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1 UVOD
Z novimi, sodobnimi pedagoškimi in didaktičnimi pristopi je osnovnošolska knjižnica
dobila posebno vlogo – je informacijsko, učno in kulturno središče šole. S svojim gradivom, dostopom do informacijskih virov, učenjem učenja ter spodbujanjem bralne in
informacijske pismenosti predstavlja pomembno podporo poučevanju, pridobivanju znanja, učnemu procesu, vseživljenjskemu izobraževanju in pomembno prispeva k razvoju
vseh vrst pismenosti. Zakonodaja v Sloveniji predstavlja osnovo za delovanje knjižnic in
upravljanje knjižničnih zbirk. Bahor (2009) navaja, da se je vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja s funkcijo, vsebino, organizacijo in delovanjem šolske knjižnice pri nas
ukvarjala predvsem bibliotekarska stroka in mnogo manj izobraževalna stroka. Le-ta je v
svoji zakonodaji in izobraževalnih programih dejavnost šolskih knjižnic potiskala v obrobno in nezavezujočo sfero izobraževalnega sistema, saj so se področja izobraževalnih programov omejevala na predpisano učno gradivo in naslove obveznega branja, vendar se je
to z uvedbo devetletke začelo spreminjati. Razvoj informacijske tehnologije in količina
razpoložljivega znanja sta strmo naraščala, pojavljati so se začeli novi mediji in novi viri
informacij. Tudi v šolski knjižnici se je kopičilo novo znanje in informacije o tem znanju.
Šolska knjižnica je sredi 90. let 20. stoletja začela postajati večpredstavnostni informacijski
center, ki sta ga v pogojih sodobnega življenja potrebovala tako učitelj kot tudi učenec.
Učitelj že dolgo ni mogel biti več edini vir informacij in znanja, njegova vloga se je vedno
bolj spreminjala v organizatorja in mentorja izobraževalnega dela na določenem strokovnem področju pedagoškega dela, pri tem pa je vedno bolj potreboval nenadomestljivo
pomoč šolskega knjižničarja1 in šolske knjižnice.
Hkrati pa je šolska knjižnica edina knjižnica, ki je s svojim gradivom enakopravno in v
celoti brezplačno dostopna vsem otrokom od vstopa v šolo do zaključka šolanja v obvezni
osnovni šoli in kasneje v srednji šoli. V šolski knjižnici se nekateri otroci prvič srečajo z
bogastvom zapisane in govorjene besede. Edina zagotavlja brezplačne storitve v okviru
javne službe za vse otroke, s svojimi dodatnimi dejavnostmi pa pomembno vpliva na kulturno dogajanje na šoli in na prepoznavnost šole v okolju, v katerem deluje. Dobro zalo1

Moške oblike samostalnikov - knjižničar, učenec, učitelj itd. – so v nalogi uporabljene v generičnem smislu kot oblike
nezaznamovanega slovničnega spola.
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žena in organizirana šolska knjižnica je rezultat knjižničarjevega strokovnega dela, zavedanja o poslanstvu šolske knjižnice in potrebah uporabnikov, pa tudi komunikacije z vodstvom šole. V primerjavi z drugimi knjižnicami je za osnovnošolsko knjižnico značilno, da
njen uporabnik še ni formiran bralec in da je oblikovanje bralnih potreb in navad ter razvijanje potrebe po knjigi kot viru znanja in duhovne kulture vztrajno in inventivno pedagoško delo (Podgoršek, 2009). Zadostna finančna sredstva so osnovni pogoj za razvijanje zbirke v šolski knjižnici, vendar pa vse do danes ni rešeno vprašanje sistemskega financiranja
šolskih knjižnic, zato se višine sredstev, ki jih šole namenjajo za nabavo knjižničnega gradiva, od šole do šole razlikujejo.
V teoretičnem delu bom na osnovi domače in tuje literature predstavila osnovnošolsko
knjižnico kot del sistema osnovnošolskega izobraževanja, načrtovanje različnih oblik dela,
ki jih knjižničar vključi v zapisan dokument in kot del tega tudi oblikovanje nabavne politike ter izgradnjo knjižnične zbirke. Predstavila bom našo zakonodajo in druge dokumente,
ki so temelj za delovanje šolskih knjižnic in po katerih šolski knjižničarji oblikujejo in vzdržujejo knjižnično zbirko, s poudarkom na osnovnošolskih knjižnicah.
V empiričnem delu bom predstavila raziskavo o nabavni politiki v osnovnošolskih knjižnicah. Predstavljene bodo hipoteze, metodologija, rezultati raziskave z razpravo o stanju
temeljne zaloge knjižničnega gradiva na število učencev, upoštevanje dokumentov pri
načrtovanju nabavne politike, virov in višine financiranja nakupa gradiva, ugotavljanje
uspešnosti nabave, doseganje standardov in normativov pri nabavi knjižničnega gradiva,
vpliv uporabe zapisanega dokumenta o nabavni politiki ter pomen odnosa med šolskim
knjižničarjem in ravnateljem za uspešnost nabave in priznavanja vloge šolske knjižnice
nasploh. V predzadnjem poglavju so prikazani preizkusi hipotez, v zaključku pa povzeti
glavni rezultati in podane možnosti za vrednotenje vloge osnovnošolskih knjižnic in njenih
zbirk.
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2 NAČRTOVANJE DELA V KNJIŽNICI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA
Šolska knjižnica je priznana kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega zavoda, šolski knjižničar pa kot strokovni delavec, ki s svojim znanjem in pristojnostmi pripomore k izvajanju
in realizaciji osnovnošolskega in srednješolskega kurikula. Organizacijsko strukturo in
odnose ter razmerja med različnimi delovnimi mesti in strokovnimi službami vzgojno izobraževalnega zavoda oziroma šole kaže organigram (Slika 1).

Slika 1: Organigram – primer za OŠ Prebold (v njenem sklopu deluje tudi vrtec)
Vir: www.prebold.com/sola/index.php?option=com...
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Vodstvo šole (menedžment) določa cilje, ki naj bi jih organizacija v določenem obdobju
dosegla in poti, kako te cilje doseči. Ti načrti so glede na čas lahko kratkoročni, srednjeročni ali dolgoročni (strateški). S strateškim načrtovanjem oblikujemo načrte, ki se nanašajo
na življenjsko pomembne zadeve za celotno organizacijo, opredelimo prednostne in
temeljne smeri razvoja organizacije, usmerjamo odnose organizacije z njenim okoljem,
spremljamo spremembe ter jih vključujemo v delovanje organizacije. Ravnatelj mora
izpeljati različne stopnje načrtovanja, predvsem strateško in operativno. Strateško načrtovanje opredeljuje dolgoročne cilje in vključuje vizijo šole. Rezultat tega je razvojni načrt
šole. Operativno načrtovanje se ukvarja z izvrševanjem - izvedbo zastavljenih ciljev, ki so
zapisani v Letnem delovnem načrtu šole. Za doseganje smotrov in vizije postavljamo razvojne cilje. Ti so dosegljivi v petih do sedmih letih. Letni delovni načrt kot operativni načrt
pa omogoča doseganje enoletnih ali krajše postavljenih ciljev. Načrtovanje zajema vse
segmente v organizaciji, tudi šolsko knjižnico. Rampihova (2010) navaja, da se strateško
načrtovanje v knjižnicah osredotoča na določanje prednostnih nalog knjižnice in opredeljuje predvsem odnose knjižnice z okoljem. Rezultat načrtovanja je strateški načrt, ki je
temeljni dokument in podlaga za poslovanje knjižnice v določenem časovnem obdobju,
največkrat za 5 let vnaprej. Usklajen mora biti s poslanstvom, vizijo in cilji knjižnice in lahko opredeljuje samo posamezen del poslovanja knjižnice, ki je zanjo pomemben. Obstajajo različni modeli strateškega načrtovanja, vendar je vsem skupno to, da obsegajo štiri
med seboj povezane procese: načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Ti procesi so prisotni tudi pri izgradnji knjižnične zbirke, s katero ta uresničuje poslanstvo in razlog za obstoj.
Različni avtorji (Evans in Zarnosky Saponaro, 2005) strateška vprašanja načrtovanja knjižnične zbirke povezujejo z:
-

definiranjem poslanstva knjižnice (kaj smo, kdo smo, zakaj smo);

-

opredelitvijo vizije knjižnice in njenih prednostnih nalog (kje smo, zakaj smo tam,
kam gremo);

-

oblikovanjem in izvedbo strateških odločitev za vse ključne funkcije v knjižnici;

-

nadzorom, kontrolo in evalvacijo izvajanja strateškega načrta.
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Šolske knjižnice za razliko od večine drugih vrst knjižnic niso samostojni javni zavodi,
ampak delujejo znotraj šol, zato tudi načrtovanje dela in razvoja šolske knjižnice sledi
načrtovanju na ravni šole. Za vodenje programa in dela šolske knjižnice je zadolžen knjižničar, ki se povezuje z vsemi drugimi delavci. Pri načrtovanju dela šolske knjižnice upoštevamo notranjo organizacijo in temeljne naloge, vezane na vizijo šole in knjižnice. Načrtovanje dela v osnovni šoli je zakonsko predpisano z letnim delovnim načrtom. V njem se
določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu
s predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih
dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo
šolske knjižnice, dejavnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo
učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi
centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in
drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu (Zakon o
osnovni šoli, 31. člen). Letni plan dela šolske knjižnice je priloga letnega delovnega načrta
šole. V njem je zajeto strokovno bibliotekarsko delo, bibliopedagoško delo in drugo delo,
ki zajema vključevanje ter organizacijo različnih dejavnosti, projektov, sodelovanja z okoljem. Priloga plana dela šolske knjižnice je dokument o nabavni politiki in letna priprava na
pouk knjižnično-informacijskih znanj. Knjižničarjevo načrtovanje (v šolski knjižnici) mora:
-

biti del šolskih ciljev (politike) poučevanja in učenja;

-

biti vključeno v načrtovanje kurikula, ki promovira razvoj informacijskega opismenjevanja;

-

odražati profil učiteljev, učencev in značaj lokalne skupnosti;

-

dopolnjevati načine poučevanja in učenja v šoli;

-

prepoznati potrebo glede osebja, podpore delovanja pri vodilnih, deleža denarja;

-

postaviti cilje, ki so realni in dosegljivi v določenem časovnem obdobju in hkrati
skrbeti za IKT opremljenost knjižnice;

-

utemeljiti dogovorjeno politiko in razvojni načrt za knjižnico;
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-

prispevati k izboljšanju šole kot javnega zavoda (Primary School Guidelines, 2002).

3 NAČRTOVANJE NABAVNE POLITIKE V OSNOVNOŠOLSKI
KNJIŽNICI
Nabava knjižničnega gradiva v osnovni šoli sledi poslanstvu šolske knjižnice. Nabava
(angl. acquisition) pomeni proces pridobivanja gradiva, potem, ko je bil opravljen izbor
(Clayton in Gorman, 2007). Južnič (2010) jo označuje kot skupek postopkov, ki so potrebni, da se izbrano gradivo naroči, pridobi in vključi v zbirko.
Nabavna politika (angl. collection develoment policy) je skupek načelnih izhodišč in
konkretnih navodil o tem, po kakšnih vsebinskih in formalnih merilih naj bi knjižnica
dopolnjevala svojo zbirko ter na kakšen način naj bi ta cilj dosegala (Kodrič Dačid, 2007).
Rampihova (2010) piše, da nabavno politiko torej obravnavamo kot zapisano izjavo o sistematičnem načrtovanju in izvajanju izgradnje knjižnične zbirke v daljšem časovnem
obdobju, ki obsega: definiranje poslanstva, ciljev in prioritetnih nalog knjižnice; namen
knjižnične zbirke; analizo notranjega in zunanjega okolja knjižnice; financiranje knjižnične
zbirke (zakonske podlage in strokovna priporočila); odgovornosti za izgradnjo knjižnične
zbirke; izbor knjižničnega gradiva; dostop do knjižničnega gradiva; vključevanje darov v
zbirko; izločanje in odpis knjižničnega gradiva; zaščito knjižnične zbirke; vrednotenje knjižnične zbirke in revidiranje dokumenta o nabavni politiki. Nabavno politiko oblikujemo na
osnovi ocene potreb uporabnikov in vrednotenja obstoječe zbirke. Oblikovanje nabavne
politike je tudi temeljni pogoj, da knjižnica uspešno rešuje vprašanja glede ravnotežja med
ponudbo leposlovnega in poučnega ter raziskovalnega gradiva, med knjigami in periodiko,
med AV in tiskanim gradivom ter tudi med trenutnimi potrebami in odgovornostjo, da se
zbirka razvija za zadovoljevanje potreb uporabnikov v prihodnosti.
Dober načrt nabavne politike moramo spreminjati in nadgrajevati v skladu s spremembami kurikula, generacijo šolarjev, osebja in lokalne skupnosti. Prvi korak, kot pišeta Gatrell Stephens in Franklin (2006), je poznavanje knjižnične zbirke v svoji šoli. Šolski knjižničar mora poznati slabosti zbirke – biti pozoren na želje ali potrebe uporabnikov, ki jih z
naslovi v zbirki ne more zadovoljiti. Ali jih naj nabavi? Ocena gradiva mora biti pogosta in
stalna, zlasti kadar se navezuje na nove podatke o neki tematiki. Zastarelega gradiva naj
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torej ne nabavi. Širitev in obnavljanje zbirke pa se začneta z izločanjem. Omenjena avtorja
odpisovanje gradiva primerjata z obdelovanjem vrta; oboje potrebuje redno pozornost,
da uspeva. Na tak način bo šolska knjižnica ostajala »vznemirljiva pokrajina znanja«. Marsikateri knjižničar se s težavo odreče staremu, neuporabljenemu gradivu, misleč, da bodo
police v njegovi knjižnici ostale prazne. Vendar bodo z ustreznim načrtovanjem nabave
vrzeli sčasoma zapolnjene, otroci pa tudi veliko raje berejo nove knjige.
Načrt pomeni tudi učinkovito razlago kratkoročnih in dolgoročnih ciljev ravnatelju in
šolski skupnosti, zato bi njegova izdelava morala biti knjižničarjeva prioriteta. S tem, ko
sledi profesionalnim smernicam, zagotavlja, da so njegove odločitve o gradnji zbirke strokovne in koristijo vsem njenim deležnikom, kar je pomembno tudi pri utemeljevanju
zadostnih finančnih sredstev za knjižnico.

3. 1 ZAKONODAJA IN DRUGI DOKUMENTI POMEMBNI ZA
OBLIKOVANJE NABAVNE POLITIKE V OSNOVNOŠOLSKI KNJIŽNICI
Dobro izbrano, številčno ustrezno in strokovno urejeno knjižnično gradivo je osnovni
pogoj, da se šolska knjižnica lahko vključuje v program dela osnovne šole. Naloge in poslanstvo šolske knjižnice ter ustrezen obseg in izbor knjižničnega gradiva je opredeljen v
zakonodaji, pravilnikih in različnih smernicah, ki jih šolski knjižničarji upoštevamo pri
upravljanju knjižnične zbirke. V današnji globalni družbi dajemo veljavo tudi mednarodnim smernicam in priporočilom ter se zgledujemo po primerih iz tujine. Tu igrajo pomembno vlogo strokovna združenja, med katerimi je za področje šolskih knjižnic v svetovnem
merilu najvplivnejša IFLA s sekcijo za šolske knjižnice.
Krovni zakon, ki ureja področje vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 2007). Ureja sistem, organizacijo in
financiranje javnih šol in zavodov vseh stopenj. Osnovnošolsko izobraževanje, ki od šolskega leta 2008/09 v celoti poteka po programu devetletne osnovne šole, izvajajo osnovne šole, šole s prilagojenim programom, glasbene šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami. V program osnovne šole je med drugimi področji uveden
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tudi program Knjižnična informacijska znanja, ki naj bi ga šolski knjižničarji izvajali skupaj z
učitelji predmetov od 1. do 9. razreda OŠ. V zakonu je opredeljeno že v 1. poglavju omenjeno letno načrtovanje (letni delovni načrt).
ZOFVI v 68. členu govori o namenu šolske knjižnice in o financiranju dejavnosti (Tabela
1). Zakon o knjižničarstvu (2001) govori, da knjižnice opravljajo knjižnično dejavnost kot
javno službo, vodijo ustrezno nabavno politiko glede na svoj namen in vrsto knjižnice,
uporabljajo enotna pravila in standarde za strokovno obdelavo knjižničnega gradiva, da
lahko kroži in omogoča izmenjavo informacij in virov med knjižnicami različnih vrst. Knjižničarska stroka s strokovnimi priporočili, ki veljajo za vse vrste knjižnic, pomaga razvijati
šolske knjižnice, da so del knjižničnega sistema. Njihove naloge so opredeljene v 28. členu,
v katerem je zapisano, da podpirajo izobraževalni proces, tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za učence, vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol ter za strokovne delavce teh šol. Knjižnična dejavnost kot javna služba, ki jo opravljajo tudi šolske knjižnice, po tem zakonu (2. člen) obsega:
-

zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;

-

zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;

-

izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;

-

posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;

-

sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;

-

pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;

-

informacijsko opismenjevanje;

-

varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;

-

drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

16
KAJZER, D.: Oblikovanje nabavne politike v osnovnošolski knjižnici. Mag. delo. Filozofska fakulteta Ljubljana,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

Tabela 1: Primerjava obeh zakonov glede namena in financiranja knjižnic

Zakon o knjižničarstvu (2001), 6. člen

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 2007), 68. člen

Namen knjižnic:

Šola ima knjižnico.

Organizira zbirko knjižničnega gradiva in virov Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga stroinformacij in zagotavlja dostopnost in upora- kovno obdeluje, hrani, predstavlja in izpobo:
soja
ter
opravlja
informacijskodokumentacijsko delo, kot sestavino vzgojlastnega gradiva in z njim povezanih informa- no-izobraževalnega dela v šoli.
cij, medknjižnične izposoje, zunanjih dostopnih informacijskih virov.
V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški
sklad.
Šolska knjižnica (28. člen):
Financiranje (81. člen):
Podpira izobraževalni proces, tako da izvaja
knjižnično dejavnost za učence …
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za kritje materialnih stroFinanciranje (51. člen):
škov v skladu s standardi in normativi za
Knjižnice, ki so samostojni javni zavodi in knji- izvedbo osnovnošolskega izobraževanja iz
žnično inf. servis pridobivajo sredstva za delo prve alineje prvega odstavka tega člena, in
sicer za:
iz javnih sredstev …
… Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe – nabavo učil in učnih pripomočkov opreknjižnic in knjižnično informacijskega servisa deljenih kot drobni inventar.
pokrivajo stroške za plače, za materialne stro- Iz državnega proračuna se zagotavljajo
ške za delo, za nakup knjižničnega gradiva ter tudi:
za nakup in vzdrževanje prostorov in opreme.
-sredstva za raziskovalno, razvojno ter
eksperimentalno dejavnost, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih
delavcev, informacijsko-dokumentacijsko in
muzejsko dejavnost,
- sredstva za razvoj učne tehnologije
- sredstva za mladinsko in za strokovno
periodiko ter za subvencioniranje cene
strokovne literature.

