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Izvleček
Magistrsko delo prikazuje razvoj OPAC-ov, njegove funkcije, prednosti in slabosti.
Podrobno je predstavljen COBISS/OPAC. Pregled šolskih kurikulov je pokazal, da je
informacijsko opismenjevanje vključeno v učne načrte šol s programom knjižničnoinformacijskih znanj (KIZ) v okviru katerega spoznajo učenci in dijaki katalog
COBISS/OPAC. S programom KIZ-a bi naj usvojili informacijski proces za samostojno
pridobivanje informacij in znanj s pomočjo informacijskih virov. Ugotovljeno je bilo, da
dopušča KIZ precej prosto pot v izvajanju vsebin, obsegu in načinov učenja, čeprav bi naj
dosegli dijaki na koncu srednješolskega izobraževanja primerljivo raven informacijskih
znanj. Zaradi ohlapnosti KIZ-a prihaja do razlik tudi pri učenju COBISS/OPAC-a. Z
raziskavo želimo preučiti razlike med gimnazijci in negimnazijcih zlasti pri spoznavanju
segmentov COBISS/OPAC-a; baz podatkov, iskanja in pregleda zadetkov. Za zbiranje
podatkov je bila uporabljena metoda anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali
knjižničarji in dijaki. Rezultati raziskave so pokazali, da prihajajo dijaki v prve letnike z
različnimi predhodnimi znanji COBISS/OPAC-a. V srednji šoli nadalje prihaja do razlik v
učenju med različnimi izobraževalnimi programi. Ugotovljeno je bilo, da imajo gimnazijci
več znanj informacijske pismenosti in da spoznajo več segmentov COBISS/OPAC-a.
Posledično imajo manj težav pri online dostopanju do baz podatkov. Ugotovitve raziskave
bi lahko pripomogle k sistematičnemu načrtovanju programa KIZ z namenom, da se doseže
transparentno posredovanje informacijskih znanj v vseh izobraževalnih programih.
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Abstract
Master's thesis shows the development of OPACs, its features, advantages and
disadvantages. COBISS/OPAC is presented in detail. A review of school curricula has
shown that information literacy is included in the curricula of schools with the program
library and information science (LIS) in which pupils and students become familiar with
COBISS/OPAC catalogue. With the help of LIS they should master the information process
to independently acquire information and knowledge through information sources. It was
found that LIS allows much free rein in the implementation of content, scope and methods,
although students are expected to gain a comparable level of IT skills at the end of secondary
education. The laxity of LIS leads to variations in learning COBISS/OPAC. With this
research we want to examine the differences between grammar and non-grammar school
students especially in the learning of COBISS/OPAC segments; databases, search and
examination results. The method used for data collection was a questionnaire, which was
filled in by librarians and students. The results showed that first-year students have different
previous knowledge of COBISS/OPAC. In secondary school there are further differences in
learning between different educational programmes. It was found that grammar school
students have more information literacy skills and are familiar with more COBISS/OPAC
segments. As a result, they have less difficulty in accessing online databases. The survey
findings could lead to a systematic programme planning of LIS in order to achieve
transparent transmission of information skills in all educational programmes.
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1 UVOD
V sodobno razviti informacijski družbi ima dostopanje do informacij eno
pomembnejših vlog, ki je bistvena za uspešno vključevanje posameznika na vseh področjih
delovanja. V knjižnicah so to vlogo prevzeli online knjižnični katalogi (OPAC-i), brez
katerih danes knjižnice skoraj ne morejo več poslovati. Z online storitvami so se zelo
približale svojim uporabnikom, saj jim omogočajo dostop do gradiva na daljavo z različnih
lokacij, bodisi od doma, iz šole, delovnega mesta oz. od drugod, kjer je omogočen dostop do
interneta.
O pomenu spleta na področju iskanja in posredovanja informacij je bilo že veliko
napisanega. Narejenih je bilo kar nekaj raziskav v smeri primerjav z online-katalogi.
Ugotovljeno je bilo, da OPAC-i za uporabnike zaradi številnih pomanjkljivosti niso najbolj
uporabni in da še vedno zaostajajo za trendi v svetu. Kljub mnogim posodobitvam skozi
desetletja temeljijo na »načelih«, ki so veljala za listkovne kataloge in niso najbolj
prilagojeni sodobnemu informacijskemu okolju. Sedanja osnovna funkcija online kataloga
je še vedno iskanje znanega gradiva in preverjanje dostopnosti gradiva. Knjižnice bodo
morale preiti te okvirje in ponuditi kataloge, ki bodo omogočali odkrivanje novih informacij
