UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN
KNJIGARSTVO

Mateja JERŠE

Zadovoljstvo mladostnikov s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici
Grosuplje

Magistrsko delo

Mentor: Doc. dr. Marija Petek

Študijski program: Bibliotekarstvo

Ljubljana, 2013

JERŠE, M. Zadovoljstvo mladostnikov s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje.
Mag. Delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
2013
2

Ključna dokumentacijska informacija
Ime in PRIIMEK: Mateja JERŠE
Naslov magistrskega dela: Zadovoljstvo mladostnikov s storitvami referenčne službe v
Mestni knjižnici Grosuplje
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo, Magistrski študijski program, Bibliotekarstvo
Ljubljana, leto 2013
Število listov: 73

Št. slik: 0

Št. tabel: 15

Število prilog: 1

Št. strani prilog: 4

Število bibliografskih opomb: 53
Mentor-ica: Doc. dr. Marija Petek
UDK 027-053.6(497.4 Grosuplje)(043.2)
Ključne besede: splošne knjižnice, referenčne storitve, mladostniki, referenčni
knjižničarji.
Izvleček: Referenčne storitve, ki jih ponuja splošna knjižnica morajo zadovoljiti potrebe
vseh uporabnikov. Posebno pozornost je potrebno nameniti mladostnikom, ki so v
svojem obdobju odraščanja še posebej občutljivi. Pomembno je, da se jim referenčni
knjižničar zna približati in da obvlada tehniko komuniciranja brez negativnih
predsodkov. Predmet raziskave se nanaša na zadovoljstvo mladostnikov z referenčnimi
storitvami v Mestni knjižnici Grosuplje. Teoretičnemu delu sledi raziskovalni del, ki
prikazuje rezultate ankete. Vzorec je zajemal 150 mladostnikov, starih 15-19 let. Namen
raziskave je bil ugotoviti kako so mladostniki zadovoljni z referenčnimi storitvami, ki
jih knjižnica ponuja in ali obstajajo razlike med posameznimi starostnimi skupinami.
Kaj jim je najbolj všeč in če kaj pogrešajo. Rezultati so pokazali, da so mladostniki
večinoma zadovoljni in da si želijo daljši delovni čas knjižnice. Primerjali smo jih z
dosedanjimi izvedenimi raziskavami in ugotovili, da so večinoma podobni.
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Abstract: Reference services, offered by the public library, must satisfy the needs of all
users. Special attention need young adults. They are in adolescence which is very
sensitive period. A reference librarian must know how to communicate with them
without negative prejudices. The subject of research relate to the satisfaction of young
adults with reference service at the Grosuplje City Library. Theoretical part is followed
by empirical part, which shows the results of interviewing. The sample included 150
young adults, aged 15-19 years. The purpose of this study was to determine how are
young adults satisfied with the library reference services and there are any differences
between the age groups. We want to know what they like the best and what they are
missing. The results showed that young adults are generally satisfied. They want the
library would be open more time. We compared results with the previous research and
found out that they are generally similar.
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1 UVOD
»Noben človek ne more biti dober učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do svojih
učencev in pristne želje, da bi jim posredoval, kar sam ceni.« Bertrand Russell
Začenjam s citatom, ki je sicer napisan za učitelje, vendar lahko v njem zlahka
prepoznamo podobno vlogo knjižničarja. Zelo pomembno je, da človek, ki se ukvarja z
mladimi, vzpostavi pravilen odnos in s tem povezano osebno vodenje. Osebno vodenje
poteka prav preko komunikacije (Čačinovič Vogrinčič, 1999). Med knjižničarjeve
kompetence sodi poznavanje komunikacijskih tehnik, ki mu pomagajo razumeti
sogovornika (v našem primeru mladostnika) in mu hkrati pomagati v obliki, da bo sam
prevzel odgovornost in si pomagal.
Zelo pomembno je, da zna bibliotekar na ustrezen način komunicirati z mladostniki, saj
so ti še posebej občutljivi v svojem obdobju odraščanja. Naloga bibliotekarja je, da
enakovredno in nepristransko sodeluje z vsemi mladostniki, ne glede na to kakšni bralci
so. Upoštevati mora njihove različne potrebe, želje in pričakovanja ter jim zagotavljati
možnost izbire. Knjižnično gradivo in dejavnosti mora znati prikazati na način, ki
vzpodbuja mladostnikov interes. V obdobju iskanja samega sebe mladostnik potrebuje
nekoga, ki ga bo usmerjal in spodbujal. Glavna naloga bibliotekarja ni v iskanju
odgovorov, ampak v učinkoviti organizaciji gradiva in učenju uporabnikov, da si
pomagajo sami (Zupanič, 1996).
Organizacija informacijsko-referenčnih storitev je odvisna od števila prebivalcev v
okolju, ki ga knjižnica pokriva, od gospodarske, kulturne, socialne razvitosti okolja in
njegove infrastrukture. Knjižnica zato pri načrtovanju te dejavnosti izhaja iz priporočil
standardov, katerih določila uporablja v skladu s svojo velikostjo. Vse knjižnice morajo
imeti referenčne zbirke. Opravljanje referenčne dejavnosti mora biti samostojno, pri
čemer pa odgovore na zahtevnejša vprašanja posreduje s pomočjo večje knjižnice, ki
ima bogatejši izbor referenčnih virov. Obstoj knjižnice je vezan na njene uporabnike.
Kakovostna referenčna služba ima zato zelo pomembno vlogo. Je bistvenega pomena za
ugled določene knjižnice (Novljan, 1996).
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Sodobne knjižnice izjemno veliko pozornosti namenjajo svojim uporabnikom. K
uporabniku usmerjena knjižnica ni več posebnost, temveč dejstvo. Prednosti in
konkretne koristi, ki jih lahko knjižnicam zagotovi vključevanje mnenj uporabnikov o
storitvah, so nenazadnje vključene tudi v formalna merila in standarde, ki so podlaga za
upravljanje s sodobnimi knjižnicami. Danes je raziskovanje mnenj uporabnikov sestavni
del delovanja knjižnic. Pretežni del sodobnega raziskovanja uporabnikov se ukvarja z
njihovimi mnenji o knjižničnih storitvah, organiziranosti knjižnične zbirke v prostem
pristopu ter na prilagajanje postavitve potrebam uporabnikov (Pinter, 2004).
Ravno zaradi tega želimo v magistrskem delu izvedeti, kaj povečuje zadovoljstvo
mladostnikov v knjižnici, zaradi katere dejavnosti jo najbolj pogosto obiskujejo, kaj jim
je v knjižnici najbolj všeč in če kaj pogrešajo. Želimo raziskati tudi kako pomembne se
jim zdijo značajske lastnosti knjižničarjev in ali le-ti zadovoljujejo njihova
pričakovanja, želje in interese.
Kar je dobro za mladostnike je dobro za knjižnico in kar je dobro za knjižnico je dobro
za mladostnike (YALSA, 2004).
V prvem delu bomo najprej opredelili pojem mladostniki (srednja doba mladostništva)
in njihove značilnosti. Nato sem bomo dotaknili splošnih knjižnic (njihovo poslanstvo
in naloge), sledila bo razlaga referenčne službe in referenčnega pogovora ter kakšne
značajske lastnosti mora imeti dober referenčni knjižničar. Nekaj malega bo o prvih
začetkih Mestne knjižnice Grosuplje in kakšno je stanje danes. Sledila bo raziskava o
zadovoljstvu mladostnikov s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje.
Raziskava bo potekala s pomočjo anketnega vprašalnika.
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2 MLADOSTNIKI
Za lažje razumevanje pojma mladostniki, je koristno poznati nekatere značilnosti tega
obdobja. Mladost je silno občutljivo obdobje, prostor konstrukcij, socialnih vlog in
statusov, predstav o smotrih življenja, vrednostnih ocenah o dejanjih in dosežkih ljudi.
Zaradi spreminjanja družbe kot celote je treba zaznati potrebe mladostnikov in slediti
spremembam (Ule, 2000).

2.1 MLADOSTNIŠTVO
Obstajajo različne kronološke opredelitve obdobja mladostništva, kjer so opazne manjše
razlike v starosti, kdaj spada mladostnik v določeno obdobje. Je najbolj obsežna doba
človekovega razvoja. V tem obdobju nastopijo tako telesne kot tudi duševne
spremembe. Po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se to obdobje
deli na:
- zgodnje mladostništvo: od 10. do 14. leta
- srednje mladostništvo : od 15. do 19. leta
- pozno mladostništvo: od 20. do 24. leta (Vičič, 2002).
V magistrskem delu smo se posvetili samo drugemu obdobju (srednje mladostništvo ali
srednja adolescenca). Preučevali smo torej mladostnike starosti od 15 do 19 let. Lahko
rečemo, da gre tudi za srednješolsko obdobje. 15. in 19. leto mladostništva sta mejni
starosti, saj so nekateri 15-letniki še vedno v osnovni šoli, nekateri 19-letniki pa že na
fakulteti.
Srednje mladostništvo je čas, za katerega je značilna večja stabilnost interesov in okusa
ter teženj. Sebe že bolje poznajo in se tudi bolj cenijo ter sprejemajo. Ni jih moč tako
zlahka spraviti pod vpliv nekoga in znajo zagovarjati svoja lastna stališča. So bolj
odgovorni in sposobni prenesti več obremenitev (na primer se zaposliti). Z odraslimi se
bolje razumejo in niso več tako nezaupljivi (Pačnik, 1991).
Mladostniki so ljudje, ki se poslavljajo od varnega in udobnega otroštva ter vstopajo v
svet odraslosti. Še vedno imajo nekaj značilnosti otrok, kažejo pa se tudi značilnosti
odraslih. V tem obdobju posameznik postopno in socialno dozoreva v odraslo osebo. Na
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tej razvojni poti se srečujejo z različnimi vprašanji in dilemami, ki se nanašajo nanje, na
njihovo samopodobo in samo-vrednotenje. Ukvarjajo se z iskanjem lastnega odnosa do
sebe, sveta, družbe in iskanjem življenjskih vrednot. Obdobje adolescence ali
mladostništva, je lahko tudi čas stisk, potrtosti, čas preizkušenj za preteklim in strahu
pred prihodnjim, čas negotovosti in nezaupanja v druge (Vičič, 2002).
Mladostništvo je celo tisto obdobje, v katerem sprejemamo nekatere življenjsko
pomembne odločitve. Na primer: izbira življenjskega partnerja, izbira primernega
šolanja za željen poklic, ki ga bomo opravljali pretežni del življenja. Hkrati pa mnogi
prav temu obdobju pravijo obdobje “zmedenosti in iskanja sebe”. Oblikovanje lastne
identitete je osrednji in najpomembnejši proces tega obdobja. Posameznik si identiteto
oblikuje sicer celo življenje, vendar je proces tu najbolj intenziven in morda tudi
najusodnejši. Postopno duševno in socialno dozoreva v odraslo osebo (Vičič, 2002).
Vsako življenjsko obdobje prinese posamezniku nove naloge in izzive, s katerimi se
mora soočiti. V mladostništvu ni nič drugače. Tem nalogam rečemo razvojne naloge.
Da bi mladostnik učinkovito deloval v družbi mora rešiti 8 razvojnih nalog v
mladostništvu, in sicer:
-

prilagajanje na telesne spremembe: mladostnik sprejema in razume svoj hiter
razvoj brez večjih frustracij;

-

čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih;

-

oblikovanje socialne spolne vloge: vedenje v skladu s svojo spolno vlogo;

-

oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki: socialna spretnost;

-

razvoj socialno odgovornega vedenja: zavzemanje za družbene vrednote in
cilje, prevzemanje odgovornosti za druge ljudi in družbo;

-

priprava na poklicno delo: poklicni cilji, odločanje za poklic, izobraževanje;

-

priprava na partnerstvo in družino: razvoj socialnih spretnosti z nasprotnim
spolom, pridobivanje izkušenj o partnerskem življenju;

-

oblikovanje vrednostne usmeritve: oblikovanje vrednotnega sistema, kateremu
bo sledil v življenju (Zupančič, 2004).
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Če na kratko povzamemo, je mladostništvo obdobje:
-

odraščanja med otroštvom in odraslostjo;

-

hitrega telesnega razvoja;

-

burnih in pestrih čustev;

-

kjer se pojavljajo nove potrebe;

-

kjer imajo največji pomen vrstniki;

-

eksperimentiranja;

-

oblikovanja identitete (Vičič, 2002).

Da bi lahko zadostili mladostniškim željam in potrebam moramo vedno najti odgovore na
naslednja tri bistvena vprašanja:
-

Katere aktivnosti običajno opravljajo?;

-

Kje se najraje družijo in zakaj?;

-

Kaj ali kdo jim je najbolj pomemben? (Bolan Taney, 2003).

2.2 MLADOSTNIK IN KNJIŽNICA
Ko otrok stopi v šolo, mu pri izobraževanju pomagajo učitelji in šolski knjižničarji, ki
ga podrobneje seznanijo tudi z lokalno splošno knjižnico. Učenec širi in poglablja
znanje, navadi se samostojnega dela pri uporabi informacij o gradivu in iz gradiva,
knjižnica ga navaja oz. motivira za kasnejše izobraževanje in permanentno
samoizobraževanje, nauči se učiti se (Vzgojnoizobraževalno delo, 1995).
Pri oblikovanju posameznikove identitete imajo pomembno vlogo njihovi vzorniki in
idoli. Mednje lahko uvrstimo tudi knjižničarje v splošnih knjižnicah. Splošna knjižnica
opremlja mladostnike s spretnostmi za vseživljenjsko učenje, jim razvija domišljijo in
omogoča, da živijo kot odgovorni državljani. Ima velik vpliv pri pridobivanju bralnih
navad in dvigu bralne kulture. Branje ima daljnosežne učinke na mladega bralca in
njegov razvoj. Omogoča uspešnejšo socializacijo, mladostniku omogoča izgradnjo
vrednot v vrednostni sistem, krepi sposobnost domišljijske dejavnosti ter razvija
zmožnost simboličnega izražanja (Bošnjak, 1997).
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Različne študije so pokazale, da na razvoj mladostnika ne vplivajo le biološki dejavniki,
ampak tudi celotna družba in kultura v kateri živi.

3 REFERENČNA SLUŽBA
Aristotel je rekel, »da je delo z ljudmi umetnost«.
Je oddelek ali del oddelka v knjižnici, ki opravlja referenčno delo. Referenčna služba je
posredovanje informacij posameznim uporabnikom in pomoč uporabnikom pri iskanju
informacij. V knjižnicah predstavlja najstarejšo obliko dela z bralci. Gre za pomoč
referenčnega knjižničarja, ki vključuje pomoč posameznemu bralcu pri iskanju
informacij, vzgojo in uvajanje bralca za samostojno uporabo knjig in knjižnice ter
svetovanje pri izbiri knjig.
Ranganathan pravi, da je referenčna služba osebna služba, ki vsakemu uporabniku
pomaga točno, izčrpno in hitro najti dokument, ki ustreza njegovemu zanimanju v
danem trenutku, ko išče informacijo iz knjižničnega gradiva ali usmerja uporabnika k
drugim informacijskim službam ali drugim strokovnjakom (kar je referenčna
dejavnost). Uspehov referenčne službe ne moremo ocenjevati na podlagi števila
informacij. Ocenjujemo lahko le celotno knjižnico (Steinbuch, 1997).

