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Izvleček:
Branje je pomembna dejavnost, ki vpliva na osebnostni razvoj posameznika in učno
uspešnost. Tako v magistrski nalogi, ki je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela,
predstavljamo nekaj večjih tem, kot so branje, vrste branja, bralna pismenost in bralne
stopnje za obdobje mladostništva. Dotaknemo se tudi bralne motivacije in zunanjih
motivacijskih dejavnikov, ki jih ponuja knjižnica. Drugi, empirični del, v uvodu
predstavlja teoretična izhodišča za izvajanje knjižničnih dejavnosti v Šolskem centru Ptuj
za spodbujanje branja. Osrednji del pa predstavlja raziskavo in analizo podatkov, ki smo
jo pridobili z anketnim vprašalnikom med srednješolskimi knjižničarji na Štajerskem,
Koroškem in v Prekmurju. Z raziskavo smo ugotovili, koliko pozornosti pri svojem delu
posvečajo bralni pismenosti, pomembnosti izvajanja bralnih dejavnosti v srednji šoli,
katere izvajajo in kako pogosto, na kakšne težave naletijo, kdo jim pri tem pomaga, koliko
vedo o bralni pismenosti in njenem poučevanju, kateri so tisti zunanji motivacijski
dejavniki, ki jih ponudi knjižnica za spodbujanje branja. Raziskava je tako pokazala, da
med posameznimi pismenostmi ni velikih odstopanj, da večina knjižničarjev ocenjuje
izvajanje bralne dejavnosti kot delno pomembno, jih pa kljub temu izvajajo, da imajo
knjižničarji dovolj znanj o bralnih pismenosti, premalo pa o njenem poučevanju, da so vsa
pridobljena znanja pridobili na izobraževanjih po študiju in da je knjižničar tisti, ki
najuspešneje motivira dijake za branje.
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Prevod v angleščino

Title: The role of secondary school librarian in developing of reading literacy
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Abstract:
Reading is a vital activity which influences the development of an individual and the
success of their studies. This thesis, which consists of a theoretical and an empirical part,
presents some of the major topics, such as reading, kinds of reading, reading literacy and
reading levels for the age of adolescence. In the thesis we also deal with reading
motivation and external motivational factors which are offered by a library. The second,
empirical part of the thesis, begins with the presentation of theoretical points used for the
execution of librarian activities in School centre Ptuj to stimulate reading. The central part
of the thesis consists of a research and an analysis of the data acquired with a questionnaire
executed among the librarians working in secondary school libraries in Styria, Koroška and
Prekmurje regions.
The aim of our research was to establish how many librarians during their work
concentrate on reading literacy. We also researched the importance of executing reading
activities in secondary schools, the type of activities and how often they are carried out in
the libraries, the problems they come across, who helps the librarians solve these problems,
how much they are acquainted with reading literacy and its promotion, and the types of
external motivational factors offered by libraries to encourage reading. The research has
pointed out that there are no considerable deviations among individual literacies and that
the majority of the librarians estimate the execution of reading activities as partially vital,
but nevertheless, they decide to execute them. It has also been established that librarians
possess sufficient knowledge on reading literacy and lack adequate knowledge on teaching
reading literacy. Beside this, we have found out that the librarians acquired all the
knowledge on this topic after their studies and that a librarian is the person who can
motivate students for reading most successfully.
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1

UVOD

Pri svojem vsakdanjem delu se srečujemo s številnimi strokovnimi in izobraževalnimi
cilji, knjižničarji pa dajemo veliko prednost branju in motiviranju ter vzgajanju mladih
bralcev ob knjigah, ki so nekaj lepega, koristnega in poučnega. Opažamo, in to kažejo tudi
številne raziskave, da so srednješolci tista populacija, pri kateri zanimanje za branje upade,
berejo le tisto, kar morajo. Na drugi strani pa danes veljajo trditve, da mladi berejo več kot
pred leti – le da berejo drugače. Vpliv vse močnejše digitalizacije in premoč interneta
odvračata mlade od branja in sta pomembna razloga za slabše izražanje in komuniciranje
mladih. Današnja mlada generacija, ki je tehnično in ekonomsko prilagodljiva in gibčna, se
še ne zaveda, da je branje osnovna spretnost, ki jo je potrebno nenehno izpopolnjevati in
nadgrajevati. Zato bom v svoji nalogi govorila o bralni pismenosti kot o prvem in nujnem
pogoju širše pismenosti, o objektivnih možnostih, ki jih nudi šolska knjižnica za razvijanje
bralne pismenosti z zbranim knjižničnim gradivom in dejavnostmi, s katerimi vpliva na
bralne dosežke in na motivacijo za branje. Obenem pa vpliva tudi na učenje oz.
pridobivanje znanja, saj je kvalitetno bralno razumevanje prvi pogoj za uspešnost dijakov
na vseh predmetnih področjih. Knjižnica z navajanjem na samostojno uporabo knjižnice,
njenega gradiva in informacijskih virov dviga nivo bralne pismenosti, z nekaterimi
dejavniki pa tudi vpliva na zunanjo motivacijo za branje in učenje.
Predstavili bomo branje, bralno pismenost pri srednješolcih, bralno motivacijo in
dejavnosti v knjižnici s katerimi spodbujamo bralno pismenost ter knjižničarjevo vlogo pri
tem, saj vemo, da lahko k uspešnemu branju v veliki meri pripomore tudi knjižničar, če le
dobro pozna široka znanja in spretnosti, ki so potrebna za poučevanje bralne pismenosti..
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2
2.1

BRANJE
TRADICIONALNO POJMOVANJE BRANJA
Tradicionalno pojmovanje opredeljuje branje kot linearno, procesno in rutinirano

dejavnost, učinkovite bralce pa tiste, ki obvladajo različne bralne spretnosti in so jih
sposobni avtomatično uporabljati. To pojmovanje branja je poudarjalo razvoj bralnih
spretnosti in sposobnosti od manj zahtevnih do najbolj kompleksnih, ki je zahtevalo od
učenca, da najprej spozna črke, ki jih zna povezovati z ustreznimi glasovi, ki jih pozneje
povezuje v zloge, besede, skupine besed in povedi. Učinkovitost branja je bila povezana z
usvojenostjo teh posameznih spretnosti. Zaradi tega koncepta branja je bralni pouk temeljil
na razvijanju teh posamičnih spretnosti, le malo pozornosti pa so posvečali razumevanju
procesov, povezanih z oblikovanjem pomena iz besedila (Pečjak, 1999a).
2.2

SODOBNO POJMOVANJE BRANJA
To pojmovanje branja se ne povezuje le z aplikacijo posameznih izoliranih in

avtomatiziranih spretnosti. Sodobni avtorji poudarjajo, da je za izurjene bralce značilno
konstruktivno branje, pri katerem bralec sam oblikuje interpretacijo besedila. Pri tem pa
imajo odločilno vlogo metakognitivne sposobnost bralcev, ki vključujejo dva vidika:
 Sposobnost natančnega in premišljenega opazovanja lastnega bralnega
procesa, kognitivnih in afektivnih stanj, povezanih z branjem,
 sposobnost usmerjanja/regulacije lastnega branja in bralnih procesov.
Bralca, ki je sposoben opazovati in usmerjati lastne kognitivne procese pri branju,
sodobni avtorji poimenujejo strateški bralec, sposobnost tovrstnega branja pa strateško
branje. Za strateške bralce naj bi bile značilne določene specifične spretnosti in
sposobnosti, prepričanja, stališča in vedenje. Ti bralci nase prevzamejo del odgovornosti za
doseganje bralnih/učnih ciljev (Pečjak, 1999a).
2.3

DEFINICIJE BRANJA
V literaturi je zaslediti različne definicije branja. Z eno samo bi ga težko označili,

lahko pa jih razdelimo v več skupin, ki se med seboj razlikujejo le po tem, katerim
procesom pri branju posamezni avtorji dajejo prednost. Nekaterim je temeljni proces
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zaznavanje, drugim proces pomenskega dekodiranja pojmov, tretji pa poudarjajo zaporedje
posameznih operacij pri branju. Enotni so si v tem, da je branje multipla interakcija
številnih procesov, ki jih določajo različne sposobnosti.
Predstavitev definicij branja (Pečjak,1999), ki so razdeljene v štiri skupine.
 V prvo skupino sodijo definicije, ki dajejo prednost procesu dekodiranja ali
prepoznavanja tiskanih-pisanih simbolov, črk, besed ali besednih skupin.
Predstavniki te definicije menijo, da je branje percipiranje vrstnega reda črk
in njihove sinteze s tem, da se bralec dalj časa zadrži na elementih besede,
na njihovem položaju v prostoru, na obliki in velikosti črk.
 V drugo skupino sodijo definicije, ki poudarjajo semantično - pomensko
plat. Eden izmed predstavnikov te smeri, Godman

(v Pečjak, 1999)

poudarja: branje je psiholingvistični proces, pri katerem bralci po svojih
najboljših močeh rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali grafični
obliki.
 Tretja skupina definicij pa opredeljuje branje kot integracijo obeh
spoznavnih ravni – dekodiranje in razumevanje. Značilen primer je
Perfettijeva definicija (v Pečjak, 1999) , ki pojmuje branje v prvi fazi kot
proces dekodiranja besed, ki je odvisen od povezave novih besed s pojmi iz
bralčevega spomina in z izgovorom besed. V drugi fazi pa gre za proces
razumevanja sporočila besedila, pri katerem prihaja do prevajanja pisnega
jezika v obliko , ki jo lahko uporabi bralčev spoznavni sistem.

 Četrta skupina definicij o branju pojmuje branje kot večstopenjski proces, v
katerem sodelujejo različne sposobnosti.
Pečjakova v svoji literaturi največkrat poudarja, da je branje glavno sredstvo za to,
da se nekaj poučimo, pridobimo informacije in se nekaj naučimo, pojmuje pa ga kot
proces- niz posamičnih zaporednih stopenj. Vsa ta dejstva je strnila v definicijo, da je
branje : »… spretnost in sposobnost posameznika, ki poteka ob zavestni aktivnosti bralca
od začetnega prepoznavanja do končnega razumevanja in interpretacije prebranega in jo
lahko opredelimo kot komunikacijsko sposobnost, katere glavni namen je spoznavanje
sporočil…« Pečjak (1996, str. 7).
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Tega mnenja je tudi Gradišarjeva (1998), ki pravi da branje postaja zahteven
društven proces, ki vsestransko bogati človekovo osebnost, iskanje informacij v poučni
literaturi pomeni izobraževanje in pridobivanje znanja skozi življenje, leposlovno branje pa
človeku omogoča, podobno kot druge umetniške zvrsti umetniško doživetje, ki razpira
bistvene in temeljne reči človekovega bivanja in življenja sploh.
Branje ni samo društven proces, je zapletena psihična dejavnost, pri kateri bralec
pretvarja zapisane znake v pomen. Pri tem sodelujejo bralčevi čuti, pozitivna in negativna
čustva, domišljija, razum, znanje jezika, poznavanje snovi, splošna razgledanost,
zanimanje za vsebino, poprejšnje izkušnje z branjem in njegovo predznanje (Grosmman,
2000).
Fekonjeva (2004) pa pravi, da je branje zelo osebno raziskovanje čustev in misli,
obenem tudi socializacija, vključevanje v norme, ki jih predstavlja širša kultura, je nujna
spretnost, ki jo mora obvladati vsak posameznik, če hoče normalno funkcionirati v družbi.
2.4

POMEN BRANJA
Branje je pomembno tako za posameznika kot družbo, saj mnogi poudarjajo, da

človek z branjem pridobi tri četrt informacij in samo četrtino s poslušanjem. Branje nam
omogoča, da razumemo in obvladamo svet okrog sebe. Bralno pismena oseba je tista
(Pečjak in Gradišar, 2002), ki bere tekoče, prebrano razume in je sposobna informacije,
dobljene z branjem, uporabljati pri reševanju učnih in življenjskih problemov. Bralno
pismen človek je sposoben fleksibilno uporabljati različne tehnike branja glede na vrsto
bralnega gradiva in cilje branja. Po mnenju Kroppa

je bistvo branja brati, izrabiti,

sintetizirati prebrano in se nanj odzvati in do branja pride le, kadar je koristno in prinaša
veselje ter kadar je povezano z močjo. Brati se naučimo tudi za to, da obvladamo in
razumemo svet okrog sebe (Kropp, 2000).
Branje je ključni dejavnik razvijanja vseh vrst pismenosti, je zapletena oblika
družbene prakse, ki ni tako preprosta in samoumevna, kot se nam zdi, je niz številnih
procesov od začetnega zaznavanja do pretvorbe grafičnih elementov, ki ga sestavljajo
posamezne črke v pomen posameznih besed in povedi in je ena izmed nalog celotnega
obdobja šolanja, kot pravi Grossmanova (2007, str. 6): »Sistematično opismenjevanje se
zato ne sme končati v prvem triletju ali ob koncu osnovne šole, marveč ga je treba načrtno
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razvijati za različne potrebe, različne načine branja, razne vrste besedil in za razna
predmetna področja pri vseh predmetih in skozi vsa šolska obdobja.« Le tako bomo
posameznike izpopolnjevali in nadgrajevali v bralni pismenosti ter posameznika
pripravljali za življenje in delovanje v sodobni družbi, ter tudi za vseživljenjsko učenje.
Grossmanova (2006) meni, da bralna sposobnost ima neomejene možnosti razvoja, saj se
ves čas nadgrajuje.
2.5

CILJI BRANJA
V Standardih za učence 21. stoletja (2011, str. 5) je zapisano: »Branje je temeljna

spretnost, ki omogoča učenje, osebno rast in užitek«. Sposobnost branja in razumevanja
sporočil v vseh oblikah in vseh kontekstih je ključni kazalnik učenčeve uspešnosti v šoli in
življenju sploh, je spretnost vseživljenjskega učenja. Prav tam (str. 13) je branje omenjeno
tudi kot spretnost, ki spodbuja osebno in estetsko rast:
 Branje, ogledovanje in poslušanje za užitek in osebno rast.
 Raznoliko in tekoče branje zaradi povezovanja s seboj, svetom in prejšnjim
branjem.
 Odzivanje na literaturo in ustvarjalne izraze idej v različnih oblikah in
zvrsteh.
 Iskanje informacij v različnih oblikah in zvrsteh za lastno učenje.
 Spoštovanje literature z odločanjem za branje za užitek in zanimanjem za
različne literarne zvrsti.
Mnogi izobraževalni sistemi, med njimi tudi naš, umeščajo sodobni bralni pouk v
komunikacijski model učenja jezika, za katerega je značilno, da pojmuje branje kot eno od
štirih temeljnih jezikovnih orodij , ki ima za cilj usposobiti učenca za učinkovito jezikovno
komunikacijo z okoljem, da bo ob koncu obveznega šolanja bralno pismen do te stopnje,
da bo tekoče bral, prebrano razumel in bo sposoben informacije, dobljene z branjem,
uporabljati pri reševanju učnih in življenjskih problemov ter za osebnostno rast. Pri tem pa
bo znal uporabiti različne tehnike branja glede na vrsto bralnega gradiva in cilj branja. K
tej pismenosti vodijo trije delni cilji:
 Razvijanje pozitivnega stališča učenca do branja, ki vključuje jasno in
pravilno predstavo o tem, kaj branje je in čemu služi.
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 Razumevanje procesa branja, ki se na eni strani nanaša na razumevanje
določenih bralnih spretnosti, ki potekajo pri branju, po drugi strani pa na
razumevanje različnih kognitivnih in metakognitivnih bralnih strategij.
 Razumevanje vsebine besedila, ko učenec skuša ugotoviti, kaj je hotel avtor
z besedilom povedati, glede na ta cilj prihaja do delitve besedil na
umetnostna in neumetnostna (Pečjak in Gradišar, 2000).
2.6

FUNKCIJE BRANJA
Funkcije branja so zelo različne in se spreminjajo glede na individualne potrebe

posameznika in družbeno okolje. Grosmanova (2004) poudarja naslednje funkcije branja:
pridobivanje znanja, informacij, bogatenje in širjenje besednega zaklada ter jezikovnega
znanja, širjenje obzorja, razvijanje kritičnega mišljenja, eskapistična fikcija, osebnostna
rast, estetska funkcija, kot sama poudarja, gre pri branju za visoko organizirano spretnost
in sposobnost, ki vključuje različne komponente in funkcije, ki se razvijajo pri mladem
bralcu in imajo vpliv na njegov vsestranski razvoj (socialni, osebnostni, jezikovni ter
razvoj domišljije), med drugim tudi meni, da je branje proces, v katerem si bralec besedilo
prilašča na podlagi lastnih pričakovanj, izkušenj, čustvenih odzivov, potreb in nezavednih
vzgibov. Nekaj pomembnih funkcij branja, ki oblikuje mladega bralca, povzeto po
(Grosman, 2000):
 Z branjem kvalitetne literature se mlademu bralcu omogoča uspešnejša
socializacija in lažji vstop v njegovo kulturno okolje.
 Na področju osebnostnega razvoja omogoča branje izgradnjo vrednot v
vrednostni sistem, saj v literarnih junakih prepozna sebe in svoje težave in
med njimi išče vzornike. Branje tako pomembno vpliva na dojemanje
samega sebe, na njegove občutke in mnenje o drugih ljudeh.
 Branje krepi sposobnost domišljijske dejavnosti, kar pripomore k razvoju
domišljijskega razumevanja, ki mlademu bralcu pomaga reševati konfliktne
situacije, v katerih se znajde. Situacije v literaturi v tem primeru pomenijo
neke vrste simulacijo življenjskih situacij, ki jih je mladi bralec v določenih
besedilih že »uvidel«, »doživel«, »prebral«.
 Branje omogoča jezikovni razvoj mladega bralca, ki mu ob branju
zahtevnejših, umetniško oblikovanih besedil omogoča njegovo zmožnost
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simboličnega izražanja, da bolj nadzorovano uporablja zahtevnejše
jezikovne strukture in razvija asociativne ter druge oblike mišljenja, kar ga
pripravlja na svet odraslih.
2.7

BRANJE IN UČENJE
Branje oz. uporaba bralnih učnih strategij so pomembni dejavniki v procesu učenja,

ki poleg drugih dejavnikov (učenčeva sposobnost, motivacija ...) zagotavljajo učinkovito
učenje. Mnoge teorije poudarjajo, da sta pismenost in z njo branje sprejeti kot temeljni
komponenti vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Branje sodi med pomembne
komunikacijske dejavnosti vsakega posameznika, saj je razvito branje temeljni pogoj za
napredovanje otroka v šoli, še zlasti takrat, ko postanejo pisni viri pomemben del
pridobivanja znanja, na to se naslanja eno izmed teoretičnih izhodišč, ki pravi, da je branje
proces učenja in se tudi z učenjem razvija (Stopar, 2000), ki k temu tudi dodaja, da je
branje učna spretnost, brez katere si dobrega učenja niti zamisliti ne moremo; to je
sposobnost primerno hitrega branja z razumevanjem, zmožnost za ugotavljanje bistvenega
v raznih strokovnih in drugih informativnih besedilih, kakor tudi sposobnost povezovanja
smiselnih povezav med predhodnim in na novo pridobljenim znanjem. Chall (v Pečjak,
2010) eno od bralnih stopenj poimenuje branje za učenje (faza opismenjevanja v širšem
smislu), kar pomeni, da mora učenec bralno spretnost uporabiti v funkciji učenja, pri
pridobivanju informacij, novega znanja.
V današnji šoli se še posebej poudarja pomen učenja za učenje, ki posledično
poudarja tudi pomen branja, ko se je potrebno znajti med različnimi viri informacij. Prav to
nazorno pojasnjuje Steinbuchova (1997, str. 12): »Učinkovito učenje je povezano z
izborom pravih informacij. Da pa te lahko izberemo, moramo poiskati bistvo in ga
ustrezno zapisati. Zato je neposredno z učinkovitim učenjem povezana bralna učinkovitost
ali branje z razumevanjem, saj je branje osnova za učenje. Če ne razumemo, kaj beremo, se
ne moremo učinkovito učiti«. Pri tem so pomembne bralne, medbralne in pobralne
strategije, ki jih učenec že ima razvite in jih bo še razvijal, izpopolnjeval v kontekstu
učenja. Nasprotno pa imajo učenci, ki ne obvladajo tekočega branja in dobrega
razumevanja, težave pri obojem: učenju in razvijanju novih spretnosti.
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2.8

VRSTE BRANJA
Poznamo različne vrste branja, ki jih lahko ločimo glede na naravo pisnih besedil. V

splošnem ločimo branje leposlovja, časopisov, revij in drugih informativnih besedil, branje
študijskih in učnih gradiv ter znanstvenih besedil. Dober bralec pozna vrste branja, jih zna
uporabljati glede na svoj namen in cilj.
2.8.1 Giehrlova delitev branja glede na namen
 Informacijsko branje z namenom dobiti nove podatke-informacije, ki jih
razumemo in uporabimo,
 evazorično z namenom bežati pred resničnostjo, dolgočasnostjo in
vsakdanjim življenjem,
 kognitivno za spoznavanje in razumevanje bistva življenja in sveta,
 literarno branje za spoznavanje izkušenj drugih ljudi in sebe.
Glavni namen kognitivnega in literarnega branja vidi v iskanju reda in oblikovanju
osebnosti, evazoričnega pa predvsem v premagovanju človekove omejenosti in
utesnjenosti, ki je vezano na določeno vrsto leposlovja, na trivialno književnost, kjer se
mora zgodba končati tako, kot si želi bralec, saj je branje motivirano s prijetnimi občutki
ter s psihološkimi procesi identifikacije in fantaziranja. (v Zwiter, 20019
2.8.2 Pečjakova (1996) delitev glede na hitrost branja
Loči normalno branje, hitro branje in prelet. Vsaka od hitrosti branja ima svojo
uporabnost in tehniko. Normalno branje se običajno uporablja za branje iz užitka, je
relativno počasno. Prelet in hitro branje sta nekoliko hitrejši, ker v tekstu iščemo samo kaj
določenega ali pa ga samo preletimo. Delitev branja glede na hitrost je povezana s
tehnikami branja, ki ga (Pečjak in Gradišar, 2002) razdelita na:
 Informativno branje

za oblikovanje prvega vtisa, prve informacije o

gradivu, ki ga želim prebrati ali se naučiti, besedilo le preletimo, da
ugotovimo, ali je sploh uporabno glede na naš cilj.
 Kurzorno ali diagonalno branje, ki je tesno povezano z informativnim,
katerega namen je trčiti oz. zadeti na bistvene in pomembne informacije v
besedilu. To pomeni za razliko od informativnega, da se za določen čas
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zaustavimo na pomembnih mestih, ob določenih informacijah, na katere
smo naleteli, med tem ko pri informativnem besedilo le preletimo.
 Statarično ali študijsko branje v primerjavi s prvima dvema vrstama
branja, ki sta relativno hitri, je ta oblika relativno počasna in zbrana, kjer se
učenec zaustavlja ob pomembnih pojmih, jih podčrtuje, izpisuje ali kako
drugače ureja.
2.8.3 Delitev branja glede na glasnost
Poznamo glasno, polglasno in tiho branje. Tihemu branju pravimo tudi branje v
sebi ali notranji govor. Pri tihem branju »slišimo« glasove v zavesti brez premikanja
govornih organov. Nastanejo zaradi dejavnosti govornih in slušnih središč v možganih.
Glasno branje pa lahko opredelimo kot prevajanje zapisanega besedila v govorjeno
(poročila, javni govori, predavanja) (Pečjak, 1996).
2.8.4 Vrste branja po Kordiglovi
Ukvarja se s tipologijo branja in z bralnim razvojem ter loči dve vrsti branja glede
na motivacijo, in sicer pragmatično in literarnoestetsko branje. Pri pragmatičnem branju
gre bralcu za to, da dobi določene informacije, da bo lahko razširil svoje znanje. Na ta
način beremo neumetnostna besedila. Literarnoestetsko branje pa je branje umetnostnih
besedil, »ko se človek s pomočjo tiskane besede zaziblje v prijetni svet domišljije«
Kordigel (1990, str. 35). Njena delitev branja literarnih besedil se še naprej deli glede na
bralčeve spretnosti, in sicer na evazorično in literarno branje.
 Evazorično je branje trivialne literature, kjer bralec ni sposoben slediti avtorjevi
domišljiji, njegovemu videnju, predstavljanju in doživljanju, ampak uporablja
branje literature za to, »da vanjo projicira svoja lastna čustva, svoje lastne čustvene
primanjkljaje, svoje lastne želje po doživetjih…« Kordigel (1990, str. 36).
 Literarno branje, pri katerem je bralec sposoben avtorju priznavati njegovo
avtonomnost, ki je povezana z vsebino in obliko njegovega dela.
2.8.5 Kropp (2000) branje razdeli na tri vrste
 Branje za užitek, na ta način berejo otroci ves čas, odrasli pa večino časa.
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 Študijsko branje, za katerega se odloči odrasli bralec z namenom iskanja
podatkov, pretresanja utemeljitev in zamisli, ki zahteva od bralca drugačne
tehnike in pristop.
 Hitro branje - bralec le preleti gradivo, ne da bi se poglobil vanj.
2.8.6 E-branje
Tehnološki razvoj je prinesel in še prinaša na področju oblikovnosti besedil bistvene
spremembe. Vse jasneje postaja, da nove oblike e-besedil in možnosti elektronskega
sporazumevanja povzročajo spremembe pri interakciji bralcev z elektronskimi besedili in
knjigami. Večkodna besedila z gibljivimi podobami, glasbo na računalniškem zaslonu in
druge vrste hibridnih besedil pa danes prinašajo tudi novo vrsto branja - e-branje, ki v
primerjavi z linearnimi besedili radikalno spreminja bralčevo interakcijo z nadbesedili, saj
mora bralec hkrati razbrati več kodov in sestavljati njihov skupni pomen. Iz različnih
kosov besedil, podob, glasbe bralec sam izbira posamezne elemente in jih sestavlja z
neomejenimi možnostmi povezav, ki mu jih nudita »deskanje« in »linkanje« in si utira
svojo enkratno poti skozi besedilo, svoje zaporedje in njemu lastno vzorčno povezanost
dogajanja. Nekateri strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti in posledice uporabe spleta, ki
naj bi s hitrim klikanjem vodila do površnega branja, razbitega mišljenja in površnega
učenja. K temu razmišljanju se pridružuje tudi Grosmanova (2010), ki pravi, da bo linearno
branje še vedno imelo najpomembnejši vpliv na kognitivni razvoj, branje nadbesedil
prinaša tako korenite spremembe, da bi veljalo na novo premisliti dosedanje koncepte
branja in oblikovati nov koncept večrazsežnega branja, ki bi upošteval tudi pozitivne
lastnosti izzivov novih oblik besedil in branja (Grosman, 2010).
2.9

