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Izvleček:
Šolske knjižnice v osnovnih šolah s prilagojenim programom so knjižnice, ki naj bi bile še
toliko ustreznejše za svoje uporabnike – učence s posebnimi potrebami, ki naj bi se jim
tudi bolj prilagodile. Zanimalo nas je, v kolikšni meri so ustrezne glede na dostop, prostor,
opremo, gradivo in storitve ter katere so ključne kompetence šolskega knjižničarja. Da bi
dobili dejanski vpogled v prakso in obstoječe stanje, smo k sodelovanju v spletni anketi
povabili 28 knjižničarjev iz osnovnih šol s prilagojenim programom, odzvalo pa se je 25
šolskih knjižničarjev. Glede ustreznosti dostopa do šolske knjižnice je v večini dostop
ustrezen, prostori šolskih knjižnic so prav tako v večini ustrezno razporejeni in
strukturirani za učence s posebnimi potrebami. Šolski knjižničarji v večji meri nudijo
učencem prilagojeno vsebino za lahko branje, gradivo z večjim tiskom in prilagojen format
za lahko branje. Nekoliko manj so šolske knjižnice opremljene s prilagojenimi pripomočki
za učence s posebnimi potrebami. Prav tako v manjši meri nudijo gradivo v elektronski
obliki. V večji meri sodelujejo s splošnimi in šolskimi knjižnicami iz okolja. Šolski knjižničar
mora imeti ustrezna strokovna znanja, še bolj pa mora znati pomagati, imeti čut za učence
s posebnimi potrebami, biti vztrajen, iznajdljiv, komunikativen, prilagodljiv in prijazen.
Glede na pridobljene odgovore so šolske knjižnice v večji meri ustrezne glede na
uporabnike, a bi kljub temu tudi nekaj knjižnic potrebovalo prenovo, preureditve in
dopolnitve. Šolski knjižničarji stremijo k temu in se trudijo, da bi v čim večji meri ustrezali
uporabnikom, obenem pa tudi opozarjajo na pomanjkljivosti, ki jih želijo odpraviti.
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Abstract:
School libraries in primary schools with an adjusted program are libraries that need to be
even more appropriate and more adjusted to their users - students with special needs.
We were interested in the extent to which they are appropriate in terms of access, space,
equipment, materials, services and what the key competencies of a school librarian are.
To see the situation in practice, we invited 28 librarians from primary schools with an
adjusted program to participate in an online survey. Twenty-five school librarians
responded to the invitation. The access to the school library was found to be mostly
adequate, and the school library premises are in most cases appropriately arranged and
structured for students with special needs. School librarians are increasingly providing
students with adjusted easy-to-read content, larger print material, and an adjusted
format for easier reading. However, school libraries are somewhat less equipped with
aids for students with special needs. They also offer material in electronic form to a lesser
extent. In most cases, they cooperate with general and school libraries around them. The
school librarian must have the appropriate professional knowledge, and needs to be able
to help and understand students with special needs, be persistent, resourceful,
communicative, flexible, friendly. Judging by the answers obtained, school libraries are
mostly suitable for users, but there are also some of them that would need to be
renovated, rearranged and supplemented. School librarians strive for such renovations
and try to be as user-friendly as possible, but they also point out the shortcomings they
want to eliminate.
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1 UVOD
Šolske knjižnice so izjemno pomembne, ker nudijo podporo in sodelujejo pri izvajanju
izobraževalnega procesa. Vsak učenec vstopi skozi vrata šolske knjižnice in tudi uporablja
storitve šolske knjižnice, kot so izposoja gradiv, sodelovanje pri izvajanju knjižničnih
informacijskih znanj, branje v knjižnici, opravljanje domače naloge s pomočjo knjižničnega
gradiva, učenje in podobno. Zaradi vsega omenjenega je zelo pomembno, da je knjižnica
učencem privlačna, da nudi kakovostno in ustrezno knjižnično zbirko, ustrezen prostor,
sodobno tehnologijo in ne nazadnje tudi ustreznega knjižničarja.
V magistrskem delu smo podrobneje spremljali šolske knjižnice v šolah s prilagojenim
programom, in sicer kakšna je njihova ustreznost glede na njihove uporabnike, saj so
ravno te knjižnice tiste, ki se morajo najbolj prilagajati svojim uporabnikom. Raziskali smo,
kakšno gradivo nudijo svojim uporabnikom, kako je urejen prostor in ali nudijo ustrezen
prostor za osebe, ki imajo gibalne težave – ustrezen razmik med policami, ustrezno
zloženo gradivo, ali lahko uporabniki sami dostopajo do gradiv, ki jih potrebujejo, ter kako
je urejen dostop do knjižnice znotraj šole, kakšno gradivo nudijo (tiskano, elektronsko,
avdiovizualno, gradivo z Braillovo pisavo in podobno), kakšno imajo opremo, ali nudijo
novejšo tehnologijo, računalnike s prilagoditvami in podobno. Zanimalo nas je tudi,
kakšne kompetence potrebujejo knjižničarji v šolskih knjižnicah s prilagojenim
programom.
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu gre za pregled tuje in domače
literature na temo šolskih knjižnic v šolah s prilagojenim programom. V drugem,
raziskovalnem delu pa se nahaja s pomočjo spletne ankete pripravljen vprašalnik za šolske
knjižničarje, ki smo jih prosili za sodelovanje v anketi, saj je v Sloveniji le 28 šol s
prilagojenim programom in z majhnim odzivom ne bi dobili pravega vpogleda v tovrstne
knjižnice.
Postavili smo si pet raziskovalnih vprašanj, ki se navezujejo na:
− urejenost dostopa in prostora šolskih knjižnic;
− gradivo, ureditev knjižnične zbirke ter dostop do knjižnične zbirke;
− na prilagojeno opremo oziroma pripomočke, ki jih nudijo učencem s posebnimi
potrebami;
− storitve, ki jih šolska knjižnica nudi uporabnikom;
− knjižničarja – kakšen mora biti v šolah s prilagojenim programom ter katere
kompetence mora imeti.
Pripravili smo tudi odprta vprašanja za šolske knjižničarje, da lahko zapišejo primere
dobrih praks iz svojih knjižnic ter kje vidijo izboljšave. Ker smo poudarili, da gre za
anonimno anketo, smo upali, da bodo knjižničarji zapisali tako pozitivne kot tudi
negativne strani knjižnic, kjer so zaposleni.
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2 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV
2.1 Šolske knjižnice
IFLA – Smernice za šolske knjižnice (2019) – opredeli šolsko knjižnico tako: »Šolska
knjižnica je fizični in digitalni prostor za učenje v šoli, kjer so branje, poizvedovanje,
raziskovanje, razmišljanje, domišljija in ustvarjalnost bistvenega pomena za pot učencev
od informacij do znanja ter za njihovo osebno, družbeno in kulturno rast. Fizični in
digitalni prostor ima več imen (npr. šolski medijski center, dokumentacijski in
informacijski center, center knjižničnih virov, knjižnični center za učenje …), vendar pa se
najpogosteje uporablja izraz šolska knjižnica, ta izraz hkrati opisuje tako njene prostore
kot njene funkcije« (str. 17).
Prav tako IFLA – Smernice za šolske knjižnice (2019) – navaja, da mora imeti šolska
knjižnica usposobljenega šolskega knjižničarja z ustrezno izobrazbo s področja
bibliotekarstva ter pedagoško-andragoško izobrazbo, da zajema ustrezno strokovno
znanje. Šolski knjižničar sodeluje pri razvoju poučevanja, branja in pismenosti, upravlja
šolsko knjižnico, sodeluje z drugimi strokovnimi delavci osnovne šole ter se udejstvuje v
izobraževalni skupnosti. Šolske knjižnice morajo zajemati kakovostno gradivo in raznoliko
zbirko v različnih formatih (tiskano, elektronsko, digitalno, multimedijsko) za podpiranje
šolskega učnega načrta, posamezne projekte ter osebni razvoj. Šolska knjižnica mora imeti
tudi jasno poslanstvo in strateški načrt za neprestano rast in razvoj.
»Šolska knjižnica deluje kot:
− za vse odprt in dostopen namenski fizični in digitalni prostor v šoli;
− informacijski prostor, ki zagotavlja pravičen in odprt dostop do kakovostnih virov
informacij na vseh medijih, vključno s tiskom, večpredstavnostnim gradivom in
ohranjenimi digitalnimi zbirkami;
− varen prostor, kjer se spodbujajo in podpirajo radovednost, ustvarjalnost in
usmerjenost posameznika k učenju in kjer učenci lahko v zasebnosti in varno
raziskujejo različne, celo tabuizirane teme;
− izobraževalno okolje, kjer se učenci učijo zmožnosti in možnosti posvečati se
informacijam in ustvarjati znanje;
− tehnološki prostor, ki ponuja raznolik izbor tehnoloških orodij, programske
opreme ter strokovnega znanja za ustvarjanje, predstavljanje in delitev znanja;
− center pismenosti, kjer šolska skupnost goji branje in razvoj pismenosti v vseh
oblikah;
− center za digitalno državljanstvo, kjer se učna skupnost uči pravilno, etično in
varno uporabljati digitalna orodja in se uči strategij, kako zaščititi identiteto in
osebne podatke;
− informacijsko okolje za vse v skupnosti na osnovi pravičnega dostopa do virov in
tehnologij ter razvoja informacijskih spretnosti, kar ni vedno dostopno doma, in
− družbeni prostor, odprt za kulturne, strokovne in izobraževalne dogodke (npr.
prireditve, srečanja, razstave, vire) za šolsko skupnost.« (IFLA – Smernice za šolske
knjižnice, 2019, str. 18)
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2.2 Naloge šolske knjižnice
Šolska knjižnica ni namenjena le omogočanju dostopa do gradiv in njihove izposoje,
ampak je namenjena predvsem izobraževanju učencev; nudi podporo izobraževalnemu
procesu, namenjena je učencem, strokovnim delavcem in drugim delavcem osnovne šole.
Podgoršek (2009) pravi, da naloga šolske knjižnice ni le oskrba uporabnikov šolske
knjižnice z gradivom, ampak predvsem poseganje v vse vidike vzgojno-izobraževalnega
dela v osnovni šoli. Mednje spadajo: vključevanje v proces učiteljeve priprave na pouk,
zagotavljanje ustreznega knjižničnega gradiva, vključevanje v proces priprave
individualnega dela učencev, vključevanje medpredmetnega povezovanja, izobraževanje
uporabnikov v informacijskem procesu ter vključevanje, organiziranje in izvajanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti (ekskurzije, proslave).
Med naloge šolske knjižnice spadajo tudi spodbujanje radovednosti in ustvarjalnosti
učencev, nuditi mora pomoč pri iskanju in pridobivanju različnih gradiv, spodbujati mora
tako učence kot tudi strokovne delavce šole, da uporabljajo njene storitve, saj se lahko
uporabniki šolske knjižnice le na ta način in z uporabo različnih informacijskih virov
naučijo ustrezno in učinkovito reševati probleme (Podgoršek, 2009).

2.3 Zbirka, prostor, prirast, oprema in storitve šolske knjižnice
V Centru za razvoj knjižničarstva pri Narodni in univerzitetni knjižnici so leta 2016 začeli z
izvedbo statističnih meritev o delu šolskih knjižnic v šolskem letu 2015/2016. V meritve je
bilo vključenih 612 šol, na vprašalnik pa se je odzvalo 577 šol, kar predstavlja 94,3 %. Z
meritvami so zaključili februarja 2017. Šole so bile razdeljene v pet enot: osnovne šole,
osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole, višje strokovne šole ter zavodi za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Lesjak, 2017).
2.3.1 Zbirka šolske knjižnice
»Šolska knjižnica zagotavlja knjižnično gradivo za učence, dijake, študente in vajence (v
nadaljnjem besedilu: učence) ter strokovne delavce šole. Šolska knjižnica mora imeti
najmanj 3000 enot gradiva za učence in 1000 enot pedagoške in strokovne literature za
strokovne delavce, oziroma v šolah, ki imajo več kot 300 učencev, najmanj 10 knjig na
učenca in najmanj 40 knjig na strokovnega delavca šole ter ustrezno število serijskih
publikacij, ki ne sme biti manjše od 25 tekoče naročenih naslovov« (Pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003).
Pri pregledu rezultatov iz meritev so ugotovili, da določilo, da mora imeti šolska knjižnica
najmanj 3.000 enot gradiva za učence, izpolnjuje 96 % šol, razlik med osnovnimi in
srednjimi šolami ni bilo zaznati v velikem odstopanju. V meritve je bilo zajetih 21 osnovnih
šol s prilagojenim programom, določilo, da mora imeti šolska knjižnica najmanj 3.000 enot
gradiva za učence, pa izpolnjujejo v 76 % (16 šol). Slabši rezultat je prikazalo določilo, da
mora imeti šolska knjižnica najmanj 1.000 enot gradiva za strokovne delavce; 56 % vseh
šol to določilo izpolnjuje, in sicer 61 % osnovnih šol in 41 % srednjih šol. Osnovnih šol s
prilagojenim programom, ki izpolnjujejo to določilo, je pet (24 %). Pri šolah, ki jih obiskuje
več kot 300 učencev, velja, da mora imeti knjižnica najmanj 10 knjig na učenca. Rezultati
so pokazali, da to določilo izpolnjuje 97 % šol. Zelo slabo pa je izpolnjeno določilo, da
morajo imeti šole z več kot 300 učenci najmanj 40 knjig na strokovnega delavca, saj so
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rezultati pokazali, da to določilo izpolnjuje le 30 % šol. Zaznali so večjo razliko med
osnovnimi in srednjimi šolami; določilo izpolnjuje 35 % osnovnih šol in 13 % srednjih šol.
In še zadnje določilo o 25 naročenih serijskih publikacijah v šolah z več kot 300 učenci
izpolnjuje 66 % šol. V večji meri to določilo izpolnjujejo srednje šole, katerih delež je 72 %,
ter osnovne šole s 63 % (Lesjak, 2017).
Standardi in normativi za šolske knjižnice (1990, v Podgoršek, 2009) navajajo priporočeno
ureditev leposlovja po starostnih stopnjah, in sicer:
−
−
−
−

C − do 9 let;
P − do 12 let;
M − do 15 let;
ljudsko slovstvo, leposlovje v tujih jezikih ter strokovna literatura so postavljeni
ločeno.