in dodanega znanja, podobno kot to omogoča svetovni splet.
V informacijsko konkurenčnem okolju so knjižnice postavljene pred nove izzive.
Vedno bolj postaja pomembna promocija uporabe knjižničnega informacijskega sistema,
neodvisno učenje in učenje informacijske pismenosti. Razvoj informacijske pismenosti
predstavlja načrten in sistematičen proces informacijskega opismenjevanja na vseh ravneh
izobraževanja. V osnovnih in srednjih šolah izvajamo informacijsko opismenjevanje s
programom knjižnično-informacijskih znanj (KIZ). Hamilton-Pennell in drugi (2000)
ugotavljajo, da dosegajo učenci in dijaki v šolah z dobrim informacijskim programom za 15
% boljše učne rezultate v primerjavi z drugimi.
Predmet raziskave zajema področje informacijskega opismenjevanja s poudarkom na
uporabi COBISS/OPAC-a v srednjih šolah. Za tovrstno raziskavo smo se odločili z
namenom, ker podobna raziskava v sekundarnem izobraževanju še ni bila narejena. Največ
raziskav informacijske pismenosti je bilo izdelanih na področju tercialnega in nekaj na
primarnem izobraževanju. V pomoč pri zasnovi raziskovanja nam je bil pregled domače in
tuje literature ter izsledki podobnih raziskav na drugih ravneh izobraževanja.
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Magistrsko delo je strukturirano na teoretični in empirični del. Teoretični del je
razdeljen na tri večje vsebinske sklope. V prvem je predstavljen razvoj OPAC-ov, njegove
prednosti in slabosti. V nadaljevanju je opisan slovenski vzajemni katalog COBISS/OPAC,
ki omogoča online dostop do baz podatkov v sistem vključenih knjižnic. V zadnjem
vsebinskem sklopu obravnavamo informacijsko opismenjevanje s poudarkom na učenju
COBISS/OPAC-a. V tem delu je opisan primer dobre prakse informacijskega
opismenjevanja na Ekonomski šoli Celje s predstavitvijo letne priprave KIZ-a.
Empirični del je usmerjen v raziskovanje učenja za uporabo COBISS/OPAC-a in
ugotavljanje razlik pri učenju tega sistema med gimnazijci in negimnazijci. Zanimalo nas je
ali izvajajo knjižničarji KIZ in učenje COBISS/OPAC-a v vseh izobraževalnih programih.
Nadalje smo ugotavljali, katere segmente online sistema spoznajo dijaki. Poudarek je na
spoznavanju baz podatkov, iskanju in vrstah zapisov. Zaradi številnih pomanjkljivosti, na
katere opozarjajo nekateri avtorji pri uporabi COBISS/OPAC-a, smo želeli ugotoviti, s
kakšnimi težavami se srečujejo dijaki pri uporabi. V zaključku raziskave smo želeli pridobiti
od knjižničarjev in dijakov predloge in mnenja v zvezi z učenjem COBISS/OPAC-a.
Odgovore na naša vprašanja smo zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov. Na ta način smo
pridobili večje število podatkov v relativno kratkem času. V pomoč pri pipravi anketnega
vprašalnika nam je bila podrobna analiza Kurikula (2008), knjižnično-informacijskih znanj
za gimnazije.
Cilj magistrskega dela je opozoriti na pomembnost vloge, ki jo imajo šolske knjižnice
pri informacijskem opismenjevanju. Na podlagi ugotovitev raziskave bomo izdelali
predloge, ki bi lahko pripomogli k sistematičnemu načrtovanju programa KIZ. Med
knjižničarji bi želeli doseči premik v zavedanju o pomembnosti transparentnega
posredovanja knjižničnih znanj za dijake. V praksi se namreč kažejo dejstva, da je
samostojno obvladovanje virov knjižnice mogoče le, če smo razvijali te spretnosti v procesu
izobraževanja v osnovni in srednji šoli. Kjer se to ni zgodilo, so kasneje uporabniki precej
odvisni od knjižničarja in so nesamostojni pri (online) iskanju gradiva.
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2 ONLINE KNJIŽNIČNI KATALOGI – OPAC-i
Hildreth (1982) definira OPAC-e kot javno dostopen računalniško podprti katalog
knjižnice, po katerem išče končni uporabnik brez pomoči knjižničarjev. Poleg iskalne
funkcije imajo kot prvotni listkovni katalogi tudi zbirno funkcijo, saj predstavljajo
podatkovne zbirke bibliografskih zapisov, ki opisujejo gradivo določene knjižnice. Južnič
(1991) ugotavlja, da je urejanje podatkov in njihovo obdelovanje, kot ga zmorejo
računalniki, zelo primerno za urejanje knjižničnih zbirk, vključno s katalogi.
Definicija OPAC-ov, ki je nastala leta 1980 na ameriškem Državnem učiteljišču
Pennsylvania, opisuje, da morajo online katalogi omogočiti dostop običajnim uporabnikom.
Podobno meni tudi Južnič (1991), ki pravi, da je potrebno zagotoviti uporabnikom zanesljiv
in uporaben spletni dostop do informacij o gradivu knjižnice, kar je tudi glavni namen
OPAC-ov.
Med OPAC-e sodi COBISS/OPAC, slovenski vzajemni knjižnični katalog, ki
omogoča oddaljen dostop do informacij v več kot 429 1 slovenskih in 8 2 zamejskih
slovenskih knjižnicah.

