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Izvleček:
Ena izmed ključnih dejavnosti vsake šolske knjižnice je promocija kakovostne literature za
otroke in mladino, da se le-ta v množici manj ali celo nekakovostne ne bi izgubila.
Kakovost književnih del ima za otroke in odraščajočo mladino velik pomen, saj morajo
šolske knjižnice opravljati tudi svojo vzgojno vlogo, izvajati kakovostno knjižno in s tem
povezano književno (literarno) vzgojo ter mladim bralcem nevsiljivo pomagati pri
oblikovanju njihovih bralnih navad in knjižnega okusa. Eden izmed načinov, s katerim si
pri tem pomagajo, je pripravljanje priporočilnih seznamov knjig. Na področju oblikovanja
priporočilnih in preglednih seznamov sicer ogromno delo opravi Pionirska – center za
mladinsko književnost in knjižničarstvo, vendar pa so njihovi seznami za potrebe
uporabnikov šolskih knjižnic preobsežni. V šolskih knjižnicah tudi ob opori seznamov
Pionirske oblikujejo krajše sezname priporočenih knjig, prilagojene gradivu, ki ga imajo
knjižnice v svojih zbirkah in si jih uporabnik lahko hitro pregleda ter si literaturo dejansko
izposodi. Napotkov, ki bi bili zaposlenim v pomoč pri sestavljanju tovrstnih seznamov,
praktično ne najdemo nikjer. V februarju 2013 je bila tako med naključno izbranimi
slovenskimi šolskimi knjižničarji in učenci tretjega triletja osnovnih šol izvedena raziskava,
na podlagi katere smo uspeli oblikovati kar precej uporabnih teoretičnih napotkov, ki jih
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bodo sodelujoči pri pripravi seznamov lahko upoštevali tudi v praksi in si tako olajšali delo
pri pripravljanju njihovih internih priporočilnih seznamih knjig.

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

Title: Designing Guidelines Of Recommended Booklists for Primary School Librarians

Keywords: school libraries, book for pupils, literature, reading, reading interests, reading
habits, recomended booklists, readers' advisory service, promotion of reading

Abstract:
One of the many key activities of every school library is promoting quality literature for
both children and adolescents. This ensures it from getting lost in the clutter of inferior
quality literature. Quality literature plays an important role in the development of
children and young people, thus school libraries must fullfill their educational role by
providing a quality library in turn for a sophisticated literary upbringing for young readers.
Furthermore, a good school library should obtrusively aid its young readers in developing
their reading habits and literary tastes. One of the methods of achieving this goal is by
preparing book lists of recommended literature. The Pioneer centre for youth literature
and bibliography plays a major role in the preparation of such lists. However, such lists
are found to be too vast and broad for the needs of school libraries. Therefore, school
libraries with the help of the Pioneer list create shorter book lists adapted to the material
in their own collections, enabling the users a quick overview and possibility to actually use
the literature. Guidelines, which could aid librarians in creating such lists, practically do
not exist. In February 2013, research was carried out amongst randomly chosen Slovenian
school libraries and primary school pupils from grades 13-15. Based on these results,
useful theoretical guidelines have been developed, which will enable, in practice,
Slovenian school librarians to prepare internal recommended book lists more easily and
efficiently.

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

4

KAZALO VSEBINE

1 UVOD ............................................................................................................................ 9
2 PISMENOST ................................................................................................................. 10
3 BRANJE ........................................................................................................................ 11
3.1 BRATI ALI NE BRATI? BRATI! .......................................................................................... 11
3.2 BRANJE OTROK............................................................................................................... 13
4 ŠOLSKE KNJIŽNICE, KNJIŽNA IN KNJIŽNIČNA VZGOJA .................................................... 14
4.1 KNJIŽNIČNA IN KNJIŽNA VZGOJA ................................................................................... 15
5 MOTIVACIJA ZA BRANJE............................................................................................... 16
5.1 RAZUMETI BRALCE ......................................................................................................... 17
6 BRALNI NASVETI .......................................................................................................... 18
6.1 OPREDELITEV POJMA ''SVETOVANJE BRALCEM''........................................................... 19
6.2 IZBRATI PRIMERNE KNJIGE ............................................................................................ 19
6.2.1 Teorija bralčevega odziva ................................................................................................ 20

7 PRIPOROČILNI SEZNAMI .............................................................................................. 21
7.1 PRIPOROČILNI SEZNAMI PIONIRSKE – CENTRA ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST IN
KNJIŽNIČARSTVO .................................................................................................................. 21
8 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ............................................................. 23
8.1 NAMEN IN CILJI NALOGE................................................................................................ 24
9 RAZISKOVALNE METODE.............................................................................................. 25
9.1 OPREDELITEV POPULACIJE ............................................................................................. 26
9.1.1 Vzorec .............................................................................................................................. 27

9.2 ANKETNI VPRAŠALNIK .................................................................................................... 28
9.2.1 Anketni vprašalnik za knjižničarje ................................................................................... 28
9.2.2 Anketni vprašalnik za učence .......................................................................................... 29

10 REZULTATI ................................................................................................................. 30

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

5

10.1 REZULTATI ANKETE IZVEDENE MED KNJIŽNIČARJI OSNOVNIH ŠOL ............................ 30
10.1.1 Uporaba in vrste priporočilnih seznamov knjig v šolskih knjižnicah ............................. 32
10.1.2 Pripravljanje priporočilnih seznamov knjig ................................................................... 33
10.1.2.1 Sodelujoči pri oblikovanju priporočilnih seznamov ................................................... 33
10.1.2.2 Prispevek posameznih sodelujočih pri timskem sestavljanju seznamov .................. 35
10.1.3 Prevzeti bralni seznami knjig ......................................................................................... 37
10.1.4 Prenavljanje, dopolnjevanje in obseg seznamov .......................................................... 38
10.1.4.1 Obseg priporočilnih seznamov ................................................................................... 39
10.1.5 Izhodišča za oblikovanje priporočilnih seznamov ......................................................... 40
10.1.5.1 Poznavanje vsebin književnih del ............................................................................... 41
10.1.6 Pomembnost različnih dejavnikov pri oblikovanju seznamov ...................................... 42
10.1.7 Katere bistvene podatke o knjigah naj vsebujejo seznami ........................................... 46
10.1.7.1 Knjižne anotacije ........................................................................................................ 47
10.1.8 Pregledni in priporočilni seznami Pionirske – centra za mladinsko književnost in
knjižničarstvo............................................................................................................................ 48
10.1.8.1 Priznanje ''zlata hruška'' ............................................................................................. 51
10.1.9 Uporaba priporočilnih seznamov pri učencih po oceni knjižničarjev ........................... 52

10.2 REZULTATI ANKETE IZVEDENE MED UČENCI TRETJEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE ..... 52
10.2.1 Obisk šolske knjižnice in branje ..................................................................................... 53
10.2.2 Bralni nasveti ................................................................................................................. 57
10.2.3 Poznavanje priporočilnih seznamov pri učencih ........................................................... 58
10.2.4 Uporaba priporočilnih seznamov v praksi ..................................................................... 60
10.2.5 Obseg priporočilnih seznamov in vključenost knjig v zbirko šolske knjižnice ............... 63
10.2.6 Pomembnost različnih dejavnikov povezanih s priporočilnimi seznami....................... 65
10.2.7 Sodelujoči pri sestavljanju priporočilnih seznamov knjig.............................................. 66

11 RAZPRAVA ................................................................................................................. 68
11.1 NAPOTKI ZA IZDELAVO PRIPOROČILNIH SEZNAMOV .................................................. 75
13 POVZETEK .................................................................................................................. 78
14 VIRI ........................................................................................................................... 80
14.1 NAVEDENI VIRI ............................................................................................................. 80
14.2 DRUGI UPORABLJENI VIRI ............................................................................................ 83
15 PRILOGE .................................................................................................................... 85

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

6

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Pomembnost dejavnikov v (%) ................................................................................. 44

KAZALO SLIK

Slika 1: Delež vključenih anketirancev po spolu ............................................................................... 30
Slika 2: Število zaposlenih knjižničarjev ........................................................................................... 31
Slika 3: Vrste priporočilnih seznamov v % ........................................................................................ 33
Slika 4: Vključenost pri sestavljanju seznamov v % .......................................................................... 34
Slika 5: Oblike sestavljanja seznamov .............................................................................................. 36
Slika 6: Prispevek posameznega sodelujočega pri timski pripravi seznamov .................................. 36
Slika 7: Spreminjanje prevzetih seznamov ....................................................................................... 37
Slika 8: Časovna prenova seznamov ................................................................................................ 38
Slika 9: Obseg priporočilnih seznamov............................................................................................. 39
Slika 10: Uporabnost priporočilnih seznamov ................................................................................. 40
Slika 11: Pomembnost kriterijev ...................................................................................................... 41
Slika 12: Branje v sezname vključenih knjig ..................................................................................... 42
Slika 13: Stopnja pomembnosti dejavnikov ..................................................................................... 45
Slika 14: Katere podatke o knjigah vsebujejo priporočilni seznami ................................................. 46
Slika 15: Prisotnost anotacij ............................................................................................................. 47
Slika 16: Poznavanje seznamov Pionirske ........................................................................................ 50
Slika 17: Uporaba seznamov Pionirske............................................................................................. 50
Slika 18: Priznanje ''zlata hruška''..................................................................................................... 51
Slika 19: Učenci in uporaba priporočilnih seznamov ....................................................................... 52
Slika 20: Sodelujoči učenci ............................................................................................................... 53
Slika 21: Obisk šolske knjižnice ......................................................................................................... 54
Slika 22: Primerjava med dekleti in fanti - obiskovanje knjižnice v % .............................................. 55
Slika 23: Pogostost branja ................................................................................................................ 56
Slika 24: Primerjava pogostosti branja med fanti in dekleti v % ...................................................... 56
Slika 25: Primerjava pogostosti branja med razredi ........................................................................ 57

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

7

Slika 26: Priljubljenost bralnih nasvetov v % .................................................................................... 58
Slika 27: Seznanjenost učencev z vrstami priporočilnih seznamov ................................................. 59
Slika 28: Objava priporočilnih seznamov knjig ................................................................................. 60
Slika 29: Uporaba priporočilnih seznamov pri učencih .................................................................... 61
Slika 30: Razlogi za uporabo priporočilnih seznamov ...................................................................... 62
Slika 31: Seznami kot spodbuda za obisk knjižnice .......................................................................... 63
Slika 32: Število knjig na seznamih ................................................................................................... 64
Slika 33: Vključenost predlaganih knjig v knjižnično zbirko ............................................................. 64
Slika 34: Pomembnost dejavnikov po mnenju učencev v % ............................................................ 65
Slika 35: Manjkajoči podatki............................................................................................................. 66
Slika 36: Sodelujoči pri pripravi seznamov ....................................................................................... 67
Slika 37: Sodelovanje učencev v teoriji ............................................................................................ 68
Slika 38: Sodelovanje učencev v praksi ............................................................................................ 68

KAZALO PRILOG

Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK O PRIPOROČILNIH SEZNAMIH KNJIG ZA ŠOLSKE KNJIŽNIČARJE .. 85
Priloga 2: ANKETNI VPRAŠALNIK O PRIPOROČILNIH SEZNAMIH KNJIG ZA UČENCE TRETJE TRIADE
OSNOVNE ŠOLE ................................................................................................................................ 89

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

8

ZAHVALA

Največja zahvala gre moji družini – možu, sinu in hčerkama, za vso spodbudo in
potrpežljivost v letih mojega študija.
Posebna zahvala velja moji mentorici dr. Mariji Petek za vse strokovne nasvete, vodenje in
prijazno pomoč pri izdelavi mojega magistrskega dela.
Zahvaljujem pa se tudi vsem, ki so kakorkoli prispevali, da sem uspela uresničiti zastavljeni
cilj.

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

9

1 UVOD
Že bežen sprehod po spletnih straneh slovenskih osnovnih šol dokazuje, da so
priporočilni seznami knjig priljubljeno orodje, s pomočjo katerega želijo šolski knjižničarji
opozoriti na določeno literaturo v svojih knjižnicah.
Knjižničarji1 pri svojem delu pogosto opažajo, da se mladi bralci med veliko
množico slovenskih in tujih književnih del težko znajdejo in velikokrat potrebujejo pomoč
pri izbiri knjige. Mladi običajno vedo, kako debelo knjigo so sposobni prebrati, vedo tudi,
kaj in o čem želijo brati, ne vedo pa, v katerih knjigah bi želene teme našli. Knjižničarji jim
zato pomagajo tako, da jih usmerjajo osebno, ali pa bralne nasvete preko različnih
medijev posredujejo v obliki priporočilnih seznamov. Sestavljajo jih za različne namene in
za različne starostne skupine bralcev. Poudarek je na tem, da so ''priporočilni'', kar
pomeni, da nikakor niso obvezujoči za bralca, ne glede na to, za kakšen namen se jih
oblikuje. Eden najpomembnejših pogojev za uspešnost branja razvijajočih se bralcev je
namreč prost izbor knjig, kajti le z izborom knjig po njihovih željah in interesih, bodo
razvijali in potrjevali užitek ob branju, ki je ključen za to, da jim bo branje postalo
pomembna človeška vrednota in spodbuda, da postanejo zvesti uporabniki knjige skozi
vse življenje.
Dejstvo je, da se šolski knjižničarji na različne načine trudijo otrokom približati svet
knjig, kajti vloga šolske knjižnice je v prvi vrsti vzgajati otroke v vseživljenjske bralce in
promovirati kakovostno mladinsko literaturo. Med poplavo vsakovrstne, velikokrat tudi
nekakovostne literature, se le-ta kaj hitro lahko izgubi. Ravno kakovost pa je izjemno
pomemben kriterij pri izboru knjig, saj morajo šolske knjižnice opravljati svojo vzgojno
vlogo, izvajati kakovostno knjižno vzgojo in mladim bralcem nevsiljivo pomagati pri
oblikovanju njihovih bralnih navad in knjižnega okusa.
Priporočilni seznami, ki jih za seznanjanje oziroma opozarjanje učencev na
kakovostno leposlovno in poljudno znanstveno mladinsko literaturo uporabljajo številni
šolski knjižničarji, so običajno vezani na knjižnično zbirko posamezne šolske knjižnice, velik

1

Moške oblike samostalnikov – knjižničar, učenec itd. – so v celotni magistrski nalogi uporabljene v
generičnem smislu kot oblike nezaznamovanega slovničnega spola.
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poudarek pa je tudi na tem, s kakšnim namenom so takšni seznami oblikovani (npr. bralna
značka, eko bralna značka, počitniško branje ipd.).
Glede na dejstvo, da so seznami knjig vezani na zbirko posamezne šolske knjižnice,
je nekako samoumevno, da jih največkrat sestavljajo šolski knjižničarji sami ali v
sodelovanju z učitelji, pri čemer pa so zelo pogosto prepuščeni zgolj lastni presoji glede
umestitve knjige na tak seznam. Tukaj pa se lahko na videz enostavno opravilo sprevrže v
zelo težavno delo, saj razen seznamov, ki jih pripravlja Pionirska – center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo, nimamo prav nobenih konkretnih predlogov ali napotkov,
kaj je potrebno upoštevati, da bi uspeli narediti izbor oziroma dober bralni priporočilni
seznam knjig za določen namen.
Na podlagi izpeljanih raziskav med slovenskimi šolskimi knjižničarji na eni in
učenci tretje triade osnovne šole na drugi strani, magistrsko delo predstavlja poskus
oblikovanja napotkov, s katerimi bi si šolski knjižničarji vsaj nekoliko olajšali delo pri
sestavljanju priporočilnih seznamov.
V sami raziskavi

smo zanemarili razlike med knjižnicami glede prostorskih

možnosti, obsega knjižničnega gradiva in možnostmi za njegovo dopolnjevanje ter tudi
razlike v izobrazbi zaposlenih v knjižnici.

2 PISMENOST

V SSKJ (1997, str. 844) je definicija pismenosti zelo kratka in jasna ter pravi, da je
to ''znanje branja in pisanja, v ekspresivnem pomenu tudi znanje, poznavanje česa sploh.''
Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno
dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil
za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi.
Obvladovanje branja in pisanja je samo osnova, iz katere izhajajo mnoge vrste
pismenosti, kot so: funkcionalna pismenost, dokumentacijska pismenost, besedilna
pismenost, računska pismenost, informacijska pismenost,

bralna pismenost idr.

Pismenost posameznika je odvisna od okolja, v katerem posameznik živi, in se s časom
spreminja. Z drugimi besedami, če hoče biti človek uspešen v nekem okolju, pri svojem
delu in v družbi, mora biti temu primerno pismen, ker le tako lahko razvija svoje znanje in
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sposobnosti ter dosega zastavljene cilje. Grosmanova (2006, str. 7) poudarja, da
''…bralno pismenost potrebujejo prav vsi prebivalci prihodnosti, saj brez funkcionalne
pismenosti posameznik ne more prispevati k družbenemu in gospodarskemu razvoju,
lahko pa predstavlja oviro za uspešno gospodarstvo, še zlasti kadar v funkcionalni
pismenosti zaostaja velik del prebivalstva.''
Različne vrste pismenosti se tako med seboj dopolnjujejo in sestavljajo neko
splošno pismenost vsakega posameznika, ki je njemu lastna in jo določa

kulturno,

gospodarsko in socialno okolje.

3 BRANJE

Branje ni nekaj, kar bi bilo človeku položeno že v zibelko. Je sposobnost, ki jo mora
vsak posameznik usvojiti in jo razvijati, da se lahko normalno vključuje in deluje v sodobni
v družbi. Uvrščamo ga med vseživljenjske procese, ki jih razvijamo od mladih nog do zrelih
let. Pri tem so mu v najzgodnejšem otroštvu s prebiranjem ali pripovedovanjem zgodbic in
pravljic prvi spremljevalci starši in vzgojitelji. Ob vstopu v šolo se jim s poučevanjem črk in
navajanjem na samostojno branje pridružijo še učitelji, kasneje pa tudi knjižničarji, kot
svetovalci pri izbiri čtiva in pogosto tudi kot mentorji bralne značke. Le s skupnimi močmi
vseh omenjenih je mogoče doseči, da bo otrok na poti razvoja v dobrega bralca uspešen.
Znan je rek, da je ''branje okno v svet''. Vsestransko nas bogati, razvedri, zabava in tudi
doprinese k osmišljanju našega življenja. Branje in pismenost sta tesno povezana, saj je
stopnja pismenosti močno odvisna od stopnje razvoja in učenja branja. Sta dejavnosti, ki
se med seboj dopolnjujeta in kateri posameznik izgrajuje vse življenje, ter se tako lažje
prilagaja dokaj hitrim družbenim in socialnim spremembam, katere so tako zelo značilne
za današnji moderni čas. Pri tem pa ne mislimo zgolj na branje napisanega, temveč tudi na
kritično presojanje in spoznavanje sporočil.

