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Izvleček:
Podoba, status in predstava o delu knjižničarja so pogosto obravnavane teme v strokovni
literaturi. Tako naj bi bila podoba knjižničarja slaba, slaba podoba naj bi med drugim
vplivala na nizek status knjižničarjev, obojemu pa naj bi botrovale tudi napačne predstave
o samem delu, ki jih ima javnost. V okviru raziskave smo ugotavljali, na kakšen način
slovenska javnost dojema poklic knjižničarja, kakšna je knjižničarjeva podoba, kakšen
status pripisujejo poklicu, kakšno mnenje imajo o izobrazbi in delu ter spretnostih
knjižničarja. Uporabljeni sta bili dve raziskovalni metodi, anketna metoda, ki je s pomočjo
spletnega vprašalnika zajela vzorec 200 anketirancev, in fokusne skupine s študenti,
zaposlenimi in upokojenci. Rezultati so pokazali, da se podoba knjižničarjev sklada zgolj s
pozitivnimi stereotipi o poklicu, javnost knjižničarjem pripisuje nizek ugled in s tem nizek
status. Poklic knjižničarja pozna srednje dobro, kot naloge, ki jih opravlja, pa navaja več
kot le klasična knjižničarska opravila. Po mnenju javnosti sta za opravljanje poklica
knjižničarja potrebna visokošolska izobrazba in strokovna bibliotekarska izobrazba. Slika,
pridobljena s pomočjo raziskave, je tako boljša od pričakovane, še vedno pa obstaja kar
nekaj nejasnosti glede narave poklica, saj se delo dojema kot administrativno,
knjižničarjem pa naj bi primanjkovalo komunikativnosti, vodstvenih sposobnosti,
zmožnosti prilagajanja in uporabe nove tehnologije ter znanja psihologije in pedagogike.
Raziskava je pokazala, da je status knjižničarjev pri nas nizek. Za izboljšanje poznavanja
poklica in dvig njegovega statusa bi knjižnice morale povečati svojo izpostavljenost v
javnosti in organizirati različne predstavitve poklica ter različne dneve odprtih vrat.
Uspešnost takšnih akcij pa bilo treba sistematično preverjati z različnimi raziskavami o
statusu in podobi knjižničarja.
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Abstract:
The image, status and perception of librarians are topics that are often discussed in
professional literature. The image of the librarian is supposedly bad, the bad image is
perceived as one of the causes for the low status of librarians and the wrong perception
about the work is supposed to be responsible for both, the bad image and low status. The
purpose of this study was to establish how the Slovene public perceives the profession of
the librarian, the image and the status of librarians and the opinion about the required
education and skills that librarians are supposed to posses. As a part of the study we used
two different research methods, the survey, which captured a sample of 200 participants
with the help of online questioners and the focus groups with students, employed people
and retired people. The results of the study showed that the image of librarians is only
consistent with the positive stereotypes about the profession. The public perceives the
professions reputation, and with that also the status, as low. They also stated that they
know the work of the librarian somewhere in the middle and that they perform more then
just classic library tasks. The public is also of the opinion that librarians need to have a
higher and professional library education. The image we got with the help of the study is
better than expected; still there is a little haziness around the nature of the profession. The
public perceives it as administrative work and the librarians supposedly lack
communication skills, the skills of leadership, the capability of accommodation and use of
new technology and the knowledge about psychology and pedagogics. The study also
showed the low status of the profession in Slovenia. To improve the knowledge about the
profession and to raise its status the libraries should increase their exposure in the public
and organise different kinds of presentations of the profession. To ensure the success of
those activities there should be systematic studies about the status and the image of the
librarians.
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UVOD
Vsaka profesija se na določeni točki svojega obstoja prične spraševati o tem, kako

jo javnost dojema, kaj si o njej misli in na kateri klin družbenega prestiža jo postavlja. Pri
tem bibliotekarstvo in informacijska znanost (BIZ) ni nobena izjema. V strokovni literaturi
obstaja veliko del, ki obravnavajo teme, kot so podoba, status in predstava o delu
knjižničarja. Pogosto je mogoče zaslediti pritožbe o slabi podobi knjižničarja in o
negativnih stereotipih, ki so po mnenju mnogih sad nerealne slike o poklicu, to pa so, po
mnenju mnogih, ustvarili množični mediji. Slaba podoba pa naj bi bila vzrok za
marsikatero tegobo, ki pesti knjižnice in njene zaposlene. Med drugim naj bi povzročila
nizek ugled in s tem nizek status, ki ostaja velik problem za profesijo samo. Nerealne slike
o poklicu knjižničarja pa ne spodbujajo le množični mediji, temveč tudi javnost, ki naj bi
po mnenju mnogih slabo, če sploh, poznala poklic knjižničarja in širok nabor nalog, ki jih
ta opravlja.
Problem, obravnavan v magistrskem delu, je predstava, ki jo ima javnost o poklicu
knjižničarja. Poskušali smo ugotoviti, ali se podoba knjižničarja, ki jo ima javnost, sklada z
dobro poznanimi stereotipi o tem, kakšen je status knjižničarja, kako dobro javnost pozna
delo knjižničarja in njegove naloge ter kaj meni o stopnji in vrsti izobrazbe, ki naj bi bila
potrebna za opravljanje poklica.
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi je teoretični del, ki predstavlja
štiri glavne teme in raziskave, ki te teme obravnavajo: podoba, status, delovne naloge in
znanje ter izobrazba. V drugem delu pa je predstavljena raziskava, ki je vsebovala dve
raziskovalni metodi, s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti, kako javnost dojema
knjižničarja in njegovo delo. Prva izmed raziskovalnih metod je bila anketna metoda, ki
smo jo izvedli s pomočjo spletnega vprašalnika z orodjem EnKlikAnketa. Vprašalnik je bil
razdeljen na več delov – na splošni del, del z demografskimi vprašanji in na štiri dele, ki so
vsebovali vprašanja v povezavi z glavnimi temami, obravnavanimi v magistrskem delu.
Povezava do vprašalnika je bila anketirancem posredovana prek elektronske pošte po
metodi snežne kepe. Vzorec je zajel 200 anketirancev. Druga raziskovalna metoda je bila
fokusna skupina, katere tema je temeljila na rezultatih, pridobljenih z anketno metodo. V
sklopu te metode so bile izvedene tri fokusne skupine s študenti, zaposlenimi in
upokojenci. Vsaka fokusna skupina naj bi vsebovala vzorec šestih udeležencev, vendar so
se fokusne skupine s študenti udeležili le trije. Z metodo fokusne skupine smo poskušali
pridobiti natančnejša in bolj poglobljena mnenja udeležencev glede podobe knjižničarjev.
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OPREDELITEV PROBLEMA
Trditev, da javnost ne pozna dela knjižničarja in ga zato ne ceni, je v strokovni

literaturi pogosta. Pogosto je mogoče najti tudi pritoževanje zaradi slabe podobe in nizkega
statusa profesije. Javnost pri slednjih težavah nedvomno igra veliko vlogo, saj sta status in
podoba družbeno pogojena. Slabo podobo so tako po mnenju mnogih izoblikovali
negativni stereotipi, te pa je mogoče zaslediti predvsem v množičnih medijih, ki javnosti
prikazujejo nerealno sliko o poklicu. Ta nerealna slika botruje nizkemu ugledu poklica in s
tem nizkemu statusu, ki je velik trn v peti profesije. Nizek status in slaba podoba sta
pogosto dojeta kot glavna razloga za popolnoma vse težave in ovire, s katerimi se profesija
srečuje. Problem, obravnavan v magistrskem delu, je predstava, ki jo ima javnost o poklicu
knjižničarja, torej o tem, kako javnost sploh dojema knjižničarja kot osebo in kako dojema
sam poklic knjižničarja.
1.2

CILJI RAZISKAVE
Cilj raziskave je ugotoviti, na kakšen način slovenska javnost dojema poklic

knjižničarja. Poskušali bomo ugotoviti, kakšna je knjižničarjeva podoba v očeh javnosti,
kakšen status se pripisuje poklicu ter kakšno je splošno mnenje o izobrazbi, delu in
spretnostih, ki jih knjižničarji po njihovem mnenju premorejo.
2

PODOBA IN STATUS
Podoba in status sta pogosto obravnavani temi v bibliotekarstvu. Mnogi menijo, da

slaba podoba vpliva na nizek status in obratno. Pogosto pa je mogoče zaslediti tudi mnenje,
da sta ravno nizek status in slaba podoba knjižničarjev vzrok za vse ostale tegobe in
probleme s katerimi se soočajo knjižnice. Podobo pa po mnenju mnogih kazijo tudi močno
zasidrani stereotipi, ki naj bi izvirali iz množičnih medijev. Drugi pa menijo, da jih
prenaša in spodbuja sama profesija s strokovnimi članki.
2.1

PODOBA
A Dictionary of Marketing (2011) podobo definira kot »način, kako stranka ali

javnost dojema neko podjetje, izdelek, storitev, posameznika ali znamko. Je mesto, ki je
pripisano s strani ciljne populacije. Podoba v trženju je sporočena s pomočjo vrste
trženjskih orodij, med drugim odnosi z javnostjo, sponzoriranjem, oglaševanjem, spletnim
oglaševanjem, kakovostjo izdelkov in storitev, vedenjem zaposlenih in zgodovino
podjetja.«
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Podoba je koncept, ki primarno izhaja iz poslovnega sveta. Poslužujejo se ga tudi
neprofitne organizacije, katerih interes za lastno podobo v javnosti postaja vse večji. Prins
in de Gier (1995) navajata, da se večina literature, ki govori o podobi, navezuje na same
organizacije in ne na poklice, kar pa ne pomeni, da isti koncepti zanje ne veljajo. Menita,
da je težko razlikovati in ločiti podobo knjižnice od podobe knjižničarja. Mnogo različnih
organizacij, od profitnih do neprofitnih, se sooča s težavami glede svoje podobe. Poskušajo
jo izboljševati in spreminjati z medijskimi kampanjami. Glede na vložen čas in finančna
sredstva organizacije svoji podobi pripisujejo veliko pomembnost, saj sklepajo, da jim bo
ta prinesla veliko prednosti. Med drugim so mnenja, da bo uporabnik raje posloval z
organizacijo, ki ima dobro podobo, saj ta zbuja zaupanje pri ciljni populaciji. Dobra
podoba organizacije prav tako ne vpliva le na zunanji svet, temveč tudi na organizacijo in
njene zaposlene. Boljša podoba organizacije bo omogočila zaposlovanje boljšega kadra in
dodatno motivirala zaposlene, saj je delo v takšni organizaciji privilegij.
Avtorja navajata še izraz identiteta, ki je tesno povezan s podobo in pomeni način,
kako organizacija dojema samo sebe. A identiteta pogosto ne odseva podobe, saj na primer
knjižnica sámo sebe vidi kot nujno za izvajanje osnovne človekove pravice do prostega
pretoka informacij, javnost pa knjižnico vidi kot kraj, kjer si je literaturo mogoče izposoditi
za majhno ceno. Knjižničar samega sebe vidi kot strokovnjaka, ki gradi knjižnične zbirke
in omogoča dostop do zbirk ter s tem omogoča dosegljivost informacij, javnost pa ga
dojema kot nekoga, ki zgolj žigosa kartice.
Eden izmed problemov, s katerimi se knjižničarji spopadajo, so tudi negativni
stereotipi. Hall (1997, str. 257) piše: »Stereotipi zreducirajo osebe na nekaj preprostih,
osnovnih karakteristik, ki so reprezentirane kot vnaprej določene in afirmirane v naravi.«
Nadaljuje s tem, da se stereotipi »oprimejo nekaj preprostih, jasnih, spomina vrednih,
enostavno dojemljivih in obče znanih karakteristik neke osebe, zreducirajo vse v zvezi s to
osebo na omenjene lastnosti, jih pretirano poudarijo in poenostavijo ter jih brez možnosti
sprememb ali razvoja fiksirajo v večnost«. Stereotipi so lahko »pozitivni, negativni ali
mešani in so brez diskriminacije uporabljeni za vse člane skupine, brez dopuščanja
posameznih razlik« (Majid in Haider, 2008). Tako o knjižničarjih obstaja mnogo
stereotipnih podob, ki so se razvile skozi čas. Searleova (2008) je v svoji raziskavi
ugotovila, da je v množičnih medijih mogoče najti pet vrst stereotipnih podob knjižničarja:
stereotip »stare device«, policijski knjižničar, komični knjižničar, nesposobni knjižničar in
junaški knjižničar.
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Tako kot bibliotekarje vsako profesijo zanima, kakšna je njena univerzalna podoba,
in prav vsaka izkazuje nagnjenje k samoocenjevanju. Avtorici Arantova in Benefielova
(2002) navajata, da nobena profesija ni tako izredno nagnjena k samoocenjevanju, kot to
velja za bibliotekarstvo. Menita, da je za to morda kriva kriza identitete, ki jo v trenutnem
obdobju doživlja stroka. Kriza identitete se pojavlja pri čisto vseh vrstah knjižničarjev, še
posebno pri tistih, zaposlenih v splošnih knjižnicah, ki se pritožujejo, da uporabniki z njimi
ravnajo kot s služabniki.
Slabi podobi knjižničarja bi lahko sledili do začetka sodobnih splošnih knjižnic
malo po letu 1850, ko so v Veliki Britaniji sprejeli zakon o splošnih knjižnicah. Smith (v
Luthman, 2007) navaja, da so bili moški knjižničarji v Veliki Britaniji nižje izobraženi in
so izobraževanje zapustili že pri 13 ali 14 letih, torej po končani osnovni šoli. Po drugi
strani so bile ženske, zaposlene v knjižnicah, bolje izobražene, v stroko so lahko vstopile
po končani srednji šoli. Nekatere so imele celo diplomo, a je na slabo podobo knjižničarjev
bistveno vplival nizek status žensk v tistem obdobju. Burne razprave je povzročal tudi
nabor znanj, ki naj bi jih knjižničarji premogli, saj formalno izobraževanje ni obstajalo. V
začetku 20. stoletja je v javnosti prevladovalo mnenje, da je knjižničarstvo zgolj manualno
opravilo, da zanj niso potrebna posebna znanja in da zato knjižničarju zadostuje le skromna
plača.
Danes obstaja več raziskav, ki ugotavljajo, kako so knjižničarji in knjižnice
predstavljeni v medijih. Kako je bibliotekarstvo in informacijska znanost (BIZ)
predstavljeno v slovenskih medijih, sta ugotavljala Badovinačeva in Južnič (2011).
Analizirala sta članke v časniku Delo iz leta 1987 in 2004, ki so povezani z BIZ ali pa o
njej govorijo. Rezultati so pokazali, da je BIZ v člankih prikazana na lokalni ravni, saj so
novice, predvsem kratke, prevladale na lokalnih straneh časopisa. Članki so bili
osredotočeni predvsem na tradicionalno delo in storitve BIZ, s čimer splošne knjižnice
prikazujejo dostopnost. V analiziranih člankih so zaznane štiri najpogosteje ponavljajoče
se teme. Prvi dve sta nasprotujoči si temi starega proti modernemu. Knjižnica je po eni
strani prikazana kot tempelj znanja in starih knjig, po drugi strani pa je dobila svoje
popolno nasprotje v modernih knjižnicah, katere temelj so informacije in tehnologija.
Naslednja pogosto opažena tema so knjižničarji in uporabniki. Uporabniki so predstavljeni
kot lahkomiselni ljubitelji knjig, ki se ne zavedajo pomena knjižničarstva. Obenem pa v
knjižničnem sistemu zaznavajo polno ovir in se zaradi nadzora v knjižnicah počutijo
neprijetno.
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Knjižničarji se po drugi strani pritožujejo zaradi nepriznavanja profesije v javnosti.
Skozi čas so se spremenili, in čeprav še vedno podpirajo staro vlogo v družbi, so pridobili
nove veščine. Redko so prikazani kot posamezniki, v medijih so bistveno pogosteje
reprezentirani v skupini vnetih knjižničarjev. Zadnja pogosto zaznana tema je
profesionalizacija, kjer je mogoče zaznati trenja znotraj BIZ. Profesija si po eni strani želi
ostati znotraj dobro potrjene stare prakse, hkrati pa zaradi potrebe po napredku želi vpeljati
moderne trende. Glede na to avtorja sklepata, da je praksa prezentacije BIZ v medijih
pogojena s profesionalnim diskurzom, torej je odvisna od stroke same.
V literaturi je pogosto mogoče zaznati mnenje, da se stereotipi in negativna podoba
knjižničarja prenašajo in ustvarjajo v medijih. Luthmanova (2007) tako kot Badovinčeva in
Južnič (2011) meni, da množični mediji niso glavni krivci za negativne stereotipe o
knjižničarjih in da je zanje kriva profesija sama, ki jih ohranja v strokovnih besedilih.
Podobno sliko so pokazali rezultati raziskave, ki je podobo knjižničarjev v tiskanih medijih
v petletnem obdobju med letoma 2000 in 2004 primerjala z realnim stanjem v avstralskem
knjižničarstvu (Robinson, 2006). Čeprav se je slika, najdena v pregledani literaturi,
skladala s statističnimi podatki o tipičnemu avstralskemu knjižničarju, torej ženski srednjih
let, zaposleni v splošni knjižnici, je veliko člankov v tiskanih medijih govorilo o mlajših in
predvsem moških informacijskih strokovnjakih. Rezultati analize vsebine člankov pa so
pokazali, da tiskani mediji ne prenašajo in ohranjajo negativnih stereotipov o stroki. V
člankih omenjene lastnosti praktikov so bile predvsem pozitivne in so obsegale trditve, da
so knjižničarji iznajdljivi, usmerjeni v prihodnost, predani in navdušeni, celotna stroka pa
je bila hvaljena zaradi uporabe tehnologije, kar se bistveno razlikuje od rezultatov
raziskave, ki govori o reprezentaciji knjižnic in knjižničarjev v slovenskih medijih
(Badovinac in Južnič, 2011).
Raziskava, v kateri so bile analizirane osmrtnice knjižničarjev, umrlih v letih od
1977 do 2002, v New York Times, je pokazala, da je šlo večinoma za osmrtnice moških
knjižničarjev iz visokošolskih knjižnic. Osmrtnice so knjižničarstvo predstavljale kot
glamurozen poklic, ki »posameznikom ponuja izpopolnjeno, razburljivo, posvetno in
bogato kariero« (Dilevko in Gottlieb, 2004, str. 174). Avtorja sta izpostavila dejstvo, da se
ta podoba bistveno razlikuje od poznanih stereotipov, večinoma vezanih na (ženske)
knjižničarke. Tudi podobe knjižničarjev v leposlovju so popolnoma drugačne »od
pričakovanega stereotipa stare samske ženske s figo« (Schuman, 1990, str. 86). V
analiziranih delih so bili knjižničarji prikazani kot mladi in izobraženi.
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Mnenju, da v množičnih medijih nista prisotna negativna podoba in stereotipen oris
knjižničarjev, nasprotuje raziskava, v kateri so bili pregledani videoposnetki o
knjižničarjih, naloženi na YouTube od neodvisnih uporabnikov. Izkazalo se je, da so skoraj
vse upodobitve knjižničarjev v videoposnetkih negativne. Avtor je odkril tudi zanimiv
preobrat. V preteklosti je prevladal stereotip, ki je knjižničarke predstavljal kot »stare
device«. Lastnosti, pripisane knjižničarkam, so »obsedenost z redom, spolna represija,
matronska pojava, staromodna oblačila, tečnost, stroga mimika in redkobesednost«
(Radford in Radford, 2003, str. 60), kar je po mnenju Poulina (2008) stvar preteklosti.
Poulin poudarja, da je podoba »stare device« v filmih praktično neobstoječa in da je število
videoposnetkov, ki so vsebovali knjižničarke, presenetljivo majhno. Tako v videoposnetkih
prevladujejo knjižničarji, ki so predstavljeni kot »obsesivno kompulzivne osebe, ki svojo
službo jemljejo preveč resno in občasno izkazujejo skoraj nasilno ali manično osebnost«
(Poulin, 2008, str. 5). Veliko spremembo je mogoče opaziti tudi pri orisu knjižničark, ki
niso več predstavljene v okviru stereotipa »stare device«, temveč so predstavljene kot
zapeljivke.
Po mnenju Adamsove (2002) je najboljši način boja s stereotipi, da ga moderni
knjižničarji sprejmejo in s humorjem poskušajo negativno podobo »stare device«
spremeniti v nekaj pozitivnega. Kot primere navaja marginalne skupine v Ameriki, ki so
prej negativne izraze sprejeli kot svoje. Hall (1997) meni, da se je s stereotipi mogoče
spopasti na tri različne načine. Kot prvi način navaja, da lahko s popolnoma drugačno
podobo preobrnemo stereotip. Po zakoncih Radford (2003) bi v BIZ lahko to storili tako,
da bi uvedli v medijih podobo knjižničarja, popolnoma nasprotno trenutni stereotipni
podobi. Torej knjižničarja, ki je mlad, moden in v koraku s časom. Drug način izpodbijanja
obstoječih stereotipov po Hallu je, da negativne podobe zamenjamo s pozitivnimi. Po
zakoncih Radford (2003) je táko strategijo moč videti v strokovnih revijah, kjer je
knjižničar prikazan kot »nasmejan, elegantno oblečen profesionalec«. Kot tretjo strategijo
pa navaja tudi izpodbijanje stereotipa znotraj stereotipa samega, kar lahko v BIZ
prepoznamo v mnogih spletnih straneh in člankih. Zakonca Radford (2003) navajata
spletno stran »Lipstick Librarian«, ki po njunem mnenju deluje znotraj stereotipa samega
in ga obenem poskuša ovreči.
A kot kaže raziskava v sklopu magistrske naloge na Švedskem (Norrby, 2010),
otroci knjižnico in njene zaposlene dojemajo manj stereotipno kot odrasli. Otroci so opisali
in narisali knjižničarja, risbe so prikazovale ženske različnih starosti, z očali ali brez, z
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različnimi oblačili in izrazi na obrazu. Podobe na risbah se sicer dobro skladajo s stereotipi,
a ko jih je avtorica raziskave združila z odgovori otrok, je ugotovila, da je njihovo
dojemanje knjižničarjev manj stereotipno. Avtorica je med pogovori opazila tudi dejstvo,
da je mnogo otrok mislilo, da je stereotipen opis knjižničarjev od njih pričakovan. Kljub
temu jih je mnogo reklo, da so knjižničarji takšni kot vsi ostali ljudje in celo to, da je
nenavadno, da so knjižničarji v filmih tako strogi, kajti v resnici niso takšni. Kot opravila,
ki jih knjižničarji opravljajo, so otroci našteli ali narisali, kar so knjižničarje videli početi.
Na risbah knjižničarka pogosto stoji ob knjižničnih policah ali v roki drži knjigo.
Odgovarjali pa so, da knjižničarji urejajo knjige ali celo da delajo z računalniki in
priporočajo knjige. Glede na te izsledke je avtorica sklenila, da se dojemanje knjižničarjev
v očeh otrok postopoma spreminja, saj v profesijo vstopa vedno več mlajših oseb, ki se ne
skladajo z obstoječimi stereotipi.
Slaba podoba je lahko tudi ovira za uporabo knjižnice, njenih storitev in iskanja
pomoči pri zaposlenih. Greenova (1994) kot ovire navaja tri faktorje, ki so povezani in
vplivajo eden na drugega, to pa so fizični, osebnostni faktor ter podobe in dojemanje. Pri
fizični kategoriji so ovire lahko nedostopnost knjižnice, neprimerna ali nepopolna
knjižnična zbirka, odpiralni čas itd. Ovire v osebnostni kategoriji so odvisne od
posameznika in se razlikujejo glede na njegov življenjski stil, izobrazbo, pismenost in
družbeni položaj. Te ovire so zunaj dosega knjižnice ter jih je tako težje identificirati in
spremeniti. Kot tretja ovira sta navedena podoba in dojemanje, torej mnenje javnosti, »kdo
knjižničarji so in kaj počnejo, skupaj z mnenjem o tem, kaj so knjižnice in katere storitve v
knjižnicah prevladajo« (Green, 1994, str.19). Ta kategorija ima močan vpliv na
učinkovanje drugih ovir, saj lahko njen pozitivni kontekst spremeni osebnostne ovire,
negativni pa lahko popolnoma izniči vse izboljšave fizične kategorije. Kot ovire v
kategoriji podobe in dojemanja avtorica navaja, da knjižničarstvo ni dojeto kot profesija,
uporabniki ne poznajo opravil knjižničarja, poleg tega pa se čutijo nedobrodošle, ne
poznajo vseh storitev, ki jih nudi knjižnica itd. Meni, da je te ovire mogoče spremeniti in
odpraviti s trženjskimi in promocijskimi aktivnostmi. S tem se lahko zvišata status in
vrednost profesije ter se omogoči realistična pričakovanja od knjižničnih storitev in
zaposlenih.
2.2