2.1 RAZVOJ OPAC-ov
Prvi OPAC-i so nastali za potrebe izposoje v knjižnicah. Online-kataloge lahko
razdelimov tri generacije (Primerjalna analiza OPAC-ov, 1993, Hildreth, 1982). Pregled
OPAC-ov treh generacij je predstavila tudi Ana Barbarić (2003) v članku »Povijesni pregled
razvoja OPAC-a«.
1. generacija OPAC-ov se pojavi v ZDA3 v drugi polovici sedemdesetih let dvajsetega
stoletja. Prvi OPAC-i so bili preslikava ali implementacija listkovnega kataloga na
računalniku in so omogočali podobno iskanje kot listkovni katalogi: iskanje po
avtorju, naslovu, kombinaciji teh dveh bibliografskih podatkov, po UDK ali
signaturi. Iskanje po avtorju je bilo omogočeno na dva načina: s polnim imenom
avtorja ali po skrajšanem imenu. V tem primeru je uporabnik vnesel prvih šest črk
priimka avtorja ali prve besede korporativnega avtorja ter do tri črke avtorjevega
1

Stanje na dan 20. 1. 2015
Stanje na dan 20. 1. 2015
3
Knjižnica državnega učiteljišča OHIO (Ohio State University – OSU) je bila med prvimi. ki je predstavila
svoje OPAC-e.
2
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imena ali druge besede korporativnega avtorja. Pri iskanju po naslovu je uporabnik
moral vnesti štiri začetne črke prve besede naslova ter potem še pet prvih črk
naslednje besede naslova. Kombinirano iskanje po avtorju in naslovu je zahtevalo
vnos štirih začetnih črk avtorjevega priimka ali prve besede korporativnega avtorja
in prvih pet črk prve besede naslova. Na osnovi gesel iz kontroliranega slovarja
(Kongresne knjižnice) so prvi OPAC-i omogočali tudi frazno iskanje po predmetnih
oznakah.
Rezultat izpisov pri vseh primerih iskanja je bilo trideset zelo kratkih bibliografskih
zapisov, ki so vsebovali podatke o avtorju, naslovu, o letu izdaje publikacije,
signaturi, skupaj z lokalnimi podatki o inventarni številki publikacije in zalogi. Z
izbiro določenega krajšega zapisa je bilo mogoče pregledati tudi daljši zapis, ki je
vseboval več bibliografskih podatkov in lokalne podatke o publikaciji.
Poudariti je potrebno, da je bil rezultat iskanja pri prvih OPAC-ih prikaz
bibliografskih zapisov. Čeprav so bili prvi OPAC-i implementacija listkovnih
katalogov, so bili temelj za nadaljnji razvoj 0PAC-ov.

2. generacija OPAC-ov se je pojavila v sredini osemdesetih let 20. stoletja. V
primerjavi s katalogi prve generacije so predstavljali velik napredek. Končnim
uporabnikom so nudili dva nivoja interakcije:

-

enostavno iskanje za uporabnike začetnike,

-

napredno iskanje s pomočjo Boolovih operatorjev za izkušenejše uporabnike.
Pri uporabnikovem iskanju po ključnih besedah, t.i. Free-text iskanju iz naravnega
jezika, je sistem poizvedoval po nekaterih ali po vseh področjih bibliografskega
zapisa. V nekaterih katalogih je lahko uporabnik izbral, po katerih poljih se naj
poizveduje iskanje po ključnih besedah. V večini OPAC-ov pa je bilo tako
poizvedovanje poleg naslova omejeno samo še na posamezne dele kataložnega
zapisa. Iskanje po ključnih besedah je omogočalo uporabnikom večje število
zadetkov v primerjavi s prvimi OPAC-i. Zadetki so vsebovali polne bibliografske
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zapise in so omogočali urejanje in tiskanje. Uporabnikom je bila na voljo pomoč ter
navodila kako iskati, ob napaki pa so se pojavila informativna sporočila.
Druga generacija je nudila uporabnikom rezultate iskanja v sklopih (sets) zapisov.
Lahko se je zgodilo, da je uporabnik dobil preveč rezultatov ali da za neko poizvedbo
sploh ni dobil rezultatov. V takih primerih je moral preoblikovati iskalno zahtevo.
Novost pri drugi generaciji OPAC-ov je, da je imel uporabnik možnost oddaljenega
dostopa iskanja izven knjižnice.
3. generacija OPAC-ov je nastala sredi 90-ih let 20. stoletja. Novi OPAC-i so
»uporabnikom prijazni« online katalogi, ki omogočajo:

-

tehnike iskanja, ki ne temeljijoveč samo na Boolovih logičnih operatorjih,

-

iskanje z menuji in ukazi, ki omogočajo frazno in besedno iskanje,

-

izpopolnjeno iskanje po predmetnih oznakah,

-

brskanje (browsing),

-

vključevanje dodatnih dostopnih točk bibliografskih zapisov,

-

dopolnjeni/razširjeni bibliografski zapisi z dodatnimi bibliografskimi podatki,

-

uporaba naravnega jezika s pomočjo tezavra ali kontroliranega slovarja,

-

uporabnikom je nudena avtomatska pomoč v trenutku, ko le to potrebujejo,

-

avtomatsko popravljanje napak pri pisanju iskalnih zahtev,

-

nudenje online pomoči pri neuspešnem iskanju,

-

prikazovanje zapisov/rezultatov, ki najbolj odgovarjajo iskalni zahtevi.
Podobne funkcije glede iskanja in navigacije je napovedal za tretjo generacijo online
katalogov že Hildreth, leta 1988, vendar pa Barbarićeva (2003) ugotavlja, da večina
katalogov 3. generacije še vedno ne izpolnjuje zahtev Hildretha. Barbarićeva jih zato
še vedno označuje kot kataloge 2. generacije z nekaterimi naprednejšimi
značilnostmi. Podobno ocenjujejo OPAC-e tudi Antelman, Lynema in Pace (2006).