3.1 BRATI ALI NE BRATI? BRATI!

Čeprav se stalno poudarja potreba po funkcionalno pismeni družbi, pa
strokovnjaki, ki se ukvarjajo z branjem, vedno bolj opozarjajo na upad zanimanja za
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zahtevnejše branje tako umetnostnih kot neumetnostnih besedil, k čemur še dodatno
pripomore hiter razvoj sodobnih medijev. Namreč, še ne tako dolgo nazaj, ko televizija še
ni imela tako obsežnih programov, ko se je razvoj računalnikov šele nakazoval in še niti
slutili nismo, kakšno moč bo imel, je bilo branje priljubljeno in poučno razvedrilo otrok in
odraščajoče mladine. Andrej Ilc je v enem svojih intervjujev (Bercko, 2006) dejal da ''so
dobre pravljice najboljša popotnica na poti v odraslost in zanje nikoli ni prezgodaj pa tudi
prepozno ne, saj nas pravljica v vsakem življenjskem obdobju nagovori drugače."
Živimo v času natrpanem z velikim številom sodobnih medijev, ki nam omogočajo
enostaven in hiter dostop do različnih informacij. Da pa jih razumemo in ustrezno
uporabimo, je ključnega pomena obvladovanje branja, ki še vedno ostaja najučinkovitejše
sredstvo za pridobivanje znanja v vseh starostnih obdobjih. Poleg tega mnogi bralci ob
branju leposlovnih knjig prijetno in koristno preživljajo svoj prosti čas. Z užitkom se
potepajo po domišljijskih svetovih, iščejo sami sebe in rešitve za svoje probleme v
zgodbah drugih. Pisani besedi gre zasluga, da so se ohranile modrosti in izročilo naših
prednikov, kar dodatno osmišlja naša življenja in nam daje občutek pripadnosti določeni
skupnosti.
Manca Košir nam v svojem uvodniku k priročniku Beremo skupaj (2003, str. 5)
polaga na srce: ''Kdor bere, ta tudi misli. Kdor bere, bolje razume samega sebe, druge ljudi
in svet, ki v njem živi. Kdor bere, je z zlato nitjo povezan s svojo dušo, zato sliši njen glas.
In ni osamljen, čeprav je sam. Branje zahteva čas in kdor si ta čas vzame, zna biti sam s
seboj in mu ni dolg-čas. Lažje razume, kaj je v življenju pomembno in kaj ne, kaj je prav in
kaj narobe.''
Kljub temu pa imajo knjižničarji in učitelji priložnost vsakodnevno opažati, da je
otroke vedno težje naučiti tehnike branja in jih pripraviti do tega, da bi postali bralci za
vse življenje. Tukaj se v ospredje postavlja vprašanje močnega negativnega vpliva
moderne vizualno podprte tehnike, kot sta televizija, računalnik in druge podobne
naprave, ki današnjim mladim generacijam zapolnjujejo čas, ki so si ga mladi včasih
zapolnjevali z branjem. Različne raziskave so pokazale, da so njihove sposobnosti za
poslušanje, branje in posledično tudi za tvorjenje novih besedil ravno zaradi tega manjše
in jih ne razvijejo tako, kot bi jih lahko. Kljub temu, da prevladuje mnenje, da naj bi bili
danes otroci veliko bolj bistri in razgledani kot včasih, imajo mnogi težave z
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razumevanjem besednih sporočil, kar njihovim predhodnikom na enaki razvojni stopnji ni
povzročalo nikakršnih težav.
Pogosto lahko opažamo, da otroke namesto knjig na poti odraščanja spremljajo
računalniške igrice in nekoliko kasneje še socialna omrežja. Učitelji prav tako pogosto
ugotavljajo, da mnogi učenci na branje leposlovja gledajo kot na nekaj neprijetnega in
nezanimivega. To je še toliko bolj izrazito pri učencih, ki tehnike branja ne uspejo
popolnoma usvojiti. Posledično zato tudi težje razumejo, kaj je hotel avtor v besedilu
povedati, kar še povečuje njihov odpor do branja. Zato je potrebno storiti vse, da otrokom
knjige čim prej približamo in da do njih zavzamejo pozitiven odnos. Strokovnjaki so
dokazali, da so začetniške pozitivne izkušnje otroka s knjigo zelo dobra popotnica na poti
razvoja bralnih sposobnosti. Novljanova (1993) ugotavlja, da ''zgodnje doživetje branja,
zgodnje srečanje s knjižnico in pozitivna izkušnja tega doživetja, dajeta večjo verjetnost za
oblikovanje te izkušnje v navado, ki jo bo človek uresničeval z večjo verjetnostjo kot tisti,
ki so se s to izkušnjo srečali kasneje, v povezavi z neko obveznostjo in se zato ta izkušnja
pogosto s prekinitvijo te obveznosti tudi konča. Taka obveznost je tudi osnovna šola, ki za
veliko, preveliko število ljudi pomeni ob končanju tudi prenehanje branja oz. prenehanje
njegovega razvijanja.''
Pa vendar je sodobnega človeka dandanes branje potrebno prav povsod in tudi
sodobnih medijev brez znanja branja ne bi mogli uporabljati, zato je še toliko bolj
pomembno, da je branje spretnost, ki jo je potrebno čim bolj obvladati (Kesič Dimic,
2010).

3.2 BRANJE OTROK

Na področju branja že vrsto let potekajo številne in mnogovrstne raziskave.
Strokovnjakom z različnih področij je uspelo raziskati številne vidike branja, vseh pa jim
najbrž nikoli ne bo. Eno takih področij je tudi branje otrok. Kljub temu, da ga različni
raziskovalci intenzivno raziskujejo že več kot dvajset let, še vedno niso uspeli dognati,
kako otroci dejansko berejo, kako potekajo procesi otrokovega tvorjenja pomena in iz
tega izvirajoče predstave o besedilu. Grosmanova (1989) opozarja na dve posebnosti
otrokovega branja. Pravi, da otroci doživljajo prebrana leposlovna besedila drugače kot
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odrasli ljudje. Da se moramo zavedati dejstva, da imajo otroci bistveno manj ali pa celo
nejasne predstave med realnim in nerealnim dogajanjem, kar je močno povezano z
njihovimi omejenimi lastnimi življenjskimi izkušnjami ter slabšim poznavanjem
zgodovinskih dejstev. Poleg tega pa otrok ne bere samo za zabavo, ampak v besedilih
pogosto išče tudi rešitve za svoje probleme in osebne stiske, zato je še toliko bolj
pomembno usmerjanje mladih bralcev h kakovostni literaturi.
Jamnikova (2002, str. 108) poudarja, da ''ni pomembno koliko kdo prebere. Veliko
pomembnejša je globina doživetja, očaranost in začaranost od literature, kar poglablja
otrokovo senzibilizacijo zanjo in spodbuja razvoj njegove bralne kulture''.
Otroci gredo v svojem duševnem razvoju skozi različne stopnje, skladno s katerimi
pa se razvija in spreminja tudi njihov bralni okus. Strokovnjaki literarni razvoj mladih
bralcev delijo na pet obdobij2, ki pa pri različnih otrocih različno dolgo trajajo. Otroci se
namreč zelo različno razvijajo in različno se razvija tudi njihov bralni interes. Tako je
zanimiv pojav, da otroci, ki radi in veliko berejo, zelo hitro začnejo posegati po literaturi,
ki je značilna za bralna obdobja starejših otrok. Vendar pa strokovnjaki hkrati opozarjajo,
da preveliko prehitevanje prej škodi kot koristi, saj v takem primeru bralni interesi niso
usklajeni z otrokovim duševnim in čustvenim razvojem (Osnove…, 1987).

4 ŠOLSKE KNJIŽNICE, KNJIŽNA IN KNJIŽNIČNA VZGOJA

Še ne tako dolgo nazaj so bile šolske knjižnice precej pod ustreznim nivojem. Delo
knjižničarja so večinoma opravljali učitelji, ki jim je primanjkovalo pedagoških ur in niti ni
bilo pomembno, katero je bilo njihovo strokovno področje. V veliki meri so bile odraz in
zelo odvisne od okolja ter naklonjenosti vodstvenih kadrov šole, v kateri so delovale. Tudi
danes obstajajo med njimi precejšnje razlike predvsem v osnovnem izboru knjižničnega
gradiva in možnostih za njegovo dopolnjevanje, nekoliko manj pa v tehnični opremljenosti
in strokovni ureditvi. Pomembno pa se je popravilo stanje glede ustrezne izobrazbe
oziroma strokovne usposobljenosti knjižničarja.
V Standardih za učenca 20. stoletja (2011, str. 6) šolskim knjižnicam dodeljujejo
posebno mesto in jih priznavajo kot nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti z
2

Glej Osnove knjižničarstva: Razvojne stopnje mladega bralca, str. 204-207
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obrazložitvijo, da ''šolske knjižnice zagotavljajo enakopravni fizični in intelektualni dostop
do virov in orodij, ki so potrebni za učenje v toplem, spodbudnem in varnem okolju. Šolski
knjižničarji sodelujejo z drugimi pri zagotavljanju poučevanja, učnih strategij in praktične
uporabe temeljnih učnih spretnosti, ki so potrebne v 21. stoletju.''
Šolski knjižničarji niso samo strokovni ampak so tudi pedagoški delavci, ki izvajajo
dve za učence zelo pomembni poslanstvi, in sicer knjižnično ter knjižno vzgojo, katere del
je tudi književna (literarna) vzgoja.

4.1 KNJIŽNIČNA IN KNJIŽNA VZGOJA

Jamnikova (1994) poudarja, da se knjižna in knjižnična vzgoja v praksi močno
prepletata, pri čemer je v vzgojnem smislu enkrat izraziteje poudarjen vidik knjige drugič
pa knjižničnega okolja.
Knjižna vzgoja se definira kot postopna, otrokovi starosti primerna vzgoja ob knjigi,
z namenom vzgojiti otroka v bralca, ki bo knjigo uporabljal, jo sprejel in jo bil sposoben
doživljati v vseh njenih razsežnostih ter jo znal uporabljati tudi v namene pridobivanja
informacij z različnih tematskih področij. S pojmom knjižna vzgoja torej opredeljujemo
sistematično, otrokovi starosti primemo vzgojo h knjigi in s knjigo, katere cilj je usposobiti
otroka v osveščenega uporabnika tako leposlovne kot tudi poučne knjige, pa tudi drugega
knjižničnega gradiva, ki ga knjižnica nabavlja zato, da si ga bodo njeni člani izposojali in
uporabljali ter na ta način pridobivali nova znanja in razvijali bralno kulturo (Bošnjak,
2006).
Knjižna vzgoja se v šolskem okolju oziroma v šolski knjižnici prične z vstopom
otroka v šolo. V predšolskem obdobju se tovrstna vzgoja ob slikanicah in otroški poeziji
prične že veliko prej, preden je otrok sposoben knjigo samostojno prebrati. K temu lahko
veliko prispeva knjigi naklonjeno družinsko in vrtčevsko okolje, ko mu berejo starši ali
drugi odrasli. Prav to starostno obdobje otrok pa je, kot pravi Medvedova (1998, str. 107),
''doživljajsko zelo odzivno, pedagoško izredno gnetljivo, obenem pa temeljnega pomena
za otrokov nadaljnji duhovni razvoj''.
Tudi knjižnična vzgoja poteka počasi in postopoma. Opredeljujemo jo kot
postopno, starostni stopnji primemo in sistematično usposabljanje otroka v samostojnega
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uporabnika knjižnice z vsemi knjižničnimi pomagali, kot so knjižnične oznake in katalogi
(danes predvsem on-line), priročniki, leksikoni, atlasi, bibliografijami itd. (Jamnik, 1994).
Danes se ta prizadevanja združujejo pod pojmom knjižnično informacijska znanja, ki se
pod vodstvom knjižničarja in ob podpori učiteljev sistematično izvajajo od vstopa v šolo
pa do zaključka osnovnošolskega izobraževanja. Končni cilj

vseh teh pedagoških

prizadevanj knjižničarjev v navezi z učitelji je otrok, ki se zaveda, da knjižnico potrebuje, jo
redno obiskuje in jo je v celoti sposoben samostojno uporabljati. To pomeni, da se brez
večjih problemov znajde med knjižnimi policami, da razume knjižnične oznake in napotila,
da zna iskati gradivo vseh vrst s pomočjo knjižničnega kataloga, da zna uporabljati
starostni stopnji ustrezne priročnike vseh vrst, enciklopedije, bibliografije, leksikone,
slovarje, da si zna poiskati svoji starosti primerno leposlovno knjigo in da razume, po
kakšnem sistemu so razvrščene. Knjižnična vzgoja vključuje tudi navajanje učencev na
primerno obnašanje v knjižničnih prostorih in na ustrezno rokovanje s knjigami in drugimi
vrstami knjižničnega gradiva.
Pomembno je, da se zaveda posebnega vzdušja knjižničnih prostorov, da mu je to
všeč in da ga tudi čim bolje izkoristi. Takšen učenec se bo tudi kasneje, ko bo šolsko
knjižnico že zapustil, veliko lažje znašel v katerikoli drugi knjižnici (Medved, 1998).

5 MOTIVACIJA ZA BRANJE

Domena šolske knjižnice ni mladega bralca učiti brati, ampak mu branje omogočati
in ga zanj poskušati motivirati na različne načine. Motivacija za branje je namreč
mnogovrstna. Mladi bralci pa niso splošno motivirani ali nemotivirani, temveč so
motivirani na različne načine in za različne bralne vsebine (Bucik, 2003).
Eden temeljnih ciljev, za katerega se zavzemajo šolski knjižničarji, je privzgojiti
učencem pozitiven odnos do knjige in jih pripraviti do tega, da bi radi brali. Na različne
načine se trudijo spodbujati interes za branje kakovostnih leposlovnih besedil, ki mladim
poleg ostalega nudijo tudi estetski užitek. Ob prebiranju besedil tako dobijo možnost, da
na svoje težave lahko pogledajo tudi z drugih vidikov in na ta način sprejmejo pomembne
odločitve, ki lahko pripomorejo k rešitvi njihovih težav. Pomagajo jim, da lažje spoznavajo
sebe, svoja ravnanja in odnos do okolja, katerega del so tudi sami. Ustrezno usposobljeni
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in načitani šolski knjižničarji jim z usmerjanjem k primernemu gradivu lahko veliko
pomagajo, kadar seveda bralec izrazi to željo.
Kot nas opozarja Chambers (1996, str. 65), je zelo pomembno, ''da šolski
knjižničarji berejo in dobro poznajo ponudbo knjig za otroke, kajti otroci pričakujejo, da
knjižničarji poznajo knjige in da vedo, katero knjigo bi bilo vredno prebrati sedaj, danes.
Pričakujejo, da jih odrasli, ki so odgovorni zanje, znajo popeljati tja, kamor sami še ne
zmorejo. Otroci vedo, kaj želijo brati. Drug drugemu pripovedujejo o teh knjigah.'' Nadalje
pravi, ''da je tisto, kar zares pričakujejo od odraslih strokovnjakov, usmerjanje h knjigam,
na katere ne bi nikdar pomislili, za katere niso še nikdar slišali: skratka h knjigam, ki na
prvi pogled niso tako privlačne in bi jih prav verjetno spregledali.''

5.1 RAZUMETI BRALCE

Ko se knjižničarji pri svojem delu srečujejo z učenci, jih bodo lažje razumeli in jim lahko
ustrezneje svetovali, če so seznanjeni z osnovami njihovega razvoja. Kadar učenec ne zna
izraziti svojih potreb oziroma v knjižnici ne deluje učinkovito, je razloge za to morda
potrebno iskati v njegovem razvojnem procesu. Poznavanje nekaterih dejstev s tega
področja iz knjižničarja naredi boljšega poslušalca, ki je tudi bolj potrpežljiv pri delu z
mladimi. Posledično se pregrada med njim in mladim uporabnikom zmanjša ali celo
izgine, zaradi česar je interakcija med njima učinkovitejša, obisk otroka v knjižnici pa
pogostejši.
Strokovnjaki s področja razvoja otrok so mnenja, da otroci mlajši od osem let ne znajo
vedno razločiti med prav in narobe ter med resničnostjo in domišljijo. Starost osem let so
zato poimenovali ''starost razuma'', pri kateri naj bi se otroci znali znajti sami (Peck, 2010).
Hkrati pa Kropp (2000) opozarja na ugotovitve raziskav, ki so pokazale, na velik upad
zanimanja za branje ravno pri tej starosti. Ena od razlag, ki prihaja sicer iz pedagoških
krogov, je, da do tega pride, ker otroci že znajo brati in se starši za njihovo branje nehajo
zanimati, kar pa v otroških očeh zmanjša vrednost branja. Po eni strani so torej že dokaj
samostojni, po drugi strani pa še vedno potrebujejo močno podporo staršev.
V knjižnicah slovenskih osnovnih šol se učence za samostojno uporabo oziroma
izposojo in skrb za knjigo začne navajati že v prvem razredu. Sprva jih pri tem spremlja
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učiteljica, proti koncu šolskega leta pa je takšen nadzor vedno manj potreben. Z vstopom
v drugi razred postane učenec že dokaj samostojen uporabnik šolske knjižnice, ki si po
lastnih željah in zanimanjih izposoja tako leposlovne kot poučne knjige primerne njegovi
starosti. Radi imajo, da knjižničar opazi, kaj so si izbrali ter da jih pohvali glede njihovega
vedenja in ravnanja s knjigami.
Učenci v starosti od 9 do 12 let znajo že odlično reševati konkretne probleme, so
podjetni in prevzemajo pobudo. Radi uporabljajo splet in iščejo gradivo po lastni želji.
Občasno morda želijo tudi malo pomoči knjižničarja, medtem ko sami vodijo celoten
postopek iskanja. Svetovanje otrokom v tej starosti ima večji učinek, če se ga izpelje bolj
kot sodelovanje, saj so tako morda bodo bolj odprti za knjižničarjeve predloge in jim raje
prisluhnejo. Mladostniki oziroma otroci od 13. leta dalje uživajo, ko sami sprejemajo
odločitve zase. Starši in drugi odrasli, vključno s knjižničarji in učitelji, jim lahko pokažejo
rezultate iskanja in jim pomagajo pri novem iskanju, če je to potrebno. A zavedati se
moramo, da želijo najstniki pretrgati vez z otroštvom in kažejo že veliko mero
samostojnosti. Pogosto potrebujejo čas za sanjarjenje in so zato pozabljivi, kljub temu pa
znajo ceniti vsakršno pomoč odrasle osebe, ki se jim približa brez predsodkov in jih
sprejema kot njim enakovredne (Peck, 2010).
Bucikova (2009, str. 18) pravi da ''posameznik razvije svoj interes za branje takrat,
ko branje postane zanj užitek, ko si želi prebrati knjigo, ko se iz prebranega nekaj nauči in
mu prebrana knjiga predstavlja tudi samopotrditev''.

6 BRALNI NASVETI

Mladi bralci posegajo po knjigah glede na svoje želje, interese in potrebe.
Večinoma se radi odločajo sami ali skupaj s svojimi vrstniki. Nekaterim pa je všeč, da jim
pri izbiri knjig svetujejo tudi knjižničarji, kar je potrebno spoštovati in jim pomagati, kadar
to želijo. Zelo dober pripomoček so tudi različni priporočilni seznami knjig, za katere
knjižničar, če je naprošen, doda še dodatna pojasnila, lahko pa tudi svoje mnenje (Jamnik,
2006). Saricksova (2005) meni, da so bralni seznami zaželeni, vendar pa ne bi smeli izpasti
kot nekakšni bralni načrti. Hkrati se zavzema, da bi vsaka knjižnica morala imeti sezname
knjig, ki uporabnike opozarjajo na novosti in na literaturo, ki predstavlja po mnenju
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bralcev trenutne trende v branju ter vključuje manj znane sodobne avtorje, ki pa si
zaslužijo, da se bralci z njimi bolje seznanijo.

6.1 OPREDELITEV POJMA ''SVETOVANJE BRALCEM''

Peckova (2010) navaja, da pojem ''svetovanje bralcem'' v splošnem zajema iskanje
gradiva za prostočasno branje in ne gradiva za potrebe domačih nalog ali na primer
priročnikov o risanju ali določenem športu. Svetovanje bralcem običajno pomeni iskanje
leposlovnih del za uporabnike, kar je podobno osebni prodaji v neodvisni knjigarni.
Tovrstno delo lahko knjižničarju predstavlja pravi izziv.
Najbolj številčna skupina uporabnikov šolske knjižnice so učenci, ki si knjige izposojajo
samostojno. V šolski knjižnici spremstva staršev praviloma ne poznamo. V spremstvu
učitelja ali drugega strokovnega delavca si učenci knjige izposojajo le v redkih primerih,
kadar je zaradi specifičnih razvojnih, učnih ali čustvenih težav potrebna posebna
strokovna pomoč za to usposobljenega strokovnjaka. V običajnih razmerah se učenci za
obisk šolske knjižnice odločajo sami. Knjige si izbirajo sami, pri čemer običajno nimajo
težav. Otroci so pri izbiri knjig za prostočasno branje pogosteje bolj prilagodljivi kot
odrasli, saj radi eksperimentirajo tudi pri svojem knjižnem okusu. Čeprav so jim npr.
izredno všeč fantazijski romani, bodo morda brez težav posegli tudi po pustolovskih ali
drugih knjigah. Otroci so namreč radovedni, zato tudi pri izbiri knjig za prosti čas radi
tvegajo (Peck, 2010).

6.2 IZBRATI PRIMERNE KNJIGE

Če pogledamo na izbor knjig v povezavi z obveznim domačim branjem lahko
ugotovimo, da so današnji učitelji pri svojem delu precej bolj fleksibilni kot v preteklosti
in da vsaj v nekaterih primerih dovolijo učencem, da sami izberejo knjigo, ki jim je všeč.
Praksa, ko so generacija za generacijo učencev morali prebirati isto knjigo, se počasi
opušča. Kljub vsemu pa je treba biti pozoren na kakovost predlaganih besedil. Poleg
kakovosti, kot enega od najpomembnejših meril za priporočanje knjižnih del mlademu
bralcu, moramo biti tudi zelo pozorni tudi na težavnost vsebine oziroma na primernost
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vsebine glede na starost in razvojne značilnosti otroka, kar pa lahko dosežemo le z
raznolikostjo knjižnih naslovov. Enako stari otroci se namreč med seboj lahko zelo
razlikujejo in zelo pomembno je, da knjižničar zna prepoznati in je sposoben upoštevati
individualne razlike med njimi ter je vedno znova pripravljen prisluhniti njihovim željam,
potrebam in interesom, ki izhajajo tudi iz njegovih trenutnih razvojnih potreb.
Knjiga mora torej biti ravno prava, ne prelahka in ne pretežka. Če je prelahka,
potem mlademu bralcu ne bo zanimiva, ker ne bo izvedel nič novega, če pa je pretežka, je
ne bo razumel, kar lahko vodi v občutek nesposobnosti. Tudi, če pri branju vztraja do
konca, je to zanj zgolj mučno opravilo, ki ga je moral opraviti iz nekega določenega vzroka.
Estetsko ugodje in užitek ob prebranem se tako izgubi. Pogovor o prebranem, če do njega
pride, še poveča občutek neugodja in odpor do branja se veča. V tujini so raziskovanja v
tej smeri poimenovali teorija bralčevega odziva.

