi preoblikovanje knjižničnega kataloga, ki bi jim nudil več
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personalizacije, tako da bi imeli možnost ocenjevanja in komentiranja knjige, označevanja vsebine s svojimi oznakami (folksonomija), ustvarjanja lastnih bralnih seznamov in deljenja teh z
drugim. Ravno zaradi teh pomanjkljivosti knjižničnega kataloga je dobro, da se povezuje s
spletnim portalom DobreKnjige.si, ki ga lepo dopolnjuje.

7

SPLOŠNO ZASTAVLJEN MODEL ZA STORITEV SVETOVANJA ZA
BRANJE

Na podlagi pregledane literature in rezultatov dane raziskave sem oblikovala teoretičen model
za storitev svetovanja za branje v splošni knjižnici, ki je namenjen svetovalcem za branje, da bi
olajšal, izboljšal in sistematiziral njihovo delo, akademikom s področja bibliotekarstva, da bi
obogatili študijski program z več vsebinami svetovanja za branje, posledično pa bi skozi podane
predloge od njega imeli korist tudi uporabniki knjižnice, ki bi bili bolj seznanjeni z delovanjem
storitve, jo pogosteje uporabljali in tako še večkrat uživali zadovoljstvo ob branju zanje pravih
knjig.
Model je zasnovan na primeru ene knjižnice – Knjižnice Otona Župančiča, vendar bi se lahko
z ustreznimi prilagoditvami, kot primer dobre prakse, udejanjil tudi v drugih splošnih knjižnicah
po Sloveniji.
Dani model svetovanja za branje je širše zastavljen in usmerjen na tri med seboj prepletena
področja (Glej Sliko 4):
1. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih: nanaša se na večji poudarek
svetovanju za branje znotraj študijskega programa in dela v praksi, ki bi vodil k pridobivanju
ustreznejših kompetenc in s tem k bolj kakovostnemu zagotavljanju storitve. Predlagana je
vpeljava več vsebin svetovanja za branje v študijski program bibliotekarstva in v okviru tega
tudi izdelava priročnika, ki bi podpiral njihovo poučevanje. Predvideva se tudi več konkretnih
usposabljanj in izobraževanj za svetovalce za branje, ponovna uvedba bralnih ur za seznanjanje
z novostmi in izmenjavo mnenj med sodelavci ter izdelava priročnika za branje kakovostnih
leposlovnih knjig za odrasle, ki bi pripomogel h kakovostnejšim bralnim nasvetom.
2. Izboljšave obstoječe storitve svetovanja za branje (konkretno v Knjižnici Otona Župančiča):
področje pokriva tako izboljšane storitve v živo kot tudi on-line, s poudarkom na preurejenem
referenčnem pultu in spletni strani (glej podpoglavji 7.1 in 7.2). Predlagani so tudi izdelava
priponk za zaposlene »Vprašaj me«, več vrst priporočilnih seznamov in uvedba konkretnih
smernic, ki bi pripomogle k bolj definirani vlogi in večji sistematičnosti svetovanja za branja.
Izvajanje storitve bi olajšal tudi izboljšani in obogaten knjižnični katalog COBISS, ki bi nujno
moral vsebovati boljši vsebinski opis leposlovnega dela. Bralcem leposlovja, kot so ugotavljali,
pri izbiri knjige veliko pomeni povzetek vsebine, ki pa v knjižničnem katalogu skorajda ni
vključen. Vsebina dela bi lahko bila povzeta na podlagi smernic, ki jih je predlagala Šauperl
(2016), pri njihovem opisu pa bi se upoštevali tudi elementi privlačnosti knjige (kot jih je
opredelila Saricks (2005). Za vsa leposlovna dela bi bilo smiselno dodati fotografije naslovnice,
kazala ter vzorčne in hrbtne strani, kar bi bralcu nudilo boljšo predstavo o samem delu. Koristile
bi tudi informacije o zahtevnosti dela, kot je menil Pogorelec (2015a), in povezave na sorodno
branje (algoritem glede na zgodovino izposoj uporabnika oziroma ogledano knjigo po principu

DOBRIĆ, E. Svetovanje za branje … Mag. delo.
65
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020.
__________________________________________________________________________________