BRANJE IN KNJIŽNICA
Ko rečemo branje, mnogi pomislijo le na branje leposlovja, vendar je branje veliko

več kot le prebiranje leposlovja, zato v šolskih knjižnicah dijake navajamo in usposabljamo
tudi za branje neleposlovnih besedil in razvijanje bralnega procesa, ki se v srednji šoli ne
ustavi, ampak se v bistvu komaj začne dobro razvijati; od dijakov se pričakuje, da imajo
razvite osnove bralnega procesa (tehniko …), bralne interese ter navade. Naloga učitelja in
knjižničarja je razvijanje branja v povezavi z vsemi predmetnimi področji, to pa zahteva
sistematično - timsko delo pri pouku in v knjižnici pri izbiri in pripravi besedil, s katerimi
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želimo ustvariti pozitivno naravnanost dijaka do branja in bralnega razumevanja, da bo
znal razložiti in povezati vsako misel, ki se bo porodila ob prebranem besedilu.
Prepletanje metod pri pouku v povezavi s knjižnico prinaša optimalne možnosti za
izboljšanje bralne pismenosti, spodbuda za branje pa mora prihajati od vseh akterjev v šoli.
Dejstvo je, da se pri vsakem predmetu srečujemo z besedili, značilnimi za tisto področje,
kljub temu pa se vsi ne trudimo enakovredno za razvijanje bralne pismenosti in
razumevanja.
Knjižnica je tako vseskozi neločljivo povezana z učenjem in branjem vseh vrst
besedil in ima pomembno vlogo pri razvijanju vseh vrst pismenosti, tako klasičnih (branje,
pisanje, računanje …) kot novodobnih, ki jih je natrosila sodobna tehnologija. Upad
zanimanja za branje in bralno pismenost zaposluje vedno več strokovnjakov, ki se
ukvarjajo z vprašanjem, zakaj v razvitem svetu knjige niso več zanimive, zakaj ljudje niso
sposobni prebrati niti ene knjige na leto, in to prav v času, ko se od ljudi pričakuje
razumevanje vedno bolj zapletenega sveta, in zakaj upade motivacija za branje po
končanem rednem šolanju. S tem se v zadnjem času ukvarjajo številne raziskave, ki kažejo
na upad bralne pismenosti povsod v svetu. Zaskrbljeni so tako učitelji kot širša strokovna
in kritična javnost, ki se ukvarja z vprašanji, zakaj šola ni zmožna (več) naučiti vsakogar
funkcionalne pismenosti (Grosman, 2004).
2.9.1 Projekti, v katere se vključujejo knjižnice pri spodbujanju bralne pismenosti:
Eden izmed zadnjih slovenskih projektov, ki v Sloveniji želi izboljšati bralno
pismenost, je Kulturna zavest in izražanje 2008 -2011, ki je s svojimi sedmimi programi
pokrival tematiko bralne pismenosti na različnih področjih - usmerjeno na ciljne skupine,
ki strokovno delujejo na področju vzgoje in izobraževanja.
Programi projekta:
 Razvoj bralne pismenosti, branja in bralne kulture,
 sistematično razvijanje bralne kompetence in kompetence učiti se,
 razvoj pismenosti in kompetenc učiti se.
Namen programov je ozaveščanje učiteljev o pomenu bralne pismenosti v
vsakdanjih okoliščinah ter spodbujanje branja leposlovne literature in usposabljanje
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učiteljev vseh predmetov za odgovorno vključevanje pismenosti v vse ravni delovanja
izobraževalnih institucij. Pri programu Razvoj pismenosti in kompetenc učiti se pri
projektu Kulturna zavest in izražanje (2011, str. 18) je poudarek na: »spoznavanju jezika,
razvijanje govora in interesa za branje, razvoju pozitivnega odnosa do branja, poslušanju
različnih vsebin z različnimi cilji, spoznavanju različnih vrst besedil, tehnik branja,
razvijanju zmožnosti pisanja, različnih vrst poslušanja in govorne zmožnosti za učinkovito
sporazumevanje«.
Številne države iz EU in OECD načrtujejo in izvajajo številne ukrepe in raziskave
(PISA, PIRLS) za večjo dostopnost znanja v formalnem in neformalnem izobraževanju in s
tem posledično izboljšanje bralne pismenosti, ki ju v omenjenih raziskavah opredelijo kot
zmožnost učencev, da samostojno pridobijo informacije, jih povezujejo in interpretirajo, si
na osnovi le teh ustvarjajo celostne pomenske predstave in razlage pojavov ter dogodkov,
razmišljajo o njih, jih vrednotijo, razvijajo argumente delovanja na osnovi informacij, se
znajdejo v novih situacijah, kritično primerjajo in sklepajo. Tem opredelitvam sledijo
posodobljeni učni načrti za slovenščino in KIZ.
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3

BRALNE STOPNJE
Povedali smo že, da je branje spretnost, ki se razvija vse življenje in jo je treba kot

vsako drugo redno uporabljati, lahko rečemo razvijati in trenirati. Razvijanje bralnih
spretnosti poteka s stopnje na stopnjo in v več fazah, skozi katere se mora prebiti vsak
bralec, ki hoče, da na koncu zadnje faze postane »pragmatičen« bralec, ki zna prepoznati
informacije, jih pravilno prebrati in nato tudi uporabiti. Vsak posameznik gre skozi vse
faze, do katere pa bo razvil svoje bralne sposobnosti, je odvisno od njegovega interesa,
sposobnosti ter okolja, v katerem živi. Bralne stopnje predstavljajo neko logično zaporedje
v razvoju bralnih sposobnosti od začetnega - predbralnega obdobja do obdobja zrelega
bralca. S proučevanjem bralnih stopenj so se ukvarjali številni strokovnjaki, izoblikovali so
različne modele, vsi pa izhajajo iz psihološkega razvoja otrokove osebnosti(Pečjak, 2010).
Po Pečjakovi (2010) predstavljam model in načela bralnih stopenj J.Chall , ki ima
velik vpliv na načrtovanje sodobnega bralnega kurikuluma in izobraževanja učiteljev tudi
pri nas.
3.1

MODEL BRALNIH STOPENJ J. CHALL 1983/1996

3.1.1 Stopnja 0: Predbralno obdobje (priprava na branje), od rojstva do 6. leta
Za to stopnjo je značilno, da je to največje časovno obdobje, ki je hkrati tudi čas
največjih sprememb v bralnih oz. predbralnih sposobnostih otroka. Od rojstva do pričetka
šolanja, vpisa v šolo, živi otrok v določenem kulturnem in knjižnem okolju, kjer pridobiva
znanje o črkah, besedah, knjigah. Pri tem spoznavajo različne vidike jezika: pomenski,
skladenjski, pridobivanje znanja o naravi besed. To pomeni, da lahko iste črke ali glasove
uporablja na začetku in koncu besede, da lahko besede razdelijo na več delov, da lahko
dele besed sestavijo v novo besedo ipd. Ta vidik se običajno pojavi pri pet - do
sedemletnih otrocih in ga v jezikovnem razvoju imenujemo metajezikovno zavedanje.
Poleg teh vidikov se v predšolskem obdobju razvijejo nekatere sposobnosti, ki so
ključnega pomena za pričetek samega procesa opismenjevanja in pozneje za napredovanje
v bralni učinkovitosti. Pomembne so zlasti zaznavne sposobnosti vidnega in slušnega
razločevanja. Vidno razločevanje (vizualna diskriminacija): otrok je sposoben razločiti dva
grafična simbola, na primer dve črki med seboj. Slušno razločevanje (avditivna
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diskriminacija): otrok je sposoben ločiti dva glasova med seboj. Vidno razločevanje se
pospešeno razvija od 4. do 6. leta, slušno pa predvsem med petim in sedmim letom.
3.1.2 Stopnja 1: Obdobje začetnega branja ali dekodiranja, starost od 6 do 7 let
Na tej stopnji učenci spoznajo in se naučijo vse črke in njihove glasove ter
ponotranjijo kognitivno znanje o jeziku, na primer, zakaj ni Iva Ina; vedo, kdaj naredijo
napako. V tem času imajo do konca razvito sposobnost vidnega in slušnega razločevanja,
zraven črk in glasov so pozorni na obliko besed, pomen, grafično podobo, otrok začne brati
gladko in svojo pozornost porazdeli tako na grafično podobo kot na njihov pomen. Otrok
gre v tej stopnji skozi tri faze:
 Prva faza: otrok je bolj kot na obliko besed pozoren na njihov pomen.
 Druga faza: otrok postane pozoren predvsem na grafično podobo besed in
manj na njihov pomen.
 Tretja faza: tu naj bi prišlo do sinteze obojega.
3.1.3 Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje), starost od 7 do 8 let
Osnovna značilnost te stopnje je, da učenec utrjuje tisto, kar se je naučil na prejšnji
stopnji – hitro in natančno prepoznavanje črk oz. besed. Stopnja ni namenjena pridobivanju
novih informacij, ampak utrjevanju bralnih tehnik. Učenec svojo pozornost usmeri na
tiskano gradivo, da bi tako prišel z urjenjem do ponotranjenja spretnosti dekodiranja, to je
do avtomatizacije tehnike branja. Ko postane dekodiranje avtomatično, se pozornost
usmeri na višje ravni razumevanja in predelave besedil.
3.1.4 Stopnja 3: Branje za učenje (odkrivanje pomena), starost od 9 do 14 let
Učenec z branjem pridobiva nova znanja in informacije. Poleg poslušanja in
gledanja postane branje temeljno sredstvo za pridobivanje znanja, to je branje za učenje.
Učenec celotno bralno gradivo presoja le z enega zornega kota, sprejema ga relativno
nekritično in redko izraža svoj odnos do besedila. Ob koncu te bralne stopnje pa je že
sposoben vzpostaviti določeno razmerje do besedila, sposoben je analizirati, kaj bere,
sintetizirati prebrano, se kritično odzvati.
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3.1.5 Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano (odnosi in stališča), starost od 14 do
18 let
Za bralca v tem obdobju je značilno, da sprejema, primerja in presoja prebrano z
več zornih kotov. Ta večplasten pogled mu omogoča njegov spoznavni razvoj in znanje, ki
si ga je pridobil. Na tej stopnji ima pomembno vlogo metakognicija učenca, ki vključuje
zavedanje lastnih dejavnosti med branjem, kot so načrtovanje, spremljanje in vrednotenje
lastnega razumevanja med branjem.
3.1.6 Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija - pogled na svet, starost od 18. leta
dalje
Predstavlja zrelo obdobje pri branju. Poudarjena je kvaliteta znanja. Bralec si s
pomočjo lastnih miselnih procesov (analiza, sinteza, presojanje …) izgrajuje svoj lastni
sistem znanja, k branju pristopa selektivno in fleksibilno, bralno učinkovitost pa mu
zagotavlja široko splošno in specifično znanje, ki mu ga nudi izbrano bralno gradivo.
Prehod na to stopnjo je najtežji, ker je odvisen od bralčevih spoznavnih sposobnosti, od
količine njegovega znanja in motivacije. Za prehod na to stopnjo mora bralec imeti široko
znanje o vsebini, ki jo želi brati, biti mora visoko bralno učinkovit, samozavesten in živeti
mora v okolju, ki branje spodbuja in pozitivno vrednoti. Po tej stopnji naj bi brali zahtevna
strokovna besedila, ostala pa na predhodnih dveh. Bralec je sposoben brati vse vrste
besedil, informacije, pridobljene z branjem, analizira in sintetizira ter gradi lasten sistem
znanja. Bere hitro in učinkovito, z določenim namenom. Razvoj bralnih sposobnosti se po
končanem izobraževanju nadaljuje, kako bo potekal, je odvisno od njega samega, od
njegove lastne aktivnosti.
3.2

NAČELA MODELA
Pri oblikovanju stopenj razvoja bralnih sposobnosti je J. Chall izhajala iz Piagetove

teorije spoznavnega razvoja, določena načela te teorije je prenesla med načela svojega
modela, ki so:
 Vsaka bralna stopnja ima specifično strukturo.
 Stopnje si sledijo v hierarhičnem zaporedju.
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 Branje predstavlja na vseh stopnjah obliko reševanja problema, v katerem se
bralec prilagaja okolju s procesi asimilacije in akomodacije.
 Individualni napredek posameznika je posledica njegovega kognitivnega
razvoja.
 Za višje stopnje je značilna večja sposobnost branja.
 Reakcije bralcev na besedilo so na višjih stopnjah bolj splošne, bralci so bolj
kritični do bralnega gradiva.
 Za različne stopnje je značilna različna količina predhodnega znanja,
potrebna za branje in razumevanje prebranega.
 Vsaka stopnja ima specifično bralno tehniko.
 Branje ima poleg kognitivne tudi čustveno-motivacijsko dimenzijo (Pečjak,
2010).
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4
4.1

SREDNJEŠOLSKI BRALEC, BRALNE STOPNJE ZA MLADOSTNIKE
SREDNJEŠOLSKI BRALEC
Srednješolci so populacija, ki v osebnostnem razvoju spadajo v obdobje adolescence,

ki je razvojno obdobje na prehodu med otroštvom in odraslostjo. Deli se na tri ožja
obdobja: zgodnjo, srednjo in pozno. Naši srednješolci spadajo v zadnji dve obdobji, ki
zajemajo starost od 14. – 22. leta (Žagar, 2009).
Pri srednješolskih bralcih gre glede branja za prehajanje od otroškega do odraslega
bralca, ki pozna in preizkuša vse načine branja, vendar mladostnik kot bralec in uporabnik
šolske knjižnice še ni dokončno oblikovan. V adolescenci se oblikuje dokončna osebnostna
struktura, mladostnik si ustvarja celovit pogled na svet, teoretično je sposoben dojemati vse
vrste in zvrsti literature, izoblikuje se močan individualni bralni interes. Zato je ena izmed
nalog knjižnice v tej fazi razvoja – oblikovanje bralnih potreb in navad ter razvijanje
potrebe po knjigi kot viru znanja in duhovne kulture . To je tudi obdobje, ko se najstniški
bralec odloča, ali bo branje zavzemalo še naprej pomembno vlogo v njegovem življenju,
saj dobršen delež mladih v tem času nenadoma reče, da nimajo časa brati, da jim delo v
šoli prevzame preveč čas in branje potisnejo na stranski tir (Kropp, 2000).
V srednji šoli se od dijakov pričakuje, da obvladajo branje (tehnike branja), zato se
ga ne poučuje posebej, ampak se ga razvija pri vseh predmetih, saj je uspeh pri predmetih
odvisen tudi od branja. Razvijanje navedenih spretnosti pomeni za knjižnico povezovanje z
učitelji različnih predmetov z namenom, da bi skupaj z različnimi prijemi spodbujali dijake
k uporabi različnih vrst besedil in bralnih tehnik pri pridobivanju znanja. Zavest o
potrebnosti takega povezovanja - sodelovanja se pri posameznih predmetnih učiteljih
počasi utrjuje; na to opozarjajo številni projekti, v Sloveniji (npr. projekt Kulturna zavest
in izražanje), v evropskem merilu pa raziskava PISA, ki poziva na tovrstno sodelovanje z
učitelji zaradi slabih rezultatov (PISA 2006 matematična, naravoslovna), ki so pokazali, da
so dijaki, ki niso predmetno pismeni, slabši bralci in tako prikrajšani za dostop do znanja
pri posameznih predmetih, za učenje porabijo več časa, ob branju pa si zapomnijo manj
bistvenih podatkov. Grosmanovi (2006) pa se zdi narobe in nerazumljivo, da v sedanjem
izobraževalnem sistemu v srednji šoli, kljub slabim rezultatom PISA, ne začnemo z
načrtnim in sistematičnim razvijanjem bralnih zmožnosti, ampak le-te ostajajo samo skrb
razsvetljenih učiteljev in knjižničarjev, ki se zavedajo kompetenc branja.
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Dijak je bralno pismen, če ima avtomatizirano tehniko branja, razume prebrano in
zna glede na vrsto in težavnost besedila izbrati ustrezno tehniko branja. Večina dijakov
bere zadovoljivo, ne berejo pa dovolj. Burnik (2007, str. 108) navaja: »Dijaki, ki bolje in
hitreje berejo, si hitreje bogatijo besedni zaklad, manj energije porabijo za dešifriranje
besedila, zato lahko več pozornosti namenijo razumevanju branega«. Če torej želimo imeti
uspešne dijake, moramo ogromno pozornosti posvetiti razvoju bralnih zmožnosti,
motivaciji za branje in prepoznati dejavnike, ki mlade odvračajo od branja. Na to opozarja
že Kropp (2000), ki navaja, da se dijaki izgovarjajo, da so prezaposleni, da bi brali, da
imajo početi pomembnejše stvari, hkrati pa omenjeni avtor opozarja, da v obdobju
mladostništva na mladega bralca prežijo razne pasti, saj je to obdobje, ko mladostniki
izgubijo zanimanje za branje, njihov odnos do branja se iz navdušenja spremeni v
nezanimanje, upočasni se uporaba njihovih bralnih sposobnosti in tako branje postavijo na
stranski tir, začnejo jih zanimati druge stvari. Knjige jih ne zanimajo več, pojavi se
uporniško vedenje, ki ni usmerjeno samo proti šoli in staršem, ampak tudi proti knjigam in
branju. Obstaja nevarnost, da bodo prenehali uporabljati pridobljene bralne sposobnosti
zaradi upada interesa za branje, sociolog Daniel Boorstein imenuje to obdobje tudi »hotena
nepismenost«, kar pomeni, da otrok zna že dobro brati, a izgubi vsakršno zanimanje za
branje. Zato je v srednji šoli toliko bolj važno, ali bomo pridobili mladostnika kot bralca,
ali pa ga bomo izgubili za vse življenje oz. bo v tem obdobju prenehal razvijati branje
(Kropp, 2000).
4.2

TIPOLOGIJA BRALNIH STOPENJ ZA MLADOSTNIKE
Tipologije bralnih stopenj za obdobje najstništva, odraščanja in zrelosti, v katero

spadajo srednješolci, so različne, a večinoma so med seboj podobne, saj temeljijo na
psihološkem razvoju. Mladostniki jasno ločujejo med branjem za zabavo in branjem za
učenje ter pridobivanjem podatkov. Navajam stopnje, povzete po: Pečjak (2010), Kropp
(2000), Kordigel (1990), Vogel (2004) in sovpadajo s starostnim obdobjem, v katerega
spadajo srednješolci.
4.2.1 J.A. Appleyard
Meni (v Pečjak 2010): mladostniki berejo zgodbe, da bi jih razumeli, poiskali
vrednote in prepričanja za svoje življenje, tudi vzorce za posnemanje. Na tej stopnji se
doživljajsko-domišljijskemu branju pridruži razumska distanca. Adolescent ne bere več
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samo za zabavo, ampak postane branje izhodišče za razmišljanje. Počasi začne prehajati od
mladinske literature k literaturi za odrasle.
4.2.2 Gray
Obdobje žlahtnega branja z jasnimi in specifičnimi bralnimi stališči, spretnostmi in
sposobnostmi.
4.2.3 Gates
Obdobje zrelega branja označuje spretnost in sposobnost uporabe različnih bralnih
spretnosti in strategij pri branju raznovrstnega gradiva. Pri branju je poudarek na višjih
miselnih procesih, kot so ocenjevanje in vrednotenje prebranega, primerjanje informacij z
drugimi viri ter organizacija in reorganizacija gradiva na nov način.
4.2.4 Chall
Obdobje branje za učenje - mladi bralec se z bralnimi sposobnostmi na tej stopnji
približa branju, značilnemu za odraslega bralca. Sposoben je vzpostaviti določeno razmerje
do besedila, sposoben je analizirati, kaj bere, sintetizirati prebrano ter se kritično odzvati na
stališča, s katerimi se pri branju srečuje. Branje postane sredstvo učenja, sredstvo
pridobivanja informacij, bralne sposobnosti tega obdobja: bere z razumevanjem, uči se iz
različnih virov, ima obsežen besednjak, bere literaturo, revije in časopise tako za mladino
kot odrasle. (v Pečjak, 2010)
4.2.5 Kropp
Najstniški bralec se izoblikuje šele v adolescenci, spozna, da je branja več vrst;
hitro branje, besedilo le preletimo, študijsko branje in branje za užitek. Naučil naj bi se
ustvarjati lasten odnos do besedila, biti kritičen, se prepustiti besedilu in brati za svoje
potrebe. Uspešen bralec (13-19 let) izbere vrsto branja, ki ustreza njegovemu namenu.
4.2.6 Kordiglova
Bralni razvoj mladostnika analogno napreduje z razvojem kognitivnih, socialnih,
emocionalnih in moralnih sposobnosti. Za razvoj mladega bralca v obdobju od 13. do 17.
leta je značilno, da išče svoje mesto v svetu, začne se mu odpirati literarni svet za odrasle,
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zlahka se vživi v druga čustvena stanja in jih podoživlja. Ona to obdobje glede bralnega
razvoja pojmuje obdobje abstraktne inteligence, za katerega je: »odločilen nastanek in
razvoj sposobnosti globljega doživljanja in dojemanja. Pubertetnik je zmožen razumeti
motivacijske silnice človekovega ravnanja. Jezikovni razvoj pa napreduje do te mere, da
jih zna tudi izraziti. Mladi bralec bere predvsem tisto literaturo, ki ga popelje v svet
nenavadnih doživetij, išče pa tudi informacije, znanja in spoznanja, ki ga zanimajo.«
Kordigel (1990, str. 17)V tem obdobju se stopnjuje sposobnost pragmatičnega branja, zato
je pomembno, da jim ponudimo pravo literaturo.
4.2.7 Beinlich (po Kordiglovi 1990)
Adolescenca ali obdobje od 16. do 17. leta in do 21. leta pri dekletih in 24. leta pri
fantih. Formirati se začne dokončna osebnostna struktura. Mladi človek si ustvarja celovit
pogled na svet. Izoblikujejo se močni individualni bralni interesi. Teoretično so sposobni
dojemati vse vrste in zvrsti klasične in moderne literature za odrasle. Nekoliko večje je
zanimanje za liriko in dramatiko kot v prejšnjih obdobjih, še več pa je zanimanja za prozo.
Mnogi berejo tudi strokovno literaturo.
4.2.8 Kraker Voglova (2004)
Glede literarnega branja pri srednješolcih loči več kategorij po stopnjah izobraženosti
bralca. Za gimnazijskega bralca pravi, da je kultiviran bralec, bralno kulturo izraža na vseh
ravneh v povezavi s splošno kulturo posameznika, dijake 4-letnih srednjih šol poimenuje
razmišljujoči bralec, ki razen pozitivnega odnosa do branja kaže svojo bralno kulturo s
kritičnim razmišljanjem do prebrane vsebine, medtem ko dijaki poklicnih šol ostanejo na
stopnji osnovnošolske bralne kulture, ki se kaže samo v pozitivnem odnosu do branja.
Meni, da bi vsak srednješolski bralec moral postati »kultiviran in razgledan bralec«, ki ima
pozitiven odnos do leposlovja, je sposoben brati raznovrstno gradivo, ga interpretirati,
primerjati in uporabiti književno znanje.
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5
5.1

PISMENOST, VRSTE PISMENOSTI
PISMENOST
Pismenost je sestavljen proces, ki se začne z našim rojstvom in nas spremlja vse

življenje. Nekateri trdijo, da se z njo seznanimo že pred rojstvom in je v začetku omejena
le na poslušanje. Poslušanju sledi govorjenje, kasneje branje in pisanje. Pojem pismenosti
se z razvojem družbe neprestano spreminja in ga je danes praktično nemogoče opredeliti z
eno samo definicijo, saj se je ta od nastanka pisav večkrat spreminjala in prilagajala
razvojnim premikom informacijske družbe, v kateri je tehnologija postala čedalje
pomembnejša za življenje vsakega posameznika. Pismenost ni ena, pismenosti je več. V
osnovi pa znanje branja in pisanja ostajata še vedno temeljna elementa, na katerih gradimo
vse novodobne pismenosti. Obvladovanje več vrst pismenosti, več sporazumevalnih
kodov, več jezikov ko znam, več veljam, bolje se znajdem v svetu - informacijski družbi,
ki prinaša različne vrste in oblike informacij: številčne, slikovne, zvočne, besedne … Za
uspešno delovanje v družbi moramo do določene mere znati tvoriti, sprejemati in razumeti
vse te raznolike informacije, ki so različnih oblik in vrst, ki so danes ustvarile tudi različne
pismenosti (Cenčič, 2000).
Najožja definicija po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pismenost opredelila
kot znanje branja in pisanja. Danes ji sledijo številne razširjene opredelitve in različnim
definicijam je skupno to, da je pismenost sposobnost učinkovitega razumevanja in rabe
kakršne koli oblike komuniciranja za pridobivanje znanja in pogoj za stalno vseživljenjsko
učenje. V nacionalni raziskavi pismenosti (Inetrnational Adult Literacy Survey, 1998)
razumevanje pismenosti temelji na predpostavki, da je sestavljena iz številnih spretnosti, in
so odvisne od vrste informacij in dane naloge. Pismenost potemtakem pomeni niz
spretnosti za predelovanje pisnih informacij, sposobnost razumevanja in uporabe
informacij iz različnih virov za delovanje posameznika v različnih socialnih okoljih za
doseganje lastnih ciljev, znanja in potencialov (Knaflič, 2000).
Hrvaški avtorji pismenost razdelijo v tri večje skupine: primarno, sekundarno in
terciarno. Primarna-osnovna pismenost je zgolj branje in pisanje, sekundarna funkcionalna pismenost; sposobnost, da bralec uspešno deluje v vsakdanjem življenju tako
receptivno kot produktivno in torej pravilno razbira in razume različna navodila, obenem
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pa zna tudi sam kaj napisati. V terciarno pismenost pa spadajo pismenosti, ki jih je prinesla
in jih zahteva informacijska tehnologija (Hrvatsko …, 2013).
V literaturi najdemo vedno obsežnejše sezname različnih vrst pismenosti. Če znamo
brati note ali celo komponirati, smo glasbeno pismeni, če se znamo orientirati po
zemljevidu, smo kartografsko pismeni, in še bi lahko naštevali mnoge specialne
pismenosti, saj ima vsaka znanstvena disciplina svoj jezik. Rečemo lahko, da je obdobje
tehnološke revolucije in novih medijev prineslo nove vrste pismenosti, ki jih nekateri
avtorji imenujejo »multipismenosti« ali »raznovrstne pismenosti« (Kellner, 2004) Branje
in pisanje predstavljata podlago vsem pismenostim in sta temeljna konstituivna elementa
pismenosti. Predstavila bom le nekatere vrste pismenosti, ki danes prihajajo v ospredje in
jih lahko dijaki v knjižnici razvijajo (usvajajo, nadgrajujejo in razvijajo).
5.2