Knjižnično gradivo je prosto dostopno, ustrezno urejeno, strokovno gradivo je urejeno po
Univerzalni decimali klasifikaciji, medtem ko je leposlovje urejeno po abecednem vrstnem
redu avtorjev.
Šolske knjižnice, ki so namenjene učencem s posebnimi potrebami, morajo zajemati
ustrezne formate gradiv za svoje uporabnike. Med ustrezne formate se uvršča večji tisk
gradiv, zvočne knjige, posnete videoposnetke, gradivo za lahko branje in podobno.
Poudariti je treba, da gradiva, kot so knjige za lahko branje (imajo poenostavljeno
vsebino, krajše besedilo, večji tisk, večji razmik med besedilom), niso namenjena le
učencem z motnjo vida, temveč dobro koristijo tudi učencem z učnimi težavami (Murray,
2000). Da bi šolska knjižnica v čim večji meri zadovoljila potrebe svojih uporabnikov, je
pomembno, da nudi širok nabor tako fizičnega kot elektronskega gradiva. Knjižnično
zbirko je treba ves čas posodabljati, da uporabnikom nudi nove in aktualne informacije.
Knjižnična zbirka ni namenjena le učencem, ampak tudi strokovnim delavcem šole, zato
mora šolski knjižničar poskrbeti tudi za zbirko strokovnega gradiva za strokovne delavce
šole. Nuditi mora tako tiskano kot tudi elektronsko gradivo. Poleg zbirke strokovnega
gradiva bi morala šolska knjižnica priskrbeti gradiva za prosti čas tako za učence kot tudi
za učitelje (IFLA – Smernice za šolske knjižnice, 2019).
2.3.2 Prirast gradiv šolske knjižnice
»Knjižnično zbirko dopolnjuje z najmanj 1 knjigo na učenca, 5 knjigami na strokovnega
delavca šole in posodablja z vsaj 1 naslovom serijskih publikacij letno. Število izvodov
tekoče naročenih naslovov serijskih publikacij je odvisno od velikosti šole« (Pravilnik o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003).
V okviru meritev in pridobljenih rezultatov niso pridobili ločenega podatka o prirastu
strokovnega pedagoškega gradiva, zaradi tega so pri izpolnjevanju določila o prirastu knjig
upoštevali prirast vseh knjig in brošur za učence in strokovne delavce. To določilo o
prirastu knjig izpolnjuje le 16 % šol, in sicer 18 % osnovnih šol in 9 % srednjih šol. To
določilo izpolnjujeta le dve osnovni šoli s prilagojenim programom (9 %) (Lesjak, 2017).
O prirastu serijskih publikacij je v Pravilniku številčno predpisano določilo, da se mora
zbirka letno posodabljati z vsaj enim naslovom serijskih publikacij na leto. To določilo
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izpolnjuje 56 % šol, in sicer 53 % osnovnih in 71 % srednjih šol. To določilo izpolnjuje 11
osnovnih šol s prilagojenim programom (48 %) (Lesjak, 2017).
»Prirast neknjižnega gradiva obsega najmanj 10 % skupnega prirasta gradiva v knjižnici«
(Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003).
To določilo izpolnjuje 10 % šolskih knjižnic. Rezultati so pokazali, da to določilo v 48 %
izpolnjujejo osnovne šole s prilagojenim programom (Lesjak, 2017).
2.3.3 Prostor šolske knjižnice
Pravilnik določa, da mora knjižnica v šoli z 20 oddelki meriti najmanj 80 m2 (Pravilnik o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003).
Pri razlagi rezultatov so sporočili, da z meritvami niso ugotavljali števila oddelkov, ampak
so predpostavljali, da ima en oddelek 28 učencev. V pregled so zajeli šole, ki imajo 560 ali
več učencev in so vpisale podatek o velikosti knjižnice. Teh je bilo 130 in med njimi
določilo o velikosti knjižnice dosega 89 % (Lesjak, 2017).
IFLA – Smernice za šolske knjižnice (2019) – navajajo dejavnike, ki jih je dobro upoštevati
pri načrtovanju šolskih knjižnice:
−
−
−
−
−

knjižnica naj bo v pritličju zaradi lažje dostopnosti in bližine učilnic;
vsaj nekateri deli knjižnice naj bodo zaščiteni pred zunanjim hrupom;
ustrezna osvetlitev in temperatura prostora;
ustrezno načrtovanje za uporabnike s posebnimi potrebami;
ustrezna velikost knjižnice, da ponuja dovolj prostora za knjižnično zbirko tiskanih
knjig, revij, časopisov; sodobna in ustrezna informacijsko-komunikacijska
tehnologija, dovolj prostora za branje in učenje, delovni prostor knjižničarja;
− prilagodljivost knjižnice na spremembe.
Murray (2000) je v svojo raziskavo zajela štirinajst šol in se pri tem osredotočila na šolske
knjižnice. Pri pregledu rezultatov je ugotovila, da je imela le ena šolska knjižnica ustrezen
razmik med policami, da se lahko med policami prosto giblje učenec na invalidskem
vozičku. Preostale šolske knjižnice so omenjale prostorsko stisko, zaradi katere uporabijo
in zapolnijo vse police, ki so jim na voljo. V teh šolskih knjižnicah gibalno ovirani učenci
prosijo za pomoč knjižničarja ali druge učence, sami pa so zaradi tega prikrajšani za prosto
brskanje med gradivom. Prav tako je avtorica opozorila na dostop do šolskih knjižnic, saj
so vrata, ki odpirajo vhod v knjižnico, nefunkcionalna in jih gibalno ovirani učenci težko
upravljajo.
2.3.4 Oprema šolske knjižnice
Pravilnik določa naslednje: »Za dejavnost šolske knjižnice je potrebno zagotoviti naslednjo
opremo: telefon, dostop do telefaksa, možnost uporabe preslikovalnega stroja, dostop do
druge opreme za reproduciranje gradiva šolske knjižnice, ustrezno število multimedijskih
osebnih računalnikov za delo knjižničarjev, za uporabnike pa ustrezno število računalnikov
za iskanje informacij in individualno učenje, z ustrezno programsko opremo, vendar
najmanj en računalnik za vsakega zaposlenega knjižničarja in najmanj en računalnik za
uporabnike z dostopom do svetovnega spleta« (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe, 2003).
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Pri razlagi rezultatov so pojasnili, da podatkov o telefonih in telefaksih v knjižnicah z
meritvami niso ugotavljali, so pa zbirali podatke o računalnikih, tiskalnikih, skenerjih,
fotokopirnih strojih in multifunkcijskih napravah. Pri pregledu rezultatov so ugotovili, da
imajo vsaj en računalnik za zaposlene v 99 % šolah. V tem določilu je bilo zajetih 24 šol s
prilagojenim programom in vseh 24 šol zagotavlja vsaj en računalnik na zaposlene. Vsaj en
računalnik za uporabnike zagotavljajo v 73 % šolah, od tega 68 % v osnovnih šolah in 91 %
v srednjih šolah. V najmanjši meri je to določilo izpolnjeno v manjših šolah z manj kot 300
učeni, in sicer ima računalnik za uporabnike 59 % osnovnih šol ter 75 % srednjih šol.
Osnovnih šol s prilagojenim programom, ki zagotavljajo vsaj en računalnik za uporabnike,
je v tem določilu šest (25 %). Predpostavljali so, da če ima knjižnica fotokopirni stroj ali
multifunkcijsko napravo ali skener in tiskalnik, da ta pogoj izpolnjuje in takih šolskih
knjižnic je 33 %, in sicer 31 % osnovnih šol in 49 % srednjih šol. V najmanjši meri je to
določilo izpolnjeno v šolah, kjer imajo manj kot 300 učencev, v največji meri pa v šolah,
kjer imajo več kot 900 učencev. Za reproduciranje gradiv je potreben tiskalnik ali
multifunkcijska naprava in da šola izpolnjuje ta pogoj, so upoštevali, če ima knjižnica vsaj
eno napravo – tiskalnik ali multifunkcijsko napravo. Ugotovili so, da ta pogoj izpolnjuje 91
% šol. Tudi to določilo je najslabše izpolnjeno v najmanjših šolah. Tiskalnik ali
multifunkcijsko napravo zagotavlja 13 od 24 osnovnih šol s prilagojenim programom. Le
ena osnovna šola s prilagojenim programom zagotavlja fotokopirni stroj ali
multifunkcijsko napravo ali tiskalnik in skener (Lesjak, 2017).
Predvsem učenci s telesnimi ovirami si lahko z računalnikom olajšajo delo pri iskanju
informacij ter lažje pregledujejo vsebine, saj je brskanje in iskanje informacij v knjigah
zanje fizično napornejše. Prav tako je za učence z motnjami v duševnem razvoju ali
učencem z učnimi težavami lažje iskati in pregledovati informacije v elektronski obliki
(Murray, 2000).
2.3.5 Storitve šolske knjižnice
Šolske knjižnice so v prvi vrsti namenjene zadovoljevanju potreb učeče se skupnosti, poleg
podpore učnemu načrtu pa so namenjene tudi zadovoljevanju izvenšolskih potreb
učencev. Da bi zadovoljile čim več potreb učencev, nudijo različne storitve. Te storitve se
lahko izvajajo v prostorih šolske knjižnice ali pa tudi izven teh prostorov. Šolske knjižnice
nudijo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, omogočanje dostop do zbirk, ohranjanje
digitalnih zbirk, ustvarjanje, predstavitev in delitev znanja (IFLA – Smernice za šolske
knjižnice, 2019).
»Storitve šolske knjižnice vključujejo:
− strokovni razvoj za tiste, ki poučujejo (npr. branje in pismenost, tehnologija,
poizvedovanje in raziskave);
− živahne programe na področju literature/branja za znanstvene dosežke ter osebno
zadovoljstvo in bogatenje;
− raziskovalno učenje in razvoj informacijske pismenosti ter
− sodelovanje z drugimi knjižnicami (javni in vladni viri, viri skupnosti).« (IFLA –
Smernice za šolske knjižnice, 2019, str. 20)
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2.4 Šolske knjižnice v šolah s prilagojenim programom
2.4.1 Prilagojena oprema in tehnologija
Šolska knjižnica za učence s posebnimi potrebami mora imeti prilagojene mize in stole, saj
se oprema prilagaja glede na njihove primanjkljaje. Mize naj bi bile čim bolj nastavljive za
uporabnike na invalidskih vozičkih, stoli in klopi pa naj omogočajo čim udobnejše sedenje
(Hill, 2012; Subramaniam idr., 2013). Učna tehnologija pripomore k učni uspešnosti
posameznika na učnih stopnjah – pri pridobivanju, utrjevanju ter preverjanju znanja
(Nagode, 2008; Pšunder in Bračič, 2010). Pri opremi za učence s posebnimi potrebami pa
ne izključujemo niti knjižnice, ki je pomemben del učenčevega izobraževalnega procesa.
Tako učilnice kot knjižnice v šolah s prilagojenim programom bi morale zajemati vsaj
nekatere, če ne vseh pripomočkov za učence, ki imajo določene primanjkljaje, saj jim
pripomočki zelo olajšajo tako izobraževanje kot tudi razumevanje sveta.
Slepi in slabovidni učenci potrebujejo prilagojene učbenike ter didaktične pripomočke.
Pomembno je, da je material taktilen in zvočno usmerjen. Med pripomočke uvrščamo
teleskope, lupe, povečevala (elektronske lupe ali video lupe). Pri računalniški opremi
potrebujejo kakovosten barvni zaslon večje velikosti, tipkovnico z večjimi tipkami,
multimedijsko opremo (zvočno kartico, CD-rom), program za povečavo zaslonske slike,
optični čitalec, sintetizator govora. Slepi učenci potrebujejo računalnik z Braillovo vrstico
in programom za zvočno sintezo ter govoreči – zvočni kalkulator, ki ga učenci potrebujejo
pri matematičnih operacijah. Slabovidnim učencem pa je dobro ponuditi še prilagojene
družabne igre, kot so šah, človek, ne jezi se, Braillove domine, karte, kocke (Pšunder in
Bračič, 2010; Subramaniam idr., 2013).
Učenci s težavo sluha lahko uporabljajo individualne ali skupinske akustične in frekvenčne
pripomočke ter ojačevalce zvoka za stimulacijo optimalnega slušnega polja in spodbujanje
nizkih frekvenc za poslušanje in tvorbo govora. Učne ure z uporabo računalnika so lahko
preprostejše in učinkovitejše. Pri računalniku ima učenec dostop do slovarjev, enciklopedij
in programov, ki mu pomagajo pri razumevanju. Učenec lahko od učiteljev in sošolcev
gradivo prejema v elektronski obliki, posredovano gradivo pa lahko vsebuje grafično,
slikovno in pisno vsebino. Tovrstna vsebina mu lahko pomaga pri učenju, ponavljanju,
dostopanju in pri samostojni uporabi tega. Za učence, ki imajo okvarjen sluh, je
dostopnost do interneta pomembna zaradi inovacijske naprave, ki pretvarja govor v
pisavo in obratno. V vzgojno-izobraževalnem procesu se uporabljajo tudi interaktivne
table, ki omogočajo gradivo v pisni obliki, kot so miselni vzorci, označevanje ključnih
besed, kraki povzetki (Pšunder in Bračič, 2010).
Učencem z govorno-jezikovnimi motnjami so pri učenju in razumevanju lahko v pomoč
tehnologija, kot so računalniki, kasetofon, diktafoni, brezžični prenosniki zvoka,
interaktivna tabla. Omenjena tehnologija učencem pomaga pri pridobivanju, utrjevanju in
preverjanju znanja. Pridobivanje in posredovanje nove učne snovi morata biti poleg ustne
predaje znanja podkrepljena tudi s pisnim gradivom. Pri učenju obsežnejšega dela snovi
mora biti snov razdeljena na več manjših vsebinskih enot. Učenci, ki imajo težje motnje
branja, morajo imeti možnost uporabe kasetofona, da posnamejo predavanje ali da
uporabljajo računalnik, ki jim bere tekst. Zelo uporabni to tudi optični bralniki, ki so v
obliki pisal na voljo v več izvedbah. Najpogostejša tipa sta pisalo – slovar, ki razlaga
prebrane besede, ali pisalo – beležka, ki prebrano besedilo shrani, omogoča pa tudi
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prenos na računalnik. Tak primer je na primer QuickLink Pen, ki vsebuje sintetizator
govora za branje razlag, prepozna besedilo v različnih slogih in velikostih, besede od leve
proti desni in tudi obratno. Osebam z Irlenovim sindromom lahko lajšajo težave obarvane
ali zatemnjene steklene plošče, ki so podobne lupam in prepuščajo le določene valovne
dolžine svetlobe. Imenujemo jih Irlenovi filtri (Pšunder in Bračič, 2010).
Učenci z gibalnimi težavami potrebujejo nekoliko več prilagoditev in didaktičnih
pripomočkov. Potrebujejo računalnike s prilagoditvami, velik računalniški zaslon,
prilagojene tipkovnice, miške in stikala, prilagojena pisala z različnimi nastavki in
različnimi debelinami multimedijska sredstva, komunikator, optični čitalec, snemalnik,
tiskalnik tablo, dodatno osvetlitev, prilagojene mize in stole. Učitelji in knjižničarji za
izvajanje izobraževanja prilagajajo učni material, da je gradivo primerne velikosti in
pripravljeno v elektronski obliki (Pšunder in Bračič, 2010; Subramaniam idr., 2013).
Učenci z vedenjskimi in čustvenimi težavami imajo težave pri motivaciji za učenje,
pomanjkanje vztrajnosti in koncentracije, moteno usmerjeno pozornost, površnost. Ovire,
ki nastajajo, lahko premagamo s sodobnimi didaktičnimi pripomočki – digitalna
videokamera, televizor, DVD-predvajalnik, projektor, interaktivna tabla, ojačevalnik zvoka,
mikrofon, televizor, vključevanje informacijske tehnologije pri poučevanju, seminarskih
nalogah, preverjanju znanja (Pšunder in Bračič, 2010; Subramaniam idr., 2013).
2.4.2 Prostor
Avtorice Subramaniam idr. (2013) iz opravljenih intervjujev šolskih knjižničarjev
posredujejo primere dobre prakse za prostor šolskih knjižnic v šolah s prilagojenim
programom. Šolski knjižničarji so navajali, da se šolske knjižnice v večini primerov nahajajo
v pritličju šole, kar pomeni neoviran dostop za vse učence, tudi za učence na invalidskih
vozičkih. Imajo vrata, ki ne ovirajo vhoda v šolsko knjižnico, oziroma vrata, s katerimi
lahko učenci sami upravljajo. Avtorica Hill (2012) navaja tudi dovolj široke hodnike za
nemoteno prehajanje učencev na invalidskih vozičkih. Izpostavijo različno velike police, na
katerih so zložene knjige in preostalo gradivo. Pomembno je, da imajo vsi učenci neoviran
dostop do knjig, ki se pogosto izposojajo. Te knjige bi morali šolski knjižničarji postaviti na
police, do katerih lahko dostopa vsak učenec.
Nastavljive mize in ustrezni stoli so pomembni predvsem za udobno sedenje. Prostor
mora biti privlačen za uporabnike, udoben in prijeten za branje in učenje. Vendar so kljub
večjim prednostim izpostavili tudi nekaj pomanjkljivosti, ki so se bile povezane predvsem
s starostjo zgradb. Vidijo veliko možnosti za izboljšave, a zaradi starih zgradb so precej
omejeni. Izpostavili so tudi slabo prehajanje naravne svetlobe, saj jo morajo večinoma
kombinirati s prižganimi lučmi, da zagotovijo ustrezno osvetlitev prostora, ter previsoke
police za samostojen dostop do gradiv za vse uporabnike (Subramaniam idr., 2013).
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2.5 Učenci s posebnimi potrebami
Učenci s posebnimi potrebami za vključitev in uspešnost v procesu izobraževanja
potrebujejo ustrezne didaktične pripomočke, prilagodljivo in aktualno opremo ter
notranjo motivacijo, da bodo lažje dosegali želene cilje ter usvojili zahtevano znanje. V
Sloveniji je 28 osnovnih šol s prilagojenim programom (Pšunder in Bračič, 2010).
Osebe s posebnimi potrebami se razlikujejo po številnih telesnih, učnih ali čustvenih
ovirah. Pri nekaterih osebah gre za težave na enem področju, nekateri pa imajo lahko tudi
kompleksne oziroma sestavljene primanjkljaje z različnih področij (Subramaniam idr.,
2013). Otroci s posebnimi potrebami imajo različne ovire, primanjkljaje, težave in motnje
na področju gibanja, zaznavanja, govora, spoznavanja, čustvovanja, vedenja, učenja. Vsa
omenjena področja lahko zajamemo v štiri, in sicer gre za primanjkljaje, ki se kažejo v
učnih, vedenjskih, čustvenih in gibalnih oz. motoričnih težavah (Pšunder in Bračič, 2010).
Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju obiskujejo prilagojen program z nižjim
izobrazbenim standardom. Cilji programa so prilagojeni vsakemu učencu posebej, da bi ta
usvojil čim višjo raven razvoja in znanja. Otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju pa so vključeni v poseben program vzgoje in izobraževanja. Vsak
učenec ima svoj individualni program s cilji, ki jih lahko usvoji po svojih zmožnosti (Jurišić,
b.d.).
Majda Pšunder in Suzana Bračič (2010) sta razdelili kategorije težav, s katerimi se
srečujejo otroci s posebnimi potrebami:
−
−
−
−
−
−
−
−

slepi in slabovidni otroci;
gluhi in naglušni otroci;
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami;
gibalno ovirani otroci;
dolgotrajno bolni otroci;
otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;
otroci s specifičnimi učnimi težavami;
otroci z motnjami vedenja in osebnosti.