6.2.1 Teorija bralčevega odziva

Že kar nekaj let lahko opažamo, da se med učitelji razvija trend, ki spodbuja
učence, da sami izbirajo knjige za branje, namesto da bi vsem dodelili enako čtivo. Med
knjižničarji je to že ustaljena praksa, šolniki pa so na podlagi raziskave dokazali, da prosta
izbira omogoča bralcu večjo rast. Grosmanova (2004) opozarja, da je še posebno pri
mladih treba biti pozoren na izbor besedil za branje, vendar pa hkrati priznava, da vse več
strokovnjakov zagovarja stališče, da naj mladi berejo tudi manj kakovostna besedila – da
le berejo. Trditev utemeljujejo s tem, da tovrstno branje spodbuja prehod na bolj
zahtevno branje, hkrati pa tudi spoznavajo omejitve in učinke trivialne literature. Avtorica
Nancy Atwell (2007) v svojem delu The Reading Zone vpeljuje teorijo, za katero se v
strokovnih krogih pogosto uporablja pojem teorija bralčevega odziva. Teorija zagovarja
trditev, da se bralci bolje odzivajo na knjige, ki si jih izberejo sami, prav tako pa se poveča
njihova sposobnost branja. Bralci tem besedilom pripisujejo večji pomen. Ravno tako se
bralci bolj poistovetijo z besedili, ki jih lahko povezujejo s svojimi preteklimi izkušnjami.
Ključnega pomena je torej dovoliti bralcu, da sam izbira gradivo zase. Izkušnja svetovanja
je zato partnerski odnos med knjižničarjem in bralcem; oba sodelujeta, da bi našla knjige,
ki bodo bralcu všeč.

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

21

Ena od strategij iz teorije bralčevega odziva, s katero se lahko ugotavlja, katere
knjige bodo bralcem všeč v prihodnje, je spraševanje otrok in najstnikov po naslovih knjig,
ki so jih že prebrali in so jim bile všeč. Če se mlade bralce pohvali, ko omenijo naslove
prebranih knjig, dobijo občutek potrditve, da so dobro izbrali. Prav tako so bolj dojemljivi
in raje sprejemajo bralne predloge knjižničarja, če se le-ta pozitivno odziva na njihov izbor
knjig, ki so jim bile všeč (Peck, 2010).

7 PRIPOROČILNI SEZNAMI

Zanesljivo se danes noben knjižničar ali mentor branja ne more popolnoma znajti v
poplavi knjig, ki so rezultat vsakoletne knjižne produkcije. Še toliko bolj so zmedeni mladi
bralci, ki se težko znajdejo pri izboru leposlovja v skladu z njihovimi željami, literarnimi
potrebami in okusom. Prav zato jim je bralna usmeritev v različnih oblikah zelo
dobrodošla. Učencem lahko svetujemo individualno glede na njihov interes. Bralne
nasvete jim lahko posredujemo s pomočjo spleta, letakov,

plakatov ipd. v obliki

priporočilnih in drugih raznovrstnih seznamov najbolj branih knjig ter žanrskih in
vsebinskih izborov. V ta namen se lahko pripravljajo različne razstave, ki so vezane na
določeno temo, dogodke, ali pa želimo z njimi zgolj opozoriti na pomembne knjižne
novosti, ki bi lahko pritegnile zanimanje mladih bralcev. Priporočilni bralni seznami so
torej vsekakor dobrodošel pripomoček in pomembno napotilo tako za knjižničarje in
učitelje, kot tudi ali pa celo predvsem za učence in sodijo v vsako šolsko knjižnico.
Pomembno je, da so bralni seznami dostopni povsod, saj le tako lahko v vsakem trenutku
dosežejo potencialne bralce. Zelo pomembno je, da se poudari, da so zgolj priporočilni –
napisani zato, da bralcu, ki mu mogoče zmanjka idej in informacij o knjigah, ki ga
zanimajo, ponudijo pomoč pri izbiri knjige.

7.1 PRIPOROČILNI SEZNAMI PIONIRSKE – CENTRA ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST IN
KNJIŽNIČARSTVO

Pobuda za izdajanje priporočilnih seznamov knjig je že pred mnogimi leti prišla s
strani mentorjev bralnih značk, ki so se spraševali, katera literarna dela so dovolj
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kakovostna, da jih lahko mladim bralcem ponudijo v branje. Idejo je nato povzela
Pionirska knjižnica v Ljubljani in začela v skladu z vedno večjo letno knjižno produkcijo
oblikovati vedno bolj obsežne tipkane sezname knjig. Prvi javno objavljeni seznam3 datira
v leto 1972 in vsebuje oceno knjižne produkcije za leti 1970 in 1971 (Mlakar, 2011).
Že prvi začetki sestavljanja priporočilnih seznamom so zaznamovani s skupinskim
delom študijskega in mladinskega oddelka knjižnice, ki se v sodelovanju z različnimi
strokovnjaki ter ustanovami s področja mladinske književnosti in knjižničarstva
tradicionalno nadaljuje tudi še danes, kar daje seznamom še večjo mero strokovnosti in
objektivnosti.
Začetne objave najdemo v različnih periodičnih publikacijah, kot so npr. Otrok in
knjiga, Šolska knjižnica, Mlinček prostega časa, Prosvetni delavec. V obliki samostojne
publikacije izhajajo neprekinjeno od leta 1990. Z letom 1999 pa so postali dostopni tudi
na spletni strani Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani. Sprva je bil poudarek na
preglednosti celotne knjižne produkcije določenega leta in so navajali vsa dela, ki so izšla,
pri čemer se niso ozirali na vsebinsko kakovost besedil. V letu 2003 je bil prvič dodan
spisek nekaj več kot stotih knjig, ki jih avtorji seznama izpostavijo kot kakovostna dela in
jim dodajo tudi anotacije oziroma kratke pripise o vsebini. Manj kakovostna dela so
opisana zgolj z osnovnimi informativnimi podatki (Blažić, 2007). S takšno tradicijo
izdajanja seznamov dosledno nadaljujejo neprekinjeno tudi še danes.
Kot pojasnjujejo na spletni strani MKL4 je ''priročnik je oblikovan tako, da upošteva
starostne in razvojne stopnje mladih bralcev od pred bralnega obdobja, ki je bistveno za
spodbujanje branja in bralnega užitka, preko vseh treh triletij devetletne osnovne šole, do
prehoda k "mladim odraslim bralcem". Priročnik prav tako sledi bralnim interesom mladih
bralcev in tudi šolskemu programu. S svojo zasnovo in izpeljavo podpira cilje slovenske
nacionalne strategije razvijanja bralne kulture. S pregledom produkcije enega
koledarskega leta informira o novih mladinskih knjigah in s tem dopušča avtonomnost oz.
svobodo izbire. Opozarja ne le na branje mladinskih leposlovnih knjig, različnih tem, zvrsti
in žanrov, temveč tudi na mladinsko poučno leposlovje in poučne mladinske knjige.''

3

Izšel je v obliki članka avtorice Martine Šircelj pod naslovom Leposlovne knjige za mladino v letih 1970 in
1971 na slovenskem knjižnem trgu.
4
Mestna knjižnica Ljubljana
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Pri oblikovanju oz. sestavljanju seznamov so še bolj pozorni in se trudijo, da bi
vključevali, poudarjali in predstavljali predvsem najkvalitetnejša besedila, na katera želijo
usmeriti pozornost bralcev. Pri tem pa izpuščajo del knjižne produkcije, za katero menijo,
da je njena kakovost zelo vprašljiva.
Pionirska se tako lahko pohvali, da je bila in je edina ustanova, ki se ukvarja z
vrednotenjem celotne letne knjižne produkcije za otroke in mladino na Slovenskem
(Mlakar, 2011).

8 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Vloga šolske knjižnice je v prvi vrsti promovirati kakovostna književna dela, da se
le-ta ne bi izgubila v množici nekakovostnih. Kakovost je namreč izjemno pomemben
kriterij, saj morajo šolske knjižnice opravljati tudi svojo vzgojno vlogo, izvajati kakovostno
knjižno vzgojo in mladim bralcem nevsiljivo pomagati pri oblikovanju njihovih bralnih
navad in knjižnega okusa. Prav gotovo ni vseeno, kaj otrok bere, saj ima knjiga lahko
izredno moč in kot taka pusti močne sledi v zavesti, razumu, čustvih in ravnanjih mladega
človeka. Eden izmed, po našem mnenju najbolj nevsiljivih načinov, preko katerega lahko
osnovnošolsko mladino opozorimo na knjige, ki se glede na različne kriterije uvrščajo v
sam vrh kakovostne mladinske literature izdane na slovenskem tržišču, so priporočilni
seznami, pri sestavljanju katerih pa so knjižničarji največkrat prepuščeni zgolj lastni
presoji.
Na področju sestavljanja priporočilnih seznamov sicer nedvomno ogromno dela
opravijo strokovnjaki Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo ob
pomoči zunanjih sodelavcev, vendar pa so njihovi tradicionalni vsakoletni seznami, ki
obsegajo založniško produkcijo celotnega koledarskega leta, za potrebe uporabnikov
šolskih knjižnic preobsežni. Šolski knjižničarji se zato trudijo izdelati čim boljše krajše
sezname, prilagojene gradivu, ki ga imajo v svojih knjižničnih zbirkah, ki jih je mogoče
sorazmerno hitro pregledati in si predlagane knjige tudi takoj izposoditi. Literature, ki bi
se navezovala na pripravljanje priporočilnih seznamov, praktično ni, prav tako ni nikjer
mogoče zaslediti kakršnihkoli napotkov ali priporočil, kako in na kaj naj bodo knjižničarji
pozorni pri oblikovanju takšnih seznamov. Predmet magistrskega dela je torej oblikovanje

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

24

napotkov, s katerimi bi si šolski knjižničarji lahko pomagali pri sestavljanju priporočilnih
seznamov knjig.

8.1 NAMEN IN CILJI NALOGE

Preko rezultatov, pridobljenih na osnovi ankete izvedene med učenci, si želimo ustvariti
splošno sliko, kako pogosto učenci obiskujejo knjižnico, koliko časa si vzamejo za branje,
ali poznajo bralne priporočilne sezname ter ali jih uporabljajo. Vključili smo tudi razlike
glede na spol in šolski razred anketiranih učencev.
Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o ustreznosti bralnih seznamov z različnih
vidikov. Radi bi ugotovili morebitne pomanjkljivosti bralnih seznamov, ki jih njihovi
ustvarjalci bodisi spregledajo ali jih namerno izpustijo, ker se jim zdijo nepomembni ali
nepotrebni. Z vidika uporabnika pa, čeprav gre v raziskavi za učence tretje triade, je to
lahko ravno obratno. V nekaterih primerih se v tem lahko skriva tudi vzrok za njihovo
neuporabo.
V odgovorih učencev bomo pozorni tudi na mnenja in namige, ki bi se jih dalo uporabiti
oziroma vključiti, ko bomo oblikovali napotke za sestavljanje seznamov.
V zadnjem delu ankete bomo učence povprašali, ali vedo, kdo te sezname sestavlja,
zanima pa nas tudi njihovo mnenje, kdo vse bi moral sodelovati pri sestavljanju bralnih
seznamov, da bi bili le-ti ustrezno in kakovostno oblikovani ter tudi, ali bi bili tudi sami
pripravljeni sodelovati pri teh aktivnostih.
Z namenom priti do konstruktivnih predlogov glede oblikovanja napotkov v zvezi z
oblikovanjem priporočilnih seznamov knjig smo za mnenje povprašali tudi knjižničarje.
Glede na zastavljeni cilj smo oblikovali naslednje hipoteze:


Predvidevamo, da so priporočilni seznami knjig v šolskih knjižnicah že ustaljena
oblika promoviranja kakovostne mladinske literature.



Predvidevamo, da večina učencev pozna in tudi uporablja bralne priporočilne
sezname knjig.



Predvidevamo, da so za oblikovanje, dopolnjevanje in posodabljanje bralnih
priporočilnih seznamov najbolj zaslužni knjižničarji.
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Predvidevamo, da je knjižničarjem pomembno vodilo pri izboru knjig na
priporočilni seznam predvsem njihova kakovost.



Predvidevamo, da šolski knjižničarji poznajo obsežne priporočilne in pregledne
sezname Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo ter so jim
tudi v oporo pri sestavljanju lastnih krajših priporočilnih seznamih knjig.



Predvidevamo, da priporočilni seznami ponujajo kakovostna knjižna dela, ki pa
niso nujno del s seznamom povezane knjižnične zbirke določene šolske knjižnice.



Predvidevamo, da bi pri sestavljanju priporočilnih seznamov knjig želeli sodelovati
tudi učenci.



Predvidevamo, da bomo dosegli zastavljeni cilj

in uspešno oblikovali več

uporabnih napotkov, ki bodo v pomoč šolskim knjižničarjem pri sestavljanju
priporočilnih seznamov knjig.
Da bi naše predvidevanje potrdili in oblikovali uporabne napotke za šolske
knjižničarje, smo učence tretje triade na eni strani in knjižničarje šolskih knjižnic na drugi
prosili, da svoje mnenje izrazijo s pomočjo kratkega anketnega vprašalnika.

9 RAZISKOVALNE METODE

Naloga temelji na metodi analize dveh različnih anketnih vprašalnikov, ki se jih
pogosto uporablja pri tovrstnih raziskavah. Zanjo smo se odločili, ker je bila za našo
raziskavo najučinkovitejša. Tako smo dosegli, da smo zajeli populacijo na širšem
geografskem območju Slovenije, zagotovili anonimnost ter anketirancem dali dovolj časa
za razmislek, kako bodo odgovorili na zastavljena vprašanja.
Vprašalnike smo razdelili naključno izbranim osnovnim šolam po predhodnem
telefonskem pogovoru s knjižničarji teh šol, ki so s pomočjo učiteljev izpeljali anketo med
učenci ter tudi poskrbeli, da smo jih dobili nazaj. Šole smo izbrali s pomočjo seznama
osnovnih šol, ki se nahaja na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport tako, da smo za sodelovanje zaprosili vsako petdeseto šolo na seznamu. V
raziskavo smo tako vključili učence tretje triade iz devetih različnih osnovnih šol.
Drugi anketni vprašalnik, ki je bil namenjen knjižničarjem, smo na podoben način
razdelili med knjižničarje, in sicer tako, da smo na prej omenjenem seznamu izbrali vsako
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četrto osnovno šolo in jim skupaj s prošnjo za izpolnjevanje ankete in kuverto za odgovor
vprašalnike preko klasične pošte poslali na šole.
Ocenjevanje in primerjavo rezultatov smo izvedli na kvalitativen in kvantitativen
način (zbiranje, analiza in vrednotenje opisnih in številčnih podatkov), pri čemer smo si že
vnaprej določili kriterije, katerih številčna vrednost je bila zaradi boljšega razumevanja
tudi opisno opredeljena.
Najpomembnejše orodje, s pomočjo katerega smo zbrali podatke

za namen

raziskave glede sprejetosti in uporabe priporočilnega seznama, je bil anketni vprašalnik,
na podlagi katerega smo potem tudi analizirali odgovore.

9.1 OPREDELITEV POPULACIJE

V raziskavo smo vključili učence tretjega triletja, torej otroke v starosti od 13 do 15
let naključno izbranih slovenskih osnovnih šol. V začetku meseca februarja 2013 smo po
predhodnem dogovoru ankete poslali na devet osnovnih šol s prošnjo, da jo izvedejo med
njihovimi učenci in vprašalnike vrnejo v roku dveh tednov.
Šolska knjižnica mladega bralca ne uči brati, ampak mu branje omogoča in ga zanj
poskuša motivirati na različne načine. Motivacija za branje je namreč mnogovrstna in
otroci niso splošno motivirani ali nemotivirani, temveč so motivirani na različne načine in
za različne bralne vsebine (Bucik, 2003).
V obdobju odraščanja se v človeku namreč prebudi samostojno čustveno življenje
in spremeni odnos do lastnega telesa in okolice, do misli in idej, kar se odraža v zanimanju
za svet, pa tudi v želji, spoznati razmerje med vzrokom in posledico ter sprejemanju
odločitev (Carlgren, 1993).
Musek in Pečjak (1997) to skupino otrok uvrščata v zgodnje oz. začetno obdobje
mladostništva in jih enostavno poimenujeta mlajši mladostniki. Gre za občutljivo razvojno
obdobje, ki pomeni začetek prehoda iz otroštva v odraslost in je za osebnostni razvoj
vsakega posameznika zelo pomembno. Značilno zanje je, da se veliko ukvarjajo sami s
seboj. Pogosto jim primanjkuje zaupanja in samozaupanja. V svojih odločitvah in ravnanju
so velikokrat negotovi hkrati pa okolica od njih pričakuje vedno več. Šola in družina
morata poskrbeti, da se njihovo samozaupanje krepi ter jim vračati pozitivne odzive, s

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

27

čimer se krepi njihova samozavest in občutek kompetentnosti. Značilno za to obdobje
odraščanja je tudi, da se med seboj družijo predvsem z vrstniki istega spol, da kot
posamezniki niso dovolj močne osebnosti, da radi prevzemajo navade drugih v skupini
(enaka obleka, enake aktivnosti v prostem času) in tako bolj zaupajo sami vase. Gre torej
za obdobje, ko potrebujejo potrditev in sprejetost v skupini, katere pritiski pa so lahko
pozitivni ali negativni. Vpliv staršev se zmanjšuje, kar se kaže predvsem v nestrinjanju in
kritiziranju pa čeprav samo zato, da jim nasprotujejo.

9.1.1 Vzorec
Pri oblikovanju vzorca smo bili pozorni na to, da smo v raziskavo vključili le slovenske
matične osnovne šole, s čimer smo izključili možnost, da šola ne bi imela zaposlenega
najmanj enega knjižničarja. Prav tako smo se s tem izognili opciji, da šola ne bi bila
popolna devetletka, kar je bilo za raziskavo pomembno predvsem v delu, ki vključuje
anketiranje učencev tretjega triletja. Pomagali smo si z Evidenco zavodov in programov
oziroma Seznamom osnovnih šol, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport5.
Tako pri knjižničarjih kot tudi pri učencih tretjega triletja smo se odločili za naključni
sistematični vzorec. Gre za verjetnostni vzorec, katerega prvi pogoj je, da imajo vse enote
v populaciji enako možnost, prav tako pa tudi enako verjetnost biti izbrane v vzorec. V
vzorec knjižničarjev smo tako vključili vsako četrto matično osnovno šolo, ki smo jo izbrali
iz vnaprej pripravljenega uradnega seznama (v našem primeru je to bila zgoraj omenjena
evidenca ministrstva) vseh slovenskih matičnih osnovnih šol6. Tako smo v vzorec vključili
112 šolskih knjižnic. Anketo za knjižničarja pa smo priložili tudi devetim šolam, ki smo jih
vključili v vzorec učencev. Skupno število vključenih knjižnic je bilo tako 121. Ker je pri tem
načinu vzorčenja najpomembnejše, da imajo vsi enako možnost biti izbrani, smo prvo šolo
izbrali glede na mesec, v katerem smo pričeli z oblikovanjem ankete, in to je bil januar
oziroma prvi mesec v letu. Torej smo pričeli s prvo šolo na seznamu, potem pa nadaljevali
z vsako četrto.
5

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010

6

V Sloveniji imamo 450 matičnih osnovnih šol.
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Enak postopek smo uporabili pri določitvi šol, na katerih smo izvedli anketo med
učenci. Prvo šolo oziroma zaporedno številko šole v že omenjeni evidenci pa je izbrala ena
od sodelavk glede na svojo starost (39 let). Prva izbrana šola na seznamu je bila torej 39.
po vrsti potem pa ji sledi vsaka petdeseta na seznamu. V anketi so tako sodelovali učenci
tretjega triletja z devetih osnovnih šol, in sicer vsak drugi učenec po abecednem redu, pri
čemer pa nismo natančneje definirali, ali je učenec, s katerim bodo začeli prvi ali drugi na
njihovem seznamu. V vzorec smo tako zajeli 262 učencev tretjega triletja.

9.2 ANKETNI VPRAŠALNIK

Pripravili smo dva ločena anketna vprašalnika, na katera so anketiranci odgovarjali
anonimno. Eden je bil namenjen učencem tretjega triletja osnovne šole, drugi pa šolskim
knjižničarjem osnovnih šol.

9.2.1 Anketni vprašalnik za knjižničarje

Anketni vprašalnik sestavlja devetnajst vprašanj. Vprašanja so večinoma zaprtega
tipa, nekatera med njimi pa ponujajo tudi možnost, da anketiranci sami dopolnijo ali
obrazložijo svoj odgovor. Dve vprašanji vključujeta stopenjsko lestvico. Pri prvem so
anketiranci naprošeni, da po pomembnosti razvrstijo vključevanje posameznih dejavnikov
pri sestavljanju priporočilnega seznama, pri drugem pa smo želeli izvedeti, kako
pomembne se jim zdijo navedene trditve.
Razdeljen je v štiri dele: v prvem krajšem delu smo knjižničarje povprašali po
osnovnih podatkih, kot so spol, število zaposlenih v posamezni knjižnici7 ter, ali imajo
kakršnekoli priporočilne sezname knjig. V drugem delu nas je zanimalo, kdo in v kakšnem
deležu sezname sestavlja, v kakšnih časovnih presledkih jih sestavljajo in kako obsežni so.
V tretjem delu smo želeli ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, katerim pripisujejo največji
pomen in za katere menijo, da se jih mora bolj ali manj nujno upoštevati pri oblikovanju
takšnih seznamov. Nekoliko natančneje smo jih povprašali za mnenje glede seznamov z
7

Vsi v raziskavo vključeni knjižničarji so zaposleni v matičnih osnovnih šolah, ki pa se po številu učencev
lahko med seboj zelo razlikujejo.
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anotacijami, zanimalo pa nas je tudi, koliko si pri svojem delu pomagajo z drugimi
priporočilnimi seznami predvsem s seznamom strokovnjakov

Pionirske – centra za

mladinsko književnost in knjižničarstvo. V zadnjem delu pa so nas zanimala tudi njihova
opažanja glede pogostosti uporabe priporočilnih seznamov s strani učencev.
Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi A.