kot ga imajo npr. spletne knjigarne). Pomembna pridobitev, ki obeta za boljšo storitev, pa bi
lahko bil tudi predlagan interaktiven obrazec za izdelavo personaliziranega bralnega seznama
(glej podpoglavje 7.3).
Za izvajanje kakovostne storitve svetovanja za branje je vsekakor nujno tudi njeno vrednotenje,
ki je vključeno v danem modelu. V Mestni Knjižnici Ljubljana se tega sicer zavedajo, zato so
v ta namen tudi razvili aplikacijo za beleženje informacij Bellinf, vendar ta nudi zgolj
kvantitativne podatke (način posredovanja informacij, čas, ciljna skupina, vsebina informacije,
stopnja realizacije), nič pa ne pove o kakovosti izvajanja storitve. Iz tega vidika menim, da bi
se pogosteje morale izvajati še druge oblike vrednotenja storitve, kot so npr. ankete, intervjuji,
fokusne skupine itd., ki bi lahko podale več povratnih informacij o kakovosti referenčnega
pogovora, zbirke, o zadovoljstvu uporabnikov, pa tudi o strokovni usposobljenosti svetovalcev
za branje. Merjenje in posredovanje kvalitativnih dejavnikov vpliva storitve na kakovost
življenja posameznika in lokalne skupnosti bi lahko botrovalo k boljšim finančnim pogojem za
njen razvoj. K lažjemu vrednotenju storitve in posledično vzpostavitvi dolgoročne vezi med
svetovalci za branje in uporabniki bi lahko pripomoglo tudi svetovanje za branje preko obrazca,
ki dobro dokumentira celoten referenčni proces (število sestavljenih personaliziranih bralnih
seznamov, vsi odgovori, podatki o bralcih, anotacije itd.).
3. Integracija storitve v lokalno skupnost: se nanaša na predloge, ki bi poskrbeli za večjo vidnost
in priznavanje storitve. Predlagano je močnejše zagovorništvo storitve in ozaveščanje javnosti
o pomenu prostočasnega branja (Več govora o pozitivnem vplivu svetovanja za branje na
kakovostno preživljanje časa, tiskanih in e-publikacij z informacijami o delovanju storitve,
različnimi bralnimi priporočilnimi seznami, izkušnjami bralcev in izsledki raziskav o koristih
prostočasnega branja – promocija branja). Predlaga se tudi pogostejša raba družbenih omrežij
v namen svetovanja za branje (deljenje povezav na referenčne vire, svetovanje »v živo«,
zanimivosti o knjigah, povezovanje s knjižničnem katalogom itd.), več domiselnih in raznolikih
bralnih kotičkov (npr. knjige iz spodnjih polic, z enako barvo naslovnic, z enakimi besedami v
naslovu, podobno branje aktualno zelo izposojenemu gradivu, knjige glede na temo/priložnost
itd.), koncept bralnih zemljevidov, ki ga je zasnoval Wyat (2006). Organiziranih bi lahko bilo
tudi več izobraževanj, ki bi opolnomočila uporabnike za bolj suvereno izbiranje pravih knjig,
približali pa bi se jim tudi skozi knjižnični katalog, ki bi nudil več možnosti personalizacije.
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Storitev
Svetovanje za
branje

Izobraževanje in
strokovno
izpopolnjevanje

• Vpeljava vsebin
Svetovanje za
branje v študijski
program
Bibliotekarstva
• Izdelava
priročnika za
poučevanje
(kompetenčni
model svetovalcev
za branje, cilji,
teme in metode
poučevanja,
smernice za
oblikovanje učnega
načrta, primeri
učnih ur itd.)
• Bralne ure za
zaposlene (+ tabela
kaj kdo bere in
dnevnik branja)
• Več konkretnih
usposabljanj in
izobraževanj za
svetovalce za
branje
• Priročnik za
branje kakovostnih
leposlovnih knjig
za odrasle

Izboljšave
obstoječe storitve

V živo

Integracija v
lokalno skupnost

On-Line

• Referenčni pult z
napisom »Svetovanje za
branje« (glej podpoglavje
7.1)
• Zaposleni s priponko
»Vprašaj me«
• Konkretne smernice za
opredelitev vloge storitve,
navodila za referenčni
pogovor s primeri
reševanja dilem itd.
• Še več lastnih izdelanih
priporočilnih seznamov
zraven referenčnega pulta
(npr. glede na žanr,
razpoloženje,
biblioterapevtski učinek,
tematsko, literarne
nagrade itd.
• Obrazec prilagojen tudi
tiskani obliki

• Močnejše
zagovorništvo in
ozaveščanje javnosti o
pozitivnem pomenu
prostočasnega branja
• Pogostejša uporaba
družbenih omrežij za
komunikacijo in
promocijo storitve

• Preurejana spletna
stran knjižnice (glej
podpoglavje 7.2.)
• Interaktivni spletni
obrazec za izdelavo
personaliziranega
bralnega seznama (glej
podpoglavje 7.3)
• Izboljšan COBISS
- povzetek vsebine,
elementi privlačnosti
knjige, zahtevnost in
ocena dela, naslovnica,
kazalo, vzorčna in
hrbtna stran
- povezave na sorodno
branje (algoritem glede
na zgodovino izposoje)

Vrednotenje storitve

• Več domiselnih in
raznolikih bralnih
kotičkov (v živo in na
spletu), več kazalk na
referenčnem pultu in
zraven knjižnih polic
(npr. na sorodno
branje ali z namigi,
kako poiskati knjigo
zase itd.)
• Več izobraževanj za
uporabnike na temo,
kako najti zanje pravo
knjigo
• Bolj celovita
uporaba knjižnične
zbirke (glej primer
bralnega zemljevida)
• Več personalizacije
za uporabnike
knjižničnega kataloga

Slika 4: Splošno zastavljen model za storitev Svetovanje za branje usmerjen na izobraževanje in
strokovno izpopolnjevanje, izboljšave obstoječe storitve in integracijo v lokalno skupnost
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7.1 PRIKAZ REFERENČNEGA PULTA NA ODDELKU ZA LEPOSLOVJE V
KNJIŽNICI OTONA ŽUPANČIČA
Na Sliki 5 želim prikazati, kako bi bilo videti, če bi na referenčnem pultu oddelka za leposlovje
v Knjižnici Otona Župančiča namesto sedanjega splošnega napisa »Informacije« stala jasna
oznaka »Svetovanje za branje«. Menim, da bi tako pritegnili večjo pozornost uporabnikov in
obiskovalcev knjižnice, na tovrstno zamenjavo napisa pa so opozorili tudi sodelujoči
knjižničarji med predlogi za izboljšave obstoječe storitve.