STATUS
Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem status definira kot tisto, »kar je po

pravnih in samoupravnih normah opredeljeno s pravicami, obveznostmi glede na poklic,
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dejavnost, pravni položaj« in »kar je opredeljeno s pravicami, obveznostmi, ugledom v
določeni družbi, položaj«. Pojem statusa bi tako lahko enačili s pojmom družbeni položaj.
Urbanija in Ambrožič (1996) navajata, da se oba pojma v literaturi ne uporabljata dosledno
v istem pomenu. Včasih je pojem status uporabljen v svojem širšem pomenu in s tem
vključuje pojem družbeni položaj, včasih pa pomeni »vsoto vseh statusov oziroma klin, do
katerega se je nekdo povzpel na lestvi družbene prestižnosti« (str. 14).
Beseda status ima glede na področje različne pomene. Najprej se je pojavila na
področju prava, kjer pomeni pravno stanje neke osebe. Po Dictionary of Law Enforcement
(2007) pojem izvira iz rimskega prava in se nanaša na svobodo, državljanstvo in družinske
pravice neke osebe.
A Dictionary of Media and Communication (2012) prinaša več različnih pomenov
besede status, med drugim določeno pozicijo v družbenem sistemu oziroma kaj nekdo je
ali kaj je njihova pozicija glede na druge. Torej ali je nekomu drugemu ta oseba otrok,
starš, žena, učitelj, itd. Beseda po Webrovi definiciji pomeni tudi posameznikovo relativno
pozicijo v hierarhiji. Status je lahko izraz za vedenjska pričakovanja glede neke družbene
vloge, za kar je sčasoma postal tudi sinonim. S pojmom je povezan tudi izraz prestiž, ki
pomeni oceno posameznikovega družbenega ugleda s strani drugih.
V sociologiji ima izraz status po Dictionary of Sociology (2012) dva pomena. V
svoji šibkejši obliki se nanaša na pozicijo, ki jo oseba zavzema v družbeni strukturi.
Pogosto je povezan s pojmom družbene vloge in tako proizvaja idejo statusne vloge.
Drugi, močnejši in bolje definiran pomen se nanaša na obliko družbene
stratifikacije, v kateri so družbeni položaji razslojeni in urejeni glede na pravne, politične
in kulturne kriterije v statusne skupine. Glede na slovar obstaja mnogo različic tega
pristopa k statusu. Navedenih je več različnih primerov, med drugim primer pravnega
teoretika Sira Henrya Maina, ki je trdil, da je zgodovino zahodne družbe mogoče
konceptualizirati s prehodom od statusa do pogodbe. Torej, od fevdalne hierarhične
ureditve do tržnih odnosov med posamezniki, ki so povezani s pogodbami.
Slovar Dictionary of Social Sciences (2012) navaja tudi teorijo Maxa Webra, ki je
v posthumno izdanem delu Gospodarstvo in družba (1922) prevzel podoben zgodovinski
pogled na odnose med družbenimi razredi in statusnimi skupinami. Tako so statusne
skupine definirane skozi pozitivne in negativne privilegije, ti pa so okrepljeni z vidnimi
kulturnimi razlikami in praksami. Weber navaja, da so bile ravno zato statusne skupine v
predindustrijskih družbah bolj prisotne, saj je bilo takrat veliko lažje nadzirati
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izključevalne prakse v družbi. Tako je v tem kontekstu ločil na zgodovinsko razliko med
statusnimi družbami in modernimi razrednimi družbami, v katerih statusne skupine
življenja posameznika ne fiksirajo in mu ne dominirajo več v tolikšni meri.
V preteklosti je bil tako status posameznika posledica pripadnosti neki družbeni
skupini in je izviral iz njegovega premoženja, porekla, verske oziroma politične
pripadnosti itd., prehod iz nižjega družbenega razreda v višjega pa je bil praktično
onemogočen. S prihodom kapitalizma naj bi bile tako odpravljene mnoge statusne razlike,
čeprav jih je veliko ostalo, na primer zaradi razlik v izobrazbi in imetju. Glavna razlika se
je pojavila z odpravo pravnih ovir za socialno mobilnost, torej za pomikanje posameznika
po družbeni lestvi s pridobitvijo izobrazbe ter kopičenjem kapitala in znanja. Tako se danes
lahko posameznikov status nenehno spreminja. Če je bil v preteklosti posameznikov status
v družbi odvisen od zunanjih dejavnikov, je v sedanjosti vse bolj odvisen od posameznika
in »od njegovih osebnih sposobnosti, od pravic ter od funkcije, ki jo ima in od tega kako
uspešno jo opravlja« (Urbanija in Ambrožič, 1996, str. 15).
Vsak status, ki ga pridobi posameznik, vključuje številne norme, ki določajo
obnašanje in vlogo posameznika. »Tako iz statusa knjižničarja izhaja vloga knjižničarja, ki
vključuje pričakovanje, da pozna knjižnico, njene fonde, da zna to gradivo posredovati
uporabnikom, da je komunikativen, da spremlja razvoj svoje stroke, itd.« (Urbanija in
Ambrožič, 1996, str. 15).
Glede na eno izmed omenjenih definicij je status tesno povezan tudi s prestižem, ki
je odvisen od višine od družbe pripisanega ugleda. Tako je mogoče ugotavljati tudi stopnjo
prestiža, ki jo družba pripisuje nekemu poklicu oziroma profesiji. V sociologiji ima takšno
raziskovanje globoke korenine in raziskuje družbeno neenakost, ki je posledica stopnje
pripisanega spoštovanja do nekega poklica. V namene ugotavljanja statusa posameznega
poklica so bile izoblikovane lestvice poklicnega prestiža. Respondenti na lestvici
razvrščajo poklice od najvišjega do najnižjega glede na stopnjo prestiža, ki ga
posameznemu poklicu pripisujejo. Tako je prestiž posameznega poklica določen glede na
ostale. Prins in De Gier (1995) poudarjata, da je prestiž vedno relativen koncept. Na
prestiž, ki je končni produkt ocenjevanja, vpliva več različnih osnovnih karakteristik
poklica. Te so izobrazba, potrebna za opravljanje poklica, višina prihodka, ki je poklicu
pripisan, socialna varnost, ki jo poklic nudi, in narava dela, torej ali je delo manualno ali
ne. Vse te karakteristike pa nimajo enako velikega vpliva na končno oceno prestiža,

Enci, T. Predstava javnosti o delu knjižničarja. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

17

nekatere med njimi, kot sta izobrazba in prihodek, so močnejše in bistveno vplivajo na
status nekega poklica.
Status knjižničarjev je bil v slovenski strokovni literaturi redko obravnavan, eden
izmed člankov na to tematiko je članek Urbanije in Ambrožičeve iz leta 1996. Avtorja sta
v članku ugotavljala, ali so bili v takratnem obdobju v slovenskem knjižničarstvu prisotni
temeljni profesionalni atributi, ki določen poklic spreminjajo v profesijo, saj naj bi bil to
osnovni pogoj za zadovoljiv družbeni položaj knjižničarjev. Kot profesionalne atribute, ki
sta jih povzela iz posameznih definicij profesije, sta navedla:
1. strokovno izobrazbo in posebne karakteristike strokovnega dela,
2. odnose do klientov in družbe,
3. profesionalno organiziranost,
4. profesionalne in etične norme ter vrednote. (Urbanija in Ambrožič, 1996, str. 17)
Avtorja sta ugotovila, da slovensko knjižničarstvo dosega vse osnovne atribute, ki jih
zahteva profesionalizacija, a knjižničarji svoj status kljub temu dojemajo kot izredno nizek.
Poudarjata, da so predvidevanja, da že sama profesionalizacija eo ipso pomeni višji status
knjižničarstva, tako napačna. Kot možne vzroke navajata, da si je slovensko knjižničarstvo
takratnega obdobja vse profesionalne atribute pridobilo šele nedavno in da pridobivanje
višjega statusa poteka v več fazah, ki jih knjižničarstvo v Sloveniji do takrat še ni prestalo.
MOŽNI VZROKI ZA NIZEK STATUS IN SLABO PODOBO

2.3

Prins in de Gier (1995) sta na podlagi pregledane literature in intervjujev s strokovnjaki
sestavila seznam možnih vzrokov za slabo podobo in nizek status knjižničarjev. Izpostavila
sta, da pri mnogih možnih vzrokih ni povsem jasno, ali gre za vzrok ali za posledico.
Primer, ki ga navajata, je sledeč: »Nizka plača, ki jo zaslužijo knjižničarji, je lahko
posledica njihovega nizkega statusa, obenem pa obstaja enako velika možnost, da nizka
plača povzroči nizek status.« (Prins in De Gier, 1995, str. 21)
Kot vzroke navajata:


nevidnost: knjižničarjev poklic je na splošno neviden. Povprečen uporabnik tako
skoraj ne prepozna razlike med knjižničarjem in ostalimi zaposlenimi v knjižnici,
prav tako pa javnost ne ve, kaj knjižničarjevo delo sploh je, saj se večina opravil ne
odvija pred uporabnikovimi očmi. Uporabniki se pogosto ne zavedajo, kakšen je
obseg knjižničarjevega dela pri samem upravljanju, in dejstva, da so nekatere
knjižnice izredno velike in kompleksne organizacije. Avtorja opozarjata, da je
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družbena funkcija knjižnice prav tako komajda prepoznana s strani splošne
javnosti. Knjižnice igrajo veliko vlogo v nadaljnjem razvoju znanosti in
izobraževanja, prav tako pa so izredno pomembne za prost pretok informacij in s
tem za demokratično delovanje družbe. Avtorja ugotavljata, da praktično nobena od
teh funkcij ni prisotna v dojemanju podobe knjižničarja s strani javnosti.


Gospodarstvo: gospodarska funkcija knjižnice je, kakor navajata avtorja, za
javnost zanemarljiva. Po mnenju mnogih knjižnica le malo oziroma popolnoma
ničesar ne prispeva k gospodarski rasti države. Če pogledamo s tega vidika, je
knjižnica torej le izdatek. Vladni rezi v dejavnosti knjižnice bi tako po mnenju
avtorjev imeli negativen vpliv na podobo knjižnice, saj bi to potrdilo mnenje, da
knjižnica zgolj črpa finančne vire. Razlog za nizek status pa bi obenem lahko iskali
tudi v nizkih plačah knjižničarjev.



Kakovost storitev: kot vzrok za nizek status knjižničarjev je pogosto navedena
kakovost storitev, ki jih nudijo knjižnice. Avtorja navajata, da uporabniki pogosto
ne vedo, kakšne storitve naj bi knjižnice sploh nudile in kakšna naj bi bila njihova
kakovost. Glede na vzorce so pričakovanja glede kakovosti storitev ponavadi nizka.
Knjižničarji so tako obtoženi ignoriranja uporabnikov in pretiranega osredotočanja
na knjižnične zbirke. Uporabniki tako menijo, da so knjižničarji preveč pasivni in
da uporabnike vidijo kot nujno zlo. Mnogi so mnenja, da je ravno takšen odnos
knjižničarjev do uporabnikov poguben za podobo profesije.



Izobraževanje: avtorja menita, da je problematika izobraževanja morda eden
izmed glavnih vzrokov za nizek status knjižničarjev. Omenjata dve glavni težavi.
Prva je pretirana osredotočenost učnih programov na tradicionalne knjižnične
spretnosti. Po mnenju raznih kritikov bi učni program moral posvetiti veliko več
pozornosti kakovosti storitev. Druga pogosto navedena težava je kakovost
študentov. Pogosto so študentje bibliotekarstva razumljeni kot drugorazredni
študentje, ljudje pa se pogosto sprašujejo o motivih za izbiro tega poklica, saj da ga
veliko študentov izbere zaradi napačnih razlogov.



Poklic: knjižničar je izraz, ki pokriva širok nabor aktivnosti. Prav tako ni vsak, ki je
zaposlen v knjižnici, knjižničar. Delo, ki ga knjižničarji opravljajo, je izredno
raznoliko. Med opisi delovnih obveznosti posameznih knjižničarjev obstaja več
razlik kot podobnosti. Primer, ki ga navajata avtorja, je sledeč: »Direktor
nacionalne knjižnice je knjižničar, prav tako kot je knjižničar vodja oddelka za
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katalogizacijo. Vendar med opisoma obeh delovnih mest obstaja zelo malo
podobnosti.« (Prins in De Gier, 1995, str. 22) Ravno zaradi teh razlik je izredno
težavno govoriti o statusu knjižničarjev, obenem pa te razlike otežujejo opisovanje
bistva poklica.
2.4

IFLA PODOBA BIBLIOTEKARSKE IN INFORMACIJSKE PROFESIJE
Problematika podobe, ugleda in statusa knjižničarjev je pereča težava, ki se pojavlja

že desetletja. Občasno se je, kot to navaja Bowden (1995), ta problematika pojavila z
dovolj veliko intenziteto in povzročila delovanje na tem področju. Tako je bilo v različnih
obdobjih mogoče najti obsežnejše raziskave, ki so se spopadale s problematiko statusa in
podobe knjižničarjev. Mednarodna federacija knjižničarskih združenj in ustanov (IFLA) je
leta 1986 na seminarju pred konferenco na Japonskem pripravila resolucijo, v sklopu
katere naj bi bil organiziran seminar o statusu knjižničarjev, dokumentalistov in
informacijskih specialistov. Glede na resolucijo se je IFLA Okrogla miza za management
knjižničarskih zvez (RTMLA) spoprijela s problematiko, ki je s pomočjo Nizozemskega
centra za splošne knjižnice in literaturo (NBLC) ter sociologov Prinsa in de Giera opravila
obsežno raziskavo, ki je bila predstavljena leta 1992 na seminarju pred sejo v Delhiju.
Kasneje so bili rezultati raziskave objavljeni v posebni izdaji The Image of the Library and
Information Profession - How We See Ourselves: An Investigation iz leta 1995.
Raziskava je temeljila na predpostavki, da je podoba knjižničarjev v javnosti slaba.
Prav tako je slab tudi njihov ugled, posledično pa je nizek tudi njihov status. Avtorja
poudarjata, da stanje po svetu sicer ni popolnoma identično, vendar je do določene mere
primerljivo. Razlogi za stanje se razlikujejo od države do države in so odvisni od
političnega stanja države, kulture, razvitosti in družbenega stanja. Glavni cilj raziskave je
bil natančneje določiti razloge za slabo podobo in nizek status knjižničarjev na svetovni
ravni. Seveda je status poklica družbeno pogojen, zato bi bilo potrebno raziskavo izvesti na
javnosti. Ker pa je, glede na razsežnost raziskave bilo to praktično nemogoče, je bila
populacija omejena na knjižničarje.
Raziskava je bila razdeljena na dva dela. Prvi del je bil anketa, ki so jo zaradi
razsežnosti izvedli pisno. Populacija je obsegala 152 institucij v 90 državah. Posredovali so
jim vprašalnik v dveh delih. Prvega, ki je povpraševal po nacionalni statistiki in s katerim
naj bi določili stanje problematike v državi, naj bi izpolnile institucije. Drug del
vprašalnika, ki je vseboval 17 trditev, preko katerih so pridobili mnenja glede stanja, pa naj
bi izpolnili knjižničarji, dokumentalisti, informacijski posredniki in drugi profesionalci.
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Drugi del raziskave je zajemal intervju s strokovnjaki na področju knjižničarstva.
Raziskovalca sta skupaj z RTMLA in IFLA strokovnjaki izbrala regije, države ter ključne
osebe, ki naj bi bile vključene v intervju. Posebno pozornost so posvetili južnim in manj
industrializiranim državam. Tako so izbrali države Latinske Amerike, Afrike in
Jugovzhodne Azije. Med osebami, ki so jih vključili v intervju so izbrali ključne osebe na
področju knjižničarstva v teh državah, prav tako so vključili tudi druge osebe, ki delujejo
na področju knjižničarstva in informacijske znanosti. Izvedli so približno 70 strukturiranih
intervjujev, nekateri so bili izvedeni individualno, nekateri pa skupinsko.
Odziv na prvi del ankete je bil slab, saj je odgovorilo le 22 odstotkov vseh držav.
Prav tako je bila slaba kvaliteta odgovorov, zato ta del ni bil upoštevan. Odziv na drugi del
ankete je bil bistveno boljši, saj so dobili vrnjenih 292 vprašalnikov iz 34 držav, torej 19,2
%, iz vseh delov sveta, razen iz srednjega vzhoda. S splošno trditvijo, da je status
bibliotekarjev nizek se je močno strinjalo 26 % in strinjalo 56,3 % vprašanih. Anketirance
so vprašali, ali menijo, da obstaja pomembna razlika med statusom zaposlenih v različnih
vrstah knjižnic, s čemer se je strinjalo 74 %. Tiste, ki so se s trditvijo strinjali, so prosili
naj ocenijo 8 različnih vrst knjižnic, glede na višino statusa. Tako so najvišje uvrstili
nacionalno

knjižnico,

temu

sledijo

visokošolske

knjižnice,

informacijski

in

dokumentacijski centri, specialne knjižnice, knjižnice komercialnih ustanov, splošne
knjižnice, na zadnjem mestu pa so šolske knjižnice. Rezultati so pokazali, da so po mnenju
vključenih v raziskavo,

najbolj možni vzroki za nizek status nevidnost poklica in

nepoznavanje delovnih nalog bibliotekarjev (87 %), nezavedanje stopnje odgovornosti pri
ravnanju s finančnimi viri (74 %), nezavedanje stopnje družbene odgovornosti, ki jo nosi
knjižnica (71 %) in nizka plača bibliotekarjev (69 %).