9.2.2 Anketni vprašalnik za učence

Vprašalnik namenjen učencem sestavlja dvaindvajset vprašanj. Tudi v tem
vprašalniku so vprašanja v glavnem zaprtega tipa, vendar pa jih veliko dopušča še
dodatno možnost, da anketiranec pojasni svoj odgovor ali pa da ga celo dopiše sam.
Vprašanja odprtega tipa torej ponujajo anketirancem možnost, da sami oblikujejo
odgovor, s čimer pridobimo kvalitativne podatke. Vključeni sta dve vprašanji s stopenjsko
lestvico, pri čemer gre pri prvem za razvrščanje, pri drugem pa za stopnjo določanja
pomembnosti dejavnikov povezanih z nastajanjem bralnih priporočilnih seznamov.
Razdeljen je v štiri sklope: v prvem sklopu smo učence povprašali glede osebnih
podatkov, torej glede spola in vključenosti v določen razred. Nato nas je zanimalo, koliko
časa namenijo branju, kako pogosto obiskujejo šolsko knjižnico, ali so že kdaj izbirali
knjige s pomočjo priporočilnega seznama ter kakšno je njihovo mnenje o priporočilnih
seznamih nasploh. V tretjem sklopu smo jih povprašali, koliko poznajo priporočilne
sezname, v kakšne namene služijo, ali seznami, ki jih poznajo, vsebujejo dovolj podatkov,
da knjigo lahko tudi fizično poiščejo in si jo izposodijo ter katerim dejavnikom mladi
pripisujejo največji pomen oziroma za katere menijo, da se jih mora bolj ali manj nujno
upoštevati pri oblikovanju takšnih seznamov. Na koncu pa nas je zanimalo, ali vedo, kdo
so osebe, ki te sezname sestavljajo, kdo bi po njihovem mnenju morale biti in ali bi sami
bili pripravljeni sodelovati v skupini, ki takšne priporočilne sezname pripravlja.
Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi B.
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10 REZULTATI

Raziskavo smo s pomočjo anketnih vprašalnikov izpeljali v sredini meseca februarja
2013, torej v času, ko se je prvo ocenjevalno obdobje za učence ravno zaključilo, zimske
počitnice pa še niso nastopile. Nekako je to obdobje, za katerega je značilno, da je manj
obremenilno tako za učence kot tudi za učitelje posledično pa tudi za knjižničarje.

10.1 REZULTATI ANKETE IZVEDENE MED KNJIŽNIČARJI OSNOVNIH ŠOL

Glede na seznam matičnih osnovnih šol, ki se nahaja na spletni strani Ministrstva
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, smo knjižničarjem vsake četrte osnovne šole
po klasični pošti poslali anketni vprašalnik s prošnjo, da ga izpolnijo, in priložili ovojnico z
naslovom in znamko za odgovor. Od 121 razdeljenih vprašalnikov so nam jih vrnili 79.
Anketo je izpolnilo 75 knjižničark in 4 knjižničarji. Knjižničarke tako predstavljajo kar 95%
anketirancev.
Glede na splošen vtis, ki ga človek dobi ob raznih srečanjih knjižničarjev, nas
populacija, ki smo jo zajeli v vzorec ni presenetila.

knjižničarji
5%

knjižničarke
95%

Slika 1: Delež vključenih anketirancev po spolu
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Dejstvo je, da se za poklic knjižničarja veliko pogosteje odločajo ženske, zato se ne gre
čuditi, da na poklic knjižničarja tudi danes še marsikdo gleda kot na poklic, ki ga večinoma
opravljajo ženske, kar dokazuje tudi sestava populacije, ki smo jo naključno zajeli v vzorec.
Ker pa so normativi povezani s sistematiziranim delovnim mestom knjižničarja 8 glede
na vse delo, ki naj bi ga knjižničar opravljal, dokaj visoki, nas je zanimalo, koliko
knjižničarjev je zaposlenih v šolskih knjižnicah posameznih šol. Iz števila zaposlenih lahko
sklepamo tudi na približno število učencev, ki šolo obiskujejo. Pokazalo se je, da je v večini
šolskih knjižnic anketirani knjižničar hkrati tudi edini knjižničar. Ta trditev velja, kar za 62 v
anketo vključenih šolskih knjižnic, 11 knjižnic je imelo dva zaposlena knjižničarja, 2
knjižnici pa sta bili taki, da sta imeli zaposlena več kot dva knjižničarja, in sicer ena 3,
druga pa celo 4 zaposlene knjižničarje. Nekateri med anketiranimi so k odgovoru pripisali,
da delo knjižničarja opravljajo v zmanjšanem obsegu, o čemer pa jih nismo spraševali.
Zanimalo nas je zgolj, ali imajo na šoli zaposlenega knjižničarja, ne glede na polno delovno
obveznost, za katerega menimo, da je edina kompetentna oseba, ki ima znanja, da to delo
strokovno in korektno opravlja.

Več kot dva
3%
Dva
14%

Eden
83%

Slika 2: Število zaposlenih knjižničarjev

8

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v 10. členu določa, da se v osnovni
šoli z 20 oddelki in več sistemizira 1 delovno mesto knjižničarja, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v
ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta. V osnovni šoli, ki ima več kot 650 učencev, se
sistemizira dodatno 0,50 delovnega mesta knjižničarja.
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Glede na podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, smo potem
rezultate obravnavali po naslednjih sklopih/temah:


Uporaba in vrste priporočilnih seznamov knjig v šolskih knjižnicah.



Pripravljanje priporočilnih seznamov knjig.



Prevzemanje priporočilnih seznamov knjig.



Prenavljanje, dopolnjevanje in obseg priporočilnih seznamov.



Izhodišča za oblikovanje priporočilnih seznamov z vidika različnih dejavnikov.



Oblika zapisa o knjigah.



Povezava internih seznamov šolskih knjižnic s seznami Pionirske – centra za
mladinsko književnost in knjižničarstvo.



Opažanja knjižničarjev glede praktične uporabe priporočilnih seznamov s strani
učencev.

10.1.1 Uporaba in vrste priporočilnih seznamov knjig v šolskih knjižnicah

Najprej nas je zanimala splošna slika, v kolikšni meri šolske knjižnice pripravljajo in
uporabljajo priporočilne sezname knjig. Rezultati so pokazali, da imajo v svojih knjižnicah
različne priporočilne sezname knjig prav vsi anketirani knjižničarji.
Nadalje smo jih povprašali, kakšne vrste seznamov pripravljajo v svojih knjižnicah.
Možnih je bilo več odgovorov in lahko so tudi dopisali, katere sezname poleg naštetih še
imajo (slika 3). Kar 92% vprašanih je odgovorilo, da učencem pripravljajo priporočilne
sezname, s katerimi jim želijo olajšati izbor knjig za bralno značko, kar glede na
razširjenost tega gibanja med slovenskimi osnovnošolci ne preseneča. Dobra tretjina
vprašanih ima tematske bralne sezname, ki jih oblikujejo bodisi v povezavi s šolskimi
projekti, obletnicami ustvarjalcev, prazniki, običaji ipd. 15% vprašanih ima sezname
namenjene oklevajočim bralcem oziroma otrokom, ki imajo bralne težave in slabše
berejo, še manjši pa je odstotek tistih, ki

pripravljajo sezname za prostočasno in

počitniško branje ter sezname z bolj fantovsko ali dekliško literaturo. Zanimivo je, da po
slovenskih šolskih knjižnicah najdemo prav vse vrste naštetih seznamov, čeprav so
številčno različno zastopani.

Posamezne vrste seznamov v %
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Slika 3: Vrste priporočilnih seznamov v %

Poleg naštetih seznamov pa anketiranci kot druge vrste seznamov, ki jih nudijo,
navajajo še sezname za domače branje, za eko bralno značko, za bralne značke v tujih
jezikih, sezname vzgojnih knjig za starše, sezname klasičnega branja po posameznih
razredih, sezname novosti, sezname, ki se navezujejo na različna strokovna področja (npr.
fizika, biologija…), sezname dobrih knjig, ki jih oblikujejo učenci sami, sezname za
prostočasno branje na določene teme npr. odraščanje, sezname za bralno značko za
delavce šole, sezname za dislektike (učence z bralnimi težavami) ter priporočilne sezname
''Bralci bralcem''.

10.1.2 Pripravljanje priporočilnih seznamov knjig

10.1.2.1 Sodelujoči pri oblikovanju priporočilnih seznamov

Šolski knjižničarji, ki že po naravi svojega dela veliko komunicirajo z mladimi, vedo,
da jih bodo k branju privabili le, če jim bodo ponudili literaturo, ki jo bodo razumeli in jim
bo predstavljala vir zabave hkrati pa jim ne bo vsiljena.
Ker priporočilni seznami niso obvezni za nobeno šolsko knjižnico, so pa zelo
dobrodošli za uporabnike, in ker smo že ugotovili, da imajo prav vse v raziskavo vključene
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knjižnice takšne sezname, nas je zanimalo, kdo v okviru šole sodeluje pri pripravi
seznamov. Rezultati so pokazali (slika 4), da so v kar 92% v pripravo seznamov vključeni
knjižničarji. Na približno četrtini šol so pri pripravi priporočilnih seznamov vključeni tudi
učenci (24%). Dokaj visok je delež šol (32%), kjer seznamov ne pripravljajo popolnoma
sami, ampak jih prevzemajo iz nekega drugega vira ter jih potem bolj ali manj
spremenjene ponudijo uporabnikom. Večkrat anketirani knjižničarji pojasnjujejo, da si
pomagajo s priporočilnimi in preglednimi seznami Pionirske – centra za mladinsko
književnost in knjižničarstvo, prav tako so večkrat omenjeni priporočilni seznami splošnih
knjižnic ter seznami drugih šolskih knjižnic, do katerih lahko dostopajo preko interneta.
Kar v nekaj primerih omenjajo sezname za bralne značke tujih jezikov, ki pa so predpisani
s strani organizatorja torej obvezni in po našem mnenju ne spadajo med priporočilne
sezname.
Močno vlogo pri sestavljanju seznamov imajo tudi učitelji, ki pri oblikovanju
priporočilnih seznamov pomagajo kar v 65% primerov. Kot sodelujoče nekateri
anketiranci omenjajo še psihologe, pedagoge, specialne pedagoge in strokovne delavce,
ki so nosilci določenega projekta (npr. knjigobube), vendar pa so to le posamezni primeri.

100

92

90
80
70

65

%

60
50
40

32
24

30
20
10

1

0
učitelji

knjižničarji

učenci

prevzeti

drugi

Sestavljalci seznamov
Slika 4: Vključenost pri sestavljanju seznamov v %

Ugotovili smo tudi, da v 12 primerih sezname sestavljajo knjižničarji sami, ne da bi
pri tem imeli pomoč drugih ali da bi se opirali na sezname iz nekega drugega vira. V dveh
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primerih to delo v celoti popolnoma sami opravijo učitelji, v vseh ostalih primerih pa
sezname sestavljajo timsko in si pri tem pomagajo tudi s seznami drugih knjižnic. Največ
priporočilnih seznamov nastane torej kot rezultat timskega dela.

10.1.2.2 Prispevek posameznih sodelujočih pri timskem sestavljanju seznamov

Priporočilne sezname bi lahko označili kot neke vrste živ dokument, ki se mora
stalno spreminjati in nadgrajevati, da ostaja učencem zanimiv in uporaben. Način življenja
se spreminja. Prihajajo vedno nove generacije otrok, ki izražajo drugačne potrebe in se
spopadajo s čisto novimi problemi, na katere njihovi predhodniki niso niti pomislili. Knjižni
trg je dokaj prilagodljiv in se hitro odziva na takšne spremembe, česar se zavedajo tudi
bralci, ki izčrpnejše odgovore, kljub široki dostopnosti interneta, iščejo tudi v knjigah.
Učinkovito morajo temu slediti torej tudi knjižnice in poskrbeti, da v svojih zbirkah hranijo
dela, s katerimi bodo zadostile še tako zahtevnemu bralcu, pa čeprav je skoraj še otrok.
Pri tako razgibanih, zahtevnih vsebinah in njihovi morebitni vprašljivi kakovosti,
kot jih ponujajo književna dela, je razumljivo, da pri pripravljanju priporočilnih seznamov
prihaja do vedno večje potrebe po timskem delu.
Tim sestavljajo dve ali več osebi, ki si na podlagi enakovrednega in neposrednega
sodelovanja prizadevajo doseči skupni cilj (Polak, 2007). Tim običajno deluje na podlagi
pravil timskega dela, ki si jih z doseženim soglasjem (konsenzom) vseh članov tima, člani
tima določijo sami. Za uspešen tim je torej značilno, da si člani zaupajo, so motivirani, se
podpirajo, da med njimi poteka stalna komunikacija in se medsebojno dopolnjujejo v
znanju in sposobnostih pri reševanju naloge. Posledično so tudi veliko bolj učinkoviti pri
doseganju zastavljenih ciljev, hkrati pa pridobivajo na osebnostni in strokovni ravni (Polak,
1999). Smiselno jih je oblikovati takrat, ko zastavljena naloga presega znanja in/ali
sposobnosti posameznikov in jo zato kakovostneje, z manj napora in hitreje opravijo
timsko.
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Slika 5: Oblike sestavljanja seznamov

Dobljeni rezultati (slika 5) so pokazali, da se 81% knjižnic tega zaveda in
sestavljanje priporočilnih seznamov knjig že zdaj opravljajo timsko. Med ljudmi, ki med
seboj sodelujejo na tak način mora vladati sodelovalna kultura, ki se kaže v skupnem delu,
izmenjavi idej in izkušenj, ter prijateljstvu in zaupanju sodelujočih. Sodelovalna kultura
zahteva široko soglasje, vendar pa dopušča in do neke mere celo spodbuja tudi
nestrinjanje, s čimer dosežejo še boljše rezultate (Polak, 2007).
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Slika 6: Prispevek posameznega sodelujočega pri timski pripravi seznamov
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Rezultati kažejo, da pri timskem sestavljanju seznamov največji delež prispevajo
knjižničarji (50%), sledijo jim učitelji (30%), nato pa še učenci in drugi strokovni delavci, ki
se verjetno timu pridružijo predvsem, kadar gre za sestavljanje seznamov na določene
teme in za določene potrebe (slika 6).

10.1.3 Prevzeti bralni seznami knjig

Raziskava je pokazala, da je šolskih knjižnic, ki si pri sestavljanju seznamov
pomagajo s seznami drugih knjižnic, skoraj tretjina oziroma 32%, kar sicer ne preseneča.
Glede na velikost šol in na obseg ter naravo knjižničarjevega dela, je verjetno kar pogost
pojav pomanjkanje časa.
V raziskavi o bralnih navadah mladih v Angliji, ki je bila izvedena v letu 2008, so med
drugim ugotovili, da mladi bralci informacijam o knjigah veliko bolj zaupajo in jim sledijo
preko revij in televizije kot pa preko interneta (Maynard, Mackay in Smith, 2008). Dejstvo
je, da se pri tovrstni promociji knjig obrača veliko denarja in da je cilj tudi večja prodaja
določenega literarnega dela. Takšne ocene ali kritike so lahko zato realne ali pa tudi ne,
kar se močno zavedajo tudi šolski knjižničarji. Vrzel, ki bi lahko nastala na področju
promoviranja literature, zato enostavno zapolnijo s priporočilnimi seznami, ki jih zaradi
časovne stiske pridobijo tudi iz drugih virov oziroma od drugih knjižnic. Za potrebe naše
raziskave pa nas je zanimalo, kako te ''tuje'' sezname vključijo v sezname svojih knjižnic.
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Slika 7: Spreminjanje prevzetih seznamov
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Slika 7 prikazuje, da večinoma (42%) sezname prilagodijo tako, da ustrezajo
namenu, za katerega jih oblikujejo, torej na njih ponujajo dela sorodnih vsebin, za katera
pa ni nujno, da so hkrati vključena v njihovo knjižnično zbirko. 29% anketiranih
knjižničarjev pravi, da prevzetemu seznamu dodajajo še svoje predloge, 17% pa na
prevzetem seznamu ohrani le tista dela, ki jih imajo vključena v svoji knjižni zbirki. V dveh
primerih prevzete sezname ohranijo in ponujajo v uporabo svojim bralcem
nespremenjene.

10.1.4 Prenavljanje, dopolnjevanje in obseg seznamov

Glede na to, da priprava kakovostnega seznama knjig zahteva kar nekaj časa in da
je načeloma priliv novitet v knjižnico kontinuiran skozi celo leto, nas je zanimalo, v kakšnih
časovnih presledkih pride do sprememb in/ali dopolnitev obstoječih seznamov. Pokazalo
se je, da se v večini (88%) v raziskavo vključenih knjižnic priporočilne sezname prenavljajo
enkrat letno. 9% knjižnic je takšnih, ki jim uspe sezname prenoviti dva do trikrat letno.
Zelo majhen delež (3%) pa predstavljajo knjižnice, ki sezname prenavljajo, dopolnjujejo,
zamenjujejo ali kako drugače preoblikujejo celo mesečno.
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Slika 8: Časovna prenova seznamov
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10.1.4.1 Obseg priporočilnih seznamov

Ugotovili smo že, da ima kar precejšen odstotek knjižnic več različnih priporočilnih
seznamov, kar ponovno potrjuje zavzetost in pridnost vseh, ki sodelujejo pri njihovem
nastanku.
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Slika 9: Obseg priporočilnih seznamov

Hkrati pa nas je zanimalo, kakšno število naslovov knjig obsegajo njihovi seznami. Dobra
polovica vprašanih (59%) je odgovorila, da je na seznamih do 20 knjig, četrtina ima
sezname dolge do 30 knjig in 16% je takšnih, ki oblikuje daljše sezname z več kot 30
naslovi knjig.
Kot daljše sezname smo označili tiste, ki obsegajo nad 30 naslovov knjig, krajše pa
tiste z od 20 do 30 naslovi. Ugotovili smo, da med številom seznamov na knjižnico in
njihovim obsegom ni pomembne povezave. Pri 44 (56%) knjižnicah smo zabeležili, da
oblikujejo sezname z do 20 naslovi. Kljub temu, da gre za krajše sezname, je 12 (27%)
vprašanih navedlo, da imajo en sam priporočilni seznam. 35 (44%) knjižnic pa ima
sezname z do 30 ali več kot 30 knjigami. Pri tej skupini je 9 (29%) anketiranih odgovorilo,
da imajo ne glede na število vključenih knjig en sam seznam.
Z naslednjim vprašanjem glede uporabnosti seznamov s stališča učencev (slika 10)
se to še potrjuje, saj je kar 40% vprašanih knjižničarjev odgovorilo, da učenci najraje
posegajo po krajših seznamih (do 30 naslovov), ki so oblikovani s točno določenim
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namenom (npr. po tematiki, žanru…), sledi skupina več daljših z namenom pripravljenih
seznamov (31%), nato daljši po različnih zvrsteh (poezija, poučne …) pregledno razdeljeni
seznami (20%), le majhen odstotek (9%) predstavljajo knjižnice, ki zagovarjajo en sam
seznam knjig, na katerem so naslovi naključno pomešani.