SVETOVANJE ZA
BRANJE

Slika 5: Referenčni pult oddelka za leposlovje v Knjižnici Otona Župančiča s sedanjim napisom
»Informacije« (zgoraj) in z jasno oznako »Svetovanje za branje« (spodaj)
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7.2 HIPOTETIČNI PRIKAZI PREUREJENE SPLETNE STRANI KNJIŽNICE
Skozi Sliko 6 skušam prikazati, kako bi bila videti preurejena spletna stran knjižnice, če bi v
segmentu »Storitve« bila dodana storitev »Svetovanje za branje«. Menim, da bi se zaradi večje
preglednosti bolj poudarila pomembnost storitve, ki bi v očeh javnosti imela večjo veljavo.
Pripomoglo bi k večji ozaveščenosti bralcev, da je Svetovanje za branje legitimna knjižnična
zahteva in čisto enakovredno ostalim storitvam v knjižnici.

Svetovanje za branje

Slika 6: Hipotetičen prikaz preurejene spletne strani knjižnice (začetna stran)
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Skozi Sliko 7 skušam prikazati videz spletne strani potem, ko uporabnik klikne zavihek
»Svetovanje za branje«. Najprej je zapisana kratka predstavitev storitve, nato pa sledi opis
njenega načina poteka. Uporabnik lahko neposredno dostopa tako do rubrike »Priporočamo«
na spletni strani kot tudi do urejenega in zbranega nabora koristnih povezav na druge referenčne
vire, s katerimi si lahko pomaga pri iskanju predlogov za branje. Ogleda si lahko tudi kdaj in
kje delujejo katere bralne skupine in kaj ponujajo. Za člane knjižnice pa je na voljo tudi
interaktivni spletni obrazec, ki ga izpolnijo za prejem personaliziranega bralnega seznama. Na
zavihku je dodana tudi bližnjica do vzajemnega bibliografskega sistema COBISS.

>> Svetovanje za branje

Svetovanje za branje
Svetovanje za branje je knjižnična storitev, katere glavni
namen je omogočiti odraslim bralcem prostočasnega
branja, da najdejo ob pravem čas zanje pravo knjigo
glede na lastne bralne potrebe in interese.

Storitev Svetovanje za branje poteka:
• v živo (na referenčnem pultu oddelka za leposlovje)
• preko spleta z brskanjem v naši rubriki
»Priporočamo«, vsi člani MKL pa lahko izpolnite tudi
>>
Interaktivni
obrazec
za
personaliziranega bralnega seznama

izdelavo

Na voljo vam je tudi seznam koristnih povezav na referenčne vire, s katerimi si
lahko pomagate pri iskanju naslednjega branja.
Nove bralne predloge pa boste zagotovo lahko delili in pridobili ter se kaj novega
naučili, če se pridružite, kateri izmed naših bralnih skupin. Lepo vabljeni.

Slika 7: Prikaz vsebine zavihka »Svetovanje za branje« na spletni strani knjižnice
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Skozi Sliko 8 skušam prikazati videz spletne strani po tem, ko bi uporabnik kliknil na seznam
koristnih povezav na referenčne vire. Zbrani viri so na kratko opisani in razdeljeni med
slovenske in tuje vire ter razvrščeni po abecedi. Vsako ime vira je tudi hiperpovezava za njegov
dostop. Navedenih je le nekaj virov, ki so se mi na podlagi pregleda literature in odgovorov
sodelujočih knjižničarjev zdeli koristni, seveda pa je seznam lahko še precej bolj bogat in se
sproti dopolnjuje.

» Referenčni viri

Seznam referenčnih virov za iskanje naslednjega branja
Slovenski viri
Bralnica.com skupnost ljubiteljev knjig
Dobreknjige.si spletni portal slovenskih splošnih knjižnic s priporočilno kakovostno literaturo
Emka. Si spletna knjigarna Mladinske knjige
Časopis Delo, kjer najdete veliko knjižnih recenzij
Felix.si spletna knjigarna Felix
Klub Romantic.com za vse bralce ljubezenskih romanov
Revija Bukla brezplačna revija o dobrih knjigah, ki predstavlja knjižne novosti domačega in tujega leposlovja
Tuji viri
Booklist Online, ki ga ustvarjajo knjižničarji in zaposleni v Booklist-u, ponuja pet blogov, ki celostno
obravnavajo tematiko svetovanja za branje.
Goodreads Amazonov spletni portal, ki omogoča prosto iskanje po ogromni bazi knjig, recenzij in anotacij.
London Review of Books Britanski časopis literarnih esejev
NoveList obsežna EBSCO-va baza priporočil za branje
The New York Times Book Review priloga časopisa New York Times s knjižnimi recenzijami
The Guardian Britanski dnevni časopis, vsak dan nove knjižne recenzije

Slika 8: Prikaz seznama referenčnih virov kot pomoč za iskanje nadaljnjega branja na spletni strani
knjižnice
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7.3 INTERAKTIVNI SPLETNI OBRAZEC ZA IZDELAVO PERSONALIZIRANEGA BRALNEGA SEZNAMA