Merčunova (2007) ugotavlja, da bodo knjižnice približale online kataloge trendom
na spletu s pomočjo izboljšanih funkcij brskanja in iskanja po polnih besedilih, pri čemer je
potrebna enostavnost pri iskanju, ko uporabnik vpiše ključne besede v eno samo iskalno
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okno. Katalogi bodo postali za uporabnike bolj zanimivi, če bodo obogateni s slikami
naslovnic, kritikami, multimedijskimi vsebinami in ocenami, ki jih bodo dodajali
strokovnjaki in uporabniki.
Breeding (2010) meni, da so doživeli OPAC-i že kar nekaj tehnoloških sprememb, ki so
prinesle v knjižnice številne novosti: moderne spletne vmesnike, neposreden vpogled v
knjižnično zbirko, družabne mreže. Hkrati kritično ugotavlja, da so knjižnice glede na
spletne ponudnike zaostale v ponudbi dostopa do podatkovnih zbirk, ker temeljijo preveč na
besedilu in premalo na vizualizaciji. Drugod na spletu je mogoče preiskovati polna besedila,
medtem ko knjižnični katalogi tega ne omogočajo pogosto.

2.2 UPORABNIŠKI VMESNIK PRI OPAC-ih
Uporabniški vmesnik poskrbi za komunikacijo med uporabnikom in računalniškim
sistemom in služi interakciji uporabnika z računalnikom. Vključuje vse, kar uporabnik vidi,
sliši in se dotika pri uporabi z računalnikom: zaslonske slike, okna, kontrole, menije, online
pomoč, dokumentacijo … (Vilar in Žumer, 2008).
Ker uporablja OPAC-e heterogena skupina uporabnikov, bi morali oblikovalci
vmesnikov, le-te primerno prilagoditi različnim skupinam uporabnikom z različnimi
(pred)znanji. Uporabnike lahko razdelimo v tri kategorije: uporabniki začetniki (osnovno-,
srednješolci), manj izkušeni uporabniki (študentje, učitelji) in izkušeni uporabniki
(knjižničarji). Vmesniki bi morali biti oblikovani za vse tri kategorije uporabnikov, ne glede
na njihova znanja. Ker uporabljajo isti vmesnik različne skupine uporabnikov, mora biti leta enostaven, intuitiven in privlačen na izgled (Primerjalna analiza OPAC-ov, 1993). Tudi
Ferlež ugotavlja (2002), da mora biti uporabniški vmesnik uporabniku prijazen. Vendar pa
izkušnje kažejo, da imajo uporabniki v praksi velikokrat težave pri iskanju informacij v
računalniških knjižničnih katalogih.
Podobno menita Vilarjeva in Žumerjeva (2008), ki trdita, da bi moral biti uporabniški
vmesnik nezahteven za uporabo. Omogočati mora hitro in enostavno učenje, spoznavanje
in razumevanje. Nuditi mora kakovostna, razumljiva navodila ter različne vrste pomoči.
Informacije bi naj bile predstavljene na logičen in sistematičen način, njihova količina naj
ne bi bila prevelika ali premajhna. Pri brskanju in iskanju uporabnik ne bi smel biti
obremenjen s kognitivnimi procesi (pomnenjem, odločanjem…); ob delu z njim bi naj
razvijal pozitivna stališča in občutke (Vilar in Žumer, 2008).

17

RAP, S. Uporaba sistema COBISS med srednješolci. Razlike med gimnazijci in negimnazijci. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

Breeding (2010) napoveduje, da bo za vmesnike naslednje generacije značilen
»autocomplete« v smeri prijaznosti do uporabnika. Vmesniki bodo bolj pojasnjevalni,
delovali bodo podobno, kot vmesniki na spletu, ki jih večina uporabnikov pozna. Njihova
značilnost bo vizualizacija in interaktivni odnos z uporabnikom v smislu aktivne vloge
uporabnikov. Strinja se, da omogočajo enostavno in napredno iskanje, vendar morajo
uporabniki pri naprednem iskanju še vedno obvladati kup kvalifikatorjev, ki temeljijo na
Boolovi logiki, ki pa zahteva posebna znanja.
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3 COBISS/OPAC
COBISS/OPAC je slovenski vzajemni online katalogizacijski sistem. COBISS (Cooperative Online Bibliographic System and Services) so razvili na inštitutu Informacijskih
znanosti v Mariboru (IZUM). Na enem mestu omogoča oddaljen dostop do informacij v 437
knjižnicah različnega tipa, ki so vključene v sistem COBISS.SI, do drugih baz podatkov
COBISS in do specializiranih baz podatkov.
COBISS/OPAC je dostopen na spletnem naslovu www.cobiss.si.