4 REFERENČNI KNJIŽNIČAR
V Bibliotekarskem terminološkem slovarju je referenčni knjižničar opredeljen kot
»knjižničar, ki opravlja referenčno delo« (Kanič et al., 2009, str. 279). Njegova naloga
je, da čimbolj uspešno in učinkovito določi naravo, kvaliteto, nivo, obseg in format
informacij, ki jih uporabnik želi ter jim jih pomaga najti. Vseskozi se mora dodatno
izobraževati, da lahko uspešno opravlja svoje naloge. Zelo dobro mora poznati svojo
knjižnico in njeno zbirko. Pomembno je, da sodeluje z drugimi knjižnicami tako v
domačem okolju kot tudi v tujih državah, za izboljšanje in uvajanje novih storitev.
Takšen pogovor od knjižničarja zahteva veliko discipline, saj večina uporabnikov ne
zna postavljati referenčnih vprašanj. Je zelo pomemben del uporabniških storitev in je
ključnega pomena za zadovoljstvo uporabnika (What does a reference librarian do,
2013; Senica, 1999).
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V standardih za splošne knjižnice (2002) je zapisano, da so strokovni knjižnični delavci
z univerzitetno, visoko, višjo in srednjo izobrazbo, ki opravljajo strokovna knjižničarska
dela, imajo strokovno knjižničarsko znanje, pridobljeno s formalnim in z dopolnilnim
izobraževanjem, in opravljen bibliotekarski izpit. Število je odvisno od funkcije, obsega
dela in velikosti območja delovanja posamezne knjižnice. Referenčni knjižničar je torej
lahko le ustrezno strokovno usposobljen sodelavec, ki je končal magisterij
bibliotekarstva.
Knjižničarji v referenčnem procesu uporabljajo širok spekter znanja:
-

splošno znanje o predmetih na splošnem in strokovnem nivoju;

-

znanja o virih, ki so na razpolago ter o njihovi strukturi in vsebinah;

-

znanje o ureditvi knjižnice in njenih zbirkah, s klasifikacijsko strukturo in
vsebino kataloga;

-

znanje o virih v drugih knjižnicah;

-

znanje o administrativnih postopkih;

-

splošno znanje o ljudeh ter uporabnikih knjižnic (Senica, 1999).

4.1 ZNAČAJSKE LASTNOSTI DOBREGA REFERENČNEGA
KNJIŽNIČARJA
Bibliotekar na uspešno zaključen referenčni pogovor vpliva predvsem z svojimi
lastnostmi (sposobnostmi in spretnostmi). Odlikujejo ga naslednje značajske poteze:
-

dober spomin povezan s koncentracijo (sposobnost ohraniti in obnoviti
uporabnikova vprašanja v zavesti brez ponovnega spraševanja);

-

točnost (sposobnost držati se dogovorjenih rokov), natančnost in urejenost
(opravljanje svojega dela in nalog v največji možni popolnosti);

-

domiselnost in kreativnost (sposobnost hitro najti izvirne in ustvarjalne
izpeljave in rešitve);

-

vedoželjnost in predanost poklicu;

-

sposobnost logičnega sklepanja;

-

splošna razgledanost;

-

discipliniranost;
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-

komunikativnost (biti dojemljiv za izmenjavo in posredovanje misli,
informacij in sporazumevanj);

-

empatičnost (sposobnost vživljanja v položaj druge osebe, razumevanje druge
osebe in identifikacija z njenimi mislimi in občutki);

-

smisel za humor;

-

potrpežljivost (prenašati kaj neprijetnega in neugodnega brez izražanja
nejevolje), vztrajnost (kljub težavnosti ne preneha z iskanjem informacij, kar
je lahko dolgotrajen proces);

-

pripravljenost pomagati, ustrežljivost (zavedati se, da je bibliotekar zaradi
uporabnikov in ne obratno);

-

spodbujanje;

-

vzdržljivost in vitalnost (biti poln življenjske volje in sposoben za dokončanje
naloge);

-

sposobnost hitrega miselnega preskakovanja, prilagodljivost (različne starosti
uporabnikov z različnimi stopnjami zahtevnosti iskalnih zahtev);

-

samopodoba in samospoštovanje sta tudi dejavnika, ki sta pomembna za
aktiven in učinkovit komunikacijski proces. Pobudniki visoke strokovne
samopodobe so izobraževanja, seminarji, tečaji, plača in napredovanje na
delovnem mestu. Ob zadovoljstvu in uspehu, ki ju bibliotekar doživi ob
spretno izvedenem referenčnem pogovoru, v katerem učinkovito zadovolji
uporabnikovo informacijsko potrebo, svojo lastno strokovno samopodobo tudi
dejansko dodobra utrdi. Stalno mora spremljati razvoj informacijskih
sistemov, novosti v informacijskih virih in strokovnih področjih, za katera je
zadolžen (strokovni referenti);

-

zna se osredotočiti na uporabnika in njegovo informacijsko potrebo;

-

dobro pozna knjižnico, knjižnično zbirko, referenčno zbirko;

-

predanost poklicu (Senica, 1999; Ester, 1998; Zupanič, 1996).

4.2 REFERENČNI POGOVOR IN KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKI
Referenčni pogovor je nujni del referenčnega procesa. Je tisti del, ki povezuje znanja
bibliotekarja z uporabnikovo informacijsko potrebo. Njegov namen je razkriti in
razjasniti uporabnikovo dejansko informacijsko potrebo ter mu pomagati pri iskanju
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informacij, ki bi lahko zadovoljile to potrebo. Je dvosmerni komunikacijski proces, v
katerem prihaja do enakovredne obojestranske izmenjave informacij, s točno določenim
namenom (Zupanič, 1996).
Bibliotekar mora dobro vedeti kaj uporabnik od njega pričakuje. Poznati mora razvojne
stopnje otrok. Pomembno je tudi, da je splošno razgledan. Velik pomen imajo izkušnje,
ki jih lahko pridobi le z referenčnim pogovorom z mladostniki, motiviran mora biti za
pomoč pri reševanju informacijske potrebe, da uporabnika zelo dobro posluša, da govori
na počasen in razumevajoč način, da uporabniku postavlja čim bolj ozka vprašanja, ki
bodo pripeljala do končno izoblikovane informacijske potrebe, vprašati pravo vprašanje
na pravi način in v pravem trenutku. Mora se primerno obnašati. Pokazati mora, da je
pripravljen pomagati ter da imajo uporabniki občutek, da se lahko obrnejo nanj, skratka
mora biti dostopen (takoj ob vstopu uporabnika v knjižnico mora navezati z njim stik s
pozdravom in nasmehom), pokazati mora zanimanje. Ker dela z mladostniki, je zelo
pomembno, da ima tudi smisel za humor, saj bodo na tak način do njega razvili
prijateljski odnos. Mladostniki morajo začutiti, da jih ima knjižničar rad in da jim je z
veseljem pripravljen skočiti na pomoč (Harper, 2011).
Zelo pomembno je, da knjižničar zna izbrati ustrezen pristop, saj mladi opazijo le tisto,
kar jih res zanima. Ni dovolj, da so le v vlogi opazovalca, ponuditi jim je treba aktivno
sodelovanje. Tako mora knjižničar mlade tudi usposabljati za samostojno uporabo
knjižnice in informacijskih virov (da ga znajo poiskati na Cobissu in tudi knjižnih
policah). Mladostniki so zelo specifična ciljna skupina, dinamični, odprti za novosti in
polni pričakovanj, hkrati pa občutljivi, odzivni in komunikativni. Zahtevajo vso
pozornost. Knjižničar mora vzpodbujati mladostnikov interes in motivacijo z namenom,
da bi ga s posredovanjem informacij hkrati spodbudil za obiskovanje knjižnice tudi v
prostem času. To velja predvsem za tiste, ki knjižnico obiskujejo zgolj samo zaradi
šolskih obveznosti (Bošnjak, 1997).
Knjižničar ima zelo pomembno nalogo, saj ni pomembno samo kaj in kako določeno
stvar pove, ampak tudi kaj in kako sliši. To vpliva na njegov odziv in odgovor, ki
oblikuje sporočilo, ki ga bo posredoval uporabniku. Pri komuniciranju z mladostniki
morajo teči bibliotekarjeve vzpodbude v smeri izgrajevanja vrednot in gradnje
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pozitivnih osebnostnih potez. Biti mora njihov prijateljski pomočnik ali vodja, obenem
pa dovolj močan, da ne reagira na njihove občasne izbruhe s svojimi izbruhi ali pa, da
jim kar na lepem obrne hrbet. Pomembno je, da si poskuša zapomniti čim več imen
uporabnikov. Vsak se počuti bolj domače in dobrodošlo, če zasliši svoje ime (Bolan
Taney, 2003).
Pozoren naj bi bil tudi na mladostnikove bralne sposobnosti. Tu mora izrabiti priložnost
za motivacijo za branje mladega bralca, ki je postal nebralec zaradi bralnih težav.
Poskušati mu mora poiskati ustrezno gradivo, ki bo zadovoljilo njegova zanimanja,
hkrati pa tudi njegovo bralno potrebo (npr., mladostniku, ki težko bere, da krajša
literarna dela z zanimivo vsebino; dekleta, ki odraščajo se zanimajo za vse, kar je v
zvezi s čustvi...). V veliko pomoč referenčnim knjižničarjem je poznavanje
mladostnikove osebnosti v času odraščanja, saj mu na ta način lažje predlagajo gradivo
in informacije, ki bodo vzbudile njegovo zanimanje. Sčasoma ga bo mogoče opogumil
k oblikovanju pozitivnih stališč do branja. To je tudi velik korak k izgradnji
mladostnikove samopodobe, ki je v dobi odraščanja še kako pomembna.
Knjižničar mora biti sam dober bralec in dobro mora poznati ponudbo knjig, ki so
primerne za mladostnike, saj pričakujejo, da jih bodo odrasli, ki so odgovorni zanje,
znali popeljati tja, kamor sami še ne morejo (Walter in Mediavilla, 2005).
Vsak referenčni knjižničar mora spoštovati standarde etičnega kodeksa. Morajo biti
objektivni, saj nimajo pravice soditi o primernosti uporabnikovih vprašanj. Vedno mora
posredovati želene informacije. Knjižničar, ki je nepristranski do potreb, bo pridobil
naklonjenost mladih (Jones in Waddle, 2002; Bunge, 1999).
Uspešnost referenčnega pogovora pa ni odvisna samo od bibliotekarja ampak tudi od
uporabnika. Nanj vplivajo vsi udeleženci komunikacije s svojimi značajskimi potezami.
Za učinkovito komunikacijo je pomembno, da imata oba komunikacijska partnerja
izdelano pravilno predstavo drug o drugem. To pomeni, da se njune vrednote in
prepričanja čim bolj ujemajo in med njima vlada zaupanje (Zupanič, 1996).
Knjižničar lahko z opazovanjem in neposrednim delom z mladostniki lažje sledi
njihovim potrebam in željam. Te ugotovitve mu pomagajo pri dopolnjevanju njihovih
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potreb po določeni vrsti literature, znanju, delavnic in prireditev. Lažje nadgrajuje
računalniško in informacijsko tehnologijo.

5 REFERENČNO OBMOČJE
Referenčno območje za postavitev in uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih
virov v knjižnici, ki je v oddelku za odrasle uporabnike in v oddelku za mladino obsega:
-

prostore za prosto dostopno postavitev knjižničnega gradiva (knjig,
neknjižnega gradiva, periodičnega tiska);

-

prostor za časopisne in študijske čitalnice;

-

prostor za referenčno in informacijsko dejavnost;

-

domoznansko in druge posebne zbirke, ki se povezujejo s priročnimi skladišči;

-

prostor za računalniško opremo.

Čitalniški prostori morajo biti funkcionalno povezani z izposojevalnimi prostori, s
katalogi in skladišči knjižničnega gradiva. V manjših knjižnicah so lahko čitalniški
prostori vključeni v prostor za izposojo na dom (Standardi za splošne knjižnice, 2002).

6 SPLOŠNA KNJIŽNICA
Pinter (2002) obravnava knjižnice kot pomemben del javnega življenja. Knjižnice se v
kontekstu dinamičnih družbenih odnosov sprašujejo, kako posamezne družbene skupine
prepoznati in pritegniti ter ohraniti stik oz. jih vključiti v obstoječe dejavnosti in
storitve. Podobno kot knjižnice potrebujejo javnost čim bolj dejavno, raziskujočo in
zgovorno, enako tudi javnost potrebuje čim bolj urejeno, dostopno, organizirano in
poučno knjižnico.
Svoboda, blaginja in razvoj družbe in posameznika so temeljne vrednote človeka.
Doseči jih je moč samo tedaj, ko je dobro obveščeni državljan sposoben, da sam
uresničuje svoje demokratske pravice in se aktivno vključuje v družbo. Konstruktivno
sodelovanje v le-tej in razvoj demokracije sta odvisna od ustrezne izobrazbe in od
prostega in neomejenega dostopa do znanja, duhovnih dobrin, kulture in informacij.
Splošna knjižnica, predstavlja dejanska vrata lokalne skupnosti do znanja, zagotavlja
osnovno podstavo učenja od mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev
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in kulturnega razvoja posameznika in socialnih skupin. Storitve splošne knjižnice so na
voljo uporabnikom po načelu enakega dostopa vsakomur (IFLA/UNESCO Manifest o
splošnih knjižnicah, 1994).
Splošna knjižnica je organizacija, ki jo ustanovi, podpira in financira skupnost, ali s
pomočjo lokalne, pokrajinske ali nacionalne oblasti ali s pomočjo katere druge oblike
organizacije lokalne skupnosti.
Namenjena je informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju,
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti, zato:
-

omogoča dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižničnem
informacijskem sistemu in v drugih informacijskih sistemih, kakor tudi rabo
knjižničnega gradiva;

-

seznanja z dosežki preteklega in sedanjega ustvarjanja ter podpira dialog med
kulturami;

-

zagotavlja dostop do vseh vrst informacij in gradiva ter uradnih dokumentov,
ki so pomembni za lokalno skupnost in posameznika;

-

oblikuje zbirko domoznanskega gradiva in informacij;

-

se vključuje v vseživljenjsko učenje;

-

razvija in utrjuje bralno kulturo, sodeluje pri informacijskem opismenjevanju
in spodbuja prebivalce za uporabo knjižnice;

-

utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost
knjižnične dejavnosti.