BRALNI SEZNAM, PRILAGOJEN PRAV VAM
Želite dobro knjigo? Ste preveč zasedeni/a za iskanje novih bralnih predlogov? Potem dovolite,
da Vam pri izbiri naslednjega branja leposlovja za odrasle pomagamo mi.
Izpolnite spodnji obrazec za izdelavo personaliziranega bralnega seznama. Ni Vam treba
odgovoriti na vsa vprašanja, vendar pa več podanih informacij zagotavlja večjo verjetnost, da
boste zadovoljni/a z našim bralnim izborom 😊. Obvezna polja so označena z (*). Dana storitev
je zasebna, kar pomeni, da razen knjižničnega osebja nihče drug ne more dostopati do deljenih
informacij in posredovanega bralnega seznama.
V roku 7 do 10 dni bodo izkušeni svetovalci za branje pripravili bralni seznam 5 knjig,
prilagojenih prav Vam. Zraven vsakega predlaganega naslova bodo tudi krajša anotacija, slika
naslovnice in povezava do gradiva v knjižničnem katalogu. V kolikor vam je ljubše, lahko
izpolnjen obrazec natisnete in ga oddate v knjižnici.
KONTAKTNE INFORMACIJE
* Ime:
E-mail:
* Številka članske izkaznice:
* NAČIN PREVZEMA BRALNEGA SEZNAMA
□ Osebno (prevzem personaliziranega bralnega seznama v knjižnici)
□ Preko navedene e-pošte
PRILJUBLJEN FORMAT (možno več odgovorov)
□ običajna tiskana knjiga □ knjige z velikim tiskom □ zvočne knjige □ e-knjige
*PRILJUBLJENI ŽANRI (posamezne kategorije se lahko prekrivajo, možno več odgovorov)
□ Avtobiografski in biografski romani □ Dramatika □ Družbeni romani
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□ Družinski romani □ Erotični romani □ Eseji, Govori, Pisma
□ Grozljivke in srhljivke □ Kratka proza □ Kriminalni in detektivski romani
□ Moderni romani □ Lahkotni in ljubezenski romani □ Realistični romani
□ Poezija □ Potopisi □ Psihološki in vzgojni romani □ Pustolovski romani
□ Spomini, kolumne, dnevniki □ Šale, Humor, Aforizmi
□ Zgodovinski in vojni romani □ Znanstvena fantastika/epska fantazija
*Napišite 3 do 5 priljubljenih naslovov knjig in/ali avtorjev. Zakaj so Vam všeč?

*Napišite 3 do 5 naslovov knjig in/ali avtorjev, ki Vam niso všeč. Zakaj Vam niso všeč?

ZNAČILNOSTI KNJIGE
Tempo dogajanja: Počasen

Hiter

Hiter

Čas dogajanja:

Na kratko opišite priljubljen čas dogajanja

Kraj dogajanja:

Na kratko opišite priljubljen kraj dogajanja

Zgodba: □ prvoosebna pripoved □ tretjeosebna pripoved □ preplet več zgodb □ ena zgodba
□ poudarek na dogodkih □ poudarek na likih □ zgodbe v seriji □ druge preference glede
zgodbe:____________________________________________________________________
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Liki v zgodbi: □ ženska glavna junakinja □ moški glavni junak □ podrobno opisani liki □
veliko likov □ malo likov □ druge preference glede likov v
zgodbi:__________________________________________________________________
Dolžina knjige: □ manj kot 250 strani □ 250–500 strani □ več kot 500 strani
Napišite, če imate kakšne priljubljene teme (o čem želite, da knjiga govori).

Napišite, če so kakšne teme, ki se jim v knjigi želite izogniti.

Za kakšno vrsto knjige ste razpoloženi/a?
Žalostna
Predvidljiva
Resna
Lahkotna
Realistična
Melanholična
Nenasilna
Neerotična
Običajna
Pomirjujoča

Vesela
Nepredvidljiva
Zabavna
Zahtevna
Domišljijska ---

------Nasilna
----Erotična
--Nenavadna ----Razburljiva ----Optimistična

---------
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OSTALE ZNAČILNOSTI
Priljubljenost, prepoznavnost in ugled avtorja: □ mi veliko pomenijo □ glede tega sem
nevtralen/a □ raje imam manj poznane avtorje
Narodnost avtorja: napišite, če imate glede tega kakšne kriterije
Stil pisanja: napišite, če imate glede tega kakšne kriterije
Jezik: □ slovenščina □ tuji jezik (kateri:________________ )
Založba in zbirka: napišite, če imate glede tega kakšne kriterije
Literarna nagrada: □ mi ne pomeni kaj dosti □ raje imam literarno nagrajene knjige
Izberi literarno nagrado ▼

Prodajna uspešnost knjige: □ sploh mi ne pomeni □ sem nevtralen/a □ veliko mi pomeni
Kako se običajno seznanjate z novimi knjigami in avtorji in kateri so za vas pomembni
kriteriji pri izbiri knjige?

Če uporabljate kakšno družbeno omrežje za bralce npr. Goodreads, Librarything,
Shelfari, Fictiondb itd., lahko z nami delite polico o prebranih in ocenjenih knjigah. Tako
bi lahko še bolje spoznali vaše bralne interese in okus, hkrati pa bi se lažje izognili
predlaganju knjige, ki ste jo že prebrali.

Bi želeli še kaj dodati o svojih bralnih preferencah?