2.5.1 Učenci z zaostankom v duševnem razvoju
Pri učencih, ki imajo primanjkljaj oziroma zaostanek v duševnem razvoju, gre za stanje, ki
je trajno in se v veliki meri ne spreminja. Označuje podpovprečno intelektualno
funkcioniranje, hkrati je lahko povezano z omejitvami oziroma težavami na dveh ali več
področjih, ki se nanašajo na komunikacijo, skrb zase in za druge, vsakdanja opravila,
socialne veščine, samousmerjanje, zdravje in varnost, funkcionalna šolska in akademska
znanja, delovanje v prostem času in delu (Žagar, 2012).
Pri določanju in diagnosticiranju oseb z zaostankom v duševnem razvoju se upoštevajo
trije vidiki:
− podpovprečno intelektualno delovanje − strokovni pregled rezultatov, ki jih
posameznik doseže pri testih inteligentnosti;
− omejitve v adaptivnem vedenju – upošteva se stopnja, ki jo obravnavan
posameznik doseže na področju osebne neodvisnosti in socialne odgovornosti, ki
se pričakujta za določeno starost in v kulturnem okolju;
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− razvojno obdobje – zajema obdobje od rojstva do 18. leta starosti (Žagar, 2012).
Žagar (2012) omenja štiri stopnje težavnosti v duševnem razvoju, ki jih je opredelilo
Ameriško združenje za mentalno retardacijo leta 1983:
−
−
−
−

lahka retardacija – IQ 50−55 do 70−75;
zmerna retardacija – IQ 35−40 do 50−55;
težka retardacija – IQ 20−25 do 35−40;
globoka retardacija – IQ pod 20−25.

Toda pozneje so ugotovili, da razpon IQ ni najboljši usmerjevalec o posameznikovih
sposobnostih funkcioniranja, zato so se ravnali glede na obseg in stopnjo pomoči, ki jo
oseba potrebuje, da deluje na svojem višjem nivoju (nivo, ki ga oseba lahko usvoji), in
sicer: občasna pomoč, omejena pomoč, obsežna pomoč ter poglobljena pomoč.
Učence s primanjkljaji na duševnem razvoju klasificirajo glede na učne cilje, ki bi jih lahko
dosegli:
− Edukabilni oziroma učljivi (z IQ med 55 in 70). Ti otroci se pod posebnimi pogoji
lahko šolajo in usvojijo osnovna znanja (tehnike branja in pisanja, štiri računske
operacije, osnovna znanja o naravi in družbi).
− Sposobni treninga (z IQ med 40 in 55). Ti otroci ne morejo obvladovati osnovnih
znanj, a lahko usvojijo osnovne higienske navade, se samostojno hranijo in
oblačijo, gibljejo po mestu, opravljajo najosnovnejša rutinska dela v gospodinjstvu,
na vrtu itd.
− Potrebni varstva in nadzora – to so redki primeri s težko in najtežjo mentalno
retardacijo, z izrazito telesno stigmatizacijo, ki najpogosteje ne govorijo ali imajo
zelo skromen govor, nimajo ustrezno razvite motorike in niso sposobni nobene
edukacije (Hallahan in Kauffman, 1991, v Žagar, 2012, str. 14).
2.5.2 Učenci s specifičnimi učnimi težavami
Med te učence uvrščamo tiste, ki imajo težave pri poslušanju, zbranosti, pozornosti in
mišljenju. Te težave se povezujejo in kažejo kot težave na področju branja, pisanja in
komunikaciji oziroma govornem izražanju. Specifične učne težave se pri učencu kažejo že
zelo zgodaj, in sicer v prvih letih šolanja (Žerovnik, 2004, v Pšunder in Bračič, 2010).
Disleksija se nanaša na posameznikovo nezmožnost branja oziroma motnjo branja,
disgrafija se nanaša na težave pisanja, diskalkulija označuje specifične učne težave na
področju matematike, dispraksija pomeni, da možgani niso sposobni nadzorovati hotenih
gibov (Žagar, 2012).
2.5.3 Učenci s čustvenimi in/ali vedenjskimi motnjami in motnjami osebnosti
Učenci z motnjami osebnosti, čustvenimi ali vedenjskimi motnjami so otroci z disocialnim
vedenjem, ki je intenzivno, ponavljajoče in se kaže v neuspešni socialni in družbeni
vključitvi. Disocialno vedenje je lahko notranje ali zunanje pogojeno in se kaže v
agresivnem vedenju, avtoagresivnem vedenju, uživanju alkohola in drog, uničevanju tuje
lastnine, kot pobegi od doma ali iz šole, v čustvenih motnjah in podobno (Žerovnik, 2004,
v Pšunder in Bračič, 2010).

17

POGORELČNIK, T. Ustreznost knjižničnega prostora, storitev, zbirke in gradiv … Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020

2.5.4 Učenci z ADHD
ADHD je nevrološka motnja, povezana z možgansko biokemijo in strukturo. Kaže se v
ponavljajočem se vzorcu nepozornosti in ali hiperaktivnosti – impulzivnosti. Primarni znaki
so slaba pozornost, hiperaktivnost in impulzivnost. Motnja se kaže v kognitivnem in
motoričnem delovanju. Učenci s to motnjo imajo težave tudi na socialnem in učnem
področju (Žagar, 2012).
2.5.5 Učenci z motnjami avtističnega spektra
Motnja avtističnega spektra zajema več oblik različnih motenj, in sicer avtizem,
Aspergerjev sindrom, Rettov sindrom, sindrom lomljivega kromosoma X, otroško
dezintegrativno motnjo, nespecifično razvojno motnjo (Siegel, 1996, v Žagar, 2012). Pri
avtizmu gre za razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže v primanjkljajih v socialnem
razvoju, govoru in komunikaciji. Aspergerjev sindrom je podoben avtizmu, le da pri tem
sindromu osebe nimajo težav z govorom, so pa pogosto nadpovprečno inteligentne.
Otroci z Rettovim sindromom začnejo pozneje v razvoju kazati spremembe, npr. osebe
zmanjšujejo socialne interakcije, ne znajo več pravilno uporabljati rok. Otroci s
sindromom lomljenega kromosoma X imajo zelo oslabljen očesni stik, zelo hiter govor,
odmev – ponavljajo sogovornikove besede. Otroci z otroško dezintegrativno motnjo imajo
težave pri delni ali polni izgubi že razvitih zmožnosti na področju jezika, socialnih veščin,
motoričnih spretnosti (Žagar, 2012). Pri delu z učenci z motnjami avtističnega spektra
potrebujemo različne pripomočke. Zaželena so predvsem informacijsko-komunikacijska
tehnologija (računalnik, prilagojena tipkovnica/miška, projektor, tablični računalnik) in
tehnični pripomočki, kot so radio, projektor, fotoaparat (Barbirić idr., 2014).
2.5.6 Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami
Med učence z govorno-jezikovnimi motnjami uvrščamo tiste, ki imajo težave pri
ustvarjanju in razumevanju govora, ampak te težave niso posledica izgube sluha. Motnje
se kažejo tudi na področjih branja, pisanja in učenja v celoti. Te težave se uvrščajo od
blagega primanjkljaja do popolne nefunkcionalne nepismenosti. Učence z govornojezikovnimi motnjami razvrščamo od tistih z lažjimi, zmernimi, težjimi do tistih s težkimi
govorno-jezikovnimi motnjami (Pšunder in Bračič, 2010).
2.5.7 Gluhi in naglušni učenci
Med gluhe in naglušne učence uvrščamo tiste, katerih težave zajemajo uho, njegove
strukture in funkcije, povezane z njimi. Da gre za naglušnost, se pokaže pri sprejemanju
zvoka, in sicer ima naglušni otrok povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1.000 in
2.000 Hz manj kot 91 Db ter ima težave tudi pri poslušanju in govorni komunikaciji.
Naglušnost se kaže kot zoženje slušnega polja. Pri učencih s težavo sluha ločimo učence z
lažjo izgubo sluha, učence z zmerno izgubo sluha, učence s težjo izgubo sluha in učence s
težko (obojestransko) izgubo sluha. Pri učencih z lažjo izgubo sluha govorimo o 26–40 dB,
pri učencih z zmerno izgubo sluha 41–55 dB ter pri učencih s težjo izgubo sluha 56–70 dB
(Pšunder in Bračič, 2010).
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2.5.8 Slepi in slabovidni učenci
Med slepe in slabovidne učence uvrščamo vse, ki imajo okvaro vida, očesa ali vidnega
polja. Delimo jih na zmerno ali težko slabovidnost. Pri zmerni slabovidnosti gre za 10 do
30 % vida, pri težji slabovidnosti pa gre za 5 do 9,9 % vida. Učenci, ki imajo težavo z
okvaro vida, so lahko vključeni v redno šolanje, a to se razlikuje glede metode
izobraževanja, saj v šoli delajo po metodi za slabovidne (Pšunder in Bračič, 2010).
2.5.9 Gibalno ovirani učenci
Gibalno ovirani učenci imajo prirojene ali pozneje pridobljene okvare, poškodbe gibalnega
aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se kaže predvsem v
gibalnih in funkcionalnih motnjah. Učence z gibalnimi težavami ločimo po lažji, zmerni,
težji in težki gibalni oviranosti. Pri lažji gibalni oviranosti gre za to, da je učenec
samostojen pri vseh opravilih, razen pri tistih, kjer se zahteva spretnost rok, lahko ima
težave tudi pri teku. Pri šolskih opravilih ne potrebuje dodatne pomoči, temveč le manjše
prilagoditve, kot so določeni pripomočki (prilagojene mize, stoli, pisala in podobno).
Učenci z zmerno gibalno oviranostjo v določenih primerih potrebujejo fizično pomoč
druge osebe. Krajše razdalje lahko premagujejo samostojno ali s pomočjo pripomočkov
(bergle, hodulje), za daljše razdalje pa potrebujejo prilagojena kolesa, vozičke. Pri učencih
z zmerno gibalno oviranostjo se kaže tudi oslabljena fina motorika rok. Učenci s težjimi
gibalnimi ovirami sicer lahko še hodijo samostojno, a le na kratke razdalje, za daljše
razdalje so potrebna prilagojena kolesa, vozički. Fina motorika je precej oslabljena in ovira
splošno funkcijo rok. Učenci s težko gibalno oviranostjo imajo zelo hude motnje gibanja;
pri njih samostojno gibanje ni mogoče. Pri šolskem delu potrebujejo pomoč druge osebe
(Pšunder in Bračič, 2010; Žgur idr., 2014).
2.5.10 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Ta kategorija učencev s težavami je najštevilčnejša. Ti primanjkljaji se kažejo pri tem, da
zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo
zaostanki v razvoju na področjih pozornosti, pomnjenju, mišljenju, koordinaciji,
komunikaciji, zaostanki pri razvoju socialnih spretnosti, doživljanju čustev. Na področju
učenja ima učenec težave z branjem, pisanjem, pravopisom in računanjem. Primanjkljaji
na posameznih področjih učenja lahko trajajo vse življenje in vplivajo na učenčevo
življenje ali pa jih ta preraste. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja primarno niso
pogojeni z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi motnjami, motnjami v duševnem razvoju,
motnjami v čustvovanju, neustreznimi okoljskimi dejavniki, ampak lahko nastopajo skupaj
z njimi (Žerovnik, 2004, v Pšunder in Bračič, 2010).
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2.6 Šolski knjižničar v šoli s prilagojenim programom
2.6.1 Znanje šolskega knjižničarja o učencih s posebnimi potrebami
Še tako dobra šolska knjižnica z raznolikim gradivom, ustrezno prostorsko urejenostjo in
opremo ne bo delovala v vsej svoji moči brez ustreznega šolskega knjižničarja. Podgoršek
(2009) pravi, da zna le dobro usposobljen knjižničar motivirati tako učence kot tudi druge
strokovne delavce šole, da uporabljajo storitve šolske knjižnice, ter da z ustreznim
izobraževanjem veča informacijsko pismenost vseh uporabnikov šolske knjižnice.
Pomembno je, da šolski knjižničar konstantno nadgrajuje znanje o učencih s posebnimi
potrebami. Avtorica Hill (2012) je raziskovala, koliko znanja o učencih s posebnimi
potrebami imajo šolski knjižničarji v šolah s prilagojenim programom. Prišla je do
zaključkov, da šolski knjižničarji svoje znanje o učencih s posebnimi potrebami ocenjujejo
kot dobro in zelo dobro. Že usvojeno znanje, ki ga je šolski knjižničar pridobil s formalno
izobrazbo, lahko nadgrajuje s strokovnimi izpopolnjevanji in izobraževanji, z branjem
strokovne literature, s povezovanji in izmenjavi izkušenj z drugimi knjižničarji ter z
učenjem iz lastnih izkušenj (Subramaniam idr., 2013). Knjižničarji navajajo, da se v sklopu
spletnih strani prijavijo na elektronsko obveščanje o novostih in splošnih informacijah, saj
lahko na ta način še dodatno in konstantno sledijo novostim. Informacije o učencih s
posebnimi potrebami pridobijo tudi na raznih spletnih blogih, kjer se prikažejo tudi
primeri iz prakse. Zelo koristen vir informacij pa so starši otrok s posebnimi potrebami, saj
lahko delijo izkušnje iz prve roke (Hill, 2012).
Šolski knjižničar v šolah s prilagojenim programom mora nekoliko prilagoditi svoje delo.
Avtorice Subramaniam idr. (2013) na podlagi intervjujev, ki so jih opravile s šolskimi
knjižničarji iz različnih šol s prilagojenim programom opisujejo, kako so šolski knjižničarji
prilagodili delo in samo strukturo šolske knjižnice. Pri izposoji ter podaljšanju gradiv
učencem določijo nekoliko daljši rok izposoje, saj želijo, da bi učenci prebrali izposojeno
gradivo, ne glede na to, koliko časa imajo izposojeno gradivo. Prav tako so nekoliko
popustljivejši pri izgubljenem gradivu, saj je ključno, da učenci še naprej radi zaidejo v
šolsko knjižnico ter da jim ta ne predstavlja prostor, kamor ne želijo zahajati. Želijo se
osredotočati na to, kaj učenci radi berejo, sledijo novostim ter učence vključujejo v
nabavo gradiva.
2.6.2 Znanje s strokovnega področja
Za dobro opravljanje nalog šolskega knjižničarja mora knjižničar imeti ustrezno znanje s
področja knjižničarstva, vzgoje in izobraževanja ter s področja informacijske tehnologije.
Poglavitna naloga knjižničarja je, da prepozna informacijsko potrebo uporabnika ter mu
pomaga to potrebo zadovoljiti. Šolska knjižnica uporabnike pripravlja in uvaja v
samostojno uporabo storitev šolske knjižnice. Pri pripravi biliopedagoških ur sodeluje tudi
z različnimi strokovnimi sodelavci, predvsem z učitelji (Podgoršek, 2009). Z učitelji
sodeluje pri načrtovanju in izvajanju pri medpredmetnem področju Knjižničnoinformacijsko znanje; izgrajuje knjižnične zbirke, ohranja vire; spodbuja informacijske
procese, kot so pismenost, informacijska pismenost, digitalna pismenost; spodbuja
branje; poznava otroško, mladinsko književnost; zavezan je k vseživljenjskemu učenju
(IFLA – Smernice za šolske knjižnice, 2019). Šolski knjižničarji sebe vidijo kot
»ambasadorje« dostopa do informacij za svoje učence. Prizadevajo si, da učencem v veliki
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meri pomagajo pri informacijskih potrebah in usmerjanju pri izbiri ustreznih informacij.
Vidijo se kot vir informacij, ki lahko pomagajo učencem (Subramaniam idr., 2013).
2.6.3 Kompetence šolskega knjižničarja
Pojem kompetence se nanaša na znanja, razumevanja, spretnosti in zmožnosti.
Kompetence se razvijajo v procesu formalnega ali neformalnega izobraževanja, po
zaključnem izobraževanju in v procesu vseživljenjskega učenja (Zabukovec, 2014).
Avtorica Zabukovec (2014) predstavi delitev generičnih kompetenc, ki jih imenujemo tudi
splošne kompetence:
− »instrumentalne kompetence: vključujejo sposobnost analize, sinteze,
načrtovanja, organizacije, uporabo jezika in informacijsko-komunikacijske
tehnologije, reševanje problemov ter odločanje;
− interpersonalne kompetence: nanašajo se na sposobnosti samokritičnosti,
timskega dela, sprejemanja različnosti in etičnega delovanja;
− sistemske kompetence: vključujejo sposobnosti uporabe znanja v praksi, učenja
samostojnega dela« (str. 126).
Kompetence šolskega knjižničarja lahko po vzoru kompetenc opredelimo kot skupek
profesionalnega znanja; spretnosti, sposobnosti in zmožnosti ter osebnih lastnosti
(Zabukovec in Steinbuch, 2010):
− Profesionalno znanje: »Profesionalno znanje vključuje splošno razgledanost,
bibliotekarsko znanje, vzgojno-izobraževalno znanje in informacijsko znanje. Pod
bibliotekarsko znanje uvrščamo poznavanje in razumevanje organizacije knjižnice,
organizacijo informacij, pridobivanje in strokovno obdelavo knjižničnega gradiva.
Ker je šolski knjižničar tudi partner pri poučevanju in učenju, je za pomen šolske
knjižnice v šolskem okolju in za integracijo knjižničnega programa v vzgojnoizobraževalnem programu izjemo pomembno tudi vzgojno-izobraževalno znanje,
ki vsebuje: poznavanje kurikula, pedagoško-psihološka znanja, bibliopedagoško
znanje. Knjižničar je tudi informacijski strokovnjak, zato potrebuje informacijsko
znanje, ki vključuje uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, iskanje in
poizvedovanje informacij« (Zabukovec, 2014, str. 130).
− Spretnosti, sposobnosti, zmožnosti: »Za uspešno delovanje knjižnice v šoli šolski
knjižničar potrebuje: analitične spretnosti, reševanje problemov in sprejemanje
odločitev, sposobnost hitrega miselnega preskakovanja, komunikacijske
spretnosti, kreativne spretnosti, fleksibilnost in prilagodljivost, medosebne in
skupinske spretnosti, načrtovanje in organizacijske spretnosti (Zabukovec, 2014,
str. 130).
− Osebne lastnosti, stališča, odnosi, ravnanja: »Predvsem mora knjižničar imeti
smisel za delo z ljudmi, ustrezno in odgovorno ravnanje, odnos do storitev in
zadovoljstvo uporabnikov, predanost poklicu« (Zabukovec, 2014, str. 130).
Avtorici Zabukovec in Steinbuch (2010) sta naredili raziskavo na temo kompetenc šolskega
knjižničarja. V raziskavi je sodelovalo 259 šolskih knjižničarjev, ki so ocenjevali tri skupine
kompetenc. V prvi skupini kompetenc so ocenjevali profesionalno znanje, ki se je vezalo
na bibliotekarsko stroko, vzgojno-izobraževalno in informacijsko znanje ter splošno
razgledanost. V drugi skupini kompetenc so ocenjevali spretnosti, sposobnosti in
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zmožnosti, ki je zajemalo analitične in komunikacijske spretnosti, kreativnost,
inovativnost, fleksibilnost, medosebne in skupinske spretnosti, načrtovanje oziroma
organizacijo dela. V tretji skupini kompetenc pa so ocenjevali osebne lastnosti, stališča,
odnose in ravnanja, ki se nanašajo na predanost poklicu, smisel za delo z ljudmi, odnos do
storitev in zadovoljstvo uporabnikov, ustrezno in odgovorno ravnanje.
Njune ugotovitve so, da šolski knjižničarji pomembnost navedenih kompetenc pri svojem
delu ocenjujejo zelo visoko. V skupini kompetenc osebne lastnosti, stališča, odnosi in
ravnanja so dobile najvišje ocene naslednje kompetence: smisel za delo z ljudmi, odnos
do storitev, zadovoljstvo uporabnikov. Med kompetencami profesionalnega znanja je bila
najvišje uvrščena kompetenca vzgojno-izobraževalno znanje. V skupini kompetenc
spretnosti, sposobnosti in zmožnosti sta dobili najvišji oceni kompetenci komunikacijske
spretnosti ter fleksibilnost. Šolski knjižničarji so ocenili, da je pri njih najbolj razvita
splošna razgledanost, vzgojno-izobraževalno kompetenco pa ocenjujejo kot
najpomembnejšo; nižje so ocenili bibliotekarsko znanje. Kompetenci načrtovanja dela
šolski knjižničarji prepisujejo velik pomen, vendar hkrati menijo, da je ravno ta
kompetenca pri njih tudi najmanj razvita (Zabukovec in Steinbuch, 2010).
Avtorici glede na končno analizo rezultatov sklepata, da šolski knjižničarji zajete
kompetence ocenjujejo zelo visoko, saj vedo, da jim pri njihovem delu zelo koristijo.
Posebej sta poudarili najvišje ocenjeni kompetenci smisel za delo z ljudmi in odnos do
uporabnikov, saj jim ti kompetenci zelo olajšata delo (poleg kompetence vzgojnoizobraževalnega znanja). Vendar se zavedata, da so tudi druge profesionalne kompetence
pomembne, saj sta organizacija knjižnice in knjižnična zbirka osnova za delo z viri ter
vpeljevanje uporabnikov šolske knjižnice v informacijski proces. Šolski knjižničar mora
poznati svoja močna in šibka področja ter ustrezno poskrbeti za izpopolnjevanje izobrazbe
in ne nazadnje vseživljenjskega učenja (Zabukovec in Steinbuch, 2010).
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3 RAZISKOVALNI DEL
3.1 Raziskovalni problem
Ob slišani besedni zvezi »šolska knjižnica« velikokrat pozabimo na šolske knjižnice v šolah
s prilagojenim programom. Ravno v teh šolah bi morale biti šolske knjižnice še toliko bolj
usmerjene v svoje uporabnike – učence. Učenci, ki imajo primanjkljaje na različnih
področjih, za svojo uspešnost in doseganje ciljev potrebujejo ustrezne pripomočke,
prilagodljivo in novejšo opremo. Slediti bi morale novostim in te novosti tudi vključevati v
svojo ponudbo. Zaradi tega smo raziskali in dobili vpogled v dejansko stanje, kakšno
opremo, zbirko, storitve in prostore imajo šolske knjižnice v šolah s prilagojenim
programom po Sloveniji. Ne glede na vso opremo, ustrezen prostor, storitve, ki jih šolska
knjižnica nujno potrebuje, knjižnica brez knjižničarja nima pravega pomena. Osredotočili
smo se tudi na šolske knjižničarje, in sicer katere kompetence so pomembne pri
opravljanju dela z uporabniki s posebnimi potrebami.