Oba zakona priznavata šolske knjižnice kot obvezno sestavino izobraževalnega procesa in
s tem dajeta temelj njihovemu obstoju. Šola brez knjižnice v naši državi ne obstaja. Razvoj
knjižnične zbirke omogoča financiranje, ki je zagotovljeno iz državnega proračuna. Šolske
knjižnice so financirane posredno, saj proračunska sredstva, ki bodo namenjena za šolsko
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knjižnico, razporeja vodstvo šole. Zakoni so odraz določene politike in prestanejo proces
usklajevanja, zato njihovo sprejemanje zahteva določeno stopnjo kompromisa. Besedilo v
zakonu ne sme biti preveč usmerjeno v posamičnost, ker bi s tem oviralo prihodnji razvoj.
Podrobneje pa pravila, ki so zapisana v zakonih, določajo pravilniki, ki jim lahko rečemo
tudi podzakonski akti. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe (2003) je dokument, ki določa minimalne pogoje za delovanje vseh vrst knjižnic,
tudi šolskih.

3. 1. 1 Knjižnična zbirka v osnovnošolski knjižnici
Knjižnična zbirka je sistematično urejeno knjižnično gradivo določene knjižnice, ki je
zbrano po določenih merilih z namenom, da je na voljo uporabnikom knjižnice. Knjižnično
gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi. Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti ustrezen obseg in
izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva.
Šolska knjižnica zagotavlja knjižnično gradivo za učence (dijake, študente in vajence v
srednjih in višjih šolah) ter strokovne delavce šole. V 18. členu Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003), ki govori o knjižnični zbirki šolske knjižnice, je opredeljen najmanjši obseg gradiva za učence in strokovne delavce, posebej za
knjige in serijske publikacije, vendar ni opredeljen minimalni obseg neknjižnega gradiva.
Določen je tudi prirast za posamične vrste gradiva in prirast števila izvodov tekoče naročenih naslovov serijskih publikacij (Pravilnik, 2003).
Navedene minimalne količine gradiva veljajo za šolo kot celoto, vključno s podružnicami, organizacijskimi enotami, enotami in dislociranimi oddelki. V nadaljevanju pravilnik
opredeljuje še vsebinsko strukturo knjižnične zbirke, ki mora biti v skladu s programom
šole in učnimi načrti. Ob spremembi programov šole knjižnica zagotavlja ustrezno knjižnično gradivo. Serijske publikacije morajo zajemati vsa področja iz programa oz. programov
šole vsaj z enim naslovom. Vrste neknjižnega gradiva in elektronskih publikacij pravilnik
ne omenja. Natančneje so postavke Pravilnika predstavljene v Tabeli 2 v 4. poglavju. 5.
člen Pravilnika (2003) govori o odpisu in velja tudi za šolske knjižnice. Knjižnica zagotavlja
ustrezen izbor knjižničnega gradiva v zbirki v skladu s svojim poslanstvom, ki je določeno v
ustanovitvenem aktu. Za aktualnost knjižnične zbirke mora skrbeti z rednim dopolnjevan-
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jem in rednim izločanjem knjižničnega gradiva v skladu s tem pravilnikom in navodili nacionalne knjižnice o izločanju in odpisu gradiva.
Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji obvezno, obiskujejo ga vsi šoloobvezni otroci, prihodnji odrasli prebivalci, šolska knjižnica pa je njegov obvezni sestavni del. To
pomeni, da je pred njo pomembna in odgovorna naloga, saj informacijsko opismenjuje
vse državljane, kar se v srednji šoli nadgrajuje glede na različne vrste teh šol, v skladu z
njihovo zahtevnostjo in njihovimi cilji.
Sestavo knjižnične zbirke v šolski knjižnici določajo šolski kurikul, pouk predmetov,
zunajšolske in druge interesne dejavnosti njenih uporabnikov in tudi uporabniki, ki so
predvsem učenci in učitelji. Učencem v prvi vrsti nudi vire za učenje in zabavo, učiteljem
pa za poučevanje in strokovni razvoj. Steinbuchova (2006) pravi, da pa v praksi stvari le
niso tako enoznačne, saj so lahko skupine učencev različne. Na šolah imamo vedno več
otrok s posebnimi potrebami, lahko so gibalno ovirani, slušno prizadeti, z bralnimi težavami (npr. dislektiki) ali pa otroke priseljencev, etničnih in narodnostnih manjšin. To so
tudi okoliščine, ki določajo merila za izbor gradiva in narekujejo vsebinsko sestavo zbirke.

3. 1. 2 Organizacija knjižnične zbirke v osnovnošolski knjižnici
Organizacija knjižnične zbirke je uskladitev vseh potrebnih postopkov, da bo knjižnično
gradivo določene knjižnice na voljo uporabnikom in ga bodo v vsakem trenutku ti lahko
našli za zadovoljevanje svojih informacijskih potreb. To pomeni, da mora imeti knjižnica za
svoje uporabnike primerno izbrano knjižnično gradivo, ki je strokovno obdelano, ima potrebne knjižnične kataloge za posredovanje gradiva in informacij in pregledno postavitev
knjižničnega gradiva, ki ga tudi primerno vzdržuje. V strokovno obdelavo sodijo vsi postopki in opravila, ki jih je treba opraviti od naročila gradiva do trenutka, ko je gradivo postavljeno na polico in je na voljo bralcu (Osnove knjižničarstva, 1987). Na organizacijo knjižnične zbirke se nanašata 2. člen Zakona o knjižničarstvu (2001) in 36. člen pri pogojih za
izvajanje knjižnične javne službe.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) v 20. členu
govori o postavitvi knjižničnega gradiva in o vrstah katalogov v šolski knjižnici. Za osnovno
šolo je določeno, da je gradivo za učence postavljeno ločeno od gradiva za strokovne

19
KAJZER, D.: Oblikovanje nabavne politike v osnovnošolski knjižnici. Mag. delo. Filozofska fakulteta Ljubljana,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

delavce. Leposlovje je v prostem pristopu razvrščeno po starostnih stopnjah, ljudsko slovstvo in leposlovje v tujih jezikih je postavljeno posebej. Strokovno in poučno gradivo je
postavljeno po sistemu UDK in prilagojenem UDK – s skrajšanimi vrstilci. Pravilnik ne
določa ureditve in postavitve neknjižnega gradiva, prav tako ne določa o postavitvi periodike. Ne omenja tudi strokovne obdelave knjižničnega gradiva, govori le o tem, da ima
šolska knjižnica računalniški katalog oziroma listkovni abecedni imenski in sistematski
katalog po sistemu UDK za gradivo, ki še ni računalniško obdelano. V prehodnih in končnih
določbah je v 57. členu še zapisano, da mora biti katalog dejavnega dela knjižnične zbirke
knjižnice javno dostopen v vzajemnem bibliografskem sistemu ali prek svetovnega spleta
najkasneje v roku 6 let od uveljavitve pravilnika, vendar so v tem členu izvzete knjižnice
osnovnih šol in dijaških domov.
Strokovna obdelava poteka v skladu s sprejetimi mednarodnimi standardi in nacionalnimi pravili in priporočili. Pri nas so sprejeti mednarodni standardi za bibliografski opis
(ISBD) za posamične vrste gradiv, ki so tudi prevedeni v slovenščino in se po njih ravnamo
pri opisni katalogizaciji. Večina slovenskih osnovnošolskih knjižnic uporablja računalniški
katalog programskega paketa WinKnj, nekatere pa so polnopravne in tudi pridružene članice COBISS-a. Vendar pa opisna katalogizacija in vsebinski opis lahko uporabnikom
pomagata pri iskanju gradiva le, če sta jim primerno prilagojena. Enako velja tudi za fizično ureditev zbirke v prostoru (Steinbuch, 2006).

3. 1. 3 Smernice, priporočila
Šolska knjižnica lahko svoje naloge opravi kvalitetno in primerno vzgojnoizobraževalnemu procesu samo, če ima izpolnjene pogoje za delo. Osnovni pogoji za njeno delovanje se oblikujejo v knjižničarski stroki kot priporočila (in standardi), ki se stalno
posodabljajo, da bi ustrezali namenom knjižnice, nalogam in dostopnosti gradiva. Cigale
(2005) v svoji diplomski nalogi navaja, da kljub prizadevanju knjižničarjev zunaj šolskega
sistema, ki so samoiniciativno pripravili vrsto študij in standardov za posodobitev šolskih
knjižnic, ti znotraj šolskega sistema niso uspeli. Zadnji standardi za šolske knjižnice so izšli
leta 1989, vendar so danes že zastareli, saj z uvedbo devetletke niso bili sprejeti novi (oz.
prenovljeni). Tako se šolski knjižničarji ravnamo po mednarodnih IFLA/UNESCO smerni-
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cah, ki so nastale na osnovi izkušenj zahodnoevropskih izobraževalnih sistemov in mednarodnih priporočil.

3. 1. 4 IFLA /UNESCO-ve smernice za šolske knjižnice
Smernice (IFLA/UNESCO school library guidelines, 2002) predvidevajo in opisujejo politiko upravljanja zbirk, financiranje in proračun, knjižnično zbirko in elektronske vire.
Pri zagotavljanju ustreznega deleža šolskega proračuna za šolsko knjižnico mora knjižničar razumeti mehanizme v sistemu šolskega proračuna, upoštevati koledar v proračunskem ciklu, poznati ključne ljudi in natančno prepoznavati potrebe knjižnice. Finančni
načrt vključuje znesek za nove vire (npr. knjige, časopise in neknjižno gradivo), znesek za
promocijsko gradivo, pisarniški material, promocijske dejavnosti, znesek za programsko
opremo in licence ter znesek za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Vodja
šolske knjižnice se mora zavedati pomembnosti ustreznega in zadostnega proračuna za
knjižnico in mora po potrebi posredovati svoje ugotovitve vodstvu šole, saj je knjižnica
namenjena celotni šolski skupnosti.
V naslednji tabeli (str. 21) podajam primerjavo med našim Pravilnikom o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) in mednarodnimi smernicami
IFLA/UNESCO school library guidelines (2002) glede strukture in prirasta knjižnične zbirke.
Dober razvoj zbirke lahko uresničujemo ob upoštevanju obeh dokumentov, ob omejenih proračunskih sredstvih za šolske knjižnice in sedaj aktualnih varčevalnih ukrepih pa
zasledujmo kvalitativno naravnane cilje. Manifest (2001) pravi, da naj bo dostop do storitev in zbirk utemeljen na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah pri Združenih narodih in
naj ne bo predmet ideološke, politične ali religiozne cenzure ali komercialnih pritiskov.
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Tabela 2: Primerjava med Pravilnikom in Smernicami

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (2003)

IFLA/UNESCO smernice za šolske knjižnice
(2002)

Gradivo v zbirki:

Gradivo v zbirki: šolska knjižnica zagotavlja
dostop do širokega izbora virov, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov za izobraževanje,
informiranost in osebni razvoj. Strokovni delavci v šolskih knjižnicah morajo sodelovati z upravo in učitelji ter tako razvijati skupno politiko
razvoja fondov. Tako zastavljena politika mora
temeljiti na učnem načrtu, posebnih potrebah
in interesih šolske skupnosti in odražati raznolikost družbe zunaj šole.








gradivo v tujih jezikih, ki se poučujejo
na šoli,
ustrezno referenčno gradivo (za različne starosti, 10 % knjižne zbirke),
gradivo, ki nastaja na šoli,
strokovno gradivo s področja pedagogike, metodike, didaktike, sociologije,
psihologije, bibliotekarstva in inf. znanosti,
serijske publikacije – vsa področja z
vsaj enim naslovom ter strokovno,
pedagoško, poljudnoznanstveno periodiko za otroke in mladino.

Osnovnošolska knjižnica ima okvirno 60 %
naslovov leposlovnega in 40 % naslovov strokovnega gradiva.

Poleg tega naj šolska knjižnica nabavlja tudi
gradivo za zabavo in prosti čas, npr. priljubljene
romane, glasbo ipd. Tovrstno gradivo naj knjižnica zbira v sodelovanju z učenci. S tem upošteva njihove interese, pri tem pa sledi etičnim
načelom.
Vsaj 60 % fonda naj predstavljajo strokovni viri,
vezani na učni načrt.

Temeljna knjižnična zbirka naj obsega deset
knjig na učenca. Tudi najmanjša šola naj ima za
zagotavljanje dovolj širokega in uravnovešeneŠolska knjižnica mora imeti najmanj 3000 enot ga knjižnega fonda za vse starosti in sposobnosgradiva za učence in 1000 enot pedagoške in ti ne glede na socialno poreklo vsaj 2500 enot
strokovne literature za strokovne delavce ozi- ustreznega in sodobnega knjižnega gradiva.
roma v šolah, ki imajo več kot 300 učencev,
najmanj 10 knjig na učenca in najmanj 40 knjig Prirast: Nujno je, da zbirko razvijamo v smeri
na strokovnega delavca šole ter ustrezno števi- konstantnega zagotavljanja novih virov, ki so na
lo serijskih publikacij, ki ne sme biti manjše od voljo uporabnikom.
25 tekoče naročenih naslovov.
Elektronski viri in dostop do njih naj bo v skladu
Prirast: 1 knjiga na učenca, 5 knjig na učitelja, z zahtevami učnega načrta, interesi in življenj1 naslov serijskih publikacij letno. Prirast nek- skim stilom uporabnikov. Vključujejo naj dosnjižnega gradiva obsega 10 % skupnega priras- top do interneta, posebnih referenčnih podatkovnih zbirk in zbirk z besedili, pa tudi z izobrata gradiva.
ževanjem povezane programske pakete.

Ob primerjavi obeh dokumentov vidimo, da Pravilnik veliko bolj poudarja kvantitativna
določila. Ta pa za že delujoče šolske knjižnice niso opora za oblikovanje sodobne zbirke,
saj ni nikjer omenjena postavka za financiranje knjižničnih zbirk v naših (osnovno)šolskih
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knjižnicah. Prirast gradiva lahko pomeni tudi prirast starejšega gradiva, ki ga pridobimo z
darovi ali zamenjavo. Doseganje minimalnih standardov, ki jih določa Pravilnik, tudi ne
more biti kazalnik dobrega razvoja zbirke, saj si moramo v šolskih knjižnicah prizadevati,
da jih presegamo. Naš pravilnik v členih o šolskih knjižnicah ne omenja elektronskih virov,
zato sklepamo, da so zajeti k postavki neknjižnega gradiva. 10 % sodobnega neknjižnega
gradiva (CD-ji, DVD-ji, e-viri) je precej nizka postavka. Dejstvo je, da bo v prihodnje tudi na
našem tržišču ponudba elektronskih virov za osnovno šolo naraščala.
IFLA/UNESCO smernice so naravnane bolj kvalitativno. Sicer tudi določajo minimalni
obseg zbirke, vendar poudarjajo, da mora biti gradivo sodobno. Razvoj zbirke naj temelji
na sodelovanju z uporabniki in upoštevanju lokalnega okolja (smernice vključujejo tudi
sodelovanje s splošnimi knjižnicami), večji je poudarek na strokovnih in elektronskih virih.
Organizacije knjižnične zbirke ne zajemajo, prav tako ne govorijo neposredno o odpisovanju knjižničnega gradiva. Slednje je predvideno v poglavju o spremljavi in evalvaciji, ki
med drugim govori o indikatorjih uporabe.

3. 1. 5 Knjižnična zbirka in učenci s težavami pri branju
Šolska zakonodaja omogoča tudi vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne
oblike vzgoje in izobraževanja. V slovenske osnovne šole so vključeni tisti otroci s posebnimi potrebami, ki lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja,
napredovanj in časovne razporeditve pouka. Vsem otrokom s posebnimi potrebami, ki so
usmerjeni v redne osnovne šole, je zagotovljena tudi tedenska dodatna strokovna pomoč.
Zaradi posebnosti svojega primanjkljaja ima marsikateri od teh učencev tudi težave pri
usvajanju branja in posledično pri učenju. Pri premoščanju težav jim lahko pomagamo
tudi s primernimi didaktičnimi materiali in gradivi. Populacija otrok s posebnimi potrebami je zelo raznovrstna, zato potrebuje raznolike oblike pomoči in prilagoditve. Po zakonu
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000; 2006) so otroci s posebnimi potrebami:
otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci,
otroci z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci,
otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjami vedenja in osebnosti, otroci z avtizmom in otroci s pomanjkljivim poznavanjem knjižnega in večinskega
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jezika. Pri otrocih, ki imajo težave z usvajanjem samih jezikovnih struktur, so težave pri
učenju branja navadno bolj izrazite. Ti imajo težave že z zapomnitvijo in priklicem posameznih črk. Težko povezujejo črke v zloge ali besede. Prebranih besed ne povežejo v
povedi, prebranih povedi pa ne v smiselno celoto. Ne razumejo metafor in težko izluščijo
sporočilo umetnostnega besedila. Večinoma se branju izmikajo, zato potrebujejo veliko
spodbud in prilagoditev, ki bi jim branje olajšale, ga naredile bolj sprejemljivega in vzbudile njihovo radovednost do novih vsebin. Smernice za lažje berljivo gradivo (2007) in
Smernice za osebe z disleksijo (2007) naj bi spodbudile izdajanje lažje berljivega gradiva
ter postale vir koristnih informacij za urejanje in razširjanje tega gradiva. V prilagajanje
besedil (beril) naj bi se vključile skupine slavistov, defektologov in drugih učiteljev (npr.
razrednega pouka). V omenjenih smernicah lahko najdemo veliko koristnih nasvetov in
napotkov za pripravo besedil za lažje branje. Hkrati pa so knjižničarjem lahko vodilo za
vključitev takega gradiva v zbirko, saj se v zadnjem času taka leposlovna dela že pojavljajo
na tržišču. Pri njihovem prepoznavanju igrajo ključno vlogo naslednje lastnosti: preprost
jezik; kratka, a zanimiva zgodba; ilustracije, ki nazorno prikazujejo to, o čemer govori
besedilo; besedilo naj bo postavljeno pod ilustracijami, tiskano v stolpcih, črke morajo biti
dovolj velike in razločne (14 p), robovi so široki in presledki med vrsticami veliki. Vsaka
posamezna poved mora stati v eni vrsti in vsaka beseda bi se morala deliti na mestu, kjer
se v govoru pojavlja naravni presledek. Površina papirja naj bo mat, tisk pa kontrasten.
Prilagojena besedila v knjižni obliki morajo biti na pogled privlačna. Knjiga, prilagojena za
lažje branje, mora imeti videz »prave knjige« (Smernice za lažje ..., 2007).
Knjižnice imajo na področju zagotavljanja lažje berljivega gradiva ključno vlogo. Za te skupine otrok lahko lažje berljivo gradivo predstavlja reševanje težav zaradi omejenih bralnih
zmožnosti in koristno vajo na poti do branja.