POŠLJI

NATISNI
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8 ZAKLJUČEK
Storitev svetovanja za branje zagotovo predstavlja pomemben del referenčne dejavnosti v
splošni knjižnici, zagotavljanje njene kakovosti pa je, kot se je izkazalo v pričujočem delu,
precej kompleksno in odvisno od številnih dejavnikov. V želji, da bi svetovanje za branje
postalo bolj kakovostna, uporabljena in priznana knjižnična storitev in da bi njeno izvajanje za
zaposlene potekalo karseda enostavno in sistematično, sem poskusila oblikovati dober in
učinkovit model, ki je širše usmerjen na tri med seboj prepletena področja.
Prvo področje se nanaša na predloge v zvezi z izobraževanjem in strokovnim izpopolnjevanjem
zaposlenih, ki se jima znotraj študijskega programa in dela v praksi namenja premalo
pozornosti, to pa ovira pridobivanje ustreznejših kompetenc in s tem bolj kakovostno
zagotavljanje storitve. Drugo področje se nanaša na predloge, ki bi pripomogli k izboljšavi
obstoječe storitve svetovanja za branje, pri čemer sem za konkretni primer vzela Knjižnico
Otona Župančiča. Pri tem sem se usmerila tako na preurejanje referenčnega pulta na oddelku
za leposlovje kot tudi spletne strani, kar bi pritegnilo večjo pozornost uporabnikov in posledično
vodilo k pogostejši uporabi storitve svetovanja za branje. K bolj definirani vlogi in večji
sistematičnosti svetovanja za branje bi veliko prispevala tudi uvedba konkretnih smernic. Kot
pomembno pridobitev, ki obeta za boljšo storitev, pa vidim interaktiven obrazec za izdelavo
personaliziranega bralnega seznama. Tretje področje danega modela se nanaša na predloge, ki
bi poskrbeli za večjo vidnost in priznavanje storitve ter njeno integracijo v lokalno skupnost.
Široko zastavljen model tako prinaša veliko predlogov, za katere menim, da so vredni
premisleka. Pri nekaterih je vpeljava vezana na daljše časovno obdobje, pri drugih pa bi lahko
spremembe bile izvedljive hitreje. Vsekakor je v bodoče potrebno redno spremljanje in
vrednotenje vpeljanih sprememb pri izvajanju storitve in čez čas ponoviti raziskavo za
pridobitev povratnih informacij, tako z vidika zaposlenih kot z vidika uporabnikov. Tako bi se
lahko še nadgradilo in bolje ocenilo učinkovitost modela. Dana naloga izhaja iz primera ene
knjižnice, zato je vzorec relativno majhen, za boljši vpogled in morebiten večji nabor predlogov
pa bi vzorec moral biti večji. Delo bi lahko morda bilo še bolj osvetljeno, če bi že v sami
raziskavi bile upoštevane tudi potrebe uporabnikov, bodisi preko intervjuja bodisi fokusne
skupine bodisi ankete. Zanimiva uporabljena metoda bi bila tudi opazovanje referenčnih
pogovorov svetovanja za branje v knjižnici, ki bi ga v okviru seminarskih nalog lahko izvedli
študenti bibliotekarstva in tako gradili most med teorijo in prakso. Storitev svetovanja za branje
zagotovo predstavlja pomemben del referenčne dejavnosti v splošni knjižnici, a je tako v teoriji
kot v praksi pogosto spregledana. Morda pa bo k temu, da bo storitev bolj zaživela, pripomogel
ravno poskus mojega modela.
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9 POVZETEK
Svetovanje za branje, kot ga definira Saricks (2005), ena izmed pionirk tega področja, je
knjižnična storitev, namenjena odraslim bralcem prostočasnega branja. Gre za pomemben del
referenčne dejavnosti v splošni knjižnici, saj, kot je napisano v Strokovnih priporočilih in
standardih za splošne knjižnice (2018), spodbuja branje kot estetsko, etično, spoznavno,
terapevtske in sprostitveno izkušnjo, ki pripomore k ustvarjalnemu razvoju in kakovostnemu
preživljanju prostega časa posameznika. Kljub temu pa je, kot opozarjata pregledana literatura
in knjižnična statistika, vloga svetovanja za branje premalo definirana in v praksi pogosto
spregledana.
Namen mojega magistrskega dela je bil poskus oblikovanja učinkovitega modela svetovanja
odraslim za prostočasno branje leposlovja v Knjižnici Otona Župančiča, ki bi se lahko udejanjil
tudi kot primer dobre prakse v drugih slovenskih splošnih knjižnicah in tako obogatil knjižnične
storitve. Pri tem so bili glavni cilji, da svetovanje za branje postane bolj kakovostna,
uporabljena in priznana knjižnična storitev in da njeno izvajanje za zaposlene poteka karseda
enostavno in sistematično.
Magistrsko delo je strukturirano v treh delih. Prvi del je teoretičen in zajema pregled literature
na temo svetovanja za branje leposlovja skozi pravno formalni in zgodovinski vidik, referenčni
pogovor in orodja ter izobraževanje in kompetence svetovalcev za branje v splošni knjižnici.
Vključuje tudi pregled raziskav o pomenu prostočasnega branja in bralcih leposlovja ter
predstavitev leposlovja z vidika katalogizacije, klasifikacije, izbora in presojanja kakovosti.
Pregledanih je bilo tudi nekaj obstoječih modelov svetovanja za branje, ki sem jih ovrednotila
in iz njih črpala predloge, ki so se mi zdeli koristni za vpeljavo v svojem poskusu oblikovanja
modela.
Drugi del je empiričen, pri čemer so uporabljena raziskovalna metoda spletno izvedeni
polstrukturirani asinhroni intervjuji s 5 knjižničarji, ki delajo z odraslimi na oddelku za
leposlovje v Knjižnici Otona Župančiča (4 ženske in 1 moški). Intervju, ki zajema 17 vprašanj
odprtega tipa (glej Prilogo 1), je usmerjen na pogled knjižničarjev v zvezi s kompetencami,
izkušnjami, izobraževanjem, potrebnim za kakovostno svetovanje za branje, ter izzivi, s
katerimi se pri tem tudi soočajo. Zbiranje podatkov je potekalo od 10. 6. 2019 do 5. 7. 2019,
tako da sem vnaprej sestavljena vprašanja za intervju preko elektronske pošte posredovala
knjižničarjem. Vsi, ki so bili povabljeni k sodelovanju, so se vabilu tudi odzvali. Uporabila sem
namensko vzorčenje, pri čemer je šlo za relativno majhno populacijo.