VRSTE PISMENOSTI

5.2.1 Bralna pismenost
Ena izmed zadnjih definicij bralne pismenosti, ki jo je predstavila Fani Nolimal v
uvodu k zborniku o konferenci Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi (2011, str. 7) je
široka, opredeljena in prepoznana »kot temeljna zmožnost in človeška vrednota, ki prinaša
napredek, razvoj, svobodo, ozaveščanje, enakost in demokracijo. Posamezniku pa
omogoča nadaljnje in vseživljenjsko izobraževanje, konkurenčnost na trgu ter umestitev v
ožje in širše družbeno okolje.«
V osnutku Nacionalne strategije za razvoj pismenosti (2006) je pismenost
opredeljena kot trajno razvijajoča se zmožnost posameznika, da uporablja družbeno
dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil
za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje, spretnosti
in sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter
odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju. Njena vloga je enako
pomembna tudi danes in dobiva nove razsežnosti, ki jih prinaša tehnološki razvoj in je v
središču pozornosti vseh družb, ki se zavedajo pomena pismenosti za uspešno razreševanje
vedno večjih izzivov, potrebnih za 21. stoletje. Novi mediji in nove oblike kulture terjajo
od nas nove spretnosti, veščine in kompetence, zato se moramo v šoli in v knjižnici truditi
za razširitev koncepta pismenosti in razvijanje novih kurikulov in oblik pedagoškega dela,
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kljub temu da nekateri skrajneži trdijo, da je minil čas knjig in tiskanih medijev. Res je, da
nastajajo novosti, ki se jim prilagajamo, vendar bralna

pismenost postaja vse

pomembnejša, kajti danes moramo v računalniško posredovanih svetovih znati kritično
pregledati in predelati velikansko količino informacij. Branje in pisanje ostajata zaradi tega
izjemno pomembni veščini. Od vseh oblik pismenosti je branje daleč najpomembnejša in
tudi najpogosteje preučevana jezikovna raba (Grosman, 2006).
Na razvijanje bralne pismenosti pa moramo knjižničarji »odgovarjati« z različnimi
gibanji - dejavnostmi za promocijo branja, ki jih je mogoče izvajati s srednješolci .
Sodobna družba, ki danes deluje na principu medmrežnih diskusijskih skupin, forumov in
klepetalnic, pošiljanju e-pošte, vse bolj potrebuje (branje) bralno in funkcionalno pismene
ljudi, saj se pomen branja ne zmanjšuje kljub računalniški družbi, v kateri živimo.
Grosmanova (2011, str. 33) priporoča: »Družbe, ki zares želijo postati družbe
znanja, zato namenijo vse več pozornosti sistematičnemu usposabljanju strokovnjakov za
učinkovit pouk branja«.

Erjavčeva (2010)

pa k temu dodaja, če šola želi ustrezno

pripraviti učence na probleme in izzive sodobnega življenja v informacijski družbi, mora
razširiti koncept pismenosti, saj visoko tehnologizirano okolje zahteva nove poudarke pri
branju in pisanju saj e-pošta, blogi, socialna omrežja na internetu zahtevajo nove veščine,
potrebne za branje in pisanje.
Danes številne države iz Evropske unije in OECD načrtujejo vrsto ukrepov,
opravijo se številne raziskave za večjo dostopnost znanja v formalnem in neformalnem
izobraževanju, da bi s tem posledično izboljšali bralno pismenost in z njo

sposobnost

razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so
pomembne za posameznika. Bralno pismen človek je tisti, ki bere tekoče, prebrano razume
in je sposoben informacije, dobljene z branjem, uporabljati pri reševanju učnih in
življenjskih problemov ter za osebnostno rast in je sposoben fleksibilno uporabljati
različne tehnike branja glede na vrsto bralnega gradiva in cilj branja (Pečjak, 2002).
Najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti je sposobnost hitrega branja z
razumevanjem in sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu (Pečjak, 1999, str.
57).
Pečjakova (1997, str. 11), navaja tri načela za razvoj pismenosti mladih bralcev:
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 Bralne vsebine bi morale biti otrokom blizu. Povezane naj bi bile z
resničnim življenjem.
 Bralni pouk naj bi povezovali s poslušanjem, govorjenjem in pisanjem.
 Učence naj bi spodbujali k celostnemu branju.
Učinkoviti učitelji, ki so sposobni razvijati tovrstno pismenost, morajo biti ustrezno
izobraženi, strateški, prilagodljivi, razumejo procese pri branju, znajo uporabiti spodbudne
učne strategije. Podobne so ugotovitve nacionalnega bralnega sosveta v ZDA, ki pravi:
»Poučevanje strategij za bralno razumevanje učencev vseh razredov in ravni je zapleteno.
Za učitelje ne zadošča, da zanesljivo obvladajo vsebino besedila, imeti morajo tudi veliko
znanja o strategijah, o tem, katere so najučinkovitejše za različne učence in različne vrste
vsebin« (Poučevanje … 2011, str. 84). Te raziskave kažejo na pomembnost strokovnega in
poklicnega razvoja učiteljev, ki poučujejo branje.
Nedavni evropski projekt Poučevanje mladostnikov, šibkih bralcev (Teaching
Struggling Adolescebt Readers) je primerjalna študija dobrih praks v 11 evropskih
državah, ki je proučevala bralni pouk za mladostnike, šibke bralce. Pri projektu je bilo
ugotovljeno, da pri učencih med bistvene ovire pri branju spadajo pomanjkljivosti bralnega
razumevanja, metakognitivnih zmožnosti, uporaba bralnih strategij in motivacije za branje.
Zato se je v tem okviru projekta vzporedno razvil Ciklus pouka branja (Reading Instruction
Cycle), kot model dobrega pouka, katerega osrednji prednostni cilj je podpreti pozitivno
samopodobo in lastno učinkovitost pri učencih (Poučevanje … 2011).
Ključni elementi tega pouka v razredu so: (Poučevanje … 2011, str.39):
 Vključevati učence v načrtovanje učnega procesa in jim dati možnost, da
sodelujejo pri odločanju o svojem lastnem procesu učenja.
 Dovoliti učencem, da si sami izberejo bralne materiale, kadar koli je
mogoče, in jim ponuditi širok izbor besedil.
 Vključevati učence v branje besedila tako, da lahko ob njih izdelajo osebne
odgovore in poglede na besedilo in pri tem sodelujejo z vrstniki in učitelji.
 Poučevati metakognitivne strategije in razvijati samoregulativne zmožnosti
za čim natančnejše, zavedno in strateško bralno razumevanje.
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 Uporabljati formativno ali diagnostično preverjanje znanja, tako da se pouk
lahko prilagodi učnim potrebam posameznih učencev in je mogoče
vsebinsko in problemsko usmerjeno sporazumevanje z učenci o njihovem
znanju in napredovanju.
5.2.1.1 PISA in bralna pismenost za 15-letnike
PISA definira bralno pismenost 15-letnika kot: »… razumevanje, uporaba in
premislek o pisnih besedilih, kar bralcu omogoča uresničitev postavljenih ciljev, razvoj
lastnega znanja in zmožnost ter (so) delovanje v družbi« (Poučevanje … 2011, str. 18).
Ta opredelitev bralne pismenosti ni usmerjena le na razumevanje besedila, temveč tudi na
njegovo uporabo pri oblikovanju lastnega razmišljanja in je usmerjena na obliko besedila,
bralni proces in situacijo.
 Oblika besedila - ta segment (to načelo) zahteva od 15 letnika, da pozna
tako kontinuirana besedila (stavki in odstavki) kot nekontinuirana (grafi,
diagrami), v katerih pridobiva informacije. To razločevanje med besedili
temelji na načelu, da se bodo posamezniki v življenju srečali z različnimi
oblikami napisanega gradiva in njihova bralna sposobnost je usmerjena na
prepoznavanje oblik in lastnosti besedila.
 Bralni proces - od 15 letnikov se pričakuje, da imajo usvojene spretnosti
branja, splošno razumevanje besedila, njegovo interpretacijo, uporabo
informacij iz besedila
 Situacija - to načelo je opredeljeno z namenom uporabe besedila, dijaki so
sposobni prepoznati besedila, ki jim bodo služila za izobraževanje
(učbeniki), osebno in poklicno rabo.
Vsa ta načela uvršča Pečjakova (1999, str. 64) v bralno stopnjo pri mladostnikih, za
katero je značilno: » … sposobnost uporabe različnih bralnih spretnosti in strategij pri
branju raznovrstnega gradiva. Pri branju je poudarek na višjih miselnih procesih, kot so
ocenjevanje in vrednotenje prebranega, primerjanje informacij z drugimi viri ter
organizacija in reorganizacija gradiva na nov način.«
Srednješolski bralec je sposoben presojati, primerjati prebrano iz več zornih kotov.
Ob koncu srednje šole pa se od dijaka pričakuje, da ima bralne sposobnosti razvite do take
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stopnje, da do prebranega lahko zavzame multiplikativno stališče in da s pomočjo branja
zavestno gradi svoje znanje. Posega po zahtevnejših besedilih, ki zahtevajo razmišljanje.
Pomembno vlogo igra metakognicija, pri kateri se bralec zaveda lastnih dejavnosti med
branjem, ki mu omogočajo vrednotenje, razumevanje in kritično presojanje prebranega. Pri
tvorjenju pisnih besedil in branju zna izbrati učinkovite pisne in bralne strategije, obvlada
samostojno delo z besedili v različnih medijih. Pečjakova (2010) trdi :
 učinkovit bralec poskuša brati smiselno in čim bolj naravno,
 spremlja smiselnost in koherentnost besedila, ki ga bere,
 iz besedila lušči smisel, namen in ozadje,
 uporablja številne bralne strategije,
 selektivno izbira bralno gradivo,
 spreminja načine branja glede na namen branja.
Po Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2006, str. 14) je v srednješolskem
obdobju (15-19 let) treba razvijati:
 zmožnost kritičnega poslušanja,
 bralno zmožnost z učinkovito uporabo bralnih strategij in kritično branje
različnih vrst besedil,
 zmožnost tvorjenja učinkovitih govornih in pisnih besedil glede na različne
teme, okoliščine in namene,
 učinkovite jezikovne rabe za samostojno delo z besedili,
 kritično rabo medijev in zavedanje, da razvoj znanj in tehnologij spreminja
strategije za samostojno izbiro in povečuje možnost izbire za pridobivanje,
analizo, sintezo, vrednotenje in ustvarjalno rabo ter predstavitev informacij
na vseh ravneh in na različnih področjih.
5.2.2 Informacijska pismenost
V svetu raznolikosti, velike količine informacij in globalnosti dobiva informacijska
pismenost vse večji pomen in je, tako kot pravi Novljanova (2002, str. 10), »razvojno
naravnana« in je opredeljena »kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe,
pridobivanja, vrednotenja, interpretacije in uporabe informacij iz različnih virov«, je
življenjska potreba posameznika in družbe in pomeni razširjen koncept tradicionalne
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pismenosti, ker se veže na uporabo katerega koli sistema znakov in vključuje razumevanje
in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih s sodobno računalniško, komunikacijsko in
reprodukcijsko tehnologijo in je bistvenega pomena za vključevanje posameznika v
družbeno dogajanje za uspešno in učinkovito pridobivanje znanja in idej. Cilj
informacijskega opismenjevanja je usvojitev informacijskega procesa, pri katerem je nujna
uporaba ustrezne sposobnosti za razumevanje in predstavitev informacij, kot so branje,
pisanje, računanje, opazovanje, poslušanje, govor in risanje. Če želimo, da bodo naši dijaki
informacijsko pismeni, morajo znati:
 prepoznati informacijsko potrebo in jo opredeliti,
 učinkovito in uspešno uporabljati različne vire in strategije informacijskega
poizvedovanja in uspešno pridobiti vire,
 kritično ovrednoti informacije,
 učinkovito in ustvarjalno uporabiti informacije,
 uporabljati ustrezne elemente za ocenjevanje dela,
 razumeti gospodarski, kulturni, zakonski in družbeni pomen informacij in
jih uporabljati etično in zakonito (Novljan, 2000).
5.2.2.1 Knjižnica in informacijska pismenost
Informacijsko pismenost se je treba učiti, za to je najprimernejša šola, ki omogoča
sistematično in načrtno izpeljavo tovrstnega izobraževanja, v kateri so učenci motivirani za
tovrstno obvladovanje spretnosti, knjižničarji pa so pedagoški delavci, ki obvladajo
motivacijske dejavnike in učne metode ter povečujejo uspešnost učenja informacijskih
spretnosti in uspešnost sodelovanja z učitelji (Novljan, 2005). Na to sodelovanje učitelj knjižničar opozarja tudi Marentič Požarnikova (2003), ki med drugim pravi, da je ena od
pomembnih popotnic sodobne šole, da se učenci poučijo o uspešnih in racionalnih načinih
pridobivanja znanja, ob tem pa o strategijah iskanja, izbiranja, organiziranja in
ovrednotenja informacij, ki so pomembne za razumevanje in reševanje problemov ter
usposabljanje za samostojno učenje, ki danes od šole zahteva, da učence nauči
prevzemanja odgovornosti za lastno učenje. Med drugim tudi pravi, če učence naučimo
postopke poizvedovanja in raziskovanja z informacijskimi viri, ne bodo imeli težav pri
pisanju referatov, seminarskih, raziskovalnih nalog in bodo to lahko uporabljali na vseh
stopnjah šolanja in tudi v drugih situacijah.
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Programe informacijskega opismenjevanja lahko izvajajo samo učitelji in
knjižničarji, ki so sami informacijsko pismeni. Knjižnica je najprimernejši prostor za njeno
poučevanje, saj z organizacijo in dostopnostjo različnih informacijskih virov spodbuja delo
z viri in razreševanje problemov, ki dajejo knjižnici novo vlogo, tako da postaja središče
iskanja, pridobivanja in posredovanja informacij iz lastne in drugih podatkovnih zbirk.
Medpredmetno povezovanje in izvajanje knjižnično informacijskih zanj sta izjemnega
pomena pri razvijanju in doseganju teh ciljev in tovrstne pismenosti, da bo učenec ob
koncu šolanja samostojno obvladal iskanje, pridobivanje , izbiranje in uporabo informacij
v procesu pridobivanja znanja (Žumer, 2000).
5.2.2.2 Splošni cilji informacijske pismenosti (Sušec in Žumer, 1999, str. 6)
 Razvijanje spretnosti za vseživljenjsko in samostojno učenje, aktivno in
racionalno

pridobivanje

kakovostnega

znanja,

širjenje

kulturne

razgledanosti, oblikovanje estetskih, etičnih in moralnih vrednot;
 razvijanje kognitivnih strategij za selekcijo, pridobitev, analizo, sintezo,
vrednotenje in ustvarjalno rabo ter predstavitev informacij na vseh ravneh in
področjih;
 razvijanje sposobnosti za učinkovito reševanje problemov, od zavedanja
problema do analiziranja informacijske potrebe, oblikovanja vprašanj, prek
določitve lokacije informacij, izbora informacij, njihove uporabe do
komuniciranja in vrednotenja;
 sistematično uvajanje postopkov poizvedovanja in raziskovanja za
samostojno učenje;
 poznavanje možnosti sprotnega informiranja o publikacijah in lokacijah kot
virih informacij;
 opredelitev iskalne strategije in razumevanje izbire iskanja;
 poznavanje vrste bibliografskih virov po obliki, namembnosti in vsebini ter
njihove bibliografske strukture;
 razvijanje navade za uporabo knjižnice za vseživljenjsko učenje in
ustvarjalno preživljanja prostega časa;
 razumevanje spreminjanja znanja in tehnologije ter kritična raba medijev.
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5.2.3 Medijska pismenost
Množični mediji usodno oblikujejo naše informacijske zemljevide, življenjske stile
in navade, načine ravnanja in vrednote. V dobi sodobnih tehnologij in dominaciji
množičnih medijev in sporočil je čedalje pomembneje, da smo »bralci medijskih tekstov«
usposobljeni tudi na tem področju. Kellner (2000) pa opozarja, da novi mediji in kulture ne
zahtevajo samo novih spretnosti, ampak tudi to, da morajo učitelji in vzgojitelji razviti
nove kurikule ter oblike pedagoškega dela in razširiti koncept pismenosti, kjer bo še vedno
tradicionalna pismenost ohranila najpomembnejšo vlogo, saj se mora posameznik znajti v
informacijsko - komunikacijskem okolju, mora znati kritično pregledati in predelati
velikansko količino informacij. Branje in pisanje postajata zaradi tega izjemno pomembni
veščini. Kellnerjev (2000, str. 16) koncept kritične medijske pismenosti pomeni, »da se
znajo učenci učiti iz medijev, se upirati medijski manipulaciji in uporabljati medijske
vsebine na konstruktiven način«.
V slovenskem prostoru se je med prvimi s tem ukvarjala Koširjeva (1996), ki trdi, da
je medijska pismenost ena najpomembnejših oblik pismenosti sodobnega sveta, kajti
živimo v času množičnih občil in je vzgoja za medije imanentna potreba tega čas in je
opredeljena (Košir, 1996, str. 28) kot »zmožnost dostopa, analize, ocene in proizvodnje
medijskih sporočil v najrazličnejših oblikah, ki se kaže na dveh ravneh medijskega
opismenjevanja, reflektivnem in produktivnem. V prvo štejemo medijske vsebine in
oblike, učenje kritičnosti do ponujenih izdelkov, do kanalov, ki te izdelke omogočajo, in
do lastnikov, ki te izdelke diktirajo. Pri drugi gre za učenje »branja in pisanja«, tako da se
udeleženci usposabljajo v medijski produkciji: fotografirajo, izdelujejo plakate, rišejo,
ustvarjajo časopise, imajo svojo radijsko postajo. Torej pri medijski pismenosti gre za
sposobnost kritične rabe in ustvarjanja medijev, ki danes postaja pomembna veščina in se
nanaša na celo paleto zelo različnih oblik sporočanja, ki vključuje tako branje kot pisanje,
govorjenje in poslušanje, dostop do novih tehnologij ter kritičen pogled in sposobnost
kreiranja lastnih sporočil s pomočjo uporabe različnih tehnologij(Košir, 1996).
Erjavčeva (2000, str. 682) navaja, da medijsko pismen državljan »zna analizirati
komunikacijske procese v družbi, pozna njegove ideološke vplive in družbene posledice,
izbira kakovostne informacije ter se odziva na družbene probleme«. Ta nivo medijske
pismenosti po Erjavčevi (2000) dosega, če:
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 Obvlada veščine komuniciranja v skupini in zna na strpen način izraziti in
argumentirati svoje mnenje ter reševati konflikte na miren in kooperativen
način.
 Pozna načine komuniciranja z mediji in po različnih medijskih kanalih
izraža svoje mnenje in ga zna predstaviti javnosti.
 Je motiviran za spoznavanje in razumevanje razmer v lokalnem in
globalnem okolju, v katerem živi in dela.
Definicija medijske pismenosti Rene Hobbs (v Koširjevi 1996, str. 28) se glasi
»Medijska pismenost je zmožnost dostopa, analize, ocene in proizvodnje sporočil v
najrazličnejših oblikah«. Dostop v splošnem pomeni sposobnost zaslediti ali poiskati
sporočila ter razumeti in interpretirati pomen sporočila. Analiza se nanaša na proces
prepoznavanja in raziskovanja avtorjevega namena, ciljnega občinstva, tehnik strukture ter
sistema simbolov in tehnologij, ki so bile uporabljene pri sestavi sporočila. Prav tako
vključuje tudi sposobnost različnih kontekstov, v katerem je bilo sporočilo ustvarjeno in
objavljeno. Ocena pomeni proces ovrednotenja verodostojnosti, avtentičnosti, kreativnosti
ali drugih kvalitet medijskega sporočila, gre za sodbo-oceno o sporočilni vrednosti.
Proizvodnja sporočil se nanaša na zmožnost produkcije, sestavljanja in ustvarjanja sporočil
v različnih oblikah, s pomočjo različnih simbolnih sistemov in tehnoloških orodij (Košir,
1996).
Podobno opredelitev medijske pismenosti najdemo tudi pri Horton 2008 (v Vilar
2010, str. 39), ki jo sestavljajo trije elementi:
 imeti dostop do medijev,
 razumeti medije,
 ustvarjati/se izražati z mediji.
Dostop pomeni uporabo medijev kot tudi medijske navade: zmožnost uporabe funkcij in
kompetence za navigacijo, kompetence za nadzor medijev, poznavanje zakonodaje in
drugih predpisov s tega področja.
Razumevanje pomeni zmožnost razumeti/intrepretirati in graditi pregled nad medijskimi
vsebinami ter imeti kritičen odnos.
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Ustvarjanje vključuje interakcijo z mediji, kot tudi ustvarjanje medijskih vsebin
5.2.4 Digitalna pismenost
Digitalna

pismenost

vključuje

varno

in

kritično

uporabo

informacijsko

komunikacijske tehnologije (IKT) pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju.
Osnovna znanja, ki podpirajo digitalno pismenost, so uporaba računalnikov za iskanje,
ocenjevanje,

shranjevanje,

predstavitev

in

izmenjavo

informacij

ter

za

način

sporazumevanja in sodelovanja v skupnih omrežjih po internetu. Digitalna pismenost je
najpogosteje sinonim za tehnično obvladovanje računalnikov in za delo z obstoječimi
programi. Po Kelnerjevem konceptu je učenec računalniško pismen, kadar je sposoben
priti do najrazličnejših informacij, ki se širijo po tako imenovani informacijski družbi, gre
za učenje rabe računalnikov, zbiranje informacij in učnih gradiv, uporabljanje e-pošte,
podatkovnih baz ter oblikovanje medmrežnih strani. Pri računalniško informacijskem
opismenjevanju gre za odkrivanje informacij, učenje o tem, kako priti do njih, kako jih
urediti, interpretirati in ovrednotiti. Za uporabnike knjižničnih storitev je tehnološka
revolucija prav gotovo omogočila vznemirljiv dosežek, da je danes mogoče priti do
knjižničnega gradiva in informacij od koder koli in kdaj koli, vedeti je treba le kaj lahko
najdeš na medmrežju in česar ne. Kljub temu pa bomo še vedno potrebovali lokalne
knjižnice, kjer bo na voljo knjižnično gradivo z različnih partikularnih področij in kulture
kot celote (Kelner, 2000). Digitalna pismenost ne pomeni samo zmožnost za odkrivanje
informacij in dostop do njih, temveč je tudi izpopolnjevanje zmožnosti branja,
pregledovanja besedil (hiperbesedila) in računalniških podatkovnih baz.
V zgornjih poglavljih na kratko predstavljene pismenosti danes postajajo vse
pomembnejše, saj se svet prehitro tehnološko razvija , globalizacija in povsod navzoči
mediji zahtevajo » novodobno pismene« posameznike, ki bodo le tako opismenjeni znali
ustvarjalno delovati v sodobni družbi in za svoj lasten napredek, kadar se bodo znašli v
vlogi uporabnikov informacij in medijev kot tudi v vlogi ustvarjanja informacij in
medijskih sporočil (Vilar, 2010).
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6
6.1

MOTIVACIJA
OPREDELITEV MOTIVACIJE
Motivacijo opredeljujejo različni strokovnjaki različno, v sodobni psihologiji pa

vlada soglasje, da je le-ta notranji proces, ki posameznika spodbuja k aktivnosti in ga
usmerja. Motivacija in motivi so za razvoj človeka bistvenega pomena, so vodila in gibala
delovanja posameznika z namenom, da doseže cilj. Človek je aktiven zaradi nekega
razloga, ki je lahko notranje narave (motiv) ali zunanjega izvora (motivacijski dejavnik).
Motiv je zato nagib, gibalo, spodbuda, razlog, namen ali vodilna misel nečesa. Za
vzdrževanje nekega vedenja pa motivi niso dovolj. Prisotni še morajo biti radovednost,
potrebe, hotenja, naklonjenost, prepričanja in drugi zunanji ter notranji vplivi, ki sprožijo
in usmerjajo neko dejavnost, opredeljujejo njeno moč in trajanje, da doseže cilje oz.
zadovolji potrebe (Ščuka, 2007).
Z motivacijo se ukvarja kar nekaj teorij, ki bi jih lahko strnili v tri večje skupine. V
prvo skupino spadajo teorije, ki so usmerjene na delovanje , v drugo tiste, ki so usmerjene
na cilje in v tretjo tiste, ki so usmerjene na potrebe. Pogledi teorij se med seboj
dopolnjujejo, saj vsaka s svojega vidika razlaga poglede na motivacijo in si prizadevajo
razložiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki povzročajo vedenje.
6.2