3. 2 Dokument o nabavni politiki
Pisni dokument o nabavni politiki ni nadomestek samega izbora, ampak predstavlja
ogrodje s parametri, v okviru katerih delujejo knjižničarji in uporabniki knjižnice. Je orodje
za izbor gradiva, hkrati pa opisuje trenutno stanje zbirke in dolgoročne ter kratkoročne
prioritete pri izgradnji knjižnične zbirke (Leščid in Majstorovid, 2009). Seškova (2009) piše,
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da je izgradnja knjižnične zbirke bolj sistematična in transparentnejša, pa tudi racionalnejša, kadar so vsi postopki nabave in nabavna politika zapisani v dokumentu, ki je vsem javno dostopen. Notranja in zunanja javnost lahko vsak trenutek preverita, kaj knjižnica zbira
in česa ne. Brez javno dostopnega pisnega dokumenta o nabavni politiki se lahko knjižničar znajde v položaju, ko bo posamezen uporabnik zaradi svojih interesov zahteval izločitev ali uvrstitev določenega gradiva v knjižnično zbirko. Ob predložitvi dokumenta pa tudi
uporabniki razumejo, da veljajo za vse enaka pravila in da knjižničarjev izbor ni subjektiven ali morda celo vsak dan drugačen. Hkrati pa je tudi pripomoček za knjižničarje, ki prevzamejo vodenje zbirk in nabave za svojimi predhodniki.
Zakonodaja, ki sem jo predstavila v prejšnjih poglavjih, določa temeljna izhodišča za
izbor gradiva, natančnejše smernice pa je treba določiti v dokumentu o nabavni politiki, ki
ga pripravi vsaka knjižnica za svojo knjižnično zbirko.
IFLA je leta 2001 znotraj svoje Sekcije za nabavo in izgradnjo knjižnične zbirke izdala
smernice za oblikovanje nabavne politike in s tem zapolnila vrzel pomanjkanja navodil za
knjižničarje pri tem pomembnem področju delovanja. Na tem mestu samo omenjam
osem elementov, ki naj bi jih pisni dokument o nabavni politiki vseboval. Ti so: uvod, splošna izhodišča, opis posebnih izhodišč, vsebinska področja, metode vrednotenja, kazalniki
globine zbirke, kode za jezike in implementacija politike in program revizije (Guidelines for
a collection development …, 2001). Na osnovi IFLA smernic za šolske knjižnice, Manifesta
za šolske knjižnice, finskih smernic z naslovom A good school library (Frantsi, Kolu, Salminen, 2002) ter naše zakonodaje, je v študijskih skupinah za knjižnično dejavnost Zavoda za
šolstvo RS nastal Dokument o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske knjižnice (Steinbuch in Bratuša, 2009). Vanje so bili vključeni tudi predlogi udeležencev študijskih skupin. Dokument vsebuje štiri poglavja.
Uvod in splošna izhodišča (1. poglavje) predstavijo namen in cilje nabavne politike, ter
komu so smernice namenjene. 2. poglavje opisuje področja knjižnične zbirke. Tu upoštevamo obvezni in razširjeni program šole, poučne knjige za različno starost in razvojno stopnjo učencev, ilustrirane, kakor tudi učbenike, vaje in delovne zvezke za učenje in samostojno reševanje nalog; primeren izbor referenčnega gradiva različnih težavnostnih stopenj
(splošne in strokovne enciklopedije za otroke in mladino, leksikoni, slovarji, priročniki in
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drugo gradivo); literaturo za spodbujanje branja – leposlovne knjige, še zlasti morajo biti
zagotovljena gradiva za obvezno domače branje, bralno značko in druga besedila, ki učence spodbujajo k branju. Sem sodijo razne zbirke zgodbic, pravljic, pripovedk, pesmi, primernih za različne starostne skupine; klasiki in temeljna mladinska dela, predvsem z
novejšo tematiko, ki zanima mlade in z novejšimi avtorji. Pri tem obvezno upoštevamo vse
uporabnike, tudi tiste s posebnimi potrebami; gradiva v tujih jezikih, ki se poučujejo na
šoli (leposlovna, pa tudi poučna dela za učenje jezika) in v jezikih učencev z migracijskim
ozadjem; pedagoško in psihološko literaturo za učitelje, tudi drugo strokovno literaturo,
lahko tudi za starše.
3. poglavje predstavi posebnosti knjižnične zbirke, kjer so našteta izhodišča za razvoj knjižnične zbirke. Ta izhodišča so: uporabniki (število učencev, strokovnih in drugih delavcev
šole, priseljencev, učencev s posebnimi potrebami, Romi); vrste publikacij: monografije,
različno knjižno gradivo (npr. stripi, brošure, poročila, zborniki, letopisi), serijske publikacije (časniki in časopisi, ki so namenjeni različnemu branju in razvijanju jezikovnih spretnosti, tudi periodika v tujih jezikih, različne vrste neknjižnega gradiva, ki ga uporabljamo pri
pouku ali v knjižnici; posebne zbirke npr. domoznanske, lastne izdaje (glasila, izdelki učencev), knjige lokalnih avtorjev itd.; opremo za uporabo in strokovno obdelavo neknjižnega
gradiva; dostop do interneta in različnih podatkovnih zbirk za mladino in otroke; obseg in
globino zbirke glede na Pravilnik (2003). Določimo lahko tudi omejitve: opredelimo gradivo, ki ne sodi v knjižnico (zastarelo, prezahtevno) in opredelimo darove, način sprejemanja darov in zapišemo, da postane dar last knjižnice, ki lahko z njim samostojno razpolaga.
4. poglavje se nanaša na realizacijo (pridobivanje knjižničnega gradiva). Opisuje kriterije
in orodja za izbor in pridobivanje knjižničnega gradiva, ki jih bom predstavila v naslednjem
poglavju.
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4 IZGRADNJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE
Sodobna bibliotekarska znanost označuje izgradnjo knjižničnih zbirk (angl. collection
development) kot dolgoročen proces, katerega končni rezultat so relevantni knjižnični
fondi. Proces zato, ker je njegov cilj v daljšem časovnem obdobju na jasnih teoretičnih
izhodiščih zgraditi vsebinsko zaokrožen fond knjižnice. Knjižnica gradiva ne pridobiva le za
trenutne potrebe, temveč skuša zgraditi zbirke, ki dolgoročno ustrezajo namenu knjižnice.
Vsebinski obseg gradiva izhaja iz razlogov, zaradi katerih je bila knjižnica ustanovljena in je
v grobem določen z vrsto knjižnice ter potrebami njenih potencialnih uporabnikov. Izvedba teh izhodišč v praksi pa je odvisna od konkretnega družbenega okolja, ekonomskih
pogojev, v katerih knjižnica deluje, zakonodaje ter uveljavljenih praks pri obdelavi gradiva.
Izgradnja knjižničnih zbirk je temeljna naloga knjižnic, saj so ustrezne zbirke prvi pogoj za
uresničevanje njihovega poslanstva. Sestavljajo ga dejavnosti, povezane z izborom in
nabavo gradiva, tehničnega opremljanja gradiva, inventarizacijo in izločanjem (Kodrič
Dačid, 2007). Potekajo v daljšem časovnem obdobju. Rampihova (2010) navaja, da sta
permanentna procesa znotraj izgradnje knjižničnih zbirk ugotavljanje informacijskih potreb uporabnikov in analiza uporabe knjižnične zbirke. Te naloge zahtevajo hitro in dejavno
odzivanje knjižnic na izzive spreminjajočega se okolja.
Poslanstvo šolske knjižnice je, da »nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki
informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih. Knjižnično osebje podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo
in metode dela. Dokazano je, da učenci dosegajo višje nivoje pismenosti, branja, učenja,
reševanja problemov ter informacijske in komunikacijske spretnosti, kadar knjižničarji in
učitelji delujejo skupaj. Storitve šolskih knjižnic morajo biti enakopravno zagotovljene
vsem članom šolske skupnosti, ne glede na starost, raso, spol, religijo, narodnost, jezik,
strokovni ali socialni status. Posebne storitve in gradiva morajo biti zagotovljena tistim, ki
ne morejo uporabljati rednih knjižničnih storitev in gradiv. Dostop do storitev in zbirk naj
bo utemeljen na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah pri Združenih narodih in naj ne
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bo predmet ideološke, politične ali religiozne cenzure ali komercialnih pritiskov« (Manifest, 2001).
V primerjavi z drugimi knjižnicami je za osnovnošolsko knjižnico značilno, da njen uporabnik še ni formiran bralec in da je oblikovanje bralnih potreb in navad ter razvijanje potrebe po knjigi kot viru znanja in duhovne kulture vztrajno in inventivno pedagoško delo
(Podgoršek, 2009). Zadostna finančna sredstva so osnovni pogoj za razvijanje zbirke v šolski knjižnici. Posodobljena knjižnična zbirka prav tako pripomore k motivaciji osnovnošolcev za branje in razvijanje različnih vrst pismenosti, med katerimi v zadnjih letih pedagogi
še posebej poudarjajo bralno pismenost. Doupona Horvatova (2011) v razlagi mednarodnih raziskav bralne pismenosti PIRLS navaja, da je bralna pismenost odvisna od kulturnega
kapitala otrokovega okolja. Bolj, ko je otrok izpostavljen dražljajem, ki od njega zahtevajo
uporabo pismenosti, bolj pismen postaja. Velike razlike pa obstajajo ne samo med otroki,
temveč tudi med šolami. Pričakovani dosežek šole, ki ga določajo dejavniki kulturnega
kapitala, presegajo šole, ki do vseh otrok gojijo visoka pričakovanja. Kljub dobremu delu
pa nekatere šole nimajo potrebnega materialnega zaledja, s katerim bi ustvarjale dovolj
dražljajev za nenehno izboljševanje bralne pismenosti. Dobro založene knjižnice so npr.
značilne za tista okolja, kjer imajo otroci tudi doma na voljo veliko knjig.
O izgradnji šolskih knjižničnih zbirk (predvsem za višješolske in srednješolske) je bilo v
zadnjih desetletjih izvedenih nekaj raziskav, največ za severnoameriške šolske knjižnice.
Gre za študije o upravljanju in gradnji zbirk, ki se osredotočajo na kvalitativne analize glede procesa vrednotenja, vpliva tehnologije in potreb po sodelovanju med osebjem v šoli.
E. Greenan je v letih 2000 in 2001 izvedla akcijsko raziskavo, s katero je v proces izgradnje
zbirke v svoji šolski knjižnici vključila zaposlene in vodstvo šole. Ob njenem prihodu v novo
delovno okolje – knjižnico Parkside Elementary school (Kanada), se je najprej seznanila s
projekti in dejavnostmi, ki so potekali v šoli, hkrati pa je zaznala, da se šolska knjižnica in
njena zbirka premalo vključujeta v življenje in delo na šoli.
Zbirka leposlovja je bila precej zastarela, zbirka poučnega gradiva je imela veliko vrzeli
glede tematike in dotoka svežega gradiva. Po enem letu dela je bila razočarana, saj učenci
knjižnice niso videli kot mesta, ki bi zadovoljevalo njihove informacijske potrebe in potrebe po prostočasnem branju. Odločila se je, da bo z načrtom nabavne politike nadgradila
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zbirko in v ta proces vključila tudi šolsko skupnost. Po začetnih ugotovitvah glede zbirke se
je odločila za pomoč deželnega svetovalca za šolske knjižnice, pridobila je podporo in
pomoč ravnateljice za projekt izgradnje zbirke.
V prvem letu raziskave je z neformalnim kvantitativnim in kvalitativnim vrednotenjem
ocenjevala kroženje gradiva. Z vodstvom šole se je odločila za začetek odpisovanja gradiva, v katerega je vključila tudi zaposlene na šoli. S smernicami za odpis gradiva je seznanila učitelje, tako da so bolje razumeli proces deselekcije. Z njihovo pomočjo je bila zbirka
prečiščena in približno 25 % zbirke odstranjene. S pomočjo prostovoljcev so očistili tudi
zapise v računalniški bazi.
V drugem letu svoje raziskave je nadaljevala z delom izboljševanja knjižnične zbirke.
Kanadska zakonodaja šolam nalaga, da v svoje načrtovanje implementirajo politiko in postopke, skladne s smernicami in omogočijo minimalen proračun 10 dolarjev na učenca za
dolgoročen razvoj knjižnične zbirke. V ta namen so na šoli ustanovili združenje Parkside
school Library centre z mandatom za oblikovanje načrta za izgradnjo knjižničnih zbirk v
osnovnošolskih knjižnicah. To združenje je sestavljalo 20 % šolskega osebja, zunanji strokovnjak, administrator in šolska knjižničarka (avtorica raziskave).
Med šolskim letom je potekala tudi kvantitativna in kvalitativna evalvacija glede izposoje
gradiva in kroženja zbirke, saj je svetovalec za šolske knjižnice predlagal dodaten odpis
gradiva. Kvantitativni podatki so se zbirali v statistiki računalniško vodene izposoje v sistemu, kot tudi s pomočjo Loertscherjeve2 strategije načrtovanja zbirke in njeno ovrednotenje. Statistika je pokazala, kateri deli zbirke so najbolj razviti, posodobljeni in najbolj
pogosto uporabljani. Metoda primerjave kroženja gradiva, ki ni odvisna od števila izvodov
posameznega dela zbirke, se je izdelala s pomočjo relativnega faktorja uporabe. Mnenja
in potrebe uporabnikov je Greenanova pridobila z raziskavo med učenci in učitelji. Glede
na rezultate se je združenje odločilo za promocijo branja med starši in učenci z različnimi
dejavnostmi v šolski knjižnici ter nakupom knjig z dodanimi zvočnimi zapisi za mlajše
2

David V. Loertscher : Collection mapping in the lmc.
Diplomiral na University of Washington in doktoriral na Indiana University. Delo šolskega knjižničarja je opravljal na primarni
in sekundarni stopnji izobraževanja, ter predaval na Purdue University, The University of Arkansas, The University of Oklahoma, sedaj je profesor na School of Library and Information Science na San Jose State University. Bil je urednik revije
Libraries Unlimited in predsednik združenja ameriških šolskih knjižnic, sedaj pa predseduje založbi Hi Willow Research &
Publishing (distribuira jo LMC Source na www.lmcsource.com). Na svoji spletni strani Davidvl.org objavlja strokovne članke,
ki se nanašajo na šolske knjižnice.
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osnovnošolce. Rezultati raziskave za učitelje so pokazali, kaj potrebujejo za izvajanje programov in učnih načrtov in so jih združili z rezultati raziskave kurikula. To je vodilo k oblikovanju načrta za nabavo. V pomoč pri iskanju gradiva in za izboljšanje dostopa na policah
za uporabnike je Greenanova začela v računalniški katalog vnašati gesla. To šolsko leto se
je gradivo v obtoku povečalo za 44,2 %, kljub zmanjšanju količine gradiva zaradi odpisa.
Področja z visoko stopnjo izposoje so pokazala, da ti deli zbirke potrebujejo širitev, medtem ko deli z nizko stopnjo izposoje potrebujejo odpis ali pa boljšo promocijo. Te informacije pa bodo vplivale na oblikovanje nabavne politike v prihodnjem šolskem letu. Akcijska
raziskava, opisana v tem članku, se je nanašala na tiskano gradivo, medtem ko je za neknjižno gradivo načrtovana nova raziskava. O izsledkih raziskave in načrtih za gradnjo zbirke so bili obveščeni vsi zaposleni na tej kanadski osnovni šoli. Pokazal se je pozitiven vpliv
vseh opisanih dejavnosti in prizadevanj, saj so člani šolske skupnosti izrazili velik interes za
delovanje šolske knjižnice. Dobra komunikacija in strategije za spodbujanje uporabe knjižnice so privedle tudi do donacije za nabavo knjižničnega gradiva.
Največja korist sodelovalnega načrtovanja knjižnične zbirke je, da šolska skupnost knjižnice ne vidi kot rezultat odgovornosti samo ene osebe. Razvoj knjižnične zbirke postane
skupna skrb, saj vsi člani šolske skupnosti potrebujejo in uporabljajo vire iz šolske knjižnice.

4. 1 Izbor gradiva
Ključ za uspešno delovanje osnovnošolske knjižnice je izbor ustreznih naslovov – virov.
Knjižnično gradivo izbira knjižničar, ki je strokovnjak za pridobivanje in organizacijo informacij v sodelovanju s strokovnimi aktivi oziroma strokovnimi delavci, z vodstvom šole,
učenci ter starši. Tako izbrani viri bodo mlade uporabnike motivirali k uporabi knjižničnega gradiva za vseživljenjsko učenje, spodbujali njihovo motiviranost za raziskovanje, radovednost in domišljijo. Učitelji bodo knjižnico uporabljali za svojo osebno in profesionalno
rast, z ustreznimi viri obogatili in nadgradili učne ure in sodelovali s knjižničarjem pri načrtovanju bibliopedagoških ur.
V Dokumentu o nabavni politiki – smernicah za osnovnošolske knjižnice (2009) so za
izbor knjižničnega gradiva navedena naslednja merila:
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merilo uporabnosti (prednost imajo gradiva, ki so namenjena učenju in poučevanju);

-

vsebinsko merilo (kakšna je zanesljivost, relevantnost in aktualnost gradiva, kakšno dodano vrednost doda obstoječi zbirki; ali je gradivo zanimivo z vidika uporabnika itd.);

-

merilo šole (ali gradivo podpira cilje šole in kako, ali je povezano s predmetnikom
in učnim načrtom, kako gradivo dopolnjuje knjižnično zbirko po vsebini in kakovosti);

-

merilo uporabnika (ali gradivo upošteva starostni vidik, razvojno in socialno stopnjo otrok, ali upošteva stopnjo znanja in strategije, ki so potrebne za učenje);

-

merilo primernosti (kakšen ugled ima izdajatelj, založnik, avtor, kakšen je videz in
likovna oprema knjige, ali je pomembno, da je gradivo dostopno v šolski knjižnici,
kje je še dostopno);

-

cenovno merilo (kakšen je razlog za pridobitev gradiva, ali je gradivo nujno, primerljivost cene in dostopnosti gradiva).