V tretjem delu sem podlagi pregleda literature in izvedenega intervjuja s knjižničarji oblikovala
model, ki je širše usmerjen na tri med seboj prepletena področja: izobraževanje in strokovno
izpopolnjevanje zaposlenih, izboljšave obstoječe storitve in integracijo v lokalno skupnost.
V prvem sklopu svojega modela predlagam vpeljavo vsebin svetovanja za branje v študijski
program Bibliotekarstva. Tovrstne vsebine bi lahko bile porazdeljene med več predmetov, pri
čemer bi se eni lahko bolj usmerjali na književnost, literarno teorijo in zgodovino, obravnavanje
popularne kulture, spoznavanje referenčnih virov in pisanje anotacij, drugi pa bolj na
predstavitve knjig, bralne diskusije, stimulacije referenčnih pogovorov, biblioterapevtske
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učinke in psihologijo bralcev. V okviru tega bi seveda bila koristna izdelava priročnika za
poučevanje vsebin svetovanja za branje, ki bi zajemal kompetenčni model svetovalcev za
branje, cilje, teme in metode poučevanja, smernice za oblikovanje učnega načrta, primere učnih
ur itd. Zelo pomembno je tudi stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na tem področju,
zato predlagam, da bi se organiziralo še več raznih delavnic, ki bi temeljile na celovitejšemu
spoznavanju gradiva v knjižnični zbirki, na razmišljanju in pogovoru o knjigah, na učinkoviti
uporabi referenčnih virov in na premišljenemu pisanju priporočilnih seznamov in anotacij.
Koristna bi bila ponovna uvedba bralnih ur, namenjenih posvetovanju zaposlenih o prebranih
novostih, ker menim, da bi lahko precej olajšale delo, ki bi se med zaposlenimi bolj porazdelilo,
s tem pa bi se povečala tudi ažurnost spremljanja knjižne produkcije. V dodatno korist bi bilo
tudi, če bi svetovalci za branje vodili svoj reflektivno obarvan dnevnik branja, v katerega bi
vpisovali prebrano literaturo, krajše anotacije in razmišljanja ter občutke o prebranem. Za
popestritev bi lahko imeli tudi tabelo o tem, kaj kdo od zaposlenih bere (žanr, avtorje itd.), s
čimer bi lažje poskrbeli za ujemanje bralnih interesov knjižničarja in uporabnika, ko se ta obrne
za bralni nasvet na oddelku za leposlovje ali izpolnjuje interaktivni obrazec za izdelavo
personaliziranega bralnega seznama. V sklop izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja
sem umestila še predlog za izdelavo priročnika, ki bi na pregleden in sistematičen način
predstavljal leposlovna dela za odrasle in določal kriterije za presojanje njihove kakovosti, ki
bi olajšala delo in izbiro tako nabavni službi, svetovalcem za branje pri njihovi vzgojnoizobraževalni vlogi, ne nazadnje pa tudi bralcem.
Drugo področje se nanaša na predloge, ki bi pripomogli k izboljšavi obstoječe storitve
svetovanja za branje, pri čemer sem za konkretni primer vzela Knjižnico Otona Župančiča.
Upoštevala sem tako značilnosti njenega izvajanja v živo kot tudi on-line, saj se mi zdi namreč
zelo pomembno, da je storitev celovita, učinkovita, vidna in dostopna čim večjemu številu
uporabnikov. Sedanji referenčni pult na oddelku za leposlovje v Knjižnici Otona Župančiča
nosi oznako »Informacije«, vendar menim, da bi konkreten napis, denimo »Svetovanje za
branje«, natančneje določal namen storitve, vzbudil večjo pozornost bralcev in jim sporočil, da
so jim svetovalci na razpolago za bolj poglobljeni referenčni pogovor. Na tovrstno zamenjavo
napisa so skozi intervju opozorili tudi sodelujoči knjižničarji. Priporočljivo bi bilo še, da bi
zaposleni nosili nekakšne priponke z napisom »Vprašaj me«, s čimer bi prav tako jasno
pokazali, da so bralcem na voljo za pomoč. Naredila sem tudi prikaz preurejene spletne strani
knjižnice, ki bi vodila k večji vidnosti in uporabi obstoječe storitve. Znotraj segmenta
»Storitve« je dodano »Svetovanje za branje«, kar bolj poudarja pomembnost storitve in že takoj
na začetku vzbudi pozornost uporabnikov. V danem zavihku bi uporabnik nato lahko prebral
kratko predstavitev storitve in način njenega poteka. Neposredno bi lahko dostopal tako do
rubrike »Priporočamo« na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana, kot tudi do urejenega in
zbranega nabora koristnih povezav na druge referenčne vire, s katerimi si lahko pomaga pri
iskanju predlogov za branje. Zbrani viri so na kratko opisani in razdeljeni med slovenske in tuje
vire ter razvrščeni po abecedi. Vsako ime vira je tudi hiperpovezava za njegov dostop. Za primer
je navedenih nekaj referenčnih virov, ki jih bodisi pri svojem delu uporabljajo sodelujoči
knjižničarji bodisi so se mi na podlagi pregleda literature zdeli koristni, seveda pa je seznam
lahko še precej bolj bogat in se sproti dopolnjuje. Uporabnik si lahko tudi ogleda, kdaj in kje
delujejo katere bralne skupine in kaj ponujajo. Na zavihku je dodana tudi bližnjica do
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vzajemnega bibliografskega sistema COBISS. Kot pomembno pridobitev, ki obeta za boljšo
storitev, pa vidim interaktiven obrazec za izdelavo personaliziranega bralnega seznama, ki bi
lahko olajšal delo zaposlenim, povečal zadovoljstvo uporabnikov in se s pravim pristopom kot
primer dobre prakse uveljavil še v drugih slovenskih splošnih knjižnicah. Prednosti takšnega
pristopa k storitvi svetovanja za branje je videl že Hollands (2006), ker je bolj poglobljen in
uporabnikom omogoča, da lahko neobremenjeno s časom in na diskreten način delijo dovolj
informacij o svojih bralnih preferencah in omejitvah, kar pa olajša delo tudi svetovalcem za
branje. Pozitivna stran svetovanja za branje preko obrazca pa je tudi v tem, da se bolje
dokumentira celoten proces (število sestavljenih personaliziranih bralnih seznamov, vsi
odgovori, podatki o bralcih, anotacije itd.), kar bi vodilo do lažjega vrednotenja storitev in