Splošna knjižnica naj zagotavlja raznovrstno gradivo v različnih oblikah in ustreznem
številu, da zadovolji potrebe in želje lokalne skupnosti. Zbirka knjižničnega gradiva
odraža kulturo lokalne skupnosti in družbe. Splošna knjižnica sledi razvoju novih oblik
gradiva in novih načinov dostopa do informacij. Ne glede na obliko naj bodo vse
informacije dostopne takoj, ko je mogoče. Zbiranje in posredovanje lokalnih
informacijskih virov in gradiva je bistvenega pomena (Standardi za splošne knjižnice,
2002).
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Med storitve, ki zagotavljajo fizično dostopnost informacijskih virov spadajo:
postavitev knjižnične zbirke v prosti pristop, izposoja knjižničnega gradiva v čitalnico
in iz knjižnice, možnost fotokopiranja, medbibliotečna izposoja in možnost iskanja po
katalogu. Z razvojem informacijske in komunikacijske tehnologije se je dostopnost do
informacijskih virov še povečala, če splošne knjižnice omogočijo dostop do interneta,
elektronskih virov in plačljivih elektronskih revij. Kvaliteto uporabe interneta lahko
povečajo s ponudbo svoje spletne strani, kjer poleg tega, da se predstavi, ponuja tudi
koristne povezave na druge dokumente. Najmanj kar mora splošna knjižnica narediti že
kot informacijsko središče je seznanjanje uporabnikov s kulturnimi dogodki v mestu.
Ko je fizična dostopnost omogočena, lahko govorimo o intelektualni dostopnosti, ker je
fizična dostopnost le ena izmed stopenj v informacijskem procesu, nezadostna, če
uporabnik ne zna izbrati zase pomembne informacije in je uporabiti. Intelektualno
dostopnost lahko dosežemo s storitvami v okviru bibliopedagoške dejavnosti in
informacijskega opismenjevanja. Te se razlikujejo glede na starost obiskovalcev.
Druga najpomembnejša naloga je pomoč in svetovanje knjižničarja pri iskanju gradiva,
informacij in pri uporabi knjižnice. Knjižničar je tudi prvi najpomembnejši vir iskanja
informacij o gradivu. Ta naloga se uresničuje preko naslednjih storitev: referenčnega
pogovora, selektivne diseminacije informacij, bralnih nasvetov, razstavljanja knjig,
obveščanja preko spletne strani ali oglasne deske in dajanja informacij po telefonu.
Splošne knjižnice so tudi središče za sprostitev in razvedrilo. Svoje tradicionalne
storitve, posredovanje ustreznih knjižnih vsebin in gradiva, tudi tu širijo z organizacijo
različnih razvedrilnih dejavnosti (Borko, Zabukovec in Južnič, 2006).
Vsako omejevanje dostopa, bodisi namerno ali naključno, zmanjšuje zmožnost splošne
knjižnice, da izpolni svojo temeljno vlogo zadovoljevanja potreb po izobraževanju,
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti prebivalcev skupnosti, ki ji
je namenjena. Za posredovanje učinkovite knjižnične dejavnosti so zelo pomembni
naslednji elementi:
- prepoznavanje potencialnih uporabnikov;
- analiziranje potreb uporabnikov;
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- oblikovanje storitev za skupine in posameznike;
- skrb za uporabnike;
- uveljavljanje izobraževanja uporabnikov;
- sodelovanje in vzajemna uporaba virov;
- razvijanje računalniških omrežij;
- zagotavljanje dostopa do storitev in knjižnične zgradbe (Standardi za splošne
knjižnice, 2002).
Glavni namen knjižnice je, da spodbudi mlade k prepoznavanju knjižnice kot okolja, v
katerem se lahko poleg redne knjižnične ponudbe (izposoja knjig, revij, avdio in video
gradiva) izobražujejo, poiščejo in izmenjujejo informacije, se udeležujejo ustvarjalnih
delavnic, obiskujejo okrogle mize.

6.1 STORITVE ZA MLADINO
Splošna knjižnica mora poskušati zadovoljiti potrebe vseh skupin prebivalcev v lokalni
skupnosti, ne glede na starost, fizične, ekonomske in socialne okoliščine. Še posebej je
odgovorna za zadovoljevanje potreb otrok in mladine. Če vznemirljivost znanja in
domišljijska dela navdušijo otroke že v mladi mladosti, jim bo to zagotovo koristilo v
njihovem življenju. To jih bo bogatilo in hkrati povečevalo njihov prispevek družbi.
Otroci lahko spodbudijo tudi starše in druge odrasle, da začnejo uporabljati knjižnico.
Prav tako je pomembno, da imajo mladi s težavami pri učenju branja, dostop do
knjižnice, ki jim posreduje ustrezno gradivo. Mladi obiskujejo knjižnico iz različnih
razlogov, zato mora knjižnica slediti njihovim potrebam. Za zadovoljevanje njihovih
potreb je potrebno te potrebe razumeti, jih sprejeti in zagotoviti ustrezne storitve (Jones
in Waddle, 2002).
V smernicah referenčnih storitev za mlade je posebno poglavje, ki je namenjeno
storitvam za mladino. Navedeno je, da se mladostniki med otroštvom in odraslo dobo
razvijajo kot posamezni člani družbe s svojo lastno kulturo. Splošne knjižnice morajo
razumeti njihove potrebe in ponuditi storitve, ki jih bodo zadovoljile. Zagotovijo naj
gradivo, vključno z dostopom do računalniških informacijskih virov, ki odraža njihove
interese in kulturo. V nekaterih primerih lahko to pomeni pridobivanje gradiva, ki
predstavlja mladinsko kulturo, na različnih medijih, ki niso tradicionalno del
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knjižničnega gradiva, na primer priljubljene romane, knjige in televizijske
nadaljevanke, glasbo, videokasete, mladinske revije, posterje, računalniške igrice,
stripe. Pomembna je vključitev mladostnikov v izbor tega gradiva. Na ta način je
zagotovljeno, da bo gradivo odražalo njihove interese. Večje knjižnice lahko uredijo to
gradivo skupaj z ustreznim pohištvom v posebnem oddelku. Tako bodo mlajši čutili, da
je knjižnica namenjena njim in bodo lažje premagali občutek odtujenosti, ki v tej
starostni skupini ni redek. Potrebno je ponuditi tudi ustrezne programe in pogovore z
mladimi (Guidelines for Library Services for Young Adults, 2006).
Pennac (1996) pravi, da mladostnik v splošni knjižnici ni obremenjen s šolskim okoljem
saj brez bojazni lahko izrazi svoje mnenje. Ta način mu omogoča, da spozna in občuti
veselje in zabavo ob branju. Raziskave kažejo, da mladostniki, ki so v drugih okoljih
obravnavani kot problematični, v splošnoizobraževalni knjižnici ne izstopajo s svojim
obnašanjem in ne povzročajo nemira in drugih težav.
V zadnjem času se vse bolj poudarja, da splošne knjižnice najbolje podpirajo razvoj
mladih v skupnosti. Mladostniki vse bolj pogosto obiskujejo splošne knjižnice ravno
zato, ker so varne, udobne, ponujajo idealne pogoje za izdelavo seminarskih nalog,
pisanje domačih nalog, računalnike in dostop do interneta. Predstavljajo tudi mesto za
druženje po šoli.
Splošne knjižnice prinašajo veliko korist predvsem revnejšim mladostnikom, ki so
zaradi nižjih dohodkov prikrajšani do koriščenja tovrstnih storitev (Spielberger, Horton
in Michels, 2004).
Knjižnica, ki ne bo zadovoljila potreb mladih, lahko na ta način izgubi pomemben
segment svojih uporabnikov. Na ta način izgubi priložnost, da bi le ti postali
doživljenjski uporabniki njenih storitev (Aplin, 2013).

7 ZADOVOLJSTVO
MLADOSTNIKOV
UPORABNIKOV KNJIŽNICE

KOT

V središče knjižnične dejavnosti se ne postavlja več le knjižnične zbirke, ampak tudi
uporabnike knjižnice, zato postaja raziskovanje uporabnikov sestavni del delovanja
splošnih knjižnic (Slokar, 1996).
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Glavno merilo zadovoljstva uporabnikov je kakovost osnovnih storitev in raznih
razvedrilnih dejavnosti, ki jih knjižnica organizira (delavnice in prireditve). Središče
zanimanja knjižnice predstavlja knjižnično gradivo, zato se mora kontinuirano
prilagajati uporabniku. Med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo
uporabnikov poleg knjižničnega gradiva, prijaznih knjižničarjev, urejenega prostora,
uvrščamo še razvedrilne dejavnosti, ki jih knjižnica organizira.
Da bi mladostniki v knjižnico zahajali pogosteje, z večjim veseljem in zadovoljstvom,
bi morala vsaka knjižnica poskrbeti za:
-

Ažurno in aktualno knjižnično zbirko, ki bi zadostila njihovim potrebam.
Po IFLi-nih smernicah mora knjižno zbirko za potrebe mladostnikov
sestavljati knjižno in neknjižno gradivo. Prilagoditi se mora različnim tipom
uporabnikov, njihovim interesom in kulturnim okoliščinam (Guidelines for
Library Services for Young Adults, 2006) .
Zbirka mora vključevati široko izbiro stripov, različnih revij (predvsem
najstniških), romanov, popularnega čtiva, zvočnih knjig ter trenutno popularne
glasbe. Gradivo se mora dotikati vseh tem, ki mladostnike v času odraščanja
še posebej zanimajo: ljubezen, spolnost, droge, glasba, filmi... Zelo
pomembno je, da vključuje tudi CD-je in DVD-je ter ostalo multimedijsko
gradivo.
Pri gradnji zbirke je pomembno, da se upošteva njihove želje in predloge, saj
jo bodo tako z veseljem uporabljali. Potrebno je slediti trendom in novostim.
Gradivo in knjižne police morajo biti jasno in pregledno označeni, da
omogočajo uporabniku enostavno navigacijo med njimi. Le tako, lahko
samostojno in učinkovito izbira med množico informacij. Ureditev knjižnične
zbirke v prosti pristop in splošna ureditev knjižnice, sta torej pomembni za
uspešnost pri iskanju informacij in gradiva. Vplivata na počutje uporabnikov v
knjižnici.

-

Prijazne knjižničarje, ki obvladajo veščine komuniciranja z mladostniki. Le
tako lahko povezujejo knjižnično zbirko in uporabnike.
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-

Urejen in udoben prostor. Mladostnik se mora v knjižnici počutiti varno,
domače in sproščeno. Knjižnica mora imeti prostor, katerega velikost je
sorazmerna s številom nalog, ki jih opravlja in s številom oz. potrebami
potencialnih uporabnikov, ki jim služi. Prostor kjer deluje knjižnica mora
omogočati varno in pregledno ureditev, dostop do knjižničnega gradiva in
tehnične opreme, dostop in uporabo knjižničnih storitev za vse uporabnike,
ustrezne delovne pogoje za knjižničarje ter zadostna skladišča za gradivo. Pri
gradnji novih knjižnic in adaptacijah obstoječih, se prostor oblikuje v skladu z
veljavnimi strokovnimi standardi in priporočili (Na podlagi 2. odstavka 36.
člena zakona o knjižničarstvu in v soglasju z ministrstvom za šolstvo, znanost
in šport, sprejme ministrica za kulturo (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02ZUJIK).
Leta 2007 je Office of the Minister for Children poročal, da imajo nekatere
večje splošne knjižnice območja, ki so namenjena samo za mlade, kjer lahko
poslušajo glasbo na kavčih, gledajo filme, dostop do interneta ter
multimedijske in glasbene zbirke.
Knjižnica mora dopuščati ustvarjalno vzdušje in nuditi tih študijski prostor,
kjer se bo mladostnik počutil udobno in sproščeno. Zelo pomembno je, da je
knjižnični prostor opremljen z zadostnim številom računalnikov, s prostim
dostopom do interneta, mora imeti kotičke za sprostitev, prostor za
referenčnega knjižničarja, kotičke za ustvarjanje.
V splošnih knjižnicah je pri oblikovanju prostorov vedno v ospredju
funkcionalnost prostorov in opreme, ki mora slediti dejavnostim knjižnice
(Kobal, 2010).

-

Organizirati mora različne razvedrilne dejavnosti (prireditve in
delavnice) in o njih seznanjati mladostnike. Odgovornost knjižnice je, da
nenehno ugotavlja potrebe mladostnikov in da jih vključuje v načrtovanje
programa ter dobiva od njih povratne informacije (pogovori o knjigah, obiski
pisateljev, svetovanje pri izbiri gradiva...) (Guidelines for Library Services for
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Young Adults, 2006). Če mladostnikov ne bomo vključevali v proces
načrtovanja, se teh dejavnosti ne bodo udeleževali.
Z raznimi razvedrilnimi dejavnostmi, ki potekajo v splošnih knjižnicah, lahko
zelo uspešno preusmerjamo odvečno energijo mladostnikov ter spodbujamo
njihove interese in aktivnosti, hkrati pa poglabljamo njihovo bralno kulturo.
Kreativnost je zelo pomembna, saj spodbuja ustvarjalnost mladih. Odžene
dolgčas. Rosana Turk pravi, da mladi opazijo le tisto, kar jih res zanima.
Ko knjižnica organizira razne predstave in delavnice povabi mlade v
knjižnico. Gre za sprostitev in zabavo in ne le učenje. Ta način jih motivira za
obisk knjižnice in jim omogoča, da spoznajo, občutijo veselje in zabavo ob
branju.
Te dejavnosti lahko potekajo v okviru bralne značke, obiskov avtorjev,
ilustratorjev in ostalih ustvarjalcev, razstave (ob posebnih dnevih kot so
mednarodni dan knjig za otroke, dan šolskih knjižnic, kulturni dan...)
pravljičnih uricah in ustvarjalnih delavnicah (likovno ustvarjanje).
Mladostniki pravijo, da bi moral biti v knjižnici poseben prostor namenjen samo njim.
Ta naj bi bil zabaven, vznemirljiv, zanimiv, izkazovati mora dobrodošlico in zadovoljiti
potrebe po informacijskih potrebah (Bolan Taney, 2003).