Knjižničar mora biti dobro seznanjen s ponudbo knjižnega tržišča, da lahko izbira najustreznejše gradivo za svojo zbirko. Vire informacij o gradivu najde v reklamnih katalogih
založb in knjigarn, v bibliografijah, ob obiskih knjigarn, knjižnih sejmov, pisnih ponudb,
ponudb po telefonu, elektronski pošti – spletnih obvestilih s strani založb in zastopnikov,
oglednih izvodih, ki jih dostavijo zastopniki, ocenah v dnevnem oziroma periodičnem tisku
(tudi predstavitve novih knjig v otroških revijah npr. PIL, Kekec, NG junior, Ciciban) – publikacijah Zavoda za šolstvo in izobraževalnih društev, tematskih in priporočilnih seznamih
za branje. Zadnji so zelo priljubljeno orodje za izbor primernega gradiva v šolskih knjižnicah. Sodelavci Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni
knjižnici Ljubljana vsako leto izdelajo tematski in priporočilni seznam knjig za mladino. Gre
za pregled celoletne produkcije, ki jo statistično obdelajo in razvrstijo po različnih merilih.
Upoštevajo zlasti merilo kakovosti, primernosti knjig glede na otrokovo starost, bralno
usposobljenost in motiviranost za branje, predvsem pa merilo različnih bralnih interesov
in potreb. Najboljše iz celoletne knjižne bere poimenujejo »zlate hruške«, ki jih predstavi-
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jo s kratkim povzetkom (anotacijami) vsebin. Priporočilni seznami vsebujejo tudi kazala, ki
zbirajo in zaokrožajo uporabnost seznama: imensko kazalo, naslovno kazalo, postavitveno
kazalo, stopenjsko kazalo in predmetno kazalo.

Slika 2: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig (vir: http://www.bralnaznacka.si/)

Priporočamo Ne priporočamo Neocenjeno

Slika 3: Knjigometer (vir: http://www.mklj.si/index.php/projekti/nacionalni-projekti/knjigometer)
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Slika 4: Revija Bukla (vir: http://www.bukla.si/index.php?action=about)

Pri izboru gradiva se bomo slovenski šolski knjižničarji vedno bolj srečevali tudi s ponudbo e-knjig. Te so postale resničnost in bralci se soočajo z novimi načini branja: s pomočjo
PC-jev, na e-bralnikih, tabličnih računalnikih, pametnih telefonih ali prenosnikih. V sosednjih državah je trg za ponudbo že poskrbel (Zamida, 2012), v Sloveniji pa možnost izposoje
e-knjig do tega leta še ni bila opravljena. Razlog je bil v neizoblikovani strategiji na institucionalni ravni, ki bi e-knjige čim hitreje in številčnejše prinesla v slovenske knjižnice, ob
tem pa k čim hitreje rastoči ponudbi e-knjig spodbudila tudi založnike. Na založniškem
področju je marca 2013 prve korake naredila Študentska založba s projektom Biblos, ki
predstavlja prvi slovenski poizkus za prodajo in izposojo e-knjig v slovenščini. Sedaj pri
projektu v testni fazi sodeluje 10 slovenskih splošnih knjižnic, vključenih v COBISS.
Pedagoško literaturo v obliki e-knjig lahko trenutno najdemo v digitalni knjižnici Zavoda
za šolstvo RS in Pedagoškega inštituta, večje založbe ponujajo tudi že elektronska gradiva
za pouk, glede leposlovja pa je ponudba še precej skopa. M. Ločniškar – Fidler (2012)
izpostavlja v svojem članku založbo Genija, ki ponuja med drugimi tudi 56 prosto dostopnih del slovenskih klasikov. Med njimi so avtorji, ki jih učenci in dijaki berejo za domače
branje. Prve korake v tej smeri pa je začela tudi naša največja založba Mladinska knjiga.
Glede na bralne navade fantov in njihovo zanimanje za tehnične pripomočke pri branju,
šolski knjižničarji razmišljamo tudi o spodbujanju drugačnega branja.
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4. 2 Ovrednotenje zbirke
Vrednôtenje knjížnične zbírke (evalvacija knjižničnega fonda) je »ocenjevanje kakovosti,
strokovne pomembnosti in primernosti knjižnične zbirke za določeno knjižnico glede na
standarde in priporočila, njeno poslanstvo in potrebe knjižničnih uporabnikov«. Vrednotenje knjižnične zbirke je zadnji element v procesu nabavne politike, rezultate vrednotenja pa mora knjižnica primerjati s tem, kar je zapisala v dokumentu o nabavni politiki.Namen vrednotenja knjižnične zbirke (Clayton in Gorman, 2007) je v razumevanju
obsega, globine in uporabnosti knjižnične zbirke, v pripravi smernic za izgradnjo knjižnične
zbirke, v pomoči pri pripravi nabavne politike, merjenju učinkovitosti nabavne politike,
determiniranju primernosti in kakovosti knjižnične zbirke, odpravi nesorazmerij v knjižnični zbirki, osredotočanju na finančne in človeške vire, dokazovanju, da so zahtevki po
povečanih sredstvih za knjižnično gradivo upravičeni, v ugotavljanju močnih in šibkih področij knjižnične zbirke in preverjanju potreb po odpisu in nadzoru nad knjižnično zbirko.
Metode in tehnike vrednotenja zbirke delimo na dve večji področji: na usmerjenost v
knjižnično zbirko (ugotavljanje obsega in vsebine zbirke) ter na usmerjenost k uporabniku
(pridobivanje informacij s strani uporabnikov o uporabi zbirke in pričakovanjih, študije
uporabnikov). Vendar pa strokovnjaki ugotavljajo, da uporaba samo ene od obeh usmeritev ne daje pravih rezultatov in da je potrebna kombinacija obeh, kar lahko prepoznamo
kot tretjo usmeritev. Slednja predstavlja način vrednotenja, pri katerem knjižničarji uporabijo tako kvantitativne kot kvalitativne metode raziskovanja, na primer statistične podatke o knjižnični zbirki ali o njenem delu povezujejo z rezultati, ki so jih pridobili z merjenjem zadovoljstva uporabnikov.
Kakovost šolskih knjižnic je neločljivo povezana s kakovostjo izobraževanja. V evalvaciji
knjižnične zbirke knjižničar izbere kazalce za evalvacijo in na podlagi teh zbira podatke.
Verličeva (2004) navaja, da kazalce lahko uporabimo za različna področja:
-

uporabo (informacijska pismenost, kompetence učencev in učiteljev, dostopnost
virov);

-

financiranje in tehnologija;

-

upravljanje;
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storitve;

-

osebje knjižnice.

Mere izložkov (outputov) za šolske knjižnice so navedene v delu Bradburnove, ki jih
povzema tudi Verličeva v svoji raziskavi (Bradburn, 1999 v Verlič, 2004). Podrobno opisuje
način zbiranja podatkov, način izračuna posameznih mer ter tudi okoliščine njihove uporabe in uspešne interpretacije, priloženi so tudi obrazci za zbiranje podatkov. Output
mere so razdeljene v dve skupini: v mere uporabe in mere razpoložljivosti. Pod Mere uporabe ločuje spet dve področji: a. mere uporabe knjižnice oziroma medijskega centra in b.
mere uporabe gradiva.
Pod točko a. so našteti naslednji kazalci: 1. Število obiskov razredov v knjižnici na dan
(število obiskov delimo s številom delovnih dni v tednu, običajno s 5); 2. Število obiskov
razredov v knjižnici na šolsko uro (št. obiskov razredov na dan delimo s številom ur v šolskem dnevu); 3. Število obiskov učencev v knjižnici na dan (št. obiskov učencev delimo s
številom delovnih dni v tednu); 4. Število obiskov učencev v knjižnici na šolsko uro (število
obiskov učencev na dan delimo s številom ur v šolskem dnevu).
Pod točko b. imamo naslednje kazalce: 5. Delež izposoje (kroženja gradiva) na učenca ali
učitelja (število izposojenih enot na leto delimo s številom vseh učencev ali učiteljev); 6.
Delež uporabe gradiva v knjižnici/čitalnici (število uporabljenih enot v knjižnici/čitalnici na
leto delimo s številom vpletenih učencev ali učiteljev); 7. Delež zadetkov elektronskih
virov (statistika uporabe posameznih programov ali delovnih postaj v knjižnici); 8. Obrat
gradiva (število izposojenih enot in uporabljenih enot v knjižnici seštejemo in vsoto delimo s številom enot v zbirki); 9. Delež uporabe pohištva in opreme; 10. Delež zahtevkov po
podpori učnega načrta na teden (število zahtevkov s strani učitelja delimo s številom vseh
učiteljev).
V skupini Mere dostopnosti – dosegljivosti so kazalci razdeljeni na naslednja področja:
a. mere dostopnosti virov, b. mere dostopnosti knjižničarja in c. mere poučevanja osebja
šole. Na knjižnično zbirko se nanašajo kazalci pod točko a., ki so: 11. Potencialni delež
podpore učnemu načrtu (število enot na voljo v zbirki delimo s številom enot, potrebnih
za učno uro ali predmet); 12. Delež podpore učnemu načrtu (število enot v zbirki, ki podpirajo učni načrt, delimo s številom enot, ki so jih iskali učenci/učitelji za delo); 13. Delež
samostojnega branja/informacijski delež (število najdenih enot delimo s številom enot, ki
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so jih iskali učenci); delež uspešnosti iskanja online virov (število uspešnih iskanj informacij /gradiva delimo s številom vseh iskanj).
Seveda so nekateri kazalniki za naše šolske knjižnice neuporabni, saj se v posameznih
segmentih precej razlikujejo od ameriških šolskih knjižnic (npr. opremljenost knjižnic, razporeditev dela in znanja naših knjižničarjev, ponudba e-virov, financiranje in druge sistemske rešitve pri delovanju šolskih knjižnic).
Drugi način evalvacije pa je primerjanje s standardi, vendar v Sloveniji novih standardov
za področje šolskih knjižnic nimamo sprejetih. Mednarodni standard ISO 11620:1998 je
poenotil metodologijo zbiranja in analiziranja podatkov in je tudi nastal zaradi potrebe po
poenotenju terminologije, metodologije in opisov posameznih kazalcev, ki so bili izbrani
za splošno uporabo v različnih vrstah knjižnic. Šolskim knjižnicam danes najbolj znani
standardi so ameriški Information power: Building Partnership for learning (1998), ki so
bili predstavljeni in prevedeni v slovenščino v reviji Knjižnica (Bon, 2000). Nanašajo se na
informacijsko pismenost učencev. Poleg teh imamo v mednarodnih IFLA/UNESCO smernicah za šolske knjižnice (2002) v poglavju o evalvaciji zapisanih 20 kazalcev uspešnosti
delovanja šolske knjižnice. V smernicah so samo našteti, za njihovo pravilno uporabo pa bi
potrebovali še natančnejša navodila in podrobnejše opise metod. Prikazani so v Tabeli 3.

Procesa nabave in vrednotenja knjižnične zbirke sta med seboj tesno prepletena in se
nikoli ne izključujeta. Kot je nabavna politika ena najpomembnejših strokovnih in poslovnih dejavnosti knjižnice, je vrednotenje knjižnične zbirke poglavitni kazalec, kako uspešna je knjižnica pri udejanjanju poslanstva in vizije, kako zadovoljuje potrebe okolja in ali
se dovolj fleksibilno odziva na vse spremembe. Mejnika, kjer se konča nabavna politika
in začne vrednotenje knjižnične zbirke, skoraj ni mogoče postaviti (Rampih, 2010).
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Tabela 3: IFLA/UNESCO kazalci uspešnosti (povzeto po Verlič, Z., 2004)
I. Kazalci uporabe
1. Izposoja na člana šolske skupnosti (ločeno za učenca in za člana osebja šole)
2. Skupno število obiskov na člana šolske skupnosti (ločeno za učenca in za člana osebja šole)
3. Izposoja na enoto (t. j. obrat virov)
4. Izposoja na uro odprtosti (v času šolskih ur pouka in po pouku)
5. Število referenčnih vprašanj na člana šolske skupnosti
6. Uporaba računalnikov in on-line informacijskih virov
II. Kazalci virov
1. Skupno število knjižne zaloge na člana šolske skupnosti
2. Zagotovitev terminalov/osebnih računalnikov na člana šolske skupnosti
3. Zagotovitev računalnikov z online dostopom na člana šolske skupnosti
III. Kazalci človeških virov
1. Delež polno zaposlenega osebja (ekvivalent polne zaposlitve, EPZ) glede na člane šolske skupnosti
2. Delež polno zaposlenega osebja (EPZ) glede na knjižnično uporabo
IV. Kazalci kakovosti
1. Ankete zadovoljstva uporabnikov
2. Skupine za osredotočanje (focus groups)
3. Konzultacijske dejavnosti
V. Kazalci stroškov /cene
1. Stroški enote za naloge, storitve in dejavnosti
2. Stroški osebja na nalogo (npr. izposojo knjig)
3. Skupni stroški knjižnice na člana šolske skupnosti
4. Skupni stroški knjižnice, izraženi v odstotku od skupnega šolskega proračuna
5. Stroški za vire, izraženi v odstotku od celotnih stroškov knjižnice
VI. Primerjalni kazalci
1. Statistični podatki za primerjanje (benchmark) z drugimi relevantnimi in primerljivimi knjižničnimi storitvami na
drugih šolah s podobno velikostjo in značilnostmi (IFLA/UNESCO, 2002, str. 4-5)
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5 RAZISKAVA O NABAVNI POLITIKI V OSNOVNOŠOLSKIH
KNJIŽNICAH
5. 1 OPREDELITEV PROBLEMA
Oblikovanje nabavne politike v osnovnošolski knjižnici vključuje različne elemente. Sledi
poslanstvu in ciljem šole, potrebam, pričakovanjem in zahtevam strokovnih delavcev,
učencev in drugih uporabnikov ter zakonskim predpisom in smernicam. V sodelovanju z
vodstvom šole mora knjižničar zagotavljati ustrezen delež šolskega proračuna za razvoj
fonda. Prirast gradiva je določen v zakonskih predpisih, vendar je realna situacija odvisna
predvsem od finančnih pogojev. Zaradi vseh navedenih dejavnikov je oblikovanje nabave
in nabavne politike v osnovnošolski knjižnici zahtevno in občutljivo področje, od šolskega
knjižničarja pa zahteva veliko strokovnosti, odgovornosti in preudarnosti. Prav tako pa
tudi dobro sodelovanje z vodstvom šole.
Z raziskavo želim ugotoviti, v kolikšni meri se šolski knjižničarji pri nabavljanju gradiva
opirajo na različne veljavne dokumente, vključno s smernicami za osnovnošolske knjižnice
(Steinbuch in Bratuša, 2009), ali imajo izdelane svoje dokumente o nabavni politiki, kako
je zastavljena nabavna politika v šolskih knjižnicah, kdo jo vodi, ali ugotavljajo uspešnost
nabave, kolikšna je višina finančnih sredstev in iz katerih finančnih virov namenjajo sredstva za nabavo gradiva, kakšen je prirast gradiva, ali bi izdelan dokument o nabavni politiki
pozitivno vplival na gradnjo knjižnične zbirke ter kakšen je odnos ravnatelja (vodstva šole)
do vloge šolske knjižnice nasploh.
Nekatere rezultate bom v razpravi tudi primerjala z rezultati, dobljenimi v podobni raziskavi, ki je bila izvedena pred štirinajstimi leti (Sušec, 1999). Primerjava rezultatov bo
pokazala, ali je dokument o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske knjižnice (Steinbuch in Bratuša, 2009) pozitivno vplival na nabavo in pomagal pri oblikovanju nabavne
politike posamezne osnovnošolske knjižnice. Rezultati bodo uporabni tudi za vrednotenje
dela in pomena osnovnošolskih knjižnic.
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5. 2 HIPOTEZE
1. Osnovnošolski knjižničarji se pri izgradnji knjižnične zbirke ravnajo po veljavni zakonodaji in strokovnih smernicah, ki veljajo za delovanje šolskih knjižnic.
2. Večina pozna dokument o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske knjižnice in ima
na njegovi osnovi izdelan lasten dokument.
3. Nabavna politika v osnovnošolskih knjižnicah je zastavljena kratkoročno in je ne oblikuje posebna nabavna komisija.
4. Sistematične analize o informacijskih potrebah uporabnikov šolske knjižnice ne izvajajo,
medtem ko uspešnost nabavne politike spremljajo.
5. Na večjih šolah imajo knjižničarji na voljo več sredstev in virov za vodenje nabavne politike, kot na manjših šolah.
6. Osnovnošolske knjižnice, ki dosegajo normative glede prirasta knjižničnega gradiva, za
nabavo gradiva pridobivajo sredstva iz različnih virov (npr. šolskega sklada, od lokalne
skupnosti).
7. Ravnatelj knjižničarjem z daljšim stažem v šolski knjižnici bolj dopušča avtonomijo glede
vodenja nabavne politike, kot tistim s krajšim stažem.

5. 3 METODOLOGIJA
Prvo pilotsko anketiranje, s katerim sem preverjala razumljivost vprašalnika, sem izvedla junija 2012 v petih šolskih knjižnicah. Načrtovano anketo pa sem izvedla po poletnih
počitnicah, v oktobru 2012. Povabilo k sodelovanju pri raziskavi sem posredovala vsem
vodjem študijskih skupin, odzvalo se jih je šest od dvanajstih (50 %). Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika kot instrumenta ankete, analize vsebine odgovorov anketirancev in analize statističnih podatkov. Anonimni anketni vprašalnik je zajemal
25 vprašanj zaprtega, izbirnega in odprtega tipa, na katera so anketiranci odgovarjali pisno. Vodje študijskih skupin so ankete razdelili tistim knjižničarjem, ki so se udeležili srečanj študijskih skupin za osnovnošolske knjižničarje. Vrnjenih je bilo 115 anket od 180 (64
%).
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Pri izvedbi (razdeljevanju vprašalnikov in zbiranju izpolnjenih anket) mi je priskočila na
pomoč tudi svetovalka za knjižnično dejavnost na Zavodu za šolstvo RS. Vzorec je zajemal
osnovnošolske knjižnice po različnih območnih enotah Zavoda za šolstvo.

6 REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA
Pri prvem sklopu vprašanj (od 1. do 5.) sem od anketirancev pridobila posamezne statistične podatke o številu učencev (velikosti šole) in velikosti knjižnične zbirke. Naslednji
sklop vprašanj (od 6. do 8.) se je nanašal na uporabo različnih dokumentov, ki jih knjižničarji upoštevajo pri izgradnji knjižnične zbirke, vprašanja od številke 8 do 13 so se nanašala na vodenje nabavne politike in ugotavljanje njene uspešnosti. Pri naslednjih vprašanjih
(od 13. do 22.) so anketirani odgovarjali o financiranju knjižničnih zbirk, prirastu, doseganju normativov glede prirasta in pomenu lastnega dokumenta o nabavni politiki. Zadnji
sklop vprašanj (od 22. do 25.) pa je spraševal o odnosu ravnatelja do vloge šolske knjižnice
in knjižničarja.