Kot najmanj verjetne vzroke za

nizek status pa so ocenili visoko brezposelnost bibliotekarjev (68 %), visoko število
prostovoljcev v knjižnicah (51 %) in nizke zahteve glede izobrazbe za delovna mesta v
knjižnici (57 %). Pri zadnjem vprašanju so vključene v anketo prosili naj 9 poklicev
razporedijo z oceno od 1 do 9 glede na stopnjo prestiža, ki ga pripisujejo poklicu. Tako ima
po mnenju anketiranih najvišji prestiž poklic odvetnika, temu sledita gradbeni inženir in
novinar. Bibliotekarstvo se je znašlo na 5. od 9. mest.
Rezultati intervjujev, po mnenju avtorjev raziskave, sicer ne prinašajo
reprezentativnih podatkov glede statusa in podobe bibliotekarjev na južni hemisferi,
omogočajo pa dober pregled obstoječih mnenj na obravnavano tematiko. Intervjuji so
pokazali, da dojemanje problematike statusa in podobe ni homogeno niti znotraj ene same
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države. Mnenja si celo nasprotujejo. Iz tega razloga ni bilo v nobeni izmed držav izvedenih
akcij za reševanje problema. Sicer se velika večina vprašanih strinja, da problem obstaja, a
se razlikuje stopnja pomembnosti, ki mu jo pripisujejo. Veliko število jih meni, da je
problem statusa tako velik, da iz njega izvirajo skoraj vse druge težave s katerimi se
srečujejo knjižnice. Druga skupina pa problem sicer priznava, ampak mu ne pripisuje
večjega pomena. Problem statusa bibliotekarjev se, po mnenju vprašanih, v veliko primerih
kaže v specialnih in visokošolskih knjižnicah. Zaposleni v prvih menijo, da jih drugi
zaposleni v organizaciji smatrajo kot podrejene. Čeprav je knjižnica integralen del
organizacije, opažajo, da se jo dojema drugače kot ostale dele organizacije. Podobno je v
visokošolskih knjižnicah, kjer se bibliotekarji pritožujejo zaradi pomanjkanja priznavanja
njihovih kvalifikacij. Pogosto imajo zaposleni v visokošolskih knjižnicah enako izobrazbo
kot profesorji, ampak se jih še vedno dojema kot podrejene. Podobno je s plačo, ki jo
prejemajo, saj je ta enaka plači pisarniškega osebja. Kar pomeni, da so plače nižje od
profesorjev z enakimi kvalifikacijami.
Veliko vključenih v intervju vzroke za nizek status vidi v stroki sami. Prevladujoče
teme so gospodarski faktor, izobraževanje, profesija in kakovost storitev. Vprašani menijo,
da obstaja pomembna povezava med statusom in finančnimi viri, ki jih pridobivajo
knjižnice. V državah, kjer je knjižnični sistem v razvoju, so vlaganja vanje večja in tako
problem nizkega statusa ni tako izrazit kot v državah, kjer je finančnih virov manj. Pogosto
pa je bilo mogoče slišati pritožbe, da posredovanje informacij s strani države naj ne bi bilo
pomembno za gospodarstvo. Iz tega razloga je odgovorne težko prepričati, da bi lahko
večje vlaganje v knjižnice imelo pozitiven vpliv na rast v gospodarstvu.
Drugi vzrok, ki so ga vprašani pogosto navajali, je izobraževanje. V vseh
vključenih državah obstaja izobraževanje za bibliotekarje, seveda pa se kvaliteta študija
bistveno razlikuje. V Afriških državah študij naj ne bi bil tako popularen, za kar je po
mnenju intervjuvancev kriva ravno slaba podoba poklica. Tako menijo, da študij izberejo
slabši študentje, ki v njem vidijo zadnjo možnost za izboljšanje svoje situacije ter
pridobitev izobrazbe. Mnogi vidijo rešitev te situacije v dvigu zahtev za vstop v študij,
vendar bi zaradi tega število študentov drastično padlo. Problem drugorazrednih študentov
se zmanjšuje v državah, kjer so uvedli študij informacijske znanosti, saj le-ta privlači
uspešnejše študente.
Naslednji naveden vzrok je profesija sama, saj obsega širok spekter opravil, kar
povzroča težave pri definiciji samega poklica. V mnogih državah ravno to povzroča
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zaplete v odnosu z oblastmi, saj na primer v Aziji in Južni Ameriki bibliotekarstvo ni
priznano kot profesija. Mnogi so težavo videli tudi v dejstvu, da profesija zaostaja v
razvoju in je izgubila stik z željami družbe. V tem času so se pojavile druge osebe, ki so v
koraku z družbenim in tehnološkim razvojem. To so poklici, ki se popolnoma osredotočajo
na posredovanje informacij v najširšem smislu. Med bibliotekarji, ki se smatrajo kot
drugorazredne in informacijskimi posredniki tako nastaja velik prepad, ki je po mnenju
vprašanih eden izmed glavnih vzrokov za nizek status.
Pogosto omenjan vzrok za nizek status je tudi nevidnost profesije. V nekaterih
državah celo dobesedno, saj je knjižnični sistem slabo razvit. Prav tako populacija v
ruralnih predelih nima stika s knjižnicami, ampak jim je knjižnično gradivo zagotovljeno
na drugačne načine. Mnogi menijo, da je glavni razlog za nizek status ravno v slabem
poznavanju profesije s strani javnosti in oblasti. Medtem ko vsak pozna opravila
medicinske sestre, odvetnika in čistilke, za bibliotekarja to ne velja. Prav tako se
uporabniki knjižničarja pogosto niti ne zavedajo, ker med njimi ni tako direktnega stika in
uporabniki gredo v knjižnico in ne k knjižničarju. Nevidnost je, po mnenju mnogih,
povzročil odnos same profesije, ki teži k introvertiranemu odnosu namesto, da bi
preusmerila pozornost na uporabnike, tradicionalna osredotočenost na upravljanje namesto
na komunikacijo in pomanjkanje zavedanja kakšna je narava in družbena vloga profesije.
Zadnji izmed pogosto navedenih vzrokov je kakovost storitev. Mnogi intervjuvanci
so navedli dejstvo, da knjižnica obstaja za uporabnike in ne za knjižničarje. Enakemu
številu vprašanih pa se to dejstvo ne zdi tako samoumevno. Zaposleni v knjižnicah še
vedno posvečajo mnogo preveč pozornosti upravljanju knjižničnih zbirk in premalo
uporabnikom. Nekateri vprašani menijo, da so storitve preveč pasivne in se ne
osredotočajo na družbeni razvoj. Menijo, da bi se kakovost storitev, predvsem v splošnih
knjižnicah, lahko bistveno izboljšala, vendar je to zaradi pomanjkanja finančnih virov
skoraj nemogoče. Kritike so bile še posebej glasne v državah, kjer je pismenost nizka, saj
vprašani menijo, da bi morali knjižničarji zaposleni v splošnih knjižnicah ponovno
premisliti o svoji vlogi. Obtožujejo jih, da se še vedno držijo »tradicionalnega« modela in
delujejo zgolj za bolje izobraženo, pismeno populacijo. S tem naj bi knjižnice delovale
zgolj za elitni višji razred in popolnoma izpustile svojo družbeno funkcijo delovanja za vso
populacijo, predvsem za populacijo v podeželskih predelih. Če bi se te knjižnice
osredotočile na celotno populacijo in se ne bi primarno ukvarjale le z izposojo knjig, bi
bistveno pridobile na svoji družbeni vlogi.
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Respondenti vidijo rešitev problema v večji stopnji priznavanja s strani oblasti,
torej več finančnih virov in v večji medijski izpostavljenosti knjižnic. Manj pozornosti so
namenili prenovi obstoječim študijskim programom. Nekateri menijo, da bi se problem
nizkega statusa in slabe podobe lahko rešil z uporabo naprednejše tehnologije v knjižnici,
za nekatere pa je problem nerešljiv. Ta skupina vprašanih meni, da nizek status
knjižničarja obstaja že tako dolgo, da ga je nemogoče dvigniti, in da se bodo knjižničarji
enostavno morali sprijazniti s tem stanjem. Spet druga skupina vprašanih meni, da je status
mogoče izboljšati z izboljšanjem kakovosti storitev. Kot glavno oviro pri tem pa vidijo
neadekvatne zaposlene v knjižnicah in slabo razvite bibliotekarske zveze v nekaterih
državah.
3

DELOVNE NALOGE IN ZNANJE
V družbi obstaja tudi mnogo napačnih predstav o delu in delovnih nalogah, ki jih

knjižničarji opravljajo. Večina opravil se ne odvija pred očmi uporabnikov in so jim tako
nevidna oziroma zanje praktično ne obstajajo. Uporabniki se prav tako ne zavedajo, kako
raznoliko je delo knjižničarja. Nekateri si predstavljajo, da je delo knjižničarja sestavljeno
zgolj iz izposoje knjig in pospravljanja polic, drugi delo knjižničarja dojemajo kot
administrativno ali pisarniško delo. Ne zavedajo pa se, da so mnoge knjižnice velike in
kompleksne organizacije, ki morajo preudarno upravljati svoje vire, da bi čim bolje
opravljale svoje poslanstvo, in da je v knjižnici zaposlenih mnogo ljudi z naslovom
bibliotekar/knjižničar, vendar opisi njihovih delovnih obveznosti niso niti najmanj
primerljivi.
Glede na 2. člen zakona o knjižničarstvu iz leta 2001 so naloge knjižnice, ki deluje
kot javna služba, in s tem tudi naloge knjižničarjev sledeče:
 zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih
virov,
 posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 informacijsko opismenjevanje,
 varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
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 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Tako kot poznavanje nalog, ki jih opravljajo knjižničarji, je slabo tudi poznavanje
znanja, ki naj bi ga knjižničarji imeli. Uporabniki pogosto sklepajo, da je znanje
knjižničarjev večkrat omejeno zgolj na fizično knjižnico in da jim pri bolj specifičnih in
strokovnih temah ne bi znali pomagati. Obstaja mnogo dokumentov, ki definirajo temeljna
znanja knjižničarjev oziroma znanja, ki naj bi jih študentje bibliotekarstva pridobili skozi
čas študija. Eden izmed takšnih dokumentov je dokument Ameriške knjižničarske zveze
(American Library Association – ALA) z ALA's Core Competences of Librarianship
(2009). V dokumentu je določenih osem sklopov, ki naj bi jih pridobili študentje v sklopu
magistrskega študija BIZ, akreditiranega od ALA. Znanja so sledeča:
 osnovno znanje o profesiji: etična načela, vrednote in osnovna načela BIZ,
zgodovina stroke, razvoj medijev, vrste knjižnic, zakonske osnove, učinkovite
tehnike komunikacije itd.;
 informacijski viri: življenjski cikel zapisanega znanja, nabava in odpis
informacijskih virov, upravljanje različnih knjižničnih zbirk, vzdrževanje zbirk
itd.;
 organizacija znanja in informacij: načela, vključena v organizacijo in
reprezentacijo znanja in informacij, veščine organizacije informacij, poznavanje
katalogizacije, metapodatkov, indeksiranja in standardov klasifikacije ter
različnih metod organizacije informacij;
 poznavanje in veščine uporabe tehnologije: vpliv tehnologije na vire, storitve
in uporabo knjižnice, uporaba tehnologije in drugih orodij v skladu s
profesionalno etiko in prevladujočimi normami, vrednotenje izdelkov in
storitev, ki temeljijo na tehnologiji, načela in tehnike, s katerimi je mogoče
prepoznati in implementirati relevantne tehnologije;
 referenčne storitve: koncepti, načela in načini referenčnega dela s katerimi je
uporabnikom mogoče nuditi dostop do relevantnih informacij, pridobivanje,
evalvacija in povezovanje informacij iz različnih informacijskih virov, metode
uspešne interakcije z uporabniki iz različnih skupin in starosti, informacijska
pismenost;
 raziskovanje: poznavanje osnov raziskovalnih metod, literatura, relevantna za
področje BIZ, načela in metode vrednotenja že obstoječih in potencialnih novih
raziskav;
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 nadaljevanje izobraževanja in vseživljenjsko učenje: vloga knjižnice pri
vseživljenjskem izobraževanju uporabnikov, teorije poučevanja, metode
poučevanja in načini merjenja uspeha ter način njihove uporabe v knjižnici itd.;
 administracija in upravljanje: načela načrtovanja in razpolaganja s
finančnimi viri, načela učinkovitega upravljanja človeških virov, metode za
vrednotenje in evalvacijo knjižničnih storitev, metode razvijanja partnerstva,
sodelovanja in povezav ter drugih struktur z vsemi nosilci interesov.
Ugotovitve v različnih raziskavah v veliki meri podpirajo trditev, da uporabniki in
javnost na splošno ne pozna nalog, ki jih opravlja knjižničar, oziroma so jim najbolj
poznana tista opravila, ki jih lahko vidijo. Isto velja za znanje, ki ga knjižničarji po
njihovem premorejo.
O tem, kako dobro študentje poznajo delo visokošolskega knjižničarja, je pisala
Vidičeva v diplomski nalogi, nekateri njeni izsledki pa so predstavljeni tudi v članku
Odnos »Visokošolski knjižničar – študent«: Kako študentje poznajo delo visokošolskega
knjižničarja (Vidic in Južnič, 2010). V raziskavo je vključila študente Univerze v
Ljubljani, podatke pa je zbirala z anketnim vprašalnikom. Študentje so sami navedli, da
slabo poznajo naloge visokošolskega knjižničarja. Glede na naloge, ki naj bi jih po mnenju
študentov opravljali, lahko razberemo stereotipno podobo knjižničarja. Kot naloge so
študentje navedli urejanje gradiva na policah, informacijsko/referenčno delo, izposojo,
obdelavo gradiva in vodenje ter organizacijo knjižnic. Anketiranci so kot naziv ki bi ga
pripisali visokošolskim knjižničarjem glede na strokovni profil, najpogosteje izbrali
izposojevalca, informatorja in katalogizatorja. Po mnenju anketirancev visokošolski
knjižničarji imajo znanje s področja komunikacije in poznajo splošne računalniške
programe, se znajo prilagoditi spremembam, ki jih prinaša informacijska doba, in so
splošno razgledani. Pri veliki količini vprašanj pa je večina vprašanih odgovorila z »ne
vem« in tako izrazila negotovost. Večina anketiranih tudi meni, da njihov učni uspeh
zaradi pomoči visokošolskih knjižničarjev ni nič boljši. Po mnenju študentov naj bi se
visokošolski knjižničarji za svoj poklic najpogosteje odločili, ker imajo radi knjige, hočejo
pomagati ljudem in radi delajo z informacijami.
Druga raziskava, izvedena na Univerzi Sheffield v Veliki Britaniji, se prav tako
ukvarja s tem, kako študentje dojemajo knjižničarja in njegovo delo (Bickley in Corall,
2011). Na vprašanje, kako pogosto po njihovem mnenju knjižničarji opravljajo določena
našteta dela, so kot najpogosteje opravljana dela izbrali tista, ki jih načeloma opravljajo
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priučeni knjižničarji. Gre na primer za pospravljanje knjig na police, iskanje rezerviranih
knjig, dajanje splošnih napotkov. Med izbranimi pogosto opravljanimi deli, ki jih dejansko
opravljajo knjižničarji, je bila nabava knjižničnega gradiva. Ostala dela, ki jih knjižničarji
opravljajo redno, so študentje izbrali redkeje: informacijsko opismenjevanje, pomoč
študentom pri temah, ki se navezujejo na učne predmete in nudenje pomoči pri
raziskovanju na splošno.
Podobno raziskavo je izvedla Faganova (2002), v kateri je želela ugotoviti, kako
študentje univerze Southern Illinois University dojemajo visokošolske knjižničarje in
njihovo delo. Kot odgovor na vprašanje, kakšne teme naj bi po mnenju anketirancev
obravnavali knjižničarji med študijem, so bile navedene predvsem tiste, ki se dotikajo
profesionalnega vidika stroke, in sicer: raziskovanje knjižničnih sistemov, kako zgraditi
knjižnico, uporaba računalnika in spletne aplikacije v knjižnični tehnologiji, klasifikacija,
upravljanje, nabava itd. Odgovori kažejo, da študentje, vključeni v raziskavo, niso
popolnoma nevedni glede poklica knjižničarja. Na vprašanje, katere veščine, ki jih
knjižničarji premorejo, so kot najbolj vredne in zanje koristne najpogosteje navajali dobro
poznavanje knjižnice in informacijskih virov na spletu. Kot pomembne veščine so navedli
tudi pomoč pri odgovarjanju na vprašanja, računalniške veščine, veščine pri organizaciji
ter poznavanje interneta in računalnikov. Veliko jih je priznalo tudi, da knjižničarji hitreje
najdejo odgovore na težka vprašanja kot oni sami in da imajo veliko znanja, ki je za
študente koristno. Študente so prosili, naj naštejejo pet različnih delovnih nalog, ki naj bi
jih po njihovem mnenju knjižničarji opravljali redno. Odgovori so pokrivali velik spekter
splošnih nalog, ki jih opravljajo visokošolski knjižničarji: administracija/upravljanje,
referenčno delo, katalogizacija, izposoja, naročanje, poučevanje in naloge, povezane z
organizacijo. Avtorica poudarja, da delo s tehnologijo pri tem vprašanju ni bilo navedeno
tako pogosto, kot so jih anketiranci navajali kot odgovor na vprašanje, katere teme
pokrivajo pri študiju ali kakšne veščine premorejo knjižničarji.
Tudi v raziskavi, ki je bila izvedena v treh visokošolskih in eni splošni knjižnici v
Singapurju, sta avtorja Majif in Haider (2008) ugotavljala, kako uporabniki dojemajo delo
knjižničarja. V raziskavo so bili vključeni naključni posamezniki, ki so se ravno nahajali v
knjižnicah. Rezultati so pokazali, da večina anketiranih knjižničarsko delo kategorizira kot
administrativno in pisarniško, v nizu šestih ponujenih poklicev pa so status knjižničarjev
ocenili kot najnižji. V povezavi z znanjem v uporabi računalnikov so knjižničarje
anketiranci uvrstili na četrto mesto od šestih, za računovodje in učitelje. Vprašani so
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menili, da knjižničarji zaslužijo najmanj od vseh naštetih poklicev in da je njihovo delo
najmanj koristno za družbo. Najpogosteje izbrani pridevniki, s katerimi bi opisali delo
knjižničarjev, so bili: rutinsko, dolgočasno, splošno, lahko in napredno. Najpogosteje
izbrane naloge, ki naj bi jih po mnenju anketirancev opravljali knjižničarji, so: klasifikacija
in katalogizacija, poučevanje uporabnikov o knjižničnih virih in storitvah, izposoja
knjižničnega gradiva, pospravljanje knjižničnega gradiva, gradnja knjižničnih zbirk itd.
Osebnostne lastnosti, ki naj bi jih po njihovem mnenju knjižničarji najpogosteje premogli,
pa so: pripravljenost pomagati, razgledanost, prijaznost, dolgočasnost, vljudnost idr.
Petrova in Aparac-Jelušićeva (2002) sta objavili raziskavo, v kateri sta želeli
ugotoviti, kako javnost in sama profesija dojemata knjižnice, knjižnične storitve in
knjižničarje. Vzorec so sestavljali tako knjižničarji kot javnost, torej uporabniki in
neuporabniki knjižnic, iz petih mest v Slavoniji in Baranji, uporabljena metoda pa je bila
anketa s pisnim vprašalnikom. Rezultati so pokazali, da je mesto knjižničarja na lestvici
poklicev povprečno na šestem od sedmih mest, ob čemer so knjižničarji poklic knjižničarji
uvrstili višje, na tretje mesto, medtem ko ga je javnost večinsko uvrstila na šesto. Večina
vprašanih meni, da vloga knjižničarja v družbi ni zadovoljiva, kot vzrok za to pa jih je
večina navedla obe ponujeni možnosti, torej premajhno pozornost s strani družbe in
nedejavnost knjižničarjev. Kot najpomembnejše osebnostne lastnosti, ki naj bi jih
knjižničarji posedovali, so vprašani navedli znanje, izobrazbo, komunikacijske veščine in
prijaznost. Statistično pomembna razlika med skupinama vprašanih se je pojavila pri
kategoriji videza, ki ji knjižničarji posvečajo bistveno več pozornosti kot javnost. Kot
najpogostejši značilnosti knjižničarjev so vprašani navedli prijaznost in komunikacijske
veščine. Največkrat pa jim po mnenju vprašanih primanjkujejo prijaznost, znanje,
natančnost in izobrazba. Kot najpomembnejša vrsta znanja, ki bi jo morali knjižničarji
imeti, so bili najpogosteje navedeni profesionalno znanje in veščine na področju BIZ ter
znanje in veščine, povezani s hitrim iskanjem informacij. Po mnenju anketirancev
knjižničarji najpogosteje premorejo splošno znanje in profesionalno znanje na področju
BIZ. Po mnenju avtoric pa je presenetljivo dejstvo, da glede na pridobljene podatke
knjižničarji ne premorejo znanja in veščin za hitro iskanje informacij ter poznavanja nove
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Avtorici skleneta, da rezultati niso tako
pozitivni, kot je bilo pričakovano. Menita, da se je s problemom mogoče spopasti na
različne načine in izpostavljata, da je za izobraževalne ustanove, ki poučujejo BIZ,
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velikega pomena, da se novi študentje za ta študij odločijo, ker si tega zares želijo, in ne
zato, ker poklic nudi varno in stalno delovno mesto.
4