Prva skupina teorij
Behavioristična je prevladovala do začetka 60-ih let, ta poudarja pomen zunanjega

ojačanja oziroma podkrepitve za razvijanje motivacije. Podkrepitve so bodisi pozitivne
bodisi negativne. Pozitivna podkrepitev običajno pomeni zadovoljitev kake potrebe
(nagrada, pohvala), negativna pa stanje, ki ga želimo doseči. Npr. Marentič Požarnikova
navaja primer (2000, str.185): »Če zadržimo učence , ki niso imeli domače naloge, po
pouku v šoli, bodo naslednjič nalogo naredili, da bi se tej posledici izognili.« Ta teorija
dobro razlaga zunanjo motivacijo, ki je mnenja, da človek ne deluje iz nobenih notranjih
pobud, ampak njegovo vedenje usmerjajo in oblikujejo izključno zunanje pobude, ki
delujejo s sistemom nagrad, pohval in kazni .
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6.3

Druga skupina teorij
Ponuja psihoanalitični pogled na motivacijo, ki v veliki meri izvira iz naših

nezavednih potreb. Freud je prvi prepričljivo opozoril na to, da ego kot zavestni del
duševnosti ima nanjo omejen vpliv. Gibalne sile (spodbude) človekove dejavnosti so
prirojeni nagoni, ki so usmerjeni k objektom – ciljem naše dejavnosti. Ti objekti morajo
zadovoljiti določene prirojene telesne potrebe, kot so lakota, žeja, spolni nagon. Glavni vir
motivacijske energije je po njegovem libido, ki ga pojmuje širše kot le spolnost. Ta teorija
dobro razlaga nezavedno motivacijo, človekove prikrite potrebe in želje, ki usmerjajo
njegovo doživljanje in vedenje.
6.4

Tretja skupina teorij
Se je oblikovala kot reakcija na behavioristično in psihoanalitično, ki nista ustrezno

pojasnili, zakaj so posamezniki dejavni. Ta humanističen pogled na motivacijo poudarja
pomen zavestne notranje motivacije in meni, da človekovo dejavnost sprožajo in
uravnavajo notranje, njemu lastne silnice , pomembna je zlasti težnja po razvoju lastnih
zmožnosti po samouresničevanju. Njen najpomembnejši predstavnik Maslow je človekove
potrebe razdelil v hierarhično piramido, pri čemer naj bi bila zadovoljitev nižjih (primarnih
potreb) pogoj, da se pojavijo višje. Primarne so potrebe po preživetju (fiziološke potrebe)
in potrebe po varnosti. Te potrebe določajo naše vedenje, dokler jih ne zadovoljimo. Šele
po zadovoljitvi teh potreb smo zainteresirani za zadovoljitev potreb na višjem nivoju:
potreb po družbeni pripadnosti in ljubezni ter po spoštovanju s strani drugih. Ko so tudi te
potrebe zadovoljene, težimo k zadovoljitvi potreb po znanju in razumevanju, estetskih
vrednotah in nazadnje po samospoštovanju (Žagar, 2009).
6.4.1 Maslow
Je človekove potrebe hierarhično razdelil v več vrst. Njegovo pojmovanje je bilo
deležnih nekaj kritik, zlasti tisto pojmovanje, da morajo biti zadovoljene najprej nižje
potrebe, da se lahko pojavijo višje. Njegova teorija je spodbudila raziskovanje in razvijanje
notranje motivacije.
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Hierarhija potreb po Maslowu:
1.fiziološke potrebe
2.potreba po varnosti
3.potreba po pripadnosti
4. potreba po spoštovanju
5. potreba po spoznavanju
6 .estetske potrebe
7. potreba po samospoštovanju (Žagar, 2009).
Če bi vse te potrebe prenesli v knjižnično okolje, bi lahko kot primer za knjižnico
strnili naslednji vrstni red potreb:
1. prijetna, vabljiva šolska knjižnica, tih miren kotiček za branje, prijazen knjižničar
2. knjižnični red, urejena šolska knjižnica, prost dostop, stalna odprtost knjižnice,
3. prijateljsko, sproščeno ozračje-pogovori o prebranem,
4. pravica vsakega do izražanja lastnih mnenj o prebranem,
5. kakovostno branje in učenje,
6. estetsko leposlovno branje,
7. branje kot osebnostna rast.
6.5

UČNA MOTIVACIJA – MOTIVACIJA V ŠOLI
Motivi in motivacija so vodila, ki posameznika vodijo in so bistvenega pomena za

doseganje določenih ciljev. Učna motivacija je povezava med branjem, motivacijo,
motivacijo za učenje in učno aktivnostjo in je produkt medsebojnega delovanja razmeroma
trajnih osebnostnih potez učenca in značilnosti učne situacije (Marentič Požarnik, 2000).
Vsak učitelj se bolj ali manj zaveda, kako pomembna je motivacija za uspešno
učenje, saj ni dovolj, da se le znamo učiti, ampak tudi, da smo pripravljeni usmerjati svojo
energijo v doseganje zastavljenih učnih ciljev in pri tem tudi vztrajati. Vrsta in stopnja
motivacije določata temeljitost učenja, kakovost rezultatov – ali bo šlo za trajno, uporabno,
poglobljeno znanje ali pa ne. Učna motivacija, kot navaja Marentič Požarnikova (2000, str.
148), je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji: »obsega vse, kar daje (od
zunaj ali znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in
kakovost«
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V šoli motivirata dijake učitelj in knjižničar, da dosežejo vzgojno izobraževalne cilje.
Ena od nalog šolske knjižnice je, da zadovolji uporabnikovo potrebo po knjižničnem
gradivu z uporabo knjižničnih storitev in z različnimi oblikami dela, ki jih ponuja šolska
knjižnica ter tako spodbuja učenčev interes in ustvarjalnost. To pomeni, da je knjižnica s
svojim okoljem, dejavnostmi in storitvami močan motivacijski dejavnik, ki vpliva na
zunanjo in notranjo motivacijo, tako da se uporabnik neprestano zaveda pomembne vloge
knjižnice kot svojega partnerja v procesu učenja (Kanič, 2003). Kakšna pa je motivacija
posameznika, je odvisno od njegovih potreb in želja, da doseže zastavljene cilje.
6.5.1 Elementi učne motivacije, povzeti po Babšek (2009)
 Vzburjenje in napetost. Za učenje je potrebna določena stopnja
vzburjenosti, napetosti in budnosti. Učitelj z raznimi sredstvi spodbudi
nastanek in ohrani primerno stopnjo napetosti in posledično tudi pozornosti
pri učencih. Pomembno je, da so učenci aktivni in ne le pasivni poslušalci.
 Zunanja motivacija je pogojena z delovanjem okolja. Cilj je doseganje
nagrade ali izogibanje kazni. Učimo se zato, da nekaj dosežemo (ocena,
nagrada, …) ali da se izognemo kazni. Vir podkrepitve so drugi ljudje in
dejavniki iz okolja.
 Notranja motivacija izhaja iz učenca samega. Cilj je učenje, učimo se za
to, ker to želimo, nas zanima in bi radi razvijali svoje sposobnosti, obvladali
nekatere spretnosti. Vir podkrepitve je v nas samih in za to ne potrebujemo
nobene zunanje potrditve ali nagrade.
 Storilnostna motivacija je pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v
obvladovanju težkih, zahtevnih dejavnosti, pri katerih se meri učinek.
Predstavlja jo želja po uspehu ali strah pred neuspehom in je povezana z
našimi dosežki. Kadar je v ospredju želja po uspehu, lahko opazimo, da
posameznik pripisuje uspeh svojim sposobnostim, neuspeh pa spletu
okoliščin. Pri tistih, ki jih žene strah pred neuspehom, pa lahko opazimo
obratno situacijo. Uspeh pripisujejo zgolj srečnim naključjem, neuspeh pa
lastni nesposobnosti.
 Zavest o cilju. Učni cilji delujejo motivacijsko. Pri postavljanju ciljev je
potrebno obdržati ravnotežje med dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji in
vedeti, kaj želimo doseči, tako cilji postanejo del motivacijske privlačnosti
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 Nivo aspiracije je raven, ki jo želimo doseči v določeni dejavnosti.
Predstavlja stopnjo ambicije posameznika in vpliva na uspeh, ki ga
dosežemo ali pa ne. Načeloma uspeh zvišuje aspiracijo, neuspeh pa jo
znižuje.
 Radovednost, interes je težnja posameznika po spoznavanju novega in je
povezana z uresničitvijo lastnih potencialov. Interes je pozitivna
usmerjenost do posameznih področij.
6.6

POVEZAVA BRALNE IN UČNE MOTIVACIJE
Bucikova (2006) postavlja motivacijo in interes ter pozitiven odnos do branja med

najpomembnejše dejavnike pri vzgoji in izobraževanju. Motivacija za branje predstavlja
neločljivi del bralne učinkovitosti in je tesno povezana s celotno učno motivacijo.
Slovenske raziskovalke v svoji raziskavah ugotavljajo, da sta branje in učna uspešnost
medsebojno povezani; da so motivirani in zavzeti bralci tudi bolj uspešni in učinkoviti
učenci, prebrano razumejo, si znajo med branjem postavljati vprašanja in iskati ustrezne
rešitve zanje. Ti učenci so notranje motivirani, med tem ko se tisti, ki niso motivirani za
branje, izogibajo učnim situacijam, pri katerih se je potrebno učiti s pomočjo branja.
Bralna in učna uspešnost je povezana še z raznimi socialno - ekonomskimi dejavniki, saj
bolj spodbudno okolje prinaša boljše rezultate. Bralna uspešnost je pogojena tudi s časom,
saj tisti učenci, ki namenijo več časa branju, berejo več in pogosteje so tudi bolj uspešni in
kompetentni (Pečjak, … et al. 2006).

46
KOLMAČIČ, B. Vloga srednješolskega knjižničarja pri razvoju bralne pismenosti. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

7

BRALNA MOTIVACIJA
Številne raziskave o pismenosti kažejo, da problem pismenosti ni samo v pomanjkanju

sposobnosti, temveč tudi v pomanjkanju motivacije za branje. Motivacija, interes,
pozitiven odnos do branja so ključni dejavniki za razvoj zgodnje, porajajoče se pismenosti
in enako pomembne za kasnejši razvoj. Za branje je potreben trud, vztrajanje in želja - vsi
ti dejavniki so prav gotovo pomagali opredeliti definicijo bralne motivacije slovenskima
raziskovalkama Pečjakovi in Gradišarjevi (2002, str. 23), ki pravita : »Bralno motivacijo
pojmujemo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k
branju, dajejo bralnemu procesu smisel in pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si
želi bralno izkušnjo še ponoviti (ponovno doživeti)«.
Pedagoške delavce zanima bralna motivacija predvsem z dveh dolgoročnih vidikov:
 Kako naj šola spodbuja učence, da bodo razvili trajen interes za branje, da
bodo brali v prostem času za razvedrilo, zabavo in s tem bogatili svoje
življenje?
 Kako naj spodbuja branje kot sredstvo učenja in s tem željo po znanju, ki
omogoča, da ostane človek radoveden vse življenje (Pečjak … et. al.,
2006)?
Šola ima prav gotovo pomembno vlogo pri razvijanju motivacije za branje, a to vlogo
si deli še s starši, vrstniki in drugimi dejavniki iz okolja. Je ena izmed ključnih dejavnikov
pri razvijanju bralne motivacije, ki je potrebna za bralno in učno učinkovitost. Bralna
motivacija je nadpomenka za različne motivacijske dejavnike in jo lahko opredeljujemo
kot skupek delovanja kognitivnih in metakognitivnih in motivacijskih dejavnikov, ki se
odražajo v branju posameznika (Pečjak in Gradišar, 2002).
Pozitivna šolska izkušnja z branjem je prav gotovo najboljši vir motivacije za branje, ki
bi jo morali podpirati in se je zavedati vsi pedagoški delavci na šoli, saj negativna izkušnja
z branjem vodi k slabši pismenosti in nižjemu učnemu uspehu. Najpomembnejše je, da so
učitelji prepričani, da je branje vseživljenjski proces in bralni interes razumejo tudi kot
učni interes, saj je idealen bralec tisti, »ki se počuti sposobnega, sprejema branje kot
osebno vrednoto in ve, da je branje v praktičnem življenju pomembno« (Pečjak in Gradišar
2002, str. 55).
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Jamnikova (2001) poudarja tudi vlogo mladinskih knjižnic pri razvoju motivacije za
branje, saj med njihovo

osnovno delo sodi omogočanje branja in motivacije. Kot

motivacija za branje je torej pomembna knjižnica v celoti, tako nabava kot postavitev in
izposoja gradiva ter bibliopedagoške oblike dela, ki jih knjižnica izvaja, da bi mlade
obiskovalce naučila uporabe knjižnice in njenega gradiva. K temu še dodaja Fekonjeva
(2004) pomembno vlogo samega knjižničarja, ki je prijazen, izobražen in usposobljen za
izvajanje različnih dejavnosti, ki uporabnike spodbujajo k obiskovanju knjižnice in
posredno tudi k branju.
7.1

DELITEV BRALNE MOTIVACIJE
V širšem smislu bi bralno motivacijo lahko definirali kot proces pospeševanja

namena za branje, ki je lahko spodbujena z zunanjimi in notranjimi »motivatorji«. Temu
sledijo različni strokovni prispevki, ki bralno motivacijo pogosto delijo na notranjo in
zunanjo. Za notranjo motivacijo velja, da izhaja iz notranjih potreb in želja posameznika, je
bolj učinkovita in pomembna in z njo dosežemo dalj časa trajajoč interes posameznika za
branje. Strokovnjaki so enotnega mnenja, da so za vseživljenjsko branje nujne notranje
spodbude. (Bucik in Pečjak, 2006). Tem smernicam sledita tudi same, ki sta razvrstili
dejavnike bralne motivacije po kriteriju notranje in zunanje motiviranosti, ki imajo
dolgoročne in kratkoročne cilje.
7.1.1 Prvine notranje motivacije
 kompetentnost (prepričanje posameznika, da lahko izpelje bralne naloge do
cilja), zaupanje v lastne bralne zmožnosti;
 interes kot psihološko stanje, ki vključuje pozornost, miselno delovanje,
vztrajanje in čustveno vključenost v branje;
 zatopljenost učenca v branje, osredotočenost na bralno gradivo s povečano
miselno aktivnostjo;
 prepričanje o pomembnosti branja.
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7.1.2 Prvine zunanje motivacije
 priznanje, dosežek (bralec bere zato, ker bo pohvaljen, dobil bo boljšo
oceno);
 tekmovanje z drugimi (bere zato, da bo boljši od vrstnikov);
 socialna motivacija (učenec bere zato, da lahko sodeluje v različnih
pogovorih z vrstniki, prijatelji).
Pri

notranji

motivaciji

so

cilji

dolgoročnejši

in

vodijo

k

pogostejšemu,

vseživljenjskemu branju, ki prispeva k večji bralni in učni učinkovitosti. Na splošno velja,
da je notranja motivacija tista, ki bolj pozitivno vpliva na razvoj branja, prepletanje
zunanje in notranje motivacije pa povečuje učinkovitost in izboljšuje aktivnost bralca. Na
to kažejo tudi rezultati različnih raziskav.
Prvine notranje motivacije so močneje povezane z branjem leposlovja oz. z branjem
umetnostnih besedil, zunanje pa so bolj povezane z branjem neumetnostnih besedil, ki
jih učenci srečujejo pri vseh učnih predmetih. Iz tega sledi, da je logično in potrebno, da se
z leti šolanja izboljšuje bralna sposobnost in tudi motivacija za branje, saj učence k branju
vodijo različni razlogi, ki lahko izhajajo iz njih samih ali pa so razlogi zunanje narave.
Zadnji vnašajo vrednostno stališče, da branje prinaša zadovoljstvo in pozitivno izkušnjo
branja in hkrati spodbuja namen za novo branje. Pozitivne izkušnje - občutki vplivajo na
naklonjenost branja do vseh vrst besedil (Grosman, 2004).
Bralna motivacija je na začetku šolanja precej velika, vendar se zmanjša na prehodu in
nižje na višjo stopnjo osnovne šole, ta trend pa se potem nadaljuje tudi v srednji šoli.
Avtorji, ki se ukvarjajo z upadom bralne motivacije navajajo naslednje razloge, ki
zmanjšujejo bralno motivacijo z leti šolanja:
 Z leti šolanja se v šoli vedno manj bere.
 Poučevanju branja se namenja manj časa.
 Učitelji višje stopnje osnovne in srednje šole niso dovolj usposobljeni za
poučevanja branja.
 Šole namenjajo premalo denarja za knjige.
 Učenci imajo manj možnosti za izbiro in odločanje pri branju (Pečjak … et
al., 2006).
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7.1.3 Nagrada kot zunanji motivacijski dejavnik
Menimo, če mladostniku privzgojimo branje kot veselje in družbeno-pozitivno
izkušnjo, potem imamo bralca za vse življenje. Idealen bralec je tisti, ki sprejema branje
kot osebno vrednoto in ve, da je branje v praktičnem življenju zelo pomembno. Vzgajanje
bralca z zunanjo nagrado ne prinaša dobrih rezultatov. Pečjakova in Gradišarjeva
(2002)menita, da je zunanja motivacija v obliki nagrad primerna za slabe učence in bralce,
vendar je tudi zanje potrebno izbrati ustrezno nagrado, da bi z njo spodbudili notranjo
motivacijo. To poudarja tudi Glasser, ki pravi :«Da je veselje tista nagrada za napor, ki so
ga vložili v branje. Niti za učence niti za učitelje ni zabavno branje pod pritiskom, da bi na
preskusih branja dosegli boljše rezultate, kar pa zdaj v naših šolah prevladuje« (Glasser,
str. 117). Ocena, nagrada, pohvala, tekmovanje s sošolci kot zunanji motivacijski dejavnik
pomeni le začasen interes za branje (npr. berem, da bo boljša ocena), Prebrana knjiga je le
sredstvo za boljšo oceno, ko pa prebrana knjiga pomeni vir zadovoljstva in užitka, bomo
bralca notranje motivirali, povečali njegov interes in radovednost za branje. Mnogi dijaki
sodelujejo v različnih tekmovanjih tudi zaradi nagrade, priznanja in so vezani na potrditev
v socialnem okolju npr. odločajo se za razna tekmovanja (Cankarjevo), da bi ustregli
profesorjem, imeli čim boljši dosežek, manj pa berejo za lastno zadovoljstvo in
prepričanje, da je branje vseživljenjska spretnost in sposobnost. Ko ta potrditev v
socialnem okolju izostane, se navadno začne izogibanje branja. Na splošno ne moremo
trditi, da so nekateri dijaki samo zunanje ali notranje motivirani, gre za medsebojno
prepletanje,

saj

številni

strokovnjaki

poudarjajo,

da

je

motivacija

za

branje

večdimenzionalna in raznolika (Pečjak in Gradišar, 2002).
7.2

KNJIŽNICA IN BRALNA MOTIVACIJA
Na razvoj zunanje motivacije za branje pomembno vpliva tudi socialno okolje, kamor

prav gotovo spada šolska knjižnica. Zgodnje srečanje s knjižnico in pozitivna izkušnja tega
doživetja zagotavljata večjo verjetnost za oblikovanje pozitivnega odnosa do branja.
Novljanova (1993) poudarja, da ima knjižnica s svojo knjižno zbirko, urejenostjo in
dostopnostjo gradiva, kot tudi knjižničar sam, pomembno vlogo pri motivaciji za branje.
Zelo pomembno je zgodnje navajanje otrok na obiskovanje knjižnic, pri tem imajo veliko
in hkrati pomembno vlogo starši, ki jo v šoli nadgrajujeta učitelj in knjižničar. Dostopnost
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bralnega gradiva, prijetno in spodbudno knjižnično okolje ter strokovno usposobljen
knjižničar so glavni dejavniki, ki nudijo široke možnosti:
 za spodbujanje in razvijanje bralne tehnike, bralnega razumevanja in
uporabo branja za učenje,
 razvijanje motivacije za branje,
 spoznavanje različnih zvrsti branja.
Knjižnica je za spodbujanje branja temeljni motivacijski dejavnik, saj bralcu lažje
posreduje tisto, kar želi, in ne samo tega, kar potrebuje za nadgradnjo svojega znanja in za
obvezno domače branje. Vrsta bibliopedagoških oblik dela z dijaki je namenjena prav
promoviranju branja in motiviranju zanj (Zwitter, 2012).
Tudi Bucikova (2003) pravi, da šolska knjižnica mladega bralca ne uči brati, ampak mu
branje omogoča in ga zanj poskuša motivirati na različne načine, saj velja, da bralci niso
splošno motivirani ali nemotivirani, motivirani so le na različne načine in zanimajo jih tudi
različne bralne vsebine.
Knjižnica je močan motivacijski dejavnik, ki vpliva na motivacijo in spodbude za
mladega bralca. Dijake je za branje potrebno motivirati, saj izsledki domače literature
poudarjajo, da je motivacija proces, ki vzbuja in krepi priljubljenost branja, motivirani
bralci so bolj angažirani pri branju, imajo pozitiven odnos do branja (Jelenko, 2000).
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8
8.1

BRALNI INTERES
INTERES
Interes je v strokovni literaturi pojmovan na več načinov. Na splošno ga lahko

opredelimo kot osebno značilnost posameznika, ki se razvije po določenem času, je
stabilna in dolgotrajna nagnjenost, navadno povezana s povečanim znanjem in pozitivnimi
vrednotami in čustvi do nekega področja, predmeta ali dejavnosti (Marentič-Požarnik,
2000).
Hidlova v (Pečjak, … et al., 2006, str. 13) pojmuje interes kot navado, kot
motivacijsko prepričanje,kot potezo, kot komponento osebnosti, najpogosteje pa je
opredeljena kot »psihološko stanje in/ali osebno nagnjenje posameznika«. Ta avtorica
govori o dveh vrstah interesa: o situacijskem in osebnem. Situacijski interes povzročajo
določeni pogoji ali predmeti v okolju, ki usmerjajo pozornost posameznika. Osebni interes
je opredeljen kot značilnost posameznika, ki se razvije po določenem času in je razmeroma
stabilna in dolgotrajna nagnjenost. Oba interesa se marsikdaj prekrivata in vplivata drug na
drugega.
8.2

BRALNI INTERES
Slovenske avtorice osebni interes opredeljujejo kot specifična motivacijska

značilnost, ki jo določajo čustvena in vrednostna prepričanja, ki jih dobi bralec z branjem.
Tak posameznik uživa ob branju, prebrano mu je osebno pomembno in pripisuje velik
pomen branju in knjigi. Po mnenju Gradišarjeve (1999) se bralni interes rodi v prijetni
izkušnji (bralni dejavnosti), ki vzbudi željo in pričakovanja, da bi se ta dejavnost ponovila.
Bucikova (2009, str. 18) pravi, da »posameznik razvije svoj interes za branje takrat, ko
branje zanj postane užitek, ko si želi prebrati knjigo, ko se iz prebranega nekaj nauči in mu
prebrana knjiga predstavlja tudi samopotrditev. Situacijski interes pa sprožijo določene
razmere - predmeti v okolju, ki usmerijo pozornost posameznika za določen čas, po navadi
krajši čas (npr. zanimiva bralna naloga, besedilo, ki učenca pritegne). Raziskave so
pokazale, da tako situacijski kot osebni interes izboljšujeta razumevanje prebranega,vendar
osebni bolj. Učenci z osebnim interesom imajo globinski pristop pri učenju, katerega cilj je
ne le zapomniti si učno gradivo, ampak ga tudi razumeti (Pečjak, 2010).
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Za razvijanje bralnega interesa pri otrocih je pomembno, da otrok bere takšno
gradivo, da lahko ob njem uživa, težavnost bralnega gradiva je primerna njegovi starosti,
pri branju ima dovolj časa, da bralno dejavnost dokonča in dobi potrditev v socialnem
okolju s pohvalo ali nagrado (Gradišar, 1999).
Knjižničarji lahko veliko postorimo za razvijanje bralnih interesov. Enakega mnenja
sta tudi Jamnikova in Pogačarjeva (1999), ki pravita , da dober knjižničar pozna svoje
obiskovalce, njihove bralne interese in potrebe in usmerja mladega bralca k iskanju gradiva
njegovi starosti primerno, ga opozarja na tematiko, znane, novejše kakor tudi pozabljene
avtorje ter na ta način s svetovanjem, priporočanjem širi in poglablja bralne interese
obiskovalcev, pri tem jih le vodi in jim pomaga do lastne samostojne odločitve. Jamnikova
(2001) poudarja pomen razvijanja knjižničnih dejavnosti v tej smeri, da na nevsiljiv način
posreduje občutek, da je branje literature nekaj, kar je povezano s prijetnimi doživetji, da
otrok bere zaradi užitka, želje in veselja in razvija svoj interes za branje.
8.3

POMEN INTERESA ZA BRANJE
Zgodnji interes za branje je ključen dejavnik za razvoj pismenosti in ga je potrebno ob

ustreznih bralnih spodbudah razvijati že v zgodnjem otroštvu, če upoštevamo pomembno
značilnost interesa, da je stabilna in dolgotrajna nagnjenost. Zgodaj razvit interes za
branje predstavlja dobro osnovo za uspešen bralni razvoj, saj je dognan, da se visok interes
za prebrano odraža v boljšem razumevanju prebranega (Bucik, 2006).
Vsi kurikuli omenjajo pomembnost spodbujanja učenčevega interesa za branje in
uživanje v branju. Razvijanje močnega interesa za branje značilno pripomore k
pridobivanju bralnih spretnosti. Dobro razvite bralne spretnosti so bistvene za uspeh
učencev v šoli in njihovo poznejše odraslo življenje v družbi znanja (Poučevanje ... 2011).
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9