Slika 1: Portal COBISS.SI

3.1 UPORABNIŠKI VMESNIK PRI COBISS/OPAC
Štok in Vehovec (1994) menita, da so razvili načrtovalci COBISS/OPAC-a
mnogostranski uporabniški vmesnik, saj so želeli doseči čim več uporabnikov. Izdelati so
želeli sistem, kjer uporabnik napreduje postopoma, od popolnega začetnika do izkušenega
uporabnika (samo izkušeni uporabniki lahko uporabljajo vse funkcije). Hkrati so želeli
ponuditi sistem, ki bo nezahteven za vzdrževanje.
Uporabniški vmesnik omogoča uporabnikom navigacijo s pomočjo zavihkov
(COBISS.SI, 2013):
- Baze podatkov – omogoča izbiro baze podatkov, v kateri želimo iskati,
- Iskanje – omogoča začetek (novega) procesa iskanja,
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- Info – ponuja kratke opise in dodatne informacije o izbrani bazi podatkov v
sistemu COBISS.SI,
- Moja knjižnica – omogoča prijavo na osebno stran člana knjižnice,
- Pomoč – ponuja navodila za lažjo uporabo COBISS/OPAC-a,
- Nastavitve – omogoča izbrati privzeto knjižnico za servis Moja knjižnica in
ponuja informacije o priporočenih nastavitvah spletnih brskalnikov,
- Jezik – omogoča spreminjanje jezika vmesnika v angleščino in obratno.

3.1.1 Baze podatkov
Baze podatkov vsebujejo bibliografske podatke o knjižnem in neknjižnem gradivu in
informacije o lokaciji in dostopnosti gradiva.
V COBISS/OPAC-u lahko dostopamo do naslednjih baz podatkov:
-

vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov (COBIB.SI),

-

lokalnih baz podatkov,

-

drugih baz podatkov in

-

drugih informacijskih virov v sistemu COBISS.SI.

Slika 2: Baze podatkov v COBISS-u

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI ima v procesu
vzajemne katalogizacije osrednjo funkcijo, saj omogoča dostop do skupnega kataloga
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slovenskih in zamejskih slovenskih knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI. Na dan 20.
1. 2015 je bilo v vzajemnem katalogu 4.534.938 zapisov.
Sistem omogoča dostopanje do lokalnih baz podatkov posameznih knjižnic; to je do
nacionalne knjižnice, univerzitetnih in visokošolskih, splošnih, specialnih, šolskih
(osnovnošolskih, srednješolskih in višješolskih) ter zamejskih slovenskih knjižnic.
V sistemu COBISS.SI lahko dostopamo tudi do drugih baz podatkov:
-

COLIB.SI – vsebuje podatke o slovenskih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu
COBISS.SI.

-

CONOR.SI – je normativna datoteka osebnih in korporativnih imen.

-

SGC – splošni slovenski geslovnik vsebuje normativne zapise za predmetne
značnice v slovenščini in angleščini.

-

CORES.SI – je specializirana bibliografska baza podatkov, ki vsebuje podatke o
sedanjih in bivših urednikih ter drugih osebah in korporacijah.

-

ELINKS.SI – je baza podatkov o internetnih povezavah do e-publikacij, (predvsem
serijskih).

Sistem COBISS omogoča dostop do drugih informacijskih virov:
-

faktorske baze podatkov JCR (Journal Citation Reports), ki vsebuje zapise s podatki
o faktorju vpliva revij (IF - impact factor);

-

kazal tujih znanstvenih in strokovnih revij SwetScan;

-

normativne datoteke imen Kongresne knjižnice - LC/NAF;

-

baz podatkov OCLC – bibliografskega servisa FirstSearch (ZDA):
-

WorldCat,

-

WCat Dissertations - WordCat Dissertations and Theses,

-

Electronic Books,

-

ArticleFirst,

-

FirstSearch Electronic Collection Online (ECO),

-

ProceedingsFirst,

-

PapersFirst,

-

ERIC,
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-

vzajemnega kataloga angleških, irskih, nemških, avstrijskih, norveških, švedskih,
švicarskih, čeških, poljskih knjižnic, kataloga Univerze v Oxfordu in Kongresne
knjižnice iz ZDA;

-

drugih specializiranih baz podatkov (npr. slovenskih založnikov).

3.1.2 Iskanje
V COBISS/OPAC-u lahko iščemo na tri načine:
-

osnovno,

-

izbirno in

-

ukazno.
Osnovno iskanje je omogočeno v vzajemni bibliografski bazi podatkov in v lokalnih

bazah podatkov. Namenjeno je začetnikom, ki se šele navajajo na uporabo tega sistema. Pri
osnovnem iskanju iščemo po besedah ali besednih zvezah (frazno iskanje).

Slika 3: Obrazec za osnovno iskanje
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Izbirno iskanje se razlikuje od osnovnega v tem, da lahko iskalni izraz v izbirnem
iskanju natančneje prilagodimo zahtevam posamezne poizvedbe. Prilagodimo lahko:
-

vrste (kategorije) podatkov,

-

iskalne operatorje,

-

podatke (s pregledom pojmov).
Iz nabora možnosti različnih kategorij podatkov lahko sami izberemo, po katerih

poljih bibliografskega zapisa bomo iskali. Nabor vrst podatkov je odvisen od izbrane baze
podatkov.