IZOBRAZBA
Kot je bilo že navedeno, je pomanjkljivo zastavljeno izobraževanje po mnenju

Prinsa in De Gierja (1995) eden izmed glavnih vzrokov nizkega statusa in slabo podobo
knjižničarjev. Ob tem pa se zastavljata vprašanji, koliko javnost sploh ve o izobraževanju
knjižničnih delavcev in ali se sploh zaveda, da obstaja formalno izobraževanje na
visokošolskem nivoju.
V tujini ima formalno izobraževanje daljšo tradicijo kot pri nas. Prvi univerzitetni
študij je leta 1887 ustanovil Melvil Dewey, medtem ko se je v Sloveniji izobraževanje na
visokošolski ravni pričelo šele leta 1988. Do tedaj slovenski knjižničarski delavci niso
imeli visokošolske izobrazbe, saj za to ni bilo pogojev. Kot navaja Berčič (1998), so
osnovna knjižničarska dela opravljali delavci z gimnazijsko maturo, zahtevnejša in
vodstvena dela pa delavci z univerzitetno diplomo, najpogosteje iz humanističnih ved. Za
delo v knjižnici so se oboji usposobili ob delu z uporabniki. Ustrezno izobrazbo,
pridobljeno v tujini, so imeli le redki. Prva organizirana oblika strokovnega izobraževanja
je bil organiziran petmesečni strokovni tečaj za osebe s končano srednjo šolo leta 1947,
leta 1949 pa so ga ponovili. Prvi poskus rednega strokovnega izobraževanja za
bibliotekarje sega v šolsko leto 1957/1958, ko je bila organizirana občasna enoletna šola,
ki se je še enkrat izvedla v šolskem letu 1963/1964. Z letom 1964 se je po nekaj letih
končno začel izvajati redni, dvoletni in dvopredmetni višješolski študij knjižničarstva, ki
ga je izvajala takratna Pedagoška akademija v Ljubljani. Do visokošolskega izobraževanja
pa je minilo še več kot dvajset let. Dvopredmetni visokošolski študij bibliotekarstva na
Filozofski fakulteti v Ljubljani se je začel izvajati s šolskim letom 1988/1989, s šolskim
letom 1996/1997 pa se mu je pridružil enopredmetni. Podiplomski študij bibliotekarstva je
od šolskega leta 1994/1995 potekal v sodelovanju z oddelkom za sociologijo, saj oddelek
za bibliotekarstvo še ni imel izdelanega programa za podiplomski študij. Magistrski študij
na oddelku za bibliotekarstvo je bil tako prvič razpisan leta 1997, hkrati pa se je pričel
izvajati tudi doktorski podiplomski študij. Naslednja velika sprememba študija na oddelku
za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo se je zgodila z bolonjsko reformo
in prenovljenim študijem. Tako se je prenovljeni triletni dodiplomski študij začel izvajati v
šolskem letu 2006/2007, podiplomski magistrski program pa v šolskem letu 2009/2010. Od
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istega leta pa poteka še skupni doktorski študijski program Filozofske fakultete
Humanistika in družboslovje, ki vsebuje tudi doktorski študij informacijskih ved.
Zaradi pomanjkanja visokošolskega študija vse do druge polovice osemdesetih let
je bil leta 1980 na podlagi samoupravnega sporazuma o pridobivanju strokovnih
kvalifikacij bibliotekarske stroke uveden bibliotekarski izpit oziroma »sistem strokovnih
izpitov, ki so v bistvu nadomeščali ustrezno formalno izobrazbo« (Južnič, 2011, str. 268).
Čeprav naj bi bil bibliotekarski izpit nadomestek za visokošolsko izobrazbo, je kljub
uvedbi visokošolskega študija ostal edini formalni pogoj za vstop v stroko vse do danes.
To pomeni, da se v knjižnicah zaposlujejo diplomanti BIZ in diplomanti drugih strok pod
istimi pogoji, saj morajo oboji pred vstopom v stroko opraviti bibliotekarski izpit. Glede na
to bi lahko izobrazbi kot možnemu vzroku za nizek status in slabo podobo profesije pri nas
dodali tudi način vstopa v stroko. Kot navaja Južnič (2011), profesija, ki nima reguliranega
vstopa v stroko, torej formalnega izobraževanja, ne more veljati za profesijo. Formalno
izobraževanje je zagotovilo ustreznega statusa profesije, prav tako pa je stroka, ki
formalnega izobraževanja nima, zanesljivo manjvredna v primerjavi z drugimi strokami.
Po mnenju o zahtevani stopnji izobrazbe za vstop v stroko oziroma za opravljanje
dela knjižničarja je povpraševalo mnogo že omenjenih raziskav, odgovori pa kažejo precej
raznoliko sliko. Tako po raziskavi Vidičeve (Vidic in Južnič, 2010) večina študentov meni,
da je za opravljanje dela visokošolskega knjižničarja potrebna visokošolska diploma, temu
sledi višješolska diploma. Le peščica jih je menila, da je za delo visokošolskega
knjižničarja potrebna poklicna ali splošna matura.
V tujih raziskavah pa se je izkazalo, da vključeni v raziskavo poklica knjižničarja
ter zahtevane izobrazbe za opravljanje poklica ne poznajo dobro ali pa sploh ne.
Raziskava, izvedena na sheffieldski univerzi v Veliki Britaniji (Bickley in Corrall, 2011) je
pokazala, da je po mnenju anketiranih študentov za delo visokošolskega knjižničarjev
zahtevana visokošolska izobrazba katerekoli smeri, temu odgovoru pa po pogostosti sledi
srednješolska izobrazba. Najmanj anketirancev je menilo, da je za delo potreben magisterij
iz BIZ, kar je dejanska zahtevana stopnja izobrazbe v Veliki Britaniji. Podobno tudi po
raziskavi Faganove (2002) večina anketiranih študentov meni, da je za vstop na delo
visokošolskega knjižničarja potrebna visokošolska diploma, temu sledi srednješolska
izobrazba, najmanj vprašanih pa je ponovno izbralo dejansko zahtevano stopnjo izobrazbe
v ZDA, in sicer magisterij iz BIZ.
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Že prej omenjena raziskava, izvedena po knjižnicah v Singapurju (Majid in Hider,
2008), ki je vključevala naključne uporabnike, je prav tako pokazala slabo poznavanje
osnovne zahtevane izobrazbe za vstop v stroko. Večina jih je namreč menila, da je
minimalna zahtevana stopnja izobrazbe srednješolska izobrazba oziroma 5. stopnja, temu
pa po pogostosti sledi visokošolska diploma iz drugih smeri. Najmanj uporabnikov je
menilo, da je za vstop v stroko potrebna visokošolska diploma iz bibliotekarstva.
Tudi kanadska raziskava, ki sta jo opisali Harrisova in Wilkinsonova (2001), je
prinesla podobne rezultate kot zgoraj omenjene. Študente prvih letnikov ene od največjih
kanadskih univerz so prosili, naj izpolnijo enega od osmih vprašalnikov, poimenovanih
Karierne priložnosti: 2000 in naprej (Career Opportunities: 2000 and Beyond), ki so
vsebovali vprašanja o dvanajstih poklicih, med drugim o bibliotekarstvu. Študentje
bibliotekarstva ne dojemajo kot profesijo, in so poklic uvrstili na enajsto od dvanajstih
mest, prav tako so mu pripisali najnižjo stopnjo prestiža. Večina vprašanih med drugim
meni, da za opravljanje poklica ni potrebna univerzitetna izobrazba, temveč zgolj
višješolska, kar znova kaže na slabo poznavanje izobrazbe knjižničarjev, saj je v Kanadi po
navadi zahtevana vsaj univerzitetna diploma s področja bibliotekarstva.
5

RAZISKOVALNA METODA
V okviru naše raziskave sta bili uporabljeni dve raziskovalni metodi. Prva je bila

anketna metoda, s katero smo poskušali ugotoviti, kakšno je stanje glede podobe
knjižničarja v slovenski javnosti. S pomočjo fokusnih skupin pa smo poskušali sliko,
pridobljeno s pomočjo prve metode, razjasniti in pojasniti nekatere nepričakovane
rezultate.
5.1

ANKETNA METODA
Prva metoda, uporabljena v raziskavi, je bila anketna metoda. Z njo smo želeli

ugotoviti, kako slovenska javnost dojema poklic knjižničarja in njegovo delo. Vzorec je
zajel 200 oseb, zajet pa je bil s pomočjo vzorčenja po principu snežne kepe. Anketni
vprašalnik je bil izdelan s pomočjo spletnega orodja za anketiranje EnKlikAnketa, s
pomočjo katerega so bili rezultati tudi obdelani. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz
splošnega dela, ki je povpraševal po uporabi in obisku knjižnice s strani javnosti, dela z
demografskimi vprašanji in štirih sklopov vprašanj, ki se navezujejo na zastavljene
hipoteze. Prvi del se je osredotočal na podobo knjižničarja in njeno prekrivnost s stereotipi,
drugi del se je nanašal na status knjižničarja, tretji del je raziskoval, kako dobro javnost
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pozna delo in opravila knjižničarja, četrti del pa se je osredotočal na to, kaj javnost meni o
izobrazbi knjižničarjev. Anketni vprašalnik je v Prilogi 1.
Spletna povezava do anketnega vprašalnika je bila začetni skupini 50 anketirancev
posredovana prek elektronske pošte, prejemniki pa so bili naprošeni, naj povezavo
posredujejo še svojim prijateljem in znancem, pri čemer so bili naprošeni, naj zaposleni v
knjižnicah in študentje bibliotekarstva ankete ne izpolnjujejo ter jo zgolj posredujejo
naprej. Takšen način posredovanja anketnega vprašalnika je omogočil zajetje bolj širokega
in raznolikega vzorca anketirancev, kot bi ga bilo mogoče zajeti sicer. Anketiranje je
potekalo od 11. 4. 2014 do 27. 8. 2014.
5.2

FOKUSNE SKUPINE
Druga uporabljena raziskovalna metoda je bila fokusna skupina. V sklopu raziskave

so bile opravljene tri fokusne skupine s študenti, zaposlenimi in upokojenci, vsaka izmed
njih pa naj bi vsebovala šest udeležencev, vendar so se fokusne skupine s študenti udeležile
le tri osebe.
Tema fokusne skupine je temeljila na ugotovitvah, pridobljenih z anketno metodo.
Z metodo fokusne skupine smo poskušali pridobiti natančnejša in bolj poglobljena mnenja
udeležencev glede podobe knjižničarjev.
5.3

RAZISKOVALNE HIPOTEZE
Raziskovalne hipoteze so bile zastavljene glede na pregledano literaturo, ki

implicira slabo podobo in status ter slabo poznavanje poklica in dela, ki ga opravlja
knjižničar.


Podoba knjižničarja se sklada s stereotipi.



Status, ki ga poklicu knjižničarja pripisuje javnost, je nizek.



Javnost ne pozna dela, ki ga knjižničarji opravljajo, kot naloge navajajo
klasična knjižničarska opravila.



Javnost meni, da za opravljanje poklica knjižničarja ni potrebna visokošolska
izobrazba, prav tako menijo, da za opravljanje poklica ni potrebna strokovna
bibliotekarska izobrazba.
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REZULTATI

6.1

REZULTATI ANKETE

6.1.1 Demografski podatki
V anketo je bilo vključenih 44 moških (22 %) in 156 žensk (78 %) od 200
anketiranih oseb.

22%

Moški
Ženski

78%

Slika 1: Prikaz porazdelitve spola anketirancev

Prevladali so anketiranci, stari med 18 in 30 let, ki jih je bilo 128 (64 %), temu so
sledile osebe med 41. in 50. letom, ki jih je bilo 32 (16 %), oseb med 31. in 40. letom je
bilo 25 (13 %), oseb nad 51. letom pa 15 (8 %).

8%
16%

13%

18 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 let ali več

63%

Slika 2: Prikaz starosti anketirancev
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Glede na status so bili anketiranci razporejeni sledeče: Glede na status so bili
anketiranci razporejeni sledeče: največ je bilo zaposlenih, in sicer 105 (53 %), temu so
sledili študentje, ki jih je bilo 69 (36 %), brezposelnih je bilo 13 (7 %), oseb, ki so svoj
status opredelile z drugo, 12 (6 %), upokojenec pa je bil en sam (0,5 %)

12%

13%
34%

študent
upokojenec
zaposlen
brezposeln
drugo

1%
53%

Slika 3: Prikaz trenutnega zaposlitvenega statusa anketirancev

Pri podatku o najvišji doseženi izobrazbi je imelo največ, in sicer 67, anketirancev
7. stopnjo izobrazbe (34 %), temu je sledila 5. stopnja z 52 osebami (26 %), stopnja 6/2 s
40 osebami (20 %), stopnja 6/1 s 25 osebami (13 %), stopnja 8/1 s 6 osebami (3 %), 4.
stopnja s 5 osebami (3 %), 2. stopnja s 7 osebami in stopnja 8/2 z 1 osebo (0,5 %).
Tabela 1: Prikaz najvišje dosežene izobrazbe anketirancev

Odgovori

Frekvenca Odstotek

2. stopnja - osnovna šola

3

2%

4. stopnja - srednja poklicna šola

5

3%

52

26 %

25

13 %

40

20 %

67

34 %

6

3%

1

0,5 %

5. stopnja - gimnazija, srednja poklicna/tehniška šola
6/1. stopnja - višje strokovno izobraževanje, visokošolsko
strokovno izobraževanje
6/2. stopnja - visokošolski in univerzitetni program (1.
bolonjska stopnja)
7. stopnja - visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno
izobraževanje, magisterij (2. bolonjska stopnja)
8/1. stopnja - specializacija po univerzitetnem programu,
magisterij znanosti
8/2. stopnja - doktorat znanosti
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6.1.2 Splošna vprašanja
Na vprašanje »Ali ste včlanjeni v kakšno knjižnico?« je 172 anketirancev (86 %)
odgovorilo z da in 28 (14 %) z ne. Kot razloge, zakaj niso včlanjeni v knjižnico, so
anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z ne, podali različne odgovore – od tega,
da ne berejo, do tega, da lahko vse potrebne informacije dobijo na internetu itd. Vsi razlogi
so navedeni v tabeli 2.
Tabela 2: Prikaz navedenih razlogov na vprašanje "Zakaj niste včlanjeni v knjižnico?"




























koristim izkaznico otrok.
ker je včlanjena hčerka.
ker mi je potekel status in se še nisem uspela včlanit.
večino gradiva dobim na internetu.
knjige berem na kindlu.
ne berem veliko.
knjige si izposojam od drugih,ali pa jih kupim.
nimam potrebe. Če potrebujem knjigo si jo sposodim na prijateljičino ime.
ne berem toliko.
ker mi ni plačevat letne članarine in si ne izposojam knjig.
nisem bralec.
predraga članarina.
v novem okolju se še nisem odločila za včlanitev v knjižnico.
ne berem knjig.
rada bi prej prebrala vse knjige, ki jih imam doma.
včlanjena je partnerka in nama zadostuje.
kupujem si svoje knjige.
zaradi oddaljenosti.
ker je žena.
ne berem.
ker ne berem knjig oz. jih najdem na internetu.
imam lastno zbirko, jih kupujem ali si jih posojamo med prijatelji.
ker lahko vse preberem na internetu.
do sedaj še nisem potrebovala knjig iz te knjižnice
nimam časa
ker moje strokovne literature nimajo
Od 172 anketirancev, ki so pri prvem vprašanju odgovorili, da so včlanjeni v

knjižnico,

jih

159

(92

%)

knjižnico

obiskuje,

13

(7

%)

pa

ne.
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92%
Da
Ne
7%

Slika 4: Prikaz odgovorov na vprašanje "Ali obiskujete knjižnico? "

Tisti, ki so na vprašanje »Ali obiskujete knjižnico?« odgovorili z ne, so bili
naprošeni, naj navedejo razlog. Anketiranci so podali različne razloge: »knjige kupujem na
spletu«, »nimam časa za branje«, »drugi viri izposoje« itd. Vsi razlogi so navedeni v tabeli
3.
Tabela 3: Razlogi zakaj anketiranci ne obiskujejo knjižnice.













berem večinoma v angleškem jeziku, knjige kupim na spletu
zaradi pomanjkanja časa
zmanjka časa
nimam časa za branje
nekako nisem navajena hodit po knjižnicah, razen, ko potrebujem kaj za študij
naročanje prek interneta
strokovnih tujih knjig ne dobim v slovenskih knjižnicah
ker si ne vzamem časa
ker knjige raje kupim
ker delam v knjigarni
drugi viri izposoje

Anketirance, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z da, smo povprašali, kako
pogosto obiskujejo knjižnico. Največ, in sicer 80 (40 %), jih knjižnico obiskuje nekajkrat
na mesec, 66 (33 %) jih knjižnico obiskuje nekajkrat na leto, 12 (6 %) večkrat na teden in 1
(1 %) ne vsako leto.
100

80

80

66

večkrat tedensko

60
40
20

nekajkrat mesečno
nekjakrat letno

12
1

0
Slika 5: Prikaz podatkov o tem kako pogosto anketiranci obiskujejo knjižnico

ne vsako leto
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6.1.3 Podoba
Prvi sklop vprašanj v anketnem vprašalniku se je nanašal na podobo knjižničarja in
stereotipe, ki jih je o poklicu mogoče najti v množičnih medijih in drugi literaturi.
Anketiranci so bili naprošeni, naj izberejo stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami na
petstopenjski lestvici od 1 do 5.

vljudni.
dolgočasni.
učinkoviti.
togi.
ustvarjalni.
zanimivi.
prijazni.
načitani.
zahtevajo popolno tišino.
strogi.
pripravljeni pomagati.
tihi.
staromodni.
konservativni.
ženskega spola.
0%

20%

40%

v celoti se strinjam

strinjam se

se ne strinjam

sploh se ne strinjam

60%

80%

100%

se delno strinjam

Slika 6: Prikaz rezultatov na vprašanje. "Knjižničarji so po navadi..."

Prva trditev je bila »Knjižničarji so po navadi ženskega spola.«. V povprečju so
anketiranci na to vprašanje odgovorili, da se s trditvijo delno strinjajo. 70 (35 %) jih je
odgovorilo, da se s trditvijo strinjajo, temu sledi 57 (27 %) anketirancev, ki so odgovorili,
da se delno strinjajo, 35 (18 %) se jih s trditvijo popolnoma strinja, 29 (15 %) se jih s
trditvijo ne strinja, 9 (5 %) pa se jih s trditvijo sploh ne strinja.
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Slika 7: Prikaz rezultatov trditve "Knjižničarji so po navadi ženskega spola.".