ZUNANJI MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI, KI JIH LAHKO PONUDI
KNJIŽNICA
Ena od raziskav, ki jih je opravila Novljanova (1996)v slovenskem prostoru, je

pokazala, da učenci z dostopom do razredne, šolske in splošne knjižnice berejo boljše; da
imajo posamezni dejavniki knjižnice (prostor, zbirka, knjižničar) vpliv na branje
(motivacijo) in tako se knjižnica uvršča med pomembne dejavnike razvoja pismenosti in se
po svojih močeh trudi, da pridobi čim več bralcev,tako za strokovno kot leposlovno branje.
Pri strokovnem branju gre predvsem za učenje, iskanje informacij, povezovanje in
pojasnjevanje. Potreba po strokovnem branju je tesno povezana z vzgojno izobraževalnim
procesom (zunanja motivacija – šolska zahteva), lahko pa je tudi samostojna potreba po
nadgradnji svojega znanja (zanimanje –notranja motivacija). Pri leposlovnem branju je
veliko bolj potrebna notranja motivacija, temu se moramo bistveno več posvečati in iskati
nove spodbude. Osnovni dejavniki, ki pritegnejo bralca v knjižnico, so knjižnična zbirka,
prostor, prireditve in druge dejavnosti, knjižničar oz. delovanje knjižnice v celoti (Novljan,
1996).
V naslednjih poglavjih bomo na kratko predstavili te dejavnike, ki lahko vplivajo na
zunanjo motivacijo pri dijakih za branje oz. po strokovni literaturi povzeti,kako oblikovati
v knjižnici takšne okoliščine, dejavnosti, storitve, ki bodo dijake čim bolje motivirale za
branje.
9.1

KNJIŽNA ZBIRKA
V IFLA/Unescovih smernicah je glede upravljanja knjižničnih zbirk v šolskih

knjižnici zapisano, da mora knjižnica zagotavljati dostop do širokega izbora virov, ki
zadovoljuje potrebe uporabnikov za izobraževanje, informiranost in osebni razvoj. Zbirka
se mora tekoče razvijati, saj le tako lahko zagotavlja uporabnikom stalno izbiro novega
gradiva, obsega naj deset knjig na učenca, vsaj 60 odstotkov naj predstavljajo strokovni
viri, vezani na učni načrt. Ostalih 40 odstotkov predstavlja leposlovno gradivo, med njim
tudi gradivo, ki je namenjeno zabavi in prostemu času (npr. priljubljeni romani). Tovrstno
gradivo naj knjižnica zbira v sodelovanju z učenci, ki bo odražal njihove interese in
življenjski stil, pri tem pa naj seveda ne prekorači razumnih meja etičnih načel (Kanič,
2003). O pomembnosti zbirke govori tudi Novljanova (2010) - ta naj bo kakovostna in
raznolika, saj je pomemben element, s katerim lahko knjižnica učinkovito uporablja

54
KOLMAČIČ, B. Vloga srednješolskega knjižničarja pri razvoju bralne pismenosti. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

možnost za boljšo izbiro in izrabo gradiva za vse vrste branja. Njena postavitev pa naj bo
takšna, da bo povečevala motivacijo za obisk, ki jo lahko najprej dosežemo z opazno
predstavitvijo knjižničnega gradiva v prostem pristopu in možnostjo za njegovo uporabo,
saj v knjižnico prihajajo posamezniki predvsem zaradi njene vsebine, izbirajo sebi in svoji
potrebi, želji primerno vsebino.
Temu mnenju se pridružuje tudi Steinbuchova (2010), ki pravi, da morajo
knjižničarji gradivo primerno klasificirati, bodisi da upoštevajo starostne stopnje
uporabnikov ali pa skupine Univerzalne decimalne klasifikacije in predmetne oznake gesel, ki so v pomoč pri iskalnih poizvedbah in omogočajo uporabniku čim lažji dostop do
gradiva v lokalnem okolju.
Knjižnica mora biti posrednik med učiteljem in učencem in ob svojih številnih
dejavnostih in raznovrstni knjižni zbirki nuditi dovolj zanimivih in privlačnih knjig, ki so
sistematično, pregledno postavljene in tudi predstavljene, še posebej novosti in knjige, ki
jih je vredno prebrati. Novosti, ki niso dovolj dobro predstavljene in promovirane, manj
krožijo med uporabniki. Po mnenju Novljanove naj bo knjižna zbirka živa, svojo živost naj
ohranja z rednim prirastom in ustreznim izločanjem, saj se tako novosti ne izgubijo v
množici starejšega gradiva in so motivacijsko zanimivejše. To potrjuje tudi ena izmed
analiz o slovenskih šolskih knjižnicah, ki jo je opravila Novljanova (1998, str.16): »Ko
smo raziskovali dejavnike šolske knjižnice, ki so povezani z boljšimi bralnimi uspehi, so
pridobljene ugotovitve pokazale, da so boljši bralni uspehi tesno povezani s kognitivnimi
aspekti knjižničarjevega dela, z izborom in uporabo knjižničnega gradiva …«. Ni pa nujna
povezava med količino knjig in kakovostjo ter količino branja uporabnikov.
Fekonjeva (2004, str. 132) glede nabave navaja: »Pri pridobivanju kakovostnega
gradiva se knjižničar posvetuje s predmetnimi aktivi na šoli in tudi s posameznimi
učitelji/profesorji, upošteva pa tudi želje učencev/dijakov in dejavnosti na šoli. Na ta način
svoje uporabnike motivira in spodbuja pri uporabi knjižnice in pri branju, posledično pa
tako tudi pri razvijanju pismenosti«. Smiselno je, da pri nabavi izbiramo gradivo, ki se
navezuje na obdobje mladostništva in vse težave tega občutljivega obdobja odraščanja.
Pregled strokovne literature poudarja povezavo med izborom gradiva, bralno
motivacijo in bralnimi dosežki. Pri izbiri gradiva je še vedno najpomembnejše leposlovje,
raznolikost gradiva pa je prav gotovo ključnega pomena, da dijaki postanejo dobri bralci.
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Knjižnica zbira gradivo s ciljem, da bo brano, v šolskih knjižnicah pa tudi s
poudarkom, da bo prispevalo k učenju branja, saj vemo, da je branje osnova za učenje. S
konstantnim prirastom gradiva povečujemo možnost izbora, posodabljamo knjižno zbirko
in tako povečujemo motivacijo za branje. Nabavljamo le tisto, za kar menimo, da je po
različnih kriterijih primerno za knjižnico v srednji šoli. Težimo k temu, da bo enakovredna
zastopanost tako izvirne slovenske kot prevedene mladinske literature, ki je uvrščena med
dobre literarne, estetske in stilne zvrsti (Novljan, 1996).
Osnovni namen knjižnice je izbira in nabava najkakovostnejšega gradiva. Glede
izbora za branje Fekonjeva (2004, str. 137) svetuje: »Izbor gradiva v šolski knjižnici mora
biti zelo širok, saj mora zadovoljiti tiste bralce, ki iščejo leposlovje za prosti čas, in tudi
tiste, ki želijo poglobiti znanje, ki ga pridobijo pri rednih urah pouka. Tako moramo našim
uporabnikom ponuditi ves razpon od literarnega kiča do klasikov in najkakovostnejše
sodobnejše literature.«
Na razvoj zunanje motivacije za branje pomembno vpliva tudi socialno okolje,
kamor prav gotovo spada šolska knjižnica. Zgodnje srečanje s knjižnico in pozitivna
izkušnja tega doživetja zagotavljata večjo verjetnost za oblikovanje pozitivnega odnosa do
branja (Novljan, 1993).
9.2

DOSTOPONOST GRADIVA
Pregledno organizirana knjižnična zbirka predstavlja pomemben dejavnik, ki vpliva

na uspešnost iskanja knjižničnega gradiva, zato je potrebno nameniti postavitvi gradiva
posebno pozornost, saj knjižnica z zbranim knjižničnim gradivom predstavlja močan
zunanji motivacijski dejavnik. Ureditev zbirke v prostem dostopu, preglednost, primerno
razstavljene knjige, po katerih je vredno poseči, in dobro predstavljene novitete, so dobra
motivacija za bralce in izboljšanje bralne kulture. Nenehno prilagajanje med postavitvijo
gradiva in uporabnikom pa dviguje tudi kvaliteto knjižničnih storitev (Pinter, 2004).
Naloga učiteljev v šoli je najti pravo pot, da bodo cilji dijakov skladni z njihovimi
interesi in sposobnostmi, zato je izredno pomembno, da knjižničar ponudi dijaku ustrezno
in primerno gradivo, ki bo zanj zanimivo in ne bo presegalo njegovih bralnih zmožnosti,
hkrati pa mu ponuditi gradivo različnih težavnostnih stopenj, ki se kaže v ustreznosti
knjižne zbirke v kvaliteti, pomembna pa je tudi kvantiteta, da je gradivo dosegljivo -
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dostopno večini uporabnikov, primerno organizirano – postavljeno, ali tako, kot pravi
Novljanova (1997, str. 78), da je ena temeljnih nalog šolske knjižnice: »Oskrbovanje s
knjižničnim gradivom, informacijami in drugimi ugodnostmi za učenje, poučevanje,
komunikacijo in razvedrilo za individualne potrebe in za potrebe skupin pred in med
poukom ter po njem po načelu: pravo knjižnično gradivo in strokovno informacijo
pravemu uporabniku ob pravem času na pravo mesto«
9.3

KNJIŽNIČNI PROSTOR
Knjižnica kot del socialnega okolja pomembno vpliva na oblikovanje motivacije za

branje, še posebej v obdobju primarne socializacije, saj mnogi strokovnjaki trdijo, da
zgodnje srečanje s knjižnico in pozitivna izkušnja tega doživetja dajeta večjo verjetnost za
oblikovanje te izkušnje v navado, ki jo bo posameznik uresničeval z večjo verjetnostjo, kot
tisti, ki te izkušnje nima. Zato so šolske knjižnice ključnega pomena v okviru primarne
socializacije, ki daje možnosti za razvoj bralne motivacije. Kropp (2000) navaja, da noben
prostor v šoli ni pomembnejši za razvijanje bralnih veščin kakor šolska knjižnica. Vedno
mora biti odprta, vabljiva, polna knjig, na voljo naj ima udoben- tih kotiček za branje,
knjižničar pa naj bo vedno na razpolago. Fekonjeva (2004) pa poudarja: v knjižnici
moramo ustvariti prijetno vzdušje za branje, učenje in ostale dejavnosti, uporabniki se
morajo počutiti prijetno. Dijaki morajo imeti možnost nemotenega individualnega dela in
obenem sproščenega druženja ob knjigah. Funkcionalna razporeditev prostorov,
fleksibilnost in primerna lokacija so ključni elementi uporabe šolske knjižnice, ki ji nudijo
možnost, da postane središče kulturnega in družabnega življenja na šoli, knjižnica mora
imeti prostor za prelistavanje leposlovja, za ogled revij, prebiranje časopisov in nuditi mora
tudi prostor za prireditve, ki se odvijajo v knjižnici. Steinbuchova (2010) pa poudarja
pomembnost in razpolago čitalniških sedežev in miz, ki so potrebne za individualno ali
skupinsko delo v knjižnici.
9.4

KNJIŽNIČAR
Mnogi poudarjajo, da le bralci vzgajajo bralce. Zavzetost za branje je temeljno

orodje za razvijanje bralne kulture in prav knjižničarji, ki kažejo pozitiven odnos do knjig,
lahko veliko pripomorejo k spodbujanju bralne kulture in razvoju bralne pismenosti pri
dijakih. Mlakarjeva (2009) pa k temu dodaja, da ni dovolj, če odrasli samo poznamo
pozitivne učinke branja; najprej ga moramo sami tudi izkusiti in v njem resnično uživati,
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da ga lahko prepričljivo posredujemo tudi drugim. Na to opozarja še Novljanova (2008),
ki pravi, da delo knjižničarja težko opravljajo ljudje, ki niso doživeli čarobnega občutka ob
branju, in še težje opravljajo to delo tisti, ki niso pripravljeni tega doživetja omogočiti še
drugim. Zraven pozitivnega odnosa do knjig in branja pa morajo knjižničarji dijakom
ponuditi še vrsto znanj – strategij, kako naj sami poiščejo knjigo, ki jih zanima oz. knjigo,
ki jo potrebujejo, bodisi za zabavo, ob določeni situaciji, za reševanje informacijskega
problema in nadgradnjo svojega znanja. Pri vsem tem svetovanju mora knjižničar ostati
nevsiljiv, »svetovanje mlademu bralcu zagotovo ni cenzorski poseg v nabor leposlovja, je
le temeljna orientacija, ki jo mentor (odrasli ali vrstnik) ponuja mlademu bralcu v
sodobnem času ob poplavi tiska in sporočil nasploh« Saksida (2011, str. 307). Dober
mladinski knjižničar mora biti uporabniku ves čas v oporo, začutiti mora, kakšnega
obiskovalca in bralca ima pred seboj. Knjižničar svetovalec mora biti realen v odnosu do
učenca, spoštovati mora njegovo zasebnost in vzpostaviti z njim empatičen odnos (Sušec,
Žumer 1998). Knjižničar je prav gotovo najbolj uspešen ob individualnem pedagoškem
delu pri izposoji, ko učenca motivira, mu svetuje, ga usmerja, ko išče želeno literaturo, mu
pomaga pri iskanju informacij in gradiva za seminarsko ali raziskovalno delo, za pouk, za
branje v prostem času in za bralno značko (Stružnik, 1993). V šolski knjižnici je veliko
priložnosti za individualno delo z uporabniki, tako jih lahko bolje spoznamo in razumemo
in se z njimi pogovarjamo tudi o osebnih problemih. To potrjujejo tudi (Zabukovec,
Resman in Furlan, 2007, str. 70), ki pravijo: »Šolski knjižničar ima prednost pred drugimi
šolskimi delavci; opazuje lahko učence in njihove interakcije v času zunaj pouka, kar mu
daje možnost vpogleda v učenčevo neformalno sfero in s tem možnost za najrazličnejše
interakcije.« Dijaki prihajajo v knjižnico ne samo, da bi si izposodili kakšno knjigo, ampak
iščejo tudi zatočišče in nekoga, ki bi jih poslušal. Aktivno poslušanje in neformalni
pogovor ponujata možnost, da spoznamo dijaka, mu lažje svetujemo ali predlagamo
kakšno knjigo, primerno njegovim osebnim, zdravstvenim, čustvenim ali kakšnim drugim
posebnostim, da se spoznajo-soočijo z določenim problemom, možnostjo njegove rešitve.
Knjižničar pozna mnogo knjig in drugega bralnega gradiva, kakor tudi različne
načine, kako dijakom predstaviti in približati knjigo in jih navdušiti za branje. Pomembno
je, da dijaki vedo, da nismo samo dobri poznavalci vsebin in izposojevalci knjig, ampak
smo tisti odrasli, na katere se lahko obrnejo tudi v težavah. Dober knjižničar pozna svoje
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dijake in ima občutek za to, kaj vsak od njih rad bere. Imeti mora tudi smisel in znanje za
ocenjevanje tako leposlovnih kot strokovnih knjig.
Številni knjižničarji sestavljajo obsežne sezname priporočene in kakovostne
literature z namenom, da bi bila uresničljiva svobodna izbira med kvalitetnimi knjigami, ki
upoštevajo tako starost kot različno razvite bralne spretnosti, različno tematiko in zvrsti in
so v veliko pomoč dijakom za izbiro primernega branja, saj po mnenju Sakside (2011)
priporočilni seznami nudijo temeljno razvrščanje mladinskih knjig po določenih
vrednostnih kriterijih in je utemeljeno tehtanje in označevanje kakovostnih knjig, ki so
vredne pozornosti in korektno opravljajo svoje poslanstvo v bralni in knjižni kulturi.
Vendar Pečjak … et al. (2006) ugotavljajo, da če učencem ne ponudimo ustreznih znanj in
pomoči, ima lahko ponujena možnost izbire celo negativen učinek, ker se izgubijo v dolgih
seznamih in niso sami sposobni poiskati primerne knjige, ki jih zanima.
Všečna misel – pomembno je, da otroci berejo (različne kakovosti knjig) lahko
deluje celo proti razvoju bralne kulture. Ta dejstva nalagajo težko nalogo mentorjem knjižničarjem, ki ob povečani izdaji knjig, ki ni nujno, da jo tudi spremlja kvaliteta,
povzroča težave že ob nabavi in sestavi priporočilnih seznamov za branje (Saksida, 2011).
Knjižničarjevo strokovno znanje s področja bralne in književne vzgoje pa zahteva od
knjižničarja, da pozna vse vrste bralnega gradiva kakor tudi različne načine, kako mlademu
bralcu predstaviti knjige, mu jih približati in ga navdušiti za branje. Tudi sami knjižničarji
morajo imeti pozitiven odnos do knjige in branja, le tako lahko veliko pripomorejo pri
spodbujanju branja in razvoju jezikovne zmožnosti. Sami morajo prav tako kazati interes
za gradivo, ki ga berejo učenci doma za zabavo in prosti čas, ter jim dajati možnost izbire,
kaj in kako bodo brali. Izredno pomembno je spremljanje sodobne literature in skrb za
lasten razvoj bralne pismenosti ter povezovanje z mentorskimi skupinami, ki imajo
podobne cilje in interese. Samo poznavanje bralnega gradiva pa nam dostikrat tudi ni v
pomoč, če ne znamo vzpostaviti produktivne komunikacije in sodelovanja z dijaki. Saj
tako kot pravi Kropp (2000), da se le –ti nahajajo v občutljivem obdobju, so uporniški,
potrebujejo veliko pozornosti in potrpljenja, so nezainteresirani in upade jim zanimanje za
branje.
Sušec in Žumer (1998) navajata, da je knjižničarjevo delo delo z ljudmi. Bistvo
slehernega odnosa sta sporazumevanje in komunikacija, ki sta osnova referenčnega
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procesa za oblikovanje odnosa med knjižničarjem in uporabnikom, ki mora občutiti, da ga
knjižničar sprejema kot osebnost v celoti, ga razume. Knjižničar - svetovalec mora imeti
tudi naslednje pomembne vrline: čustveno toplino, strpnost, spoštovanje in iskrenost.
Učinkovit knjižničar - svetovalec in usmerjevalec mora poleg temeljnih lastnosti dobrega
referenčnega bibliotekarja poznati tudi osnove pedagogike, sociologije, splošne

in

razvojne psihologije, poznati teorijo osebnosti in motivacije, mladinske književnosti in
poljudnoznanstvene literature za mladino.
Knjižničar mora svoje kompetence glede bralne pismenosti (pedagoško in strokovno
delo) neprestano razvijati in dopolnjevati. To izpolnjuje veliko lažje, če ima njegov
ravnatelj, posluh za stalno strokovno izpopolnjevanje in pozitiven odnos do knjige in
branja, če spodbuja ustrezno prostorsko opremo in informacijsko tehnologijo, omogoča
sredstva za nabavo knjižničnega gradiva. Spodbudna je tudi pripravljenost kolegov za
sodelovanje in njihovo zavedanje, da je branje temelj vzgojno-izobraževalnega procesa in
da knjižničar enakovredno prispeva k razvoju bralne pismenosti pri posamezniku kot
učitelji s svojim pedagoškim delom v razredu.
IFLA priporoča naslednji seznam knjižničnih storitev, ki jih lahko ponudi knjižnica.
Vendar sta interes in vpliv mladih odločilna dejavnika, ki morata biti v ospredju pri
načrtovanju programa:
 pogovori o knjigah, pripovedovanje pravljic in predstavljanje knjig,
 debatne skupine in klubi,
 informativni programi s temami, ki zanimajo mlade,
 obiski poznanih oseb,
 kulturne prireditve,
 programi, ki nastanejo v sodelovanju z ustanovami in društvi iz domačega
okolja,
 kreativne delavnice pri katerih se mladi učijo različnih veščin,
 bralne debate (Smjernice …, 2009)
Na ta okvirni seznam IFLI-nih smernic, tako kot piše Kanič (2003), šolski knjižničarji
odgovarjamo s številnimi dejavnostmi, ki dijakom omogočajo celostni in individualni
razvoj. Te dejavnosti namreč lažje kot pouk razvijajo individualne interese, nagnjenja,
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sposobnosti in talente, bolj se zanimajo za te dejavnosti in jih izbirajo zaradi
zadovoljevanja lastnih potreb in interesov. Cilji teh dejavnosti so številni, usmerjeni
predvsem v dva osnovna, vzgojnega in izobraževalnega. Vzgojni se kažejo predvsem v
tem, da dijaki spoznavajo sami sebe, člane v skupini, razvijajo socialne interese,
medsebojno povezanost, razvijajo in bogatijo si svobodno komunikacijo (z vidika
prebranega čustveno in estetsko doživljanje in izražanje)…. Izobraževalni cilji pa so
usmerjeni v opazovanje, zaznavanje, logično mišljenje, presojanje sklepanje, rešujejo
probleme, zavzemajo stališča (z vidika branja razumevanje in uporaba vseh vrst besedil).Ti
cilji zahtevajo, da dejavnosti v knjižnici ne smejo biti naključne, ampak premišljeno in
dobro načrtovane. Njen cilj je »zagotavljanje storitev vsem potencialnim uporabnikom v
okviru šolske skupnosti« Knjižničar pa mora biti seznanjen z različnimi metodami in
oblikami vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, ki jih uspešno navezuje tudi z zunanjimi
oblikami sodelovanja s splošnimi knjižnicami za »skupno pospeševanje branja in
pismenosti« ter »skupno trženje knjižničnih storitev za otroke in mladostnike« Kanič
(2003, str. 120). Knjižničarji morajo prepoznati potrebe posameznikov in skupin ter
razvijati-izvajati storitve, ki so odsev teh potreb v šolskem in domačem okolju.
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10 UVOD V EMPIRIČNI DEL
V naslednjih poglavjih predstavljamo teoretične podlage strokovnih dejavnosti
knjižnice Šolskega centra Ptuj za spodbujanje branja, saj

nas zanimajo oblike in

pogostnost bralnih dejavnosti v knjižnicah, ki so bile zajete v vzorec raziskave.
10.1 IFLINE SMERNICE ZA IZVAJANJE KNJIŽNIČNIH DEJAVNOSTI
V predelani izdaji IFLI-nih smernic iz leta 1996 ( Smjernice …, 2009) , je ponujen
okvir za razvoj knjižničnih storitev in uslug za mladino, vsebuje pa predvsem teoretične in
praktične zamisli kot pomoč knjižnicam in knjižničarjem , da bi zadovoljili potrebe mladih
po izobraževanju, informiranju, kulturi

in prostem času. Knjižnica, ki želi ponuditi

ustvarjalne in domiselne programe za mlade jih mora vključiti v vse faze nastajanja
programa, še posebej pri načrtovanju in izvajanju, kar bo pozitivno vplivalo na pozitiven
razvoj teh programov in tako se knjižnicam svetuje oz. priporoča osmisliti postopke, pri
katerih bodo mladi izražali svoje pobude, kako urediti knjižnične prostore, dejavnosti in
storitve, saj sami najbolje vedo kaj jim je zanimivo in koristno. Po priporočilih IFLE bi
bilo dobro, da bi v knjižnice uvedli »Teen Adisory Boord« (Mladinski svetovalni odbor)
ali pa »Teen Ambasador« (Mladinski ambasador), ki bi pritegnile mladostnike kot nosilce
programov ali animatorje, ki jih bodo predstavili svojim vrstnikom.
IFLA priporoča naslednji seznam knjižničnih storitev, ki jih lahko ponudi knjižnica.
Vendar sta interes in vpliv mladih odločilna dejavnika, ki morata biti v ospredju pri
načrtovanju programa:
 pogovori o knjigah, pripovedovanje pravljic in predstavljanje knjig,
 debatne skupine in klubi,
 informativni programi s temami, ki zanimajo mlade,
 obiski poznanih oseb,
 kulturne prireditve,
 programi, ki nastanejo v sodelovanju z ustanovami in društvi iz domačega
okolja,
 kreativne delavnice pri katerih se mladi učijo različnih veščin,
 bralne debate (Smjernice …, 2009)
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Na ta okvirni seznam