En daljši pomešano
9%
Več daljših
31%

En daljši ločeno po
zvrsteh
20%

Več krajših
40%

Krajši = do 30 knjig
Daljši = <30 knjig
Slika 10: Uporabnost priporočilnih seznamov

10.1.5 Izhodišča za oblikovanje priporočilnih seznamov
Cilj naše raziskave je priti do uporabnih napotkov namenjenih v pomoč knjižničarjem in
drugim, ki sodelujejo pri oblikovanju priporočilnih seznamov. Pri načrtovanju ankete smo
predvidevali, da mnoge knjižnice sezname že pripravljajo in tudi uporabljajo. Ker pa je
ključ do uspešnega zaključka neke naloge dobro načrtovano delo, nas je zanimalo, čemu
pri sestavljanju bralnih seznamov že v izhodišču namenijo največ pozornosti. Prosili smo
jih, da po pomembnosti razvrstijo naslednjih sedem predlaganih kriterijev:


starostni skupini otrok, ki ji je seznam namenjen,



kakovosti knjig,



popularnosti knjig,



aktualnosti teme, ki jo delo obravnava,



žanru,



namenu oziroma tematski usmerjenosti seznama,
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zastopanosti domačih in tujih avtorjev.
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Slika 11: Pomembnost kriterijev

10.1.5.1 Poznavanje vsebin književnih del

Kriterije so razvrščali po pomembnosti s števili od 1 do 7, pri čemer je 1 pomenilo
najbolj pomembno, 7 pa najmanj pomembno. Rezultati so pokazali (slika 11), da je v
večini primerov (74%) prvi najpomembnejši kriterij starost otrok, ki jim bo seznam
namenjen. Naslednji kriterij, ki ga anketiranci uvrščajo med najpomembnejše, je
pričakovano kakovost knjig (56%), sledi žanr (41%), namen oziroma tematska usmerjenost
seznama (38%) ter kot po mnenju vprašanih popolnoma enakovredna kriterija
zastopanost domačih in tujih avtorjev ter aktualnost teme, ki jo knjiga obravnava (35%).
Največ anketiranih pa je na zadnje mesto postavilo kriterij popularnost knjig.
Velikokrat se med ljudmi pojavljajo vprašanja, ali knjižničarji preberejo vse knjige, ki jih
priporočajo svojim bralcem. Ponudba s strani založnikov je v preteklosti iz leta v leto
naraščala, danes pa ostaja na nivoju približno tisoč naslovov letno. Priprava priporočilnih
seznamov je na nek način tudi ločevanje ''zrnja od plev''. Verjamemo, da knjižničarji
ogromno berejo, da so s srcem pri knjigah in da jim nikoli ni žal časa zanje. Vemo pa tudi,
da imajo knjižničarji, kar nekaj bolj ali manj uporabnih pomagal, s pomočjo katerih se
lahko odločijo o primernosti knjige za uvrstitev na priporočilni seznam.
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Slika 12: Branje v sezname vključenih knjig

Težko si je predstavljati, da lahko svojo odločitev utemeljiš, ne da bi knjigo
podrobneje spoznal oziroma jo prebral. Pa vendar vemo, da je delovni urnik sodobnega
šolskega knjižničarja natrpan s številnimi obveznostmi od obdelave, izposoje gradiva do
svetovanja uporabnikom in izvajanja knjižnično informacijskih znanj. V anketo vključene
knjižničarje smo torej povprašali, ali se jim zdi pomembno, da knjige, ki jih vključijo v
sezname, tudi dejansko preberejo.
Kar 81% vprašanih je odgovorilo (slika 12), da knjige preberejo, ker le tako lahko še
dodatno svetujejo posameznemu bralcu, 11% to naredi, ker menijo, da učenci to od njih
pričakujejo, 1% je odgovoril, da preberejo le nekatere med njimi, 7% v anketo vključenim
knjižničarjem pa se to ne zdi potrebno, ker imajo priporočilne sezname in je to samo po
sebi dovolj.

10.1.6 Pomembnost različnih dejavnikov pri oblikovanju seznamov

Vsako leto izide kar zajetno število mladinskih knjig, med katerimi pa je po mnenju
strokovne skupine Pionirske, ki vrednoti kakovost knjig, le tretjina takih, ki še zadošča
kriterijem kakovosti. Čeprav je včasih slišati, da je bolje brati nekaj kot nič, se s tem ne
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moremo strinjati, saj trditev deluje v nasprotju z razvijanjem bralne kulture in bralne
zmožnosti vsakega mladega bralca. Prav tako so bralni nasveti v obliki priporočilnih
seznamov mlademu bralcu ponujeni kot neke vrste orientacija, ki jim omogoča, da se
znajdejo med množico leposlovnih del, da si uspejo poiskati pravo knjigo, ki jim bo nudila
bralni užitek in jih ne bo obremenjevala.
Pomembno je, da imajo knjižnice kakovostna sodobna dela, katera mladim
bralcem prinašajo sodobna sporočila, ki so jim blizu in se z njimi lažje poistovetijo. Namen,
ki ga želimo doseči s svetovanjem mladim bralcem, ni, da bi si knjige zgolj izposodili in
prebrali, ampak, da bi branje vzljubili in ga sprejeli kot del svojega vsakdanjika. Kropp
(2000, str. 144) pravi, da bistvena ''nevarnost, ki preži na naše otroke v obdobju
mladostništva, ni v tem, da bodo izgubili bralne sposobnosti, marveč, da jih bodo nehali
uporabljati''. To pa naj se ne bi dogajalo, zato je pri sestavljanju priporočilnih seznamov
poleg dejavnika kakovosti dobro upoštevati tudi druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na to,
ali si bo mladi bralec pri svojih bralnih odločitvah pomagal tudi s seznami. Seznami naj bi
bili mlademu bralcu dobrodošel pripomoček, ki bi mu na privlačen in pregleden način
nudili pomembno informacijo o literarnih delih, ki jih je vredno prebrati. Kot opozarja
tudi Krashen (2009) je najlažje trditi, da učenci, če nočejo, nikakor ne bodo brali. Pa
vendar, če se jim ponudili zanje dovolj zanimivo literaturo, bodo.
S tega vidika nas je zanimalo, kateri dejavniki so po mnenju knjižničarjev odločilni
in jih je nujno potrebno upoštevati pri oblikovanju priporočilnih seznamov, da bodo le-ti
dovolj zanimivi za mlade bralce. Da bi anketiranci lahko svoje mnenje natančneje izrazili,
smo jih povabili, da pri vsakemu od ponujenih dejavnikov na lestvici od 1 do 5 označijo,
kako pomembni se jim zdijo pri nastajanju priporočilnega seznama. Za oceno dejavnikov
so imeli na razpolago ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se
jim dejavnik zdi nepomemben. Vsaka višja ocena pa je pomenila, da dejavniku posvečajo
večjo pozornost in tako vse do ocene 5, ki dejavniku prisoja najvišjo stopnjo pomembnosti
ter je po mnenju anketiranca odločilnega pomena pri urejanju priporočilnih seznamov
knjig.
V presojo smo jim ponudili naslednjih enajst dejavnikov:


kakovost knjige,



izvirnost seznama,
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preglednost in urejenost seznama,



uveljavljenost avtorja na knjižnem področju,



vključenost novitet,



vključenost knjig domačih avtorjev,



vključenost knjig tujih avtorjev,



upoštevanje priznanja zlata hruška,



aktualnost knjig glede na zanimanje otrok,



zapis knjig z vsemi potrebnimi podatki,



lepa grafična podoba seznama.
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Tabela 1 v odstotkih predstavlja dobljene rezultate, ki potrjujejo, da se vprašanim prav
noben dejavnik ne zdi tako nepomemben, da bi ga pri oblikovanju priporočilnih seznamov
enostavno izključili.

Preglednica 1: Pomembnost dejavnikov v (%)
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Dobljene rezultate smo nato zaradi boljše interpretacije razvrstili v tri skupine in jih
označili z ''nepomembno'', ''pomembno'' in ''zelo pomembno'', kar prikazuje slika 13.
Kot najpomembnejši dejavnik so anketirani z veliko večino (96%) izpostavili
kakovost v seznam vključenih literarnih del. Med najpomembnejše dejavnike prištevajo še
preglednost in urejenost seznama (79%), vključenost novitet (76%), sledi aktualnost knjig
oz. njihove vsebine glede na zanimanje otrok (75%), vključenost del domačih avtorjev
(67%) in upoštevanje priznanja ''zlata hruška'' (61%).
Med manj pomembne dejavnike pa so se uvrstili: zapis knjig z vsemi potrebnimi
podatki (31%), uveljavljenost avtorja (27%), lepa grafična podoba seznama (18%) ter
izvirnost seznama (15%). Zanimivo je, da se je skoraj petina (19%) vprašanih odločila, da je
priznanje ''zlata hruška'' nepomembno oziroma malo pomembno pri umestitvi knjige na
priporočilni seznam.

Stopnja pomembnosti v %
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Slika 13: Stopnja pomembnosti dejavnikov
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10.1.7 Katere bistvene podatke o knjigah naj vsebujejo seznami

Knjižničarji se zavedajo, da je za hitro najdenje knjige v knjižnični zbirki zelo
pomembno, da je opisana z vsemi potrebnimi podatki. Ali pa je to res potrebno, oziroma,
s katerimi podatki imajo v knjižnicah anketiranih opisane knjige na priporočilnem
seznamu, pa je naslednje vprašanje, ki nas je zanimalo.
Vsi vprašani so navedli, da njihovi seznami vključujejo avtorja in naslov knjige. Le
11 % v svoje sezname vključi tudi kraj izdaje, založbo ter leto. Malenkost več (13%) jih
knjigam na seznamu doda oznako za žanr, 1% pripiše število strani in prav tako 1% tudi
fotografijo naslovne strani knjige. Majhen odstotek (4%) na seznamih dodaja knjigam tudi
anotacije. Vprašanje je dopuščalo, da še sami pripišejo morebitno vrsto podatka, ki jo
njihov seznam vsebuje, v naboru možnosti pa ga ni. Tako je 8% vprašanih dalo enoten
odgovor, da imajo dodatno pripisano še postavitev v knjižnici, nekateri celo v barvi oznak
na policah. Naveden pa je tudi odgovor, da podatkom o knjigi dodajo tudi knjižno zbirko, v
kateri so izšle.

Slika 14: Katere podatke o knjigah vsebujejo priporočilni seznami
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10.1.7.1 Knjižne anotacije

Anotacije ali opombe o vsebini so izvlečkom podobna kratka besedila, ki
spremljajo bibliografski opis. Od izvlečkov se ločijo po tem, da izvlečki nikoli ne vsebujejo
informacij, ki ne bi izhajale iz dela samega. Anotacije pa se lahko nanašajo na obliko
knjige, njeno vsebino, ustvarjalca in lahko prinašajo informacije tudi iz drugih virov
(Šauperl et al., 2007).
Gre torej za zgoščeno predstavitev knjige. Knjižničarji jih (če jih) dodajajo z
namenom, da bi učence motivirali za branje in jih opozorili na kakovostna literarna dela.
Dejansko pa pisanje anotacije zahteva kar precej dela, predvsem pa časa, saj jo je
nemogoče napisati brez, da bi besedilo tudi prebrali. Anotacija bralcu vedno nekaj
obljublja bodisi lagodno branje, stalno akcijo, romantiko torej nekaj kar bralca zapelje, da
poseže po knjigi. Predstavlja mu pomembno informacijo, ki vpliva na njegovo bralno
odločitev, saj je pisana z namenom, da prikaže tisto najboljše v knjigi, torej tisto, v čemer
bi bodoči bralec lahko najbolj užival (Saricks, 2012).
Res je, da jih na seznamih dostopnih na internetu ni prav pogosto opaziti. Torej
nas je glede anotacij zanimalo, kakšno je mnenje v anketo vključenih knjižničarjev,
predvsem pa, ali jih njihovim seznamom že dodajajo. Pokazalo se je, da jih večina (82%)
na sezname ne dodaja, pri ostalih 18% pa anotacije so.

Slika 15: Prisotnost anotacij
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V prid anotacijam pravijo, da učenci lažje razumejo prebrano vsebino, da na tak
način opozarjajo oklevajoče bralce na lažje berljive knjige, da jim tako predstavljajo
vsebine novitet, da jih tako spodbujajo k branju ter da jim pomagajo pri bralni odločitvi.
Naleteli smo tudi na odgovor, da oblikujejo poseben seznam poimenovan ''Bralci
bralcem'', katerega obvezen del so anotacije, ki pa jih pišejo bralci sami.
Med anketiranimi knjižničarji pa je veliko več takšnih, ki se z anotacijami ne
ukvarjajo. Zakaj ne? Najpogostejši odgovor je, da anotacije naredijo sezname preobsežne
in zato nepregledne ter, da je primernejše individualno osebno svetovanje bralcu, ki od
seznama ne pričakuje ničesar drugega kot kratko informacijo o knjigi. Menijo, da učenci
anotacij ne bi brali in je bolje, da se o vsebini knjige pogovorijo z vrstniki, učitelji ali
knjižničarjem. Kar pogost odgovor je tudi, da jih ne dodajajo zaradi časovne stiske ali da o
tem sploh še niso razmišljali. Nekateri so tudi mnenja, da je kratka vsebina že na zadnji
platnici knjige, kar se jim zdi popolnoma dovolj. Je pa kar nekaj takih, ki se jim anotacije
zdijo dobrodošel pripomoček in jih nameravajo uvesti. Nekako pa ne moremo razumeti
sicer enega samega anketiranca, ki nam sporoča, da anotacij ne dodajajo zaradi
varčevanja s papirjem.

10.1.8 Pregledni in priporočilni seznami Pionirske – centra za mladinsko književnost in
knjižničarstvo

Saricksova (2005) poudarja, da je delo in razvoj bralnih seznamov zelo koristna
dejavnost, ne glede na to, koliko ljudi je pri tem vključenih. Da pa ne glede na to, ali
knjižničarji preberejo številne knjige ali zgolj nekatere izmed njih, se je dobro opreti tudi
na vse druge vire, ki bralcu avtorja in njegovo delo čim bolj približajo.
V Sloveniji so takšen zelo pomemben vir priporočilni in pregledni seznami
Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Pionirska je ob pomoči
strokovnjakov iz vse Slovenije že pred več kot tremi desetletji pričela z vrednotenjem
knjižne produkcije za otroke in mladino. Statistika prikazana v priročnikih Pionirske kaže,
da v zadnjih nekaj letih v Sloveniji izide okrog tisoč knjig namenjenih otrokom in mladini.
Ker je obseg izdanih knjig predvsem v zadnjem desetletju močno narastel, so sčasoma
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izdelali pregledno kakovostno lestvico, po kateri knjige razvrstijo v pet kategorij, ki so jih
poimenovali:


''zlata hruška'' – najvišja stopnja kakovosti,



''opazno dobra knjiga'' – visok kakovostni razred,



''dobra izdaja'' – knjige, ki jih še priporočajo v branje,



''pomanjkljiva izdaja'' – založniško nedodelane, a neškodljive,



''pogrešljiva izdaja'' – zgrešeno zastavljene.
Poleg vrednotenih so v priročniku predstavljene tudi ostale izdaje knjig, ki pa jih iz

različnih razlogov ne ocenjujejo (npr. ponatis, pol učbenik ipd.) (Lavrenčič Vrabec, Mlakar
in Zadravec, 2010). Že bežen pregled seznama kaže, da je po oceni Pionirske med knjižno
produkcijo enega leta veliko pogrešljivih izdaj, ki pa se na prodajnih lestvicah lahko
uvrščajo zelo visoko. Enako opažanje prihaja tudi s strani anketiranca, ki ugotavlja, da je
bila njihova odločitev o ukinitvi ene izmed vrst internih priporočilnih seznamov napačna in
da bi jih zaradi izdaj manj kvalitetne literature, na katero opozarjajo ravno v seznamih
Pionirske, veljalo ponovno uvesti.
Priporočilni in pregledni seznami Pionirske so od leta 1999 samostojne publikacije
izbora knjig, ki pokrivajo produkcijo knjig za preteklo leto. Njihova največja prednost je v
strokovnem presojanju in poudarjanju kakovostnih mladinskih leposlovnih del. So
dobrodošel pripomoček, ki podaja smernice za prostočasno pa tudi obvezno domače
branje, ki ga izbirajo učitelji pri pouku slovenščine. Še toliko bolj pomembna opora so
mnogim šolskim knjižničarjem, ki bi se zaradi pomanjkanja časa veliko težje znašli med
obsežno knjižno ponudbo ter posledično sprejemali napačne odločitve pri nabavi in
svetovanju bralcem, kar pa ne velja za vse.
Rezultati so namreč pokazali (slika 16), da kar 10% sodelujočih v anketi preglednih
in priporočilnih seznamov Pionirske ne pozna, vsi ostali (90%) pa so z njimi seznanjeni.
Eden od anketiranih nam sporoča: ''Jih imam, jih pregledam, so mi v pomoč pri nabavi in
pri vrednotenju.''
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Slika 16: Poznavanje seznamov Pionirske

Nadalje ugotavljamo (slika 17), da se 11% vprašanih pri pripravljanju lastnih
bralnih seznamov vedno močno opira na priporočilne sezname Pionirske, 68% si z
njihovimi seznami pomaga predvsem, kadar gre za presojo kakovosti knjige, 21% pa jih je
mnenja, da je presoja, ali se bo neka knjiga znašla na seznamu priporočenega branja,
vedno v domeni tistega, ki seznam oblikuje.

Slika 17: Uporaba seznamov Pionirske
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10.1.8.1 Priznanje ''zlata hruška''

Znak ''zlata hruška'' se v priročnikih Pionirske začne pojavljati v letu 2007 kot
oznaka za najvišjo kakovostno stopnjo, ki jo lahko prejme književno delo. Sam vrh
predstavljajo knjige ocenjene s tremi zlatimi hruškami, ki se postavljajo ob bok nagradam,
kot so desetnica, večernica ipd.

Slika 18: Priznanje ''zlata hruška''

V letu 2011 pa so prvič podelili tudi priznanje ''zlata hruška'' za najbolj kakovostne
knjige izmed knjižne produkcije celega koledarskega leta. Prejelo ga je približno 10%
celoletne knjižne produkcije oziroma približno 100 naslovov.
Za potrebe naše raziskave nas je zanimalo, ali knjižničarji vedo, kaj je priznanje
''zlata hruška''. Med dobljenimi odgovori (slika 18) je bilo zgolj 4% takšnih, ki ne vedo, s
kakšnim namenom se to priznanje podeljuje.
Ostalih 96% pomen znaka in priznanja ''zlata hruška'' pozna in ga tudi upošteva, ko
se odločajo, katere naslove bodo uvrstili na svoje priporočilne sezname.
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10.1.9 Uporaba priporočilnih seznamov pri učencih po oceni knjižničarjev

Vsak otrok je samosvoja osebnost, ki se razvija in odrašča drugače, kot bi si odrasli
morda želeli in pričakovali. Potrebujejo različne spodbude na različnih področjih in tudi v
povezavi z branjem. Lahko so jih deležni od prijateljev, vrstnikov pa tudi od učiteljev,
knjižničarjev in drugih zanje pomembnih odraslih ljudi.

Slika 19: Učenci in uporaba priporočilnih seznamov

Knjižnice pa jim ponujajo še priporočilne sezname, ki se z osebnimi nasveti prej
omenjenih oseb lahko prekrivajo ali pa tudi ne. Zanimalo nas je, koliko po mnenju
knjižničarjev, učenci glede na to, da informacije o knjigah dobivajo iz različnih virov, kljub
vsemu uporabljajo priporočilne sezname, ki jih nudijo knjižnice. Raziskava je pokazala, da
po mnenju anketiranih (slika 19) priporočilne sezname 86% učencev uporablja pogosto ali
celo zelo pogosto, 11% je takšnih, ki po seznamih le redko posežejo, le 4% pa tistih, ki
seznama nikoli ne pogledajo.

10.2 REZULTATI ANKETE IZVEDENE MED UČENCI TRETJEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE

V anketi je sodelovalo 262 učencev tretjega triletja osnovne šole, od tega 129
(49%) fantov in 133 (51%) deklet. Med njimi je bilo 121 učencev sedmega, 78 učencev
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osmega in 63 učencev devetega razreda. Anketo je izpolnjeval vsak drugi učenec v
razredu.
V vzorec smo naključno skoraj povsem enakovredno zajeli tako dekleta kot fante,

Slika 20: Sodelujoči učenci

glede na razred pa je v anketi sodelovalo 46% sedmošolcev, 30% osmošolcev in 24%
devetošolcev (slika 20).
Učenci

so anketo izpolnjevali

v šoli ob prisotnosti učiteljev, torej anketnih

vprašalnikov niso odnašali domov. Tako smo dosegli, da smo dobili dokaj velik vzorec. Za
reševanje ankete so imeli na razpolago dovolj časa, da so lahko razmislili o svojih
odgovorih. Izpeljana je bila v enakem obdobju, kot so jo izpolnjevali tudi knjižničarji, se
pravi pred pričetkom zimskih počitnic oziroma v sredini meseca februarja 2013.

10.2.1 Obisk šolske knjižnice in branje

Sodobno opremljena šolska knjižnica predstavlja kulturno in informacijsko središče
šole, ki spodbuja otrokov raziskovalni duh in samostojno učenje. Je del šole, kjer se učenci
družijo ob različnih medijih od knjig, preko revij, avdio in video gradiv ter tudi
računalnikov. Prioriteto ima seveda predvsem druženje ob knjigah in s knjigo. Vendar pa
različne raziskave kažejo, da kljub vsem prizadevanjem knjižničarjev in drugih pedagoških
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delavcev na šoli, učenci s prehodom v višje razrede, vse manj berejo. Ker pa vemo, da je v
času, ko učenci nimajo pouka, s strani strokovnih in pedagoških delavcev njihov obisk
šolske knjižnice zelo zaželen, ne pa tudi obvezen, nas je zanimalo, kako pogosto jo učenci
dejansko obiskujejo in tudi koliko berejo.