Naslednja je bila trditev, da so knjižničarji po navadi konservativni. Anketiranci se
v povprečju s to trditvijo niso strinjali. Največ, 89 (45 %), jih je odgovorilo, da se s
trditvijo ne strinjajo, tem sledijo osebe, ki so odgovorile, da se s trditvijo delno strinjajo –
teh je bilo 57 (29 %) –, 28 (14 %) jih je odgovorilo, da se s trditvijo strinjajo, 23 (12 %), da
se s trditvijo sploh ne strinjajo, 3 (2 %) pa se s trditvijo v celoti strinjajo.
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14%
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se delno strinjam
se ne strinjam
sploh se ne strinjam

Slika 8: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi konservativni.«.

Tretja je bila trditev, da so knjižničarji ponavadi staromodni. S to trditvijo se
anketiranci v povprečju niso strinjali. Največ, torej 99 (50 %), se jih s trditvijo ni strinjalo,
temu so sledili tisti, ki se s trditvijo sploh niso strinjali, 47 (24 %), 28 (14 %) se jih je s
trditvijo strinjalo delno, strinjalo se jih je 8 (4 %), 4 (2 %) pa so se strinjali v celoti.
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Slika 9: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi staromodni«.

Naslednja je bila trditev, da so knjižničarji tihi, s čimer so se anketiranci v
povprečju delno strinjali. Tako jih je največ, 72 (36 %), odgovorilo, da se s trditvijo delno
strinjajo, skoraj enak odstotek – 71 (35 %) – se s trditvijo ni strinjal, temu sledijo tisti, ki so
se s trditvijo strinjali in jih je 29 (15 %), 18 (9 %) se jih sploh ni strinjalo, medtem ko se jih
je 10 (5 %) s trditvijo strinjalo popolnoma.
9%
5%

36%

15%

v celoti se strinjam
strinjam se
se delno strinjam
se ne strinjam
sploh se ne strinjam

35%
Slika 10: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi tihi«.

Da so knjižničarji po navadi pripravljeni pomagati, se je večina anketirancev v
povprečju strinjala. Največ, 97 (49 %), se jih je s tem strinjalo, popolnoma se je strinjalo
68 (34 %) anketirancev, 27 (14 %) se jih je s trditvijo strinjalo delno, 5 (3 %) se jih ni
strinjalo, 3 (2 %) pa se s trditvijo sploh niso strinjali.
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Slika 11: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi pripravljeni pomagati«.

Z naslednjo trditvijo, ki pravi, da so knjižničarji strogi, se anketiranci v povprečju
niso strinjali. Tako se jih največ, in sicer 97 (49 %), s trditvijo ni strinjalo, 62 (31 %) se jih
je strinjalo delno, 26 (13 %) se jih je s trditvijo strinjalo, 13 (7 %) se jih sploh ni strinjalo, 2
(1 %) pa sta se s trditvijo strinjala v celoti.
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31%
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Slika 12: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi strogi«.

Anketiranci se v povprečju delno strinjajo s trditvijo, da knjižničarji po navadi
zahtevajo popolno tišino. Tako jih 82 (41 %) navaja, da se s trditvijo strinjajo delno, temu
sledijo tisti, ki se s trditvijo ne strinjajo (53 oziroma 27 %), 46 anketirancev (23 %) se s
trditvijo strinja, 10 (5 %) se jih sploh ne strinja, 9 (4 %) pa se jih s trditvijo strinja v celoti.
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Slika 13: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji po navadi zahtevajo popolno tišino«.

Sledila je trditev, da so knjižničarji ponavadi splošno izobraženi, s čimer so se
anketiranci v povprečju strinjali. Tako jih je največ (87 oziroma 44 %) navedlo, da se s
trditvijo strinjajo, 67 oziroma 34 % se jih s trditvijo strinja delno, sledijo tisti, ki so izbrali
odgovor »Se ne strinjam.« (25 oziroma 12 %), tisti, ki so navedli, da se strinjajo v celoti
(17 oziroma 9 %), in tisti, ki se s trditvijo sploh ne strinjajo (4 oziroma 2 %).
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Slika 14: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi splošno izobraženi«.

S trditvijo, da so knjižničarji po navadi prijazni, se anketiranci v povprečju
strinjajo. Največ se jih s trditvijo strinja (112 oziroma 56 %), sledi pa jim 54 anketirancev
(27 %), ki so odgovorili, da se s trditvijo delno strinjajo, tisti, ki se s trditvijo strinjajo v
celoti (29 oziroma 15 %), in tisti, ki se ne strinjajo (5 oziroma 3 %). Nihče izmed
anketirancev ni izbral odgovora »Sploh se ne strinjam.«.
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Slika 15: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi prijazni«.

V povprečju se anketiranci s trditvijo, da so knjižničarji po navadi zanimivi,
strinjajo delno. Največ (92 oziroma 46 %) se jih je s trditvijo strinjalo delno, temu sledijo
tisti, ki so se s trditvijo strinjali (69 oziroma 35 %), tisti, ki se niso strinjali (21 oziroma 11
%), tisti, ki so se strinjali v celoti (12 oziroma 6 %), in tisti, ki se s trditvijo sploh niso
strinjali (6 oziroma 3 %).
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Slika 16: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi zanimivi«.

Z naslednjo trditvijo, da so knjižničarji po navadi ustvarjalni, se večina
anketirancev delno strinja. Tako jih je 98 (49 %) navedlo, da se s trditvijo strinjajo delno,
54 (27 %) se jih s trditvijo strinja, 33 (17 %) se jih ne strinja, temu pa sledijo tisti, ki se s
trditvijo strinjajo v celoti (12 oziroma 9 %), in tisti, ki se sploh ne strinjajo (3 oziroma 2
%).
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Slika 17:Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi ustvarjalni«.

Naslednja je bila trditev, da so knjižničarji po navadi togi, s čimer se anketiranci v
povprečju ne strinjajo. Največ se jih s trditvijo ne strinja (99 oziroma 50 %), temu sledijo
tisti, ki se strinjajo delno (68 oziroma 34 %), tisti, ki se sploh ne strinjajo (17 oziroma 9
%), in tisti, ki se strinjajo (14 oziroma 7 %), ter tisti, ki se strinjajo v celoti (2 oziroma 1
%).

9% 1%
7%

50%
34%

v celoti se strinjam
strinjam se
se delno strinjam
se ne strinjam
sploh se ne strinjam

Slika 18: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi togi«.

S trditvijo, da so knjižničarji po navadi učinkoviti, se anketiranci v povprečju
strinjajo. Največ (89 oziroma 45 %) se jih s trditvijo strinja, 85 oziroma 43 % se jih s
trditvijo delno strinja, sledijo jim tisti, ki se strinjajo v celoti (13 oziroma 7 %), in tisti, ki
se ne strinjajo (12 oziroma 6 %), ter tisti, ki se sploh ne strinjajo (1 oziroma 0,5 %).
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Slika 19: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi učinkoviti«.

Naslednja je bila trditev, da so knjižničarji po navadi dolgočasni, s čimer se
anketiranci v povprečju ne strinjajo. Največ jih je navedlo, da se s trditvijo ne strinjajo
(103 oziroma 52 %), 54 (27 %) anketirancev je navedlo, da se s trditvijo strinjajo delno,
čemur so sledili tisti, ki so navedli, da se s trditvijo sploh ne strinjajo (27 oziroma 14 %),
tisti, ki se strinjajo (12 oziroma 6 %), in naposled tisti, ki se strinjajo v celoti (4 oziroma 2
%).
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Slika 20: Prikaz rezultatov trditve: »Knjižničarji so po navadi dolgočasni«.

Zadnja je bila trditev, da so knjižničarji po navadi vljudni, s čimer so se anketiranci
v povprečju strinjali. Največ (111 oziroma 56 %) jih je navedlo, da se s trditvijo strinjajo,
sledili pa so jim tisti, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo (44 oziroma 22 %), tisti, ki se
delno strinjajo (40 oziroma 20 %), in tisti, ki se z njo ne strinjajo (5 oziroma 3 %). Nihče ni
navedel, da se s trditvijo sploh ne strinja.
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Slika 21: Prikaz rezultatov desete trditve: »Knjižničarji so po navadi vljudni«.

Sledilo je vprašanje anketirancem, kakšni se jim zdijo knjižničarji, ki jih poznajo,
torej ali so si med seboj precej podobni ali precej različni. Tako jih je 91 (46 %) menilo, da
so si med seboj precej podobni, 109 (55 %) pa, da so si med seboj precej različni.

54%

precej podobni.
precej različni.

46%
Slika 22: Prikaz rezultatov na vprašanje " Ali se vam zdijo knjižničarji, ki jih poznate med seboj
precej podobni ali precej različni?" .

6.1.4 Status
V naslednjem sklopu so bili anketiranci naprošeni, naj naštete poklice ocenijo z
oceno od 1 do 8 glede na ugled v družbi, ki mu ga pripisujejo, pri čemer je ocena 1
pomenila najvišji in 8 najnižji ugled. Anketiranci so poklice ocenili sledeče: na prvo mesto
so postavili zdravnika s povprečno oceno 3,4, temu sledijo odvetnik s povprečno oceno
3,8, ekonomist s povprečno oceno 4,5, računalniški programer s povprečno oceno 4,6,
novinar s povprečno oceno 4,7, osnovnošolski učitelj s povprečno oceno 4,9 in knjižničar z
najnižjo oceno 5,3.

Enci, T. Predstava javnosti o delu knjižničarja. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

1

2

3

4

5

6

7

45

8

3,4

Zdravnik

3,8

Odvetnik
Ekonomist

4,5

Računalniški programer

4,5
4,6

Gradbeni inženir

4,7

Novinar

4,9

Osnovnošolski učitelj

5,3

Knjižničar

Slika 23: Prikaz poklicev, glede na višino ugleda, ki so jim ga pripisali anketiranci.

6.1.5 Delovne naloge in znanje
Prvo vprašanje je anketirance povpraševalo po tem, kako dobro menijo, da poznajo
delo knjižničarja. Večina (103 oziroma 53 %) jih je navedla, da delo knjižničarja poznajo
srednje dobro, temu so sledili tisti, ki menijo, da delo poznajo slabo (36 oziroma 18 %),
dobro (34 oziroma 17 %), zelo dobro (18 oziroma 9 %), zelo slabo (8 oziroma 4 %). Eden
(1 %) izmed anketirancev pa je navedel, da dela knjižničarja sploh ne pozna.
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Slika 24: Prikaz rezultatov na vprašanje: "Kako dobro, po vašem mnenju, poznate delo
knjižničarja?".

Naslednje je bilo vprašanje, zakaj se knjižničarji po njihovem mnenju odločijo za
svoje delo. Najpogosteje, kar 182-krat, je bil izbran odgovor »radi imajo knjige«, čemur so
sledili odgovori »ker radi berejo« (ta je bil izbran 137-krat), »radi delajo z ljudmi« (101krat), »radi delajo z informacijami« (86-krat), »ker je služba varna in stabilna« (42-krat), 8-
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krat je bil izbran odgovor »drugo«, višina plače in druge ugodnosti so bile izbrane 2-krat,
status in prestiž, ki ga prinaša služba, pa enkrat. Tisti, ki so na prejšnje vprašanje izbrali
odgovor »drugo«, so našteli različne razloge, ki so navedeni v tabeli 4.
Tabela 4: Seznam razlogov zakaj se knjižničarji odločijo za svoje delo, ki so jih podali anketiranci
sami.

Drugo:
- Dobijo delo po slučaju.
- Radi imajo vonj po knjigah, tišino in precejšen zalogaj informacij, ki ga ta poklic prinaša.
- Jih zanima.
- Lastni interesi.
- Literatura in delo z ljudmi.
- Ne vem, ampak nekaj, kar ni tukaj našteto.
- Miren in sproščen način dela.
- Mir in tišina na delu, ni stresa.
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Slika 25: Prikaz rezultatov na vprašanje: "Kakšen je po vašem mnenju razlog, da se knjižničarji
odločijo za to delo? ".

Pri vprašanju, kam bi uvrstili delo knjižničarja, so anketiranci najpogosteje izbrali
administrativno delo (106), sledila so intelektualno delo, ki ga je izbralo 97 vprašanih,
pisarniško delo (52), profesionalno delo (49), akademsko delo (32) in tehnično delo (24).
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Slika 26: Prikaz rezultatov na vprašanje: "Kam bi uvrstili delo knjižničarja?".

Sledilo je vprašanje, kakšna je narava dela knjižničarjev po mnenju anketirancev.
Najpogosteje so navedli, da je delo strokovno (94), sledil je odgovor raznoliko (74),
zanimivo in rutinsko sta bila oba izbrana 67-krat, sicer pa splošno (53), enostavno (29),
dolgočasno (24) in zahtevno (19 anketirancev).
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Slika 27: Prikaz rezultatov vprašanja: »Kakšno je po vašem mnenju delo knjižničarja?«

Zadnje vprašanje tega sklopa je bilo, katere izmed navedenih nalog knjižničarji po
mnenju anketirancev opravljajo, na vsako izmed navedenih nalog pa so lahko odgovorili z
»da«, »ne« in »ne vem«. Prva omenjena naloga je bila, da načrtuje nakup novega gradiva, s
čimer se je večina anketirancev, tj. 154 (77 %), torej večina, odgovorila z da, 33 (17 %) jih
je odgovorilo z ne vem in 13 (7 %) z ne. Da je knjižničarjeva naloga katalogiziranje
knjižničnega gradiva, jih je menilo 182 (91 %), ki so odgovorili z da, 11 (6 %) jih ni bilo
prepričanih in so odgovorili z ne vem, 7 (4 %) pa jih je odgovorilo z ne. Prav tako se je
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velika večina strinjala, da knjižničar izposoja knjižnično gradivo – kar 196 (98 %) jih je
odgovorilo z da, 4 (2 %) z ne, nihče izmed anketirancev pa ni odgovoril z ne vem.
Anketiranci so prav tako menili, da je knjižničarjeva naloga fotokopiranje, saj jih je 99 (50
%) odgovorilo z da, 80 (40 %) z ne, 21 (11 %) pa jih ni bilo prepričanih in so odgovorili z
ne vem. Da knjižničar organizira dodatne aktivnosti za uporabnike knjižnice, je menilo 175
(88 %) anketirancev, ki so odgovorili z da, 16 (8 %) jih je odgovorilo z ne vem, 9 (5 %) pa
z ne. Knjižničarjeva naloga po mnenju anketirancev ni pospravljanje in čiščenje knjižnice,
saj jih je večina 163 (82 %) odgovorila z ne, 20 (10 %) z da, 17 (9 %) pa ni bilo
prepričanih, kako naj se do omenjene trditve opredeli. Po mnenju večine pa je
knjižničarjeva naloga pospravljanje knjižničnega gradiva, saj jih je 188 (94) odgovorilo
pritrdilno, 15 (8 %) nikalno, 7 (4 %) pa jih ni vedelo. Da knjižničarjeva naloga ni, da v
ustanovi deluje kot varnostnik, je menilo 134 (67 %) anketirancev, 40 (20 %) jih je
odgovorilo z da, 26 (13 %) pa jih ni bilo prepričanih. Po mnenju anketirancev med
knjižničarjeve delovne naloge spada tudi skrb za varovanje in ohranitev knjižničnega
gradiva, ki velja za kulturni spomenik, saj jih je tako odgovorilo 167 (84 %), 19 (10 %) jih
ni bilo prepričanih, 14 (7 %) pa jih meni, da ni tako. Med knjižničarjeve naloge po mnenju
anketirancev spada tudi to, da uporabnikom knjižnice podaja informacije, ki jih
potrebujejo, saj jih je 196 (98 %) odgovorilo pritrdilno, 2 (1 %) nikalno in prav tako 2 (1
%) z ne vem. Anketiranci so bili prav tako mnenja, da med knjižničarjeve naloge spada
sodelovanje pri izoblikovanju prostorske ureditve in opreme, saj jih je 115 (58 %)
odgovorilo z da, 44 (22 %) jih ni bilo prepričanih, 41 (21 %) pa je odgovorilo z ne.
Anketirance smo povprašali tudi, katera znanja in veščine imajo po njihovem
mnenju knjižničarji najpogosteje. V glavnem so mnenja, da knjižničarji premorejo
strokovna bibliotekarska znanja, saj je tako odgovorilo 184 (92 %) anketirancev, 9 (5 %)
jih ni bilo prepričanih in so odgovorili z ne vem, 7 (4 %) pa jih je mnenja, da knjižničarji
teh znanj nimajo. Temu so sledila informacijska znanja, za katera večina anketirancev prav
tako meni, da jih knjižničarji imajo, saj jih je 163 (82 %) odgovorilo z da, 21 (11 %) jih je
odgovorilo z ne, 16 (8 %) pa jih ni bilo prepričanih. Med znanja in veščine, ki jih
premorejo knjižničarji, pa aretiranci ne prištevajo pedagoških znanj, saj jih je 95 (48 %)
odgovorilo, da teh ne premorejo, 73 (37 %) jih je nasprotno odgovorilo, da jih, 32 (16 %)
pa je odgovorilo z ne vem.
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Slika 28: Prikaz rezultatov vprašanja: "Katere izmed sledečih nalog po vašem mnenju opravlja
knjižničar?"

Podobno je z znanjem psihologije, saj je 115 (58 %) anketirancev odgovorilo, da ga
knjižničarji nimajo, 45 (23 %) jih ni bilo, 40 (20 %) pa jih je odgovorilo pritrdilno.
Anketiranci so mnenja, da so knjižničarji splošno razgledani, saj se jih je s trditvijo
strinjalo 181 (91 %), 13 (7 %) jih ni bilo prepričanih, 6 (3 %) pa jih je odgovorilo z ne. Da
so se knjižničarji zmožni prilagajati in uporabljati novo tehnologijo, meni 142 (71 %)
anketirancev, 34 (17 %) jih je nasprotnega mnenja, 24 (12 %) pa ni prepričanih. Večina
anketirancev (189 oziroma 95 %) meni, da knjižničarji dobro poznajo sistema COBISS, 9
(5 %) jih v to ni prepričanih ni prepričanih, 2 (1 %) pa sta odgovorila z ne. Večina 175 (87
%) jih prav tako meni, da knjižničarji znajo uporabljati splošne računalniške programe, 15
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(8 %) jih v to ni prepričanih, 10 (5 %) pa jih meni, da knjižničarji splošnih računalniških
programov ne znajo uporabljati. Da knjižničarji premorejo veščine komunikativnosti, meni
168 (84 %) anketirancev, s tem se jih ne strinja 21 (11 %), z ne vem pa je odgovorilo 11 (6
%) anketirancev. Prav tako je prevladalo mnenje, da knjižničarji poznajo založništvo, saj je
z da odgovorilo 152 anketirancev (76 %), 27 (14 %) jih v to ni prepričanih, 21 (11 %) pa
jih je odgovorilo nikalno. Približno polovica anketirancev (91 oziroma 46 %) meni, da
knjižničarji poznajo raziskovalne metode, 63 (32 %) jih meni, da ni tako, 46 (23 %) pa se
jih ni opredelilo. Zadnja v vprašalniku omenjena veščina so bile vodstvene sposobnosti, za
katere polovica anketirancev meni, da jih knjižničarji ne premorejo, 55 (28 %) jih je
nasprotnega mnenja, 44 (22 %) pa jih je odgovorilo z ne vem.
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Slika 29: Prikaz rezultatov vprašanja:"Katera znanja in veščine imajo po vašem mnenju knjižničarji
najpogosteje? ".
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Zadnje vprašanje tega sklopa je anketirance spraševalo, katerih znanj in veščin
knjižničarjem po njihovem mnenju najpogosteje primanjkuje. Na prvo mesto so
anketiranci postavili komunikativnost, ki so jo izbrali 59-krat. Med odgovori sledijo
zmožnost prilagajanja in uporabe nove tehnologije, ki je bila izbrana 58-krat, vodstvene
sposobnosti (56-krat), pedagoška znanja (53-krat), znanje psihologije (51-krat), poznavanje
raziskovalnih metod (40-krat), informacijska znanja (39-krat), splošna razgledanost (33krat), strokovna bibliotekarska znanja, ki so bila izbrana 30-krat, poznavanja založništva
(28-krat), uporaba splošnih računalniških programov (19-krat), najmanjkrat pa je bilo
izbrano poznavanje sistema COBISS, in sicer 10-krat.
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Slika 30: Prikaz rezultatov vprašanja: " Katera znanja in veščine imajo po vašem mnenju
knjižničarjem primanjkujejo?"
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6.1.6 Izobrazba
Prvo vprašanje zadnjega sklopa anketnega vprašalnika je anketirance spraševalo po
mnenju, kakšno stopnjo izobrazbe bi morali imeti knjižničarji. Večina (123 oziroma 62 %)
jih meni, da je za delo knjižničarja potrebna visoka strokovna, univerzitetna dodiplomska
izobrazba. Temu sledijo tisti, ki so mnenja, da je za delo knjižničarja potrebna višja
strokovna izobrazba (56 oziroma 28 %), tisti, ki se jim zdi, da zadostuje gimnazija oziroma
srednja poklicna/tehniška izobrazba (13 oziroma 7 %), in tisti, ki menijo, da je za delo
potreben magisterij (8 oziroma 4 %). Nihče izmed anketirancev ni bil mnenja, da je za delo
knjižničarja potreben doktorat.
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Slika 31: Prikaz rezultatov vprašanja: "Kakšno stopnjo izobrazbe bi po vašem mnenju morali imeti
knjižničarji?".