1. Število učencev na vaši šoli
50
0
število šol
do 200 učencev

200 do 300 učencev

300 do 400 učencev

400 do 500

več kot 500
Slika 5: Število učencev na vaši šoli

Od sodelujočih v anketi je 16 % (19) knjižničarjev prihajalo iz šol z do 200 učenci, 13 % (15)
iz šol z 200 do 300 učenci, 31 % (36) iz šol s 300 do 400 učenci, 14 % (16) iz šol z 400 do
500 učenci in 25 % (29) iz šol z več kot 500 učenci.
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2. Število knjig na učenca:

več kot 15 knjig na učenca
10 do 15 knjig na učenca

manj kot 10 knjig na učenca

73
število šol

21
21

Slika 6: Število knjig na učenca

Manj kot 10 knjig na učenca ima 18 % (21) šol, med 10 in 15 knjig ima prav tako 18 % šol,
64 % (73) šol pa ima v svoji šolski knjižnici več kot 15 knjig na učenca.

3. Število enot neknjižnega gradiva v celotni knjižnični zbirki:

nad 400 enot
300 do 400 enot
neknjižno gradivo glede
na število šol

200 do 300 enot
100 do 200 enot
do 100 enot neknjižnega
gradiva
0
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20
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40

Slika 7: Število enot neknjižnega gradiva v celotni knjižnični zbirki

Do 100 enot neknjižnega gradiva ima v svoji šolski knjižnici 18 % (21) šol, od 100 do 200
enot ima 30 % (35) šol, od 200 do 300 enot ima 15 % šol (17), od 300 do 400 enot ima 12
% (14) šol in nad 400 enot neknjižnega gradiva ima 24 % (28) šol.
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4. Število naslovov periodike:
manj kot 20 naslovov

20 do 30 naslovov

30 do 40 naslovov

40 do 50 naslovov

več kot 50 naslovov

48
32
13

11

1
število šol

Slika 8: Število naslovov periodike

Manj kot 20 naslovov periodike ima naročenih 1 šola (1 %), od 20 do 30 naslovov ima
naročenih 53 šol (46 %), med 30 in 40 naslovi lahko izbirajo na 32 šolah (30 %), 40 do
50 naslovov imajo na 18 šolah (18 %) in več kot 50 naslovov imajo naročenih na 11 (10
%) šolah.

5. Po katerih dokumentih (npr. zakoni, pravilniki, smernice) se ravnate
pri izgradnji knjižnične zbirke?
60

brez odgovora; 52

50
40
30

19

24

20

19

10

10

10

11
3

0
št. šol
zakon o knjižničarstvu
Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe
IFLA smernice za OŠ knjižnice
LDN z elementi nabavne politike
Standardi in normativi za šolske knjižnice
ZOFVI
Drugo
Slika 9: Po katerih dokumentih se ravnate pri izgradnji knjižnične zbirke?
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Brez odgovora na to vprašanje je bilo 52 anketirancev (45,2 %). Drugi anketiranci so navajali naslednje dokumente:
Zakon o knjižničarstvu = 19 x (16,5 %); Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja = 3 x
(2 %); Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe = 24 x (20 %); IFLA
smernice za osnovnošolske knjižnice = 19 x (13 %); Smernice za izvajanje knjižnične dejavnosti splošnih in šolskih knjižnic ob uporabi skupnih virov = 4 x (3 %); Uredba o osnovnih
storitvah knjižnic = 1 x (1 %); Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva = 2 x (1%);
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov = 2 x (1 %); Idejni načrt razvoja slovenskih šolskih knjižnic = 1 x (1 %); Standardi in normativi za šolske knjižnice (trenutno neveljaven
dokument) = 10 x (8 %); Letni delovni načrt z elementi nabavne politike = 10 x (8 %) in
zakonodajo, ki se tiče otrok s posebnimi potrebami 1x (1 %).

6. Ali poznate dokument o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske
knjižnice?
88

27

Da

Ne

Slika 10: Ali poznate dokument o nabavni politiki – smernice za OŠ knjižnice?

Dokument pozna 88 anketirancev (77 %), ne pozna pa ga 27 anketirancev (23 %). V spodnji tabeli je podan prikaz poznavanja dokumenta o nabavni politiki med osnovnošolskimi
knjižničarji glede na njihovo delovno dobo.

43
KAJZER, D.: Oblikovanje nabavne politike v osnovnošolski knjižnici. Mag. delo. Filozofska fakulteta Ljubljana,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

Tabela 4: Delovna doba knjižničarjev in poznavanje dokumenta o nabavni politiki
Vprašanje

Ali poznate dokument o nabavni
politiki – smernice za OŠ knjižnice?

Manj kot 10
let del. dobe
f

DA

24

NE
Skupaj

34

%

f

71

10

10 do 19
let del. dobe

29
100 %

36
13
49

20 do 29
let del. dobe

%

73

f

23

27
100 %

%

3
26

30 in več let
del. dobe
f

88

5

12
100 %

%

84

1
6

16
100 %

Tabela kaže, da Dokument o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske knjižnice slabše
poznajo knjižničarji z manj kot 10 let delovne dobe (začetniki ali pa tisti, ki nadomeščajo
odsotne knjižničarje). Najbolj znan pa je med knjižničarji z 20 do 29 let delovne dobe.

7. Ali imate za svojo knjižnico izdelan dokument o nabavni politiki?
79

100
36

50

Da

0

Ne
št. anketirancev

Slika 11: Ali imate za svojo knjižnico izdelan dokument o nabavni politiki?

Dokument ima izdelan 36 anketirancev (31 %), nima pa izdelanega 79 anketirancev (69
%).
Tabela 5: Delovna doba knjižničarjev in izdelan dokument o nabavni politiki
Vprašanje

Ali imate za vašo knjižnico izdelan
dokument o nabavni politiki?
DA
NE
Skupaj

Manj kot 10
let del. dobe
f

5

%

10 do 19
let del. dobe
f

%

15

17

35

29

85

32

65

34
%

100

49
%

100

20 do 29
let del. dobe
f

11
15
26

30 in več let
del. dobe

%

f

%

42

3

50

58
100 %

3
6

50
100 %

Knjižničarji, ki so odgovorili pritrdilno, imajo izdelan dokument o nabavni politiki v sklopu
letnega delovnega načrta. Razlogi, zaradi katerih knjižničarji nimajo dokumenta o nabavni
politiki, so pri skupini knjižničarjev zaposlenih do 10 let v šolski knjižnici pomanjkanje
sredstev in časa, ker dokumenta tudi prejšnja knjižničarka ni imela, ker so nabavo na šoli
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ustavili in ker so začetniki, ki se komaj uvajajo v delo. Nekateri pa imajo izdelavo tega
dokumenta v načrtu. Pri posameznih knjižničarjih zaposlenih od 10 do 19 let prav tako
zasledimo odgovor, da imajo izdelavo v načrtu, drugi pa niso razmišljali o posebnem
dokumentu, saj se za nabavo dogovarjajo ustno. V skupini knjižničarjev zaposlenih od 20
do 29 let se namesto svojega dokumenta (ki ni predpisan) držijo uradnih smernic in ga
osebno ne potrebujejo, običajno sproti presodijo, kaj bodo nabavili ali se čez vse leto ustno dogovarjajo z vodstvom in strokovnimi delavci. Knjižničarji zaposleni 30 in več let pa so
odgovorili, da ni bilo potrebe po takem dokumentu oziroma ga ni bilo treba izdelati.
Nabava je odvisna predvsem od materialnih možnosti in se usklajuje z interesi uporabnikov.

8. Kako je zastavljena nabavna politika vaše šolske knjižnice:
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kratkoročno
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Slika 12: Kako je zastavljena nabavna politika vaše šolske knjižnice?

25 šolskih knjižničarjev (22 %) nima zastavljene nabavne politike, kratkoročno – letno ima
nabavno politiko zastavljeno 73 šolskih knjižničarjev (63 %), srednjeročno – od 3 do 5 let
ima zastavljeno 12 (10 %) knjižničarjev, dolgoročno – od 5 let naprej pa ima zastavljeno 5
knjižničarjev (4 %).

9. Kdo vodi nabavno politiko knjižničnega gradiva?
80

knjižničar

60

ravnatelj

40

nabavna
komisija

20
0
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Slika 13: Kdo vodi nabavno politiko knjižničnega gradiva?
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Na 63 šolah (55 %) vodijo nabavno politiko knjižničarji sami, v sodelovanju z ravnateljem
na 29 šolah (25 %), na 11 šolah (9 %) jo vodijo samo ravnatelji, v enem primeru (1 %)
nabavna komisija, na 11 šolah (10 %) pa omenjajo druge možnosti.
Tabela 6: Delovna doba knjižničarjev in vodenje nabavne politike
Vprašanje

Kdo vodi nabavno politiko
vaše šolske knjižnice?

Manj kot 10
let del. dobe

10 do 19
let del. dobe

20 do 29
let del. dobe

f

%

f

%

f

%

Ravnatelj

8

24

2

4

1

3

Knjižničar

16

47

34

69

13

50

Nabavna
Komisija

-

Drugo:
Knjižničar
in učitelji

-

Drugo:
Knjižničar
in ravnatelj

10

Drugo:
Knjižničar,
učitelji in ravnatelj
Skupaj

-

29

100 %

f

%

-

1

16

3

50

4

9

1

3

9

18

10

37

2

7

2

33

100 %

6

100 %

-

34

-

30 in več let
del. dobe

-

49

100 %

26

-

V skupini knjižničarjev zaposlenih do 10 let je najvišji delež ravnateljev, ki sami vodijo
nabavno politiko, v skupini od 10 do 19 let delovne dobe v knjižnici pa je največ tistih knjižničarjev, ki samostojno vodijo nabavno politiko. Pri knjižničarjih zaposlenih od 20 do 29
let pa je skoraj enak delež tistih, ki nabavno politiko in nabavo vodijo samostojno kot tudi
tistih, ki jo vodijo skupaj z vodstvom in drugimi zaposlenimi, v enem primeru je v nabavo
vključen tudi računovodja. Med tistimi, ki šolsko knjižnico vodijo več kot 30 let, poteka
nabava vedno v sodelovanju z drugimi in ni domena samo ene osebe (npr. samo ravnatelja ali samo knjižničarja).
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10. Ali v svoji knjižnici izvajate analize o informacijskih potrebah šole in
njenih uporabnikov?
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20
0
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Slika 14: Izvajanje analiz o informacijskih potrebah

Analize o informacijskih potrebah izvaja 27 % (31) šolskih knjižničarjev, ne izvaja jih 73 %
(84 šol).

11. Ali ugotavljate uspešnost nabave?
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Slika 15: Ali ugotavljate uspešnost nabave?

Da, uspešnost ugotavlja 67 knjižničarjev (58 %), ne ugotavlja je 42 knjižničarjev (36 %),
občasno ugotavlja 6 knjižničarjev (5 %).
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12. Katere kriterije uporabljate za ugotavljanje uspešnosti nabave?

uspešno vključevanje
gradiv v pouk
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Slika 16: Katere kriterije uporabljate za ugotavljanje uspešnosti nabave?

Uspešno vključevanje gradiv v pouk upošteva 31 % (34 knjižničarjev), samo statistiko
izposoje 9 % (11), oboje 55 % (64), drugo (odzivi, želje uporabnikov) 5 % oziroma 6 knjižničarjev.

13. Kako je rešeno financiranje šolskih knjižnic:
dobro

zadovoljivo

slabo

9
Št. šol

37
69

Slika 17: Kako je rešeno financiranje šolskih knjižnic?

60 % (69) je mnenja, da je financiranje slabo rešeno, da je zadovoljivo meni 32 % (37) in
da je dobro meni 8 % (9).
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14. Iz katerih finančnih virov namenja vaša šola sredstva za nabavo knjižničnega gradiva?
občinska sredstva

drugo

razpisi

sredstva učb. sklada

donacije

mat. stroški MIZŠ

5
Št. šol

12

5
8

12
73

Slika 18: Iz katerih finančnih virov namenja vaša šola sredstva za nabavo knj. gradiva

Samo iz materialnih stroškov Ministrstva za izobraževanje financira nabavo 73 šol (66 %),
8 šol (7 %) v te vire vključuje tudi različne vrste donacij, sredstva iz učbeniškega sklada
vključuje 12 šol (11 %) iz razpisov financira 5 šol (5 %), prav toliko (5 % šol) iz občinskih
sredstev, iz drugih virov (lastna sredstva šole: zamudnina, šolski sklad, zbiralna akcija
papirja, EU projekti) pa 12 šol (6 %).

15. Kolikšna je višina sredstev, ki jih vaša šola mesečno namenja za nakup
knjižničnega gradiva?
Tabela 7: Višina mesečnih sredstev za nabavo gradiva glede na velikost šole

Velikost šole glede na št. učencev:
Kolikšna je višina sredstev, ki jih šola
mesečno namenja za nakup knjižničnega
gradiva?
0 - 100 EUR
100 – 200 EUR
200 – 300 EUR
300 – 400 EUR
400 – 500 EUR
500 – 600 EUR
600 – 700 EUR
700 – 800 EUR
800 – 900 EUR
1000 EUR
Skupaj število šol
Brez odgovora

Do 200
učencev

Od
200 do 400
učencev

400 in več
učencev

f

f

f
2
6
2
10
6

2
13
10
10
2
2
1
40
13

6
10
7
6
3
3
1
1
37
9

Skupaj - %
4
25
20
17
8
5
3
1
1
1
87
28

4%
22 %
17 %
15 %
7%
5%
3%
1%
1%
1%
76 %
24 %
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Na to vprašanje ni odgovorilo 24 % knjižničarjev. Nekateri so zapisali, da nimajo določene
mesečne vsote, ker se z ravnateljem sproti dogovorijo o nakupu. Posamezniki pa so odgovorili, da za vsoto ne vedo, ker nabavlja ravnatelj oziroma zaradi varčevanja ne nabavljajo
vsak mesec ali pa, da do nadaljnjega nič ne nabavljajo. En knjižničar je zapisal, da vsote
nima vnaprej določene, saj lahko nabavi kar in koliko želi. Kot je razvidno iz tabele, prevladuje mesečni znesek za nakup gradiva med 100 in 300 evri.

16. Ali z višino finančnih sredstev, ki jih šola namenja za nakup knjižničnega gradiva, dosegate normative po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) za šolske knjižnice glede letnega prirasta?
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2

0
Št. šol

Slika 19: Doseganje normativov glede letnega prirasta

Iz zapisanih odgovorov je razvidno, da standarda ne dosegajo v 75 šolskih knjižnicah
(65%), standard dosegajo v 38 šolskih knjižnicah (33 %), v dveh primerih (2 %) ga presegajo. V posameznih primerih so knjižničarji kljub majhnim mesečnim zneskom zapisali, da
standard dosegajo, nekateri pa sploh niso navedli mesečnega zneska, a so prav tako zapisali, da standard dosegajo.
Tabela 8: Viri financiranja za šole, ki namenjajo 400 ali več EUR mesečno za nakup knjižničnega gradiva

Viri financiranja

Število šol

(vsota 400 ali več EUR)

Mat. stroški Ministrstva za
izobraževanje
Občinska sredstva

15

Razpisi

-

Sredstva učbeniškega sklada

1

Donacije

4

Drugo

2

3
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Finančna sredstva, s katerimi v posameznih osnovnošolskih knjižnicah nabavljajo knjižnično gradivo v skladu z normativi (jih dosegajo ali presegajo), izvirajo v večini primerov iz
materialnih stroškov Ministrstva za izobraževanje. Sledijo sredstva iz donacij, občinska
sredstva in lastna sredstva šole.

17. Pravilnik predvideva tudi ustrezen prirast periodike (1 nov naslov letno)
in neknjižnega gradiva (10 %). Ali dosegate ta normativ?
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Slika 20: Doseganje normativa glede prirasta periodike

Normativa ne dosega 85 % ali 98 knjižnic, dosega 15 % ali 17 knjižnic, nobena knjižnica ga
ne presega.

18. Ali menite, da je ponudba gradiv na tržišču dovolj raznolika za oblikovanje ustrezne knjižnične zbirke? Utemeljite prosim svoj odgovor.
Da

Ne

Da, vendar...

94

21
6

Št. šol

Slika 21: Ali je ponudba gradiv na tržišču dovolj raznolika?
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78 % ali 94 knjižničarjev meni, da je ponudba dovolj raznolika; da ni, jih meni 5 % ali 6;
pogojno dovolj raznolika se zdi 17 % ali 21 knjižničarjem. 21 knjižničarjev (17 %) na tržišču
pogreša:
8

7

6

5

6
4

2

1

2
0

št. šol
premalo e-virov in neknjižnega gradiva
premalo gradiva za otroke s posebnimi po.
pomanjkanje stripov
pogrešam ponatise klasikov
primanjkuje določene strokovne literature za učence
Slika 22: Katero gradivo na tržišču pogrešate

- Premalo je e-virov in neknjižnega gradiva = 29 % (6 knjižničarjev)
- Premalo je gradiva za otroke s posebnimi potrebami (v skrajšani, poenostavljeni obliki) =
5 % (1 knjižničar)
- Pomanjkanje stripov = 10 % (2 knjižničarja)
- Pogrešam ponatise klasikov (za domače branje) = 24 % (5 knjižničarjev)
- Določene strokovne literature za učence primanjkuje = 33 % (7 knjižničarjev)

19. Ali mislite, da bi bilo v okviru materialnih stroškov treba uvesti posebno postavko za nakup knjižničnega gradiva?
Da

109

Ne

6

Št. šol

Slika 23: Ali mislite, da bi bilo v okviru materialnih stroškov treba uvesti posebno postavko za nakup knjižničnega gradiva?
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95 % (109) meni, da bi morali uvesti posebno postavko, 5 % (6) pa meni, da je nepotrebna.

20. Ali bi/je izdelan dokument o nabavni politiki k temu pripomogel?
Da

Ne

79

31

ne vem

5

Št. šol

Slika 24: Ali bi izdelan dokument o nabavni politiki k temu pripomogel?

Da bi izdelan dokument pripomogel k uvedbi posebne postavke, je mnenja 79 ali 69 %
šolskih knjižničarjev; da ne, meni 31 ali 27 %; neodločenih je 5 ali 4 %.

21. Ali se (bi) z izdelanim dokumentom o nabavni politiki lažje odločate/li
o izboru gradiva za vašo zbirko?
Da

Ne

ne vem

83
29

3

Št. šol

Slika 25: Ali se bi z izdelanim dokumentom o nabavni politiki lažje odločali o izboru gradiva?

72 % (83 knjižničarjev) bi se lažje odločalo o izboru gradiva, 25 % (29 knjižničarjev) se ne
bi, 3 % (3 knjižničarji) so odgovorili z ne vem.
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Tabela 9: Delovna doba knjižničarjev in odločanje s pomočjo dokumenta o nabavni politiki
Vprašanje

Ali (bi) se z izdelanim dokumentom
o nabavni politiki lažje odločate/li
o izboru gradiva za vašo zbirko?