Slika 4: Obrazec za izbirno iskanje
Pri izbirnem iskanju je privzeti način iskanja besedno iskanje, kjer iščemo po
besedah, ki se nahajajo kjerkoli v zapisu (imenu avtorja, naslovu dela, imenu založbe, kraja
ipd). V posameznih iskalnih poljih lahko iščemo tudi frazno. Najpogostejša oblika iskanja v
izbirnem iskanju je iskanje po predmetnih oznakah, ki izražajo vsebino vira. Iskalne podatke
povežemo v iskalni izraz z iskalnimi (Boolovimi) operatorji IN (AND), ALI (OR) in NE
(NOT). Privzeta oblika v izbirnem iskanju je AND (IN), ostali dve obliki izbiramo s pomočjo
spustnega seznama operatorjev.
Ukazno iskanje zahteva veliko predznanja, vendar nudi več možnosti za iskanje v
primerjavi z osnovnim ali izbirnim iskanjem. Pri uporabi ukaznega iskanja je potrebno
poznati strukturo zapisov v bazah podatkov, saj poteka iskanje po vseh poljih in podpoljih,
ki so indeksirana v bazah podatkov. Ta vrsta iskanja je primerna za najzahtevnejše
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uporabnike, npr. knjižničarje, informacijske strokovnjake ipd., ki poznajo delovanje sistema
in imajo z uporabo sistema izkušnje. Pri delu v segmentu COBISS/Katalogizacija so
knjižničarjem pri ukaznem iskanju na voljo dodatne iskalne predpone za iskanje po vsebini
gradiva.

Slika 5: Obrazec za ukazno iskanje
Iskalne predpone in pripone povedo, po katerih indeksih poteka iskanje. Najbolj
uporabne predpone so: AU= (avtor), TI= (naslov), KW= (ključne besede), PY= (leto izida),
LA= (jezik) in pripone /AB (povzetek ali izvleček); /AU (avtor - oseba), /TI (naslov), /PM
(kraj izdelave), /CL (zbirka)… Pri iskanju po ključnih besedah lahko iskalno predpono ali
pripono KW (ključne besede) opustimo, v vseh drugih primerih pa moramo iskalno
predpono ali pripono vpisati.
Uporaba iskalnih operatorjev omogoča pri ukaznem iskanju povezovanje iskalnih
podatkov v iskalne izraze. Uporabimo jih med posameznimi iskalnimi pojmi, v primeru da
želimo iskanje omejiti ali razširiti. Pri ukaznem iskanju jih moramo obvezno zapisati v
angleškem jeziku, medtem ko lahko pri izbirnem iskanju Boolove operatorje zapišemo tudi
v slovenskem jeziku. Njihov pomen je enak, kot pri izbirnem iskanju.

3.1.3 Rezultati iskanja
Rezultat iskanja so tisti zapisi v bazi podatkov, ki zadostijo iskalnemu izrazu.
Rezultat iskanja (osnovnega, izbirnega ali ukaznega) je oštevilčen seznam najdenih zapisov,
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ki ustrezajo iskalni zahtevi, ki je prikazana na zgornji levi strani, pod njo pa se izpiše število
najdenih zapisov. Rezultati so prikazani v tabeli z naslednjimi podatki: avtor, naslov, vrsta
gradiva, jezik, leto, dostopnost zaloge in e-dostop do gradiva (če je gradivo v elektronski
obliki in je dostopno).
Pri osnovnem načinu iskanja lahko rezultate razvrščamo po relevantnosti, avtorju,
naslovu, vrsti gradiva, jeziku, po letu naraščajoče ali padajoče, dostopnosti zaloge in edostopu. Pri izbirnem in ukaznem načinu iskanja lahko razvrščamo tako kot pri osnovnem
iskanju, edino z razliko, da namesto po relevantnosti, razvrščamo po identifikacijski številki
zapisa COBISS-ID.

Slika 6: Prikaz rezultatov iskanja
Zapise lahko natisnemo, shranimo v drugo datoteko ali jih pošljemo po e-pošti.

3.1.4 Prikaz izbranega zapisa
Za prikaz bibliografskega zapisa lahko izbiramo med različnimi formati, ki se med seboj
razlikujejo po obliki in količini bibliografskih podatkov:
-

polnim (privzeta oblika)

-

ISBD (listkom),

-

COMARC-om.
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V polnem bibliografskem zapisu najdemo osnovne bibliografske podatke o avtorju,
naslovu, vrsti gradiva, letu izida, založbi in podatke o predmetnih oznakah, ostalih avtorjih,
opombah, zbirki ipd.

Slika 7: Primer polnega zapisa
ISBD je mednarodni standardni bibliografski opis, ki je sestavljen iz osmih območij
(ISBD: International Standard Bibliographic Description, 2011): naslova in vrste
odgovornosti, izdaje, posebnih podatkov o gradivu ali zvrsti publikacije, založništva in
distribucije, fizičnega opisa, knjižne zbirke, opomb, standardne ali druge številke in pogojev
dobave.
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Slika 8: Primer ISBD zapisa
Format COMARC je popoln bibliografski format, ki ga uporabljajo knjižničarji za
kreiranje bibliografskih zapisov. Pri formatu COMARC dobimo najpopolnejši nabor
bibliografskih podatkov in tudi podatke o zalogah v knjižnicah ter podatke, ali je gradivo
prosto ter ali je izposojeno.

Slika 9: Primer COMARC zapisa
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3.1.5 Zaloga v knjižnicah
Zaloga v knjižnicah je vidna v tabeli pod prikazanim zapisom v izbrani obliki.
Izpišejo se podatki za število izvodov, ki so namenjeni izposoji ter podatki o številu
preostalih izvodov z vrsto dostopa do le-teh.

Slika 10: Zaloga v knjižnicah
S povezavo na ime knjižnice v seznamu dostopamo do podatkov o statusu
posameznega izvoda; ali je gradivo prosto in rok izposoje ter ali je gradivo zasedeno in rok
vrnitve.