8 MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE
8.1 ZGODOVINA
Začetki knjižničarstva segajo v čas pred drugo svetovno vojno, ko so pri nas delovale
manjše društvene in sindikalne knjižnice. Med drugo svetovno vojno je njihova
dejavnost zamrla, zato so jo po vojni skušali obnoviti. Leta 1949 je na našem območju v
22 krajih delovalo 28 društvenih, sindikalnih in šolskih knjižnic s skupnim fondom
7447 knjig. Predhodnica današnje knjižnice je bila knjižnica D.P.D. Svoboda Grosuplje,
ki je bila ustanovljena leta 1952. Združevala je knjižnično gradivo okrajne knjižnice in
čitalnice Frana Levstika ter leposlovje Grosupeljske šolske knjižnice. Po več selitvah je
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našla prostor v Müllerjevi hiši. Prelomnica v razvoju stroke je leto 1962. Tega leta so
ustanovili Ljudsko knjižnico Grosuplje. Poklicnega knjižničarja so zaposlili pet let
pozneje. Novi strokovni standardi v 70-ih letih prejšnjega stoletja, so pospešili razvoj
splošnega knjižničarstva. Leta 1973 je knjižnična dejavnost dobila nove prostore v
Koščakovi hiši na Adamičevi cesti 15, ki so ustrezali strokovnim zahtevam tistega časa.
Po tem obdobju je knjižnica začela širiti izposojevališča po občini. Ljudska knjižnica
Grosuplje je v svojo mrežo l. 1974 vključila knjižnico v Stični, naslednje leto v Višnji
Gori, v Šentvidu 1979. leta, na Krki 1980, 1981 v Dobrepolju ter 1998 v Ivančni Gorici.
V tem obdobju je tudi večkrat spremenila naziv, in sicer od 1974 do 1991 se je
imenovala Splošnoizobraževalna knjižnica Grosuplje, ki je od 1983 do 1991 delovala
kot enota Zavoda za kulturo in izobraževanje Grosuplje, se 1992 preoblikovala v
samostojni javni zavod z imenom Knjižnica Grosuplje. Z nastankom novih občin je
ohranila teritorialni obseg, ustanoviteljice knjižnice pa so od leta 1997 občine
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Ko je Grosuplje, kjer je sedež knjižnice,
dobilo status mesta, se je na predlog krajevne skupnosti in v soglasju z ustanoviteljicami
preimenovala v Mestno knjižnico Grosuplje.
Razvoj družbe in potrebe občanov po informiranju, vseživljenjskemu izobraževanju,
bralni kulturi ter koristnem preživljanju prostega časa so zahtevali tudi širitev osrednje
knjižnice na Adamičevi 15 v Grosupljem. Leta 2007 se je preselila v nove prostore – v
Koščakovo hišo iz leta 1888, ki sodi v krajevno stavbno dediščino. Gradnjo in obnovo
je v glavnini finančno pokrila občina Grosuplje. Posebna znamenitost hiše je Koščakova
dnevna soba iz leta 1923, ki je opremljena s slavonskim hrastom. Soba je protokolarni
prostor za poroke v občini.
Knjižnica je uvrščena med najlepše knjižnične zgradbe Evrope. Arhitekta sta za obnovo
stare hiše z modernim prizidkom, leta 2007 prejela Plečnikovo medaljo.

8.2 KNJIŽNICA DANES
Mestna knjižnica Grosuplje je osrednja knjižnica za območje občin Grosuplje, Ivančna
Gorica in Dobrepolje. Knjižnično dejavnost izvajajo na sedmih lokacijah: v
Grosupljem, Ivančni Gorici, na Vidmu, na Krki, v Stični, Šentvidu ter v Višnji Gori.
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V magistrskem delu smo obravnavali samo knjižnico v Grosupljem. Umeščena je na
presečišču prometnih in pešpoti v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje.
Predstavlja eno od središč javnega življenja v občini s skoraj 19.000 prebivalci. 35,7 %
občanov vseh starostnih skupin je članov knjižnice, članstvo pa narašča vsako leto.
Knjižnični prostor obsega javni del, ki je namenjen obiskovalcem in interni del, ki služi
strokovnemu delu.
Je splošna knjižnica, zato s svojo dejavnostjo skuša zadovoljiti potrebe in želje po
knjižnično-informacijskih storitvah vseh starostnih in interesnih skupin. Podpira
osnovne vloge sodobne knjižnice: kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno.
Delo knjižničarjev je usmerjeno k vsakemu posameznemu obiskovalcu in njegovim
potrebam po storitvah, ki mu jih knjižnica lahko nudi. Knjižnico dnevno obišče v
povprečju 700 obiskovalcev zaradi pestre ponudbe aktualnega knjižničnega gradiva na
klasičnih in sodobnih medijih, uporabe čitalnice za študij ali prebiranje časopisja, zaradi
možnosti do brezplačnega dostopa do interneta, zaradi obiska časopisne kavarne ali
ogleda razstave v galeriji, obiska ur pravljic, literarnih večerov, predavanj... Redno
organizirajo ure pravljic za otroke, predstavitve literarnih in strokovnih del ter otvoritve
likovnih razstav. Knjižnica omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa. Povezuje se
z ustanovami in društvi s področja kulture in izobraževanja.
Kot izobraževalno središče nudi izposojo strokovnega in poljudno strokovnega gradiva
z vseh področij človekovega ustvarjanja, omogoča dostop do različnih baz podatkov,
podpira izobraževanje na vseh stopnjah, vzpodbuja vseživljenjsko učenje, izobražuje
obiskovalce za samostojno uporabo knjižnice, različnih informacijskih virov in
računalniške tehnologije. Knjižnica kot informacijsko središče z gradivom in
računalniško tehnologijo, posreduje splošne in strokovne informacije za študij in delo,
tako za posameznike kot skupine, podjetja.
Knjižnica je kot socialno središče prijazen prostor za druženje in srečevanje vseh
generacij, nazorov ter izobrazbenih struktur.
V knjižnici sistematično zbirajo gradivo (knjige, članke, letake, neknjižno gradivo…),
ki se z vsebino navezujejo na dogodke, prebivalce in kraje našega območja delovanja
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(Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje). V knjižnici je tudi sedež uredništva
Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.
Prostor sodobne knjižnice je odprt v okolje, kjer se srečujejo ideje, znanje, umetnost in
informacije. Nova knjižnična zgradba v Grosupljem ima svojo identiteto, svojo vizijo in
svoje poslanstvo (Kek, 2007).
V knjižnici nimajo posebej določenega referenčnega knjižničarja, ki bi opravljal
referenčno službo. Zaposleni se radi pošalijo, da so vsi »deklice za vse«.

8.3 DEJAVNOSTI IN PONUDBE, KI JIH MESTNA KNJIŽNICA
GROSUPLJE NUDI MLADOSTNIKOM
V knjižnici Grosuplje nudijo mladostnikom veliko raznolikih dejavnosti, kot so:
-

Knjižni kvizi in uganke (Gre za zabavno spodbudo k branju in iskanju
odgovorov na zastavljena vprašanja. Na koncu izžrebajo nagrajenca, ki prejme
knjižno nagrado.);

-

Počitniška akcija Knjižničar pri vas (V začetku julija so knjižničarji na obisku
v izposojevališčih od 11. do 18. ure. Mladostniki si lahko izposodijo gradivo
do konca počitnic. Vmes poteka počitniški knjižni kviz.);

-

Počitniške delavnice;

-

S knjižnim nahrbtnikom po gozdu (Potepanje z gozdarjem po gozdu.
Mladostniki imajo v nahrbtnikih kviz na temo spoznavanja gozda in knjige, s
pomočjo katerih ga rešujejo na poti. V pomoč jim je tudi gozdar svojim
znanjem.);

-

Igralne ure s poučno knjigo so namenjene otrokom vseh starosti ob poučni
knjigi na določeno tematiko;

-

Knjižna

čajanka

(Pogovori

o

knjigah

namenjeni

osnovnošolski

in

srednješolski mladini.);
-

Literarni večeri (So najbolj znana in priljubljena oblika srečevanj v knjižnici,
kamor povabijo ustvarjalce leposlovnih in strokovnih knjig z različnih
področij. Večere spremljajo kulturni programi in pogovori o knjigah.);
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-

Poučna predavanja (Namenjena so spoznavanju strokovnih področij, npr.
duhovnosti, osebne rasti, kulinarike… Najbolj priljubljena so potopisna
predavanja, v okviru katerih knjižničarji predstavijo tudi ustvarjalce dežele,
fotografske razstave…);

-

Obisk ustvarjalca (To je namenjeno spoznavanju knjižnih novosti ali pa
celotnemu opusu povabljenega ustvarjalca, pa tudi osvajanju pojmov kot so
pisatelj, pesnik, ilustrator.);

-

Knjižne razstave na določeno temo (Gre za predstavitev določenega avtorja,
lahko pa tudi bralci predstavijo svoje najljubše knjige kot priporočilo drugim.)

-

Bralni srečelov;

-

Knjiga v žaklju (V času počitnic v knjižnici pripravijo za tri starostne stopnje
– za otroke, mladino in odrasle - izbor štirih knjig, ki jih skrijejo v žakelj.);

-

Dežele skozi besedo in sliko (Knjižničarji postavljajo razstave knjig literarnih
ustvarjalcev izbrane dežele in oblikujejo predstavitveno zgibanko. Potopisno
predavanje spremljajo fotografske razstave in tudi kak kulinarični užitek.).

Mladostnikom so v knjižnici namenjeni tudi kotički za učenje in sprostitev. V teh
kotičkih, lahko sedejo za študijsko mizico ali računalnik, ki ga lahko uporabljajo, če se
držijo hišnih pravil za uporabo osebnih računalnikov.
V čitalnicah je na voljo več kot 200 naslovov časnikov in časopisov, za študijske
namene pa imajo zaprto študijsko sobo, ki jo je možno rezervirati za čas, ko je knjižnica
odprta.
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9 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Obstaja že precej raziskav, ki obravnavajo zadovoljstvo mladostnikov s storitvami
referenčne službe v splošnih knjižnicah. V zadnjem času pa so tovrstne raziskave v
precejšnjem porastu, saj mladim knjižnice posvečajo vse več pozornosti. Na ta način
ugotovijo ali so uporabniki zadovoljni ali če kaj pogrešajo. Sledi kratek opis nekaterih
raziskav, ki so bile že izvedene. Osredotočili smo se samo na tiste podatke, ki se
nanašajo na našo raziskavo, da bomo v razpravi lahko primerjali rezultate z našimi.
McGrath, Rogers in Gilligan (2010) so želeli z raziskavo, ki so jo izvedli na Irskem,
ugotoviti stališča in mnenja mladih o splošnih knjižnicah v državi. Na podlagi
rezultatov naj bi pripravili priporočila za razvoj splošne knjižnice, ki bi sledila potrebam
mladih. Raziskavo so izvedli v 32 splošnih knjižnicah na Irskem. Zajeli so mlade stare
od 13-17 let. Največ mladostnikov je odgovorilo, da knjižnico najbolj pogosto obiskuje
zaradi izposoje knjig (67%), uporabe računalnikov (42%), dostopa do informacij (30%)
ter zaradi učenja oz. študiranja (28%). Udeležba na prireditvah ali dejavnostih, ki jih
knjižnica organizira se je znašla na zadnjem mestu. Najpomembnejši razlog zaradi
katerega obiščejo knjižnico je pisanje domačih in seminarskih nalog ter učenje.
Mladi so poudarili, da je pri obisku knjižnice zelo pomembno udobje, svetlost,
sproščenost in primernost prostorov. V knjižnici jih najbolj moti, če je neudobno
pohištvo, da morajo biti tiho in da ne smejo jesti. Pomembno je, da imajo ločen prostor
namenjen samo njim, kjer se lahko učijo in delajo domačo nalogo. Pogrešajo prostor
kjer bi lahko poslušali glasbo. Želijo si več računalnikov z slušalkami in bolj udobnimi
stoli. Zanimiv podatek je bila izražena želja po osvežilnih pijačah. Če bi knjižnica
izpolnjevala te pogoje bi knjižnico dojemali drugače - kot priložnost za druženje s
prijatelji v prijetnem in mladim prijaznem javnem prostoru. Želijo si daljši delovni čas.
Predvsem ob vikendih in popoldne med tednom. Dejali so, da mora knjižnično osebje
obvladati veščine komuniciranja z mladimi. Najbolj jih moti, če jih knjižničarji
obravnavajo kot otroke, ki ne morejo storiti ničesar brez prisotnosti staršev. Želijo si ,da
bi jih obravnavali z enakim spoštovanjem kot odrasle.
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Leta 2007 je podjetje Harris Interactive podobno raziskavo izvedlo tudi v Združenih
državah. V raziskavo so bili vključeni mladi stari 8-18 let. Najpogosteje splošno
knjižnico obiščejo nekajkrat letno (32%), mesečno (28%) ali tedensko (14%).
Razlog za obisk so navedli izposojo knjig za osebno uporabo (78%), šolskih nalog
(67%), za učenje (26%). Na zadnjem mestu se je ponovno znašel obisk dogodkov (20%)
in druženje s prijatelji (18%). Pri vprašanju kdaj bi obiskovali knjižnico pogosteje, so
navedli: če bi bila bližje domu (38%), če bi bilo več dogodkov (32%), če bi imela daljši
odpiralni čas (31%) (American Library Association Youth and Library Use Study,
2007).
Pri nas je ta tema obravnavana tudi v diplomskih in magistrskih delih (Komel, 2012;
Samsa, 2012; Vaukan, 2003).
Vaukan (2003) je izpeljala v Koroški osrednji knjižnici Dr. Franca Sušnika podobno
raziskavo kot je naša, le da je v vzorec zajela dijake, študente in zaposlene. Vsega
skupaj je sodelovalo 60 uporabnikov. Zanimale so jo predvsem razlike med spoloma,
izobrazbo in starostjo uporabnika. Ugotovila je, da je vzrok knjižnice predvsem izposoja
knjig. Anketirani uporabniki so v vseh pogledih zadovoljni s knjižnico in njenimi
storitvami: želeno gradivo dobijo skoraj vedno; s ponudbo knjižničnega gradiva so zelo
zadovoljni ali zadovoljni (dijaki so najbolj zadovoljni s ponudbo leposlovja in strokovne
literature); skoraj vedno so zadovoljni s knjižničarjevo pomočjo; storitve, ki jih ponuja
knjižnica so vsi uporabniki ocenili z odlično, le dijaki z oceno dobro; dostopnost
knjižničnega gradiva se jim zdi zelo ustrezna in tudi opremljenost knjižnice je zelo
zadovoljiva.
Komel (2011) je v svoji raziskavi, ki jo je izvedla v šolski knjižnici OŠ Dornberk
dokazala, da lahko šolske knjižnice kljub neprimernemu prostoru in opremi ter
pomanjkanju relevantnega in za učence zanimivega in zabavnega gradiva ponudijo
storitve, ki lahko spodbudijo učence k večjemu obisku šolske knjižnice. Omenjena
knjižnica je zelo majhna in vsebuje zelo malo neknjižnega gradiva, na voljo pa nima niti
osebnih računalnikov s prostim dostopom do interneta. Avtorica je v računalniški
učilnici izvedla projekt »Z glasbo do znanja«. Učenci so prinesli CD-je in MP3-je
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svojih najljubših glasbenih izvajalcev. Bili so zelo veseli, ker so lahko celo šolsko uro
poslušali svoje pesmi in hkrati brskali po internetu. Naučili so se uporabljati slovar
naložen na računalniku in nekatere nove angleške besede, saj so svoje najljubše pesmi
prevajali. Na koncu so morali narediti predstavitev svojih najljubših izvajalcev in pesmi.
Za nagrado so dobili čokoladico, kar jih še posebej navdušilo.
V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 755 učencev in 949 učenk starih od 11 do 14 let.
Sodelovali so učenci iz 41 osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da je več pogostih
obiskovalcev kot redkih in da z višanjem starosti pada pogostost obiska. Največ
učencev obiskuje knjižnico zaradi domačega branja (27%), bralne značke (20%) in
izposoje gradiva za uporabo v prostem času (17%). Najmanj obiskujejo knjižnico zaradi
brskanja po internetu (3%) in zaradi igranja iger (1%). Raziskava je pokazala, da
obiskujejo knjižnico bolj zaradi izobraževalnih kot pa prostočasnih razlogov. Delež
učencev, ki radi preživljajo prosti čas v knjižnici, je večji (71%) od deleža učencev, ki
neradi preživljajo prosti čas v knjižnici (29%). Največ učencem se zdi, da je
pomembnost šolske knjižnice s stališča izobraževanja bolj pomembna kot s stališča
prostega časa. Avtorica je dokazala, da je lahko knjižnica prostor in posrednik prostega
časa za številne učence.
Avtorica Samsa (2012) je v svojem diplomskem delu izvedla raziskavo o referenčnem
delu v splošni knjižnici. Raziskovala je mnenje knjižničarjev in uporabnikov o
prednostih in slabostih. Za obe skupini je pripravila anketni vprašalnik, ki ga je razdelila
v knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici. V vzorec je zajela vse kategorije
uporabnikov, ki obiskujejo knjižnico. Sodelovalo je 6 knjižničark, ki so zaposlene v
knjižnici in 66 uporabnikov. Od tega je sodelovalo 10 srednješolcev starih 16-18 let.
Uporabniki so z izborom tem za literarne večere večinoma zadovoljni (97%). Le 3%
niso zadovoljni. Želijo si predvsem več potopisnih predavanj in več stikov z mladimi
avtorji. Vseh 66 uporabnikov je bilo mnenja, da je dovolj, da knjižnica organizira en
krat na teden literarne večere. Eden izmed anketirancev je izrazil željo, da bi lahko
literarni večeri potekali v soboto in ne v četrtek. 97% uporabnikov je odgovorilo, da so
knjižničarke prijazne in da jim vedno pomagajo pri iskanju gradiva. Nihče izmed
anketirancev ni izbral odgovora – nikoli. Uporabniki so visoko ocenjevali tudi
prijaznost knjižničarjev in komunikativnost, točnost, natančnost in urejenost ter njihovo
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pripravljenost pomagati. Nekaj srednješolcev je nekatere lastnosti ocenjevalo zelo
nizko, in sicer: sposobnost nenehnega učenja, sposobnost hitrega mišljenja,
spodbujanje, smisel za humor, empatičnost, dober spomin ter sposobnost logičnega
sklepanja. Razlog za slabše ocenjevanje naj bi bil ta, da so bolj zahtevni uporabniki in
imajo višja pričakovanja za knjižničarje kot ostali, saj iščejo strokovno gradivo za
seminarje in referate. Velikokrat se zgodi, da ne znajo izraziti svojih potreb in želja,
čeprav se tega ne zavedajo in pridejo hitreje in pogosteje s knjižničarji v konflikt.
Večinoma so zadovoljni s storitvami, ki jih je knjižnica izvajala v zadnjem letu. Najbolj
zadovoljni so uporabniki s storitvijo – obveščanje knjižnice o storitvah, saj jih je kar
54% izbralo odgovor zelo zadovoljen. Srednješolci so za najbolj kakovostne storitve
ocenili: pomoč knjižničarjev pri iskanju gradiva, velikost knjižnice, slikarske razstave,
razgledanost knjižničarjev. Nezadovoljni so z izborom učbenikov in velikostjo čitalnice.
Tema je obravnavana tudi v nekaterih člankih. Borko, Zabukovec in Južnič (2006) so
želeli ugotoviti, v kolikšni meri se pričakovanja uporabnikov ujemajo s ponudbo
storitev splošnih knjižnic. V intervju s tehniko vprašalnika so zajeli 60 uporabnikov
dveh splošnih knjižnic. Na prvem mestu pričakovanj so se znašli urejena čitalnica za
učenje in preživljanje prostega časa (58%), dostop do interneta (57%). 60%
uporabnikov pričakuje, da jim bo knjižničar pomagal najti iskano gradivo.
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10 RAZISKOVALNI PROBLEM IN NAMEN RAZISKAVE
Mladostniki so posebna skupina uporabnikov v splošni knjižnici, zato je pomembno, da
ugotovimo, kako so zadovoljni s storitvami referenčne službe v knjižnici. Ker so v
svojem obdobju odraščanja precej občutljivi, je potrebna ustrezna komunikacija in
urejenost knjižničnega prostora. Referenčni knjižničar mora upoštevati njihove različne
potrebe, želje in pričakovanja. Knjižnično gradivo in dejavnosti morajo znati prikazati
na način, ki vzpodbuja mladostnikov interes. Knjižnica mora dopuščati sproščeno
ustvarjalno vzdušje, ter nuditi tih študijski prostor.
Za ocenjevanje zadovoljstva mladostnikov bomo uporabili naslednje kazalce:
-