Manj kot 10
let del.
dobe
f

%

10 do 19
let del.
dobe

20 do 29
let del.
dobe

f

f

%

%

30 in več let
del. dobe
f

%

DA

25

74

38

78

16

62

4

66

NE

8

23

9

18

10

38

2

34

NE VEM

1

3

2

4

100 %

49
%

100

34

Skupaj

26
%

100

6

100 %

V skupini knjižničarjev od 10 do 19 let je eden odgovoril, da bi ta dokument lahko bil samo
finančna osnova za nakup. V skupini od 20 do 29 let delovne dobe sta dva knjižničarja, ki
imata izdelan dokument, odgovorila, da se kljub temu ne odločata lažje o izboru gradiva.
Med tistimi, ki so odgovorili negativno (nimajo izdelanega dokumenta), jih sedem trdi, da
se ne bi lažje odločali, tudi če bi dokument imeli. Če ni sredstev, tudi dokument ne pomaga. Knjižničarji z več kot 30 let delovne dobe pa so mnenja, da bi dokument koristil samo,
če bi bila zagotovljena sredstva za nabavo.

22. Ali menite, da je za oblikovanje nabave in nabavne politike pomembna
dobra komunikacija z ravnateljem?
Da

Ne

111
4

Št. šol

Slika 26: Ali menite, da je za oblikovanje nabave in nabavne politike pomembna dobra komunikacija z ravnateljem?
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Skoraj vsi knjižničarji zajeti v anketo (111 ali 97 %) menijo, da je dobra komunikacija z ravnateljem pomembna pri oblikovanju nabavne politike, samo štirje (3 %) niso tega mnenja.
Tabela 10: Delovna doba knjižničarjev in pomen dobre komunikacije z ravnateljem
Vprašanje

Ali je pomembna dobra
komunikacija z ravnateljem
za oblikovanje nabavne
politike?

Manj kot 10
let del. dobe
f

DA

33

NE
Skupaj

34

1

10 do 19
let del. dobe

%

f

97

48

3
100 %

1
49

20 do 29
let del. dobe

%

f

98

25

2

1

100 %

26

30 in več let
del. dobe

%

f

%

96

5

84

4

1

16

100 %

6

100 %

Iz tabele razberemo, da (glede na delovno dobo knjižničarjev v vseh skupinah) ni odstopanj in da se tako začetniki kot izkušeni šolski knjižničarji strinjajo, da je dobra komunikacija z ravnateljem pomembna pri oblikovanju nabavne politike.

23. Menite, da vaš ravnatelj/ica dobro pozna vlogo in naloge šolske knjižnice in da z njim lahko strokovno komunicirate?
60
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0
število šolskih knjižničarjev
s svojim ravnateljem lahko strokovno komuniciram, ker pozna vlogo in
naloge šol. knjižnice
lahko strokovno komuniciram, čeprav mu moram v zvezi s šolsko knjižnico
pojasnjevati

ne , s svojim ravnateljem ne morem strok. komunicirati, ker vlogo in
naloge šol. knjižnice slabo pozna
Slika 27: Menite, da vaš ravnatelj dobro pozna vlogo in naloge š. k. in da z njim lahko strokovno komunicirate?
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44 % (51) anketiranih pravi, da s svojim ravnateljem lahko strokovno komunicira, ker oboje dobro pozna. 48 % (55) jih pravi, da s svojim ravnateljem lahko strokovno komunicira,
čeprav mu mora v zvezi s šolsko knjižnico marsikaj pojasnjevati in 8 % (9) pravi, da s svojim ravnateljem ne more strokovno komunicirati, ker slabo pozna vlogo in naloge šolske
knjižnice.
Tabela 11: Delovna doba knjižničarjev in poznavanje vloge šol. knjižnice s strani ravnatelja
Vprašanje

Manj kot 10
let del. dobe
f
%

Ali vaš ravnatelj dobro
pozna vlogo š. knjižnice
in z njim lahko strokovno
komunicirate?

10 do 19
let del. dobe
f

%

20 do 29
let del. dobe
f

Da lahko, ker vlogo in naloge
š. k. dobro pozna

14

41

24

48

10

Da, čeprav mu moram v zvezi s
š. k. marsikaj pojasnjevati

15

44

21

43

16

5

15

4

9

100 %

49
%

100

Ne, ker slabo pozna vlogo in
naloge š. k.
34

Skupaj

30 in več let
del. dobe

%

f

%

38

3

50

3

50

-

26
%

-

100

6

100 %

V skupinah knjižničarjev do 10 let delovne dobe in od 10 do 19 let delovne dobe je največ
tistih, ki menijo, da s svojim ravnateljem ne morejo strokovno komunicirati, ker vlogo in
naloge šolske knjižnice slabo pozna.

24. Kako pogosto vaš ravnatelj uporablja storitve vaše šolske knjižnice?
drugo (redko, po potrebi)

enkrat mesečno

enkrat tedensko

dva do trkrat tedensko

vsak dan

31
Št. šol
3

11

18

52

Slika 28: Kako pogosto vaš ravnatelj uporablja storitve vaše šolske knjižnice?

56
KAJZER, D.: Oblikovanje nabavne politike v osnovnošolski knjižnici. Mag. delo. Filozofska fakulteta Ljubljana,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

Trije ravnatelji (3 %) uporabljajo storitve šolske knjižnice vsak dan, 11 ravnateljev (10 %) 2
do 3 x tedensko, enkrat tedensko 18 (16 %), enkrat mesečno 52 (45 %), redko ali po potrebi pa 31 (27 %).
Tabela 12: Delovna doba knjižničarjev in pogostost ravnateljeve uporabe storitev šol. knjižnice
Vprašanje

Kako pogosto vaš
ravnatelj uporablja
storitve šol. knjižnice?

Manj kot 10
let del. dobe
f

10 do 19
let del. dobe

%

f

20 do 29
let del. dobe

%

f

%

30 in več let
del. dobe
f

Vsak dan

1

3

2

4

2- 3 krat tedensko

5

15

3

7

2

7

1

16

1 krat tedensko

2

6

9

18

6

23

1

16

1 krat mesečno

15

44

23

47

11

42

3

50

Drugo: v različnih
intervalih – po potrebi
ali redko

11

32

12

24

7

26

1

16

Skupaj

34

100 %

6

100 %

100 %

49

100 %

-

%

26

-

Ravnatelji najpogosteje uporabljajo storitve šolske knjižnice enkrat mesečno – v vseh skupinah glede na delovno dobo knjižničarjev. Najredkeje pa šolsko knjižnico obiščejo ravnatelji v šolah, kjer je knjižničar zaposlen do 10 let. V tej skupini knjižničarjev so se največkrat pojavljali odgovori zelo redko, ali enkrat do nekajkrat letno.

25. Koliko časa že opravljate delo šolske/ga knjižničarke/ knjižničarja?
50
40

od 0 do 9 let

30

od 10 do 19 let

20

od 20 do 29 let

10

30 in več let

0
št. knjižničarjev

Slika 29: Koliko časa že opravljate delo šolske/ga knjižničarke/knjižničarja?
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Med anketiranci so prevladovali knjižničarji z 10 do 19 let delovne dobe, nato tisti z 0 do 9
let delovne dobe, sledijo zaposleni od 20 do 29 let, najmanj pa je bilo sodelujočih z več
kot 30 let delovne dobe. Vlogo delovne dobe sem primerjala s posameznimi postavkami v
predhodnih interpretacijah podatkov.

7 RAZPRAVA
Ob analizi problematike nabave knjižničnega gradiva v naših osnovnih šolah sem se
najprej opredelila glede velikosti posamezne šole. Pri tem sem upoštevala število učencev. Razdelila sem jih v tri skupine, in sicer: majhne šole kot tiste, ki imajo do 200 učencev, srednje velike šole kot tiste, ki imajo od 200 do 400 učencev in velike šole kot tiste, ki
imajo 400 in več učencev. Delovno mesto šolskega knjižničarja se sistemizira glede na število oddelkov, ti pa so odvisni od števila vpisanih otrok. Po pravilniku o sistemizaciji (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007) ima šola lahko
zaposlenega knjižničarja za poln delovni čas, kadar ima najmanj 20 oddelkov. Na večjih
šolah so zato boljše možnosti za zaposlitev knjižničarja, ki opravlja samo delo, povezano s
šolsko knjižnico in njenimi uporabniki. Medtem ko na manjših šolah knjižničarji opravljajo
delo v šolski knjižnici samo v določenem deležu, poleg tega pa običajno poučujejo (ali
opravljajo drugo vrsto zaposlitve), včasih pa delo kombinirajo na različnih šolah. Strokovno delo v šolski knjižnici je zaradi tega lahko okrnjeno. V zbranih podatkih iz ankete prevladujejo šole s 300 do 400 učenci, iz česar lahko sklepamo, da knjižničar v manjšem deležu opravlja na šoli še kakšno drugo strokovno delo (npr. poučuje določen predmet) ali je
polno zaposlen v šolski knjižnici (za poln delovni čas).
Iz stanja temeljne knjižne zaloge lahko razberemo, da nekatere šole še vedno ne dosegajo normativa, velika večina šol (82 %) pa ga dosega. Tako sklepamo, da imajo te šolske
knjižnice najmanj 3000 enot gradiva za učence in 1000 enot pedagoške in strokovne literature za učitelje. Na šolah, kjer imajo več kot 300 učencev, mora biti najmanj 10 knjig na
učenca in 40 knjig na strokovnega delavca. Po zbranih podatkih tako manjše šole kažejo
boljši rezultat glede temeljne zaloge in dosegajo oziroma v večji meri presegajo normativ.
Manjše število učencev je v tem oziru prednost. Izmed srednje velikih šol jih 22 % ne
dosega normativa glede temeljne zaloge, med velikimi šolami pa 11 %. Neknjižno gradivo
v temeljni zalogi ni posebej omenjeno. Gre za gradivo na nosilcih, ki se neprestano razvija-
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jo, v skladu z razvojem tehnologije. V preteklosti smo v šolskih knjižnicah nabavljali predvsem kasete in VHS kasete, ki imajo omejeno življenjsko dobo in jih počasi že odpisujemo.
Nadomeščamo jih s CD-ji, CD-ROM-i in DVD-ji (v knjižnice pa si pot utirajo tudi elektronske
knjige). Neknjižnega gradiva je v naših šolskih knjižnicah bolj za vzorec – prevladuje okrog
200 do 300 enot na povprečno zbirko. To gradivo nabavljamo predvsem za potrebe pouka
in ni namenjeno izposojanju na dom za širši krog uporabnikov. Pri naslovih periodike
dosegajo vse šole (razen ene) vsaj minimalen normativ, ki je 25 tekoče naročenih naslovov. K temu pripomore izdajanje velikega števila serijskih publikacij v naši državi in tudi
zelo dobra izbira periodike za otroke in strokovne delavce (gre za tiskane izvode).
Presenetljivo veliko knjižničarjev (45 %) ni navedlo nobenega dokumenta, po katerem
bi se ravnali pri gradnji knjižnične zbirke. Razlogi so lahko različni. Sklepamo lahko, da so
šolski knjižničarji s knjižničarsko zakonodajo premalo seznanjeni in da prepuščajo ukvarjanje z njo ravnateljem. Morda poznajo posamezen člen, ne poznajo pa uradnega imena
dokumenta. Prav tako se zakonodaja spreminja. Starejši knjižničarji so poznali Standarde
za šolske knjižnice (1989), vendar ta dokument danes ni več v veljavi. V 8 % pa se je znašel
med tistimi, ki so ga navajali kot oporo za izgradnjo knjižnične zbirke. Namesto njega si
osnovnošolski knjižničarji danes pomagajo s Pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti
kot javne službe, ki ga je navedlo 21 % anketiranih, ter z Zakonom o knjižničarstvu, ki ga je
navedlo 16,5 %. Posamezne člene iz zakona in pravilnika najdemo tudi v Smernicah za
izvajanje knjižnične dejavnosti splošnih in šolskih knjižnic ob uporabi skupnih virov (2009),
ki jih je kot pripomoček navedlo 3 % osnovnošolskih knjižničarjev. Med odgovori se je v
enem primeru pojavil tudi dokument, ki nima povezave z gradnjo knjižnične zbirke, to je
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, dvakrat pa tudi Pravilnik o upravljanju učbeniških
skladov. 8 % anketirancev je gradnjo knjižnične zbirke povezovalo s svojim letnim delovnim načrtom, kar kaže na to, da se delo šolske knjižnice povezuje z načrtovanjem na ravni
šole (LDN šolske knjižnice je priloga LDN šole kot celote). Kot kaže analiza odgovorov, se
slaba polovica osnovnošolskih knjižničarjev pri izgradnji knjižnične zbirke ravna po veljavni
zakonodaji in strokovnih smernicah, ki veljajo za delovanje šolskih knjižnic.
Za razliko od prejšnjega vprašanja, ko kar 45 % anketiranih knjižničarjev ni navedlo
nobenega dokumenta, po katerem bi se ravnali pri gradnji knjižnične zbirke, pa je 77 %
odgovorilo, da pozna Dokument o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske knjižnice.
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Tu se zastavlja vprašanje ali res poznajo vsebino omenjenega dokumenta ali pa so zgolj
slišali zanj. Pred štirimi leti so dokument predstavili na srečanjih študijskih skupin za šolske knjižničarje in v reviji Šolska knjižnica. 31 % je odgovorilo, da ima izdelan lasten dokument o nabavni politiki, predvsem v okviru letnega delovnega načrta (LDN), večina pa ne,
saj za šolske knjižnice ni zakonsko predpisan. Navajali še druge razloge: v šoli se ustno in
sproti dogovarjajo o nabavi gradiva; pomanjkanje časa; ni se zdelo potrebno; zamenjava
knjižničarke; ne ve, da bi ga morali imeti; ker to nikogar ne zanima; dokumenta nikoli ni
bilo; nabavo so ustavili zaradi pomanjkanja sredstev; nabavlja ravnatelj; dokument nima
pomena, ker se sredstva, namenjena nabavi med letom spreminjajo; ker nabavljajo samo
najnujnejše; nabavna politika je del LDN; upoštevajo Smernice za osnovnošolske knjižnice.
Neobstoj dokumenta o nabavni politiki v šolskih knjižnicah tako lahko pripišemo šolski
zakonodaji in kot se je slikovito izrazila ena anketiranka »zakonu milosti ravnatelja«.
Osnovnošolski knjižničarji, ki v večini poznajo dokument o nabavni politiki, pa na tej
osnovi nimajo izdelanega lastnega dokumenta o nabavni politiki. Ob primerjavi poznavanja dokumenta o nabavni politiki glede na delovno dobo knjižničarjev sem opazila razliko
med tistimi, ki so krajši čas zaposleni v šolski knjižnici in tistimi, ki to delo opravljajo dlje.
Manj izkušeni na tem delovnem mestu so slabše poznali ta dokument, posledično pa v je
bilo v tej skupini tudi najmanj knjižničarjev z izdelanim lastnim dokumentom.
Največji delež šolskih knjižničarjev ima nabavno politiko zastavljeno kratkoročno – za
eno leto vnaprej. Ta podatek se navezuje na to, da se po zakonodaji izdela letni delovni
načrt, kateremu je priložen načrt dela šolske knjižnice (letni). Velik je tudi delež knjižničarjev, ki nimajo zastavljene nabavne politike: 13 knjižničarjev, zaposlenih na velikih šolah, 11
knjižničarjev iz srednje velikih šol ter 4 iz malih šol. Med 28 knjižničarji, ki nimajo zastavljene nabavne politike, je 11 takih, ki ne poznajo dokumenta o nabavni politiki. Raziskava
o nabavni politiki, ki jo je v okviru svoje diplomske naloge izvedla Z. Sušec (1999) na vzorcu 51 šolskih knjižnic je pokazala, da ni imelo zastavljene nabavne politike 11 % šolskih
knjižnic. Največkrat je bila zastavljena kratkoročno (45 %), srednjeročno v 31 %, dolgoročno pa v 11 %. Če te podatke primerjamo z aktualnimi rezultati, vidimo, da se je trend obrnil v korist kratkoročno zastavljeni nabavni politiki, na račun srednjeročno zastavljene.
Poleg omenjenega letnega načrtovanja je razlog predvsem v finančnih sredstvih, ki niso
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namensko dodeljena nakupu knjižničnega gradiva in se v posameznem obdobju tudi
spreminjajo.
Nabavno politiko največkrat vodijo knjižničarji sami, saj najbolje poznajo svojo zbirko in
potrebe uporabnikov, hkrati pa so tudi najbolj seznanjeni s produkcijo novega gradiva na
trgu. Razlog, da na nekaterih šolah vodijo nabavno politiko ravnatelji, je prav gotovo
finančne narave, saj kot so že nekateri predhodni odgovori pokazali, oni določajo sredstva
za nakup knjižničnega gradiva. V praksi se učitelji glede potreb po učnih pripomočkih in
gradivih (in njihovi odobritvi) velikokrat poleg knjižničarja obračajo na ravnatelja. S tega
zornega kota bi ravnatelj lahko poznal informacijske potrebe učiteljev, vendar pa ni v stiku
z mladimi obiskovalci osnovnošolske knjižnice in njihovimi željami. Zato je lahko nabavna
politika na teh šolah vodena enostransko. Nabavna komisija, za razliko od drugih vrst knjižnic, v šolskih ni stalnica. Rezultati raziskave Z. Sušec (1999) so pokazali, da nobena šolska
knjižnica ni imela nabavne komisije, v aktualni raziskavi pa ima nabavno komisijo samo 1
šolska knjižnica od 115. Očitno je v osnovnih šolah težje uskladiti nabavno komisijo. Delo
učiteljev je tempirano predvsem na pouk ter administracijo, sestanke, prireditve in druge
obšolske dejavnosti. Kot druge možnosti glede vodenja nabavne politike so anketirani
knjižničarji navajali, da se o nabavi dogovarjajo skupaj z ravnateljem ali pa s posameznimi
učitelji. Učitelji običajno izrazijo potrebo po določenem gradivu za pouk, knjižničarji pa
poučno in strokovno gradivo, ki ga dobijo na vpogled, predstavijo učiteljem in se nato
skupaj odločijo o tem ali ga vključiti v zbirko. S takim usklajevanjem preprečimo enostransko vodenje nabave in omogočimo, da je gradivo v obtoku in uporabljano. Velika večina
osnovnošolskih knjižnic tako nima formalnega telesa, ki bi vodilo nabavno politiko.
Stroka zagovarja študije uporabnikov vsaj enkrat letno, kot pripomoček evalvacije.
Denar vložen v knjižnico je na tak način najbolje uporabljen za zadovoljevanje informacijskih potreb in knjižnične ponudbe. Vendar analiz o informacijskih potrebah v osnovnih
šolah večinoma ne izvajajo, v primerih, ko jih (27 %), pa so te običajno nesistematične
(pogovor med uporabnikom in knjižničarjem ter uporaba statistike izposoje). Vzroke za
neizvajanje analiz v osnovnošolskih knjižnicah je predstavila že Z. Verlič (2002) v svoji raziskavi. Osnovnošolski knjižničarji so navajali pomanjkanje znanja o metodah raziskovanja,
obremenjenost z drugim delom in pomanjkanje časa. Evalvacija osnovnošolskih knjižnic ni
realizirana tudi zaradi neurejenega financiranja s strani šolskega ministrstva. Kadar