Slika 11: Vpogled v podatke o statusu izbranega izvoda
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3.2 DRUGE STORITVE COBISS/OPAC-a
Storitev Moja knjižnica omogoča internetni dostop do podatkov o izposojenem,
naročenem in rezerviranem gradivu. S prijavo v Mojo knjižnico lahko podaljšamo rok
izposojenega gradiva ter posredujemo rezervacije in naročila za medknjižnično izposojo.
Rezerviramo lahko tisto gradivo, pri katerem ni omejitev za izposojo.
Storitve medknjižnične izposoje lahko ponudi knjižnica, ki uporablja programsko
opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja. Uporabnik mora imeti za posredovanje naročil
v storitvi medknjižnične izposoje ustrezno dovoljenje knjižnice.

Slika 12: Obrazec za prijavo v storitev Moja knjižnica
Referenčni servis Vprašaj knjižničarja je online referenčna storitev knjižnice, ki
nudi posredovanje informacij iz različnih informacijskih virov (splošne in visokošolske
knjižnice) ter pomoč pri uporabi servisov COBISS-a. Vprašanja postavljamo s pomočjo
elektronske pošte in/ali klepeta (angl. chat). Pri klepetu dobivamo na vprašanja takojšnje
odgovore. Pri daljših odgovorih se lahko dogovorimo s knjižničarjem informatorjem za
dodatne odgovore po e-pošti. Pri postavljanju vprašanj s pomočjo elektronske pošte dobimo
odgovore v 24 urah (razen ob vikendih in praznikih).
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Slika 13: Prijavni obrazec za klepet

Slika 14: Prijavni obrazec za vprašanja po e-pošti
Knjižnica (lahko) nudi svojim članom e-obveščanje s pomočjo elektronske pošte ali
s SMS sporočili. Uporabnika lahko obvešča o skorajšnjem poteku roka izposoje, poteku
rezervacije, prispelem rezerviranem gradivu (če je bilo gradivo izposojeno pri drugem
članu), skorajšnjem opominu, poteku članstva in o splošnih obvestilih knjižnice.
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4 ŠOLSKE KNJIŽNICE IN INFORMACIJSKA PISMENOST
Informacijska pismenost je pomembna veščina v dobi informacijske družbe. Po
definiciji American Library Association (ALA) mora informacijsko pismen posameznik
informacijo prepoznati, vedeti, kdaj informacijo potrebuje, znati to informacijo najti,
ovrednotiti ter jo učinkovito uporabiti (Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem
šolstvu, 2010). V dokumentu Understanding Information Literacy iz leta 2008 predstavi
UNESCO različne pismenosti: funkcionalno, računalniško, medijsko, kulturno, učenje na
daljavo in informacijsko pismenost kot »pismenosti za preživetje« v 21. stoletju. Bruce
(2013) meni, da omogoča informacijska pismenost učinkovito sprejemanje odločitev,
reševanje problemov in raziskovanje. Pri tem niso dovolj le veščine posameznika, temveč je
informacijska pismenost način življenja.
V Sloveniji so bile izdelane smernice za razvoj pismenosti z nacionalnim strateškim
dokumentom (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006). Dokument prikazuje razvoj
pismenosti na vseh nivojih človekovega življenja, od predšolskega obdobja do odraslosti.
Razvijanje informacijske pismenosti je torej načrten in sistematičen proces informacijskega
opismenjevanja na vseh ravneh izobraževanja ter pri vseživljenjskem učenju. Dokument
uvršča med specifične cilje za dosego pismenosti tudi cilje informacijske pismenosti
programa knjižnično informacijskih znanj, ki se izvaja v osnovnih in srednjih šolah.
Informacijsko opismenjevanje je bilo vključeno v učne načrte šol s kurikularno
prenovo šolstva. V učnih načrtih je informacijska pismenost opredeljena kot sposobnost
pridobiti, ovrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Informacijska pismenost je
razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema
znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih s sodobno
tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri (Sušec in Žumer, 2002).
Pri razvijanju informacijske pismenosti pri učencih, dijakih, študentih imajo
pomembno vlogo šolske knjižnice. Z organizirano knjižnično zbirko ter informacijskimi viri
nudijo informacijsko učno okolje, ki omogoča in spodbuja samostojno učenje. Ker je
informacijsko opismenjevanje osnovnošolcev, srednješolcev in študentov ena bistvenih
nalog šolskih knjižnic, so aktivno vlogo na področju informacijske pismenosti prevzeli
šolski knjižničarji.
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Uporabniki knjižnice imajo popolno korist od knjižnic le, če znajo knjižnico in njene
informacijske vire uspešno uporabljati (Ambrožič, 1998). Novljanova (1996) ugotavlja, da
ima neomejen dostop do knjig neposreden vpliv na bralno pismenost. Vendar pa sam dostop
ni dovolj, pomembno je tudi, da zna posameznik gradivo ustrezno izbrati in uporabiti
(Novljan, 2005b). Na ta način se je pojavila potreba po izobraževanju uporabnikov za
samostojno uporabo knjižnic in njenega gradiva in informacij (ZOK, 2001, 8. člen).
Filova (1993) poudarja, da zahteva uporaba knjižnično informacijskih sistemov
izpolnitev kompleksne serije manualnih in miselnih postopkov, ki se jih uporabniki ne
morejo naučiti sami, ampak so rezultat sistematično usmerjenega procesa od osnovne šole
do zaključka študija. Smoter izobraževanja uporabnikov je, da znajo uporabljati knjižnično
informacijski sistem in informacijske vire za študij, poklicno delo in osebne interese ter da
razumejo, da je iskanje informacij del procesa reševanja zastavljenega problema.
Novljanova (2008, 2005a) nadalje ugotavlja, da je knjižnica najprimernejši prostor
za poučevanje informacijske pismenosti, saj z organizacijo in dostopnostjo različnih
informacijskih virov spodbuja delo z viri ter pripomore k razreševanju informacijskih
problemov z njihovo pomočjo. Šolska knjižnica mora biti organizirana tako, da so knjižnično
gradivo, informacije, prostor in informacijsko-komunikacijska tehnologija pregledno urejeni
in so vsem udeležencem izobraževalnega procesa prosto dostopni. Knjižničar, kot
strokovnjak za organizacijo in dostopnost informacij, je v pomoč pri iskanju, vrednotenju,
uporabi in predstavitvi znanja ter pri izobraževanju. V okviru vzgojno-izobraževalnega
procesa izvaja bibliopedagoško dejavnost v sodelovanju z drugimi učitelji in strokovnimi
delavci, realizira cilje knjižnično-informacijskih znanj ter prispeva k informacijski
pismenosti učencev ter jih spodbuja k vseživljenjskemu učenju, kar je eden od ciljev vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI, 2003).
Marentič-Požarnikova (2003) je opozorila na medpredmetno povezovanje
knjižničarjev in učiteljev. Pravi, da mora šola učence naučiti uspešnega in racionalnega
pridobivanja znanja s pomočjo strategij iskanja, zbiranja in organiziranja informacij za
samostojno učenje. Novo znanje je konstrukcija obstoječega znanja ob socialni interakciji z
viri, učiteljem in knjižničarjem, pri delu v paru in v skupinah pa tudi z vrstniki. S
samostojnim učenjem pridobijo učenci sposobnosti za vseživljensko učenje, ki predstavlja
ključno kvalifikacijo v informacijski družbi prihodnosti.
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Pomembno vlogo pri informacijskem opismenjevanju v osnovnih in srednjih šolah ima
poleg kurikularne prenove tudi projekt E-šolstvo, ki predstavlja dobro izhodišče in podporo
za storitve in dejavnosti šolskih knjižnic. Knjižnično okolje ponuja velike možnosti za
aplikacijo e-učenja, še posebej, če so knjižnice dobro opremljene z računalniki in so le-ti
prosto dostopni. S pomočjo računalnikov knjižničar posreduje knjižnično-informacijska
znanja s najsodobnejšimi metodami in tehnikami učenja v e-okolju (npr. iskanja virov po
COBISS-u).