Naslednje vprašanje je anketirance spraševalo, kakšno vrsto izobrazbe naj bi po
njihovem mnenju imeli knjižničarji. Večina (180 oziroma 90 %) jih je menila, da je za delo
knjižničarja potrebna strokovna bibliotekarska izobrazba. Le 20 anketirancev oziroma 10
% je menilo, da za delo knjižničarja ni potrebna posebna izobrazba.
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Slika 32: Prikaz rezultatov vprašanja: "Kakšno vrsto izobrazbe naj bi po vašem mnenju imeli
knjižničarji?".

6.2

REZULTATI FOKUSNIH SKUPIN
V prvi izmed opravljenih fokusnih so bili udeleženi študentje. Kot je bilo že

navedeno, so se fokusne skupine udeležile le 3 od 6 napovedanih oseb. Opravljena je bila
23. 5. 2014 v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani.
Druga izmed fokusnih skupin so bili zaposleni, udeležilo pa se je je vseh 6
povabljenih. Fokusna skupina je bila opravljena 7. 7. 2014.
Tretja fokusna skupina pa je vključevala upokojence. Opravljena je bila 9. 7.2014 v
Domu starejših občanov Vič-Rudnik, fokusne skupine pa se je udeležilo vseh 6
povabljenih.
6.2.1 Podoba
Izhodiščno vprašanje se je navezovalo na prvi sklop vprašanj o podobi
knjižničarjev: »Ali menite, da se stereotipi o knjižničarjih spreminjajo? Zakaj se
spreminjajo, in če se, v katero smer?«
6.2.1.1 Študenti
Udeleženci menijo, da se stereotipi in predstava, ki jo ima javnost o knjižničarjih,
spreminjajo. Eno izmed mnenj in možnih razlag, ki so jih za spremembe podali študentje,
je, da javnost poklic knjižničarja dojema kot ne pretirano stresen poklic in je zato dandanes
razumljen kot predvsem pozitivna oblika preživljanja, za razliko od večine drugih
poklicev. Drugi izmed možnih razlogov je, da je v knjižnicah zaposlenih vse več mladih
knjižničarjev, stereotipi pa se tako spreminjajo v skladu z njihovimi lastnostmi. Udeleženci
so menili tudi, da je vse odvisno od izkušenj javnosti in uporabnikov knjižnice ter da se
stereotipi spreminjajo v skladu s tem.
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6.2.1.2 Zaposleni
Zaposleni se strinjajo, da se stereotipi spreminjajo. Eden izmed razlogov za to je, da
se menjajo zaposleni, ki niso več v skladu z obstoječimi stereotipi, kar pa je po mnenju
anketirancev povezano tudi s pomlajevanjem kadra. Med drugim je bilo podano tudi
mnenje, da se stereotipi sploh ne spreminjajo, temveč izginjajo, kar pa udeleženci
pripisujejo temu, da se spreminjajo tudi knjižničarji. Menijo, da so bili ti nekdaj dojeti kot
»knjižni molji«, zdaj pa v knjižnice vstopa vedno več tehnologije, kar je pripomoglo k
temu, da javnost knjižničarje vidi v novi, drugačni luči. Zadnja izmed možnih razlog pa je,
da so v poplavi tehnologije knjige in branje, z njimi pa tudi knjižničarji, postali »retro« in
zato popularnejši.
6.2.1.3 Upokojenci
Tudi udeleženci tretje fokusne skupine menijo, da se stereotipi o knjižničarjih
spreminjajo. Po njihovem je vzrok za spremembe stereotipov dejstvo, da se morajo
knjižničarji prilagajati spremembam v družbi in uporabnikom, ki se prav tako spreminjajo.
Menijo, da je včasih bilo drugače in da so se vrednote v knjižnicah spremenile. Dandanes
veliko več temelji na računalnikih in tehnologiji, kar upokojenci smatrajo kot negativne
spremembe, včasih pa so bili pomembnejši medosebni stiki. Upokojenci domnevajo, da se
bodo stereotipi še naprej spreminjali, tako kot že nakazujejo trendi v knjižnicah: od
pomembnih in po mnenju udeležencev bistvenih osebnih odnosov k manj osebnim stikom,
temelječih predvsem na tehnologiji.
6.2.2 Status
Naslednje vprašanje je bilo povezano z drugim sklopom, ki se navezuje na status
poklica knjižničarja. Poklic je bil od navedenih poklicev postavljen na zadnje, osmo mesto
glede na ugled, ki mu ga pripisuje javnost. Udeleženci so bili naprošeni, naj odgovorijo na
sledeče vprašanje: »Zakaj menite, da je ugled knjižničarjev tako nizek in kako bi bilo po
vašem mnenju status mogoče izboljšati?«
6.2.2.1 Študentje
Eden izmed razlogov, ki so ga študentje navedli, je, da se javnosti poklic morda ne
zdi tako pomemben, saj zdravnik na primer rešuje življenja, knjižničarjevo delo pa ne
vsebuje takšne odgovornosti. Drugi izmed navedenih možnih razlogov je sledeč: knjižničar
je povezan s knjigami, knjiga je povezana z umetnostjo, umetnost pa ni razumljena kot
nujna za družbo, zato je knjižničar ovrednoten nižje, kar je družbeno pogojeno.
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Da bi se ugled knjižničarja izboljšal, bi se mórala po mnenju udeležencev
spremeniti družba. Tega bi se lahko lotili tako, da bi družbo osveščali glede pomembnosti
poklica in poskušali pokazati, kaj bi se zgodilo, če knjižničarstva ne bi bilo. Udeleženci
menijo še, da bi morala biti takšna osveščanja zastavljena dovolj široko in da se ugled in
posledično status knjižničarja dolgoročno lahko spremenita zgolj s spremembo vrednot v
družbi.
6.2.2.2 Zaposleni
Zaposleni udeleženci fokusnih skupin so za nižji status navedli več možnih
razlogov. Prvi je zaslužek, saj je v javnosti dobro znano, da imajo zdravniki, odvetniki in
ekonomisti višjo plačo od knjižničarja. Prav tako menijo, da je razlog za nizek ugled
dejstvo, da odvetnik in zdravnik v javnosti na splošno veljata kot večvredna poklica. Kot
možen razlog je bilo navedena tudi izpostavljenost poklica v javnosti. Obstajajo zdravniki,
odvetniki in ekonomisti, ki so dobro prepoznani in bolj izpostavljeni v javnosti, medtem ko
so knjižničarji od nekdaj bolj v ozadju in se tako rekoč skrivajo za izposojevalnim pultom.
Prav tako naj bi na knjižničarjev status vplivalo, da v javnosti velja prepričanje, da bi
knjižničar lahko bil vsakdo, in da poklic v javnosti morda ne velja za nujno potrebnega.
Ugled bi se dalo po mnenju fokusne skupine spremeniti z večjim izpostavljanjem
stroke v javnosti in tako okrepiti njeno vlogo v družbi. Tako bi javnost poklic bolje
spoznala. Udeleženci so kot učinkovit način, ki bi pripomogel k dvigu ugleda in posledično
statusa knjižničarja v družbi, predlagali tudi preimenovanje poklica, saj naj bi bilo ime
povezano s predstavo, ki jo ima o poklicu javnost.
6.2.2.3 Upokojenci
Upokojenci so kot po njihovem mnenju najpomembnejši razlog navedli, da javnost
knjižnice ne obiskuje tako pogosto in da zato ne pozna knjižničarja, njegovega dela in
dolžnosti. Menijo, da bi bil z boljšim poznavanjem knjižničarjev ugled višji. Med drugim
so navedli tudi, da javnost delu knjižničarja ne pripisuje izjemnega pomena kot denimo
delu ekonomista ali odvetnika.
Kot način za dvig ugleda knjižničarja v javnosti so navedli vidnost in izpostavljanje
knjižničarja. Menijo, da knjižničar ne sme biti tako pasiven in da pomembno vlogo pri
reševanju te težave igra izboljšava medosebnih stikov med knjižničarji in uporabniki.
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6.2.3 Delovne naloge in znanje
Iz tretjega sklopa, ki se navezuje na delo, so udeleženci fokusnih skupin dobili več
vprašanj:
 Vprašanje 1: navezovalo se je na večinski odgovor anketirancev, da je pri
knjižničarjevi odločitvi za svoje delo najpogostejši razlog, da imajo radi knjige in radi
berejo. Vprašanje je bilo sledeče: »Kakšen je vaš pogled na ta odgovor in zakaj so po
vašem mnenju anketiranci izbrali ta razlog? Ali menite, da je to dovolj dober razlog za
vstop v stroko?«
 Vprašanje 2: »Zakaj so anketiranci po vašem mnenju delo knjižničarja uvrstili
med administrativna dela?«
 Vprašanje 3: povezano je bilo s tem, da so anketiranci najmanjkrat navedli, da je
delo knjižničarja zahtevno, iz česar bi lahko razbrali, da je delo po njihovem mnenju
nezahtevno. Vprašanje za udeležence fokusnih skupin je bilo sledeče: »Od kod po vašem
mnenju izvira prepričanje, da delo knjižničarja ni zahtevno?«
 Vprašanje 4: anketiranci so navedli, da izmed znanj in veščin knjižničarjem
najpogosteje primanjkuje veščina komunikacije. Udeleženci so bili naprošeni, naj
odgovorijo na naslednje vprašanje: »Zakaj menite, da so anketiranci pri knjižničarju
pogrešali veščino komunikacije, in kakšne so vaše izkušnje na tem področju?«
6.2.3.1 Študenti
 Vprašanje 1: študentje menijo, da so anketiranci omenjeni razlog za odločitev za
delo knjižničarja izbrali, ker obstaja očitna povezava med knjižničarjem in knjigo. Navedli
pa so, da anketiranci mogoče niso misli le fizične knjige, temveč pisano besedo in
leposlovje. Študentje menijo, da je to, da imajo knjižničarji radi knjige in da radi berejo,
dovolj dober razlog za vstop v stroko. Po njihovem to ni edini razlog, je pa najboljši
možni.
 Vprašanje 2: na drugo vprašanje so odgovorili, da so anketiranci delo knjižničarja
uvrstili pod administrativno, ker je to očem vidno. Najpogostejša predstava javnosti o
poklicu je knjižničar, sedeč za izposojevalnim pultom, ki zgolj izposoja knjige in občasno
pomaga pri iskanju, vsa druga opravila, ki se ne odvijajo pred uporabniki, posledično niso
dojeta kot obstoječa.
 Vprašanje 3: kot možne razloge za to, da anketiranci delo knjižničarja dojemajo
kot nezahtevno, so študentje navedli, da javnost dojema delo knjižničarja kot nehaj
mehanskega, torej kot nek vnaprej standardiziran proces, ki ne zahteva posebnega znanja.
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Drugi naveden razlog je, da knjižničarjevo delo verjetno ni razumljeno kot stresno, saj so
nekateri ljudje dandanes izpostavljeni velikim pritiskom in delo v knjižnici dojemajo kot
manj zahtevno v primerjavi s svojim. Tretji možni razlog spet tiči v (ne)vidnosti – javnost
vidi knjižničarja zgolj kot osebo za izposojevalnim pultom in nič drugega, saj se ostali
procesi v knjižnici ne odvijajo pred njenimi očmi oziroma jih ni pripravljena zaznati.
 Vprašanje 4: ob zadnjem vprašanju so kot študentje kot možen razlog ga navedli, da v
javnosti velja prepričanje, da mora biti v knjižnici popolna tišina in je javnost v skladu s
tem prepričana, da so tudi tamkajšnji zaposleni po naravi tišji in bolj nekomunikativni.
Sami z nekomunikativnimi knjižničarji niso imeli izkušenj; sodeč po odgovorih so,
nasprotno, od knjižničarjev zmeraj dobili obširne in zadovoljive odgovore.
6.2.3.2 Zaposleni
 Vprašanje 1: zaposleni menijo, da so anketiranci ta razlog izbrali, ker ne poznajo
dela knjižničarja in ker je povezava najočitnejša od vseh, saj knjižničar najpogosteje dela s
knjigami oziroma je to najbolj opazno. Menijo pa, da je vsak razlog dovolj dober za vstop
v stroko, če oseba kasneje delo opravlja resno in z dovoljšnim zanosom. Seveda pa zgolj ta
razloga nista dovolj.
 Vprašanje 2: tudi zaposleni so kot najpomembnejši možni razlog za ta rezultat
navedli (ne)opaznost knjižničarjevih opravil. Pravijo, da javnost knjižničarja razume kot
nekoga, ki tako rekoč prelaga knjige in jih zgolj izposoja ter ureja knjižnico. Torej je po
mnenju anketirancev knjižničar tako rekoč administrator knjižnice in dogodkov v njej. Kot
možni razlog so navedli še, da javnost celo ob vpogledu v ostale vidike knjižničarjevega
posla, delo zaradi pisarniške narave bolj kot ne spominja zgolj na administracijo.
 Vprašanje 3: da se anketirancem delo knjižničarja zdi nezahtevno, so udeleženci
druge fokusne skupine pripisali nepoznavanju dela, ki ga knjižničar opravlja. Kar javnost
po navadi vidi, namreč res deluje dokaj nezahtevno. Prav tako opozarjajo, da obstajajo
velike razlike med vrstami knjižnic. Če anketiranci povečini zahajajo v splošno knjižnico,
morda ne vidijo zahtevnejših opravil, ki jih knjižničarji opravljajo. Prav tako referenčno
delo v splošnih knjižnicah ni tako zahtevno, kot je denimo v visokošolskih knjižnicah.
 Vprašanje 4: zaposleni so kot razlog, zakaj anketiranci menijo, da knjižničarjem
primanjkuje veščina komunikacije, navedli, da v knjižnici morda ni dovolj prostora za
komunikacijo in da so po njihovih izkušnjah knjižničarji dokaj komunikativne osebe. Kot
drugi možni razlog za izsledek ankete so tako kot študentje navedli, da v javnosti morda
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obstaja prepričanje, da mora v knjižnici biti popolna tišina. Vsi izmed udeležencev z
izjemo enega so imeli s komunikativnostjo knjižničarjev dobre izkušnje.
6.2.3.3 Upokojenci
 Vprašanje 1: upokojenci so bili pri razlagah tega rezultata deljenega mnenja. Prvi
so menili, da gre za dovolj dober razlog, sicer ne bi opravljali tega dela. Dodali so, da so
anketiranci ta dva razloga izbrali zaradi samoumevne povezave med knjigami, branjem in
knjižničarji. Drugi so bili mnenja, da to ni dovolj dober razlog za izbiro poklica, saj morajo
imeti bodoči knjižničarji radi tudi ljudi in delo z njimi ter da morajo znati podajati
informacije – druga skupina upokojencev torej poudarja, da je veliko bolj pomemben
pristop do ljudi.
 Vprašanje 2:

tudi upokojenci so bili pri drugem vprašanju soglasni, da so

anketiranci delo knjižničarja kot administrativno najverjetneje označili, ker so se opredelili
predvsem do tistega, kar lahko vidijo sami; to je zlasti pisanje oziroma tipkanje in izposoja
knjig, vse drugo pa je zanje skrito.
 Vprašanje 3: upokojenci menijo, da anketiranci delo knjižničarja dojemajo kot
nezahtevno, ker dela knjižničarja preprosto ne poznajo. Nasprotno je po njihovem delo
knjižničarja zahtevno že zato, ker gre za delo z ljudmi, česar mnogi ne razumejo. Dodajajo,
da so včasih ljudje na knjižnice gledali kot na nepotrebne in so menili, da delo knjižničarja
ni poklic, temveč zgolj hobi, ki ga knjižničarji opravljajo v svojem prostem času.
 Vprašanje 4: udeleženci tretje fokusne skupine še enkrat izpostavili slabe
medosebne odnose med uporabniki in knjižničarji. Menijo, da knjižničarjem dandanes
primanjkuje osnovnega bontona, kot je na primer pozdrav in nagovor ob prihodu v
knjižnico. To po mnenju udeležencev botruje rezultatom ankete in mnenju anketirancev, da
knjižničarjem primanjkuje veščin komunikacije. Po njihovem so se pojavile spremembe
glede priporočanja leposlovja in nasploh referenčnega pogovora, saj se jim zdi, da
knjižničarji teh veščin komunikacije ne premorejo več in se bolj ali manj naslanjajo na
tehnologijo in računalnike.
7
7.1

RAZPRAVA
PODOBA
Prva hipoteza trdi, da se podoba knjižničarja sklada s stereotipi. Izkazalo se je, da ni

tako in da hipoteza velja le delno. Glede na rezultate ankete lahko sklepamo, da se
anketiranci strinjajo zgolj s pozitivnimi trditvami, medtem ko se z negativnimi ne strinjajo.
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Tako se na primer strinjajo, da so knjižničarji po navadi vljudni, učinkoviti, prijazni,
načitani in pripravljeni pomagati, kar so seveda pozitivne lastnosti, ki so pogosto del
pozitivnih stereotipov o knjižničarjih. Nasprotno se ne strinjajo, da so knjižničarji
konservativni, staromodni, strogi, togi in dolgočasni, torej z lastnostmi, ki jih je mogoče
najti med negativnimi stereotipnimi opisi knjižničarjev. Bilo je tudi nekaj trditev, s
katerimi so se anketiranci strinjali delno, to so trditve, da so knjižničarji ponavadi tihi, da
zahtevajo popolno tišino ter da so zanimivi in ustvarjalni. Takšne rezultate bi lahko
pripisali temu, da večina anketirancev obiskuje knjižnico in s tem knjižničarje bolje pozna.
Prav tako bi lahko to pojasnili z dejstvom, da je bilo v vzorec vključenih največ
anketirancev z višjo stopnjo izobrazbe, ki so zaradi študija knjižnice obiskovali pogosteje,
tretja verjetna razlaga pa je, da se stereotipi o knjižničarjih resnično spreminjajo, kot je bilo
ugotovljeno že v Poulinovi (2008) raziskavi. S to trditvijo so se strinjali tudi udeleženci
fokusnih skupin. Najpogosteje podana razlaga, zakaj se stereotipi in podoba knjižničarjev
spreminjajo, je, da je v knjižnicah zaposlenih vse več mladih knjižničarjev, ki se s
stereotipi ne skladajo, kar je v raziskavi, kjer je analizirala, kako otroci dojemajo
knjižničarje, ugotovila že Norrbyjeva (2010).
Rezultati drugega vprašanja v prvem sklopu so pokazali, da so anketiranci
razdeljeni na dve približno enaki skupini glede na to, kako dojemajo knjižničarja kot
osebo. Malo več kot polovica jih je navedla, da se jim zdijo knjižničarji, ki jih poznajo,
med seboj precej različni. To bi lahko pomenilo, da na knjižničarje gledajo kot na
posameznike in jim s tem pripisujejo individualizirane lastnosti v nasprotju s stereotipnimi.
Medtem je druga skupina, ki vsebuje malo manj kot polovico anketirancev, navedla, da se
jim zdijo knjižničarji, ki jih poznajo, med seboj precej podobni. Sklepamo lahko, da ta
skupina anketirancev na knjižničarje gleda kot na skupino, katere vsi pripadniki imajo iste
in poenostavljene lastnosti., kar bi lahko pripisali temu, da niso imeli pogostih stikov s
knjižničarji.