odprtost knjižnice;

-

urejenost oz. udobnost čitalnice;

-

računalniška oprema v čitalnici;

-

dostop do interneta;

-

ustreznost knjižnične zbirke (knjižno in neknjižno gradivo);

-

ustvarjalne dejavnosti;

-

informacijske storitve oz. ali so zadovoljni z delom knjižničarjev;

-

odnos referenčnih knjižničarjev do mladostnikov;

-

vedenje knjižničarja;

-

knjižničarjevo poznavanje gradiva v knjižnici.

Namen magistrskega dela je ugotoviti ali so mladostniki zadovoljni z referenčnim
delom v mestni knjižnici Grosuplje, kaj jim je v knjižnici najbolj všeč ali si želijo
izboljšav in ali imajo morebiti kakšne predloge. Ugotoviti želimo tudi ali se
zadovoljstvo in pričakovanja med mladostniki razlikujejo v posamezni starostni skupini.
Kakšne so njihove želje po računalnikih, prostem dostopu do interneta in kakšen je
njihov interes glede delavnic in prireditev, ki jih knjižnica organizira.
Z raziskavo želimo opozoriti na mladostnike kot uporabnike knjižničnih storitev in z
upoštevanjem njihovih želja predlagati načine, kako se jim čimbolj prilagoditi in
povečati njihovo zadovoljstvo.
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Za to temo sem se odločila zato, ker želim ugotoviti odnos med knjižničarji in
mladostniki ter kakšne so potrebe in želje mladostnikov kot uporabnikov knjižnice.

11 HIPOTEZE
V magistrskem delu bomo preverjali naslednje hipoteze:
H1: Mladostniki so zadovoljni z referenčno službo.
H2: 19-letnikom se zdi bolj pomembno, da ima knjižnica urejeno čitalnico kot ostalim
starostnim skupinam.
H3: Mladostnikom se zdita računalnik in internet obvezna elementa v knjižnici.
H4: Mladostniki si želijo večje število računalnikov v knjižnici.
H5: Mladostniki od knjižničarja pričakujejo, da jim poišče gradivo ali informacije, ki jih
potrebujejo.
H6: Mladostniki raje zahajajo v knjižnico, če so knjižničarji prijazni in če ima knjižnica
ustrezno knjižnično zbirko.
H7: Mladostniki bi v knjižnico zahajali pogosteje, če bi bilo organiziranih več prireditev
in delavnic, ki bi bile namenjene samo njim.
H8: Mladostniki so bolj zadovoljni, če knjižničar dobro pozna knjižnično zbirko in jim
zna predlagati knjige na teme, ki jih zanimajo.
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11 RAZISKOVALNA METODA
11.1 VZOREC
V vzorec je bilo vključenih 150 mladostnikov, in sicer trideset 15-letnikov, trideset 16letnikov, trideset 17-letnikov, trideset 18-letnikov in trideset 19-letnikov. Med vsemi
anketiranimi je bilo 89 mladostnic in 61 mladostnikov.

11.2 ANKETIRANJE
Za metodo sem izbrala anonimno anketo, ki je sestavljena iz 19 vprašanj različnih tipov.
Vprašanja sem oblikovala sama. Pri dolžini anketnega vprašalnika sem upoštevala
dejstva, da mladostnike dolgi vprašalniki odbijajo in tako lahko želeni odziv dosežemo
le z vprašalnikom primerne dolžine, ki bo jasen in enostaven za razumevanje ter
izpolnjevanje in ne bo vzbujal nobenega dvoma o njegovi anonimnosti. Za anonimno
anketo sem se odločila, da bi dobila čimbolj realne in iskrene odgovore mladostnikov.
Anketo sestavljajo:
-

vprašanja zaprtega tipa, pri katerih je anketiranec izbral ponujeni odgovor, ki
se je najbolj ujemal z njegovim mnenjem;

-

vprašanja polodprtega tipa, ki imajo ponekod možnost napisati čisto svoj
odgovor, če nekdo ni mogel izbrati med že danimi možnostmi;

-

vprašanja s stopenjskimi lestvicami, pri katerih je anketiranec označil stopnjo
zadovoljstva od 1 do 5, pri čemer 5 pomeni »zelo zadovoljen« in 1 »zelo
nezadovoljen«;

-

odprta vprašanja, pri katerih je anketiranec lahko vpisal svoj odgovor.

11.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
V vzorec sem zajela mladostnike starosti od 15 do 19 let. Vzorec je bil naključni in je
zajemal 150 anketirancev. Pri vsaki starosti je bil anketiran enak delež anketirancev (15
let-20%, 16let-20%, 17 let-20%, 18let-20%, 19 let-20%). Pri vsaki starostni skupini sem
torej anketirala 30 posameznikov. Gre za proporcionalen vzorec. Izbira takega vzorca je
pripomogla k bolj natančnemu posploševanju za vsako starostno skupino posebej.

JERŠE, M. Zadovoljstvo mladostnikov s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje.
Mag. Delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
2013
38

Anketa je potekala v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje od 1. oktobra pa do 20.
decembra leta 2012. Direktorico knjižnice sem prosila za dovoljenje za izvajanje
anketiranja med mladostniki. V knjižnico sem prihajala osebno od ponedeljka do četrtka
med drugo in peto uro popoldan. V tem času dneva naj bi bilo po poročanju zaposlenih
prisotnih največ mladostnikov. Razlog temu je konec šole. Anketirancem sem bila ves
čas na voljo, za primer, če bi potrebovali kakšna dodatna pojasnila ali pomoč pri
izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Prav tako je bilo vsakemu mladostniku pred
reševanjem vprašalnika pojasnjeno, za kakšen namen bodo rezultati zbrani. V povprečju
so mladostniki ankete izpolnjevali 10-15 minut. Podatke smo nato statistično obdelali s
pomočjo programa Microsoft Excel.

12 REZULTATI
Preglednica 1: Spol
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Preglednica št. 1 prikazuje, da je bil delež mladostnikov nižji kot mladostnic pri vseh
starostnih skupinah. Sodelovalo je 40,7% uporabnikov moškega spola in 59,3%
ženskega spola. Iz sledečih podatkov lahko sklepamo, da mladostnice pogosteje
zahajajo v knjižnico in raje berejo knjige kot mladostniki. Tudi različne statistike
kažejo, da so ženske pogostejše uporabnice splošnih knjižnic kot moški.
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Preglednica 2: Kako pogosto mladostniki obiskujejo knjižnico
STAROST

Vsak dan
Večkrat
na teden
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Preglednica št. 2 nam pokaže, da 15-letniki pogosteje obiskujejo knjižnico kot starejši
mladostniki. Običajno jo obiščejo večkrat na teden. Pri ostalih starostnih skupinah je
prevladoval odgovor mesečno. Da so 15-letniki v knjižnici pogosteje, smo predvidevali
že pred pričekom raziskave, zaradi bližine osnovne šole (velika večina jih še ne hodi v
srednjo šolo). V knjižnici je vsak dan zelo malo mladostnikov, izmed anketiranih le trije
17-letniki, en 18-letnik in en 19-letnik. 14 anketirancev jo obiskuje nekajkrat letno.
Dvanajst izmed anketiranih (8%) jih je izbralo možnost drugo, kjer so navedli, da
knjižnico obiskujejo enkrat na teden, 2-3 krat na mesec ali v času izpitov (19-letnik).

JERŠE, M. Zadovoljstvo mladostnikov s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje.
Mag. Delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
2013
40

Preglednica 3: Vzroki zaradi katerih mladostniki obiščejo knjižnico
STAROST

15 LET 16 LET

17 LET 18 LET 19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

Izposoja leposlovnega gradiva
(romani, kriminalke...)

16

15

21

20

18

90

12,2

Izposoja gradiva za domače
branje in bralno značko

23

21

21

17

5

87

11,8

Izposoja gradiva za seminarske
naloge

11

8

21

19

22

81

10,9

Izposoja neknjižnega gradiva
(CD, DVD, VHS..)

2

4

2

2

1

11

1,5

Obisk čitalnice (prebiranje revij)

2

2

1

1

2

8

1,1

Obisk čitalnice (učenje)
Uporaba računalnika in
interneta

6

9

4

8

11

38

5,1

2

2

5

9

1

19

2,6

Se udeležujem raznih prireditev
in delavnic, ki jih organizira
knjižnica

1

1

1

0

2

5

0,7

Preživljanje prostega časa v
knjižnici

12

5

2

0

1

20

2,7

Dodatne storitve: fotokopiranje
in tiskanje

0

1

2

2

1

6

0,8

Drugo

3

1

0

0

1

5

0,7

Eno izmed vprašanj, ki nas je zanimalo, je bilo tudi, zakaj mladostniki sploh obiskujejo
knjižnico. Vprašanje je bilo izbirnega tipa kjer so mladostniki lahko obkrožili več
možnih odgovorov. To možnost so tudi izkoristili. Ponudili smo jim 11 možnih vzrokov
za obisk, ki so se nam zdeli najbolj pogosti.
Mlajši od 19 let so navedli, da najpogosteje knjižnico obiščejo zaradi izposoje gradiva
za domače branje in bralno značko, sledita izposoja leposlovnega gradiva in gradiva za
seminarske naloge. 19-letniki so na prvo mesto uvrstili izposojo gradiva za seminarske
naloge, leposlovnega gradiva ter obisk čitalnice zaradi učenja. Gradivo za domače
branje si izposoja le 5 anketiranih mladostnikov starih 19 let. Iz sledečih rezultatov
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lahko rečemo, da smo v vzorec zajeli večina 19-letnikov, ki so že vpisani na fakulteto.
Trditev lahko obrazložimo, saj na fakulteti ni več domačega branja. Na fakulteti tudi
prevladuje pisanje seminarskih nalog, zato so uvrstili izposojo tovrstnega gradiva na
prvo mesto vzroka obiska knjižnice. Prav tako študij zahteva več učenja in je obisk
čitalnice zaradi tega na 3. mestu najpogostejših vzrokov obiska.
Mladostniki skoraj nikoli ne obiščejo knjižnice, da bi se udeležili prireditev in delavnic,
ki jih organizira knjižnica (le 0,7%), niti zaradi dodatnih storitev kot sta fotokopiranje
ali tiskanje (0,8%).
Pet anketiranih mladostnikov (0,7%) si je izbralo možnost drugo, kjer so kot razlog za
obisk knjižnice navedli šolo in študij, čakanje na začetek glasbene šole ter ljubezen do
branja knjig in revij.
Na podlagi preglednice št. 3 lahko opazimo, da obstaja razlika med 19-letniki in
ostalimi starostnimi skupinami. Navedli smo že, da je verjetno razlog študiranje na
fakulteti. Na podlagi pridobljenih rezultatov vidimo, da mladostniki obiskujejo
knjižnico predvsem zaradi šolskih obveznosti (izposoja leposlovja (12,2%), gradiva za
domače branje (11,8%) in seminarske naloge (10,9%)). Ravno zaradi tega, nas je
presenetil podatek, ko je kar 12 vseh anketiranih mladostnikov starih 15 let, navedlo, da
obiskujejo knjižnico zaradi preživljanja prostega časa. Rezultati so seveda razveseljiva
novica, vendar bi večji vzorec verjetno pokazal drugačne rezultate.
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Preglednica 4: Kako so anketirani mladostniki zadovoljni s kakovostjo storitev
referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje
STAROST