posledično vzpostavitve dolgoročne vezi med svetovalci za branje in uporabniki. Obrazec se
lahko tudi natisne in odda v knjižnici, lahko pa bi se tudi prilagodil v tiskani obliki za tiste
uporabnike, ki niso ljubitelji izpolnjevanja preko spleta in bi ga s predložitvijo članske izkaznice
prevzeli na referenčnem pultu oddelka za leposlovje.
Skozi pregledano literaturo se je pogosto omenjalo, da vloga svetovanja za branje ni jasno
definirana in četudi modeli za izvajanje storitve obstajajo, je njihova implementacija v praksi
večinoma nemetodična, neformalna in prepuščena samoiniciativnosti knjižničarjev. S tega
vidika bi bila dobra rešitev uvedba konkretnih smernic, ki bi natančneje opredelile storitev in
vloge svetovalca za branje, nudila navodila za uspešen referenčni pogovor ter vključitev
konkretnih primerov za reševanje pogostih dilem na tem področju. V okviru tega bi zajemale
tudi uporabo referenčnih virov in priporočilnih seznamov glede na vnaprej izoblikovane
persone bralcev in različne življenjske situacije. K izboljšani obstoječi storitvi bi veliko
pripomogel tudi obogateni vzajemni bibliografski sistem COBISS, ki bi moral vsebovati boljši
vsebinski opis leposlovnega dela. Bralcem leposlovja, kot so ugotavljali tudi Saarinen in
Vakkari (2013) ter Ross (2009), pri izbiri knjige veliko pomeni povzetek vsebine, ki pa v
knjižničnem katalogu skorajda ni vključen. Vsebina dela bi lahko bila povzeta na podlagi
smernic, ki jih je predlagala Šauperl (2016), pri njihovem opisu pa bi se upoštevali tudi elementi
privlačnosti knjige (tempo, liki v zgodbi, zgodba in okvir zgodbe), kot jih je opredelila Saricks
(2005). Za vsa leposlovna dela bi bilo smiselno dodati fotografije naslovnice, kazala ter vzorčne
in hrbtne strani, kar bi bralcu nudilo boljšo predstavo o samem delu. Ravno zaradi teh
pomanjkljivosti knjižničnega kataloga je dobro, da se povezuje s spletnim portalom
DobreKnjige.si, ki ga lepo dopolnjujejo. Koristile bi tudi informacije o zahtevnosti dela, kot je
menil Pogorelec (2015b), in povezave na sorodno branje (algoritem glede na zgodovino izposoj
uporabnika oziroma ogledano knjigo po principu kot ga imajo npr. spletne knjigarne).
Tretje področje danega modela se nanaša na predloge, ki bi poskrbeli za večjo vidnost in
priznavanje storitve ter njeno integracijo v lokalno skupnost. Predlagam močnejše
zagovorništvo storitve in ozaveščanje javnosti o pomenu prostočasnega branja. V okviru tega
bi bilo lahko organiziranih več dogodkov, kjer bi govorili o pozitivnem vplivu svetovanja za
branje na kakovostno preživljanje časa, izdajale bi se lahko tiskane in e-publikacije, ki bi nudile
informacije o delovanju storitve, različne bralne priporočilne sezname, izkušnje bralcev in
izsledke raziskav o koristih prostočasnega branja. Menim, da bi knjižnice lahko še pogosteje
izkoriščale prednost družbenih omrežij v namen svetovanja za branje (deljenje povezav na
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referenčne vire, svetovanje »v živo«, zanimivosti o knjigah, povezovanje s knjižničnim
katalogom itd.). Da bi vzbudili pozornost in olajšali izbiro bralcem, bi lahko bilo izpostavljenih
več domiselnih in raznolikih bralnih kotičkov (npr. knjige iz spodnjih polic, ki jih obiskovalci
knjižnice večkrat spregledajo, knjige z enako barvo naslovnic, knjige z enakimi besedami v
naslovu, podobno branje aktualno zelo izposojenemu gradivu, knjige glede na temo/priložnost
itd.). Zelo zanimiv se mi zdi tudi koncept bralnih zemljevidov, ki ga je zasnoval Wyat (2006),
saj naj bi bralcu omogočal, da preko številnih povezav in asociacij odpira notranji svet
priljubljene knjige in se sam loti raziskovanja za nadaljnje branje. Organiziranih bi lahko bilo
tudi več izobraževanj, ki bi opolnomočila uporabnike, da bi lahko bolje prepoznali in izrazili
svoje bralne interese in izkušnjo, ki jo želijo in tako bolj suvereno izbirali prave knjige zase, pri
čemer bi, kot je poudarila tudi Dali (2014), bilo treba upoštevati značilnosti bralcev, vlogo
branja in družbeno okolje. Uporabnikom pa bi se lahko bolje približali tudi skozi preoblikovanje
knjižničnega kataloga, ki bi jim nudil več personalizacije, tako, da bi imeli možnost ocenjevanja
in komentiranja knjige, označevanja vsebine s svojimi oznakami (folksonomija), ustvarjanja
lastnih bralnih seznamov in deljenja teh z drugimi.
Široko zastavljen model tako prinaša veliko predlogov, za katere menim, da so vredni
premisleka. Pri nekaterih je vpeljava vezana na daljše časovno obdobje, pri drugih pa bi lahko
bile spremembe izvedljive hitreje. Vsekakor je v bodoče potrebno redno spremljanje in
vrednotenje vpeljanih sprememb pri izvajanju storitve in čez čas ponoviti raziskavo za
pridobitev povratnih informacij, tako z vidika zaposlenih kot z vidika uporabnikov. Tako bi se
lahko še nadgradilo in ocenilo učinkovitost modela. Magistrsko delo izhaja iz primera ene
knjižnice, zato je vzorec relativno majhen, za boljši vpogled in morebiten večji nabor predlogov
pa bi vzorec moral biti večji. Delo bi lahko morda bilo še bolj osvetljeno, če bi že v sami
raziskavi bile upoštevane tudi potrebe uporabnikov, bodisi preko intervjuja bodisi fokusne
skupine bodisi ankete. Zanimiva uporabljena metoda bi bila tudi opazovanje referenčnih
pogovorov svetovanja za branje v knjižnici, ki bi ga v okviru seminarskih nalog lahko izvedli
študenti bibliotekarstva in tako gradili most med teorijo in prakso. Storitev svetovanja za branje
zagotovo predstavlja pomemben del referenčne dejavnosti v splošni knjižnici, a je tako v teoriji
kot v praksi pogosto spregledana. Morda pa bo k temu, da bo storitev bolj zaživela, pripomogel
ravno poskus mojega modela.
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11 PRILOGE
Priloga 1: Vprašanja za intervju