7.2

STATUS
Druga hipoteza trdi, da je status, ki ga knjižničarjem pripisuje javnost, nizek.
Glede na rezultate ankete in lestvico ugleda poklicev se je izkazalo, da ima

knjižničar najnižji ugled od vseh naštetih poklicev, saj so ga anketiranci uvrstili na zadnje
mesto od vseh osmih poklicev. Tako lahko drugo hipotezo potrdimo. Razlogov za takšno
stanje je po mnenju udeležencev fokusnih skupin več. Med drugim so njihovi člani navedli
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odgovornost, ki jo poklic nosi. Dejstvo, da je zdravnik na prvem mestu, se jim ni zdelo
presenetljivo, saj menijo, da družba zdravniku pripisuje bistveno večjo odgovornost od
tiste, ki jo javnost pripisuje knjižničarju in njegovemu delu. Z odgovornostjo, ki jo nosijo
nekateri izmed naštetih poklicev, pa bi lahko povezali tudi pomembnost za družbo in njen
razvoj, kakor jo določenemu poklicu pripisuje javnost. Primer, podan med fokusnimi
skupinami, je sledeč: knjižničarja javnost prek knjig povezuje z umetnostjo, ki je v družbi
dojeta kot manj pomembna, posledično pa je tudi knjižničarjevo delo ovrednoteno kot
manj pomembno od denimo dela zdravnika, ki rešuje življenja. Ugotovitve lahko
povežemo z rezultati raziskave o Podobi bibliotekarske in informacijske profesije, ki jo je
izvedla Ifla. V njej je bilo ugotovljeno, da se javnost ne zaveda pomena knjižnic in njihove
funkcije pri razvoju znanosti in izobraževanja ter ključne vloge, ki jo igrajo pri
omogočanju prostega pretoka informacij, to pa je mogoče povezati z njihovim nizkim
statusom (Prins in de Gier, 1995). Poleg odgovornosti in pomembnosti poklica so
udeleženci fokusne skupine navedli višino plače, saj je za tri poklice, ki se nahajajo na
vrhu lestvice, znano, da je njihov mesečni prihodek bistveno višji od dohodkov ostalih
navedenih poklicev. V zgoraj omenjeni raziskavi so anketiranci kot enega izmed
najverjetnejših razlogov za nizek status bibliotekarjev prav tako izbrali nizko plačo.
Udeleženci fokusnih skupin so izpostavili tudi, da knjižničarji ponavadi niso izpostavljeni
v javnosti kot na primer nekateri zdravniki, novinarji, odvetniki in ekonomisti, in so tako
za javnost v nekem smislu nevidni. Nevidnost profesije pa je pogosto omenjena tudi v že
omenjeni raziskavi, ki jo je izvedla Ifla (Prins in de Gier, 1995), in se tesno povezuje z
(ne)poznavanjem delovnih nalog in opravil knjižničarja. Podanih je bilo več možnih
načinov za reševanje trenutnega stanja na področju statusa in ugleda profesije, med
drugim, da bi se morali knjižničarji in knjižnice v medijih in s tem v javnosti veliko bolj
izpostavljati, saj bi javnost poklic in njegove naloge tako spoznala bolje. Tako bi si
profesija lahko postavila temelje za krepitev družbene vloge, ki ji jo pripisuje javnost.
Javnosti bi morali na primer pokazati, kaj bi se zgodilo, če poklica ne bi bilo in če
knjižnice ne bi obstajale. Udeleženci fokusnih skupin so izpostavili tudi dejstvo, da je za
dolgoročno in učinkovito spremembo ter izboljšavo statusa knjižničarjev treba spremeniti
družbene vrednote.
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DELOVNE NALOGE IN ZNANJE
Tretji sklop je vseboval vprašanja, ki se navezujejo na tretjo hipotezo. Ta trdi, da

javnost ne pozna dela, ki ga knjižničarji opravljajo in da kot naloge navajajo klasična
knjižničarska opravila.
Glede na rezultate anketiranci menijo, da delo, ki ga opravljajo knjižničarji, poznajo
srednje dobro. Tako lahko prvi del hipoteze, torej da javnost slabo pozna delo knjižničarja,
zavrnemo. Večina anketirancev meni, da je najpogostejši razlog, da se knjižničarji odločijo
za svoje delo, ker imajo radi knjige, drugi najpogostejši pa, da radi berejo. Prvi razlog so
najpogosteje navedli tudi anketiranci v raziskavi Vidiceve (Vidic in Južnič, 2010). Prins in
de Gier (1995) navajata tudi, da so napačni motivi za izbiro tega poklica pogosto lahko
povod za nizek status in slabo podobo profesije. Udeleženci fokusnih skupin so bili glede
tega, ali sta najpogosteje izbrana motiva za vstop v stroko dovolj upravičena, deljenega
mnenja. Študentje in del upokojencev so se strinjali, da sta najpogosteje izbrana razloga
dovolj tehtna, medtem ko drugi del upokojencev in zaposleni menijo, da nista. Zdi pa se
jim, da so anketiranci razloga izbrali, ker je povezava med njima in poklicem očitna.
Povod za to je po njihovem mnenju najpogosteje nepoznavanje poklica.
Rezultati so pokazali še, da anketiranci delo knjižničarja razumejo predvsem kot
administrativno, kar sta ugotovila tudi Majif in Haider (2008) v raziskavi, opravljeni v
knjižnicah v Singapurju, saj so anketiranci delo knjižničarja najpogosteje kategorizirali kot
administrativno in pisarniško delo. Udeleženci fokusnih skupin so rezultat pripisali temu,
da javnost najpogosteje vidi zgolj opravila, ki jih uvrščamo med administrativna, druga pa
so pred njo tako rekoč skrita in tako zanjo ne obstajajo.
Delo knjižničarja bi anketiranci glede na rezultate najpogosteje opisali kot
strokovno, raznoliko in zanimivo, pa tudi rutinsko, kar se razlikuje od rezultatov že prej
omenjene raziskave, izvedene v Singapurju, saj je bilo delo knjižničarja opisano kot
rutinsko, dolgočasno, splošno in lahko. Najmanj anketirancev je menilo, da je delo
knjižničarja zahtevno, iz česar lahko sklepamo, da anketiranci delo knjižničarja v splošnem
dojemajo kot nezahtevno. Udeleženci fokusne skupine menijo, da je do takšnega rezultata
privedlo slabo poznavanje knjižničarjevega dela in, ponovno, da so javnosti vidna bolj ali
manj preprosta in standardizirana opravila, kot sta izposoja knjižničnega gradiva in
pospravljanje gradiva na policah.
Drugi del tretje hipoteze pa trdi, da javnost kot delovne naloge knjižničarja navaja
klasična knjižničarska opravila. Rezultati so pokazali, da anketiranci delo knjižničarja
poznajo bolje, saj so poleg klasičnih knjižničarskih opravil, kot sta izposoja in
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katalogizacija knjižničnega gradiva, izbrali tudi druga opravila. Tako lahko zavrnemo tudi
drugi del tretje hipoteze. Takšnim rezultatom sicer lahko botruje, da je bilo v vzorec
vključenih največ anketirancev z višjo izobrazbo, ki imajo več stika s knjižničarji. V
rezultatih je mogoče opaziti tudi, da so anketiranci nadpovprečno prepričani v svoje
poznavanje nalog, ki jih opravljajo knjižničarji, saj jih ni veliko odgovarjalo z ne vem.
Večjo negotovost lahko opazimo pri opravilih, ki sicer spadajo med opravila
bibliotekarjev, vendar jih na prvi pogled s poklicem niso mogli povezati. Najboljši primer
za slednje je sodelovanje pri izoblikovanju prostorske ureditve in opreme, kjer kar 22
odstotkov anketirancev ni bilo prepričanih, ali gre za knjižničarsko opravilo.
Kot veščine in znanja, ki jih knjižničarji premorejo, so anketiranci najpogosteje
izbrali

poznavanje

sistema

COBISS,

strokovna

bibliotekarska

znanja,

splošno

razgledanost, uporabo splošnih računalniških programov in komunikativnost. Podobne
rezultate sta prinesli raziskavi, izvedeni na Hrvaškem (Petr in Aparac-Jelišić, 2002) in v
Sloveniji (Vidic in Južnič, 2010). V prvi so anketiranci navedli, da knjižničarji
najpogosteje imajo splošno znanje in profesionalno znanje s področja BIZ. Anketiranci v
drugi raziskavi pa so navedli, da imajo visokošolski knjižničarji najpogosteje znanje s
področja komunikacije, poznajo splošne računalniške programe in so splošno razgledani.
Glede na rezultate ankete so bili anketiranci v veliki meri prepričani v svoje odgovore in so
v manjši meri izbirali odgovor ne vem, s katerim bi izrazili svojo negotovost. V nekoliko
večji meri so bili negotovi glede poznavanja raziskovalnih metod, znanja psihologije in
vodstvenih sposobnosti. Vsa tri znanja in veščine, glede katerih so bili anketiranci nekoliko
bolj negotovi, študentje BIZ pridobijo v času študija, kar bi lahko kazalo na to, da javnost
ne zaznava dejstva, da je za opravljanje poklica poleg poznavanja specifičnih strokovnih
vsebin potrebno tudi poznavanje drugih področij.
Rezultati vprašanja, katera znanja in veščine imajo knjižničarji po mnenju
anketirancev, odsevajo tudi v rezultatih vprašanja, katerih znanj in veščin knjižničarjem
primanjkuje, z izjemo veščine komunikacije, ki je bila v drugem vprašanju presenetljivo
izbrana najpogosteje, čeprav se je v prvem vprašanju znašla na petem mestu od 12
navedenih znanj in veščin. Tako po mnenju anketirancev knjižničarjem primanjkuje
komunikativnosti, zmožnosti prilagajanja in uporabe nove tehnologije, vodstvenih
sposobnosti, pedagoških znanj in znanja psihologije. Rezultati se razlikujejo od omenjene
slovenske raziskave, pri kateri so anketiranci navedli, da se visokošolski knjižničarji
spremembam, ki jih prinaša informacijsko-komunikacijska tehnologija, znajo prilagoditi,

Enci, T. Predstava javnosti o delu knjižničarja. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2014

63

hkrati pa se skladajo z rezultati hrvaške raziskave, po kateri knjižničarjem poznavanja
informacijsko-komunikacijske tehnologije primanjkuje. Iz tega bi lahko sklepamo, da
morda obstaja razlika med znanjem in veščinami, ki jih premorejo različne vrste
knjižničarjev – to bi bilo še lažje, če bi imeli podatke o tem, kakšne vrste knjižnic
anketiranci večinoma obiskujejo. Treba je izpostaviti tudi najpogosteje izbrano veščino, ki
naj bi je knjižničarjem primanjkovalo, in sicer komunikativnost. Udeleženci fokusnih
skupin so navedli tri možne razloge, zakaj so anketiranci kot najpogosteje manjkajočo
veščino knjižničarjev izbrali ravno komunikativnost. Udeleženci fokusnih skupin so
najpogosteje navedli, da v javnosti najbrž obstaja prepričanje, nedvomno izhajajoče iz
stereotipov, da mora biti v knjižnici popolna tišina. V skladu s tem si javnost morda
predstavlja, da so tudi zaposleni nekomunikativne osebe. Drugi možni razlog, ki so ga
navedli udeleženci fokusnih skupin, je, da v knjižnici morda ni dovolj prostora za
komunikacijo. Kot tretji razlog so navedli domnevno pomanjkanje veščin osnovne
medčloveške komunikacije pri knjižničarjih.
7.4

IZOBRAZBA
Zadnja hipoteza se glasi, da za opravljanje poklica knjižničarja po mnenju javnosti

ni potrebna visokošolska izobrazba. Prav tako javnost meni, da za opravljanje poklica ni
potrebna strokovna bibliotekarska izobrazba. Rezultati ankete so pokazali, da lahko prvi
del hipoteze zavrnemo, saj je več kot polovica anketirancev navedla, da je za opravljanje
poklica bibliotekarja potrebna visokošolska izobrazba. Podobne rezultate je prinesla
raziskava, izvedena v Sloveniji (Vidic in Južnič, 2010), ki se je osredotočala na podobo
visokošolskih knjižničarjev, saj so anketiranci navedli, da je za opravljanje dela
visokošolska izobrazba potrebna. Enako so odgovorili tudi anketiranci v raziskavah,
izvedenih v Združenih državah Amerike (Fagan, 2002) in Veliki Britaniji (Bickley in
Corrall, 2011), ki sta bili prav tako osredotočeni na visokošolske knjižničarje, to pa kaže na
slabo poznavanje poklica, saj je v obeh državah za opravljanje dela visokošolskega
knjižničarja potreben magisterij. Drugačno sliko kažejo raziskave, ki se ne osredotočajo na
specifično vrsto knjižničarjev. Raziskava, izvedena v Sinagpurju (Majid in Haider, 2008),
je pokazala, da anketiranci menijo, da je za opravljanje poklica potrebna srednješolska
izobrazba, raziskava izvedena v Kanadi (Harris in Wilkinson, 2011), pa, da je potrebna
višješolska

izobrazba

namesto

zahtevane

univerzitetne

izobrazbe

iz

področja

bibliotekarstva. Tako kot prvi del hipoteze lahko zavrnemo tudi drugega, ki trdi, da za
opravljanje poklica po mnenju javnosti ni potrebna strokovna visokošolska izobrazba, saj
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je 90 odstotkov anketirancev odgovorilo, da morajo imeti po njihovem mnenju knjižničarji
strokovno bibliotekarsko izobrazbo, kar se razlikuje od rezultatov omenjene britanske
raziskave, kjer so bili anketiranci mnenja, da je za delo visokošolskega knjižničarja
zahtevana visokošolska diploma iz katerekoli smeri.
8

ZAKLJUČEK
Podoba, status in predstava o delu knjižničarja so pogosto obravnavane teme v

strokovni literaturi. Tako kot vse ostale profesije je k samoocenjevanju nagnjena tudi BIZ,
ki po mnenju nekaterih v zadnjih letih doživlja pravo krizo identitete. Kako družba dojema
poklic, kakšne so stereotipne podobe knjižničarja, zakaj je ugled profesije tako nizek, ali
javnost meni, da za delo knjižničarja ni potrebna posebna izobrazba – to so vprašanja, ki si
jih stroka pogosto zastavlja.
Podoba je koncept, ki izvira iz poslovnega sveta, je definirana od javnosti in
pomeni način, kako ta dojema neko podjetje, organizacijo ali osebo. Poleg profitnih
organizacij se ga poslužujejo tudi neprofitne, saj ji pripisujejo vedno večji pomen. Dobra
podoba naj bi med drugim vplivala na stranke in zaposlene, saj naj bi organizacija, ki se
poslužuje dobre podobe, zbujala zaupanje in omogočila zaposlovanje boljšega kadra. Isti
koncepti veljajo tudi za poklice, saj v našem primeru podobe knjižnice ni mogoče ločiti od
podobe, ki jo ima poklic knjižničarja. Koncept podobe je tesno povezan z identiteto, ki
pomeni, kako organizacija ali poklic dojema samega sebe, vendar pogosto ne odseva
podobe, ki si jo je o poklicu ustvarila javnost. Tako se knjižničarji dojemajo popolnoma
drugače, kot jih vidi javnost, slabi podobi knjižničarjev pa bi lahko sledili od začetka
sodobnih splošnih knjižnic, saj je takrat veljalo prepričanje, da je to zgolj manualno in
preprosto opravilo, za katero posebna izobrazba ni potrebna. Poleg slabe podobe profesijo
pestijo tudi močno zasidrani negativni stereotipi, ki naj bi bili produkt množičnih medijev.
Temu nasprotujejo izsledki nekaterih raziskav, ki kažejo, da za negativne stereotipe niso
krivi izključno množični mediji, temveč stroka sama, ki jih pri življenju ohranja s pomočjo
strokovnih besedil. Mnenju, da v množičnih medijih negativna podoba knjižničarja ni
prisotna, nasprotuje raziskava, v okviru katere so bili pregledani videoposnetki o
knjižničarjih, ki so jih na spletni portal YouTube naložili uporabniki. Izkazalo se je, da v
videoposnetkih sicer podobe knjižničarke kot »stare device« ni, vseeno pa so bile vse
upodobitve knjižničarjev negativne. Da se podoba knjižničarja v javnosti spreminja, je
pokazala tudi raziskava, v kateri so ugotavljali, kako knjižničarja dojemajo otroci, saj v
profesijo vstopa vse več mlajših oseb, ki se ne skladajo z obstoječimi stereotipi.
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Poleg slabe podobe se stroka sooča tudi z nizkim statusom. Pojem status lahko
pomeni določeno pozicijo v družbenem sistemu, posameznikovo relativno pozicijo v
hierarhiji ali vedenjska pričakovanja za neko družbeno vlogo. S statusom pa je tesno
povezan tudi prestiž, ki ga lahko merimo z višino ugleda, ki ga poklicu pripisuje družba.
Prestiž je tako relativen koncept, odvisen od končne ocene, ki jo profesiji pripiše javnost
glede na njegove osnovne karakteristike. Te so na primer izobrazba, višina prihodka ali
narava dela.
Ena izmed obsežnejših raziskav na temo podobe in statusa BIZ je bila Iflina
raziskava, katere glavni cilj je bilo določiti razloge za slabo podobo in nizek status
profesije na svetovni ravni. Teme, ki so prevladovale v raziskavi, so bile: gospodarski
faktor, izobraževanje, profesija, nevidnost profesije in kakovost storitev. Obstajala naj bi
pomembna povezava med statusom profesije in finančnimi viri, ki jih dobivajo knjižnice,
saj je tam, kjer so vlaganja večja, problem manj izrazit. Naslednji vzrok je povezan z
izobraževanjem oziroma prepričanjem, ki velja v nekaterih državah, da se za študij
odločajo slabši študentje, saj ima profesija slabo podobo in nizek status. Naslednji vzrok je
bila profesija sama, saj je zaradi širokega spektra opravil nemogoče izdelati enotno
definicijo poklica. Profesija je po mnenju mnogih tudi nevidna, saj javnost ne pozna njenih
opravil, kot nasprotno pozna opravila denimo medicinske sestre. Zadnji navaden vzrok je
kakovost storitev, saj se, čeprav se večina zaveda, da so knjižnice namenjene uporabnikom,
nekateri knjižničarji še vedno pretirano posvečajo upravljanju knjižničnih zbirk. Kot
rešitev problema nizkega statusa in slabe podobe sta bila navedena dvig stopnje
priznavanja od oblasti in večja medijska izpostavljenost knjižnic.
Tretja v magistrskem delu obravnavana tema so delovne naloge knjižničarja in
njegovo znanje. V družbi obstaja mnogo napačnih predstav o delu in delovnih nalogah
knjižničarjev, saj se jih veliko ne odvija pred očmi uporabnikov in zato zanje ne obstajajo.
Trditev, da javnost oziroma uporabniki ne poznajo nalog knjižničarja in znanja, ki ga
bibliotekarji premorejo, podpirajo različne raziskave. Iz opisa nalog, ki naj bi jih
knjižničarji opravljali, je mogoče razbrati stereotipno podobo knjižničarja, v nekaterih
raziskavah so kot domnevno glavne naloge navedena opravila, ki jih načeloma opravljajo
pomočniki, delo pa je pogosto definirano kot administrativno. Kot znanja in veščine, ki jih
knjižničarji premorejo, so pogosto izbrana znanja, ki jih lahko uporabniki intuitivno
povežejo s poklicem, in sicer strokovna bibliotekarska znanja, poznavanje fizične
knjižnice, splošno znanje, poznavanje računalniških programov itd.
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Kot eden izmed navedenih vzrokov za slabo podobo in nizek status je bila
navedena izobrazba. Pri nas formalno izobraževanje nima tako dolge tradicije in sega v
leto 1988, ko se je pri nas pričel izvajati študij bibliotekarstva na visokošolski ravni. Pred
tem je pomanjkanje ustrezne formalne izobrazbe nadomeščal bibliotekarski izpit, ki pa je
kljub uvedbi visokošolskega študija ostal edini formalni pogoj za vstop v stroko.
Raziskave, izvedene na temo izobraževanja knjižničarjev so pokazale razgibano sliko.
Raziskava, izvedena v Sloveniji, je pokazala, da je po mnenju študentov za opravljanje
dela visokošolskega knjižničarja potrebna visokošolska izobrazba. Tuje raziskave pa so
pokazale slabo poznavanje zahtevane izobrazbe za opravljanje poklic knjižničarja, saj so
anketiranci v dveh raziskavah navedli, da je za delo visokošolskega knjižničarja zahtevana
visokošolska diploma, čeprav je v Kanadi in ZDA zahtevan magisterij iz BIZ.
Problem, ki ga obravnava pričujoče magistrsko delo, je podoba, ki jo ima o poklicu
knjižničarja javnost. V sklopu magistrskega dela je bila izvedena raziskava, s pomočjo
katere smo ugotavljali, ali se podoba knjižničarja sklada s stereotipi o knjižničarju, kakšen
je status knjižničarjev pri nas, kako javnost pozna delovne naloge, znanje in izobrazbo ter
kaj o slednjih meni. Uporabljeni sta bili dve raziskovalni metodi, in sicer anketna metoda,
ki je zajela splošno javnost, in metoda fokusne skupine, ki je zajela tri skupine, in sicer
skupino študentov, zaposlenih in upokojencev. Za anketo, ki je zajela 200 oseb, je bil
uporabljen spletni vprašalnik, izdelan in obdelan s pomočjo spletnega orodja
EnKlikAnketa. Povezava do spletnega vprašalnika je bila anketirancem posredovana preko
elektronske pošte. Tema fokusnih skupin je temeljila na rezultatih anketne metode, z njo pa
smo poskušali pridobiti natančnejša in bolj poglobljena mnenja udeležencev glede poklicne
podobe knjižničarjev.
Rezultati raziskave so pokazali, da se podoba knjižničarjev s stereotipi sklada le
delno, saj se anketiranci strinjajo s pozitivnimi stereotipi, medtem ko negativne zavračajo.
Udeleženci fokusnih skupin menijo, da se stereotipi o knjižničarjih spreminjajo in celo
izginjajo, saj je v knjižnicah zaposlenih vse več mladih, ki se s stereotipi ne skladajo.
Status knjižničarjev je glede na rezultate raziskave nizek, saj je bil poklic knjižničarja
izmed osmih navedenih poklicev postavljen na zadnje, torej osmo mesto. Navedenih je bilo
več vzrokov za takšen rezultat, med drugim da je delo knjižničarja dojeto kot manj
odgovorno ter manj pomembno za družbo in njen razvoj, pomembni pa naj bi bila tudi
višina prihodka, pripisana poklicu, in izpostavljenost poklica v javnosti. Kot možno rešitev
za to stanje so udeleženci fokusnih skupin navedli večjo izpostavljenost knjižničarjev v
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javnosti in predstavitve poklica, s katerimi bi javnosti pokazali potencialne posledice
neobstoja knjižničarjev in knjižnic. Izkazalo se je, da javnost delo knjižničarja pozna
srednje dobro in zato kot naloge tega dela navaja več od klasičnih knjižničarskih opravil.
Kot najpogostejši razlog, da se knjižničarji odločijo za to delo, je javnost navedla, da imajo
radi knjige in da radi berejo. Po mnenju udeležencev fokusnih skupin so anketiranci ta
razloga izbrali pretežno zaradi očitne povezave s poklicem, povod za to pa je po njihovem
mnenju slabo poznavanje poklica. Delo knjižničarja so anketiranci označili kot po naravi
administrativno, opisali pa bi ga kot strokovno, raznoliko, zanimivo in rutinsko. Veščine in
znanja, ki jih imajo knjižničarji po mnenju anketirancev, so poznavanje sistema COBISS,
strokovna bibliotekarska znanja, splošna razgledanost, uporaba splošnih računalniških
programov in komunikativnost. Hkrati pa jim po mnenju anketirancev primanjkuje
komunikativnosti, zmožnosti prilagajanja in uporabe nove tehnologije, vodstvenih
sposobnosti, pedagoških znanj in znanja psihologije. Razlogov, zakaj je najpogosteje
navedena veščina komunikativnost, je lahko več, med drugim, da po mnenju udeležencev
fokusne skupine v javnosti obstaja stereotipno prepričanje, da mora biti v knjižnici popolna
tišina in da so v skladu s tem tamkaj zaposleni tihe in nekomunikativne osebe. Druga
navedena razloga sta, da v knjižnici ni dovolj prostora za komunikacijo in da knjižničarjem
dandanes dejansko primanjkuje veščin osnovne medsebojne komunikacije. Javnost pa v
nasprotju z rezultati drugih raziskav meni, da sta za opravljanje dela knjižničarja potrebni
visokošolska in strokovna bibliotekarska izobrazba.
Rezultati so sicer pokazali boljšo sliko od pričakovane, saj so knjižničarji dojeti
manj stereotipno, kot je bilo domnevano. Javnost delo knjižničarja pozna bolje, prav tako
pa se zaveda, da sta za opravljanje poklica potrebni visokošolska in strokovna
bibliotekarska izobrazba. Takšne rezultate bi lahko pripisali demografski porazdelitvi
anketirancev, saj so prevladovale osebe z višjo stopnjo izobrazbe, za katere lahko
sklepamo, da poklice dojemajo manj stereotipno. Večina anketirancev je navedla tudi, da
obiskuje knjižnico. Kljub temu obstaja še veliko nejasnosti glede poklica, saj prevladuje
mnenje, da je delo administrativne narave. Prav tako anketiranci navajajo, da knjižničarji
niso komunikativne osebe, da niso zmožni prilagajanja in uporabe nove tehnologije, da
nimajo vodstvenih sposobnosti, pedagoških znanj in znanja psihologije. Status
knjižničarjev pa je nizek, saj je bil ugled poklica na lestvici glede na ostale naštete poklice
ocenjen najnižje.
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Za izboljšanje poznavanja poklica in statusa bi morale knjižnice po mnenju
udeležencev fokusnih skupin med drugim povečati svojo izpostavljenost v javnosti, in sicer
tako, da bi pogosteje izpostavljale svojo problematiko in sam poklic pa tudi poudarjale
širok nabor nalog, ki jih opravljajo knjižničarji. Osebje knjižnic bi lahko organiziralo
predstavitve poklica v šolah, na katerih bi z učenci lahko izvedlo simulacijo, ki bi
pokazala, kaj bi se zgodilo, če knjižnice in knjižničarjev ne bi bilo, tako pa bi pričeli z
osveščanjem mladih glede pomembnosti knjižnic za razvoj družbe in gospodarstvo. Prav
tako bi za boljše poznavanje poklica in nalog, ki jih knjižničarji opravljajo, knjižnice lahko
uvedle nekakšen dan odprtih vrat, kjer bi si obiskovalci ogledali tudi dogajanje, ki jim je
sicer skrito in se ga sploh ne zavedajo.
Nizkega statusa knjižničarjev, ki je že dlje trn v peti stroke, se ne da izboljšati čez
noč. Potrebne bodo potrpežljivost ter vztrajne in dovolj široko zastavljene akcije
osveščanja o pomembnosti poklica. K spremembi statusa bosta sčasoma morda prispevala
tudi spreminjajoča se podoba knjižničarja in plahnenje negativnih stereotipov. Da pa bi
lahko uspeh, ki bi ga te akcije prinesle, opazili, bi bilo treba sistematično izvajati raziskave
na temo statusa in podobe knjižničarja.
9