Nezadovoljen
Zadovoljen
Zelo zadovoljen
SKUPAJ

15 LET

16 LET

17 LET

18 LET

19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

1

1

1

0

0

3

2,0

13

9

14

11

14

61

40,7

16

20

15

19

16

86

57,3

30

30

30

30

30

150

100,0

Preglednica št. 4 nam prikaže, da je večina anketiranih mladostnikov zelo zadovoljna
57,3% ali zadovoljna 40,7% s kakovostjo storitev referenčne službe v Mestni knjižnici
Grosuplje. Nezadovoljstvo so izmed vseh anketirancev izrazili samo 3, in sicer en 15letnik, en 16-letnik in en 17-letnik.
Rezultati so razveseljivi, saj na podlagi tega sklepamo, da knjižnica zelo dobro
izpolnjuje svoje poslanstvo.
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Preglednica 5: Kaj je mladostnikom pri obisku knjižnice najbolj pomembno
STAROST

15 LET

16 LET

17 LET

18 LET

19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

Ima knjižnica urejeno in udobno
čitalnico, kjer se lahko v miru
učim

12

10

8

9

14

53

13,5

Mi knjižničar pomaga pri iskanju
gradiva in informacij, saj menim,
da je to njegova dolžnost

15

19

15

7

5

61

15,5

Knjižničar dobro pozna knjižnično
zbirko

9

6

7

10

3

35

8,9

So knjižničarji prijazni

21

21

18

26

19

105

26,6

Ima knjižnica ustrezno knjižnično
zbirko

19

14

15

19

16

83

21,1

Mi knjižničar zna predlagati in
svetovati gradivo in informacije
na teme, ki me zanimajo

13

8

5

8

4

38

9,6

Ima dovolj računalnikov in prost
dostop do interneta

2

5

1

2

4

14

3,6

Knjižnica organizira razne
prireditve in delavnice za
mladostnike

0

1

1

2

1

5

1,3

Drugo

0

0

0

0

0

0

0,0

Sledilo je vprašanje kaj se jim pri obisku knjižnice zdi najbolj pomembno. Rezultate
nam prikaže preglednica št. 5. Tudi to vprašanje je bilo izbirnega tipa kjer so
mladostniki lahko obkrožili več možnih odgovorov.
Vse starostne skupine anketiranih mladostnikov so na prvo mesto pomembnosti uvrstile
prijaznost knjižničarjev (26,6%). Na drugem mestu pomembnosti se je znašla ustrezna
knjižnična zbirka (21,1%). Sledita pomoč knjižničarja pri iskanju gradiva in informacij
ter da ima knjižnica urejeno in udobno čitalnico kjer se lahko v miru učijo.
Nihče izmed anketiranih mladostnikov ni izbral možnosti drugo. Presenetilo nas je, da
se jim pri obisku knjižnice najmanj pomembne zdijo prireditve in delavnice za
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mladostnike. Pričakovali smo ravno obratno, saj smo domnevali, da naj bi jih le te
storitve bolj privabljale k obisku knjižnice.
Preglednica 6: Ali se mladostnikom zdi, da knjižnica organizira dovolj prireditev in
delavnic za mladostnike
STAROST

15 LET

16 LET

17 LET

18 LET

19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

DA

27

28

29

28

27

139

92,7

NE

3

2

1

2

3

11

7,3

SKUPAJ

30

30

30

30

30

150

100,0

Preglednica št. 6 nam kaže, da se je velika večina anketiranih mladostnikov strinjala, da
knjižnica organizira dovolj prireditev in delavnic za mladostnike. Negativno na to
vprašanje je odgovorilo le 7,3% mladostnikov, in sicer trije 15-letniki, dva 16-letnika,
en 17-letnik, dva 18-letnika in trije 19-letniki (preglednica št. 6).
Glede na to, da je večina zadovoljnih s številom prireditev in delavnic, se nam je zdelo
nenavadno, da obiskuje prireditve in delavnice samo 0,7% anketiranih mladostnikov
(preglednica št. 3). Mogoče je vzrok neskladnih rezultatov premajhen vzorec.
Preglednica 7: Ali bi po njihovem mnenju mladostniki v knjižnico zahajali
pogosteje, če bi knjižnica organizirala več prireditev in delavnic, ki bi bile
namenjene njim
STAROST

15 LET

16 LET

17 LET

18 LET

19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

DA

3

2

1

2

3

11

100,0

NE

0

0

0

0

0

0

0,0

SKUPAJ

3

2

1

2

3

11

100,0

Vsi mladostniki, ki so na zgornje vprašanje odgovorili z ne (preglednica št. 6) menijo,
da bi mladostniki v knjižnico zahajali pogosteje, če bi knjižnica organizirala več
prireditev in delavnic za mladostnike (preglednica št. 7).

JERŠE, M. Zadovoljstvo mladostnikov s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje.
Mag. Delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
2013
45

Mladostniki so izrazili željo po naslednjih prireditvah in delavnicah: priprave na maturo
(predvsem slovenščina), fotografiranje, poker, delavnice povezane s prazniki (božič,
materinski dan), pogovorni krožki (mladostniki s težavami), tečaj znakovnega jezika,
tečaji tujih jezikov, šahovski krožek in predavanja o astronomiji.
Preglednica 8: Ali se jim zdita računalnik in dostop do interneta obvezna elementa
knjižnice
STAROST

15 LET

16 LET

17 LET

18 LET

19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

DA

20

22

19

24

27

112

74,7

NE

10

8

11

6

3

38

25,3

SKUPAJ

30

30

30

30

30

150

100,0

Preglednica št. 8 nam pokaže, da se večini anketiranih mladostnikov računalnik in
dostop do interneta zdita obvezna elementa knjižnice. S tem se strinja kar dvajset 15letnikov, dvaindvajset 16-letnikov, devetnajst 17-letnikov, štiriindvajset 18-letnikov in
sedemindvajset 19-letnikov oz. 74,7% vseh anketiranih mladostnikov.
Rezultati nas niso presenetili, saj smo jih pričakovali. Dandanes si verjetno težko
predstavljamo le en dan brez te sodobne tehnologije. Ena izmed nalog splošnih knjižnic
pa je tudi, da svojim uporabnikom omogoči dostop do interneta in javnih elektronskih
virov.
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Preglednica 9: Ali se anketiranim mladostnikom zdi, da je v knjižnici dovolj
računalnikov za vse uporabnike
STAROST

15 LET

16 LET

17 LET

18 LET

19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

DA

27

29

27

26

30

139

92,7

NE

3

1

3

4

0

11

7,3

SKUPAJ

30

30

30

30

30

150

100,0

Velika večina vseh anketiranih mladostnikov (92,7%) so mnenja, da je v knjižnici
dovolj računalnikov za vse uporabnike (preglednica št. 9). Verjetno je razlog ta, da jih
bolj malo prihaja v knjižnico zaradi uporabe računalnika in interneta (le 2,6%) vseh
anketiranih mladostnikov). Podatke nam poda preglednica št. 3.
Preglednica 10: Kako mladostniki v knjižnici poiščejo gradivo in informacije
STAROST

15 LET

16 LET

17 LET

18 LET

19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

Poiščem ga sam-a

10

8

4

12

13

47

31,3

Za pomoč prosim knjižničarja/ko

18

15

19

6

3

61

40,7

Pomagajo mi prijatelji

1

0

0

0

0

1

0,7

S pomočjo računalnika
COBISS/OPAC

1

7

7

12

14

41

27,3

Drugo

0

0

0

0

0

0

0,0

SKUPAJ

30

30

30

30

30

150

100,0

Zanimalo nas je kako mladostniki najdejo gradivo in informacije v knjižnici.
Preglednica št. 10 nam prikaže, da 15, 16 in 17-letniki, največkrat za pomoč prosijo
knjižničarja/ko ali pa ga poiščejo sami. Iskanje s pomočjo računalnika COBISS/OPAC
so uvrstili šele na 3. mesto.
18-letniki in 19-letniki ga poiščejo najprej s pomočjo računalnika COBISS/OPAC ali
sami. Šele potem prosijo za pomoč knjižničarja.
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Le en anketirani 15-letnik poišče gradivo in informacije s pomočjo prijateljev. Možnost
drugo ni izbral noben izmed anketiranih mladostnikov.
Pri tem vprašanju se ponovno pokaže razlika med starostnimi skupinami, in sicer med
18 in 19-letniki ter mlajšimi mladostniki, saj za pomoč pri iskanju gradiva zaprosijo
knjižničarja/ko šele, ko ga ne najdejo sami ali s pomočjo računalnika COBISS/OPAC.
Predvidevamo, da je vzrok temu že nekoliko večja samostojnost in informacijska
pismenost starejših mladostnikov.
Preglednica 11: Kako so bili zadovoljni, ko so za pomoč prosili knjižničarja/ko
(bodisi pri iskanju ali svetovanju gradiva)
STAROST

15 LET

16 LET

17 LET

18 LET

19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

nezadovoljen/a

0

0

0

0

0

0

0,0

zadovoljen/a

13

7

14

5

11

50

33,3

zelo zadovoljen/a

17

23

16

25

19

100

66,7

SKUPAJ

30

30

30

30

30

150

100,0

Iz preglednice št. 11 je razvidno, da je več kot polovica (66,7%) anketiranih
mladostnikov zelo zadovoljnih s pomočjo knjižničarja/ke, ko so ga/jo prosili za pomoč
(bodisi pri iskanju ali svetovanju gradiva). Zadovoljnih je trinajst 15-letnikov, sedem
16-letnikov, štirinajst 17-letnikov, pet 18-letnikov in enajst 19-letnikov oz. 33,3% vseh
anketiranih mladostnikov. Izmed vseh anketiranih ni bil še nihče nezadovoljen s
pomočjo knjižničarja/ke.
Podatki so spodbudni, saj kažejo na to, da knjižničarji zaposleni v Mestni knjižnici
Grosuplje zelo dobro opravljajo svoje delo in dobro poznajo knjižnično zbirko.
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Preglednica 12: Kako pogosto najdejo iskano gradivo
STAROST

15 LET

16 LET

17 LET

18 LET

19 LET

SKUPAJ

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

Št.

%

nikoli

0

0

0

0

0

0

0,0

redko

2

1

2

1

0

6

4,0

pogosto

16

11

21

10

18

76

50,7

vedno

12

18

7

19

12

68

45,3

SKUPAJ

30

30

30

30

30

150

100,0

Naslednje vprašanje, ki nas je zanimalo je bilo, kako pogosto najdejo iskano gradivo. Iz
preglednice št. 12 vidimo, da ga 15, 17 in 19-letniki najdejo pogosto, 16-letniki in 18letniki pa ga najdejo vedno. Redko ga najde zelo malo anketiranih mladostnikov (4%).
Nobeden izmed anketiranih ni navedel, da ni še nikoli našel iskanega gradiva.
Rezultati nam povedo, da je knjižnica razmeroma dobro založena s knjižničnim
gradivom, saj glede na povprečje vseh anketiranih mladostnikov najdejo iskano gradivo
pogosto.
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knjige (romani,
kriminalke...)

strokovna literatura

periodika

št. izvodov
posamez.naslova

neknjižno gradivo (CD,
DVD, VHS...)

Št.

Št.

Št.

Št. Št.

Št.

Št.

Št.

%

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

1

0

4

0

1

3

3

12

1,1

3

7

2

4

9

10

8

5

45

4,3

4

7

11

13

11

13

15

7

77

7,3

5

15

17

9

9

6

4

15

75

7,1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

0

0

0

0

3

2

0

5

0,5

3

5

1

3

7

5

8

4

33

3,1

4

16

6

13

18

17

6

13

89

8,5

5

9

23

14

5

5

14

13

83

7,9

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0,1

2

2

0

1

2

4

1

3

13

1,2

3

7

1

1

8

6

6

5

34

3,2

4

14

8

14

17

14

18

14

99

9,4

5

7

21

14

4

6

4

8

64

6,1

1

0

0

1

1

1

0

1

4

0,4

2

0

0

0

1

1

4

2

8

0,8

3
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Preglednica 13: Ocena zadovoljstva s knjižničnim gradivom od 1 do 5
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Mladostniki so v anketnem vprašalniku morali oceniti zadovoljstvo s knjižničnim
gradivom (preglednica št. 13).
Vse starostne skupine anketiranih mladostnikov so zelo zadovoljne s številom knjig, kot
so romani, kriminalke... Zelo zadovoljni s številom učbenikov so samo 15-letniki.
Vsi so zelo zadovoljni ali zadovoljni s številom strokovne literature (enciklopedije,
atlasi), razen 19-letniki, ki so zelo zadovoljni ali zadovoljni s periodiko.
Mlajši od 19 let so najbolj nezadovoljni s številom izvodov posameznega gradiva.
Razlog temu je verjetno domače branje, ko si vsi v približno enakem terminu,
izposodijo knjigo z enakim naslovom in jih tako primanjkuje. Želijo si tudi več knjižnih
novosti in periodike.
Dobljeni rezultati nam povejo, da so mladostniki večinoma zadovoljni s knjižničnim
gradivom. Skladajo se tudi z rezultati preglednice št. 12, ki nam pove, da iskano gradivo
najdejo pogosto in ne vedno.
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19 LET

knjižničarji mi pomagajo pri
iskanju gradiva

18 LET

knjižničarji mi svetujejo pri
iskanju gradiva

17 LET

knjižničarji so korektni in
pripravljeni pomagati

16 LET

knjižničarji so dobro
strokovno podkovani

15 LET

knjižničarji dobro poznajo
celotno knjižnično gradivo

STAROST

knjižničarji so prijazni in
vljudni

Preglednica 14: Ocena zadovoljstva s knjižničarji od 1 do 5
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Preglednica št. 14 nam pokaže oceno zadovoljstva s knjižničarji. Vse starostne skupine
so zelo zadovoljne ali zadovoljne s prijaznostjo in vljudnostjo knjižničarjev, z njihovo
korektnostjo in pripravljenostjo pomagati, njihovim svetovanjem in pomočjo pri iskanju
gradiva. Z oceno 5 so ocenili tudi njihovo poznavanje knjižnične zbirke. Ni opaznih
odstopanj med posameznimi starostnimi skupinami.
15-letniki in 17-letniki si želijo, da bi nekoliko izboljšali svojo strokovno podkovanost.
Ker prevladujeta oceni zelo zadovoljen in zadovoljen, vidimo da so mladostniki
zadovoljni z delom in značajskimi lastnostmi zaposlenih knjižničarjev.
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19 LET

udobnost knjižnice
(čitalnice)