IFLI-nih smernic, tako kot piše Kanič (2003),

šolski

knjižničarji odgovarjamo s številnimi dejavnostmi, ki dijakom omogočajo celostni in
individualni razvoj. Te dejavnosti namreč lažje kot pouk razvijajo individualne interese,
nagnjenja, sposobnosti in talente, bolj se zanimajo za te dejavnosti in jih izbirajo zaradi
zadovoljevanja lastnih potreb in interesov. Cilji teh dejavnosti so številni, usmerjeni
predvsem v dva osnovna, vzgojnega in izobraževalnega. Vzgojni se kažejo predvsem v
tem, da

dijaki spoznavajo sami sebe, člane v skupini, razvijajo socialne interese,

medsebojno povezanost, razvijajo in bogatijo si svobodno komunikacijo (z vidika
prebranega čustveno in estetsko doživljanje in izražanje).... Izobraževalni cilji pa so
usmerjeni v opazovanje, zaznavanje, logično mišljenje, presojanje sklepanje, rešujejo
probleme, zavzemajo stališča (z vidika branja

razumevanje in uporaba vseh vrst

besedil).Ti cilji zahtevajo, da dejavnosti v knjižnici

ne smejo biti naključne, ampak

premišljeno in dobro načrtovane. Njen cilj je »zagotavljanje storitev vsem potencialnim
uporabnikom v okviru šolske skupnosti« Knjižničar pa mora biti seznanjen z različnimi
metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, ki jih uspešno navezuje tudi z
zunanjimi oblikami sodelovanja s splošnimi knjižnicami za »skupno pospeševanje branja
in pismenosti« ter »skupno trženje knjižničnih storitev za otroke in mladostnike« Kanič
(2003, str. 120). Knjižničarji morajo prepoznati potrebe posameznikov in skupin ter
razvijati-izvajati storitve, ki so odsev teh potreb v šolskem in domačem okolju.
10.2 DEJAVNOSTI – STORITVE V KNJIŽNICI ŠOLSKEGA CENTRA PTUJ ZA
SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI
Z

izvajanjem bibliopedagoških dejavnosti knjižničarji odigramo pomembno in

odgovorno vlogo pri razvoju bralnih spretnosti. Poleg pomembne naloge razvijanja bralne
pismenosti prispevamo tudi k celostnemu individualnemu razvoju mladostnika, takšnega
mnenja je tudi Krakar Voglova (2004), ki pravi, da primerne bralne vsebine pomagajo
oblikovati moralno in intelektualno osebnost za življenje, razvijajo spretnosti za
vseživljenjsko in samostojno učenje, aktivno in racionalno pridobivanje kakovostnega
znanja, širjenje kulturne razgledanosti, oblikovanje estetskih, etičnih in moralnih vrednot.
Torej branje nima le funkcionalnega smisla, mnogi strokovnjaki se strinjajo, da ima branje
kakovostne književnosti v dobi odraščanja daljnosežne učinke na mladega bralca in njegov
vsestranski razvoj, na večjo samostojnost in samodejnost pri reševanju lastnih problemov
in prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje.
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V naslednjem poglavlju predstavljam različne dejavnosti in storitve , ki jih razvijamo
in izvajamo z namenom, da opozarjamo in navajamo dijake na branje, da povečamo bralno
kulturo in znanje,

na njihovo samostojnost pri učenju, branju in na kritično oceno

prebranega. Cilj bralnih dejavnosti je vzgoja takšnega bralca, ki se bo znašel ob vsakem
besedilu, ga razumel, znal doživeti in intrepretirati. Na tem področju poskušamo to kar je v
naših močeh, vsekakor pa bi se dalo postoriti še marsikaj. Predstavila bom le tiste, ki so
stalnica našega dela, se največkrat izvajajo v knjižnici in so najbolj obiskane.
10.2.1 Knjižnična informacijska znanja
Pri kurikularni prenovi slovenskega šolstva, ki je bila obenem tudi didaktična
prenova, je

nastalo medpredmetno področje knjižnično informacijska znanja( v

nadaljevanju KIZ), ki je povečalo vlogo šolske knjižnice, saj je ena od metod poučevanja
in učenja postalo tudi učenje z informacijskimi viri (Steinbuch, 2001). Na začetku
izvajanja KIZ na našem Šolskem centru Ptuj se je pojavilo prav gotovo veliko dilem in
vprašanj. Kako začeti, načrtovati, predstaviti in izvajati. Gotovo je odskočno desko mesto
pomenila naša zavzetost za tovrstno izvajanje in dobra predstavitev na učiteljskih zborih
ko smo predstavile možnosti in prednosti, ki jih nudi izvajanje KIZ, tako za učitelje kot za
učence. Veliko je bilo navdušenih in obljubili so medsebojno sodelovanje, ki pa je ostala
pri sodelovanju le nekaterih profesorjev, ki so podpirali zapisane cilje v kurikulu in so bili
pripravljeni kakšno uro pouka izvesti tudi v knjižnici v sodelovanju z knjižničarjem, saj so
prepoznali da ta učna oblika povečuje aktivnost učenca pri samostojnem pridobivanju
znanja, vloga učitelja in knjižničarja je le usmerjevalna, saj učence vodita in navajata na
ustrezen izbor, ocenjevanje in uporabo informacij. Takšna sodelovanja niso redna. saj ni
bilo nikjer (še tudi danes ni) zapisanih formalnih zagotovil za sistematično, kontinuirano
izvajanje po vseh šolah enako. Obvezno je bilo le za gimnazijske program pri obveznih
izbirnih vsebinah. Velika motiviranost nas samih in posameznih profesorjev krepi
aktivnost knjižnice v obliki medpredmetnega povezovanja-timskega dela, ki postaja
stalnica pri nekaterih predmetih in so vključene v učni načrt.
10.2.2 KIZ in bralna pismenost
KIZ učencem razvija kompetence na treh ključnih področjih: branje, informacijska
pismenost in učenje in jim pomaga dosegati postavljene cilje. Za doseganje teh ciljev
knjižnica prispeva in zagotavlja, da bodo učenci ob koncu šole pridobili osnovno znanje za
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razreševanje raznolikih problemov in vedenje, da je rešitev vsakega problema odvisna od
procesa informiranja, strategije pridobivanja informacij in od relevantnih podatkov in
informacij ter njihove etične rabe, osnova za to je razvita pismenost – branje. Izvajanje
KIZ nalaga knjižničarju obveznosti oz. bibliopedagoške dejavnosti, s katerimi mora dijake
motivirati za uporabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov ter razvijanje
branja in bralne kulture (Kurikul-KIZ, 2009, str. 8). S programom KIZ pa, kot je zapisano
v Kurikulu, mora pri dijakih razvijati ključne kompetence sporazumevanja v materinem
jeziku ob uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov, tako da bere
leposlovno in strokovno gradivo, razvija branje pri dijakih, da napredujejo v razvijanju
bralnih sposobnosti, razvijajo bralne strategije, navade in razumejo ter sprejemajo pomen
branja leposlovja, informativnih in strokovnih besedil, da so ob koncu srednje šole
sposobni:
 poslušano in prebrano kritično vrednotiti,
 pri tvorjenju pisnih besedil in branju izbrati učinkovite pisne ali bralne
strategije,
 tvoriti govorna in pisna besedila glede na različne okoliščine, teme in
namene,
 obvladujejo samostojno delo z besedili,
 prepoznavajo sporočilnost besedil v različnih medijih,
 samostojno izberejo, uporabijo in predstavijo informacije v različnih
življenjskih okoliščinah.
10.2.3 Knjižna in knjižnična vzgoja
Knjižnična vzgoja je na kratko predstavljena v Bibliotekarskem in terminološkem
slovarju (2009, str. 153)

kot:

»usposabljanje uporabnikov za samostojno uporabo

knjižnice« in »vzgoja zlasti mladih bralcev za uporabo knjižnice in knjižničnega gradiva«.
Knjižna vzgoja pa je opredeljena v Bibliotekarskem … (2009, str. 148) kot:
»sistematična, starostni stopnji prilagojena vzgoja zlasti mladih bralcev za pridobivanje,
izboljšanje bralnih navad, bralne kulture«. Usmerjena je v vzgojo bralca, ki bo knjigo
potreboval, da jo bo znal uporabljati in doživljati v vseh njenih razsežnosti (literarno
estetskih, informacijskih …), gre za vzgojo h knjigi in s knjigo. Obe vzgoji se v praksi
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nerazdružljivo prepletata, v ospredje za razvoj bralne pismenosti v srednji šoli pa vstopa
knjižna vzgoja v okviru pedagoškega dela šolske knjižnice, saj jo predpisuje tudi standard,
ki pravi, da mora knjižničar v svoj letni delovni načrt vključiti dejavnosti, s katerimi :
 vzgaja in oblikuje učenca v bralca na vseh stopnjah njegovega razvoja ter
 vzgaja učenca v uporabnika knjižničnega gradiva in informacijskih virov.
Stružnikova je ves čas delovanja kot svetovalka za knjižnično dejavnost na ZRSŠ
poudarjala, da je šolski knjižničar tudi pedagoški delavec, ki ni samo strokovnjak na
knjižničarskem področju, temveč je tudi strokovnjak na pedagoškem in psihološkem
področju. Pri slednjem poudarja, da šolski knjižničar vzgaja in oblikuje učence v bralce, pri
čemer izhaja iz njihovih čustvenih potreb. Glede na potrebe učencev in učne cilje v šoli
knjižničar načrtuje in nabavlja nove knjige, ki so prilagojene razvojni ciljni populaciji, ki
obiskuje šolsko knjižnico. Zgornja trditev potrjuje že znane ugotovitve, da branje ni zgolj
vezano na pouk književnosti, temveč posega na vsa predmetna področja, katerih cilj je
razvijanje vseživljenjskih bralnih spretnosti. Pomembno vlogo pri tem prevzema tudi
šolski knjižničar, ki je vez med učiteljem, učencem in knjižničnim gradivom, ki tudi z
izvajanjem KIZ (Knjižno informacijska znanja) in OIV (Obvezne izbirne vsebine)
sistematično razvija in spodbuja bralno vzgojo. Med drugim pa Ivškova (2011) razmišlja,
da bi bilo potrebno za izboljšanje bralne pismenosti v šolah sistematizirati delovno mesto
koordinatorja za branje, ki bi prevzel naslednje naloge, na nek način pa ga že sedaj
opravljajo in prevzemajo knjižničarji. Naloge koordinatorja bi bile:
 ozaveščanje pedagoških delavcev, učencev in staršev o pomenu razvite
zmožnosti pismenosti za izobraževanje in socialno vključenost;
 razvijanje večrazsežnostne in kritične pismenosti;
 uporaba bralnih učnih strategij (pri različnih učnih predmetih –koordiniranje
medpredmetnih povezav za uporabo posameznih strategij);
 razvijanje zmožnosti branja pri posameznikih;
 razvijanje besedišča in razumevanje prebranega besedila;
 prepoznavanje značilnosti branja glede na spol;
 razvijanje branja pri učencih, ki jim slovenščina ni materinščina;
 pomen branja za učenje in za zabavo;
 spodbujanje branja v šoli in zunaj nje;
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 organiziranje različnih oblik promocije branja.
Knjižničar je pedagog, ki vzgaja za knjigo, je mentor bralnega kluba, v OŠ pa sploh
vodi bralno značko. V okviru bralnih dejavnosti tudi organizira srečanja z literati ali
drugimi umetniki.
Pri spodbujanju branja se knjižničarji lahko opiramo na nove medije, služijo nam lahko
kot orodje za ustvarjanje pozornosti, za nazornost in sprostitev, saj ti novi načini
komunikacije razgibajo dijakov čustveni, miselni in doživljajski svet. Ni metode, ni načina,
ki bi nas v knjižnici zagotovo pripeljal do želenega cilja, da bi naši dijaki postali bralci za
vse življenje, so pa možnosti in naša naloga je, da v njih prebudimo željo po branju in
skupaj z vsemi sodelavci na šoli ustvarjamo »bralno atmosfero« in ozavestimo dijake, da je
branje vseživljenjski proces.
Možnosti, kako lahko učitelji in knjižničarji povečujemo bralno pismenost (povzeto,
prirejeno po Pečjak, 2010):
 Omogočimo dostop do knjig in razvijanje branja v materinem in tujem
jeziku.
 Razvijajmo pozitivni odnos do knjig in knjižnic.
 Posredujmo znanja z različnih področij knjižničarstva.
 Z ustrezno knjižno zbirko spodbujajmo radovednost, raziskovalni duh,
domišljijo in intuicijo.
 Načrtujmo, spremljajmo dodatna izobraževanja na področju

znanja in

poučevanja bralne pismenosti.
 Organizirajmo dejavnosti v sami knjižnici in šolskih programih, ki
spodbujajo branje oz. usklajujmo dejavnosti med učitelji in knjižničarji s
področja razvijanja branja ter tako zagotavljajmo medsebojno sodelovanje
in dopolnjevanje.
 Zavedajmo se, da smo v šoli vsi odgovorni za razvoj bralne pismenosti, ne
samo učitelji materinega jezika, temveč tudi učitelji vseh predmetov na šoli.
 Poskrbimo, da so v knjižnici zbrani različni viri za bralno poučevanje, ki
služijo tako knjižničarju kot vsem učiteljem.
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 Knjižničarjevo strokovno delo (izobraževanje) usmerimo tudi v poznavanje
in vrednotenje literature.
 V bralne dejavnosti vključujmo ustrezne knjige, primerne razvojni stopnji
posameznika.
 Povečajmo zanimanje za branje leposlovja (različne žanre in teme).
 Oblikujmo sezname leposlovne literature, ki jo je vredno prebrati.
 Uporabnike seznanjajmo z ustrezno nazorno vizualno metodo o novih
knjigah v knjižnici: npr. plakat, pano, letak, razstava, obvestilo za dijake in
učitelje preko šolskega radia.
 Potrebno je sodelovati pri šolskih časopisih oziroma redno sporočati o
opravljenih aktivnostih in vabiti k dejavnostim, ki jih izvaja knjižnica.
 Nujno je konstruktivno sodelovati z vsemi drugimi nosilci vzgojnoizobraževalnega programa na šoli.
 Poskrbimo za medknjižnično izposojo oziroma povezavo - sodelovanje s
splošno knjižnico in njenimi oddelki.
10.2.4 Bralna značka
Bralna značka je leta 2011 praznovala 50. obletnico. Je interesna dejavnost, ki se je
razvila v mogočno gibanje za razvoj bralne, knjižne in književne kulture v vsem
slovenskem prostoru. Živost gibanja, njeno nenehno posodabljanje še vedno uspešno
ohranja

in privablja veliko število mladih bralcev, ki v povezavi s

strokovnjaki in

ustanovami, ki so povezani z branjem, knjigami in mladimi, ohranja to živost in smisel
Bralne značke, ki deluje po naslednjih načelih: organiziranost, sistematičnost,
neprisiljenost in sodobna oblika vzgoje mladega človeka za dobro knjigo. Vsak pojem nosi
svojo vsebino, ki bi jih po Suhodolčanu (2011) lahko tako razložili:
 Organizirana-bralna vzgoja mladih bralcev ni prepuščena slučajnostnim,
sprotnim domislekom staršev, vzgojiteljev, knjižničarjev, založnikov.
 Sitematična

- mladega bralca vodimo od prvih stikov s knjigo- od

preprostega navdušenja za knjigo do trajnega prijateljstva s knjigo.
 Neprisiljena – mladega bralca ne posiljujemo z dobro knjigo, temveč ga s
pretehtanim, privlačnim, izborom del zvabljamo k dobri knjigi.
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 Sodobna – uvajanje novih oblik dela s knjigo kot so: pogovori o knjigah,
srečanja z ustvarjalci, literarni nastopi.
Tako kot pravi Haramija (2011), se bistvo Bralne značke vrti okrog dveh sklopov:
prvi je sklop vprašanj o izboru del za branje (=priporočilni seznami), drugi pa se navezuje
na oblike, metode, načine dela, primerne za različne starostne skupine bralcev, z močnim
zavedanjem o individualnih razlikah med posamezniki.
Bralna značka je gibanje, ki se je tisoče mladih Slovenk in Slovencev z veseljem rado
spominja, danes pa motivira mlade bralce predvsem za branje kvalitetne (mladinske)
literature, spodbuja branje na splošno (ciljno usmerjeno - ima nek namen) in ima
daljnosežne učinke na mladega bralca in njegov vsestranski razvoj. Razumljena je
predvsem kot proces (motivacijski sistem) za razvijanje književne kulture ali tako kot
pravi Dobrilova (2011, str. 44) »gre za neprisiljeno obliko literarne vzgoje, ki naj mlade
bralce vodi tako, da bodo trajno vzljubili dobro knjigo in da jim bo rabila pri osebnostni
rasti«. Zamišljena je kot interesna dejavnost, ki za izvajanje uporablja predvsem šolsko
knjižnico z njenim fondom, mentor in koordinator pa je najpogosteje kar knjižničar.
(Jamnik, 2001).
10.2.5 Bralna skrinja
Bralna značka je nepogrešljiv projekt v OŠ, ki ga je po našem mnenju nesmiselno
prekiniti ob dejstvu, da nekatere splošno izobraževalne knjižnice izvajajo bralno značko za
odrasle. Kot izziv na to smo se knjižničarke v ŠC Ptuj odločile, da vrzel med osnovno
šolsko in bralno značko za odrasle na ptujskem zapolnimo z našo dejavnostjo, Bralno
skrinjo, ki naj bo vez med obema značkama. Sodelovanje in odziv dijakov je dokaj dober,
kljub temu, da vemo, da motivacija za branje z leti šolanja upada, opaziti pa je, da se v
prvih letnikih odločajo za branje ravno tisti, ki so sodelovali pri bralni znački že v OŠ. Iz
leta v leto se potrjuje dejstvo, da je bilo vredno začeti in nadaljevati, izboljševati, če tudi je
katero leto manjše število bralcev, saj je naš namen motivacija za branje, poudarjanje
pomena branja in to, da postanejo bralci za vse življenje. Grosmanova (2011, str. 264) pa
meni, da »branje za značko lahko pomaga razviti trajno bralno zmožnost in ohraniti tisto
veselje do književnosti, za katerega strokovnjaki pravijo, da je vsem normalno razvitim
otrokom prirojeno, le šola ga pogosto zaduši«.
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Cilji, ki jih želimo doseči z našo Bralno skrinjo (interni delovni načrt):
 razvijati in spodbujati bralni interes pri dijakih,
 povečati bralno motivacijo predvsem pri dijakih poklicnih šol,
 v Bralno skrinjo vključiti tudi profesorje in vse zaposlene v ustanovi,
 ponuditi kvaliteten izbor knjig,
 upoštevati tudi njihove predloge pri oblikovanju bralnega seznama,
 razviti knjižno klepetalnico Bralna skrinja, kjer bi dijaki pisali mnenja,
stališča in doživetja ob prebranih knjigah.
10.2.6 Projekt Rastem s knjigo
Že tretje leto sodelujemo pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo, kjer vsak dijak 1.
letnika ob obisku splošne knjižnice Ivana Potrča Ptuj prejme izbrano knjigo, ki jo tudi
vključimo na naš bralni seznam. Skupaj z našimi zunanjimi sodelavci poskrbimo za dobro
predstavitev te knjige, da bi jo dijaki z veseljem prebrali, nekateri pa se tudi vključili v
sodelovanje pri Bralni skrinji. Na ta način želimo doseči predvsem naslednje cilje projekta
med katere Bucikova (2006) šteje: učencem predstaviti pomen branja kot vir informacij in
znanja ter kot zabavo in užitek, podrobneje predstaviti splošno knjižnico in spodbujati k
samostojnemu obiskovanju knjižnic ter povečati sodelovanje med splošnimi in šolskimi
knjižnicami. Drugi cilji tega projekta so še:
 »spodbujanje

dostopnosti

kakovostnega

in

izvirnega

slovenskega

mladinskega leposlovja«,
 »promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja« (Javna
…., 2013).
http://jakrs.si/rastem_s_knjigo/ (pridobljeno 12.3.2013)
10.2.7 Projektni tedni
Ena od novih oblik dela z dijaki v prenovljenih poklicnih programih je projektni
teden – to je čas, ko se dijaki srečujejo z določeno vsebino bolj podrobno in z več vidikov.
V to obliko dela se lahko knjižničarji vključujemo na različne načine, največ pa
prispevamo s svojim znanjem o načinih in oblikah iskanja informacij, citiranja, navajanja
virov in literature ter predvsem s svetovanjem glede izbora primernega gradiva. V času
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pripravljanja in izvajanja projektnega tedna je knjižnica zelo obiskana tudi s strani
profesorjev, ki iščejo ideje, kaj vse vključiti v projektni teden, ali pa celo katero temo
izbrati. Vključimo se lahko s temami, kot so samo iskanje informacij v

različni

informacijski virih, navajanje virov, pomoč pri izdelavi plakata za predstavitev projekta …
10.2.8 Knjižna klepetalnica, forumi
Vse te oblike niso več nobena novost, zahtevajo pa veliko časa. Pomembno je, da
vse te storitve pritegnejo sodobnega uporabnika in da se spoštujejo pravila uporabe. Dijaki
izmenjujejo mnenja o prebranem leposlovnem in neleposlovnem gradivu, ki je lahko dobra
spodbuda vrstnikom, da posežejo po tem gradivu. Tovrstne dejavnosti se pri nas še ne
izvajajo, v dolgoročnem planu za obdobje 2013-2015 pa smo zapisali kot enega izmed
ključnih ciljev, da želimo s knjižno klepetalnico, forumom, »povečati zmožnost sodobnega
komuniciranja z uporabniki, ponuditi novo obliko knjižničnih storitev, ki bo uporabnikom
blizu«, z namenom, da povečamo motivacijo za branje in komunikacijo med uporabniki,
kjer si bodo izmenjavali mnenja o prebranih knjigah in jih priporočali svojim vrstnikom.
Tako bodo dijaki postali na nek način sooblikovalci seznama knjig, ki jih je vredno
prebrati (interni delovni načrt za triletno obdobje).
10.2.9 Pogovor o prebranem
Koširjeva (2003, str. 66) zatrjuje: »Za spodbujanje branja je potreben kakovosten
pogovor, tak, ki mu rečemo pravi dialog.« Dialog je pogovor, v katerem se med udeleženci
vzpostavi enakopraven odnos. Pogovori o prebranih knjigah so v šoli sestavni del bralne
dejavnosti, ki preverjajo, ali mladostnik sledi branju in ali razume prebrano, hkrati pa se
bralca navaja na razumevanje različnih besedil in tudi na različne sloge izražanja, gre pa
tudi za posameznikovo subjektivno reakcijo na besedilo. S pogovorom o prebranem lahko
knjižničar usmerja mladega bralca; dijaki so pri teh pogovorih bolj sproščeni, saj ne gre za
oceno. Skozi pogovor lahko razberemo, ali je dijak prebrano razumel (Košir, 2003).
Kropp (2000), pa meni, da mora biti pogovor odprt in iskren, dijak mora zaupati
knjižničarju, počutiti se mora varnega in sprejetega, saj govori o svojih lastnih doživetjih
ob prebranem gradivu. S pogovorom o prebranem širimo bralne in človeške horizonte, ki
spreminjajo tudi pogled na literarno delo.
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Tudi Grosmanova (2006) pravi, da naj bo predmet pogovora o prebranem besedilu
učenčevo lastno doživetje, ki ga moramo spodbujati in spoštovati in tako povečati
zanimanje za književnost in za branje. Pogovor mora izhajati iz mnenj vseh učencev,
medtem ko bi učitelj svojega mnenja naj ne razlagal, preprosto zato, da ne bi utišal učenca.
S potrpežljivim in strpnim pogovorom moramo upoštevati in spoštovati njihova menja in
tako prispevati k nadgrajevanju bralne sposobnosti.
Pri pogovoru upoštevamo naslednje vidike prebranega:
 natisnjeno gradivo izraža avtorjeve zamisli in ne edine in prave resnice,
 pisci lahko lažno, narobe ali zmotno predstavljajo stvarnost, kar se dogaja
tudi v pogovoru,
 pisci imajo lastna politična in osebna načela, ki jih moramo pri razumevanju
prebranega sprejeti ali ovreči,
 avtorji člankov so pod vplivom uredniške politike in trga.
Pogovor kot metoda dela med knjižničarjem in mladostnikom je socialna interakcija, ki
je lahko individualna ali skupinska.
Pri individualnem pogovoru mora knjižničar upoštevati želje in potrebe posameznika ,
poznati njegov osebni interes, lahko pa tudi odpre temo – pogovor o knjigi, ki bo mladega
bralca zanimala in ga bo pritegnila do te mere, da se bo sam poglobil v vsebino knjige.
Sam knjižničar pa pri tem ne sme dajati površinskih oznak o knjigi, da bralca ne odvrne.
Skupinski pogovor je namenjen ciljni skupini, je vnaprej natančno načrtovan, gre za
delitev doživetega ob prebranem, lahko pa je tudi potreba po preverjanju razumevanja
prebranega besedila (Sušec in Žumer, 1998).
Različne oblike komuniciranja (predvsem pogovor o prebranem)v šolski knjižnici
vplivajo na višjo stopnjo bralne pismenosti, doživljanje branja kot izziv, kar pozitivno
vpliva na osebnostno rast dijakov, verbalno sporočanje, lažje povedo lastna doživetja,
mnenja in poglede na besedilo.
Organizirani pogovori o prebranem so redkejša oblika dejavnosti v naši knjižnici, saj
smo po odhodu gimnazijcev (selitev v lastno stavbo) izgubili uporabnike, pri katerih je bilo
največ zanimanja za tovrstne oblike. Največ krajših pogovorov o prebranem pa se še
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vedno opravi ob izposoji, seveda če nam to dopušča čas in komunikativnost samega
uporabnika.
V šolskih knjižnicah bi lahko razvili tudi neke vrste bibliopreventivne pogovore , ne
moremo pa izvajati biblioterapije, kajti ta ne sodi v šolsko okolje, (terapija – medicinsko
okolje), lahko pa izvajamo in razvijamo bibliopreventivo, kjer ob knjigah odpiramo
različne teme (probleme mladostništva, družina …) in se z učenci pogovarjamo o tem, saj
literatura s svojo večplastnostjo nudi podporo za sebnostno rast in čustveno razbremenitev,
bolj odprt in strpen pogled na življenje, prebrana literatura je lahko odlična spodbuda in
daje pozitivne usmeritve.
10.2.10

Bralni klubi - krožki

Bralni klubi oz. krožki so redna ali občasna druženja tistih, ki radi berejo. Gre
predvsem za izmenjava mnenj, stališč o prebranem, kjer ima mentor možnost razpravljanja
o literaturi in prebranem, ki se mu pridruži bralec v enakovredni legitimni individualni
vlogi pri izražanju in interpretaciji prebranega. Bralci lahko lastna bralna doživetja
porazdelijo z drugimi, razvije se lahko konstruktivna razprava o prebranem, saj vsak
posameznik gleda na prebrano iz svojega stališča oz. jo razume na svojstven način. Pri tem
lahko gre za dialog ljubiteljev knjig in povezovanje bralcev z vsemi interesnimi
dejavnostmi na šoli in z delom šolske knjižnice. Bralci v klubih lahko veliko pridobijo
zase, hkrati pa širijo svoje vedenje in sledijo novostim, svojo radost do branja in bralne
izkušnje delijo z drugimi. To ugotavlja tudi Koširjeva (2001), ki pravi, da so srečanja
vrstnikov v bralnih krožkih zelo učinkovita pri spreminjanju negativnih prepričanj o
branju, hkrati pa so odličen primer, da se dijaki z manj pozitivnim odnosom do branja
soočijo z užitkom, ki ga prinašajo knjige njegovim vrstnikom. Koširjeva (2001, str. 69)
tudi poudarja: »Pomembno je, da je branje predstavljeno in razumljeno predvsem kot
užitek«.
Pečjakova (2006) pa poudarja pomen socialne interakcije v skupini kot pomemben
motivacijski dejavnik, ki se kaže na več načinov:
 mnenja in ideje vrstnikov izzovejo učenčevo radovednost in spodbujajo
njegov nadaljnji interes za branje,
 skupnost bralcev nudi modele bralcev in bralnega vedenja,
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 vrstniki kot modeli nudijo učencu okvir za njegovo samoevalvacijo, saj mu
zagotavljajo primerjavo pri postavljanju ciljev in so zanj tudi merilo
napredka (če zmore sošolec, sošolka, zmorem tudi jaz) in zaupanje v lastne
sposobnosti.
10.2.11

Srečanja z ustvarjalci

Srečanja z različnimi ustvarjalci so odlična spodbuda za branje, seveda če ga dijaki
doživijo kot prijetno srečanje in druženje, ki pa mora biti dobro pripravljeno tudi z njihovo
pomočjo in sodelovanjem pri izvedbi srečanja. Ta srečanja običajno organiziramo ob
začetku ali koncu bralne značke. Naše izkušnje so pokazale, da je uspešneje, če povabimo
ustvarjalca na začetku. To potrjuje izkušnja, da dobro izbran gostitelj in uspešno izvedeno
srečanje poveča izposojo njegovih del vsaj za nekaj časa. Večina tekmovalcev Bralne
skrinje pa seže po njegovi knjigi, če je uvrščena na bralni seznam. Novljanova (2008) ta
srečanja oz. prireditve v knjižnici ocenjuje kot posebne in ciljne knjižnične storitve, s
katerimi želi knjižnica motivirati uporabnike za obisk knjižnice, uporabo njenih storitev,
knjižničnega gradiva, razvijati bralno kulturo in se vključevati v družbeno dogajanje in
kulturno ponudbo. V veliko pomoč pri organizaciji teh srečanj je tudi Društvo pisateljev
Slovenije, ki nudi seznam avtorjev (Povabimo besedo), ki so pripravljeni sodelovati pri
tovrstnih srečanjih. Za izbor ustvarjalca se odločimo knjižničarji, učitelji z dijaki pa
pripravijo program za srečanje, v knjižnici pripravimo razstavo njegovih del že pred
srečanjem in avtorja predstavimo na čim bolj zanimiv način. Neposredna srečanja z
literarnimi ustvarjalci so najučinkovitejša promocija knjige in branja.
10.2.12

Razstave

Ena od dobrih spodbud za branje so tudi razstave v knjižnici. Lahko so mesečne,
tedenske ali pa občasne - trenutne kot odgovor na aktualne dogodke doma in v svetu.
Najpogosteje

jih

posvečamo

določeni

osebi,

jubileju,

prazniku,

dogodku.