61
KAJZER, D.: Oblikovanje nabavne politike v osnovnošolski knjižnici. Mag. delo. Filozofska fakulteta Ljubljana,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

namensko dobljeni denar porabimo, moramo financerju dokazati, da je ta denar prispeval
k uspešnejšemu delovanju zavoda. Šole evalvacije sicer izvajajo, vendar vanje niso vključene šolske knjižnice. Sistematičnih analiz o informacijskih potrebah uporabnikov šolske
knjižnice ne izvajajo, uspešnost nabavne politike pa spremlja dobra polovica knjižnic. Knjižničarji v osnovnih šolah uspešnost nabavne politike ugotavljajo zaradi nadaljnje gradnje
zbirke in načrtovanja nabave z omejenimi sredstvi. Ker je to del evalvacije, ki v šolskih
knjižnicah v veliki meri ni prisotna ali pa ni sistematična, tudi podatek, da 36 % knjižničarjev ne ugotavlja uspešnosti nabave, ni presenetljiv. Največkrat omenjeno merilo ugotavljanja nabave je statistika izposoje in uspešno vključevanje gradiva v pouk, knjižničarji pa
upoštevajo tudi želje učencev, njihove odzive in pogovor z njimi.
Od začetkov obstoja šolskih knjižnic v naši državi je njihovo financiranje neurejeno in
odvisno od naklonjenosti vodstva šole, odnosov med knjižničarjem in ravnateljem, iznajdljivosti knjižničarja in njegovega predstavljanja vloge šolske knjižnice za širšo skupnost.
Zato več kot polovica knjižničarjev (60 %) meni, da je financiranje šolskih knjižnic slabo
urejeno in 8 %, da je dobro urejeno. Drugi menijo, da zadovoljivo. V raziskavi iz leta 1999
(Sušec) je bilo 18 % knjižničarjev mnenja, da je financiranje dobro urejeno, 51 %, da je
slabo urejeno in da je zadovoljivo 31 % (skoraj enak rezultat z aktualnim). Narastel je
odstotek tistih, ki menijo, da je financiranje slabo urejeno. V zadnjih dveh letih je zaradi
recesije stanje financiranja šol slabše, napovedujejo se novi varčevalni ukrepi in dodatno
nižanje sredstev za materialne stroške šol. Ker so le-ta glavni vir financiranja nabave knjižničnega gradiva (66 %), bi to slej ko prej pomenilo zreduciranje nabave ali njeno ukinjanje,
zastarevanje zbirk, zmanjšanje motivacije za branje ter splošno nezadovoljstvo uporabnikov. Da bo šolska knjižnica v času recesije obdržala pridobljen status in se razvijala v prihodnost novih tehnologij, nosilcev informacij ter udejanjala svojo izobraževalno in vzgojno funkcijo, šole uporabljajo različne vire financiranja svojih knjižnic, ki pa žal niso sistemsko urejeni. V manjših krajih financirajo nakup knjižničnih gradiv tudi občine, večina šol pa
zbira lastna sredstva (kot so najemnine, sredstva zbiralnih akcij papirja, donacije, prodaja
izdelkov) v šolski sklad (na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, Uradni list RS, št. 16/2007, 36/08 in 58/09) iz katerega se nato razporeja
sredstva glede na prioritete. Šolsko ministrstvo namenja tudi sredstva za delovanje učbeniških skladov. V 8. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (2002) je zapisano,
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da »šola lahko iz sredstev sklada, ki ostanejo po pokritju vseh stroškov iz 5. člena tega
pravilnika, nameni za nakup didaktičnih, maturitetnih in drugih gradiv, vendar največ v
višini 10 % vseh sredstev sklada. Gradiva, razen delovnih zvezkov, so namenjena vsem
učenkam in učencem oziroma dijakinjam in dijakom. Šola mora ta gradiva praviloma imeti
na razpolago pri pouku. V okviru navedenih sredstev lahko šola kupi tudi gradiva za učitelje«. 11 % šolskih knjižnic ob drugih virih za nakup uporabi tudi sredstva iz učbeniškega
sklada, nekateri so navajali še razpise in EU projekte, ki jih razpisuje šolsko ministrstvo.
Kljub navedenim različnim možnostim pa, ne glede na velikost šole, prevladuje en vir
financiranja nabave knjižničnega gradiva.
Višina sredstev, ki jih šolske knjižnice mesečno namenjajo za nakup gradiva, je različna in
sovpada z velikostjo šol (prikaz v Tabeli 7, str. 48). Velike šole v povprečju namenjajo 273
evrov mesečno za nakup knjižničnega gradiva. Za šolo, ki ima 500 otrok, bi po normativih
mesečno morali namenjati vsaj 660 evrov, ob predpostavki, da je povprečna cena knjige
16 evrov. Na velikih šolah, ki ta normativ dosegajo ali presegajo, za nakup uporabijo samo
materialna sredstva Ministrstva za izobraževanje in samo na eni šoli za doseganje normativa uporabijo poleg teh sredstev tudi donacije in lastna sredstva.
Srednje velike šole v povprečju namenjajo 195 evrov, za doseganje normativa glede prirasta pa bi morala šola z 300 učenci namenjati 400 evrov. V sedmih šolah, ki normativ dosegajo, koristijo samo sredstva MIZŠ, v enem primeru temu viru dodajo še sredstva učbeniškega sklada, v dveh primerih dodajo sredstva občine in v enem primeru še druge (lastne)
vire. Male šole v povprečju namenjajo 188 evrov mesečno za nakup gradiva, vendar bi za
nabavo po normativih na šoli s 180 učenci potrebovali 240 evrov. Na dveh manjših šolah,
kjer normativ presegajo, v enem primeru uporabijo samo sredstva MIZŠ, v drugem primeru pa poleg teh sredstev vključijo še lastna sredstva in sredstva občine.
Glede na zgoraj opisane rezultate je 65 % knjižničarjev odgovorilo, da ne dosegajo normativa o prirastu knjižničnega gradiva in normativ presega le 2 % knjižnic, drugi pa ocenjujejo, da normativ dosegajo. V realnosti lahko dvomimo o tem, saj so ti zapisali nizke zneske. Nekaj odgovorov se je glasilo, da so z novim šolskim letom zmanjšali nabavo in s tem
pristali pod normativom, pred tem pa so ga dosegali. Pri prirastu periodike in neknjižnega
gradiva je delež tistih, ki ne dosegajo normativa še višji (85 %), nobena knjižnica ga ne
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presega, drugi pa ga dosegajo. Zlasti pri periodiki je varčevanje občutnejše, saj se knjižničarji lažje odločijo za ukinjanje nekaterih naslovov revij, ki se premalo uporabljajo med
strokovnimi delavci šole, kot pa da bi prikrajšali mlade bralce. Marsikateri knjižničar je v
anketi zapisal, da pogreša večjo ponudbo neknjižnega gradiva. 22 osnovnošolskih knjižnic,
ki dosega normativ glede prirasta knjižnega gradiva, pa ga ne dosega glede periodike in
neknjižnega gradiva. V posameznih primerih, kjer dosegajo normativ glede prirasta knjižničnega gradiva, so pri nabavi uporabili finančna sredstva iz različnih virov. Sicer pa so
podatki pokazali, da pri večini knjižnic za doseganje normativov glede prirasta prevladujejo samo sredstva MIZŠ.
Večina osnovnošolskih knjižničarjev je zadovoljna s ponudbo gradiva na trgu in meni, da
je ustrezna za oblikovanje knjižnične zbirke. Zaradi tega morajo dobro poznati produkcijo.
Izbira je velika, premalo je denarja za nakup vsega, kar je dobro. Nekateri menijo, da je na
trgu tudi veliko nekvalitetnega branja, predvsem primanjkuje kvalitetnega leposlovja za
stopnjo P in določene strokovne literature – poučnega gradiva za učence, ki ni usklajeno z
učnimi načrti. Nekateri pogrešajo ponatise knjig za domače branje (tako imenovanih klasikov) in že omenjeno neknjižno gradivo ter e-vire.
Večina anketiranih (95 %) je zapisala, da bi (v šolah ali na sistemski ravni) morali uvesti
posebno postavko za nakup knjižničnega gradiva in manjšina (5 %), da to ni potrebno, saj
bi z vnaprej določeno postavko pridobili manj sredstev, oziroma sedaj dobivajo dovolj
sredstev, in tu ne bi nič spreminjali. Velika večina pa te sreče nima. Ureditev financiranja
vsaj na interni ravni (znotraj šole) bi lažje dosegli z izdelanim dokumentom o nabavni politiki. Dokument o nabavni politiki v osnovnošolski knjižnici bi moral sprejeti svet šole,
podobno kot letni delovni načrt. Hkrati bi to tudi predstavljalo zavezo vodstva šole (in ne
samo knjižničarja), da se bo angažiralo pri dodeljevanju sredstev za nabavo knjižničnega
gradiva. Ker je namen zapisanega dokumenta prav v bolj racionalni, sistematični in transparentnejši nabavi, je skoraj tri četrtine anketiranih (69 %), navedlo, da bi zapisan dokument pripomogel k uvedbi posebne postavke za nakup knjižničnega gradiva. Še več (74 %)
jih je zapisalo, da bi se z dokumentom lažje odločali o izboru gradiva za svojo zbirko, saj v
dokumentu zapisano trenutno stanje zbirke in prioritete glede nabave predstavljajo orodje za izbor, ki ni subjektiven. Velikokrat se zgodi, da agresivnejši ponudniki vsiljujejo in
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prepričujejo knjižničarje o nepogrešljivosti njihovih knjig za zbirko. Z javno dostopnim
dokumentom pa lahko notranja in zunanja javnost vsak trenutek preverita, kaj knjižnica
vključuje v zbirko in česa ne. Tudi v skupini osnovnošolskih knjižničarjev, ki ne poznajo
Dokumenta o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske knjižnice (2009), je 19 od 28
(69 %) takih, ki menijo, da bi dokument pripomogel k uvedbi posebne postavke za nakup
knjižničnega gradiva. Enako število iz te skupine (19 ali 69 %) je prav tako odgovorilo pritrdilno glede lažjega odločanja o izboru gradiva.
Glede na pomembno oziroma odločilno vlogo ravnatelja pri zagotavljanju sredstev za
nabavo knjižničnega gradiva so vsi anketirani knjižničarji, neodvisno od let delovne dobe v
osnovnošolski knjižnici (razen treh) poudarili, da je tu pomembna dobra komunikacija z
ravnateljem. Mnogokrat knjižničar in ravnatelj skupaj vodita nabavo knjižničnega gradiva
in je potrebno medsebojno razumevanje ter sodelovanje. 44 % knjižničarjev je zapisalo,
da ravnatelj dobro pozna vlogo šolske knjižnice in z njim lahko strokovno komunicirajo,
nekaj večji delež ravnateljev (47 %) pa potrebuje v zvezi s šolsko knjižnico dodatna pojasnila knjižničarja. So pa tudi ravnatelji (9 %), ki slabo poznajo vlogo in naloge šolske knjižnice in knjižničarji z njimi ne morejo strokovno komunicirati. Taki odgovori so bili zapisani
zlasti pri tistih s krajšo delovno dobo. Razlogov, zakaj je temu tako v tej raziskavi nisem
odkrivala, bi pa lahko bila tema nove raziskave.
Tisti posamezni anketiranci, ki menijo, da komunikacija z ravnateljem ni pomembna pri
oblikovanju nabave, so zapisali: »če ni denarja, tudi dobra komunikacija nič ne pomaga.«
Ravnatelji ne nastopajo samo v vlogi menedžerja in tistega, ki skrbi za financiranje nabave
gradiva, temveč tudi v vlogi uporabnika šolske knjižnice. Največkrat knjižnico uporabljajo
enkrat mesečno (46 %), približno četrtina redko ali občasno, drugi pa vsaj enkrat ali večkrat tedensko. Na enajstih šolah v vzorcu imamo ravnatelje kot edine, ki skrbijo za nabavno politiko šolske knjižnice. Med njimi je samo en ravnatelj, ki obišče knjižnico večkrat
tedensko, štirje jo obiščejo redko ali nekajkrat letno, drugi pa enkrat mesečno. Samo eden
ne pozna vloge in nalog šolske knjižnice in knjižničar z njim težko strokovno komunicira,
enemu mora knjižničar dodatno pojasnjevati vlogo šolske knjižnice, drugi ravnatelji pa
njeno vlogo in naloge dobro poznajo. Vodstvo šole bi naj s svojim ravnanjem in pozitivnim
odnosom do knjižnice dajalo zgled drugim uporabnikom (učencem in učiteljem – strokov-
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nim delavcem), je zapisala ena od knjižničark. Dodamo lahko, da je predvsem knjižničar
tisti, ki približa šolsko knjižnico svojim uporabnikom in jo naredi za »srce šole«.
Med vsemi sodelujočimi knjižničarji v raziskavi so bili (že omenjeni) tisti z večletnimi delovnimi izkušnjami v šolski knjižnici in posamezniki, ki so komaj nekaj mesecev na delovnem
mestu šolskega knjižničarja. Zanimala me je avtonomija knjižničarja pri nabavi gradiva z
vidika delovne dobe v šolski knjižnici. Pri tem sem primerjala tudi rezultate 9. vprašanja iz
ankete (kdo vodi nabavno politiko) in primerjavo glede na delovno dobo iz Tabele 6 na
strani 45. Morda bi rezultate lažje ovrednotili, če bi pridobili podatke o stopnji in smeri
izobrazbe anketiranih knjižničarjev. Iz pričujočih rezultatov lahko sklepamo, da starejši
knjižničarji na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj gradijo zbirke v sodelovanju z drugimi
kolegi in s tem preprečijo enostranskost nabavne politike, hkrati pa so tudi bolj sproščeni
v komunikaciji, ker se s sodelavci bolje poznajo. Verjetno je položaj nasproten pri tistih, ki
so komaj vstopili v kolektiv ali se še prilagajajo in učijo v novem okolju. Predvidevam, da
imajo začetniki končan univerzitetni študij in nova znanja v primerjavi s starejšimi kolegi
(končana pedagoška akademija) in s tega vidika jim tudi ravnatelji puščajo določeno stopnjo avtonomije glede nabave. Vendar zaradi sistemskih pomanjkljivosti oblikovanje
nabavne politike še ni vsakdanja praksa v naših osnovnošolskih knjižnicah.

8 VREDNOTENJE HIPOTEZ
Hipoteza 1: Osnovnošolski knjižničarji se pri izgradnji knjižnične zbirke ravnajo po veljavni zakonodaji in strokovnih smernicah, ki veljajo za delovanje šolskih knjižnic.

Manj kot polovica knjižničarjev (47 %) upošteva veljavno zakonodajo, 8 % jih upošteva
neveljavne Standarde in normative za šolske knjižnice in 45 % knjižničarjev ne upošteva
nobenega dokumenta (oziroma ga niso navedli). Hipotezo lahko deloma potrdim.
Hipoteza 2: Večina pozna dokument o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske knjižnice in
ima na njegovi osnovi izdelan lasten dokument.

Prvi del hipoteze lahko potrdim, saj večina osnovnošolskih knjižničarjev pozna dokument
o nabavni politiki (76 %), vendar na njegovi osnovi nima izdelanega lastnega dokumenta o
nabavni politiki (66 %). Drugi del hipoteze zato zavrnem.
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Hipoteza 3: Nabavna politika v osnovnošolskih knjižnicah je zastavljena kratkoročno in je ne oblikuje posebna nabavna komisija.

Hipotezo lahko potrdim, saj je v večjem deležu (63 %) nabavna politika zastavljena kratkoročno, nabavna komisija pa je prisotna samo v eni osnovnošolski knjižnici.
Hipoteza 4: Sistematične analize o informacijskih potrebah uporabnikov šolske knjižnice ne izvajajo, medtem ko uspešnost nabavne politike spremljajo.

73 % osnovnošolskih knjižničarjev ne izvaja sistematičnih analiz o informacijskih potrebah
uporabnikov, uspešnost nabave pa spremlja 58 %. Prvi del hipoteze lahko potrdim, drugi
del hipoteze pa ne morem potrditi, saj 36 % knjižničarjev ne spremlja uspešnosti nabave.
Hipoteza 5: Na večjih šolah imajo knjižničarji na voljo več sredstev in virov za vodenje nabavne
politike, kot na manjših šolah.

Ne glede na velikost šole jih največ uporablja en vir financiranja (66 %). Pri višini sredstev
so manjša odstopanja glede na velikost šole, vendar hipoteze ne morem potrditi.
Hipoteza 6: Osnovnošolske knjižnice, ki dosegajo normative glede prirasta knjižničnega gradiva, za
nabavo gradiva pridobivajo sredstva iz različnih virov (npr. šolskega sklada, od lokalne skupnosti).

Analiza rezultatov je pokazala, da v 33 % osnovnošolskih knjižnic normativ dosegajo, vendar samo v 7 primerih (6 %) za dosego normativa izkoriščajo različne vire financiranja.
Hipoteze ne morem potrditi.
Hipoteza 7: Ravnatelj knjižničarjem z daljšo delovno dobo v šolski knjižnici bolj dopušča avtonomijo glede vodenja nabavne politike, kot tistim s krajšo dobo.