17 LET

pogoji za učenje

16 LET

urejenost čitalnice

15 LET

vzdušje v knjižnici

STAROST

lokacija in odpiralni
čas

Preglednica 15: Ocena zadovoljstva z okoljem in prostori knjižnice od 1 do 5
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Sledila je še ocena zadovoljstvo z okoljem in prostori knjižnice (preglednica št. 15).
Tudi tu ne opazimo kakšnih velikih odstopanj. Po večini so vsi anketiranci zelo
zadovoljni ali zadovoljni s pogoji za učenje, urejenostjo čitalnice ter vzdušjem v
knjižnici. Lokacijo in odpiralni čas je osem 16-letnikov, sedem 17-letnikov in šest 18letnikov ocenilo le z oceno tri. Takšno oceno nam pojasnijo tudi odgovori na vprašanje
kaj bi si želeli spremeniti. Odgovori so največkrat vključevali, da si želijo daljši delovni
čas.
Zadnji dve vprašanji sta bili odprtega tipa, kamor so anketiranci lahko vpisali čisto svoj
odgovor. Zanimalo nas je kaj jim je v knjižnici najbolj všeč in kaj pogrešajo oz., če bi
želeli kaj spremeniti. Pri vseh starostnih skupinah so prevladovali odgovori, da jim je
vse všeč in da ne bi ničesar spreminjali. To je seveda zelo zadovoljivo, saj podatki
kažejo, da so mladostniki zelo zadovoljni z referenčno službo v knjižnici.
Najpogosteje so zapisali, da jim je najbolj všeč:
-

prijaznost in ustrežljivost knjižničarjev;

-

knjigomat, ki omogoča hitro izposojanje in vračanje knjig;

-

veliko stolov, da si lahko v miru pogledajo gradivo;

-

miren prostor za učenje;

-

dvigalo;

-

da je večnadstropna in ima veliko prostora;

-

sproščeno vzdušje;

-

pregledna postavitev gradiva;

-

internet;

-

lokacija in urejenost knjižnice;

-

veliko knjig in oddelek z angleškimi knjigami.

16- letnik se je pošalil, da mu je najbolj všeč lepa knjižničarka.
Želijo si le boljše in zmogljivejše računalnike, daljši delovni čas (predvsem ob sobotah),
stensko uro v vsakem nadstropju in kakšno študijsko sobo več.
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13 RAZPRAVA
V teoretičnem delu magistrskega dela smo poskušali prikazati obdobje srednjega
mladostništva in lastnosti mladostnikov. V nadaljevanju smo podali definicijo splošne
knjižnice ter razlago referenčne službe in referenčnega pogovora. Navedli smo tudi
potrebne karakterne lastnosti dobrega referenčnega knjižničarja. Zanimalo nas je
predvsem zadovoljstvo mladostnikov z referenčno službo v Mestni knjižnici Grosuplje.
Želeli smo izvedeti kaj jim je najbolj všeč in če še kaj pogrešajo. Pred raziskovanjem
smo postavili 8 izhodiščnih hipotez, katerih predpostavke smo želeli preveriti. Sledi
predstavitev ugotovitev, do katerih so nas pripeljali zbrani podatki in dobljeni rezultati.
Rezultati raziskave so večinoma potrdili naše hipoteze.
Prva hipoteza v okviru katere smo predvidevali, da so mladostniki zadovoljni s
storitvijo referenčne službe se nam je potrdila, saj je večina anketirancev zelo
zadovoljna s temi storitvami. To je potrdilo 57,3% vseh anketiranih mladostnikov. Torej
več kot polovica. Tudi Vaukan (2003) in Samsa (2012) v svojih raziskavah navajata
enake rezultate. Samsa (2012) navaja, da so uporabniki najbolj zadovoljni s storitvijo –
obveščanje knjižnice o storitvah, saj jih je 54% izbralo odgovor zelo zadovoljen.
Srednješolci so za najbolj kakovostne storitve ocenili: pomoč knjižničarjev pri iskanju
gradiva, velikost knjižnice, slikarske razstave, razgledanost knjižničarjev. Nezadovoljni
so z izborom učbenikov in velikostjo čitalnice.
Druga hipoteza, je potrjena, saj se 19-letnikom zdi bolj pomembno, da ima knjižnica
urejeno čitalnico kot pa ostalim starostnim skupinam. S tem se jih strinja kar 14,
medtem, ko je izbralo to možnost le devet 18-letnikov, osem 17-letnikov, deset 16letnikov in dvanajst 15-letnikov. Večkrat smo že omenili, da je razlog ta, da so že
študentje. Večina jih je v času izpitov v knjižnici večkrat na teden. Pravijo, da je zelo
pomembno udobje čitalnice, ki jim omogoča sprostitev ter mir in tišina. V takšnih
razmerah se lažje učijo. Po raziskavi Borko, Zabukovec in Južnič (2006) večina
uporabnikov pričakuje, da je čitalnica urejena za učenje in preživljanje prostega časa.
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V okviru tretje hipoteze smo predpostavili, da se mladostnikom zdita računalnik in
internet obvezna elementa v knjižnici. Hipoteza je potrjena, saj se kar 74,7% anketiranih
mladostnikov vseh starostnih skupin strinja s to trditvijo. Pri vsaki starostni skupini je
prevladoval odgovor da. V raziskavi Borko, Zabukovec in Južnič (2006) je pričakovanje
po dostopu do interneta na drugem mestu (57%). Javni dostop interneta izenačuje
dostopnost do informacijskih virov. V okviru knjižnic je najpomembnejši informacijski
vir računalniški katalog. Brez računalnika in interneta pa je dostop do le tega
onemogočen. Katalog seznanja uporabnika z gradivom, ki ga knjižnica hrani.
S prejšnjo hipotezo je povezana tudi četrta, kjer smo trdili, da si mladostniki želijo večje
število računalnikov v knjižnici. Ta je bila zavrnjena, saj 92,7% anketiranih
uporabnikov meni, da je v knjižnici dovolj računalnikov. Nekaj jih je izrazilo, da si
želijo le hitrejše in bolj zmogljive računalnike. Rezultat nas je presenetil, saj smo
pričakovali obratno. Verjetno se vzrok skriva v tem, da ima v današnjih časih večina
mladostnikov svoj računalnik. Raziskava izvedena na Irskem je prinesla drugačne
rezultate, saj si mladi želijo v knjižnicah več računalnikov z slušalkami in bolj udobnimi
stoli.
Peta hipoteza, ki pravi, da mladostniki od knjižničarja pričakujejo, da jim poišče
gradivo ali informacije, ki jih potrebujejo, je bila potrjena, saj kar 40,7% vseh
anketiranih mladostnikov pri iskanju gradiva najprej prosi za pomoč knjižničarja.
Menijo, da je to njegova profesionalna dolžnost. Tu opazimo razliko med 18 in 19letniki in ostalimi mlajšimi starostnimi skupinami, saj oni najprej poiščejo gradivo sami
ali s pomočjo računalnika COBISS/OPAC. Bolj, ko so starejši, narašča njihova
samostojnost in informacijska pismenost. V raziskavi, ki jo je izvedla Vaukan (2003),
dijaki iščejo gradivo najprej s pomočjo COBISS/OPAC.
Šesta hipoteza je bila tudi potrjena, saj na podlagi rezultatov vidimo, da se
mladostnikom zdi najbolj pomembno, če so knjižničarji prijazni (26,6%) in če ima
knjižnica ustrezno knjižnično zbirko (21,1% vseh anketiranih mladostnikov). Ta dva
kriterija sta uvrščena na prvo in drugo mesto pomembnosti pri obisku knjižnice. Če
povežemo rezultate, ki so jih pridobili v raziskavi na Irskem, mladi zelo poudarjajo, da
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naj jih knjižničarji obravnavajo spoštljivo in enakovredno ostalim, brez negativnih
predsodkov.
V sedmi hipotezi smo trdili, da bi mladostniki v knjižnico zahajali pogosteje, če bi bilo
organiziranih več prireditev in delavnic, ki bi bile namenjene samo njim. Bila je
potrjena, saj so se vsi, ki menijo (7,3%), da knjižnica ne organizira dovolj prireditev in
delavnic za mladostnike, strinjali, da bi le ti zahajali v knjižnico pogosteje, če bi bilo
organiziranih več prireditev in delavnic za mladostnike (preglednica št.7). Presenetili so
nas le rezultati iz preglednice št. 5, ki nam pokaže, da so te storitve za njih najmanj
pomembne pri obisku knjižnice (1,3%). Prav tako se nam je zdelo nenavadno, da
obiskuje prireditve in delavnice samo 0,7% anketiranih mladostnikov (preglednica št.
3). V raziskavah Vaukan (2003), na Irskem in Združenih državah Amerike, mladostniki
najmanj obiskujejo knjižnico zaradi prireditev ali dejavnosti, ki jih knjižnica organizira.
Temu je lahko vzrok pomanjkanje zanimanja, premalo dogodkov in delavnic, ali pa so
mladi preprosto premalo obveščeni kaj jim knjižnica lahko vse ponuja. Mogoče bi bil
rezultat drugačen, če bi v knjižnici organizirali več njim zanimivih prireditev.
Za zgled lahko postavimo tujo knjižnico Sierra Leone kjer privabljajo mlade s koncerti
priznanih domačih glasbenikov in obiski znanih igralcev. Glavno sporočilo prireditev je
osredotočeno na spodbujanje branja mladih in večje obiskovanje knjižnice. Z mladimi
sodelujejo mlajši knjižničarji, ki organizirajo debatne krožke različnih tem (AIDS, boj
proti revščini,rak...) in jih spodbujajo k pisanju pesmic. Knjižnica stremi k temu, da je
zanimiv in pester center za kulturni in izobraževalni razvoj. Njihov cilj je: » Storitve za
vse, brez izjeme« (Kargbo Abdul, 2007). Zgleden primer se nam zdi tudi projekt »Z
glasbo do znanja«, ki ga je Komel (2011) izvedla v šolski knjižnici OŠ Dornberk.
Avtorica Samsa (2012) pa v svoji raziskavi navaja, da je bilo vseh 66 uporabnikov
mnenja, da je dovolj, da knjižnica organizira en krat na teden literarne večere. Eden
izmed anketirancev je izrazil željo, da bi lahko literarni večeri potekali v soboto in ne v
četrtek.

JERŠE, M. Zadovoljstvo mladostnikov s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje.
Mag. Delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
2013
58

Zadnja, osma hipoteza pravi, da so mladostniki bolj zadovoljni, če knjižničar dobro
pozna knjižnično zbirko in jim zna predlagati knjige na teme, ki jih zanimajo. Hipotezo
smo potrdili na podlagi preglednice št. 11, saj je večina mladostnikov (66,7%) zelo
zadovoljnih s pomočjo knjižničarja, ko so ga prosili za pomoč pri iskanju ali svetovanju
gradiva. Takšen uspeh seveda ni možen brez popolnega poznavanja knjižnične zbirke in
splošne razgledanosti. Pomembna je tudi ustrezna strokovna usposobljenost in
poznavanje uporabnikovih potreb. Tudi v raziskavah Samsa (2012), McGrath, Rogers,
in Gilligan (2010) in Vaukan (2003) so mladi izkušnje s knjižničarji večinoma ocenili
pozitivno.
Tako v naši kot raziskavi na Irskem pa si želijo mladostniki daljši delovni čas.
Predvsem za vikende in popoldne med tednom.
Mladostniki knjižnico najpogosteje obiščejo zaradi izposoje leposlovnega gradiva
(romani, kriminalke...), gradiva za domače branje, bralno značko in seminarske naloge.
Rezultati so skladni z rezultati dosedanjih raziskav.
Knjižnico obiskujejo najpogosteje mesečno (44%) ali večkrat na teden (35,3%). Če
primerjamo z rezultati raziskave podjetja Harris Interactive pa je prevladoval odgovor
nekajkrat letno (32%). Šele potem sta sledila odgovora mesečno (28%) ali tedensko
(14%).
Rezultati raziskave so nas presenetili, ker smo pričakovali več kritičnosti pri
mladostnikih. Ravno zaradi tega smo se odločili za izvedbo tovrstne raziskave. Rezultati
so skorajda preveč idealni. Eden od vzrokov bi lahko bil, da mladostniki niso
odgovarjali po resnici ali pa niti ne vedo kaj jim knjižnica lahko ponudi. Mogoče pa je
knjižnica navsezadnje res popolna za mladostnike, saj je tako rekoč nova.
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14 ZAKLJUČEK
Vsak uporabnik knjižnice pričakuje, da mu knjižnica nudi najvišjo kakovost vseh
storitev. Za mladostnike je zelo pomemben privlačen in primeren prostor, kjer lahko
delajo domačo nalogo in se družijo s sovrstniki. Zavedati se moramo, da se morajo
mladostniki počutiti dobrodošle na vseh področjih knjižnice (Braun, Flowers in Hastler,
2011).
Referenčni knjižničar mora obvladati širok spekter dela. S svojim delom v veliki meri
prispeva k otrokovemu bralnemu razvoju. Odnos med njima mora biti pristen in
prijateljski. Temeljiti mora na medsebojnem spoštovanju. Le s takim pristopom in
komunikacijo bo knjižničar privabljal v knjižnico mlade uporabnike tudi v času
odraščanja. Mlade se privabi v knjižnico tudi z organiziranjem čim več njim zanimivih
dejavnosti in dogodkov. Tudi tisti otroci, ki v knjižnico prihajajo bolj zaradi dialoga kot
branja, so vredni knjižničarjeve pozornosti. Sčasoma mu bo mogoče uspelo, da bo tudi
njih popeljal v bralske navade. S pozitivnim odnosom bo knjižničar pri mladih dosegel,
da bodo ti radi zahajali v knjižnico tudi po zaključku šolanja. Referenčni pogovor bogati
tako bibliotekarja kot uporabnika. Ne glede na mladostnikov nivo branja ga mora
knjižničar dobro sprejeti in ga razvijati v smeri, da postane dober bralec, saj tako širi
svoje znanje.
S pogovori o knjigah knjižničar mladim pokaže, da je knjižnica lahko eden tistih krajev,
zaradi katerih se bodo radi vračali. To je tudi najboljši način za knjižničarja, da spozna
interese svojih bralcev (Office of the Minister for Children, 2007; Cohn, 1968).
Na osnovi izvedene raziskave vidimo, da so mladostniki zadovoljni z referenčno službo
v Mestni knjižnici Grosuplje in da med posameznimi starostnimi skupinami ni
pretiranih razlik. Malenkost izstopajo 19-letniki, pri katerih se povečajo informacijske
potrebe, verjetno zaradi prehoda na fakulteto. Tudi rezultati dosedanjih izvedenih
raziskav kažejo podobne trende.