3.2 Raziskovalna vprašanja
RV1: Kako je urejen/prilagojen dostop do šolskih knjižnic, kako je urejen knjižnični prostor
ter kakšni so pogoji dela?
RV2: Kakšno gradivo nudijo učencem s posebnimi potrebami ter kako imajo urejeno
knjižnično zbirko in dostop do zbirke?
RV3: Katero prilagojeno opremo/pripomočke nudijo učencem s posebnimi potrebami?
RV4: Katere storitve šolska knjižnica nudi uporabnikom?
RV5: Kakšen mora biti knjižničar v šolah s prilagojenim programom ter katere kompetence
mora imeti?

3.3 Metodologija
3.3.1 Metoda
Za zbiranje podatkov je bila izbrana anketna metoda. Anketna metoda je ena
najpogostejših oblik zbiranja podatkov v družboslovnem raziskovanju. Ta metoda nam
omogoča, da pri raziskovanju prihranimo čas in sredstva. Zanjo je značilno, da v
raziskovanje ne vključimo celotne populacije, ampak na ustrezen način iz populacije
izberemo le določene enote, tako imenovan vzorec, in na podlagi vzorca pridobimo
podatke, ki omogočajo pospeševanje značilnosti, mnenj in podobno, za določeno
populacijo. Pri tem gre za prenos informacij od enega subjekta k drugemu. Podatke
pridobivamo s pomočjo vprašalnikov (Ambrožič, 2005).
3.3.2 Vzorec
V Sloveniji je 28 osnovnih šol s prilagojenim programom in k sodelovanju so bile
povabljene vse. Ob pridobivanju naslovov elektronskih pošt šolskih knjižničarjev smo
izvedeli, da je v vsaki osnovni šoli s prilagojenim programom zaposlen en šolski knjižničar.
Pričakovali smo odzive 28 šolskih knjižničarjev oziroma knjižničark. Končno število odzivov
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na poslano anketo je bilo 25. Anketo je torej izpolnilo 25 od 28 šolskih knjižničarjev v
osnovnih šolah s prilagojenim programom, kar pomeni 89-% odzivnost na vprašalnik.
3.3.3 Pripomočki
V raziskavi smo uporabili spletno anketo, ki je bila pripravljena z orodjem za spletne
ankete v 1KA.
Vprašalnik je zajemal 20 vprašanj, ki so bila odprtega in zaprtega tipa. Vprašanja so se
navezovala na prostor šolske knjižnice, njen dostop, prostor med knjižnimi policami ter ali
nudijo svojim uporabnikom prostor za branje, učenje, druženje. Zanimalo nas je, kakšni so
osnovni pogoji v šolski knjižnici – svetloba, temperatura, hrup iz okolice. Zanimalo nas je,
kakšen dostop imajo do knjižnične zbirke ter kako imajo postavljeno gradivo, katere
izmere prilagojenih vrst gradiv nudijo svojim uporabnikom ter katere pripomočke nudijo
uporabnikom s posebnimi potrebami. V nadaljevanju nas je zanimalo, v kolikšni meri
sodelujejo s širšim okoljem, ali nudijo gradivo ne le v tiskani, ampak tudi elektronski obliki
ter ali izvajajo knjižnično-informacijska znanja. V zadnjem delu vprašalnika pa nas je
zanimalo, katere kompetence so zelo pomembne pri delu v šolski knjižnici ter kako šolski
knjižničarji dopolnjujejo svoje znanje o uporabnikih s posebnimi potrebami. Na koncu
vprašalnika so imeli šolski knjižničarji prostor, da izpostavijo primer dobre prakse iz svojih
šolskih knjižnic in prostor, da izpostavijo, kje v svojih šolskih knjižnicah vidijo prostor za
izboljšave.
Anketa je bila anonimna, saj nas ni zanimalo stanje v posamezni knjižnici, ampak v
knjižnicah kot celoti. Vprašalnik je priložen v prilogi 1.
3.3.4 Postopki zbiranja podatkov in analiza rezultatov
Zbrane naslove elektronskih pošt šolskih knjižničarjev smo pridobil s klicem na vseh 28
osnovnih šol s prilagojenim programom. Po elektronski pošti smo posredovali dostop do
spletne ankete, ob tem pa smo dopisali, za katere namene se bodo pridobljeni podatki
uporabili.
Vprašalnik je bil anketirancem posredovan po elektronski pošti v mesecu juniju. Anketa je
bila aktivna 10 dni, in sicer od 15. do 24. 6. 2020. V tem času smo enkrat prijazno pozvali
knjižničarje k izpolnjevanju ankete, če tega še niso storili.
Analiza rezultatov je potekala v juliju in avgustu 2020.
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4 REZULTATI
Četudi je večina sodelujočih v raziskavi podala svoje odgovore (25 knjižničark oziroma
knjižničarjev), gre za mali vzorec, tj. že populacija, na katero smo ciljali (28 osnovnih šol s
prilagojenim programom, torej 28 knjižničark oziroma knjižničarjev), je precej majhna,
zato so pridobljeni podatki obdelani z opisno statistiko.
Anketiranci so na vprašanja odgovarjali v celoti, le en anketiranec pa ni odgovoril na
zadnja tri vprašanja.
Rezultati vprašalnika bodo predstavljeni po zaporedju vprašanj v vprašalniku od prvega do
zadnjega.

Šolska knjižnica se nahaja v pritličju šole in nudimo ustrezen
dostop v knjižnico za vse uporabnike (nemoteno odpiranje
vrat tudi za gibalno ovirane uporabnike)

7

Šolska knjižnica se nahaja v nadstropju šole, a imamo
zagotovljen ustrezen dostop (dvigalo, prilagojena vrata)

12

Dostop do šolske knjižnice za uporabnike ni ustrezen
(neustrezne stopnice, neustrezna vrata)

5

Drugo (napišite)

1
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Slika 1: Dostop/vhod v šolsko knjižnico

Ustrezen dostop oziroma vhod v šolsko knjižnico (Slika 1) nudi svojim uporabnikom 19
šolskih knjižnic. Pet šolskih knjižničarjev meni, da dostop ni ustrezen za vse uporabnike.
En šolski knjižničar pa je izpostavil, da imajo neustrezen dostop do šolske knjižnice, in
sicer so težava neustrezna vrata.
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Da, prostora med policami je dovolj za nemoteno
gibanje med knjižnimi policami

11

Menimo, da je prostora med policami dovolj, a
moramo gibalno oviranim učencem pomagati, da
pridejo do gradiva

7

Ne, prostora med knjižnimi policami ni dovolj za
nemoteno gibanje med knjižnimi policami
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Slika 2: Prostor med knjižnimi policami

Enajst šolskih knjižničarjev (Slika 2) meni, da je prostora med policami dovolj za nemoteno
gibanje med knjižnimi policami. Sedem knjižničarjev meni, da je prostora med knjižnimi
policami dovolj, a morajo gibalno oviranim uporabnikom nuditi pomoč pri pridobivanju
gradiva. Prav tako sedem knjižničarjev meni, da med knjižnimi policami ni dovolj prostora
za nemoteno prehajanje.
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Slika 3: Osnovni pogoji

Večina šolskih knjižničarjev meni, da je naravna svetloba v knjižnici ustrezna (Slika 3).
Prosili smo, če naravna svetloba ne ustreza oziroma delno ustreza, da zapišejo, kje so
pomanjkljivosti. Izpostavili so, da so pomanjkljivosti predvsem v tem, da je premalo oken
(v prostoru le eno okno), da gre za zelo temen prostor, senčno stran objekta, majhen
prostor, pokvarjene žaluzije (zaradi tega je premalo dostopa naravne svetlobe), da so pri
oknu postavljene police.
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Večina šolskih knjižničarjev meni, da tudi umetna svetloba ustreza. Trije šolski knjižničarji
menijo, da umetna svetloba delno ustreza. Težave, ki so jih izpostavili, so predvsem v
neonskih lučeh in da je umetna svetloba le na eni strani polic.
Temperatura v večini šolskih knjižnic ustreza, v tistih, kjer so težave, pa so izpostavili, da je
v knjižnici veliko vlage ter opazna temperaturna nihanja (mraz, vloga, vročina), izpostavili
so, da je v eni izmed njihovih enot v knjižnici zelo hladno, medtem ko so v eni šolski
knjižnici izpostavili, da se prostor poleti preveč segreje.

Hrupa iz okolice se ne sliši
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Hrup iz okolice se sliši in je moteč za uporabnike
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Slika 4: Hrup iz okolice

Iz dobljenih rezultatov (Slika 4) lahko vidimo, da je 14 šolskih knjižnic dobro izoliranih pred
zvoki iz okolice. 10 šolskih knjižničarjev meni, da se hrup iz okolice sliši in je moteč za
uporabnike. En šolski knjižničar pa meni, da se hrup iz okolice občasno sliši.

Da, v knjižnici imamo ustrezen prostor

10

V knjižnici bi si želeli nuditi prostor za branje, učenje,
druženje, a zaradi prostorske stiske ni izvedljivo
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Ne, v knjižnici ni dovolj prostora
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Slika 5: Prostor za branje, pregledovanje gradiv, učenje, druženje
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Večina knjižnic – tako šolskih kot tudi splošnih – ima stiske s prostorom. Zato je tudi nas
zanimalo, ali šolske knjižnicah v šolah s prilagojenim programom nudijo uporabnikom
prostor za branje, pregledovanje gradiv, učenje, druženje (Slika 5). 10 šolskih knjižničarjev
meni, da imajo v knjižnici ustrezen prostor za naštete dejavnosti. Devet šolskih
knjižničarjev bi si v knjižnici želelo nuditi prostor za tovrstne dejavnosti, a to zaradi
prostorske stiske ni izvedljivo. Pet šolskih knjižničarjev pa meni, da v knjižnici ni dovolj
prostora.