S

predstavljanjem različnih področij lahko pritegnemo več obiskovalcev z različnimi interesi,
ob ogledih razstav spoznajo nekaj novega, hkrati pa jim vzbujamo občutja, da sežejo po
knjigah, ki so predstavljene na razstavah, zlasti tistih, ki posebej opozarjajo na knjige in
knjižnice - npr. 23. april ob slovenskem in mednarodnem dnevu knjige ali oktober, mesec
šolskih knjižnic. Najpreprostejše so razstave novitet, ki jih knjižnica nabavlja in tako bralce
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sproti obvešča o novostih, ki jih običajno še popestrimo z različnimi fotokopijami
časopisnih kritik in ocen.
Najodmevnejše so najrazličnejše tematske razstave, ki jih knjižničar pripravlja v
dogovoru s profesorji različnih predmetov, kjer knjižničarji pripravimo predvsem tiskano
gradivo, ki je na razpolago na temo razstave, ki se pripravlja. Največ sodelovanja je seveda
s slavisti, ki želijo predstaviti književne osebe ob določenih obletnicah (npr. 100-letnica
rojstva). Ob tem književnike lahko predstavimo z vsemi izdajami, ki so na razpolago v
knjižnici (prevodi, faksimilirane izdaje). Razstave popestrimo z različnimi fotografijami
(fotokopije) in članki iz časopisov. Takšne razstave so uspešno ponazorilo in dopolnilo
učnih ur v razredu.
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11 EMPIRIČNI DEL
11.1 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Ena izmed nalog šolske knjižnice je razvijanje dejavnosti, ki spodbujajo branje,
razvijajo bralne navade in motivirajo dijake za branje, saj vemo, da dijaki na prehodu iz
osnovne v srednjo šolo po navadi prenehajo z branjem in vedno manj berejo v lastno
zadovoljstvo z izgovorom, da nimajo časa brati, da berejo dovolj že za šolo (domače
branje); tako se izrodi zanimanje za knjigo in navdušenih bralcev je vse manj. Če učenec
preneha brati, mu upadejo bralne sposobnosti, ima slab besednjak, razumevanje in celo
manjšo sposobnost pisanja (Kropp, 2000).
Tega se zavedamo tudi v naši knjižnici, kjer poleg drugih dejavnosti (pogovor o
prebranem, bralni klub …) že sedmo leto izvajamo bralno značko za srednješolce. Ta
oblika bralne dejavnosti je namreč pritegnila največje število dijakov. Interna statistika je
po uvedbi bralne značke pokazala večje število izposojenih knjig, kar dokazuje, da se
povečuje zanimanje za branje; bralna pismenost se tako izboljšuje. Prav to nas je
spodbudilo, da opravimo raziskavo med srednješolskimi knjižničarji vzhodne Slovenije in
tako izvemo, katere so najpogostejše oblike dejavnosti spodbujanja bralne pismenosti in
kakšen pomen jim knjižničarji pripisujejo, kako pogosto jih izvajajo, kdo jim pri tem
pomaga, kje so vzroki za neizvajanje bralnih dejavnosti.
Vsi načini bralnega opismenjevanja zahtevajo veliko različnih znanj in izkušenj, zato
nas v raziskavi zanima, kje so knjižničarji pridobili znanja s področja bralne pismenosti in
kako ga samoocenjujejo ter kateremu področju dela namenjajo največ pozornosti. V
teoretičnem delu magistrske naloge govorimo tudi o zunanjih motivacijskih dejavnikih, ki
jih lahko ponudi knjižnica, zato z raziskavo želimo dobiti mnenja knjižničarjev, kateri so
tisti najpomembnejši zunanji motivacijski dejavniki, ki lahko motivirajo dijake za branje.
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11.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Omenjene vsebine bomo poskušali pojasniti z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji:
RV1: Kateri vrsti pismenosti knjižničarji namenjajo več pozornosti pri svojem delu?
RV2: Kakšen pomen pripisujejo izvajanju bralnih dejavnosti, kdaj (ali) jih izvajajo in
kakšni so razlogi za neizvajanje?
RV3: Katere oblike izvajajo in kako pogosto?
RV4: Ovire, na katere naletijo pri izvajanju?
RV5: Kdo jim pomaga pri izvajanju bralnih dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti?
RV6: Koliko vedo o bralni pismenost in o njenem poučevanju ter kje so ta znanja
pridobili?
RV7: Kateremu področju dela v knjižnici posvečajo največ pozornosti?
RV8: Kateri so tisti zunanji motivacijski dejavniki v knjižnici, ki najbolje spodbujajo
dijake za branje?

11.3 CILJI RAZISKAVE
Dobljeni rezultati raziskave bodo pokazali dejansko stanje v vzhodni Sloveniji in
ponudili izhodišče za prepoznavanje pedagoških potreb po izvajanju bralnih dejavnosti v
srednješolski knjižnici.
Rezultati bodo pokazatelji, kateri so tisti najpogostejši dejavniki, ki ovirajo izvajanje
bralnih dejavnosti v srednji šoli, in kateri zunanji motivacijskimi dejavniki najbolje
spodbujajo bralno pismenost pri srednješolcih.
 Šolski knjižničarji bodo lahko ovrednotili svoje strokovno znanje in razmislili o
svojem nadaljnjem razvoju ter dodatnem izobraževanju.


Izvajalci projektov o razvijanju bralne pismenosti pa se bodo zavedali, da imajo
veliko podpore tudi pri knjižničarjih in ne samo pri profesorjih slovenščine.

 To bo tudi pomoč organizatorjem študijskih skupin, da bodo večkrat povabili k
sodelovanju strokovnjake in raziskovalce s področja bralne pismenosti.
 Ozaveščanje zaposlenih na šoli, da se morajo zavedati večjega pomena in razvoja
bralne pismenosti pri dijakih.
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12 METODOLOGIJA
12.1 VZOREC RAZISKAVE
Slovenski javnosti je znana geografska delitev Slovenije na pet večjih regij, med
njimi je Severovzhodna Slovenija, ki zajema Prekmurje, Štajersko in Koroško. Tej delitvi
sledi tudi Zavod za šolstvo in šport, ki ima na tem področju organizirane štiri večje
območne enote: Celje, Maribor, Murska Sobota in Slovenj Gradec. V raziskavo so bile
vključene vse srednje šole, ki spadajo v te območne enote in tudi knjižničarji iz teh šol se
najpogosteje srečujemo na študijskih skupinah za knjižnično dejavnost. Po seznamu
Ministrstva za šolstvo in šport je v tej regiji 61 srednjih šol; izvzeli smo dve srednji šoli, in
sicer Srednjo glasbeno šolo Maribor in Velenje, zaradi specifičnosti njunega dela. Zato
raziskava ne zajema celotne populacije srednjih šol na tem območju, apmak le 96,8 %.

12.2 INSTRUMENT
12.2.1 Zbiranje podatkov in izvedba
Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki je zagotavljal anonimnost. Anketa
je vsebovala sedemnajst vprašanj. (Priloga 1). Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa,
ki so nudila tudi možnost lastnega mnenja ali pojasnila. Odgovarjali so tako, da so
obkrožili enega ali več ponujenih odgovorov. Na dve vprašanji so odgovarjali s stopenjsko
lestvico, s katero so označili, kateri pismenosti v knjižnici posvečajo več pozornosti in
kateri so tisti zunanji
motivacijski dejavniki, s katerimi bi lahko najbolje motivirali dijake za branje.
Vprašalnik je bil razdeljen na tri sklope. Prvi sklop se je nanašal na nekaj
demografskih podatkov o anketirancu (spol, izobrazba, delovna doba in obseg zaposlenosti
v knjižnici), ki so mi bili pozneje v pomoč pri interpretaciji rezultatov.
Drugi sklop vprašanj se je nanašal na mnenja in stališča knjižničarjev o
pomembnosti izvajanja bralnih dejavnosti v srednji šoli, katere izvajajo in kako pogosto,
koliko vedo o bralni pismenosti ter njenem poučevanju in kje so pridobili znanja.
Tretji sklop oz. zadnje vprašanje se nanaša na mnenja knjižničarjev, kateri so tisti
najpomembnejši zunanji motivacijski dejavniki, ki najbolje motivirajo dijake za branje, saj
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jih v teoretičnem delu v poglavju (9. Zunanji motivacijski dejavniki v knjižnici) tudi nekaj
predstavimo.
Anketo smo izvedli klasično v času od 5. 4. 2013 do 26. 4. 2013. Datum 5. 4. (petek)
smo izbrali načrtno, ker smo predvideli, da bo pošta, poslana konec tedna, že v ponedeljek
pri vseh na mizi in da bodo vsi tisti, ki so dosledni in pripravljeni za sodelovanje pri naši
raziskavi, že v prvem tednu odgovorili. Predvidevanja so se pokazala za dokaj dobra, saj
smo v tem tednu dobili vrnjenih skoraj polovico anket. V naslednjem tednu je bil slabši
odziv, zato smo konec tedna poklicali svoje stanovske kolege in jih vse nagovorili

z

enakim stavkom: »Pred kratkim smo vam poslali anketo; če ste jo uspeli izpolniti, se vam
zahvaljujemo, če ne, pa vas prosimo, da to še storite«. Klicanje se je izkazalo za dobro
potezo, saj smo dobili od 59 poslanih anket vrnjenih 43 (72,5%). Pri razgovorih je bilo pri
nekaterih čutiti veliko podpore gleda na temo bralna pismenost v srednji šoli, nekateri pa
so menili, češ, spet bi nam radi naložili dodatno delo. Anketo smo zaključili pred
prvomajskimi počitnicami, torej je trajala tri tedne.

12.3 ANALIZA ZBRANIH PODATKOV
Na podlagi podatkov, ki smo jih zbrali, predstavljamo rezultate v naslednjih povezavah
in sklopih:
 Odnos knjižničarjev do različnih pismenosti, ki predstavlja rezultate na RV1 :
Kateri vrsti pismenosti knjižničarji namenjajo več pozornosti pri svojem delu?
 Samoocena pomembnosti izvajanja bralnih dejavnosti v srednji šoli in razlogi, ki
podpirajo ali ovirajo te storitve, in so prikazani z pridobljenimi mnenji na drugo
raziskovalno vprašanje:
RV2: Kakšen pomen pripisujejo izvajanju bralnih dejavnosti, kdaj (ali) jih izvajajo
in kakšni so razlogi za neizvajanje?
 Vrste in pogostnost izvajanja bralnih dejavnosti, ki so predstavljene s tretjim in
četrtim raziskovalnim vprašanjem:
RV3: Katere oblike izvajajo in kako pogosto?
RV4: Ovire, na katere naletijo pri izvajanju?
 Samoocena znanja knjižničarjev o bralni pismenosti in njenem poučevanju ter
načini pridobivanja teh znanj , ki so pridobljeni z odgovori na RV6: Koliko vedo o
bralni pismenost ter o njenem poučevanju in kje so ta znanja pridobili?
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 Pomembnost zunanjih motivacijskih dejavnikov za spodbujanje branja, pridobljeni
z mnenji na RV8: Kateri so tisti zunanji motivacijski dejavniki v knjižnici, ki
najbolje spodbujajo dijake za branje?
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13

REZULTATI IN RAZPRAVA

13.1 SPOL, ŠTEVILO ZAPOSLENIH, OBSEG DELOVNE OBVEZNOSTI
Da je knjižničarstvo bolj ženski poklic, je pokazala tudi naša raziskava; vseh 43
anketirancev je žensk (100%). Delovno mesto knjižničarja se sistematizira glede na število
oddelkov oz. na število dijakov v srednji šoli, ki je urejeno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI). Pridobljeni podatki kažejo,
da je v večini šol, ki so spadale v našo raziskavo, po en knjižničar ( 51%), po dva (12%) ter
drugo, kjer so po večini od 1,5 do 4 knjižničarji, kar pomeni 37% populacije; te odstotke
predstavljajo štirje večji šolski centri na tem območju. Dva ali več knjižničarjev prav
gotovo pomeni kvalitetnejše delo, razbremenitev knjižničarja in stalna odprtost za
uporabnike. Obseg delovne obveznosti je pri večini anketirancev 100 % delovna obveznost
, takšnih anketirancev je 70%, nekateri knjižničarji pa svoje delo dopolnjujejo še z drugimi
obveznostmi; takšnih je 30%.
13.2 IZOBRAZBENA STRUKTURA
Šolski knjižničar je strokovni in pedagoški delavec, ki sodeluje in izvaja vzgojnoizobraževalno delo ter drugo strokovno delo. Po stari zakonodaji je tako knjižničar sodil
med pedagoške poklice, ki so bili urejeni s predpisanim Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996, 94. člen), imeti je moral univerzitetno
izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo, 148. člen istega zakona pa dovoljuje še
naprej opravljati delo knjižničarja vsem, ki so si pridobili višjo izobrazbo v svoji stroki
pred uveljavitvijo tega zakona in so bili zaposleni pred 15. 3. 1996. Sama spadam v to
zadnjo skupino, rezultati raziskave so pokazali, da je takšnih knjižničarjev sedem (16,12%)
Po končanem študiju bom pridobila pogoje za delovno mesto po pravilniku, ki velja danes.
To je Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in
strokovnem izobraževanju, ki je bil sprejet 2011. Knjižničar je lahko:
 kdor je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali magistrski
študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
 kdor ima pridobljeno izobrazbo druge stopnje in izpolnjuje pogoje za učitelja
splošnoizobraževalnih oziroma strokovnoteoretičnih predmetov ali za svetovalnega
delavca in je opravil študijski program iz bibliotekarstva. (Uradni list, 2011)
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Raziskava je pokazala zelo pestro izobrazbeno strukturo, od višješolske (16,12%) do
visokošolske izobrazbe (23,11%) druge smeri in opravljenim izpitom v NUK-u ter
univerzitetne knjižničarske stroke (30,10%). Pod opcijo drugo so navedli, da imajo
univerzitetno izobrazbo in opravljen Študijski program izpopolnjevanja za knjižničarje
(30,10%), ki ga je do šolskega leta 2007/08 izvajal Oddelek za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predpisan je bil za
vse, ki so bili zaposleni v knjižnici in so izpolnjevali pogoje za učitelje ali svetovalne
delavce. Ta prenovljen program je ponovno začel z izvajanjem v šolskem letu 2011/12.
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Slika 1: Izobrazbena struktura
13.3 ODNOS KNJIŽNIČARJEV DO RAZLIČNIH PISMENOSTI
Knjižnica kot velik učni prostor ponuja široke možnosti razvoja vseh vrst pismenosti,
še posebej bralne. Grosmanova (2007) poudarja potrebo po sistematičnem opismenjevanju,
ki se ne sme končati v osnovni šoli, ampak se mora nadaljevati skozi vsa šolska obdobja.
Knjižnica v srednji šoli je tako eden izmed dejavnikov, ki pomaga uresničevati udejanjanje
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zgornje trditve, vendar je moja raziskava pokazala, da knjižničarji dajejo prednost
informacijski pismenosti. Dejstvo je, da v knjižnice zahajamo zaradi dostopnosti do
informacij in ne zato, da bi izboljšali svojo bralno pismenost.
Informacijska pismenost je izraz, uporabljen za spretnosti reševanja informacijskih
problemov. Z obvladovanjem informacijskih spretnosti pri reševanju problemov so dijaki
pripravljeni za informacijsko družbo in tehnološko delovanje okolja. Šolska knjižnica tako
deluje kot most med šolo in družbo, ki zagotavlja dostop do gradiva in informacij, da bi
razširila osnovno znanje vsakega učenca in ga naučila spretnosti, ki mu bodo pomagale
poiskati in uporabljati informacije v njegovem življenju (Novljan, 1997).
S pomočjo samoocene pomembnosti so naši anketiranci izrazili mnenja oz. nakazali,
kateri pismenosti pri svojem delu namenijo največ pozornosti. Preglednica 1 prikazuje, da
je 44% anketirancev mnenja, da je informacijska pismenost najbolj pomembna, s 30 % ji
sledi bralna, z 19 % knjižnična, 9 % digitalna in samo z 2% medijska. Če pogledamo sliko
2, pa lahko opazimo, da je informacijska pismenost res najbolj vidna, da pa tudi druge
pismenosti ne zaostajajo in nobena od ponujenih ni prepoznana kot nepomembna.
Preglednica 1 : Odnos knjižničarjev do pismenost
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Slika 2: Odnos knjižničarjev do pismenosti

13.4 SAMOOCENA POMEBNOSTI IZVAJANJA BRALNIH DEJAVNOSTI V
SREDNJI ŠOLI IN RAZLOGI, KI PODPIRAJO ALI OVIRAJO STORITVE

Pomembno vlogo pri spodbujanju bralne motivacije pomenijo tudi različne
dejavnosti na šoli. Raziskave kažejo, da so pri spodbujanju bralne motivacije uspešnejši
tisti pedagoški delavci, ki učencem omogočajo sodelovanje v različnih bralnih dejavnostih
in uporabljajo različne bralne strategije za branje različnih zvrsti besedil ob upoštevanju
različnih zmožnostih dijakov (Bucik, 2006).
V srednji šoli ni ustaljenih dejavnosti za spodbujanje branja (v OŠ je ustaljena še BZ),
obstaja le obvezno domače branje, povezano s poukom književnosti, zato je verjetno razlog
v tem, da je veliko knjižničarjev odgovorilo, da je izvajanje bralnih dejavnosti v srednji
šoli le delno pomembno (55,3%). Toliko bolj pa so razveseljiva dodatna pojasnila tistih
knjižničarjev, ki jo ocenjujejo kot zelo pomembno dejavnost (39,2%) in jo utemeljujejo z
naslednjimi pojasnili:


»Bralna spretnost in pismenost učinkuje na učni uspeh.«
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»Bralne dejavnosti lahko pripomorejo k bralni kulturi.«



»Bralne dejavnosti spodbujajo bralno pismenost, ki ima v sodobni družbi izjemen
pomen, saj omogoča uporabo jezika za razmišljanje, ustvarjanje novega znanja,
komunikacijo, reševanje informacijskh problemov.«



»Bralne dejavnosti v srednješolski knjižnici so dopolnilo k dejavnostim pouka.«



»Branje - osnova za ostale informacijske dejavnosti, opismenjevanje, samorazvoj in
samoizobraževanje.«



»Dijaki se morajo naučiti dobro brati in razumeti besedila.«



»Izvajanje se mi zdi zelo pomembno, vendar je motivacija dijakov premajhna.«



»Srednješolci veliko premalo berejo, zato je pomembno, da se za branje motivira,
poskuša navdušiti.«



»Na šoli si vsi prizadevamo za bralno kulturo.«
Več kot polovica knjižničarjev izvaja bralne dejavnosti (56%), med tem ko jih 44% ne

izvaja, večje število anketiranih ni podalo svojega mnenja o razlogih za neizvajanje, razen
nekaterih, ki pravijo:
 »Bralne dejavnosti se izvajajo v okviru pouka jezikoslovja, sama dajem prednost
informacijski pismenosti.«
 »Ni podpore pri sodelavcih.«
 »Bolje, da to opravljajo slavisti in ne bibliotekarji.«
 »Ravnatelj ne kaže zanimanja za to.«
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Slika 3: Pomembnost izvajanja bralnih dejavnosti

Slika 4: Izvajanje bralnih dejavnosti ločeno od pouka
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13.5 VRSTE IN POGOSTNOST IZVAJANJA BRALNIH DEJAVNOSTI
Bibliopedagoška dejavnost v srednješolski knjižnici je težko in odgovorno delo, saj
naši mladi uporabniki, kar se tiče branja in bralnih dejavnosti, izgubijo interes za branje in
tovrstno sodelovanje, po drugi strani pa pridobijo veliko sposobnosti na mentalnem
področju. Zato je potrebno pomisliti in poiskati tudi njihovo pomoč pri izvajanju bralnih
dejavnosti, tako da se počutijo odgovorne za svoje delo, in ponuditi takšne oblike
sodelovanja, da bodo soustvarjalci
pri razvijanju bralnih spretnosti.
V vsaki šolski knjižnici se izvajajo določene dejavnosti, tako na strokovnem kot
bibliopedagoškem področju, zato je stvari potrebno načrtovati in imeti letni delovni načrt,
v katerem so predstavljene vse aktivnosti. Sestavljamo ga običajno iz dveh razlogov, da
stvari ne prepuščamo naključju, da peljemo in izboljšujemo že utečene stvari, hkrati pa
predstavimo in ponudimo dejavnosti vsem sodelavcem na šoli. Cilj različnih bralnih
dejavnosti je predvsem ta, da na različne načine navajamo in opozarjamo mladostnike na
branje, pa naj gre za leposlovno ali strokovno branje.
Da dejavnosti načrtujemo, je pokazala tudi naša raziskava, ki kaže, da se dejavnosti
izvajajo najpogosteje v določenih terminih. Med ponujenimi dejavnostmi za spodbujanje
bralne pismenosti so v veliki prednosti KIZ ( 90,6%), ki se izvajajo v določenem terminu.
V prednosti pred ostalimi so deloma tudi zato, ker jih knjižničarji lahko izvajajo v
povezavi z drugimi predmeti in drugimi dejavnostmi na šoli ali pa tudi samostojno.
Presenečeni smo, da je bralna značka označena kot druga najpogosteje izvajana dejavnost
(20,9%), ki ji sledi bralni klub (16,2%), pogovor o prebranem (11,6%), noč branja
(11,6%), knjižna klepetalnica (9,3%) ter teden branja (4,6%).
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Slika 5: Pogostnost izvajanja bralnih dejavnosti

13.6 TEŽAVE, S KATERIMI SE SREČUJEMO, IN KDO NAM POMAGA PRI
IZVAJANJU
V Šolskem centru Ptuj smo tri knjižničarke, kar gotovo pomeni kvalitetnejše delo,
saj se obveznosti enakomerno porazdelijo, hkrati pa lahko ponudimo pestrost storitev za
uporabnike. Pri izvajanju bralnih dejavnosti so najpogostejše težave, s katerimi se
srečujemo, nezanimanje dijakov in premalo podpore pri sodelavcih. V raziskavi nas je
zanimalo, na katere ovire naletijo naši stanovski kolegi in kdo jim pomaga pri izvajanju
bralnih dejavnosti. Kot najpogostejše težave navajajo nezanimanje dijakov (53,5%),
časovno usklajevanje z dijaki (49%), preveč drugega strokovnega dela (37,2%), težave z
organizacijo (30%) in premalo podpore pri sodelavcih (11,6%). (Glej sliko: 6!). Razloge
za neizvajanje bralnih dejavnosti je mogoče iskati tudi v odgovorih na vprašanje: Kateremu
področju dela namenjajo največ pozornosti? Izkazalo se je, da velik del knjižničarjev
namenja največ pozornosti e-učenju (37,2%), informacijskemu opismenjevanju (32,6%),
enakovreden delež sta zavzela načrtovanje in izvajanje KIZ ter nabava in obdelava
(11,6%), najmanj pozornosti pa namenijo spodbujanju bralne pismenosti (7%).