POVZETEK
BIZ po mnenju nekaterih že kar nekaj časa doživlja tako imenovano krizo

identitete. Avtorji se v strokovni literaturi pogosto sprašujejo, kako družba dojema poklic
knjižničarja, kakšna je njegova stereotipna podoba, kakšen je status poklica ter kaj si o
njegovem delu in zahtevani izobrazbi misli javnost.
Dve pogosto obravnavani temi sta podoba in status, ki naj bi vplivali druga na
drugo. Tako slaba podoba lahko vpliva na nizek status in obratno, v stroki pa lahko
zasledimo mnenje, da sta ravno slaba podoba in nizek status kriva za večino preostalih
težav, s katerimi se srečuje BIZ. Slabi podobi knjižničarjev bi lahko sledili do začetka
sodobnih splošnih knjižnic, saj je takrat veljalo prepričanje, da za delo v knjižnici ni
potrebna posebna izobrazba in da gre za zgolj manualno opravilo. V strokovni literaturi je
mogoče zaslediti tudi obtožbe, da so za negativno podobo knjižničarjev krivi množični
mediji, saj širijo negativne stereotipe. Spet druge raziskave pa so pokazale, da ni tako in da
naj bi negativne stereotipe širila stroka sama. Poleg slabe podobe se stroka sooča tudi z
nizkim statusom – tega je mogoče meriti z višino ugleda, ki ga poklicu pripisuje družba.
Glavni vzroki za slab status in nizko podobo BIZ naj bi bili nevidnost poklica, gospodarski
faktor, kakovost knjižničnih storitev in izobraževanje.
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Profesija se pogosto srečuje tudi z napačno splošno predstavo o delu in delovnih
nalogah knjižničarja, kar je mogoče pripisati temu, da se večina opravil ne odvija pred
uporabniki in posledično zanje ne obstajajo. Tako je mogoče skozi opise delovnih nalog
knjižničarja razbrati stereotipno podobo, sama narava dela je pogosto definirana kot
administrativna, znanja in veščine, pripisani knjižničarjem, pa so pogosto le tista, ki jih
javnost s poklicem poveže intuitivno.
Vpliv na slabo podobo in nizek status naj bi imela tudi izobrazba. V Sloveniji
formalno izobraževanje sega v leto 1988 s pričetkom izvajanja študija bibliotekarstva na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pred tem je visokošolsko izobrazbo nadomeščal
bibliotekarski izpit, ki ne glede na uvedbo študijskega programa obstaja edini formalni
pogoj za vstop v stroko.
V magistrskem delu je obravnavan problem podobe, ki jo ima javnost o poklicu
knjižničarja. S pomočjo dveh raziskovalnih metod smo ugotavljali, ali se podoba
knjižničarja sklada s stereotipi o knjižničarju, kakšen je njihov status, kako dobro javnost
pozna delovne naloge, znanje in izobrazbo knjižničarjev ter kaj o njih meni. Prva
raziskovalna metoda je bila anketna metoda, ki je zajela vzorec 200 posameznikov iz
splošne javnosti, in sicer s pomočjo spletnega vprašalnika, ki je bil anketirancem
posredovan po principu snežne kepe. Druga raziskovalna metoda je bila metoda fokusne
skupine, katere tema je temeljila na rezultatih raziskave in je zajela fokusno skupino s
tremi študenti, šestimi zaposlenimi in šestimi upokojenci.
Rezultati so pokazali, da se podoba knjižničarjev s stereotipi sklada le delno, saj so
se anketiranci strinjali zgolj s pozitivnimi stereotipi, kar bi lahko kazalo na to, da se
stereotipi o knjižničarjih spreminjajo ali celo izginjajo, morebiti zaradi mlajšega kadra v
knjižnicah. Status knjižničarjev je po mnenju javnosti nizek, saj so poklicu anketiranci
pripisali najnižjo stopnjo ugleda. Kot možne vzroke tega stanja so udeleženci fokusnih
skupin navedli, da je delo knjižničarja dojeto kot manj odgovorno, manj pomembno za
družbo in njen razvoj, to pa so utemeljevali še z višino plače, pripisane poklicu, in
izpostavljenostjo poklica v javnosti. Po mnenju udeležencev bi bilo stanje mogoče rešiti z
večjo izpostavljenostjo knjižničarjev v javnosti in prestavitvami poklica, s katerimi bi
javnosti pokazali potencialne posledice neobstoja knjižničarjev in knjižnic. Javnost meni,
da delo knjižničarja pozna srednje dobro, kot naloge, ki jih opravlja knjižničar, pa navaja
več kot le klasična knjižničarska opravila. Najpogosteje navedena vzroka, zaradi katerih se
knjižničarji odločijo za svoje delo, sta sodeč po anketah ljubezen do knjig in branja, kar bi
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po mnenju udeležencev fokusnih skupin vendarle lahko pripisali slabemu poznavanju
poklica in očitnosti povezave med razlogoma in izbiro poklica. Delo knjižničarja naj bi
bilo po naravi administrativno, opisano pa je bilo kot strokovno, raznoliko, zanimivo in, po
drugi strani, rutinsko. Veščine in znanja, ki jih imajo po mnenju anketirancev knjižničarji,
so poznavanje sistema COBISS, strokovna bibliotekarska znanja, splošna razgledanost,
uporaba splošnih računalniških programov in komunikativnost. Primanjkovalo pa naj bi
jim (ponovno) komunikativnosti, zmožnosti prilagajanja novi tehnologiji in njeni uporabi,
vodstvenih sposobnosti, pedagoških znanj in znanja psihologije. Kot možni razlog za
knjižničarjem pripisano nekomunikativnost so udeleženci fokusnih skupin navedli
stereotipno prepričanje javnosti, da mora biti v knjižnici popolna tišina in da so posledično
tam zaposlene tihe in nekomunikativne osebe, menijo pa tudi, da v knjižnici ni dovolj
prostora za komunikacijo in, da knjižničarjem primanjkuje veščin osnovne komunikacije.
Izkazalo pa se je, da javnost v nasprotju z izsledki drugih raziskav meni, da sta za
opravljanje dela knjižničarja potrebni visokošolska in strokovna bibliotekarska izobrazba.
Slika, pridobljena s pomočjo raziskave, je tako boljša od pričakovane, še vedno pa
obstaja kar nekaj nejasnosti glede narave poklica, saj je delo dojeto kot administrativno,
knjižničarjem pa naj bi primanjkovalo komunikativnosti, vodstvenih sposobnosti,
zmožnosti prilagajanja in uporabe nove tehnologije ter znanja psihologije in pedagogike,
prav tako pa je nizek tudi ugled in s tem sam status knjižničarjev. Za izboljšavo trenutnega
stanja poznavanja poklica in s tem tudi dviga statusa bi morale knjižnice okrepiti svojo
izpostavljenost v javnosti in pogosteje poudarjati težave, s katerimi se srečuje splošna
javnost in ne le strokovnjaki. Prav tako bi bile lahko organizirane predstavitve poklica v
šolah in dnevi odprtih vrat, kjer bi si obiskovalci lahko ogledali dogajanje, skrito v
zakulisju knjižnic. Nizkega statusa ni mogoče izboljšati čez noč, temveč zgolj postopoma,
in sicer z vztrajnimi in dovolj široko zastavljenimi akcijami osveščanja javnosti o
pomembnosti poklica, obenem pa uspeh teh akcij redno preverjati s sistematičnimi
raziskavami.
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11 PRILOGE
PRILOGA 1: Anketni vprašalnik "Predstava javnosti o delu knjižničarja"
Pozdravljeni,
sem Tina Enci, študentka podiplomskega študija bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. V okviru magistrskega dela na temo Predstava o delu knjižničarja izvajam
sledečo anketo s katero želim ugotoviti, na kakšen način slovenska javnost dojema poklic
knjižničarja. Prosim vas, da si vzamete čas in iskreno odgovorite na zastavljena vprašanja
ter vprašalnik posredujete še svojim prijateljem in znancem. Prosim tudi, da tisti, ki so
zaposleni v knjižnici ali pa so študentje bibliotekarstva ne izpolnjujejo ankete in jo zgolj
posredujejo naprej.

Hvala za sodelovanje!
Splošna vprašanja:
1) Ali ste včlanjeni v kakšno knjižnico?
Da
Ne
a) Če je odgovor na prvo vprašanje ne: Zakaj niste včlanjeni v knjižnico?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Če je odgovor na prvo vprašanje da: Ali obiskujete knjižnico?
Da
Ne
i) Če je odgovor na vprašanje b ne:Zakaj?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ii) Če je odgovor na vprašanje b da: Kako pogosto obiskujete knjižnico?
večkrat tedensko
nekajkrat mesečno
nekajkrat letno
ne vsako leto
Sklop 1: Podoba knjižničarja
2) Na lestvici označite stopnjo strinjanja s sledečimi trditvami. Knjižničarji so po navadi
…
V celoti
se
strinjam

Strinjam Se delno Se ne
se
strinjam strinjam

Sploh se
ne
strinjam

ženskega spola.
konservativni.
staromodni.
tihi.
pripravljeni pomagati.
strogi.
zahtevajo popolno tišino.
Splošno izobraženi.
prijazni.
zanimivi.
ustvarjalni.
togi.
učinkoviti.
dolgočasni.
vljudni.
3) Ali se vam zdijo knjižničarji, ki jih poznate, med seboj:
precej podobni
precej različni

Sklop 2: Status
4) Z oceno od 1 - 8 ocenite poklice glede na višino ugleda, ki ga po vašem mnenju ima
poklic v družbi, pri čemer je 1 najvišji in 8 najnižji ugled.
1
računalniški
programer
osnovnošolski
učitelj

2

3

4

5

6

7

8
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7

knjižničar
novinar
ekonomist
zdravnik
gradbeni inženir
odvetnik
Sklop 3: Delovne naloge in izobrazba
5) Kako dobro po vašem mnenju poznate delo knjižničarja?
zelo dobro
dobro
srednje
slabo
zelo slabo
sploh ne poznam
6) Kakšen je po vašem mnenju razlog, da se knjižničarji odločijo za to delo? Možnih je
več odgovorov
status in prestiž, ki ga prinaša služba
radi imajo knjige
radi berejo
poklic je lahek
radi delajo z ljudmi
radi delajo z informacijami
stabilna in varna služba
višina plače in druge ugodnosti
Drugo:
________________________________________________________________
7) Kam bi uvrstili delo knjižničarja? Možnih je več odgovorov
administrativno delo
akademsko delo
pisarniško delo
intelektualno delo
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profesionalno delo
tehnično delo
8) Kakšno je po vašem mnenju delo knjižničarja?
rutinsko
dolgočasno
splošno
enostavno
raznoliko
zanimivo
strokovno
zahtevno
9) Katere izmed sledečih nalog po vašem mnenju opravlja knjižničar?
Da

Ne

Ne vem

Načrtuje nakup novega gradiva.
Katalogizira knjižnično gradivo.
Izposoja gradivo.
Fotokopira.
Organizira dodatne aktivnosti za uporabnike
knjižnice (pravljične ure, predstave, bralne
krožke, druge prireditve, itd.)
Pospravlja in čisti knjižnico.
Pospravlja knjižnično gradivo.
Poučuje uporabnike knjižnice o
informacijskih virih.
V knjižnici deluje tudi kot varnostnik.
Skrbi za varovanje in ohranitev
knjižničnega gradiva, ki velja za kulturni
spomenik.
Uporabnikom knjižnice podaja informacije,
ki jih potrebujejo.
Sodeluje pri izoblikovanju prostorske
ureditve in opreme knjižnice.
10) Katera znanja in veščine imajo po vašem mnenju knjižničarji najpogosteje?
Da
strokovna bibliotekarska znanja
informacijska znanja
pedagoška znanja
znanja iz psihologije
splošna razgledanost

Ne

Ne vem
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Da

Ne

Ne vem

zmožnost prilagajanja in uporabe nove
tehnologije
poznavanje sistema COBISS
uporaba splošnih računalniških programov
komunikativnost
poznavanje založništva
poznavanje raziskovalnih metod
vodstvene sposobnosti
11) Katera znanja in veščine imajo po vašem mnenju knjižničarjem primanjkujejo?
Možnih je več odgovorov
strokovna bibliotekarska znanja
informacijska znanja
pedagoška znanja
znanja iz psihologije
splošna razgledanost
zmožnost prilagajanja in uporabe nove tehnologije
poznavanje sistema COBISS
uporaba splošnih računalniških programov
komunikativnost
poznavanje založništva
poznavanje raziskovalnih metod
vodstvene sposobnosti

Sklop 4: Izobrazba
12) Kakšno stopnjo izobrazbe bi po vašem mnenju morali imeti knjižničarji?
gimnazija, srednja poklicna/tehniška izobrazba
višja strokovna izobrazba
visoka strokovna izobrazba, univerzitetna dodiplomska izobrazba
magisterij
doktorat
13) Kakšno vrsto izobrazbe naj bi po vašem mnenju imeli knjižničarji?
strokovna bibliotekarska izobrazba
za delo knjižničarja ni potrebna posebna izobrazba
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Demografska vprašanja
14) Spol:
Moški
Ženski

15) Starost
18 - 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 – 70 let
71 let ali več
16) Vaš sedanji status
študent
zaposlen
brezposelni
upokojenec
drugo
17) Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?
1. stopnja - nedokončana osnovna šola
2. stopnja - osnovna šola
3. stopnja - nižja poklicna šola
4. stopnja - srednja poklicna šola
5. stopnja - gimnazija, srednja poklicna/tehniška šola
6/1. stopnja - višje strokovno izobraževanje, visokošolsko strokovno
izobrazevanje
6/2. stopnja - visokošolski in univerzitetni program (1. bolonjska stopnja)
7. stopnja - visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno izobraževanje,
magisterij (2. bolonjska stopnja)
8/1. stopnja - specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti
8/2. stopnja - doktorat znanost
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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.

Tina Enci

V Ljubljani, 23. oktobra 2014