Do gradiva lahko vsi uporabniki dostopajo samostojno
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Do določene mere lahko uporabniki samostojno
dostopajo do gradiva (nekatera gradiva so postavljena
previsoko, pretesno skupaj ipd.)

13
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s pomočjo knjižničarja
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Slika 6: Dostop do knjižnične zbirke za uporabnike

Dostop do knjižničnih zbirk v osnovnih šolah s prilagojenim programom je glede na
rezultate dostopen večini njihovih uporabnikov (Slika 6). 12 šolskih knjižničarjev meni, da
lahko do gradiv dostopajo vsi uporabniki. 13 pa jih meni, da lahko uporabniki do določene
mere samostojno dostopajo do gradiv – težave se nahajajo v previsoko postavljenem
gradivu in gradivu, ki je postavljeno pretesno skupaj.
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Po tradicionalno uveljavljenem načinu (leposlovje za
učence po starostnih stopnjah oziroma po C, P, M
postavitvi; strokovno gradivo za učence po UDK
postavitvi; tujejezično gradivo in ljudsko slovstvo…

29

21

Uporabljamo kakega od drugih načinov postavitve, kot
se je v zadnjem času uveljavil v nekaterih slovenskih
splošnih knjižnicah
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Slika 7: Postavitev gradiva v prostem pristopu

Večina šolskih knjižnic v šolah s prilagojenim programom ima tradicionalno postavitev
gradiva (Slika 7). Trije šolski knjižničarji pa imajo gradivo postavljeno po katerem od
drugih način postavitve, ki se v zadnjem času uveljavljajo v nekaterih splošnih knjižnicah.

Prilagojena vsebina za lahko branje

20
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Slika 8: Vrste gradiva, prilagojene za uporabnike

V knjižnicah osnovnih šol s prilagojenim programom uporabnikom v največjem deležu
ponujajo gradivo s prilagojeno vsebino za lahko branje ter gradivo z večjim tiskom (Slika
8). V najmanjši meri pa v teh knjižnicah ponujajo zvočne knjige ter gradivo v Braillovi
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pisavi. V eni knjižnici pravijo, da ne ponujajo nič posebnega za svoje uporabnike, v drugi
knjižnici pa pravijo, da nudijo klasično gradivo.

V nabavo gradiv vključimo učence in strokovne delavce
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V nabavo gradiv vključimo le učence
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Slika 9: Vključenost uporabnikov v nabavo gradiv

V 17 knjižnicah šolski knjižničarji v nabavo gradiv vključujejo učence in strokovne delavce
(Slika 9). V šestih šolskih knjižnicah v nabavo gradiv vključujejo le strokovne delavce. V eni
izmed šolskih knjižnic, kjer so se odločili za odgovor »drugo«, so podali komentar, da
nabava poteka samo prek darov. V drugi šolski knjižnici pa so podali odgovor: »Odkar sem
zaposlena na šoli, zaradi finančne stiske skorajda ni dokupa, torej kupijo samo nujne
stvari, ki jih potrebujejo za pouk, je pa gradivo v veliki meri zastarelo, enako kot tudi
prostor in oprema.«
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Prilagojene miške (za računalniško rabo)
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Slika 10: Pripomočki v šolski knjižnici

Zanimalo nas je, v kolikšni meri v šolskih knjižnicah uporabnikom s posebnimi potrebami
ponujajo pripomočke, ki jim lahko zelo olajšajo učenje, opravljanje domačih nalog,
brskanje po spletu in podobno (Slika 10). V štirinajstih knjižnicah ponujajo računalnike,
sledijo projektor in prilagojene mize. V nobeni šolski knjižnici ne ponujajo prilagojenih
mišk, prilagojenih tipkovnic, prilagojenih računalniških zaslonov, elektronskih bralnikov,
sintetizatorjev govora ter elektronskih lup. Štirje šolski knjižničarji so se opredelili med
naštetimi možnosti za možnost »drugo« ter podali komentarje: »šolska knjižnica je
namenjena le izposoji gradiva in izvajanju bralnih uric«; »nič, v knjižnici je samo delovni
računalnik za knjižničarja«; »nimamo prilagojenih pripomočkov« ter »nič od tega«.
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Preglednica 1: Sodelovanje z okoljem
Nekajkrat
tedensko

Nekajkrat
mesečno

Nekajkrat
letno

Ne
sodelujemo

Skupaj

Z drugimi
šolskimi
knjižnicami

0
0%

2
9%

16
73 %

4
18 %

22
100%

S splošnimi
knjižnicami

1
4%

8
32 %

16
64 %

0
0%

25
100 %

Z društvi s
področja
posebnih
potreb

0
0%

3
14 %

14
64 %

5
23 %

22
100 %

S kulturnimi
domovi iz
okolja

0
0%

2
9%

15
65 %

6
26 %

23
100 %

Drugo

0
0%

0
0%

1
50 %

1
50 %

2
100 %

Zanimalo nas je, v kolikšni meri šolske knjižnice v šolah s prilagojenim programom
sodelujejo z okoljem (Preglednica 1). Z drugimi šolskimi knjižnicami jih nekajkrat letno
sodeluje 16, medtem ko nekajkrat mesečno sodelujeta le dve šolski knjižnici, štiri šolske
knjižnice pa ne sodelujejo z drugimi šolskimi knjižnicami.
S splošnimi knjižnicami jih nekajkrat letno sodeluje 16, nekajkrat mesečno osem ter
nekajkrat tedensko ena šolska knjižnica.
14 šolskih knjižnic sodeluje nekajkrat letno z društvi s področja posebnih potreb,
nekajkrat mesečno pa z njimi sodelujejo tri šolske knjižnice. Pet šolskih knjižnic je
odgovorilo, da z omenjenimi društvi ne sodelujejo.
S kulturnimi domovi iz okolja nekajkrat letno sodeluje 15 šolskih knjižnic, dve šolski
knjižnici z njimi sodelujeta nekajkrat mesečno, medtem ko šest šolskih knjižnic z njimi ne
sodeluje.
Ena šolska knjižnica sodeluje še z drugimi organizacijami in ustanovami iz okolja nekajkrat
letno.
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Slika 11: Gradivo v elektronski obliki

Zanimalo nas je, ali šolske knjižnice v šolah s prilagojenim programom nudijo svojim
uporabnikom (tako učencem kot tudi strokovnim delavcem) gradivo (leposlovje,
strokovno gradivo, članke in podobno) tudi v elektronski obliki (Slika 11). 17 šolskih
knjižničarjev je odgovorilo, da nimajo gradiv v elektronski obliki. Osem jih je odgovorilo,
da ga imajo, a premalo. Nihče izmed šolskih knjižničarjev pa se ni opredelil za odgovor, da
bi imeli veliko oziroma dovolj gradiv v elektronski obliki.
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Slika 12: Izvajanje knjižnično-informacijskega znanja

Zanimalo nas je, ali šolski knjižničarji v medpredmetnem povezovanju izvajajo knjižničnoinformacijsko znanje (Slika 12). 14 šolskih knjižničarjev izvaja knjižnično-informacijsko
znanje, trije knjižničarji ga ne izvajajo, osem knjižničarjev pa ga izvaja občasno.
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Preglednica 2: Mnenja knjižničarjev o knjižničarju

Skupina kompetenc

Odgovori

Skupaj odgovorov

Profesionalna znanja

Knjižničar mora imeti znanja v
povezavi s
knjižničarstvom/bibliotekarstvom
in pedagoška znanja, knjižničnoinformacijska znanja;
poznati mora različna gradiva ter
jih na ustrezen način posredovati
uporabnikom;
poznavanje problematike
učencev s posebnimi potrebami,
njihove značilnosti ter hkrati
mora biti usposobljen za delo z
učenci s posebnimi potrebami;
imeti mora osnovno znanje iz
razvojne psihologije;
mora biti splošno razgledan.

10
40 %

Knjižničar mora biti iznajdljiv,
fleksibilen, kreativen,
povezovalen, prilagodljiv,
komunikativen, inovativen,
pripravljen na učenje.

8
32 %

Knjižničar mora biti empatičen,
potrpežljiv, strpen, razumevajoč,
prilagodljiv, prijazen, spoštljiv,
mora imeti čut za delo z učenci s
posebnimi potrebami, mora znati
prisluhniti in pomagati učencem,
mora znati sprejemati
drugačnosti učencev ter biti
odprtega duha in srca.

7
28 %

Spretnosti, sposobnosti,
zmožnosti

Osebne lastnosti

25
100 %
Zanimalo nas je mnenje knjižničarjev o tem, kakšen mora biti po njihovem mnenju
knjižničar v šoli s prilagojenim programom (katera znanja, spretnosti, lastnosti mora
imeti) (Preglednica 2). V preglednici smo uporabili razdelitev kompetenc, ki sta jih
predstavili Zabukovec in Steinbuch (2010). To razdelitev smo uporabili zaradi lažje
primerjave, katere kompetence pri šolskih knjižničarjih prevladujejo. Največ odgovorov
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smo pridobili iz skupine kompetenc, ki se vežejo na profesionalna znanja (40 %), sledita
skupina spretnosti, sposobnosti, zmožnosti (32 %) ter skupina kompetenc osebne
lastnosti (28 %). Kljub različnosti odgovorov so se lastnosti, ki jih mora imeti šolski
knjižničar, ponavljale, in sicer mora imeti šolski knjižničar tako bibliotekarska kot tudi
pedagoška znanja, predvsem mora biti usposobljen za delo z učenci s posebnimi
potrebami, mora poznavati specifike učencev, njihove motnje ter biti splošno razgledan.
Knjižničar mora biti empatičen, prijazen, potrpežljiv, sodelovalen, iznajdljiv, vztrajen,
mora imeti čut za ranljive uporabnike, biti komunikativen, strpen, toleranten,
razumevajoč, prilagodljiv, znati mora dobro opazovati, saj uporabniki s posebnimi
potrebami težko izrazijo svoje želje glede gradiva. Stalno se mora samoizobraževati na
področju specialne pedagogike (o avtizmu, downovem sindromu, težjih boleznih otrok,
čustvenih in vedenjskih motnjah in podobno), seznanjati se mora s primerno literaturo za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Udeleževanje izobraževanj, ki jih organizira vodstvo šole
(ravnatelj, pomočnik ravnatelja)

21

Spremljanje in individualno udeleževanje raznih
izobraževanj, seminarjev

20

Branje strokovne literature

25

Sodelovanje s strokovnimi delavci šole, njihove izkušnje,
priporočila

24

Sodelovanje in izmenjava izkušenj z drugimi
knjižničarkami

19

Spremljanje spletnih strani, spletnih blogov

14

Sodelovanje s starši učencev s posebnimi potrebami,
njihova usmerjanja, priporočila

15

Drugo
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Slika 13: Dopolnjevanje znanj o uporabnikih s posebnimi potrebami

Knjižničarji v šolah s prilagojenim programom morajo biti ves čas dobro seznanjeni ter
hkrati morajo imeti dobro znanje o učencih s posebnimi potrebami. Zaradi tega nas je
zanimalo, na kakšen način se v večji meri izobražujejo oziroma na kakšen način
dopolnjujejo svoja znanja (Slika 13). V največji meri berejo strokovno literaturo,
sodelujejo s strokovnimi delavci ter se udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira vodstvo
šole. V nekoliko manjši meri pa spremljajo spletne strani in bloge, kar je kljub temu
spodbudno. Iz rezultatov je razvidno, da se šolski knjižničarji zelo trudijo na različne
načine dopolniti svoja že obstoječa znanja o uporabnikih s posebnimi potrebami.
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Preglednica 3: Strinjanje s trditvami o delu in nalogah šolskega knjižničarja
Se ne
strinjam

Niti se strinjam
niti se ne
strinjam

Se
strinjam

Skupaj

Šolski knjižničar mora
slediti novostim, ki bi
pomagale učencem s
posebnimi potrebami
(novo prilagojeno
gradivo, prilagojena
oprema)

0
0%

0
0%

25
100 %

25
100 %

Šolski knjižničar mora
urediti knjižnični
prostor, da bo v veliki
meri ustrezal
uporabnikom s
posebnimi potrebami

0
0%

0
0%

25
100 %

25
100 %

Šolski knjižničar naj
ne nudi prostega
pristopa do gradiv, saj
mu uporabniki
gradiva ne pospravijo
na ustrezna mesta

25
100 %

0
0%

0
0%

25
100 %

Šolskemu knjižničarju
ni treba nenehno
nadgrajevati svojega
znanja na področju
uporabnikov s
posebnimi potrebami

23
92 %

0
0%

2
8%

25
100 %

Šolski knjižničar mora
sodelovati z drugimi
strokovnimi delavci
šole

0
0%

0
0%

25
100 %

25
100 %

23
92 %

0
0%

2
8%

25
100 %

Šolskemu knjižničarju
ni treba
motivirati/spodbujati
uporabnikov, da
uporabljajo storitve
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šolske knjižnice

Šolski knjižničar mora
znati prisluhniti
uporabnikom

0
0%

0
0%

25
100 %

25
100 %

Šolski knjižničar mora
znati zadovoljiti vsako
informacijsko potrebo
uporabnikov

1
4%

12
48 %

12
48 %

25
100 %

Zanimalo nas je, v kolikšni meri se šolski knjižničarji strinjajo s trditvami, ki se navezujejo
na njihovo delo in naloge (Preglednica 3). S prvo trditvijo, da morajo šolski knjižničarji
slediti novostim, ki bi učencem s posebnimi potrebami pomagale pri premagovanju ovir
(prilagojeno gradivo, oprema), se strinjajo prav vsi knjižničarji. Z drugo trditvijo, ki se
navezuje na knjižnični prostor, da mora biti urejen na način, da bo v veliki meri ustrezal
uporabnikom s posebnimi potrebami, se prav tako strinjajo vsi knjižničarji. S tretjo
trditvijo, ki je bila nekoliko preoblikovana in se navezuje na to, naj knjižničarji ne nudijo
prostega pristopa do gradiv, saj uporabniki gradiv ne vračajo na ustrezna mesta, se ne
strinja nihče od 25 knjižničarjev. Četrta trditev se navezuje na knjižničarjevo znanje in
trditev pravi, da šolskemu knjižničarju ni treba nenehno nadgrajevati svojega znanja na
področju uporabnikov s posebnimi potrebami; z njo se 23 knjižničarjev ne strinja, dva
knjižničarja pa se strinjata. Peta trditev se navezuje na sodelovanje knjižničarja z drugimi
strokovnimi delavci šole in vsi knjižničarji se strinjajo s to trditvijo. Šesta trditev pravi, da
šolskemu knjižničarju ni treba motivirati uporabnikov za uporabo šolske knjižnice – 23
šolskih knjižničarjev se s trditvijo ne strinja, dva se s trditvijo strinjata. Sedma trditev se
navezuje na knjižničarja, da mora znati prisluhniti uporabnikom, s čimer se vsi knjižničarji
strinjajo. Osma trditev pravi, da mora znati šolski knjižničar zadovoljiti vsako informacijsko
potrebo uporabnika in s to trditvijo se strinja 12 knjižničarjev, 12 knjižničarjev je izbralo
odgovor »niti se strinjam niti se ne strinjam«, en knjižničar pa se s trditvijo ne strinja.
Šolskim knjižničarjem smo ponudili trditve, ki se nanašajo na njihovo delo, in kot kaže, se
knjižničarji med seboj strinjajo, saj so se odločali le za »skrajne« možnosti odgovorov;
srednjih poti niso izbirali. Morda so se za izbrane odgovore odločili zaradi narave dela in
ker se s trditvami knjižničarji »morajo strinjati ali ne strinjati«. Le pri zadnji trditvi smo
dobili neenotno mnenje knjižničarjev, saj imajo, kot vidimo, različne poglede na
zastavljeno trditev. In prav je tako, da se knjižničarji glede določenih stvari ne strinjajo v
večini, saj se posledično pojavljajo različna vprašanja in različne diskusije o določeni temi.
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Preglednica 4: Zadovoljstvo s pogoji (finance …), prostorom, opremo v šolski knjižnici

Skupina pogojev
Z vsemi pogoji sem
zadovoljen/zadovoljna.