Slika 21: Obisk šolske knjižnice

Ugotovili smo (slika 21), da skoraj tretjina (30%) v knjižnico prihaja enkrat do
dvakrat na teden, 15% vprašanih pa celo več kot dvakrat na teden. 23% jih knjižnico
obišče največ enkrat na mesec, 26% pa se jih za obisk odloči le, če jim učitelji dodelijo
obvezno domače branje, seminarsko nalogo ali drugo vrsto naloge, za katero potrebujejo
gradivo iz knjižnice. Med vsemi učenci vključenimi v raziskavo je tudi 6% takšnih, ki v
šolsko knjižnico sploh ne hodijo.
Nadalje nas je zanimalo, kako so v posameznih deležih pogostosti obiskovanja
šolske knjižnice učenci zastopani glede na spol.
Potrdilo se je že večkrat ugotovljeno dejstvo (slika 22), da so, v primerjavi s fanti,
dekleta veliko pogostejše obiskovalke šolske knjižnice, saj jo vsaj enkrat do dvakrat na
teden obišče kar 26% deklet, medtem ko je takšnih fantov le 5%. Strokovnjaki to
pripisujejo dejstvu, da dekleta tako telesno kot čustveno hitreje dozorevajo, da veliko prej
začnejo razmišljati o sebi, o problemih odraščanja in o svojem odnosu do okolice.
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Sullivan (2010) pravi, da fantje potrebujejo izčrpnejši bralni nasvet ravno zato, ker
je njihov razvoj v povprečju počasnejši kot pri dekletih, kar tudi pojasni, zakaj je enako
zahtevna knjiga za fante velikokrat pretežka, za dekleta pa ne. Rešitev je v spodbujanju
širšega nabora knjig, med katerimi so tudi manj zahtevne, ki so fantom razumljivejše in
bolj privlačne, kar je hkrati pogoj, da bodo branje doživeli kot prijetno izkušnjo. Čeprav
tega ne moremo posploševati na vse otroke, je jasno, da je veliko več fantov, ki neradi
berejo. Ravno zato opozarja, da branje fantov ne bi smeli povezovati samo z branjem
knjig, ampak jim kot enakovredno priznavati tudi branje nelinearnih besedil v obliki
stripov, revij, časopisja pa tudi nekaterih spletnih strani.
Zanimiva je ugotovitev, da več kot dvakrat na teden v knjižnico prihaja približno
enako število deklet kot fantov. Verjetno gre za tiste najbolj zavzete sicer pa manj
številčne bralce, ki so pravi knjižni molji in jim knjiga predstavlja prvovrstno razvedrilo.
Približno enkrat mesečno se za obisk knjižnice odloči 14% fantov in 9% deklet
medtem ko 15% fantov in 11% deklet v knjižnico prihaja le v povezavi z zahtevami
učitelja, bodisi da potrebujejo literaturo za različne vrste seminarskih nalog, plakate ipd.
ali pa za obvezno domače branje. Najmanjši odstotek med anketiranimi pa predstavlja 2%
deklet in 4% fantov, ki v knjižnico sploh ne hodijo. Vzroki so verjetno zelo individualne
narave in jih za potrebe naše naloge nismo raziskovali.

Slika 22: Primerjava med dekleti in fanti - obiskovanje knjižnice v %
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10.2.1.1 Razlike v branju med dekleti in fanti

Na podlagi vprašanja, koliko svojega prostega časa učenci namenijo branju, smo
prišli do ugotovitve, da 18% učencev bere zelo veliko, kar 46% pa le občasno.

Slika 23: Pogostost branja

Malo manj kot tretjina se jih za branje odloči samo, kadar to od njih zahtevajo učitelji, 6%
vprašanih pa se branju izogiba ne glede na posledice, ki takšni odločitvi lahko sledijo (slika
24).

Slika 24: Primerjava pogostosti branja med fanti in dekleti v %
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Rezultati tudi kažejo, da dobra tretjina deklet (35%) bere zelo veliko, medtem ko je
takšnih fantov le 24%. Prav tako je tudi med občasnimi bralci več deklet (47%) kot fantov
(37%). Po drugi strani pa je med tistimi, ki berejo samo, kar je obvezno, veliko več fantov
(30%), prav tako pa je fantov več tudi med nebralci.
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Slika 25: Primerjava pogostosti branja med razredi

Primerjalno med posameznimi razredi pa smo ugotovili, da na splošno največ berejo
učenci sedmih razredov. Med osmošolci se kaže kar precejšen upad za branje, ki pa se pri
devetošolcih spet nekoliko zviša.

10.2.2 Bralni nasveti

Mladostniki, tudi kadar gre za branje knjig, najraje upoštevajo nasvete svojih
vrstnikov, prijateljev ali sošolcev. Pogosto pa se obračajo tudi na druge odrasle, ki bi jim
znali priporočiti dobro čtivo. Dickey, J. in Jones, P. (1994) menita, da je treba tovrstne
priložnosti dobro izkoristiti in svetovati mlademu bralcu v skladu z njegovimi pričakovanji.
Zato jim ne ponujati knjig zgolj zato, ker v sebi nosijo močno sporočilo, ampak jim
predlagati takšne knjige, ki jih bodo sposobni prebrati, jim bodo razumljive in zanimive. Le
tako jih bomo trajno pritegnili v svet branja.
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Slika 26: Priljubljenost bralnih nasvetov v %

V naši raziskavi se je pokazalo (slika 26), da se po bralni nasvet več kot polovica
mladostnikov (54%) obrača na svoje sovrstnike. Na drugo mesto postavljajo priporočilo
učitelja (30%), sledi uporaba priporočilnega seznama (28%), razstava novitet (26%) in
priporočilo knjižničarja (23%). Najmanj kompetentni za dajanje bralnih nasvetov pa so po
mnenju učencev njihovi starši. Po tovrstno priporočilo bi se namreč nanje obrnilo
najmanjše število vprašanih oziroma zgolj 21% učencev.

10.2.3 Poznavanje priporočilnih seznamov pri učencih

Priporočilni seznami knjig učencem ne predstavljajo nekaj neznanega (slika 27), saj
jih pozna kar 96% anketiranih učencev. Vedo tudi, kakšne vrste bralnih seznamov imajo
na njihovi šoli. Močno prednjačijo priporočilni seznami za bralno značko, s katerimi je
seznanjenih 72% vprašanih učencev. V veliko manjšem odstotku (17%) vedo za lestvice
najbolj branih knjig, le posamezni učenci pa omenjajo sezname novitet (5%) in tematske
priporočilne sezname (npr. ob prihodu novega leta, drugih praznikov, počitnic…) (2%).
Presenetljivo je, da učenci najslabše poznajo priporočilne sezname za eko bralno značko
(1%), za katero slovenski osnovnošolci tekmujejo že kar nekaj let. Eko bralna značka je
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sicer tematsko usmerjena bralna dejavnost netekmovalnega značaja in temelji na
prostem izboru ekološko usmerjenih knjig.
Poleg naštetih učenci omenjajo še sezname za bralne značke v tujih jezikih, vendar
pa so to kratki seznami obveznih knjig, ki so predpisani s strani organizatorja tekmovanja,
in jih kot take ne moremo prištevati med priporočilne sezname.

Slika 27: Seznanjenost učencev z vrstami priporočilnih seznamov

Glede na to, da učenci večinoma poznajo priporočilne sezname, nas je zanimalo,
ali vedo, kje vse si jih lahko ogledajo. Rezultati kažejo (slika 28), da si več kot polovica
učencev (68%) sezname ogleda ob obisku knjižnice. Glede na dostopnost in razširjenost
interneta med mladimi se zdi, da so idealno mesto za objavljanje priporočilnih seznamov
knjig spletne strani šol. Takšne spletne sezname bi lažje sproti posodabljali z novostmi, jim
sproti ali naknadno dodajali opombe o vsebini, fotografije naslovnic ipd.
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Slika 28: Objava priporočilnih seznamov knjig

Raziskava pa je dala zanimive rezultate, ki kažejo, da si sezname objavljene na šolskih
spletnih straneh ogleda le 14% učencev, taistih učencev, ki so sicer v velikem številu
vsakodnevni uporabniki interneta. 4% vprašanih si sezname ogleda na oglasnih deskah,
14% učencev pa navaja, da seznam vsak posameznik vsakoletno dobi v roke in ga tako
lahko ima stalno pri sebi.
Vsekakor drži, da tudi dobra in raznovrstna dostopnost priporočilnih seznamov usmerja
mlade uporabnike h kakovostnejšim knjigam, ki bi jih sicer mogoče prezrli. Zelo težko je
namreč ugotoviti, kaj je tisto, kar mladega uporabnika dejansko pritegne k neki knjig.
Nanizane v obliki priporočilnega seznama sicer predstavljajo ožji izbor, pri katerem pa
ima vseeno končno besedo bralec. Da jim je taka oblika bralnega svetovanja všeč, potrjuje
68% anketiranih učencev, ki so si v preteklosti tudi že pomagali z bralnimi seznami.

10.2.4 Uporaba priporočilnih seznamov v praksi

V zadnjem času se vedno bolj poudarja, da so učenci veliko bolj motivirani za
branje, če si knjige lahko izbirajo prosto po svojem okusu in interesih. Vendar pa se tudi
tukaj lahko skrivajo določene pasti, ki se kažejo v tem, da lahko povsem prost izbor knjig
motivacijo za branje zmanjša namesto, da bi jo dvigoval. Bucikova (2006, str. 132) celo
opozarja, da '' če učenci ne poznajo strategij, kako poiskati knjigo, ki jih zanima, ali knjigo,

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

61

ki jo potrebujejo v dani situaciji, so ob ponujeni možnosti izbire prej negotovi in
prestrašeni kot motivirani''.
Učenci torej pričakujejo in potrebujejo bralne nasvete, ki pa so učinkoviti le, če se
skladajo z njihovim bralnim okusom in interesi. Knjižničar v vlogi bralnega svetovalca
lahko velikokrat hitro ugotovi, da zgolj branje in pogovarjanje z učenci o knjigah ne
prinaša konkretnih rezultatov, ki bi vodili v izposojo knjig.
Namen seznamov ni, da bi si na njihovi osnovi izdelali nek individualni bralni načrt,
ampak zato, da bi bralce opozorili na pomembne knjižne novosti pa tudi na dela
sodobnih, v svetu priljubljenih avtorjev, ki pa so bralcem manj znani (Saricks, 2005).

Slika 29: Uporaba priporočilnih seznamov pri učencih

Marsikateri učenec torej potrebuje pomoč ali pa vsaj oporo pri svojih bralnih
odločitvah in mnogi jo najdejo tudi v priporočilnih seznamih, saj dobra tretjina vprašanih
priznava, da se s pomočjo priporočilnega seznama mnogo lažje odločijo, katero knjigo
bodo prebrali, veliko (45%) pa jih sezname vsaj občasno pregleduje.
Vsak priporočilni seznam naj bi upošteval tudi določeno stopnjo kakovosti
književnih del, ki jih ponuja svojim bralcem. Franček Bohanec (1958) je že pred več kot
petdesetimi leti zapisal, da za kakovostne lahko označimo le tiste knjige za otroke, ki
jemljejo otroka kot odraslega bralca, kakor človeka v malem, ki mora v knjigi najti dovolj
hrane za svojo bujno domišljijo in čustvovanje, ki je pri otrocih veliko močnejše kot pri
odraslem človeku.
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Ko smo učence povprašali, ali je knjiga s priporočilnega seznama hkrati tudi
kakovostna knjiga, so bili odgovori zelo deljeni. Namreč, malo manj kot polovica učencev
(49%) je mnenja, da že sama uvrstitev knjige na priporočilni seznam zagotavlja določeno
stopnjo kakovosti literarnega dela, medtem ko preostali niso takšnega mnenja. Zakaj se
torej v tolikšnem številu odločajo za redno ali občasno uporabo priporočilnih seznamov
knjig? Znano je, da strokovnjaki pripisujejo zelo velik pomen temu, da je učencem
omogočen prost izbor knjig bodisi popolnoma samostojen ali s pomočjo priporočilnega
seznama. Priložnost za izbiro jim daje večji občutek avtonomnosti in svobode, ki se kaže
tudi v večjem interesu in užitku za branje, tako, da izbirajo in prebirajo celo veliko
zahtevnejšo literaturo, kot bi jo od njih sicer pričakovali (Bucik, 2006).
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Slika 30: Razlogi za uporabo priporočilnih seznamov

Tako je več kot polovica učencev (55%) prepričana, da jim seznami ponujajo izbor
knjig, ki ustreza njihovi starosti in s tem njihovim bralnim sposobnostim, 27% pa jih meni,
da se pri pripravljanju seznamov gleda tudi na kakovost predlaganih tekstov. Manjši
odstotek vidi v seznamih bližnjico do izbire knjig s sodobno tematiko ali pa so jim na tak
način predstavljene knjižne novitete, ki zbujajo njihovo radovednost in vedoželjnost.
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Slika 31: Seznami kot spodbuda za obisk knjižnice

Da lahko dobro pripravljeni priporočilni seznami spodbujajo učence k obisku šolske
knjižnice (slika 31) se strinja kar 72% učencev in sicer iz dveh razlogov. Za 30% učencev
zato, ker v njih najdejo oporo in pomoč pri izbiri literature, 42% pa, ker so prepričani, da
so na seznamih dobre knjige, ki jih je vredno prebrati.

10.2.5 Obseg priporočilnih seznamov in vključenost knjig v zbirko šolske knjižnice

Pregledni in priporočilni seznami, ki jih pripravlja Pionirska, vsekakor ponujajo
celovit pregled nad produkcijo mladinskih knjig po posameznih letih, kar pa je za učence
kot najštevilčnejše uporabnike šolske knjižnice preobsežno. Največkrat nimajo niti časa še
manj pa vztrajnosti, da bi brskali in v njih iskali najustreznejše knjige za zadovoljevanje
svojih interesov, poleg tega pa obstaja možnost, da knjižnica knjige sploh nima. Kako
obsežni naj bi torej bili seznami, da bi jih mladi bralci čim več uporabljali? Slika 32
prikazuje, da skoraj polovica vprašanih učencev (48%) meni, da je seznam z 20 naslovi
knjig čisto dovolj. Menijo, da če bi jih bilo več, bi se veliko težje odločali, katere bodo
prebrali. Nekateri med njimi pravijo, da si želijo prebrati vse knjige, ki jih seznam ponuja,
kar pa ne bi zmogli v primeru, če bi jih bilo na seznamu več. Na drugi strani pa je ravno
tako številčna skupina učencev (38%), ki zagovarja nekoliko obsežnejše sezname z do 30
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knjigami in svojo izbiro argumentirajo s trditvijo ''večja je ponudba, večja je možnost
izbire'', kar zagovarja tudi ostalih 14% vprašanih, ki bi si želeli še daljše sezname.

Slika 32: Število knjig na seznamih

Čeprav seznami predstavljajo le bistvene informacije o knjigah, ki se jih priporoča v
branje, nas je zanimalo, kako pomembno je mlademu uporabniku, da si knjigo lahko
izposodi takoj ali pa vsaj ve, da jo bo v svoji šolski knjižnici lahko dobil v dokaj kratkem
času. Rezultati so pokazali (slika 33), da se kar 49% vprašanim to zdi zelo pomembno, 36%
pa pomembno.

Slika 33: Vključenost predlaganih knjig v knjižnično zbirko
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Svoj odgovor utemeljujejo s tem, da bi sicer morali po knjigo v druge knjižnice, kar pa je
lahko povezano z dodatnimi stroški (npr. prevoz), porabili pa bi tudi precej več časa. Zdi
se jim samoumevno, da če se nekaj priporoča, potem se mora to tudi nuditi. Menijo tudi,
da se knjige znajdejo na seznamu tudi zato, ker jih knjižnica enostavno ima in omogoča
njihovo takojšnjo izposojo, ne pa da jih morajo iskati drugje. Ostalih 15% si knjig ne izbira
s pomočjo seznamov in se jim vprašanje zdi brezpredmetno.

10.2.6 Pomembnost različnih dejavnikov povezanih s priporočilnimi seznami

Ugotovili smo že, da je dobra distribucija priporočilnih seznamov med učenci zelo
pomembna, kar pa ne zagotavlja tudi njihovega pregledovanja in uporabe. Učence smo
zato povprašali, kateri dejavniki so v povezavi s priporočilnimi seznami po njihovi presoji
tisti, ki najbolj vplivajo na mladega bralca, da si pri izbiri literature pomaga s priporočilnim
seznamom.

60
50
40

49

45
36

34

31

30
20

27

26

25
14

10
0

Slika 34: Pomembnost dejavnikov po mnenju učencev v %

Nanizali smo jim devet dejavnikov in jih prosili, da jih razvrstijo po pomembnosti.
Rezultati so pokazali (slika 34), da na prvo mesto postavljajo preglednost in urejenost
seznama (49%), sledi zagotovilo, da so knjige v zbirki določene knjižnice (45%), nato da so
knjige predstavljene z vsemi potrebnimi podatki (36%), da so knjige kakovostne (34%), da
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je seznam izviren (31%), da knjige obravnavajo aktualne teme (27%) ter da vključuje
novitete (26%). Kot najmanj pomembna dejavnika pa so označili večjo vključenost del
domačih avtorjev (25%) in lepo grafično podobo seznama, ki se zdi pomembna le 14%
anketiranih učencev.
V praksi se seznami, ki jih ponujajo posamezne knjižnice, lahko zelo razlikujejo.
Nekateri ponujajo zelo skope informacije o knjigah (npr. samo naslov knjige ali samo avtor
in naslov), drugi pa bolj izčrpne. Predvsem od bralcev pa je seveda odvisno, ali jim je to
dovolj. Izkazalo se je, da 69% šolskih knjižnic ponuja sezname, ki po mnenju učencev
vsebujejo vse potrebne podatke za izbiro knjige, medtem ko 31% vprašanih ugotavlja, da
je podatkov premalo. Med podatki, ki jih pogrešajo (slika 35), so se na prvem mestu
znašle anotacije (38%), potem oznake za žanr (26%), fotografije naslovnic (22%), nekateri
pa bi si želeli tudi navedbo števila strani posamezne knjige.
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Slika 35: Manjkajoči podatki

10.2.7 Sodelujoči pri sestavljanju priporočilnih seznamov knjig

Postavljalo se nam je tudi vprašanje, ali učenci vedo, kdo sestavlja priporočilne
sezname. Rezultati so pokazali, da kar 229 (87%) vprašanih učencev tovrstno delo in
odgovornost pripisuje knjižničarju, sledijo jim učitelji z le 64 glasovi (24%), vsi drugi
potencialni sodelujoči pa so dobili le malo glasov, kar je razvidno iz slike 36. Pet učencev
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meni, da sezname izdelujejo druge knjižnice, 27 učencev oziroma dobrih 10% vprašanih
pa si enostavno ne zna predstavljati, kdo bi priporočilne sezname lahko pripravljal in
urejal.
Na mesto najpomembnejše osebe, ki bi po mnenju večine učencev (92%) vedno morala
sodelovati pri pripravi priporočilnih seznamov, so učenci postavili knjižničarja.

Slika 36: Sodelujoči pri pripravi seznamov

10.2.7.1 Sodelovanje učencev pri pripravi seznamov

Mnenje vrstnikov, prijateljev, sošolcev je pri mladostnikih zelo pomembno, zato
smo jih povprašali, ali bi tudi učenci morali sodelovati pri pripravi priporočilnih seznamov
(slika 37). Dobra tretjina (33%) vprašanih meni, da bi učenci vedno morali biti prisotni in
prispevati svoje mnenje, 47% pa jih je nekoliko bolj previdnih in se strinjajo glede
sodelovanja, vendar pa menijo, da je njihovo sodelovanje odvisno od vrste seznama, ki se
ga pripravlja. Ostali (20%) menijo, da njihovo sodelovanje ni potrebno, da je to delo
odraslih, od katerih pričakujejo, da knjige poznajo mnogo bolj kot učenci, da vedo, kaj
odraščajočo mladino zanima, in da jim bodo v skladu s tem znali tudi ustrezno svetovati.
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Slika 37: Sodelovanje učencev v teoriji

Med učenci, ki so menili, da je pri pripravljanju priporočilnih seznamov potrebno tudi
njihovo sodelovanje, je 66% takih, ki bi bili pripravljeni resno sodelovati, ostali pa v delo, za
katerega menijo, da bi morali biti zraven, niso pripravljeni vložiti nikakršnega napora (slika 38).