JERŠE, M. Zadovoljstvo mladostnikov s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje.
Mag. Delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
2013
60

Za še večje zadovoljstvo mladostnikov z referenčno službo pa lahko predlagamo
naslednje nasvete:
- pogostejše raziskave ali meritve uspešnosti referenčne službe, saj na ta način
mladostniki najlažje izrazijo svoje potrebe in želje;
- knjižnica bi lahko imela posebno knjigo z vpisovanjem želja ali kritik, ki bi bile
namenjene mladostnikom (na ta način bi lahko sodelovali tudi pri izgradnji
knjižnične zbirke namenjene njim, saj bi se upoštevalo njihova mnenja);
- glede na to, da prireditve in delavnice obiskuje samo pet od vseh anketiranih
mladostnikov, bi predlagala večje obveščanje in motiviranje mladostnikov za
udeležbo na tovrstnih aktivnostih.
Uspešno poslovanje knjižnice je v veliki meri odvisno od tega, kako obiskovalci
zaznavajo kakovost njihovih storitev (Snoj in Petermanec, 1999). V preteklosti je bila
pozornost knjižnične dejavnosti usmerjena predvsem na knjižnični fond, danes pa je
njen cilj zadovoljevanje potreb uporabnikov, saj so ti postavljeni na prvo mesto
knjižnice. Glavno merilo zadovoljstva uporabnikov pa je posredovanje tistega, kar
uporabnik želi.
Brown (2004) navaja, da knjižnice največ potencialnih uporabnikov izgubijo v starosti
med 14. in 20. letom. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da knjižnice sledijo
njihovim novim potrebam in željam ter dobro opravljajo svoje delo. Pomembno je, da
mladostnika seznani s svojimi storitvami in jih tudi izpolnjuje. Na ta način pritegne
pozornost mladih. Vse to pripomore k izboljšanju kakovosti njihovih storitev in k večji
obiskanosti. Tega ni možno izpeljati, če tim ne sodeluje med sabo. K zadovoljstvu lahko
pripomore tudi sodelovanje z mladinskimi organizacijami.
Glede na rezultate pridobljene v raziskavi vidimo, da so mladostniki zelo zadovoljni z
referenčno službo v Mestni knjižnici Grosuplje. Želijo si večje število izvodov istega
naslova, saj gradivo, ki ga iščejo, najdejo pogosto. Verjetno je to problem vseh knjižnic
zaradi finančnih omejitev. Na podlagi izvedene raziskave lahko navedemo, da je
knjižnica lahko vzor marsikateri drugi splošni knjižnici. Seveda mora tudi dobra
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knjižnica, s katero so uporabniki zadovoljni, vseskozi slediti novostim in jih uvajati v
svoje storitve. Pri izvedeni raziskavi se moramo vprašati, koliko so sploh zanesljivi
odgovori mladostnikov (ali so odgovarjali po resnici ali ne). Verjetno tega ne bomo
nikoli izvedeli. Mogoče pa se v prihodnosti še kdo loti podobne raziskave in zajel večji
vzorec mladostnikov ter dobil bolj realne rezultate.
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15 POVZETEK
Obstoj knjižnice je vezan na njene uporabnike, zato ima kakovostna referenčna služba v
njej zelo pomembno vlogo. Da bi bili mladostniki popolnoma zadovoljni z izvajanjem
referenčne službe, morajo knjižnice slediti njihovim novim potrebam in željam ter
dobro opravljati svoje delo. Pomembno je, da mladostnika seznani s svojimi storitvami
in jih tudi izpolnjuje. Referenčni knjižničar mora obvladati širok spekter dela. Zelo
pomembno je, da zna na ustrezen način komunicirati z mladostniki, saj so ti še posebej
občutljivi v svojem obdobju odraščanja. Mladostnik potrebuje nekoga, ki ga bo usmerjal
in spodbujal. Mlade se privabi v knjižnico z organiziranjem čim več njim zanimivih
dejavnosti in dogodkov.
V magistrskem delu smo želeli izvedeti, kaj povečuje zadovoljstvo mladostnikov v
knjižnici, zaradi katere dejavnosti jo najbolj pogosto obiskujejo, kaj jim je v knjižnici
najbolj všeč in če kaj pogrešajo. Želeli smo raziskati kako pomembne se mladostnikom
zdijo značajske lastnosti knjižničarjev in ali le ti zadovoljujejo njihova pričakovanja,
želje in interese.
V teoretičnem delu smo najprej opredelili pojem mladostniki in njihove značilnosti.
Dotaknili smo se splošnih knjižnic. Sledila je razlaga referenčne službe in referenčnega
pogovora ter kakšne značajske lastnosti mora imeti dober referenčni knjižničar.
Obravnavali smo prve začetke Mestne knjižnice Grosuplje in kakšno je stanje danes.
Sledila je raziskava o zadovoljstvu mladostnikov s storitvami referenčne službe v
Mestni knjižnici Grosuplje. Raziskava je potekala s pomočjo anketnega vprašalnika.
V vzorec je bilo vključenih 150 mladostnikov, starih od 15 do 19 let. Pred
raziskovanjem smo postavili 8 izhodiščnih hipotez, katerih predpostavke smo želeli
preveriti. Sledi predstavitev ugotovitev, do katerih so nas pripeljali zbrani podatki in
dobljeni rezultati.
57,3% mladostnikov je zadovoljnih s storitvijo referenčne službe. 19-letnikom se zdi
bolj pomembno, da ima knjižnica urejeno čitalnico kot pa ostalim starostnim skupinam.
Kar 74,7% anketiranih mladostnikov vseh starostnih skupin se strinja s trditvijo, da sta
računalnik in internet obvezna elementa v knjižnici. 92,7% anketiranih uporabnikov
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meni, da je v knjižnici dovolj računalnikov. 40,7% vseh anketiranih mladostnikov pri
iskanju gradiva najprej prosi za pomoč knjižničarja. Mladostnikom se zdi najbolj
pomembno, če so knjižničarji prijazni (26,6%) in, če ima knjižnica ustrezno knjižnično
zbirko (21,1%). Vsi mladostniki, ki so menili (7,3%), da knjižnica ne organizira dovolj
prireditev in delavnic za mladostnike, so se strinjali, da bi le-ti zahajali v knjižnico
pogosteje, če bi jih bilo organiziranih več. 66,7% anketiranih mladostnikov je zelo
zadovoljnih s pomočjo knjižničarja, ko so ga prosili za pomoč pri iskanju ali svetovanju
gradiva.
Mladostniki knjižnico najpogosteje obiščejo zaradi izposoje leposlovnega gradiva,
gradiva za domače branje, bralno značko in seminarske naloge. Večina mladostnikov je
navedlo, da si želijo daljši odpiralni čas knjižnice.
Rezultati raziskave so pokazali, da so mladostniki zadovoljni z referenčno službo v
Mestni knjižnici Grosuplje in da med posameznimi starostnimi skupinami ni pretiranih
razlik. Malenkost izstopajo 19-letniki. Pri katerih se povečajo informacijske potrebe.
Verjetno zaradi prehoda na fakulteto.
Rezultati raziskave so nas presenetili, ker smo pričakovali več kritičnosti pri
mladostnikih. Rezultati so skorajda preveč idealni. Eden od vzrokov bi lahko bil, da
mladostniki niso odgovarjali po resnici ali pa niti ne vedo, kaj jim knjižnica ponuja.
Mogoče pa je knjižnica navsezadnje res popolna za mladostnike, saj je takorekoč nova.
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17 PRILOGE
Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA MLADOSTNIKE
Dragi mladostnik/mladostnica!
Moje ime je Mateja Jerše in sem absolventka podiplomskega študija bibliotekarstva na
Filozofski fakulteti. Pred tabo je anonimna anketa, s katero želim izvedeti, kako si
zadovoljen/a s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje. Tvoji iskreni
odgovori na zastavljena vprašanja mi bodo v veliko pomoč pri izdelavi magistrskega
dela in jih bom uporabila izključno v namene magistrskega dela.
Anketo izpolnjuješ tako, da obkrožiš želen odgovor, ponekod je možnih več odgovorov.
V lestvici določiš oceno od 1, kar pomeni zelo nezadovoljen, do 5, kar je zelo
zadovoljen. Ponekod ti je na voljo tudi prazna črta kamor vpišeš svoj odgovor, če ga ne
najdeš med tistimi, ki so že dani. Pojasnila so še pri posameznih vprašanjih.
Za tvoje sodelovanje se ti že v naprej zahvaljujem!
1.

SPOL (obkroži)

2.

STAROST

3.

KAKO POGOSTO OBISKUJEŠ MESTNO KNJIŽNICO GROSUPLJE? (obkroži en odgovor)

4.

M

Ž

___________



vsak dan



večkrat na teden



mesečno



nekajkrat na leto



drugo: ____________________________________________________________

ZAKAJ OBISKUJEŠ KNJIŽNICO? (možnih je več odgovorov)


izposoja leposlovnega gradiva (romani, kriminalke...)



izposoja gradiva za domače branje in bralno značko



izposoja gradiva za seminarske naloge



izposoja neknjižnega gradiva (CD, DVD, VHS..)



obisk čitalnice (prebiranje revij)



obisk čitalnice (učenje)



uporaba računalnika in interneta
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se udeležujem raznih prireditev in delavnic, ki jih organizira knjižnica (srečanje z
ustvarjalci, literarni večeri, knjižne razstave, fotografske razstave, računalniške delavnice,
igralne ure s poučno knjigo in ostale prireditve...)

5.



preživljanje prostega časa v knjižnici



dodatne storitve: fotokopiranje in tiskanje



drugo:______________________________________________________

KAKO STE ZADOVOLJNI S KAKOVOSTJO STORITEV REFERENČNE SLUŽBE V
MESTNI KNJIŽNICI GROSUPLJE? (obkroži en odgovor)

6.



nezadovoljen/a



zadovoljen/a



zelo zadovoljen/a

PRI OBISKU KNJIŽNICE MI JE NAJBOLJ POMEMBNO, DA (možnih je več odgovorov):


ima knjižnica urejeno in udobno čitalnico, kjer se lahko v miru učim



mi knjižničar pomaga pri iskanju gradiva in informacij, saj menim, da je to njegova
dolžnost

7.



knjižničar dobro pozna knjižnično zbirko



so knjižničarji prijazni



ima knjižnica ustrezno knjižnično zbirko



mi knjižničar zna predlagati in svetovati gradivo in informacije na teme, ki me zanimajo



ima dovolj računalnikov in prost dostop do interneta



knjižnica organizira razne prireditve in delavnice za mladostnike



drugo:______________________________________________________

ALI SE TI ZDI, DA KNJIŽNICA ORGANIZIRA DOVOLJ PRIREDITEV IN DELAVNIC ZA
MLADOSTNIKE? (obkroži en odgovor)

8.



da



ne

NA TO VPRAŠANJE ODGOVORI SAMO, ČE SI NA 7. VPRAŠANJE ODGOVORIL/A Z
NE. KATERE PRIREDITVE IN DELAVNICE BI SI ŽELEL/A, DA BI JIH KNJIŽNICA ŠE
ORGANIZIRALA?_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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9.

NA TO VPRAŠANJE ODGOVORI SAMO, ČE SI NA 7. VPRAŠANJE ODGOVORIL/A Z
NE. ALI MENIŠ, DA BI MLADOSTNIKI V KNJIŽNICO ZAHAJALI POGOSTEJE, ČE BI
KNJIŽNICA ORGANIZIRALA VEČ PRIREDITEV IN DELAVNIC ZA MLADOSTNIKE?
(obkroži en odgovor)

10.



da



ne

ALI SE TI ZDITA RAČUNALNIK IN DOSTOP DO INTERNETA OBVEZNA ELEMENT A
KNJIŽNICE? (obkroži en odgovor)

11.



da



ne

ALI SE TI ZDI, DA JE V KNJIŽNICI DOVOLJ RAČUNALNIKOV ZA VSE UPORABNIKE?
(obkroži en odgovor)

12.

13.



da



ne

KAKO NAJDEŠ GRADIVO IN INFORMACIJE V KNJIŽNICI? (obkroži en odgovor)


poiščem ga sam-a



za pomoč prosim knjižničarja/ko



pomagajo mi prijatelji



s pomočjo računalnika COBISS/OPAC



drugo:______________________________________________________

KO SI ZA POMOČ PROSIL/A KNJIŽNIČARJA/KO (BODISI PRI ISKANJU ALI
SVETOVANJU GRADIVA), KAKO SI BIL/A ZADOVOLJEN/NA Z NJEGOVO POMOČJO?
(obkroži en odgovor)

14.



nezadovoljen/a



zadovoljen/a



zelo zadovoljen/a

KAKO POGOSTO NAJDEŠ ISKANO GRADIVO? (obkroži en odgovor)


nikoli



redko



pogosto



vedno
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15.

OCENI ZADOVOLJSTVO S KNJIŽNIČNIM GRADIVOM OD 1 DO 5, PRI ČEMER 5
POMENI »ZELO ZADOVOLJEN« IN 1 » ZELO NEZADOVOLJEN«. (vsako številko uporabi
samo enkrat)

16.



Učbeniki

12345



knjige (romani, kriminalke...)

12345



strokovna literatura (enciklopedije, atlasi...)

12345



periodika (revije in časopisi)

12345



knjižne novosti

12345



število izvodov posameznega naslova

12345



neknjižnično gradivo (CD, DVD, VHS...)

12345

OCENI ZADOVOLJSTVO S KNJIŽNIČARJI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 5 POMENI »ZELO
ZADOVOLJEN« IN 1 » ZELO NEZADOVOLJEN«. (vsako številko uporabi samo enkrat)

17.



knjižničarji so prijazni in vljudni

12345



knjižničarji dobro poznajo celotno knjižnično gradivo

12345



knjižničarji so dobro strokovno podkovani

12345



knjižničarji so korektni in pripravljeni pomagati

12345



knjižničarji mi svetujejo pri iskanju gradiva

12345



knjižničarji mi pomagajo pri iskanju gradiva

12345

OCENI ZADOVOLJSTVO Z OKOLJEM IN PROSTORI KNJIŽNICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER
5 POMENI »ZELO ZADOVOLJEN« IN 1 » ZELO NEZADOVOLJEN«. (vsako številko uporabi
samo enkrat)


lokacija in odpiralni čas knjižnice

12345



vzdušje v knjižnici

12345



urejenost čitalnice

12345



pogoji za učenje

12345



udobnost knjižnice (čitalnice)

12345

18.

KAJ TI JE V KNJIŽNICI NAJBOLJ VŠEČ?

19.

KAJ POGREŠAŠ (BI ŽELEL/A KAJ SPREMENITI, IZBOLJŠATI)?

Še enkrat hvala, ker si mi pomagal pri mojem magistrskem delu!
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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.

Mateja Jerše

V Ljubljani, 9. junija 2013