Prostor šolske knjižnice

Oprema šolske knjižnice

Finance, namenjene za šolsko
knjižnico

Odgovori
Da, vsi pogoji ustrezajo
za nemoteno delo.
Zaradi preselitve v novo
šolo je prostor šolske
knjižnice ustrezen;
prostor ni funkcionalen,
je premajhen;
nezadovoljstvo s
prostorom – neustrezen
za učence s posebnimi
potrebami, prav tako
neustrezen za delo
šolskega knjižničarja
(premajhen prostor,
brez ustreznega
izposojevalnega pulta);
neustrezen dostop do
šolske knjižnice.
Oprema za učence s
posebnimi potrebami bi
bila lahko boljša
(pomanjkanje
računalnikov), police in
zabojniki niso ustrezni;
pomanjkanje
prilagodljive opreme za
učence s posebnimi
potrebami;
zastarelo knjižnično
gradivo;
premalo raznolikih
gradiv.
Financ ni nikoli dovolj;
finančni pogoji so
nezadovoljivi;
želimo si več financ;
zadovoljstvo s financami

Skupaj odgovorov
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– dovolj namenjenih
financ.

Sodelovanje z vodstvom
osnovne šole

Zadovoljstvo s podporo
vodstva;
zadovoljstvo s
sodelovanjem tako z
vodstvom kot tudi s
sodelavci;
ravnateljica zna
prisluhniti in tudi nuditi
podporo;
nezadovoljstvo s
statusom knjižničarja –
neenakovreden položaj
v primerjavi z učitelji.
25
100 %

Zanimalo nas je, kakšno je zadovoljstvo šolskih knjižničarjev s pogoji (finance, normativi,
podpora vodstva šole), prostorom, opremo v knjižnicah (Preglednica 4). Pogoje dela smo
razvrstili v pet kategorij glede na popolno zadovoljstvo, kjer knjižničarji niso imeli
pripomb, glede na prostor in opremo šolske knjižnice, namenjene finance ter sodelovanje
z vodstvom osnovne šole. Devet knjižničarjev je s pogoji, opremo in prostorom
zadovoljnih, šest knjižničarjev je delno zadovoljnih, deset knjižničarjev pa s pogoji,
opremo in prostorom ni zadovoljnih. Knjižničarji, ki so s pogoji zadovoljni, so se preselili v
novo šolo, kjer so pogoji dela odlični, menijo tudi, da dobro delajo in imajo dobre pogoje,
zaradi samostojnega dela in avtonomije se dobro počutijo, pri nabavi gradiv ni težav s
sredstvi, deležni so posluha ravnateljice. Knjižničarji, ki so s pogoji in opremo delno
zadovoljni, so izpostavili, da so s podporo vodstva zadovoljni, tudi s financami, a je težava
v nefunkcionalnosti prostora in opreme. Knjižničarji, ki s pogoji in prostorom niso
zadovoljni, pa težave vidijo predvsem v slabih finančnih pogojih, pomanjkljivosti
računalniške opreme, slabih prostorskih pogojih, neustrezni opremi šolske knjižnice,
nezadovoljstvu knjižničarja s statusom knjižničarja – neenakovreden položaj z učitelji.
Glede na odgovore šolskih knjižničarjev je največ težav ravno glede prostora in opreme
šolske knjižnice ter financ, namenjenih šolski knjižnici. V večini pa so šolski knjižničarji
zadovoljni s podporo vodstva.
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Preglednica 5: Pomembnost kompetenc šolskega knjižničarja

Bibliotekarsko
znanje
Vzgojnoizobraževalno
znanje
Informacijsko
znanje
Splošna
razgledanost
Komunikativnost
Kreativnost,
inovativnost
Fleksibilnost
Prilagodljivost
Načrtovanje in
izvedba dela
Sodelovanje
Smisel za delo z
uporabniki s
posebnimi
potrebami
Znanje za delo z
uporabniki s
posebnimi
potrebami
Ustrezen odnos
do uporabnikov
Predanost delu

Ni
pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Skupaj

0
0%

6
25 %

18
75 %

24
100 %

0
0%

4
17 %

20
83 %

24
100 %

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

10
42 %
3
13 %
2
8%
4
17 %
3
13 %
4
17 %
10
42 %
1
4%

14
58 %
21
88 %
22
92 %
20
83 %
21
88 %
20
83 %
14
58 %
23
96 %

24
100 %
24
100 %
24
100 %
24
100 %
24
100 %
24
100 %
24
100 %
24
100 %

0
0%

1
4%

23
96 %

24
100 %

0
0%

3
13 %

21
88 %

24
100 %

0
0%
0
0%

1
4%
2
8%

23
96 %
22
92 %

24
100 %
24
100 %

Šolske knjižničarje smo prosili, da ocenijo pomembnost navedenih kompetenc, ki bi jih
šolski knjižničarji pri svojem delu morali imeti in izkazovati (Preglednica 5). Bibliotekarsko
znanje se zdi 18 knjižničarjem zelo pomembno, šestim pa pomembno. Vzgojnoizobraževalno znanje se zdi 20 knjižničarjem zelo pomembno, štirim pa pomembno.
Informacijsko znanje se zdi 14 knjižničarjem zelo pomembno, desetim pa pomembno.
Splošna razgledanost je zelo pomembna 21 knjižničarjem, trem pa pomembna.
Komunikativnost je zelo pomembna za 22 knjižničarjev, dvema pa pomembna.
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Kreativnost in inovativnost sta zelo pomembni 20 knjižničarjem, štirim pa pomembna.
Fleksibilnost je zelo pomemba za 21 knjižničarjev, trem pa je pomembna. Prilagodljivost je
dvajsetim zelo pomembna, štirim pa pomembna. Načrtovanje in izvedba dela sta
štirinajstim zelo pomembna, desetim pa pomembna. Sodelovanje je zelo pomembno za
23 knjižničarjev, enemu pa pomembno. Smisel za delo z uporabniki s posebnimi
potrebami je zelo pomembno za 23 knjižničarjev, za enega pa pomembno. Znanje za delo
z uporabniki s posebnimi potrebami je enaindvajsetim knjižničarjem zelo pomembno,
trem pa pomembno. Ustrezen odnos do uporabnikov je triindvajsetim knjižničarjem zelo
pomemben, enemu pa pomemben. Predanost delu je za 22 knjižničarjev zelo pomembna,
dvema pa je pomembna.
Večina knjižničarjev meni, da so navedene kompetence zelo pomembne pri njihovem
delu, nekaj pa jih ocenjuje, da so pomembne. Nihče od knjižničarjev ni navedel, da katera
izmed navedenih kompetenc pri njihovem delu ni pomembna.

Preglednica 6: Primeri dobre prakse

Kategorije

Bralne urice

Razstave

Sodelovanje z okoljem

Projekti

Odgovori

Skupaj

Pogovori o prebranih knjigah;
bralne urice za učence posebnega
programa – usmerjanje v
leposlovje, ki se prilagaja
učencem s posebnimi potrebami;
pravljične ure za mlajše učence.
Razstave knjig z določeno
tematiko pred knjižnico ter
priprava nalog, ki se navezujejo
na določeno tematiko (uganke,
kvizi);
likovne delavnice.
Aktivna vključenost v vse šolske
dejavnosti;
sodelovanje s splošnimi
knjižnicami;
sodelovanje z vrtcem.
Obiskovanje skupin v okviru eko
branja;
priprava različnih projektov,
natečajev in tekmovanj za
učence;
prilagojena bralna značka za
učence s posebnimi potrebami.
24
96 %
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Šolske knjižničarje smo prosili, naj zapišejo primere dobrih praks iz svojih šolskih knjižnic
(Preglednica 6). Glede na odgovore, ki so jih podali, lahko rečemo, da se šolski knjižničarji
zelo trudijo za svoje uporabnike, da jim približajo čim več različnih dejavnosti. Razvrstili
smo jih glede na največkrat omenjene kategorije, in sicer: bralne urice, razstave,
sodelovanje z okoljem ter projekti. Navajali so razstave knjig, priprave ugank/kvizov,
pogovore o prebranih knjigah, aktivno vključenost v šolske dejavnosti, sodelovanje s
splošnimi knjižnicami, pripravo različnih projektov in tekmovanj, bralne urice, prilagojeno
bralna značka, sodelovanje z zaposlenimi in učenci, vključenost učencev pri izposoji (kot
mladi knjižničarji), likovne delavnice ter bibliopedagoško delo.

Preglednica 7: Prostor za izboljšave

Prostor za izboljšave

Prostor

Oprema

Knjižnično gradivo, zbirka

Odgovori

Skupaj

Z razširitvijo šole se bo
našel tudi prostor za
knjižnico;
večji, svetlejši prostor;
prilagoditev prostora
knjižnice, da bo ustrezal
uporabnikom s
posebnimi potrebami;
ustreznejši in prijaznejši
prostor za učence s
posebnimi potrebami.
Nabava novega pohištva
in informacijskokomunikacijske opreme;
sodobnejša, prilagodljiva
oprema.
Potrebna obogatitev in
osvežitev knjižnične
zbirke;
večja ponudba e-gradiva;
nabava knjig po načrtu;
več gradiv, ki bodo
prilagojena različnim
uporabnikom s
posebnimi potrebami.
24
96 %

Zanimalo nas je, kje šolski knjižničarji vidijo prostor za izboljšave v šolskih knjižnicah, kjer
so zaposleni (Preglednica 7). Njihovi odgovori so se navezovali predvsem na prostor
knjižnice – želijo si večji, svetlejši in funkcionalen prostor, ki bo prilagojen uporabnikom s
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posebnimi potrebami. Prostor za izboljšave vidijo tudi v opremi šolske knjižnice, predvsem
v obnovi in nabavi pohištva šolske knjižnice, da bi bilo prilagojeno in sodobnejše. Ne
nazadnje pa vidijo prostor za izboljšave tudi pri knjižničnem gradivu oziroma knjižnični
zbirki; potrebnih bi bilo več elementov: obogatitev in osvežitev knjižnične zbirke,
dopolnitev z elektronskim gradivom, nabava več gradiv, ki bi ustrezala uporabnikom s
posebnimi potrebami, a se hkrati zavedajo, da teh težav ni preprosto rešiti.
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5 RAZPRAVA
Z raziskavo smo želeli pridobiti vpogled v dejansko stanje šolskih knjižnic v šolah s
prilagojenim programom, in sicer od samega prostora, opreme, pripomočkov, knjižnične
zbire do ne nazadnje ključnega člena knjižnice – knjižničarja. Zastavili smo si pet
raziskovalnih vprašanj ter s pomočjo zastavljenih vprašanj v vprašalniku pridobili ustrezne
odgovore, ki smo jih interpretirali v poglavju »Rezultati«. V nadaljevanju se bomo s
pridobljenimi odgovori navezovali na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako imajo urejen oziroma prilagojen
dostop do šolskih knjižnic, kako je urejen knjižnični prostor ter kakšni so pogoji dela. IFLA
– Smernice za šolske knjižnice (2019) – navajajo, naj se šolska knjižnica zaradi lažje
dostopnosti nahaja pritličju šole. Nadalje navajajo, da naj bo velikost prostora ustrezna,
da ponuja dovolj prostora za knjižnično zbirko z različnim gradivom in za branje, učenje
ter druženje. Avtorica Subramaniam idr. (2013) so v raziskavi prišle do zaključkov, da se
šolske knjižnice v večini primerov nahajajo v pritličjih šol ter da imajo neoviran dostop tudi
za učence na invalidskih vozičkih. Opozorile so na pomembnost knjižničnih vstopnih vrat –
morajo biti takšna, da jih lahko učenci oziroma uporabniki sami upravljajo. Murray (2000)
pa je v svoji raziskavi opozorila, da ima večina šolskih knjižnic neustrezna vstopna vrata, ki
močno otežijo vstop gibalno oviranim učencem. V naši raziskavi smo prišli do rezultatov in
sklepa, da večina šolskih knjižnic nudi ustrezen dostop do šolske knjižnice. Ustrezen
dostop zajema nemoteno odpiranje vrat oziroma prilagojena vrata in ustrezno lokacijo
knjižnice.
Murray (2000) je izpostavila, da v je v šolskih knjižnicah med knjižnimi policami premalo
prostora za nemoteno prehajanje in gibanje tudi gibalno oviranih otrok. V raziskavi smo
ugotovili, da skoraj polovica šolskih knjižničarjev meni, da je prostora med policami dovolj
za nemoteno gibanje, nekaj jih meni, da je prostora sicer dovolj, a morajo gibalno
oviranim učencem pomagati pri dostopanju gradiv s knjižnic polic, a kljub vsemu nekaj
knjižničarjev meni, da prostora med knjižnimi policami ni dovolj za nemoteno gibanje.
Subramaniam idr. (2013) so ugotovile, da šolski knjižničarji opozarjajo na slabo prehajanje
naravne svetlobe v prostore knjižnice, pri čemer morajo kombinirati z umetno svetlobo.
Zato je tudi nas zanimalo, kako je z osnovnimi pogoji. Knjižničarji so v večji meri zadovoljni
oziroma pravijo, da naravna svetloba, umetna svetloba ter temperatura ustrezajo. V
kakšni knjižnici imajo sicer še težave tako z naravno in umetno svetlobo kot tudi s
temperaturo, a so težave predvsem prostorske narave (premalo oken, postavitev knjižnih
polic pred okna, senčna stran osnovne šole in podobno).
Hrupi iz okolice so lahko zelo moteči za delo v knjižnici. Knjižničarje smo povprašali, kako
so šolske knjižnice izolirane pred hrupi iz okolice, in izvedeli, da je večina knjižnic izolirana
pred hrupi iz okolice, tako da v knjižnico ni slišati hrupa. Vendar vse knjižnice žal niso
povsem izolirane in se hrup sliši. IFLA – Smernice za šolske knjižnice (2019) – navajajo, naj
bodo vsaj nekateri deli knjižnice zaščiteni pred zunanjim hrupom.
Subramaniam idr. (2013) menijo, da mora biti prostor šolske knjižnice privlačen za
uporabnike ter udoben in prijeten za učenje in branje. Zanimalo nas je, kako je z
namenskim prostorom za branje, pregledovanje gradiv, učenje in druženje v šolskih
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knjižnicah, a polovica knjižničarjev pravi, da v knjižnici žal nimajo ustreznega prostora za
tovrstne dejavnosti. Knjižničarji se spopadajo s prostorsko stisko in večina knjižnic ne nudi
ustreznega prostora. Kljub temu pa obstajajo tudi knjižnice, ki imajo ustrezen prostor za
tovrstne dejavnosti.
Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri so dostopne in
urejene knjižnične zbirke ter katera od prilagojenih vrst gradiv nudijo uporabnikom. Hill
(2012) pravi, da naj bi bile police v knjižnici, na katerih so zložene knjige in preostalo
gradivo, različno velike. Prav tako je zelo pomembno, da imajo vsi učenci neoviran dostop
do knjig, ki se pogosteje izposojajo. Tovrstne knjige bi morale biti postavljene na police,
do katerih lahko dostopajo prav vsi uporabniki. Tudi nas je zanimalo, kako je zagotovljen
dostop do gradiv, in skoraj polovica knjižničarjev pravi, da lahko do gradiv dostopajo vsi
uporabniki samostojno, malo več kot polovica knjižničarjev pa pravi, da lahko v njihovih
knjižnicah uporabniki do določene mere samostojno dostopajo do gradiv, saj so nekatere
knjige postavljene previsoko in pretesno skupaj, zato imajo težave pri pridobivanju gradiv.
Večina knjižničarjev ima gradivo postavljeno po tradicionalnem uveljavljenem načinu
postavitve gradiva. Mali delež knjižničarjev pa uvaja novosti glede postavitve gradiv, saj
uporabljajo katerega od drugih načinov postavitve, ki se v zadnjem času uveljavljajo v
nekaterih splošnih knjižnicah.
Zelo pomembno je, da šolske knjižnice, ki so namenjene učencem s posebnimi potrebami,
zajemajo in nudijo gradivo, ki je prilagojeno ciljni skupini uporabnikov. Med ustrezne
formate štejemo večji tisk gradiv, zvočne knjige, videoposnetki, gradivo za lahko branje in
podobno (Murray, 2000). Šolski knjižničarji v slovenskih osnovnih šolah s prilagojenim
programom v največji meri nudijo gradiva s prilagojenimi vsebinami za lahko branje, sledi
gradivo z večjim tiskom, nato pa še gradiva s prilagojenim formatom za lahko branje ter
taktilne knjige. V nekoliko manjši meri nudijo avdiovizualno gradivo ter gradivo v Braillovi
pisavi, najmanj pa je zvočnih knjig.
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katero opremo oziroma pripomočke
nudijo učencem s posebnimi potrebami. Knjižnice v šolah s prilagojenim programom naj
bi namreč zajemale tako prilagodljive mize in stole kot tudi sodobno informacijokomunikacijsko tehnologijo (Pšunder in Bračič, 2010; Hill, 2012; Subramaniam idr., 2013).
Avtorji različnih raziskav naštevajo, katere izmed naštetih pripomočkov knjižničarji nudijo
svojim uporabnikom. Na ta način smo tudi mi naredili seznam smiselnih pripomočkov, ki
bi jih knjižničarji lahko ponudili svojim uporabnikom. Smernice za šolske knjižnice (2019)
navajajo, naj šolske knjižnice zajemajo ustrezno in sodobno informacijo-komunikacijsko
tehnologijo. V največji meri nudijo računalnike, v manjšem deležu nudijo projektorje,
prilagojene mize in stole, tablične računalnike, radio, interaktivne table, televizorje ter
povečevalna stekla. V nobeni šolski knjižnici pa ne nudijo prilagojenih mišk in tipkovnic (za
računalniško rabo), prilagojenih računalniških zaslonov, elektronskih bralnikov,
sintetizatorjev govora ter elektronskih lup.
Četrto raziskovalno vprašanje se nanaša na storitve, ki jih šolske knjižnice nudijo
uporabnikom. Šolske knjižnice so v prvi vrsti namenjene podpori učnega procesa. Poleg
tega pa so namenjene tudi zadovoljevanju izvenšolskih potreb učencev (IFLA – Smernice
za šolske knjižnice, 2019). Šolske knjižnice lahko nudijo učencem medpredmetno