Slika 38: Sodelovanje učencev v praksi

11 RAZPRAVA
Ustrezno svetovati bralcem pomeni poskrbeti, da bralec pride v stik s knjigami, ki
so zanj ravno prave, ki ga bodo potegnile v svet branja, zadovoljile njegove potrebe in
interese ter poskrbele, da se bo k njim vračal znova in znova. Knjižničarji, ki veliko delajo z
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mladimi, vedo, da jih bodo k branju pritegnili le, če jim bodo pomagali najti literaturo, ki
jim bo v užitek in zabavo ter jim ne bo vsiljena. Lahko bi rekli, da se je pri svetovanju
mlademu bralcu treba posvetiti predvsem trem stvarem. Najprej se je potrebno zavzeti in
odkriti, kakšni so njegovi interesi, nato poiskati knjige, ki se s temi interesi ujemajo in jih
nazadnje predstaviti bralcu tako, da bo v njih prepoznal ravno tisto, kar ga zanima ter mu
besedilo hkrati ne bo pretežko ali preobsežno. Največji problem pri tem predstavlja
pomanjkanje časa, kar je še bolj izrazito v tistih šolskih knjižnicah, kjer je zaposlen en sam
knjižničar. Učenci si v času, ko poteka pouk, obiska šolske knjižnice ne morejo privoščiti.
Ostanejo jim torej kratki petminutni odmori in pa čas pred ali po pouku, ki pa ga spet ni
na pretek. Pravila šolskega hišnega reda9 namreč omejujejo čas izven pouka, ko se učenci
lahko zadržujejo v prostorih šole. Mnogi med njimi ga koristno izrabijo tudi za obisk
šolske knjižnice. To pa je tudi skoraj edini čas, ko se lahko na knjižničarja obrnejo po
temeljitejši nasvet oziroma dodatna pojasnila o knjigah, ki so jim zanimive. Kakovosten,
izčrpen in uporaben nasvet pa lahko knjižničarji mladim uporabnikom posredujejo le, če
imajo dovolj časa, so tudi sami navdušeni nad knjigami in to navdušenje prenašajo nanje,
predvsem pa je pomembno, da tudi sami veliko berejo. Ker pa čas ni zaveznik šolskega
knjižničarja, le–ti iščejo možnosti, kako kljub vsemu ustreči željam čim večjega števila
mladih bralcev in jih tako spodbujati k branju. Glede na veliko število letno izdanih
naslovov mladinskih knjig, je jasno, da jih sproti enostavno nihče ne more prebrati. Tudi
zato si praktično vsi knjižničarji, ki smo jih zajeli v anketo, pomagajo z bolj ali manj
dodelanimi priporočilnimi seznami, ki dajejo učencem vsaj okvirne smernice, katere knjige
bi jim v skladu z njihovimi interesi lahko bile zanimive in bi jih bilo vredno prebrati. Tako
se je naše predvidevanje, da so priporočilni seznami knjig v šolskih knjižnicah že ustaljena
oblika promoviranja kakovostne mladinske literature, izkazalo za pravilno, saj je 92%
vprašanih knjižničarjev odgovorilo, da v njihovih knjižnicah oblikujejo priporočilne
sezname knjig. Ugotovitev je bila potrjena tudi s strani učencev, ki nam enako sporočajo v
kar 96%. Tako velik odstotek pritrdilnih odgovorov s strani učencev pa nam delno potrjuje
tudi drugo našo hipotezo, da večina učencev pozna priporočilne sezname knjig. Za
9

Predpisan je s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli 27. člen ( Uradni list RS, št.

75/2004).
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pravilno se je izkazala trditev tudi v drugem delu, saj večina učencev uporablja
priporočilne sezname. 79% vprašanih je namreč odgovorilo pritrdilno, in sicer jih 34%
priznava, da si redno pomagajo s priporočilnimi seznami, saj se tako mnogo lažje odločijo,
katero knjigo bodo prebrali, 45% pa si s seznami pomaga vsaj občasno.
Med priporočilnimi seznami šolskih knjižnic so vsekakor v največjem številu
prisotni priporočilni seznami za bralno značko, kar glede na veliko priljubljenost tega
gibanja med osnovnošolsko mladino niti ni presenetljivo. Po slovenskih šolskih knjižnicah
je prisotno tudi veliko število drugih raznovrstnih seznamov, ki se razlikujejo glede na
namen in tematsko naravnanost, pri čemer pa se pri njihovem oblikovanju veliko
pozornosti nameni tudi primernosti vsebin za določeno starostno obdobje. Seznami
mladega bralca nikakor ne obvezujejo k branju navedenih del. Njihova uporaba temelji na
popolnoma prostovoljni odločitvi. Stanje po slovenskih šolah kaže, da učenci sezname, ki
jih nudijo njihove knjižnice,

dobro poznajo in tudi vedo, kakšne vrste priporočilnih

seznamov imajo, kje si jih lahko ogledajo in tudi s kakšnim namenom jih pripravljajo. Torej
lahko rečemo, da so bralni seznami šolskih knjižnic kot priporočilo za branje uveljavljena
in zaželena oblika promoviranja knjig med mladimi bralci, kar ponovno potrjuje našo prvo
hipotezo. Knjižničarjeva skrb pa je objava seznamov na način, da bodo dosegli prav
vsakega učenca in ga spodbudili k obisku knjižnice.
Vsekakor oblikovanje priporočilnih seznamov ni enostavno opravilo in zahteva kar
precej vloženega dela in časa. Rezultati raziskave so pokazali, da levji delež pri
pripravljanju seznamov nosijo ravno knjižničarji, s čimer smo potrdili našo tretjo hipotezo,
v kateri smo pravilno predvidevali, da so za oblikovanje, dopolnjevanje in posodabljanje
bralnih seznamov najbolj zaslužni knjižničarji. Velikokrat jim pomagajo učitelji, občasno pa
tudi drugi strokovni delavci, kot so psihologi in specialni pedagogi, ki se veliko ukvarjajo z
odpravljanjem bralnih težav. Dodatno si pomagajo še s priporočilnimi in preglednimi
seznami Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, pa tudi s seznami
drugih šolskih in splošnih knjižnic, kar potrjuje našo hipotezo, da šolski knjižničarji poznajo
pregledne in priporočilne sezname Pionirske – centra za mladinsko književnost in
knjižničarstvo ter si z njimi tudi pomagajo pri svojem delu. Večinoma se dela ob prevzetih
seznamih lotevajo tako, da sezname enostavno prilagodijo na način, da ustrezajo
namenu, za katerega jih potrebujejo. Nekateri med njimi na sezname dodajajo še svoje
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predloge, drugi na seznamih ohranjajo le naslove, ki jih imajo vključene v svoji zbirki ali pa
jih po načelu ''bolje nekaj kot nič'' dajo v uporabo učencem nespremenjene. Glede na vse
delo, ki ga mora knjižničar opravljati, jim tega ne gre zameriti, vendar pa učenci
pričakujejo, da knjižnica knjige, ki jih priporoča, tudi ima. Tako, da s tega stališča nekako
ne moremo zagovarjati seznamov, ki so nastali kot rezultat dela zaposlenih v neki drugi
knjižnici. Res pa je, da se učence poskuša vzgajati v vseživljenjske uporabnike knjižnic in se
jih spodbuja tudi k obiskovanju splošne knjižnice v njihovem okolišu, ki so običajno tudi
bistveno bolje založene s knjigami. S tega vidika je učence dobro seznanjati tudi z
literaturo, ki pa jo lahko dobijo le izven njihove šolske knjižnice, vendar pa bi bilo v tem
primeru mogoče dobro razmisliti o posebnem seznamu ali pa bi morali takšne knjige na
seznamih že vnaprej posebej označiti.
Kot smo že omenili se priporočilni seznami pripravijo veliko lažje in hitreje, če pri
njihovem nastajanju sodeluje več ljudi različnih profilov, ki s svojimi znanji z različnih
strokovnih področij pomembno prispevajo k njihovi kakovosti in končni podobi. Vsekakor
se kaže težnja po oblikovanju timov, ki vključujejo tako knjižničarje kot učitelje, svetovalne
delavce pa tudi starejše učence, katerih rezultat skupnega dela so gotovo učencem še
bolj prijazni seznami.
Dodaten pokazatelj časovne stiske, s katero se stalno spopadajo knjižničarji, je tudi
prenavljanje in/ali dopolnjevanje priporočilnih seznamov, ki se v večini anketiranih
knjižnic dogaja le enkrat letno. Glede na široko dostopnost interneta in razširjenost
računalniške tehnologije med mladimi, so spletne strani posameznih osnovnih šol idealno
mesto za objavljanje in sprotno posodabljanje priporočilnih seznamov knjig, do katerega
pa ravno zaradi preobilice raznolikega dela običajno ne prihaja.
Seznami, ki jim tako knjižničarji kot učenci priznavajo največjo uporabnost, naj bi
obsegali do 30 knjig. To so pokazali tudi rezultati naše raziskave. Verjetno je prednost
krajših seznamov ravno v tem, da jih učenec lahko dokaj hitro pregleda in se tudi odloči,
kaj mu je všeč in kaj bi si želel prebrati. Prav tako pa je sestavljanje krajših seznamov
časovno hitrejše in tudi kvalitetnejše, saj se njihovi oblikovalci lahko bolj poglobijo v
vsebine književnih del, sploh kadar gre za sezname, ki se navezujejo na občutljive teme
(npr. problemi odraščanja, zasvojenosti).
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Da pa nam bi uspelo oblikovati čim bolj privlačne, zanimive in uporabne sezname,
moramo upoštevati vplive več različnih dejavnikov. Rezultati naše raziskave so pokazali,
da je temelj, na katerem se gradijo priporočilni seznami knjig, starost otrok oziroma
primernost vsebin za neko starostno obdobje. Zanimivo je, da tudi učenci od seznamov
pričakujejo v prvi vrsti potrditev, da navedeni priporočeni naslovi ustrezajo njihovi starosti
oziroma njihovim bralnim sposobnostim. Bralnih sposobnosti otrok pa zgolj glede na
njihovo starost ne moremo posploševati, zato naj seznami nikoli ne bodo togi, ampak naj
upoštevajo določeno mero fleksibilnosti, ki dopušča vključevanje različno dolgih in
vsebinsko bolj ali manj zahtevnih del. Tako so na seznamih zelo dobrodošle knjige, ki
imajo vsebine natisnjene z večjimi črkami, večjimi robovi in presledki med vrsticami, kar
daje mlademu bralcu občutek, da je v krajšem času in z boljšim razumevanjem vsebine
prebral več, kot je sam od sebe pričakoval.
Drugi najpomembnejši dejavnik, ki se lahko povsem izenači s prvim, torej starostjo
otrok, je kakovost predlaganih književnih del. Strokovnjaki ugotavljajo, da celotna letna
bera v Sloveniji izdanih knjig za mladino v sebi skriva približno tretjino kakovostnih del, ki
pa običajno nimajo nič skupnega s popularnostjo. Nekaj priporočiti hkrati pomeni nekaj
pohvaliti, dati stvari neko stopnjo priznanja oziroma pomembnosti. Priporočilni seznami
so torej krasna priložnost, da se ta dela izpostavi, da postanejo mladi bralci nanje pozorni
in si jih tudi izposodijo. Zanimivo je, da so učenci kakovost literarnih del postavili šele na
četrto mesto. Dejstvo je, da mladostniki najraje prisluhnejo nasvetu svojega vrstnika ali
prijatelja in se pri tem niti najmanj ne ozirajo na kakovost predlaganega dela. Veliko moč
imajo tudi razne kritike, ki popularizirajo določena dela in objektivno s kakovostjo samega
dela nimajo prav veliko skupnega. Čeprav mladostniki v tej starosti želijo biti čim bolj
odrasli, pa v vsakdanjem življenju hitro zapadajo pod vplive različnih mnenj drugih, za
katera pa ni nujno, da so zanje najboljša izbira.
Seveda je pri sestavljanju priporočilnih seznamov dobro upoštevati tudi druge
kriterije, po katerih lahko razvrščamo knjige npr. žanr, aktualnost teme, domači in tuji
avtorji. Izkazalo pa se je, da popularnih knjig ne glede na njihovo kakovost na sezname ni
potrebno uvrščati, da bralci tega niti ne pričakujejo, saj dobijo dovolj informacij o njih že iz
drugih virov, kot je npr. internet, reklame založnikov in že omenjena priporočila vrstnikov.
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Vsekakor pa mladi bralci predvsem od knjižničarjev kot posrednikov knjig in branja
pričakujejo, da dela, ki se znajdejo na priporočilnih seznamih poznajo, preberejo, do njih
zavzamejo določeno stališče in so o njih pripravljeni z njimi tudi razpravljati. Večina šolskih
knjižničarjev se zaveda, da nosijo določeno odgovornost za vsebine, ki jih priporočajo, in
da jih bodo nekateri bralci prosili za dodatna pojasnila. Današnja mladina namreč še
zdaleč ni pripravljena slepo slediti nekim avtoritetam, ampak vztrajno sprašujejo, zakaj je
nekaj vredno prebrati drugo pa ne, in da odgovor ''ker je na seznamu'' še zdaleč ne
zadošča in ne prepriča bralca, da bo knjigo res vzel v roke ter jo tudi prebral. To potrjujejo
tudi izsledki raziskave, ki kažejo, da je mlademu bralcu najpomembnejša preglednost in
urejenost posredovane informacije v našem primeru seznama. Tesno za tem sledi
zagotovilo, da je knjiga vključena v knjižnično zbirko, kar jim zagotavlja takojšnjo izposojo.
Kot zelo pomemben dejavnik so označili tudi predstavitev knjig z vsemi potrebnimi
podatki. Sledijo še izvirnost seznama, aktualnost obravnavanih tem, vključenost novitet in
zastopanost domačih in tujih avtorjev. Razlike med njimi so tako majhne, da lahko z
gotovostjo trdimo, da je potrebno pri nastajanju priporočilnih seznamov upoštevati prav
vse, saj je le od interesa posameznega bralca odvisno, kateri dejavnik bo najbolj vplival na
njegovo končno bralno odločitev. Kljub vsemu pa je potrebno omeniti, da večina učencev
zelo malo pozornosti posveča lepi grafični podobi seznama. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo,
da je učencem malo pomembno, ali je neko delo nastalo pod peresom domačega ali
tujega avtorja. Vendar pa se pomembnosti kakovostnih literarnih del, ki so nastala na
domačih tleh, močno zavedajo knjižničarji in ostali, ki sodelujejo pri oblikovanju
priporočilnih seznamov, in ki tudi poskrbijo, da se ta dela znajdejo na seznamih.
Naša predpostavka, v kateri trdimo, da ni nujno, da so priporočene knjige tudi
dejansko del s priporočilnim seznamom povezane knjižnične zbirke, se je izkazala za
deloma pravilno. Namreč, za priporočilne sezname ni obvezujoče, da so vezani na
knjižnično zbirko ustanove, ki jih objavlja, pa vendar se je pokazalo, da veliki večini
učencev ogromno pomeni ravno dosegljivost priporočenih del. Glede na to, da šolski
okoliši običajno krajevno pokrivajo kar precejšnje geografsko območje, je jasno, da se
veliko učencev v šolo vozi z javnimi prevoznimi sredstvi in je zato njihov prihod in odhod
vezan na vozni red. Prav tako ni redkost, da v kraju, kjer se nahaja šola, ni splošne
knjižnice, in jim to predstavlja dodatno pot, stroške in nemalokrat tudi obremenitev
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staršev. Priporočilni seznami torej učencem hkrati pomenijo tudi potrditev, da knjižnica
knjige ima in jim je popolnoma nelogično, da bi jim v šoli priporočali nekaj, kar bi si morali
priskrbeti drugje. Priporočilni seznami naj torej res promovirajo dela, ki si to zaslužijo in
jih knjižnica tudi hrani v svojih knjižničnih zbirkah.
Za vizualno in vsebinsko oblikovanje priporočilnih seznamov torej poskrbijo
knjižnice same, zato tudi ni presenetljivo, da so si seznami med seboj lahko zelo različni,
saj za navajanje priporočljivih knjižnih naslovov uporabljajo zelo različne oblike zapisov, ki
obsegajo različno količino podatkov o navedenih knjigah. Prav vsi seznami vključujejo
naslov in pa avtorja knjige, kar je za mnoge, ki se ukvarjajo s pripravljanjem seznamov že
dovolj. Nikakor pa se s tem ne strinjajo učenci – uporabniki, ki predvsem pogrešajo
anotacije, oznake za žanr, v nekaj manjšem odstotku pa tudi fotografije naslovnic in
zaznamek o obsegu dela oziroma številu strani. Glede anotacij podobno razmišljajo tudi
knjižničarji, saj menijo, da so lahko zelo koristne, predvsem kadar želimo vsebine mladim
bralcem nekoliko bolj približati, jih opozoriti na lažje berljive knjig, na pomembne novosti
ipd. Prav tako jih z anotacijami lahko opozarjamo na avtorstvo predlaganega dela, pri
čemer je dobro nekoliko bolj izpostaviti domače avtorje, ker bi se sicer med veliko
številčnejšimi izdajami del tujih avtorjev domači preprosto izgubili. Dobro jih je opozoriti
vsaj na nekatera pomembna po datumu nastanka starejša dela in pa jim seveda ponuditi
kakovostna sodobna besedila, ki so mladim blizu, jih bolje razumejo in tudi raje berejo.
Z anotacijami svoje sezname že dolga leta bogatijo strokovnjaki Pionirske, ki
pripravljajo izčrpne pregledne in priporočilne sezname celoletne knjižne produkcije v
Sloveniji. Prav nič ni narobe, če si oblikovalci priporočilnih seznamov v šolskih knjižnicah
pri svojem delu pomagajo prav s temi izčrpnimi seznami. V velikem številu to že delajo in
upoštevajo njihovo mnenje, predvsem kadar gre za priporočanje določenega dela, ki je
označeno z znakom kakovosti ''zlata hruška''. Prav tako si je pri tovrstnem delu dobro
pomagati z različnimi drugimi priročniki, ki obravnavajo književnost za mladino pa tudi z
različnimi knjižnimi kritikami, ocenami in recenzijami. S tem se je potrdila tudi naša
naslednja hipoteza, v kateri smo trdili, da je knjižničarjem pomembno vodilo pri izboru
knjig na priporočilni seznam predvsem njihova kakovost.
Seznami hkrati predstavljajo tudi odlično priložnost za promoviranje domačih
avtorjev, saj se je izkazalo, da učenci temu, ali je avtor dela domačin ali tujec, ne
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posvečajo velike pozornosti. Slovenija je majhna dežela in temu primerno imamo tudi
dokaj majhno število avtorjev, ki jih dela tujih avtorjev lahko z lahkoto preplavijo.
Veliko lahko h kakovostnem vsebinskem izboru doprinesejo tudi drugi strokovni in
pedagoški delavci na šoli, predvsem učitelji pa tudi svetovalni delavci idr. Za deloma
pravilno se je izkazala tudi naša hipoteza, v kateri predvidevamo, da bi pri sestavljanju
priporočilnih seznamov želeli sodelovati tudi učenci. Izkazalo se je namreč, da bi pri
oblikovanju priporočilnih seznamov knjig z veseljem sodelovalo kar precejšnje število
učencev, vendar pa mnogi med njimi presenetljivo zelo zrelo in samokritično razmišljajo,
da pa ne vedno in ne v vsakem primeru. Menijo, da obstajajo področja, o katerih odrasli
vedo veliko več in bi jih v takem primeru pri delu kvečjemu ovirali.
Za pravilno pa se je izkazala tudi naša zadnja hipoteza, s katero smo predvidevali,
da nam bo uspelo oblikovati več uporabnih napotkov, ki bi bili v pomoč šolskim
knjižničarjem pri pripravljanju priporočilnih seznamov knjig. Napotke, ki smo jih oblikovali
na podlagi odgovorov pridobljenih s pomočjo anonimnih anketnih vprašalnikov, smo
razvrstili v naslednje tri skupine, ki jih podrobneje predstavljamo v naslednjem
podpoglavju:


Izbor knjig;



Izdelava priporočilnega seznama;



Pripomočki pri oblikovanju priporočilnih seznamov.

11.1 NAPOTKI ZA IZDELAVO PRIPOROČILNIH SEZNAMOV
Cilj, ki smo ga z našo raziskavo želeli doseči, je bil oblikovanje uporabnih napotkov
za lažje oblikovanje priporočilnih seznamov, s katerimi bi si pri svojem delu pomagali
predvsem knjižničarji šolskih knjižic. Ker smo oblikovali kar nekaj napotkov, smo jih zaradi
večje jasnosti razporedili v tri skupine, in sicer na napotke povezane z izborom knjig,
napotke povezane z izdelavo priporočilnega seznama in na napotke, ki vključujejo
uporabo drugih pripomočkov.
Izbor knjig:


Knjige, ki se jih priporoča učencem v branje, naj bodo tudi fizično v zbirki šolske
knjižnice.
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Dolžina besedil naj ustreza starosti bralcev.



Vsebine naj bodo primerne za določeno starostno stopnjo bralcev.



Vzpostaviti je potrebno ustrezno razmerje med prevodnim in domačim
leposlovjem, pri čemer nekoliko več pozornosti namenimo domačim avtorjem.



Paziti moramo na ustrezno razmerje med starejšimi in sodobnimi besedili v prid
sodobnim vsebinam.



Vključujmo knjige s sodobno tematiko oziroma vsebino, ki je mladim blizu.

Izdelava priporočilnega seznama:


Seznam naj se spremeni in/ali dopolni vsaj enkrat letno.



Na seznamu naj bodo poudarjene kakovostne (nagrajene) knjige.



Seznam naj obsega od dvajset do trideset knjig.



Oblikuje naj se več krajših seznamov z različnim namenom. Namembnost seznama
naj bo razvidna že iz naslova.



Vsaj nekatere knjige (najkakovostnejše, nagrajene) na seznamu naj imajo kratko
anotacijo.



Vsaj četrtina seznama naj zavzemajo knjige izdane v zadnjih treh letih.



Če je le mogoče, naj se seznami sestavljajo timsko. Pri sestavljanju seznamov naj
bodo vključeni tudi učenci.