Na šolah, kjer osnovnošolski knjižničarji opravljajo svoje delo 30 ali več let, ni prisotnih
ravnateljev pri vodenju nabavne politike, vendar ti knjižničarji sodelujejo in se posvetujejo
o nabavi z drugimi strokovnimi delavci. Na šolah, kjer so zaposleni knjižničarji v osnovnošolski knjižnici manj kot 10 let, je večji delež ravnateljev, ki sami vodijo nabavno politiko.
Knjižničarji začetniki, ki niso avtonomni pri nabavi (8) ali pa so manj avtonomni (10 jih
nabavlja skupaj z ravnateljem), predstavljajo 18 % vzorca vseh anketiranih. Skoraj enak
delež (16 %) knjižničarjev zaposlenih manj kot 10 let pa samostojno odloča o nabavi knjižničnega gradiva. Hipotezo zato lahko le deloma potrdim.
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9 ZAKLJUČEK
Načrtovanje v knjižnicah se osredotoča na določanje prednostnih nalog knjižnice in
opredeljuje predvsem odnose knjižnice z okoljem. Različnim modelom strateškega načrtovanja je skupno, da obsegajo štiri med seboj povezane procese: načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Ti procesi so prisotni tudi pri izgradnji knjižnične zbirke, s
katero ta uresničuje poslanstvo in razlog za obstoj. Poslanstvo šolske knjižnice je, da nudi
storitve za učenje, knjige in druge vire, ki vsem članom šolske skupnosti omogočajo, da
postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na
različnih nosilcih (Manifest, 2001). Osnova za upravljanje zbirk v šolskih knjižnicah je naša
veljavna zakonodaja ter priporočila in smernice. Knjižnična zbirka v osnovnošolski knjižnici
je namenjena določeni in številčno manjši skupini uporabnikov (učencem in delavcem
posamezne šole). Zaradi tega je tudi del proračuna, s katerim knjižničar razpolaga, toliko
manjši. Kvantitativna določila glede prirasta, ki so zapisana v Pravilniku, v marsikateri šolski knjižnici zaradi zgoraj navedenega razloga težje uresničujejo. IFLA/UNESCO-ve smernice so kvalitativno vodilo, ki omogoča lažje načrtovanje, selekcioniranje in pridobivanje
gradiva za zbirko ter njegov odpis. Ob tem upoštevamo še potrebe in želje uporabnikov
ter specifične skupine učencev. Gradivo mora biti raznoliko, tako vsebinsko kakor tudi
glede nosilcev zapisa. V zadnjem desetletju se med neknjižnim gradivom pojavlja vedno
več elektronskih virov, vendar ponudba za osnovne šole trenutno še ni tako obsežna, kot
je ponudba tiskanega gradiva. Kvalitetna in otrokom prilagojena ponudba gradiva je najboljša popotnica v svet učenja in zabave. Pri izboru gradiva osnovnošolski knjižničarji uporabljajo različna orodja, zlasti informacije s strani založb kot tudi priporočilne sezname.
Specifičnost šolske knjižnične dejavnosti se poleg oblikovanja dveh tipov zbirk, mladinske
in strokovno pedagoške, kaže v njeni pedagoški naravnanosti – v uresničevanju načrtne in
sistematične vzgoje in izobraževanja svojih uporabnikov. Zato mora knjižničar v izgradnjo
knjižnične zbirke vključiti vse uporabnike in zaposlene. Največja korist sodelovalnega načrtovanja knjižnične zbirke je, da šolska skupnost knjižnice ne vidi kot rezultat odgovornosti
samo ene osebe, ampak postane razvoj knjižnične zbirke skupna skrb, ker vsi člani šolske
skupnosti potrebujejo in uporabljajo vire iz šolske knjižnice. Zakonodaja, ki sem jo predstavila v nalogi, določa temeljna izhodišča za izgradnjo zbirke, natančnejše smernice pa je
treba določiti v dokumentu o nabavni politiki, ki ga pripravi vsaka knjižnica za svojo knjiž-
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nično zbirko. Dokument o nabavni politiki je orodje za izbor gradiva, hkrati pa opisuje trenutno stanje zbirke in dolgoročne ter kratkoročne prioritete pri izgradnji knjižnične zbirke.
Tako je izgradnja knjižnične zbirke bolj sistematična in transparentnejša, pa tudi racionalnejša, saj so vsi postopki nabave in nabavna politika zapisani v dokumentu, ki je vsem javno dostopen. Zadnji element v procesu nabavne politike je vrednotenje knjižnične zbirke,
rezultate vrednotenja pa mora knjižničar primerjati s tem, kar je zapisal v dokumentu o
nabavni politiki. Vrednotenje knjižnične zbirke upošteva različne kazalce, ki so del tako
kvantitativnih kot kvalitativnih metod raziskovanja, na primer statistične podatke o knjižnični zbirki ali o njenem delu in njihovo povezavo z rezultati, ki so jih pridobili z merjenjem
zadovoljstva uporabnikov. Menim, da bo brez pomoči strokovne javnosti predvsem pedagoške to težko. Šola kot institucija se vlaganja v šolsko knjižnico trenutno še premalo
zaveda. V našem prostoru tudi nimamo širše raziskave, izvedene na državni ravni, o vlogi
strokovno vodene šolske knjižnice in strokovnega bibliopedagoškega dela pri učnih dosežkih učencev. Knjižničar, ki je avtonomen pri svojem delu in odločanju, lahko v svojem
mikro okolju promovira storitve šolske knjižnice in se vključuje v pouk ter dejavnosti, ki na
šoli potekajo, predvsem pa mora dobro sodelovati z učitelji, saj so oni pomemben dejavnik, ki vpliva na motivacijo za uporabo storitev šolske knjižnice zlasti pri starejših učencih .
Ob prehodu v devetletko je knjižničarska stroka skupaj s snovalci nove osnovnošolske
zakonodaje uspela postaviti ustrezne temelje, na katerih lahko gradimo nadaljnji razvoj
šolskih knjižnic. Pričakujemo nove standarde za šolske knjižnice in zakonodajo, ki bi uredila področje financiranja nabave v osnovnošolskih knjižnicah. Smiseln bi bil tudi poseben
pravilnik, ki ureja samo področje šolskih knjižnic. V državi imamo strokovna združenja in
zavode (ZBDS, Društvo Bralna značka, Zavod za šolstvo, Pedagoški inštitut, Društvo šolskih
knjižničarjev), ki bi lahko razvijali in širili zagovorništvo za šolske knjižnice – po vzoru šolskih knjižnic v tujini. S programi bibliopedagoškega dela in z vlogo šolske knjižnice v 21.
stoletju bi morali seznaniti bodoče učitelje, ki se izobražujejo na Pedagoških in Filozofskih
fakultetah in seveda bodoče ravnatelje, ki opravljajo ravnateljski izpit v šoli za ravnatelje.
Zadnji bi morali poznati tudi zakonodajo s področja knjižničarstva. Ob primerjavi s podatki
iz leta 1999 sem ugotovila, da kriza v državi ni drastično poslabšala razmer glede financiranja nabave, saj te že prej niso bile urejene. To pa vzbuja dodatno skrb v prihodnje, ko
financerji napovedujejo še večje reze v šolske proračune. Ob tem si moramo prizadevati
vsi, tako strokovna kot laična javnost, da ti rezi ne prizadenejo šolske knjižnice. S šolsko
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knjižnico je namreč povezana temeljna otrokova pravica, zapisana v Konvenciji o otrokovih pravicah, to je pravica do izobrazbe in znanja.

10 POVZETEK
Osnovnošolska knjižnica s svojim gradivom, dostopom do informacijskih virov, učenjem učenja, spodbujanjem bralne in informacijske pismenosti, predstavlja pomembno
podporo poučevanju, pridobivanju znanja, učnemu procesu, vseživljenjskemu izobraževanju in pomembno prispeva k razvoju vseh vrst pismenosti. Z uvedbo devetletke smo v
slovenske šole uvedli kurikul Knjižnično informacijskega znanja, ki uvaja učence v raziskovanje (tako samostojno kot tudi v sklopu pouka) s pomočjo virov, na voljo v šolski knjižnici. Zato mora osnovnošolski knjižničar posvečati posebno skrb založenosti svoje knjižnice z
ustreznim gradivom. Nabava gradiva sodi v knjižničarjevo načrtovanje programa in dela
šolske knjižnice, pri tem pa se povezuje z vsemi drugimi strokovnimi delavci in vodstvom.
Ker osnovnošolske knjižnice delujejo znotraj osnovnih šol, tudi načrtovanje dela in razvoja
knjižnice sledi načrtovanju na ravni šole. To je predpisano z Letnim delovnim načrtom,
katerega priloga je letni plan dela šolske knjižnice. Po kakšnih vsebinskih in formalnih kriterijih naj bi knjižnica dopolnjevala svojo zbirko in na kakšen način naj bi ta cilj dosegala,
določamo s pomočjo nabavne politike. Oblikovanje nabavne politike v osnovnošolski knjižnici vključuje različne elemente. Sledi poslanstvu in ciljem šole, potrebam, pričakovanjem
in zahtevam strokovnih delavcev, učencev in drugih uporabnikov ter zakonskim predpisom (Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007; Zakon o knjižničarstvu, 2001;
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003) in smernicam
(IFLA/UNESCO smernice za šolske knjižnice, 2002; Smernice za lažje berljivo gradivo in
Smernice za osebe z disleksijo; 2007). Omenjeni dokumenti določajo temeljna izhodišča
za izbor gradiva, natančnejša vodila pa so zapisana v Dokumentu o nabavni politiki, ki ga
pripravi vsak knjižničar za svojo zbirko oziroma knjižnico. Na osnovi IFLA smernic za šolske
knjižnice, Manifesta za šolske knjižnice, finskih smernic z naslovom A good school library
(Frantsi, Kolu, Salminen, 2002), ter naše zakonodaje, je v študijskih skupinah za knjižnično dejavnost Zavoda za šolstvo RS nastal Dokument o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske knjižnice (Steinbuch in Bratuša, 2009). Knjižnica gradiva ne pridobiva zgolj
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začasno, pač pa z nabavo izgrajuje zbirko, ki bo dolgoročno ustrezala uresničevanju njenega poslanstva. Izgradnja knjižnične zbirke je permanenten proces ter zahteva tudi hitro
in dejavno odzivanje knjižnice na izzive spreminjajočega se okolja, tako da ugotavljamo
informacijske potrebe uporabnikov in analiziramo uporabo knjižnične zbirke. Zadostna
finančna sredstva so temeljni pogoj za izgradnjo zbirke, čeprav pri nas zakonodaja ne
predpisuje vsote za izgradnjo zbirk v osnovnošolskih knjižnicah. Poleg temeljne zaloge
določa predvsem prirast gradiva, vendar je realna situacija odvisna od finančnih pogojev.
V sodelovanju z vodstvom šole mora knjižničar zagotavljati ustrezen delež šolskega proračuna za razvoj fonda.
V raziskavi o nabavni politiki v osnovnošolskih knjižnicah sem želela ugotoviti, ali je v
naših osnovnošolskih knjižnicah stanje dejansko primerljivo s predpisi in priporočili, ali
osnovnošolski knjižničarji uporabljajo dokument o nabavni politiki, kako je zastavljena
nabavna politika v njihovih knjižnicah, kdo jo vodi, ali ugotavljajo uspešnost nabave, kolikšna je višina finančnih sredstev in iz katerih virov namenjajo sredstva za nabavo gradiva,
kakšen je prirast gradiva v njihovi knjižnici, odnos vodstva šole – ravnatelja do vloge šolske
knjižnice in ali ravnatelji sodelujejo s knjižničarji ter zagotavljajo zadostna finančna sredstva.
Zanimalo me je tudi, koliko velikost šole vpliva na količino sredstev za nabavo gradiva ter
ali delovna doba šolskega knjižničarja vpliva na njegovo avtonomnost vodenja nabavne
politike. Svoje hipoteze sem preverila s pomočjo ankete o nabavni politiki v osnovnošolskih knjižnicah, v katero je bilo vključenih 115 osnovnošolskih knjižničarjev po Sloveniji.
Rezultati so pokazali, da stanje v zvezi z nabavno politiko ni dobro. Dokumente, ki se
nanašajo na izgradnjo knjižničnih zbirk, upošteva dobra polovica anketiranih, prav tako v
večini nimajo izdelanih svojih dokumentov o nabavni politiki. O nabavi gradiva se velikokrat posvetujejo z ravnateljem in niso povsem avtonomni, saj nimajo vpogleda v finančno
sliko šole. Sredstva namreč dodeljuje izključno ravnatelj, ki obišče šolsko knjižnico v povprečju enkrat mesečno. Nabavna politika je zastavljena kratkoročno (letno načrtovanje),
ne oblikuje je posebna nabavna komisija (razen v enem primeru). Delovna doba šolskega
knjižničarja je prav tako pomemben dejavnik, ki vpliva na vodenje nabavne politike v šolski knjižnici. Zaposleni z manj kot 10 let delovne dobe v šolski knjižnici z ravnateljem težje
strokovno komunicirajo in so bolj kritični do ravnateljevega poznavanja vloge šolske knjiž-
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nice. Tudi seznanjenost z dokumentom o nabavni politiki in prisotnost lastnega dokumenta je v tej skupini slabše zastopana. Ravnatelji pa redkeje obiskujejo knjižnico in uporabljajo njene storitve, kadar v njej dela začetnik, čeprav so prav ravnatelji tisti, ki večinoma
vodijo nabavno politiko v teh knjižnicah. Sistematičnih evalvacij zbirk zaposleni v naših šolskih
knjižnicah ne izvajajo, predvsem uspešnost nabave ocenjujejo na osnovi vključevanja gradiv v
pouk in statistike izposoje. Ker ni sistemsko urejenega financiranja šolskih knjižnic in je odvisno
predvsem od presoje ravnatelja, koliko materialnih sredstev šole bo namenil mesečno za nakup
novega gradiva, se v veliki meri ne dosegajo normativi glede prirasta. Ne glede na velikost šole jih
največ uporablja en vir financiranja (materialna sredstva MIZS), v nekaj primerih pa za dosego
normativov izkoriščajo še občinska sredstva, donacije in lastna sredstva (šolski skladi). Ponudba
gradiva na trgu je dobra in knjižničarji ne morejo nabaviti vsega, kar bi si njihovi uporabniki želeli
ali potrebovali, zato jih je velika večina mnenja, da bi s svojim izdelanim dokumentom o nabavni
politiki lažje izbirali in nabavljali gradivo za svoje zbirke. Dokument o nabavni politiki bi tako pozitivno vplival na stanje nabave. Skoraj vsi anketirani šolski knjižničarji so menili, da bi bilo v okviru
materialnih stroškov potrebno uvesti posebno postavko za nakup knjižničnega gradiva.

Naj sklenem z mislimi iz Manifesta o šolskih knjižnicah (2001): »Šolska knjižnica je bistvena za dolgoročno strategijo za razvoj pismenosti, vzgoje in izobrazbe, za oskrbo z informacijami ter ekonomski, socialni in kulturni razvoj. Lokalne, regionalne in nacionalne oblasti
naj poskrbijo, da bo knjižnico podpirala posebna zakonodaja in politika. Šolske knjižnice
morajo imeti zadostna in stalna sredstva za izurjeno osebje, gradivo, tehnologije in pripomočke. Ti morajo biti brezplačni.«
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PRILOGA 1

ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovana knjižničarka, spoštovani knjižničar!
Prosim, če odgovorite na naslednja vprašanja, ki obravnavajo področje oblikovanja nabavne politike in nabave v osnovnošolski knjižnici.
Podatke potrebujem za raziskavo v sklopu magistrske naloge, ki jo bom opravila na
Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UNI LJ.
Prosim, da označite črke pred odgovori, ali pa vprašanja dopolnite. Zahvaljujem se za vašo
pomoč in vam želim uspešno in kreativno oblikovanje vaše nabavne politike.
Danijela Kajzer

1. Število učencev na vaši šoli:
a. Do 200
b. 200 -300
c. 300 – 400
d. 400 – 500
e. več kot 500
2. Število knjig na učenca:
a. Do 8
b. 8 – 10
c. 10 – 12
d. 12 – 14
e. več kot
14
3. Število enot neknjižnega gradiva v celotni knjižnični zbirki:
a. Do 100
b. 100 – 200
c. 200 – 300
d. 300 -400
e. nad
400
4. Število naslovov periodike:
a. 20 – 30
b. 30 – 40
c. 40 – 50
d. več kot 50
5. Po katerih dokumentih (npr. zakoni, pravilniki, smernice) se ravnate pri izgradnji
knjižnične zbirke?
6. Ali poznate dokument o nabavni politiki – smernice za osnovnošolske knjižnice?
a. Da
b. Ne
7. Ali imate za svojo knjižnico izdelan dokument o nabavni politiki?
a. Da

b. Ne (razlog)_________________________________________________
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8. Kako je zastavljena nabavna politika vaše šolske knjižnice:
a. ni zastavljena
l.)

b. kratkoročno (1 leto) c. srednjeročno (3-5 l.) d. dolgoročno(nad 5

9. Kdo vodi nabavno politiko knjižničnega gradiva?
a. knjižničar

b. ravnatelj

c. nabavna komisija

d. drugo____________

10. Ali v vaši knjižnici izvajate analize o informacijskih potrebah šole in njenih uporabnikov?
a. da

b. ne

11. Ali ugotavljate uspešnost nabave? a. da

b. ne

c. drugo_______________

12. Katere kriterije uporabljate za ugotavljanje uspešnosti nabave?
a. uspešno vključevanje gradiv v pouk
b. samo statistiko izposoje
c. oboje
d. drugo_________________
13. Kako je rešeno financiranje šolskih knjižnic:
a. slabo

b. zadovoljivo

c. dobro

14. Iz katerih finančnih virov namenja vaša šola sredstva za nabavo knjižničnega gradiva?
a. samo iz materialnih stroškov Ministrstva za izobraževanje
b. v te vire so vključene tudi različne vrste donacij
c. sredstva iz učbeniškega sklada
d. razpisi
e. drugo_____________________
15. Kolikšna je višina sredstev, ki jih vaša šola mesečno namenja za nakup knjižničnega
gradiva?
16. Ali z višino finančnih sredstev, ki jih šola namenja za nakup knjižničnega gradiva
dosegate normative za šolske knjižnice glede letnega prirasta?
a. ne dosegam

b. dosegam

c. presegam
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17. Normativi za šolske knjižnice predvidevajo tudi ustrezen prirast periodike ( 1 nov naslov letno) in neknjižnega gradiva (10%). Ali ta normativ dosegate?
a. ne dosegam

b. dosegam

c. presegam

18. Ali menite, da je ponudba gradiv na tržišču dovolj raznolika za oblikovanje ustrezne
knjižnične zbirke? Utemeljite prosim svoj odgovor.
19. Ali mislite, da bi bilo v okviru materialnih stroškov potrebno uvesti posebno postavko za
nakup knjižničnega gradiva?
a. da
b. ne
20. Ali bi/je izdelan dokument o nabavni politiki k temu pripomogel?
a. da

b. ne

21. Ali se (bi) z izdelanim dokumentom o nabavni politiki lažje odločate/li o izboru gradiva za
vašo zbirko?
a. da

b. ne

22. Ali menite, da je za oblikovanje nabave in nabavne politike pomembna dobra komunikacija
z ravnateljem?
a. da

b. ne

23. Menite da vaš ravnatelj/ica dobro pozna vlogo in naloge šolske knjižnice in da z njim lahko
strokovno komunicirate?
a. da, s svojim ravnateljem lahko strokovno komuniciram, ker oboje dobro pozna
b. . da, s svojim ravnateljem lahko strokovno komuniciram, čeprav mu moram v zvezi s šolsko
knjižnico marsikaj pojasnjevati
c. ne, s svojim ravnateljem ne morem strokovno komunicirati, ker slabo pozna vlogo in naloge
šolske knjižnice
24. Kako pogosto vaš ravnatelj uporablja storitve vaše šolske knjižnice?
a. vsak dan

b. 2 – 3 X tedensko

c. enkrat tedensko

d. drugo______________________

25. Koliko časa že opravljate delo šolske knjižničarke?

Hvala za odgovore!

c. enkrat mesečno
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Maribor, 24. julija 2013

Danijela Kajzer