45

POGORELČNIK, T. Ustreznost knjižničnega prostora, storitev, zbirke in gradiv … Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020

povezovanje, izobraževanje uporabnikov v informacijskem procesu ter organizirajo in
izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti (Podgoršek, 2009). Večina šolskih knjižničarjev
izvaja v okviru medpredmetnega povezovanja knjižnično-informacijsko znanje, manjši
delež knjižničarjev pa knjižnično-informacijskega znanja v medpredmetnem povezovanju
ne izvaja.
Preverili smo tudi, v kolikšnem deležu nudijo uporabnikom gradivo v elektronski obliki. V
nobeni šolski knjižnici ne nudijo veliko oziroma dovolj gradiva v elektronski obliki. V večini
knjižnic gradiva v elektronski obliki sploh ne nudijo, približno tretjina knjižnic pa gradivo
nudi, a je tega gradiva premalo.
Zanimalo nas je, če knjižničarji vključujejo v nabavo gradiv tudi uporabnike. Glede na
rezultate lahko povzamemo, da večina knjižničarjev v nabavo vključuje tako učence kot
tudi strokovne delavce, manjši delež knjižničarjev pa v nabavo vključuje le strokovne
delavce.
Med storitve, ki jih lahko nudijo šolske knjižnice, spada tudi sodelovanje z okoljem.
Zanimalo nas je, v kolikšni meri sodelujejo z drugimi šolskimi knjižnicami; največ jih je
odgovorilo, da z njimi sodelujejo nekajkrat letno. Prav tako v istem deležu sodelujejo s
splošnimi knjižnicami. Ena šolska knjižnica pa s splošnimi knjižnicami sodeluje nekajkrat
tedensko. Z društvi s področja posebnih potreb večina knjižnic sodeluje nekajkrat letno,
prav tako v podobnem deležu sodelujejo s kulturnimi domovi iz okolja. Šolski knjižničarji z
omenjenimi ustanovami sodelujejo tudi nekajkrat mesečno. Enako velja tudi šolske
knjižnice, ki z omenjenimi ustanovami sploh ne sodelujejo, izjema so le splošne knjižnice, s
katerimi vse šolske knjižnice sodelujejo vsaj nekajkrat letno oziroma mesečno.
Postavili smo tudi odprto vprašanje, kjer so šolski knjižničarji lahko zapisali, kaj bi
izpostavili kot primer dobre prakse iz njihove knjižnice. Največ odgovorov je bilo ravno v
povezavi s tem, katere storitve nudijo svojim uporabnikom. Odgovori so se navezovali na
razstave knjig, pogovore o prebranih knjigah, sodelovanje v raznih projektih, natečajih in
tekmovanjih, bralne urice, dobro sodelovanje s splošnimi knjižnicami, prilagojeno bralno
značko za učence s posebnimi potrebami, likovne delavnice, bibliopedagoške ure in
mnoge druge storitve, ki jih nudijo svojim uporabnikom, da spodbudijo obisk šolske
knjižnice.
Pri zadnjem, petem raziskovanem vprašanju pa smo se navezali na šolskega knjižničarja,
na njegove naloge in na to, kakšen mora biti ter katere so ključne kompetence, ki jih mora
imeti. Kompetence, ki sta jih predstavili Zabukovec in Steinbuch (2010), smo uporabili tudi
v naši anketi. Izmed naštetih kompetenc so knjižničarji za prav vse kompetence ocenili, da
so pri njihovem delu zelo pomembne. Pri odprtem vprašanju, kjer so knjižničarji podali
mnenje, kakšen mora biti knjižničar v šolah s prilagojenim programom, so podajali
različne odgovore, na podlagi teh pa smo prišli do ugotovitve, katere kompetence so jim
najpomembnejše. Zaradi podajanja podobnih odgovorov smo lahko odgovore strnili v tri
skupine kompetenc, ki sta jih opredelili Zabukovec in Steinbuch (2010): profesionalna
znanja; spretnosti, sposobnosti, zmožnosti in osebne lastnosti. Med podanimi odgovori so
se največkrat ponavljale kompetence ustreznega tako knjižničarskega kot tudi
pedagoškega znanja, empatija, potrpežljivost, iznajdljivost, čut za ranljive uporabnike,
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vztrajnost, komunikativnost, splošno razgledan, spoštljivost, srčnost in podobno. Veliko
knjižničarjev je tudi poudarilo, da morajo nenehno nadgrajevati znanje o učencih s
posebnimi potrebami. Tudi nas je zanimalo, kako nadgrajujejo znanje o uporabnikih s
posebnimi potrebami. Največ odgovorov je bilo, da berejo strokovno literaturo, da
sodelujejo s strokovnimi sodelavci ter da se udeležujejo raznih izobraževanj. Prav tako
sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje z drugimi knjižničarji, sodelujejo s starši učencev s
posebnimi potrebami ter spremljajo razne spletne strani in spletne bloge. Tudi Hill (2012)
in Subramaniam idr. (2013) so se osredotočile na šolske knjižničarje in njihovo
nadgrajevanje znanja o uporabnikih s posebnimi potrebami. Ugotovile so, da šolski
knjižničarji nadgrajujejo znanja z raznimi izpopolnjevanji, izobraževanji, branjem
strokovne literature, pogovori drugih knjižničarjev, spremljanjem spletnih strani/spletnih
blogov.
Oblikovali smo tudi vprašanje o nalogah, ki jih opravljajo šolski knjižničarji. Ugotovili smo,
da so precej enotni glede nalog. S trditvijo, da mora šolski knjižničar slediti novostim, ki bi
pomagale učencem s posebnimi potrebami, so se strinjali vsi knjižničarji. Prav tako so se
tudi z drugo trditvijo, ki pravi, da mora šolski knjižničar urediti knjižnični prostor tako, da
bo v veliki meri ustrezal uporabnikom s posebnimi potrebami, strinjali vsi knjižničarji. S
tretjo trditvijo, ki pravi, naj šolski knjižničar ne nudi prostega pristopa do gradiv, saj mu
uporabniki gradiva ne pospravijo na ustrezna mesta, se nihče ni niti strinjal niti delno
strinjal, kajti knjižničarji nudijo prost dostop do gradiv. Zaradi prostega dostopa prihaja do
odlaganja gradiv na neustrezna mesta, zaradi česar knjižničarji opozarjajo svoje
uporabnike in hkrati urejajo gradivo z zlaganjem in pregledovanjem. S četrtno trditvijo, ki
pravi, da šolskemu knjižničarju ni treba nenehno nadgrajevati svojega znanja s področja
uporabnikov s posebnimi potrebami, se ni strinjalo 23 knjižničarjev, dva knjižničarja pa sta
se s trditvijo strinjala. Subramaniam idr. (2013) navajajo, da knjižničarji že usvojeno
znanje, ki ga pridobijo s formalno izobrazbo, lahko nadgrajujejo s strokovnimi
izpopolnjevanji in izobraževanji, z branjem strokovne literature, povezovanji in izmenjavi
izkušenj z drugimi knjižničarji, učenjem iz lastnih izkušenj in podobno. Prav je, da
knjižničarji konstantno dopolnjujejo znanje, saj se uporabniki menjajo in z vsakim novim
uporabnikom pride tudi nov izziv. Vsi šolski knjižničarji se strinjajo s peto trditvijo, ki pravi,
da morajo sodelovati z drugimi strokovnimi delavci šole. Šolske knjižnice podpirajo
izobraževalni proces, zato je prav, da v večji meri sodelujejo s strokovnimi sodelavci. Šesta
trditev pravi, da šolskemu knjižničarju ni treba motivirati oziroma spodbujati uporabnikov,
da uporabljajo storitve šolske knjižnice. 23 šolskih knjižnic se z omenjeno trditvijo ne
strinja, torej pomeni, da morajo spodbujati uporabnike, da uporabljajo storitve šolske
knjižnice, dvema knjižničarjema pa uporabnikov ni treba spodbujati k uporabi storitve, kar
pomeni, da uporabniki v večji meri uporabljajo ponujene storitve. Sedma trditev se
navezuje na empatijo in odprtost knjižničarja ter pravi, da mora šolski knjižničar znati
prisluhniti uporabnikom. S to trditvijo se prav tako strinjajo vsi knjižničarji. Še posebej v
tovrstnih šolskih knjižnicah mora knjižničar znati prisluhniti uporabniku in ga poslušati. Z
zadnjo trditvijo, ki pravi, da mora šolski knjižničar znati zadovoljiti vsako informacijsko
potrebo uporabnika, pa so bila mnenja najbolj deljena. En knjižničar se s trditvijo ne
strinja, 12 se jih niti strinja niti ne strinja, 12 pa se jih s trditvijo strinja. Šolski knjižničar se
mora potruditi, da vsaj poskusi zadovoljiti vsako informacijsko potrebo, vendar se
občasno tudi zgodi, da katera od zahtevanih potreb zaradi različnih razlogov ostane
nezadovoljena.

47

POGORELČNIK, T. Ustreznost knjižničnega prostora, storitev, zbirke in gradiv … Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020

Postavili smo odprto vprašanje o zadovoljstvu šolskih knjižničarjev glede pogojev dela.
Med pogoje dela smo vključili finance, normative, podporo vodstva, prostor ter opremo.
Imamo šolske knjižničarje, ki so zelo zadovoljni z omenjenimi pogoji, imamo nekaj šolskih
knjižničarjev, ki so delno zadovoljni, in imamo knjižničarje, ki z delovnimi pogoji sploh niso
zadovoljni. Pri nezadovoljstvu se opirajo predvsem na neustrezen prostor šolske knjižnice,
zastarelo opremo, premalo raznolikih gradiv za učence, premalo financ in podobno.
Vendar so poudarili, da so zadovoljni s podporo vodstva in sodelovanjem, veliko pa jim
pomeni tudi to, da jim zna vodstvo prisluhniti. Opozorili so tudi, da bi morale biti ravno
šolske knjižnice v osnovnih šolah s prilagojenim programom tiste, ki bi resnično ustrezale
uporabnikom oziroma učencem.
Zadnje odprto vprašanje se je navezovalo na prostor za izboljšave. Knjižničarji vidijo veliko
prostora za izboljšave v knjižnicah, kjer so zaposleni, a žal se tudi zavedajo, da se stvari ne
bodo tako hitro uredile. V prvi vrsti bi si večina šolskih knjižničarjev želela večje, svetlejše
in bolj prilagojene prostore šolske knjižnice. Poudarjajo, da si želijo prostore, ki bi bili
prilagojeni in ustreznejši za učence s posebnimi potrebami. Želeli bi si obogatitev
knjižničnih zbirk, informacijsko-komunikacijske opreme, več prilagojene opreme za
uporabnike s posebnimi potrebami, več elektronskega gradiva in tudi dopolnitev že
obstoječih knjižničnih zbirk ter nabave več gradiv, ki bi bila prilagojena za učence s
posebnimi potrebami. Nekateri knjižničarji pa si zase želijo tudi več možnosti za
izobraževanja.
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6 ZAKLJUČEK
Šolske knjižnice v šolah s prilagojenim programom se razlikujejo od šolskih knjižnic v
osnovnih šolah, saj potrebujejo veliko več prilagoditev. Pomembna so že vstopna vrata v
šolsko knjižnico, saj lahko uporabnika z gibalnimi težavami kaj hitro odvrnejo od obiska
šolske knjižnice. Šolska knjižnica je tudi knjižnica, v katero vstopi vsak učenec – že zaradi
tega je zelo pomembno, kako izgleda in kaj nudi; za nekatere izmed njih je to tudi prva
knjižnica, v katero vstopijo.
Šolska knjižnica v prvi vrsti spodbuja in podpira učni proces, med ostale naloge šolske
knjižnice spadajo spodbujanje radovednosti in ustvarjalnosti učencev, nuditi mora pomoč
pri iskanju in pridobivanju različnih gradiv, spodbujati mora tako učence kot tudi
strokovne delavce šole, da uporabljajo njene storitve (Podgoršek, 2009). Torej mora biti v
prvi vrsti dobro urejen in strukturiran prostor s prilagoditvami za vse učence s posebnimi
potrebami, ustrezati morajo tudi osnovni pogoji, kot sta svetloba in temperatura. V naši
raziskavi smo ugotovili, da osnovna pogoja ustrezata v večini šolskih knjižnic. Žal pa se
glede dobro strukturiranega prostora knjižnice ne morejo strinjati vsi knjižničarji. Prav
tako se težave pojavijo v knjižnični zbirki, ki bi si jo knjižničarji želeli posodobiti, a vsi
nimajo dovolj finančnega proračuna za njeno dopolnitev. Glede na to, da gre za osnovne
šole s prilagojenim programom, bi morale biti te šolske knjižnice dodobra zapolnjene s
prilagojenim gradivom. V največji meri nudijo gradivo za lahko branje ter gradivo z večjim
tiskom, v manjši meri pa zvočne knjige in gradivo v Braillovi pisavi, ki bi ga morale tovrstne
šolske knjižnice nuditi v večji meri, saj gre za učence s prilagoditvami. Zaradi omenjenih
prilagoditev uporabljajo in nudijo nekaj pripomočkov, a hkrati bi lahko knjižnice ponudbo
še dopolnile. Murray (2000) pravi, da si lahko učenci pri iskanju informacij zelo pomagajo
in olajšajo delo z moderno tehnologijo, saj laže pregledujejo vsebine in tudi več različnih
virov, kot bi jih sicer v tiskani obliki.
Šolske knjižnice ponujajo veliko storitev, ki uporabnike pritegnejo k obisku in sodelovanju.
Knjižničarji sodelujejo s širšim okoljem, torej tako z drugimi šolskimi in splošnimi
knjižnicami kot tudi z društvi s področja posebnih potreb, kulturnimi domovi in podobno.
Trudijo se pri ponudbi prilagojenih bralnih uric in prilagojenih bralnih značkah, sodelujejo
pri raznih natečajih, tekmovanjih … Trudijo se ponuditi pester izbor, da bi vsak učenec
našel področje, ki mu je blizu.
Ne nazadnje pa brez »pravega« knjižničarja šolska knjižnica ne more delovati, kot lahko
deluje s knjižničarjem, ki ima pravo mero različnih kompetenc. Podgoršek (2009) pravi, da
dobro usposobljen knjižničar zna motivirati tako učence kot tudi strokovne delavce, da
uporabljajo storitve šolske knjižnice. Vendar je v šolskih knjižnicah v šolah s prilagojenim
programom pomembno, da zna knjižničar prisluhniti in dobro opazovati učence, saj ti
učenci velikokrat ne znajo na pravi način izraziti, kaj potrebujejo. Zaradi tega mora biti
knjižničar prilagodljiv, iznajdljiv, mora biti pripravljen pomagati, predvsem pa mora imeti
smisel za delo z učenci s posebnimi potrebami. Hill (2012) je poudarila pomembnost
nenehnega izobraževanja knjižničarjev na področju uporabnikov s posebnimi potrebami.
Pomembno je, da znajo knjižničarji dopolniti svoje znanje in da znanje dopolnjujejo po
različnih poteh – od raznih izobraževanj, branja strokovne literature do izmenjave mnenj
in sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci.
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Med pregledom literature smo dobili teoretično podlago za našo raziskavo. Opirali smo se
na raziskave, ki so jih naredili avtorji v knjižnicah na osnovnih šolah s prilagojenim
programom in ki so vključevale proučevanje knjižničarjev in njihovih kompetenc ter znanj.
Predvsem smo bili pozorni na težave, na katere so opozorili že avtorji v njihovih
raziskavah. Težave, na katere smo bili še pozornejši, so se navezovale na prostor knjižnice,
saj knjižničarji pravijo, da imajo premalo prostora tako za gradivo kot tudi za uporabnike;
na premalo posodobljeno knjižnično zbirko – težave se nanašajo predvsem na premajhen
proračun, namenjen knjižnični zbirki ter opremi, za katero knjižničarji pravijo, da ni
zadostno in ustrezno posodobljena.
Ob pregledu rezultatov, ki smo jih pridobili v okviru raziskave, smo ugotovili, da lahko
naše rezultate primerjamo z rezultati raziskav, opravljenih v tujini. Šolski knjižničarji s
slovenskih osnovnih šol s prilagojenim programom so pokazali, da so pripravljeni
sodelovati v raziskavi, in podali so konkretne in korektne odgovore. Že glede na odziv, da
se je 25 od 28 knjižničarjev odzvalo povabilu k sodelovanju, lahko vidimo, da jim je mar za
njihove šolske knjižnice, da radi izpostavijo njihova pozitivna in močna področja, čeravno
vidijo tudi prostor za izboljšave. Zaradi zelo dobrega odziva šolskih knjižničarjev in
knjižničark smo dobili odgovore za naša raziskovalna vprašanja. S pridobljenimi odgovori
smo lahko ustrezno odgovorili na vseh pet zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Anketa je
bila odprta in dostopna za knjižničarje 10 dni, torej je bilo za sodelovanje namenjenega
dovolj časa. Že po prvem poslanem vabilu k sodelovanju je namreč anketo izpolnila večina
knjižničarjev.
Nekaj knjižničarjev si želi konkretnih sprememb, saj vedo, da se morajo prilagajati
učencem s posebnimi potrebami in vse knjižnice niso ravno ustrezne zanje. Pomembno je
vedeti, da se tovrstne šolske knjižnice močno razlikujejo od ostalih šolskih knjižnic, čeprav
spadajo pod isto poimenovanje. Večina knjižničarjev je zadovoljna s prostorom, opremo,
knjižnično zbirko, nekaj pa jih opozarja na težave. Nanje so opozorili predvsem tisti
knjižničarji, ki pravijo, da je stavba starejša in je zaradi tega neustrezna razporeditev
prostorov, starejša oprema, starejša knjižnična zbirka in podobno.
Knjižničarji pravijo, da imajo podporo vodstva, ki jim znajo ustrezno prisluhniti, vendar
večina težav nastane zaradi premalo namenskih denarnih sredstev za šolske knjižnice.
Težave se razrešujejo s prenovami in novogradnjami, a za to knjižničarji vedo, da preteče
precej časa, preden pride do konkretnih, večjih sprememb.
Z naslovom magistrskega dela »Ustreznost knjižničnega prostora, storitev, zbirke in gradiv
za učence v šolah s prilagojenim programom« sporočamo, da lahko nekatere šolske
knjižnice potrdijo ustreznost na vseh omenjenih področjih – od prostora, zbirke, storitev,
gradiv in ne nazadnje odličnega knjižničarja, nekaj šolskih knjižničarjev pa se kljub vsej
svoji predanosti poklicu in delu ne more zadovoljiti z neustreznim prostorom, zastarelo
knjižnično zbirko ter neustrezno ponudbo opreme in pripomočkov. Te težave bodo
odpravljali še nekaj časa, saj je veliko odvisno od vodstva šol ter finančnega proračuna,
namenjenega šolskim knjižnicam. Z raziskavo smo dobili vpogled v dejansko stanje šolskih
knjižnic in menim, da se naše šolske knjižnice v šolah s prilagojenim programom lahko
primerjajo s tovrstnimi knjižnicami v tujini. Knjižničarji so predani svojemu poklicu, trudijo
se v pozitivni smeri, da bi dosegli izboljšave, napredovanja, vse to pa ne nazadnje počnejo
za svoje uporabnike, saj jim želijo ponuditi čim več.
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V okviru tovrstne tematike bi lahko obstoječe delo nadgradili tako, da bi raziskovanje
razširili na:
− neposredno na uporabnike šolskih knjižnic, tj. tako učence kot tudi strokovne
delavce bi pozvali k sodelovanju, da podajo mnenje in izkušnje – kako so
zadovoljni s ponudbo gradiv, storitev, prostora, opreme in s knjižničarjem;
− obrnili bi se na vodstvo šol – na ravnatelje – ter raziskovali, po katerih kriterijih in
kdaj določajo posodobitve, preureditve šolskih knjižnic; kako razrešujejo težave o
neustreznosti prostora, knjižnične zbirke, opreme v šolskih knjižnicah ter katere
kompetence po njihovih merilih mora imeti šolski knjižničar za delo v šolskih
knjižnicah v šolah s prilagojenim programom;
− primerjavo bi lahko naredili tudi s knjižnicami z drugih osnovnih šol, da bi videli,
kje se šolske knjižnice ujemajo in kje razlikujejo (v prostoru, knjižnični zbirki,
odprtosti knjižnice, storitvah) ter kako šolske knjižnice med seboj sodelujejo;
− kako šolske knjižnice v šolah s prilagojenim programom sodelujejo s splošnimi
knjižnicami iz okolja ter v katerih projektih, prireditvah, delavnicah in podobno, v
povezavi s tem pa bi lahko nadalje raziskali, kako se na tovrstna druženja pripravijo
knjižničarji v splošnih knjižnicah.