88
KOLMAČIČ, B. Vloga srednješolskega knjižničarja pri razvoju bralne pismenosti. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

Slika 6: Najpogostejše težave

Slika 7: Področja dela, kateremu namenijo največ časa
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13.7 SAMOOCENA ZNANJA KNJIŽNIČARJEV O BRALNI PISMENOSTI TER
NJENEM POUČEVANJU IN NAČINI PRIDOBIVANJA TEH ZNANJ
Bralna pismenost je spretnost, ki pri bralcih vključuje dva pomembna elementa,
poznavanje in razumevanje bralnega procesa ter bralnih strategij. Poznavanje bralnega
procesa pomeni, da morajo učenci razumeti temeljno funkcijo in namen branja in ga
morajo doživljati kot dejavnost za oblikovanje pomena iz besedila, za reševanje problemov
na osnovi prebranega, pri čemer sodelujejo procesi mišljenja, še posebej sklepanja.
Poznavanje bralnih strategij pomeni razumevanje zaporedja korakov pri reševanju
bralne naloge in je razumljeno kot vsako vedenje, mišljenje ali akcija učenca v procesu
učenja z branjem, z namenom zapomniti si določene informacije, jih shraniti v spomin in
povezati na nov način.
Pomoč učitelja učencem pri razvijanju bralnih strategij bi morala iti v dveh smereh, v
smeri fluentnosti in fleksibilnosti. Prva se nanaša na število bralnih strategij, ki naj bi jih
učenec poznal. Fleksibilnost pa označuje sposobnost učenca, da izbere različne bralne
strategije glede na vrsto bralnega gradiva, namen branja ali učenja.
Naloga učitelja je, da učence izuri za fleksibilno uporabo različnih strategij v
različnih okoliščinah, pomoč lahko nudi direktno ali indirektno, seveda pa je pomoč
odvisna od tega, koliko sam pozna in uporablja različne strategije. (Pečjak, 1999a).
Raziskava je dobro pokazala samokritičnost in ozaveščenost knjižničarjev, ki so
ocenili, da imajo premalo znanj o poučevanju bralne pismenosti, medtem menijo, da vedo
dovolj o bralni pismenosti.
Zbrani rezultati knjižničarjev so pokazali razliko med znanjem in poučevanjem
bralne pismenosti. Nekateri anketiranci menijo, da imajo dovolj znanj o bralni pismenosti
(65 %), drugi premalo (33 %), ostala 2 % sta se odločila za nič ali veliko. Medtem ko so
rezultati pri poučevanj bralne pismenosti ravno obratni. Premalo znanj ima 60 %, dovolj
33% , ostalih 7% se je odločilo med nič in veliko. To lepo prikazuje slika 8.
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Slika 8: Primerjava znanj o bralni pismenosti ter njenem poučevanju

13.8 NAČINI PRIDOBIVANJA ZNANJ
Pripravljenost samih knjižničarjev in vodstva šol, ki spodbuja izobraževanje
strokovnih delavcev na področju branja, je zelo pomemben dejavnik pri razvoju in
uspešnosti šole. Možnosti za izobraževanje so zelo velike, le veliko posluha z obeh strani
je potrebno. Začne se lahko že v sami šoli, s sodelovanjem s splošnimi knjižnicami,
programi stalnega strokovnega spopolnjevanja pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo,
projekti in še bi lahko naštevali. Omenjene možnosti dodatnega izobraževanja so
učinkovite, če so stalne in odgovorne, tako da novosti prenašamo v prakso.
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kje so knjižničarji pridobili največ znanja s tega
področja. Rezultati so pokazali, da so največ znanj o bralni pismenosti pridobili na
seminarjih in izobraževanjih po študiju (70%) ter študijskih skupinah(16%), medtem ko
rezultati o načinu pridobivanja znanj o poučevanju bralne pismenosti pokažejo enak delež
(35%) za seminarje in izobraževanja po študiju ter za samoizobraževanje. Na srečanjih
študijskih skupin pa ta znanja pridobi 21%. Nekoliko presenetljiv je podatek, da je le 7%
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anketirancev ta znanja pridobilo na fakulteti, pa naj gre samo za znanje ali pa tudi
poučevanje.

Slika 9: Primerjava načinov pridobivanja znanj o bralni pismenosti ter njenem poučevanju

13.9 OCENA POMEMBNOSTI MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV V KNJIŽNICI
Novljanova (1996) zatrjuje, da ustrezno izobražen knjižničar lahko uspešno
promovira, uveljavlja knjižnico ter njeno gradivo na vseh področjih življenja in dela šole,
med drugim tudo pri motivaciji in učenju branja. Takšen knjižničar je spretnejši pri
svetovanju, izbiri in predstavitvi knjižničnega gradiva ter zna identificirati in zadovoljiti
uporabnikove potrebe in učinkovito vplivati na razvoj bralne pismenosti, saj mora dobro
poznati vsebino knjig, namen in zahtevnost večine knjig, le s takim znanjem je zmožen
preseči uporabnikova pričakovanja, želje in potrebe ter delovati medkulturno in
medpredmetno.
Slovenske raziskovalke so mnenja, da navdušenje za branje deli lahko le tisti, ki je
sam navdušen bralec. Če nimaš sam motivacije za branje, ne moreš motivirati in
navduševati drugih za branje. Izpostavljajo tudi, da je za učenca pomembno, da ima okrog
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sebe odrasle, ki mu predstavljajo pozitiven model bralca. V naši raziskave je knjižničar
dobil visoko ocenjeno pomembnost (40%) oz. je med ponujenimi motivacijskimi dejavniki
izbran za najpomembnejšega. S svojim zgledom, delom, individualnimi pogovori ob
izposoji lahko veliko postorimo za motivacijo in navdušenje za branje. Ta dejstva potrjuje
raziskava, ki je pokazala, da je knjižničar tisti, ki najuspešneje motivira dijake za branje,
enakovreden položaj pa so prisodili kvaliteti knjižnične zbirke in dejavnostim (30 %) ,
zaostajata pa kvantiteta (13 %) in srečanja z ustvarjalci (9 %).

Preglednica 2 : Pomembnost motivacijskih dejavnikov

Ocena
prostor
dejavnikov

knj. zb. kvaliteta

knj. zb. - kvant.

ureditev

knjižničar dejavnosti

srečanja

razstave

1

16%

7%

11%

5%

9%

7%

5%

32%

2

18%

16%

7%

9%

7%

12%

16%

2%

3

9%

20%

11%

12%

14%

14%

12%

0

4

14%

14%

14%

9%

30%

17%

14%

0

5

0

30%

6%

0

40%

30%

9%

0
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14

POVZETKI RAZPRAVE
Raziskave o pismenosti učencev so opozorile, da sta šola in njena knjižnica

najpomembnejši za razvoj pismenosti. Izhajali smo iz dejstva, da smo zaradi
medpredmetnega področja – KIZ, ki je prenovil knjižno in knjižnično vzgojo v srednjih
šolah, nekoliko zanemarili bralno pismenost kot tudi bralne dejavnosti, ki se izvajajo zunaj
rednega pouka in tako se več pozornosti namenja informacijskemu opismenjevanju.
Izhajajoč iz tega dejstva smo postavili eno od anketnih vprašanj, kjer anketiranci ocenijo
pomembnost posameznih vrst pismenosti pri svojem delu, kateri rezultati pokažejo, da
knjižničarji dajejo prednost informacijski pismenosti, vendar informacijska pismenost
izboljšuje tudi bralno, saj oba pojma, kot pravi Novljanova (2010), povezujejo sporočila
različnih oblik in njihova izbira za uporabo, za razreševanje raznolikih problemov, pri
čemer se uporabljata in usvajata obe pismenosti.
Razveseljivo pa je, kot kaže Preglednica 1, da med posameznimi pismenostmi ni
velikih odstopanj, kar pomeni, da so knjižničarjem pomembne vse vrste pismenosti in jih
v različnih okoliščinah tudi razvijajo. Trend informacijske družbe in tehnologije pa seveda
narekuje večjo potrebo informacijske pismenosti.
Glede pomembnosti izvajanja bralnih dejavnosti v srednji šoli bi se knjižničarji morali
bolj zavedati svojega poslanstva, ki izhaja tudi iz tega, da smo ambasadorji branja in
učenja, zato nas je nekoliko presenetil rezultat raziskave (samoocena), da knjižničarji
dajejo velik pomen izvajanju bralnih dejavnosti; ocenili so, da je izvajanje bralnih
dejavnosti v srednji šoli le delno pomembno, kljub temu pa polovica knjižničarjev (56%)
izvaja organizirane bralne dejavnosti zunaj rednega pouka. Vendar je rezultat, ki kaže na
to, da je število knjižničarjev, ki izvajajo bralne dejavnosti zunaj rednega pouka v
primerjavi s tistimi, ki jih ne, nekoliko zaskrbljujoč. Nekateri menijo, da se naj izvajajo le
v okviru jezikoslovja, da to ni naloga bibliotekarja, ampak slavista, da ni podpore pri
sodelavcih, ravnatelj ne kaže zanimanja za to.
Takšna razmišljanja si je mogoče razlagati, da knjižničarji nimajo dovolj izkušenj z
izvajanjem bralnih dejavnosti, da svoj del odgovornosti za razvoj bralne pismenosti
prelagajo predvsem na slaviste in tudi ravnatelje, ali pa, da se jim zdi dovolj, da
vsakodnevne različne dejavnosti, naj gre samo za referenčni pogovor ob izposoji,
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opozarjanje na kakšen zanimiv članek, kolumno, predstavitev kakšne dobre kritike o
noviteti, ki smo jo nazadnje nabavili in podobno, lahko nadomestijo organizirane bralne
dejavnosti.
Razloge za neizvajanje je mogoče poiskati tudi v odgovorih knjižničarjev, da pri
svojem delu veliko časa namenijo e- učenju in informacijskemu opismenjenjevanju dijakov
in najmanj spodbujanju branja.
V raziskavi smo spraševali po oblikah dejavnosti, ki so v srednji šoli najpogostejše. V
izbor smo ponudili : KIZ, bralni klub, bralna značka, pogovori o prebranem, noč branja,
teden branja in jih je mogoče izvajati v času pouka in zunaj pouka individualno ali
skupinsko. Predvideli smo, da je bralni klub tista najpogostejša oblika in se izvaja
mesečno. Vendar se je izkazalo, da velika večina (90%) anketirancev izvaja KIZ kot obliko
bralne dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti, ki poteka v določenem terminu, zraven
tega pa kot drugo najpogostejšo obliko bralno značko za srednješolce. Da so KIZ izbrana
kot najpogostejša dejavnost, ki spodbuja bralno pismenost, si je mogoče razlagati tudi tako,
da se najlažje izvajajo v času rednega pouka, ni težav z usklajevanjem z dijaki, ne
jemljemo jim njihovega prostega časa, izvajamo jih lahko sami ali pa v sodelovanju s
profesorji ob različnih dejavnostih na šoli.
Longyika (2011) predlaga, da bi v srednji šoli bilo dobro razmisliti, da bi v prihodnosti
razvijali in izvajali že uveljavljene srednješolske oblike (npr. Cankarjevo tekmovanje,
Nemška bralna značka - Pfifikus), ki vključujejo branje kot sestavni del prizadevanj za
srednješolsko bralno značko, ki bo na drugačen način dosegala cilje kot BZ v OŠ.
Prisotnost- pomembnost BZ v srednji šoli je pokazala tudi ta raziskava , saj je druga
najpogostejša bralna dejavnost, ki se izvaja v določenem terminu.
Ta podatek kaže, da obstaja zanimanje po izvajanju organiziranih, ustaljenih bralnih
dejavnostih v srednji šoli, ki bi tako postale most med osnovnošolsko in med bralno
značko za odrasle, ki jo že izvajajo nekatere splošnoizobraževalne knjižnice. Vendar bo
treba največ postoriti v smeri načrtnega in sistematičnega izobraževanja knjižničarjev o
poučevanju bralne pismenosti, saj je raziskava pokazala, da imajo knjižničarji premalo
znanj s področja poučevanja bralne pismenosti. Teh znanj so največ pridobili na seminarjih
in izobraževanjih po študiju. Iz tega lahko torej sklepamo na veliko pripravljenost
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knjižničarjev, da pridobivajo in izpolnjujejo svoja znanja o bralni pismenosti. Presenetljivo
je, da le 7 % anketirancev odgovarja, da so ta znanja pridobili na fakulteti. Iz tega podatka
lahko razberemo kritiko dosedanjih študijskih programov, ki so premalo vsebin posvečali
bralni pismenosti, vzroke bi lahko razkrili tudi demografski podatki, saj je večji del
anketirancev formalno izobraževanje zaključilo v času, ko se še ni govorilo o slabih
rezultatih bralne pismenosti v Sloveniji, ki sta jih pokazali PIRLS in PISA.
Vse prej omenjene stvari se ves čas vrtijo okrog človeškega faktorja, ki v največji
meri razvija uspeh delovanja na področju razvijanja vseh vrst pismenosti in knjižničnih
dejavnosti. To potrjuje tudi samoocena anketirancev, ki so med ponujenimi zunanjimi
motivacijskimi dejavniki izbrali

knjižničarja kot najpomembnejšega motivatorja za

spodbujanje branja (40%), saj sam prav gotovo najbolje pozna želje in potrebe svojih
uporabnikov in pristope, kako z osebnim nagovorom in svetovanjem pritegniti mladega
bralca. Vse to pa ne pomaga nič, če nimamo ustrezne zbirke, tako ocenjujejo tudi
anketiranci (30%), za razvoj katere je odgovoren knjižničar, ki sistematično in načrtno
nabavlja ustrezno gradivo, ki je v pomoč in podporo vzgojno-izobraževalnemu procesu na
šoli in primerno za uporabnike glede na njihovo razvojno stopnjo in sposobnosti. Gradivo
nabavljajo z namenom, da bo iskano, brano in uporabljeno, hkrati pa dovolj dober
motivacijski dejavnik, ki bo spodbujal branje.
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15

ZAKLJUČEK

Na koncu lahko rečemo, da v obdobju tehnološke revolucije in novih medijev poleg
branja, pisanja in tradicionalne pismenosti

vse bolj

prisotne »multipismenosti« ali

»raznovrstne pismenosti«, ki jih prinašajo novi mediji in nove oblike kulture, potrebujemo
veščine in kompetence, ki igrajo nadvse pomembno vlogo v življenju tako mladega kot
odraslega človeka, da lahko posegamo po novih kulturnih dobrinah. Vendar le dobro
usvojena bralna pismenost, ki ne pride sama od sebe, ampak je rezultat sistematičnega dela
v šoli, knjižnici in doma, bo dobra osnova za razvoj vseh vrst pismenosti, ki sta jih
natrosila tehnološki razvoj in globalizacija družbe. Branje in pisanje postajata izjemno
pomembni veščini in imata ključno vlogo v polju kibernetične kulture (Kellner, 2007).
Takšne okoliščine zahtevajo vedno večjo

integracijo šolske knjižnice v učni načrt.

Spremenjen koncept učenja in znanja, ki poleg učiteljeve razlage in učbenika postavlja v
ospredje tudi druge vire, ki jih je mogoče poiskati v knjižnici kot informacijskem središču,
pa knjižnici dodaja še nalogo poučevanja informacijske pismenosti, ne smemo pa prenehati
s prizadevanjem za razvoj različnih vrst pismenosti, še posebej bralne.
V teoretičnem delu magistrske naloge smo s preučevanjem literature ugotovili velik
pomen branja, bralne pismenosti in bralne motivacije za osebnostni razvoj in učno
uspešnost pri dijakih. Ugotovili smo , da se morajo knjižničarji na vseh področjih aktivno
vključevati v te procese in ponuditi knjižnico z vsemi dejavniki kot spodbudno bralno
okolje, ki nudi široke možnosti za spodbujanje bralne pismenosti, motivacije za branje in
učenje.
Anketiranci so v glavnem ocenili, da knjižničarji dajejo velik pomen izvajanju
bralnih dejavnosti in da je bralni klub najpogostejša bralna dejavnost ter da dijake lahko
najbolj motivira za branje knjižničar sam.
Raziskava je tako pokazala:
 da med posameznimi pismenostmi ni velikih odstopanj, kar pomeni, da so za
knjižničarje pomembne vse vrste pismenosti in jih v različnih okoliščinah tudi
razvijajo. Kljub temu pa je nekoliko v prednosti informacijska pismenost, saj trend
informacijske družbe in tehnologije narekuje večjo potrebo po informacijski
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pismenosti, saj obstaja dejstvo, da v knjižnice zahajamo zaradi informacij in ne
zato, da bi izboljšali bralno pismenost,
 da večina knjižničarjev ocenjuje izvajanje bralne dejavnosti kot delno pomembno,
jih pa kljub temu izvajajo mesečno, bodisi v času pouka (KIZ) bodisi zunaj pouka
(bralna značka); težava, na katero naletijo, je predvsem nezanimanje dijakov,
 da imajo knjižničarji dovolj znanj o bralnih pismenosti, premalo pa o njenem
poučevanju,
 da so vsa pridobljena znanja pridobili na izobraževanjih po študiju,
 da je knjižničar tisti, ki najuspešneje motivira dijake za branje.
Na podlagi proučene literature in izvedene raziskave lahko ugotovimo, da se večina
slovenskih knjižničarjev močno trudi na vseh področjih dela in da mora biti pedagoško
delo v ospredju v šolskih knjižnicah.
Zato se nam porajajo področja nadaljnega dela:
 Ustvariti večjo vlogo knjižnice pri razvoju in spodbujanju bralne pismenosti s
ponudbo kakovostnih in raznolikih storitev, ki bodo razvijale učenčev interes in
motivacijo za branje, bodisi za branje v prostem času, informiranje in učenje
 Promocija branja s pomočjo vseh medijev, za digitalne domorodce še posebej preko
spleta
 Posebno skrb nameniti tistim, ki prihajajo iz socialno šibkega okolja in imajo
običajno težave že s tehniko branja, kaj šele z razumevanjem; to narekuje tudi
nabavo gradiva, ki sicer ne bi več sodilo v zbirko srednješolske knjižnice
 Organizirati bralne aktivnosti zunaj običajnega časa (noč branja, bralni tabori, šola
branja, projektni dnevi …). Še posebej svečano obeležiti vse dneve, ki so kakor koli
povezani z branjem, knjigo, pismenostjo in tako opozarjati na knjige, branje in s
tem posledično ob teh priložnostih spodbujati situacijsko naravnan interes za
branje, ki lahko postaja vse bolj individualen in ponotranjen.
 Izmenjavati izkušnje (primeri dobre prakse), saj vemo, da se po vseh šolah, tako
osnovnih kot srednjih, izvajajo različne aktivnosti, ki jih zahtevajo nenehne
spremembe v šolstvu (npr. OŠ – Fleksibilni predmetnik, SŠ – Moduli), zato
potrebujemo stalno strokovno podporo, saj se nekaterih specifičnih kompetenc ni
mogoče naučiti iz literature, pač pa samo v praksi oz. ob izmenjavi izkušenj.
 Usmerjati bralne dejavnosti v uporabo različnega knjižničnega gradiva z namenom
izboljšanja tehnike branja, pisanja in razumevanja.
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 Prepričati večino pedagoškega kadra, da so knjižnice sestavni del razvoja bralne
pismenosti, ki jih je treba sistematično vključiti

pri vsakem predmetu kot

spodbudno bralno in učno okolje.
 Okrepiti vlogo učitelja in knjižničarja kot dobrega bralnega modela
 Ozavestiti vse zaposlene, da so tudi oni odgovorni za razvoj pismenosti ter jih
angažirati pri načrtovanju nabave različnih učnih gradiv za njihovo predmetno
področje, ki ga bodo vključevali in aktivno uporabljali pri poučevanju predmetov
tako za nadgradnjo znanja kot za izboljšanje bralne pismenosti.
 Spreminjati šolsko klimo v smeri ugotavljanja, kakšne so razpoložljive kapacitetekompetence učiteljev, ki bi z izvajanjem timskega dela ter z uvajanjem novih oblik
in metod dela izboljšali bralno pismenost.
Skozi celotno pripravo anketnega vprašalnika so se nam odpirala vedno nova
vprašanja, kaj bi bilo dobro raziskati, da bi tudi knjižničarji še več prispevali k razvoju
bralne pismenosti. Na primer:
 V raziskavo bi zajeli večjo populacijo – vzorec.
 Knjižničarje bi povprašali, po kakšnem principu izbirajo naslove knjig za svoje
dejavnosti.
 Kakšno je razmerje med tujo in domačo literaturo …

Iz raziskave je razbrati oz. nas vodi k razmišljanju, da knjižničarji z dovolj znanja o
poučevanju bralne pismenosti lahko dijake pripeljejo do dobre bralne pismenosti, ki jim
bo pomagala uresničiti svoje potenciale. Dobra bralna pismenost se da doseči z rednim
izpostavljanjem različnim bralnim dražljajem, ki morajo z leti šolanja postajati vedno
zahtevnejši. Ugotovitve raziskave so lahko le iztočnica za izboljšanje prakse in načrtovanje
dejavnosti, ki bodo spodbudile zanimanje dijakov za branje in obisk knjižnic in orientacija
šolskim knjižničarjem za dodatno izobraževanje in uvajanje različnih bralnih aktivnosti v
šolski knjižnici.
Ker je raziskava pokazala, da so knjižničarji pridobili največ znanja o poučevanju
bralne pismenosti po študiju - na raznih seminarjih, bi lahko bili ti podatki spodbuda
organizatorjem izobraževanja knjižničarjev, da bi razmišljali v tej smeri.
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17 PRILOGE
17.1 PRILOGA 1
17.1.1 Anketa
Sem izredna študentka Filozofske fakultete v Ljubljani na Oddelku za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo in Vas prosim

za sodelovanje pri anketi, ki je

anonimna. Rezultati bodo uporabljeni izključno za pisanje magistrske naloge.
Hvala za pomoč in sodelovanje! Biserka Kolmačič

1. Spol
a) M
b) Ž

2. Število zaposlenih v knjižnici.
a) Eden
b) Dva
c) Drugo. Koliko?_________________

3. Odstotek (obseg) vaše delovne obveznosti v knjižnici.
a) Polna obveznost
b) Delna obveznost

% obveznosti v knjižnici _______________

4. Dosežena izobrazba za delovno mesto, ki ga zasedate:

a) Knjižničar z višjo izobrazbo druge smeri in opravljenim strokovnim
izpitom v NUK-u
b) Knjižničar z visoko izobrazbo druge smeri in opravljenim strokovnim
izpitom v NUK-u
c) Bibliotekar VI
d) Bibliotekar VII
e) Drugo_____________________________________________________

5. Doba - čas zaposlenosti samo v knjižnici (obkroži)
a)
b)
c)
d)

Od 0 do 5 let
Od 5 do 10 let
Od 10 do 20 let
20 let in več

6. Katerim pismenostim v knjižnici posvečate največ pozornosti? (Razvrstite
jih po pomembnosti, pri čemer je 1-najmanj pomembno, 5-najbolj
pomembno)
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Informacijska
Medijska
Bralna
Digitalna
Knjižnična pismenost
Drugo

7. Izvajanje bralnih dejavnosti v srednješolski knjižnici se vam zdi: (obkroži
samo
a)
b)
c)

en odgovor)
Zelo pomembno
Delno pomembno
Sploh ni pomembno

Prosim Vas, če lahko dodate kratko pojasnilo na Vaš odgovor na prejšnje vprašanje!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Ali izvajate kakšne bralne dejavnosti v knjižnici, ki so ločene od rednega
pouka in spodbujajo bralno pismenost?
a) da
b) ne
Če ne izvajate, napišite razloge, zakaj ne?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Katere vrste dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti izvajate bodi si v
času ali izven pouka in kako pogosto? ( V tabeli z X označite pogostnost
izvajanja!)
DEJAVNOSTI
a)Tedensk
o
Knjižnično
informacijska znanja
Bralni klub
Bralna značka
Knjiž. klepetalnica
Pogovor o prebranem

b)
Mesečno

POGOSTNOST
c)V
določenem
terminu

e) Drugo
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Noč branja
Teden branja
Drugo

10.Obkrožite najpogostejše težave, s katerimi se srečujete pri dejavnostih za
spodbujanje bralne pismenosti:
a) Težave z organizacijo (načrtovanje, izvajanje)
b) Časovno usklajevanje z dijaki
c) Premalo strokovnega znanja s področja bralne pismenosti
d) Preveč drugega strokovnega dela
e) Nezanimanje dijakov
f) Premalo podpore pri sodelavcih
g) Drugo_____________________________________________________

11.Kdo vam pomaga pri izvajanju dejavnosti za spodbujanje bralne
pismenosti?
(možnih je več odgovorov)
a) Nihče, najraje delam sam
b) Profesor slovenščine
c) Posebej oblikovan tim
d) Dijaki
e) Drugo_____________________________________________________
Če je vaš odgovor tudi »posebej oblikovan tim«, navedite, kdo ga sestavlja!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

12.Koliko veste o bralni pismenosti?
a) nič
b) premalo
c) dovolj
d) veliko
13.Kje ste dobili največ znanja o bralni pismenosti? (obkroži en odgovor)
a) Na fakulteti
b) Na študijskih skupinah
c) Na seminarjih oz. izobraževanju po študiju
d) S samoizobraževanjem
e) Drugo (napišite,
kje)___________________________________________
14.Koliko veste o poučevanju bralne pismenosti?
a) nič
b) premalo
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c) dovolj
d) veliko
15.Kje ste dobili največ znanja o poučevanju bralne pismenosti? (obkroži
samo en odgovor)
a) Na fakulteti
b) Na srečanjih študijske skupine za knjižnično dejavnost
c) Na seminarjih oz. izobraževanju po študiju
d) S samoizobraževanjem
e) drugo (napišite,
kje)___________________________________________
16.Kateremu področju dela v knjižnici namenjate največ pozornosti?
(obkroži samo en odgovor)
a) Spremljanju novosti v knjižničarstvu
b) Informacijskemu opismenjevanju dijakov
c) Načrtovanju in izvajanju KIZ
d) E-učenju
e) Nabavi in obdelavi gradiva
f) Spodbujanju bralne pismenosti
g) Drugo_____________________________________________________
Pojasnite okoliščine (razloge), zakaj ste se tako odločili!
________________________________________________________________
________________________________________________________________

17.Kaj menite, kateri dejavniki v knjižnici so tisti, s katerimi bi lahko najbolje
motivirali dijake za branje? (obkrožite jih samo 5 in jih razvrstite po
pomembnosti pri čemer je: 1 -najmanj pomembno, 5 - najbolj pomembno)
a. Prostor
b. Knjižnična zbirka - kvaliteta
c. Knjižnična zbirka-kvantiteta
d. Ureditev knjižnične zbirke
e. Knjižničar - osebni nagovor ob izposoji –
vzgled- dober mentor
f. Knjižnične dejavnosti (npr. bralni klub, bralna
značka …)
g. Srečanja z ustvarjalci
h. Razstave
i. Drugo (vaš predlogi, napišite spodaj)
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17.2 PRILOGA 2
17.2.1 Seznam uporabljenih kratic
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutons
KIZ - Knjižno informacijska znanja
OECD - Organisation for Economic Development and Cooperation
PISA – Programme for International Student Assessment
PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study

111
KOLMAČIČ, B. Vloga srednješolskega knjižničarja pri razvoju bralne pismenosti. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

17.3 PRILOGA 3
17.3.1 Izjava

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

Ljubljana, 01. 09. 2013

Biserka Kolmačič