Koliko časa ste zaposleni v knjižnici/na oddelku za leposlovje?
Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba in kaj ste po izobrazbi?
Kakšno delo v knjižnici opravljate?
Kako bi opredelili delo svetovanje za branje in v čem vidite njegov namen?
Ali se vam zdi svetovanje za branje zahtevno delo? Če menite, da je, v kakšnih primerih/zakaj?
Kje vidite pomanjkljivosti sedanje prakse svetovanja za branje?
Kakšne kompetence mora po vašem mnenju imeti knjižničar, ki svetuje bralcem leposlovja?
Kakšno mora imeti izobrazbo in koliko se vam ta zdi pomembna za opravljanje dela?
Ali imate v knjižnici organizirana kakšna izobraževanja/usposabljanja za svetovanje za branje? Če da,
kakšna?
Lahko morda opišete kakšno konkretno situacijo, ko ste bili pri vašem delu v dilemi in bi vam prav
prišle kakšne smernice svetovanja za branje.
Kako pogosto in katere referenčne vire uporabljate pri svetovanju za branje?
Ali izdelujete tudi lastne priporočilne sezname? Kako pogosto?
Ali bi rekli, da ste dobro seznanjeni z bralnimi trendi v vaši knjižnici?
Koliko leposlovnih knjig v povprečju preberete na leto? Kateri žanr najraje berete?
Ali ste seznanjeni z bralnimi interesi vaših sodelavcev?
Kako pogosto se bralci obrnejo na vas za bralni nasvet? Ali menite, da je to dovolj?
Ali imate Vi kakšne predloge, ki bi pripomogli k lažjemu in bolj kakovostnemu svetovanju za branje?
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Priloga 2: Izjava o avtorstvu

IZJAVA

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

Eva Dobrić

V Ljubljani, 14. maj 2020