Zelo zadovoljni in veseli smo, ker smo lahko raziskovali temo, ki nas zanima. Učenci s
posebnimi potrebami potrebujejo drugačno obravnavo in v ta sklop sodijo tudi šolski
knjižničarji v osnovnih šolah s prilagojenim programom. Pomemben je sam prostor šolske
knjižnice, a knjižnica brez »pravega« knjižničarja je le en sam prostor. Knjižničarji moramo
biti odprti za raznolikosti in hkrati prilagodljivi ter razumevajoči, saj obstajajo zelo različni
uporabniki (šolskih) knjižnic. Pri začetnem delu magistrske naloge, pri iskanju literature
ter obravnave literature ni bilo večjih težav. Nekaj raziskav na to temo je bilo opravljenih v
tujini, kar nam je bilo v veliko pomoč pri načrtovanju raziskave. Pri izvedbi naše raziskave
pa nas je nekoliko skrbel odziv šolskih knjižničarjev, saj je bila anketa poslana ravno v času
zaključevanja šolskega leta, vendar smo dobili zelo pozitiven odziv večine šolskih
knjižničarjev. Ti želijo opozoriti tako na dobre primere kot tudi na slabe primere iz knjižnic,
kjer so zaposleni. Naša raziskava s pregledom rezultatov bi lahko koristila tako šolskim
knjižničarjem kot tudi vodstvu osnovnih šol s prilagojenim programom, da bi dobili uvid v
stanje šolskih knjižnic. Na podlagi rezultatov sklepamo, nekatere šolske knjižnice zares
potrebujejo prenovo, dopolnitev in sodobnejši pridih, saj gre vendarle za šolske knjižnice,
ki bi morale biti zares prilagojene glede na učence s posebnimi potrebami. Zanimiv bi bil
ponoven vpogled v te šolske knjižnice čez pet ali deset let, ko bi videli, ali se je stanje kaj
spremenilo ter v katero smer.
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8 PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik za šolske knjižničarjev v osnovnih šolah s prilagojenim programom
Pozdravljeni,
sem Tanja Pogorelčnik, zaključujem magistrski študij bibliotekarstva, informacijskih in založniških
študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V zaključni nalogi z naslovom »Ustreznost
knjižničnega prostora, storitev, zbirke in gradiv za učence v šolah s prilagojenim programom« sem
pod mentorstvom dr. Polone Vilar podrobneje pregledala literaturo na to temo. Ker me zanima,
kako zadeve potekajo v vaših knjižnicah, pa vas vljudno prosim, da si vzamete 10 do 15 minut časa
in odgovorite na pripravljena vprašanja. Sodelovanje je popolnoma anonimno, odgovori bodo
uporabljeni le za potrebe magistrskega dela, rezultati pa bodo prikazani kumulativno.
Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem.
Tanja Pogorelčnik

1. Kako imate urejen dostop oziroma vhod v vašo šolsko knjižnico?
Šolska knjižnica se nahaja v pritličju šole in nudimo ustrezen dostop v knjižnico za vse
uporabnike (nemoteno odpiranje vrat tudi za gibalno ovirane uporabnike).
Šolska knjižnica se nahaja v nadstropju šole, a imamo zagotovljen ustrezen dostop (dvigalo,
prilagojena vrata).
Dostop do šolske knjižnice za uporabnike ni ustrezen (neustrezne stopnice, neustrezna vrata)Drugo (napišite): __________________________
2. Menite, da imate v šolski knjižnici med knjižnimi policami dovolj prostora za uporabnike?
Da, med knjižnimi policami je dovolj za nemoteno gibanje.
Menimo, da je prostora med policami dovolj, a moramo gibalno oviranim učencem pomagati,
da pridejo do gradiva.
Ne, med knjižnimi policami ni dovolj prostora za nemoteno gibanje.
Drugo: ___________________________
3. Kakšni so osnovni pogoji (svetloba – naravna in umetna, temperatura prostora) v vaši šolski
knjižnici? (Ob odgovorih »Ne ustreza« ali »Delno ustreza« vas prosim, če zapišete komentar, kje
so pomanjkljivosti.)
Ne ustreza Delno
Ustreza
Vpišite
ustreza
besedilo
Svetloba – naravna
Svetloba – umetna
Temperatura
4. Kako je šolska knjižnica izolirana pred hrupi iz okolice?
Hrupa iz okolice se ne sliši.
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Hrup iz okolice se sliši in je moteč za uporabnike.
Drugo: _________________________
5. Nudite svojim uporabnikom prostor za branje, pregledovanje gradiv, učenje, druženje?
Da, v knjižnici imamo ustrezen prostor.
V knjižnici bi si želeli nuditi prostor za branje, učenje, druženje, a to zaradi prostorske stiske ni
izvedljivo.
Ne, v knjižnici ni dovolj prostora.
Drugo: __________________________
6. Kakšen je dostop do knjižnične zbirke za vaše uporabnike?
Do gradiva lahko vsi uporabniki dostopajo samostojno.
Do določene mere lahko uporabniki samostojno dostopajo do gradiva (nekatera gradiva so
postavljena previsoko, pretesno skupaj ipd.).
Do vsega/večine gradiva lahko uporabniki dostopajo le s pomočjo knjižničarja.
Ne nudimo prostega dostopa do gradiv.
Drugo: ___________________________
7. Kako imate postavljeno gradivo v prostem pristopu?
Po tradicionalno uveljavljenem načinu (leposlovje za učence po starostnih stopnjah oziroma po
C-, P-, M-postavitvi; strokovno gradivo za učence po UDK-postavitvi; tujejezično gradivo in ljudsko
slovstvo ločeno ter strokovno gradivo za strokovne delavce posebej).
Uporabljamo kakega od drugih načinov postavitve, kot se je v zadnjem času uveljavil v
nekaterih slovenskih splošnih knjižnicah.
Nimamo prostega pristopa.
Drugo: ____________________________
8. Katere od štetih prilagojenih vrst gradiva nudite svojim uporabnikom?
Možnih je več odgovorov.
Prilagojeno vsebino za lahko branje.
Prilagojen format za lahko branje.
Gradivo z večjim tiskom.
Zvočne knjige.
Gradivo v Braillovi pisavi.
Avdiovizualno gradivo.
Taktilne knjige.
Drugo: __________________________
9. Ali v nabavo gradiv vključite tudi uporabnike? Ali upoštevate njihove želje po določenem
gradivu?
V nabavo gradiv vključimo učence in strokovne delavce.
V nabavo gradiv vključimo le učence.
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V nabavo gradiv vključimo le strokovne delavce.
V nabavo ne vključujemo uporabnikov.
Drugo: ___________________________

10. Katere od naštetih pripomočkov nudite v šolski knjižnici učencem s posebnimi potrebami?
Možnih je več odgovorov.
Prilagojene miške (za računalniško rabo).
Prilagojene tipkovnice (za računalniško rabo).
Prilagojene računalniške zaslone.
Elektronske bralnike.
Sintetizator govora.
Uporabo interaktivnih tabel.
Projektor.
Televizor.
Radio.
Računalnik.
Tablični računalnik.
Povečevalna stekla oz. lupe.
Elektronske lupe.
Prilagojene mize.
Prilagojene stole.
Drugo: ____________________________
11. Ocenite in v tabeli označite, v kolikšni meri v povprečju sodelujete z okoljem (sodelovanje se
navezuje na vključevanje knjižničarja in učencev v širše kulturno dogajanje, neformalno učenje,
seznanjanje učencev z drugimi knjižnicami ipd.).
Nekajkrat
tedensko

Nekajkrat
mesečno

Nekajkrat
letno

Z drugimi šolskimi knjižnicami
S splošnimi knjižnicami
Z društvi s področja posebnih potreb
S kulturnimi domovi iz okolja
Drugo:
12. Nudite svojim uporabnikom (učencem in strokovnim delavcem) gradivo (leposlovje,
strokovno gradivo, članke in podobno) tudi v elektronski obliki?
Da, veliko/dovolj.
Da, a premalo.
Ne.
Drugo: ___________________
13. Izvajate v medpredmetnem povezovanju knjižnično-informacijsko znanje?
Da.
Ne.

Ne
sodelujemo
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Občasno.
Drugo: ______________________

14. Kakšen mora biti po vašem mnenju knjižničar v šoli s prilagojenim programom (katera
znanja, spretnosti, lastnosti mora imeti ipd.)?

15. Kako nadgrajujete svoje znanje o uporabnikih s posebnimi potrebami?
Možnih je več odgovorov.
Udeleževanje izobraževanj, ki jih organizira vodstvo šole (ravnatelj, pomočnik ravnatelja).
Spremljanje in individualno udeleževanje raznih izobraževanj, seminarjev.
Branje strokovne literature.
Sodelovanje s strokovnimi delavci šole, njihove izkušnje, priporočila.
Sodelovanje in izmenjava izkušenj z drugimi knjižničarkami.
Spremljanje spletnih strani, spletnih blogov.
Sodelovanje s starši učencev s posebnimi potrebami, njihova usmerjanja, priporočila.
Drugo: _________________________
16. Označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami, ki se navezujejo na delo in naloge
šolskega knjižničarja v šoli s prilagojenim programom.
Se ne strinjam

Šolski knjižničar mora slediti novostim, ki bi
pomagale učencem s posebnimi potrebami
(novo prilagojeno gradivo, prilagojena oprema).
Šolski knjižničar mora urediti knjižnični prostor,
da bo v veliki meri ustrezal uporabnikom s
posebnimi potrebami.
Šolski knjižničar naj ne nudi prostega pristopa
do gradiv, saj uporabniki gradiva ne pospravijo
na ustrezna mesta.
Šolskemu knjižničarju ni treba nenehno
nadgrajevati svojega znanja na področju
uporabnikov s posebnimi potrebami.
Šolski knjižničar mora sodelovati z drugimi
strokovnimi delavci šole.
Šolskemu knjižničarju ni treba
motivirati/spodbujati uporabnikov, da
uporabljajo storitve šolske knjižnice.
Šolski knjižničar mora znati prisluhniti
uporabnikom.
Šolski knjižničar mora znati zadovoljiti vsako

Niti se strinjam
niti se ne
strinjam

Se strinjam
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Se ne strinjam

Niti se strinjam
niti se ne
strinjam

58

Se strinjam

informacijsko potrebo uporabnikov.
17. Ste zadovoljni s pogoji (finance, normativi, podpora vodstva šole), prostorom in opremo v
vaši knjižnici? (Prosim, da svoj odgovor utemeljite.)

18. Ocenite in v tabeli označite, kako pomembe se vam zdijo kompetence, ki bi jih šolski
knjižničarji pri svojem delu morali imeti in izkazovati.
Ni pomembno

Pomembno

Bibliotekarsko znanje
Vzgojno-izobraževalno znanje
Informacijsko znanje
Splošna razgledanost
Komunikativnost
Kreativnost, inovativnost
Fleksibilnost
Prilagodljivost
Načrtovanje in izvedba dela
Sodelovanje
Smisel za delo z uporabniki s posebnimi
potrebami
Znanje za delo z uporabniki s posebnimi
potrebami
Ustrezen odnos do uporabnikov
Predanost delu
19. Kaj bi izpostavili kot primer dobre prakse v svoji šolski knjižnici?

20. Kje vidite prostor za izboljšave za svojo šolsko knjižnico?

Zelo pomembno
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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.

Tanja Pogorelčnik

V Ljubljani, 2. 9. 2020
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