Seznami naj bodo čim bolj fleksibilni, tako, da predvidevajo tudi razlike v bralnih
sposobnostih otrok iste starosti.



Poskrbite, da bodo seznami dosegli prav vsakega bralca. Nahajajo naj se na
vidnem mestu v knjižnici, razredih ali drugod po šoli, kjer so uporabnikom takoj
pri roki, objavljeni pa naj bodo tudi na spletni strani šole.

Pripomočki pri oblikovanju priporočilnih seznamov:


Strokovna pomagala, kot so priporočilni in pregledni seznami Pionirske, različni
priročniki za branje kakovostne mladinske literature ipd.;



Strokovna mnenja, kot so različne knjižne kritike, ocene, recenzije.
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Izmenjava mnenj o prebranem med člani pripravljalnega tima pa tudi z drugimi
ljudmi, ki jih z vidika stroke zanima področje mladinske literature.



Osebno mnenje o prebranem.

12 ZAKLJUČEK

Priporočilni seznami knjig so odličen način promoviranja kakovostne mladinske
literature, kar je velika potrditev in spodbuda za vse, ki se ukvarjajo z njihovim
oblikovanjem.
Dejstvo je, da se bralci med seboj zelo razlikujejo, pa naj bo to glede njihove
fiziološke starosti, bralnih sposobnosti, načina razmišljanja ali okolja, v katerem odrašča.
Zato je pri sestavljanju priporočilnih seznamov treba upoštevati veliko dejavnikov, ki lahko
prispevajo k uporabi seznamov

knjig, s katerimi se po šolskih knjižnicah poskuša

promovirati kakovostno mladinsko literaturo. Kadar gre za bralne nasvete, namreč ni
popolnih knjig in ne enostavnih odgovorov. Mladi bralci prav gotovo ne bodo spremenili
bralnih navad ali se odločili za branje knjig, samo zato, ker jim odrasli stalno
dopovedujejo, kako je to zanje koristno. Torej je popolnoma neumestno priporočati
knjige zgolj zato, ker v sebi nosijo močno sporočilo ali take in drugačne življenjske resnice.
Knjige je mladim bralcem torej treba približati na načine, ki se jih bodo dotaknili in
jih premamili k branju. To pa so lahko le knjige, ki ustrezajo učenčevim zmožnostim, so jim
razumljive in zanimive. Dobro pripravljeni in na primernih mestih objavljeni priporočilni
seznami lahko naredijo veliko dobrega in v knjižnico privabijo marsikaterega učenca.
Da se oblikuje privlačen in kakovosten izbor knjig, pa je potrebno predvsem brati. Brati
vse, kar bi mlade bralce lahko zanimalo, zato, da bi bili v vsakem trenutku pripravljeni in
znali mlademu bralcu na tak ali drugačen način ponuditi pravo knjigo v pravem trenutku.
Naj za konec citiram Novljanovo (2008, str. 122), ki pravi: ''Knjižničarji poznajo
svoje naloge in če omogočajo ljudem do doživetja uživanja v spoznavanju in doživljanju,
jim odkrivajo druge in drugačne priložnosti in poti do njih, če pomagajo odstranjevati
ovire, so storili mnogo, skoraj vse.''
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13 POVZETEK

V februarju 2013 je bila med slovenskimi šolskimi knjižničarji, zaposlenimi v
osnovnih šolah na eni strani in med učenci tretjega triletja osnovne šole na drugi,
izvedena raziskava, s pomočjo katere smo želeli pridobiti informacije o obliki, uporabi ter
namenu in načinih sestavljanja priporočilnih seznamov knjig za mladino v starosti od 13
do 15 let. Gre za sezname, ki obsegajo kakovostna leposlovna dela domačih in tujih
avtorjev. Priporočilni seznami so dokaj uveljavljena oblika promoviranja sodobne pa tudi
nekoliko starejše knjižne produkcije za mladino, vendar pa je sestavljanje le-teh odvisno
od iznajdljivosti in vztrajnosti knjižničarjev, v nekaterih primerih pa tudi drugih pedagoških
in strokovnih delavcev. Napotkov, na kaj naj bodo pri delu pozorni, pa se praktično ne da
najti nikjer. Glavni cilj, ki smo ga želeli doseči, je torej oblikovanje uporabnih napotkov, s
katerimi bi si lahko šolski knjižničarji tudi konkretno pomagali.
Raziskavo smo izpeljali s pomočjo klasičnega anonimnega anketnega vprašalnika,
ki smo ga knjižničarjem zajetim v vzorec poslali s klasično pošto in ga po enaki poti tudi
prejeli nazaj. Enako smo anonimni anketni vprašalnik oblikovali tudi za učence tretjega
triletja, ki pa ga je vsak drugi učenec po abecednem redu izpolnjeval v šoli ob prisotnosti
učiteljev. Sodelovalo je 79 knjižničarjev in 262 učencev. Raziskava je pri obeh skupinah
potekala približno v istem časovnem obdobju. Na podlagi dobljenih odgovorov smo prišli
do kar nekaj uporabnih napotkov, ki jih bodo lahko knjižničarji v celoti ali pa vsaj delno
upoštevali pri delu s priporočilnimi seznami.
Napotki namenjeni vsem, ki se ukvarjajo s sestavljanjem priporočilnih seznamov v
šolskih knjižnicah, in ki so se izoblikovali kot rezultat naše raziskave, so torej naslednji:


Knjige, ki se jih priporoča učencem v branje, naj bodo tudi fizično v zbirki šolske
knjižnice.



Seznam naj se spremeni in/ali dopolni vsaj enkrat letno.



Na seznamu naj bodo poudarjene kakovostne (nagrajene) knjige.



Seznam naj obsega od dvajset do trideset knjig.



Oblikuje naj se več krajših seznamov z različnim namenom. Namembnost seznama
naj bo razvidna že iz naslova.
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Vsaj nekatere knjige (najkakovostnejše, nagrajene) na seznamu naj imajo kratko
anotacijo.



Vsaj četrtina seznama naj zavzemajo knjige izdane v zadnjih treh letih.



Če je le mogoče, naj se seznami sestavljajo timsko. Pri sestavljanju seznamov naj
bodo vključeni tudi učenci.



Seznami naj bodo čim bolj fleksibilni, tako, da predvidevajo tudi razlike v bralnih
sposobnostih otrok iste starosti.



Poskrbite, da bodo seznami dosegli prav vsakega bralca. Nahajajo naj se na
vidnem mestu v knjižnici, razredih ali drugod po šoli, kjer so uporabnikom takoj
pri roki, objavljeni pa naj bodo tudi na spletni strani šole.

Pri izboru samih knjig je treba biti pozoren:


na primerno dolžina besedil glede na starost bralcev;



da so vsebine primerne za neko starostno obdobje,



na ustrezno razmerje med prevodnim in domačim leposlovjem, s tem da nekoliko
več pozornosti namenimo domačim avtorjem;



na ustrezno razmerje med starejšimi in sodobnimi besedili v prid sodobnim
vsebinam;



na vključenost knjig s sodobno tematiko oziroma vsebino, ki je mladim blizu.

Dobro je, da si pri delu pomagamo:


s strokovnimi pomagali, kot so priporočilni in pregledni seznami Pionirske, različni
priročniki za branje kakovostne mladinske literature ipd.;



s strokovnimi mnenji, kot so različne knjižne kritike, ocene, recenzije;



z izmenjavami mnenj o prebranem med člani pripravljalnega tima pa tudi z
drugimi ljudmi, ki jih z vidika stroke zanima področje mladinske literature;



z osebnim mnenjem o prebranem.
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15 PRILOGE
Priloga 1:

ANKETNI VPRAŠALNIK O PRIPOROČILNIH SEZNAMIH KNJIG ZA ŠOLSKE
KNJIŽNIČARJE
ANKETA
V sklopu izdelave magistrskega dela, v katerem iščem načine za kakovostnejše oblikovanje
priporočilnih seznamov, izvajam tudi tole anketo. Prosim vas, da mi pomagate in si vzamete nekaj
časa za priložena vprašanja, saj s tem pomembno prispevate h kvaliteti mojega magistrskega dela.
Anketa je anonimna. Rezultati bodo uporabljeni izključno za potrebe izdelave magistrskega dela.
Za pomoč in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
Darja Andrejčič

ANKETNI VPRAŠALNIK O PRIPOROČILNIH SEZNAMIH KNJIG
VPRAŠANJA

1. Spol
a) M
b) Ž
2. Število zaposlenih v šolski knjižnici.
a) Eden.
b) Dva.
c) Več kot dva. Koliko? ______________________
3. Ali ima vaša knjižnica kakršne koli bralne priporočilne sezname knjig?
a) Da.
b) Ne. Zakaj ne? _____________________________________________
4. Če DA, katere bralne sezname imate v vaši šolski knjižnici?
a) Sezname za bralno značko.
b) Sezname za prostočasno branje.
c) Sezname za počitniško branje.
d) Sezname za fante/ dekleta (3. triada).
e) Sezname za obotavljajoče bralce (lažje berljivo gradivo).
f) Tematske sezname (npr. ob šolskih projektih, obletnicah ustvarjalcev,
praznikih…).
g) Drugo ______________________________________________________
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5. Kdo jih pripravlja? (V primeru timskega dela je možnih več odgovorov.)
a) Učitelj/ice
b) Knjižničar/ke
c) Učenci
d) Drugi _____________________________________________________
e) Prevzemamo jih od drugih. Napišite od koga_________________________
6. Če ste odgovorili, da jih prevzemate od drugih, koliko jih spremenite ali
dopolnite?
a)
b)
c)
d)
e)

Nič, uporabljamo takšne, kot so.
Originalnemu seznamu dodamo še svoje predloge.
Na originalnem seznamu ohranimo samo tiste, ki so v zbirki naše knjižnice.
Sezname prilagodimo tako, da ustrezajo namenu, za katerega jih oblikujemo.
Drugo __________________________________________________

7. Če sezname sestavljate timsko, prosim ocenite (v %)kolikšen delež nosijo
posamezni sodelujoči (Seštevek mora biti 100%.).
a) Učitelj/ice - _______________%
b) Knjižničar/ka - _____________%
c) Učenci - _______________%
d) Drugi - ______________%
8. V kakšnih časovnih presledkih jih spreminjate in/ali dopolnjujete?
a) Enkrat letno.
b) 2 do 3 krat letno.
c) Mesečno.
9. Kako obsežni so bralni seznami, ki jih sestavljate v vaši knjižnici?
a) Do 20 knjig.
b) Do 30 knjig.
c) Več kot 30 knjig.
10. Kaj se vam s stališča učencev zdi bolj uporabno?
(Krajši = do 30 knjig; Daljši = <30 knjig)

a) En daljši seznam knjig za različne namene (tematika, žanr, zvrst … so
nepomembni).
c) En daljši seznam knjig vendar ločene po zvrsteh (leposlovje, poezija,
poučne).
c) Več daljših seznamov s točno določenim namenom (eko bralna značka….)
d) Več krajših seznamov s točno določenim namenom.
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11. Čemu pri sestavljanju seznamov namenite še posebno pozornost? (S števili od 1 do
7 označite pomembnost dejavnika pri čemer 1 pomeni najbolj pomembno 7 pa najmanj
pomembno. Vsako število uporabite le enkrat.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Starostni skupini otrok, ki ji bo namenjen.
Kakovosti knjig.
Popularnosti knjig.
Aktualnosti teme, ki jo knjiga obravnava.
Žanru.
Namenu oziroma tematski usmerjenosti seznama.
Zastopanosti domačih in tujih avtorjev.

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

12. Ali se vam zdi pomembno, da knjige, ki jih uvrstite na seznam, tudi sami
preberete?
a) Da, ker učenci to pričakujejo.
b) Da, ker le tako lahko še dodatno svetujem posameznemu bralcu.
c) Ne, zato pa imamo sezname.
13. Kako pomembni se vam zdijo spodaj navedeni vidiki pri oblikovanju bralnih
seznamov? (Svoj odgovor ocenite na lestvici od 1 do 5 pri čemer pomeni 1 =
nepomembno, 5 = zelo pomembno. Svoj odgovor označite s križcem.)
OCENA
VIDIK
Kakovost knjige.
Izvirnost seznama.
Preglednost in urejenost seznama.
Uveljavljenost avtorja.
Vključenost novitet.
Vključenost del domačih avtorjev.
Vključenost del tujih avtorjev.
Upoštevanje priznanja Zlata hruška.
Aktualnost knjig glede na zanimanje otrok.
Zapis knjig z vsemi potrebnimi podatki.
Lepa grafična podoba seznama.

1

2

3

4

5

14. S katerimi podatki so opisane knjige na vaših seznamih? (Več odgovorov.)
a) Avtor

b) Naslov

e) število strani

c) Kraj izdaje, založba, leto

f) fotografija naslovnice

g) anotacija

d) žanr
h) drugo ______
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15. Ali so vašim seznamom dodane anotacije knjig?
a) Da. Zakaj? ________________________________________________
b) Ne. Zakaj?___________________________________________________
16. Ali poznate priporočilne sezname knjig, ki jih sestavlja Pionirska – center za
mladinsko književnost in knjižničarstvo?
a) Da.
b) Ne.

17. Kaj je priznanje ''zlata hruška''?
a) Priznanje za najbolj kakovostne otroške in mladinske knjige.
b) Znak za najbolje prodajane knjige.
c) Ne vem.
18. Ali se pri sestavljanju vaših priporočilnih seznamov opirate na sezname Pionirske
– centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo?
a) Da, vedno.
b) Da, predvsem kadar gre za presojo kakovosti knjige.
c) Ne, presoja je vedno v domeni tistega, ki sezname oblikuje.
19. Pri svojem delu opažate, da večina učencev - obiskovalcev sezname uporablja:
a) Zelo pogosto.
b) Pogosto.
c) Redko.
d) Nikoli.
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ANKETNI VPRAŠALNIK O PRIPOROČILNIH SEZNAMIH KNJIG ZA UČENCE TRETJE
TRIADE OSNOVNE ŠOLE
Priloga 2:

ANKETA

Sem študentka podiplomskega študija bibliotekarstva Filozofske fakultete v Ljubljani.
V okviru izdelave magistrskega dela, katerega cilj je poiskati možnosti za kakovostnejše
oblikovanje priporočilnih seznamov knjig, izvajam tudi tole anketo. Prosim te, da izpolniš
priloženi anketni vprašalnik, saj s tem pomembno prispevaš h kvaliteti mojega
magistrskega dela. Anketa je anonimna. Rezultati bodo uporabljeni izključno za potrebe
izdelave magistrskega dela.
Za pomoč in sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem.
Darja Andrejčič

ANKETNI VPRAŠALNIK O PRIPOROČILNIH SEZNAMIH KNJIG
VPRAŠANJA
1. Spol
a) M

b) Ž

2. Razred
a) 7. razred

b) 8. razred

c) 9. razred

3. Kolikokrat obiščeš šolsko knjižnico? (Obkroži samo en odgovor.)
a)
b)
c)
d)
e)

Enkrat do dvakrat na teden.
Več kot dvakrat na teden.
Največ enkrat na mesec.
Občasno, zaradi zahteve učitelja (npr. domače branje, seminarska naloga…).
Nikoli.

4. Koliko svojega prostega časa nameniš branju knjig? (Obkroži samo en odgovor.)
a)
b)
c)
d)

Berem zelo veliko.
Berem občasno.
Nimam časa, berem samo, kar je obvezno.
Sploh ne berem rad.
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5. S čim bi si pomagal, če se sam ne bi mogel odločiti, kaj bi bral? (Spodnje trditve
označi s števili od 1 do 6 pri čemer 1 pomeni, da takšno pomoč izbereš največkrat,
6 pa najmanjkrat. Vsako številko uporabi samo enkrat.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Z bralnim priporočilni seznamom. _______
Z razstavo novitet v knjižnici.______
S priporočilom sošolca, prijatelja.______
S priporočilom učitelja. _____
S priporočilom knjižničarja. ______
S priporočilom staršev. ______

6. Ali ima vaša knjižnica kakršne koli priporočilne sezname knjig?
a) Da.
b) Ne.
7. Če si obkrožil DA, potem označi katere. (Lahko več odgovorov.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Za bralno značko.
Za eko Bralno značko.
Tematski priporočilni seznami (npr. ob prihodu novega leta, počitnic ipd.).
Lestvica najbolj branih knjig.
Sezname novosti.
Drugi. (Kateri?) __________________________________________________

8. Kje se priporočilni seznami nahajajo oz. kje si jih lahko ogledaš? (Lahko več
odgovorov.)
a)
b)
c)
d)

V šolski knjižnici.
Na oglasni deski šole.
Na spletni strani šole.
Drugje _____________________________________

9. Ali si kdaj izbiraš knjige s pomočjo priporočilnega seznama?
a) Da.
b) Ne.
10. Kaj meniš o priporočilnih seznamih knjig? (Obkroži samo en odgovor.)
a)
b)
c)
d)

Z njihovo pomočjo se lažje odločim, kaj bom prebral.
Občasno jih pregledam.
Sploh niso potrebni.
Drugo ________________________________
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11. Ali meniš, da že sama uvrstitev knjige na priporočilni seznam zagotavlja
kakovostno vsebino?
a) Da.
b) Ne.
12. S priporočilnimi seznami si pomagam, ker obsegajo (Obkroži samo en odgovor.)
a)
b)
c)
d)
e)

Kakovostne knjige.
Najnovejše knjige.
Knjige s sodobno tematiko.
Knjige primerne moji starosti.
Drugo _______________________________________________________

13. Ali je za tvoj obisk knjižnice kdaj povod priporočilni seznam?
a) Da, ker vem, da ga knjižnica ima in da mi bo v pomoč.
b) Da, ker je dostopen (npr. na spletu) in vidim, da ima knjižnica dobre knjige.
c) Ne, ker ______________________________________________________

14. Kolikšno naj bi bilo po tvojem mnenju optimalno število knjig na takšnem
seznamu? (Obkroži samo en odgovor.)
a) Do 20 naslovov.
b) Do 30 naslovov.
c) Več kot 30 naslovov.
Prosim, da na kratko obrazložiš svoj odgovor.
__________________________________________________________________

15. Kako pomembno se ti zdi, da so knjige, ki so na seznamu tudi dejansko v zbirki
tvoje šolske knjižnice? (Obkroži samo en odgovor.)
a) Zelo pomembno, ker __________________________________________
b) Pomembno, ker ______________________________________________
c) Nepomembno, ker ____________________________________________
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16. Kako pomembni se ti zdijo spodaj navedeni dejavniki glede na katerikoli
priporočilni seznam? (Svoj odgovor oceni na lestvici od 1 do 5 pri čemer pomeni 1
= nepomembno, 5 = zelo pomembno. Svoj odgovor označi s križcem.)
OCENA
DEJAVNIK
Knjige na seznamu so kvalitetne.
Seznam je izviren.
Seznam je pregleden in urejen.
Knjige so v zbirki šolske knjižnice.
Vključuje novitete.
Seznam naj obsega več domačih avtorjev.
Knjige obravnavajo aktualne teme.
Knjige so predstavljene z vsemi potrebnimi
podatki (avtor, naslov, založba, leto).
Seznam ima lepo grafično podobo.

1

2

3

4

5

17. Ali so na seznamih vaše šolske knjižnice vsi podatki, ki jih potrebuješ pri izboru
knjige?
a) Da.
b) Ne.
Če si odgovoril z DA, izpusti 18. vprašanje, če si odgovoril z NE, prosim, odgovori tudi
na to vprašanje.
18. Kateri podatki o knjigah manjkajo na vaših priporočilnih seznamih?
(Lahko več odgovorov.)
a)
b)
b)
c)
d)

Kratek opis vsebine knjig.
Fotografije naslovnic knjig.
Oznake za žanr knjige (npr. fantastika, pustolovski, ljubezenski r. ipd).
Število strani.
Drugo: ______________________________________________________

19. Kdo je na vaši šoli po tvojem mnenju oseba, ki sestavlja priporočilne sezname?
(Lahko več odgovorov.)
a)
b)
c)
d)
e)
e)
f)

Ravnatelj/ica
Učitelj/ica
Knjižničar/ka
Tajnica
Drugi _____________________________________________________
Dobimo jih drugje. Napiši kje._____________________________________
Ne vem.

ANDREJČIČ, D. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v
osnovnošolskih knjižnicah. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

93

20. Izmed zgoraj naštetih oseb izberi eno (najpomembnejšo), ki bi morala obvezno
sodelovati pri oblikovanju bralnih seznamov?
_____________________________________________________________________
21. Ali meniš, da bi pri oblikovanju priporočilnega seznama morali sodelovati tudi
učenci?
a) Da, vedno.
b) Da, vendar je odvisno za kakšen seznam gre.
c) Ne.
Prosim, na kratko obrazloži svoj odgovor.
_________________________________________________________________________.
22. Ali bi ti želel sodelovati pri oblikovanju priporočilnega seznama? (Prosim,
odgovorite samo tisti, ki ste na 22 vprašanje odgovorili pritrdilno)
a) Da.
b) Ne.
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IZJAVA

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

Darja Andrejčič

V Ljubljani, 16. maja 2013