4.1 SMERNICE ZA INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE V ŠOLAH
Ugotovili smo, da predstavlja osrednji del informacijskega opismenjevanja v
življenju posameznika

formalno izobraževanje. Pri tem seveda ne velja zanemariti

pridobivanja znanja in veščin informacijske pismenosti v različnih oblikah neformalnega
izobraževanja. Informacijsko opismenjevanje je del vseživljenjskega učenja, kjer podajanje
znanj in informacij ni vnaprej načrtovano. Pomeni pridobivanje informacij, znanj in
spretnosti iz okolja v katerem živimo (od staršev, vrstnikov, medijev, izkušenj) in poteka vse
življenje (Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, 2009).
Podrobne smernice za informacijsko opismenjevanje v osnovnih in srednjih šolah je
določila kurikularna prenova šolstva konec 90. let prejšnjega stoletja v dokumentu
knjižnično-informacijskih znanj (KIZ). KIZ je program informacijskega opismenjevanja za
samostojno rabo informacijskih virov in informacij. Pri učencih in dijakih razvija
poznavanje in razumevanje pomena informacij ter sposobnosti in spretnosti za pridobivanje
in uporabo informacij. Seznani jih z uporabo vseh vrst primernih orodij, tehnologij in
sistemov za uporabo informacijskih virov. Novljanova (1996) meni, da služijo izhodišča v
obliki učnih načrtov kot osnova za načrtno razvijanje programov informacijskega
opismenjevanja znotraj različnih izobraževalnih programov. Vsebine, ki so strukturirane, se
širijo in poglabljajo s stopnjo in zahtevnostjo izobraževalnih programov. Na vseh
izobraževalnih programih jih lahko razdelimo na tri večje vsebinske sklope: vrste,
organiziranost in uporabo informacijskih virov.
S programi KIZ-a se je začela šolska knjižnica enakovredno vključevati v vzgojnoizobraževalni proces na šoli. Vendar je potrebno opozoriti, da so rezultati spremljave novih
programov v devetletni OŠ in gimnaziji pokazali na nekatere pomanjkljivosti; predvsem na
področju povezanosti znanja, interdisciplinarnosti ter pomanjkljivi uporabi aktivnih metod
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poučevanja in učenja, ki učence navaja na vseživljenjsko učenje (Steinbuch, 2009). S tem
namenom je začel Zavod RS za šolstvo leta 2006 posodabljati učne načrte za osnovno šolo
in gimnazije. Posodobitev programa KIZ za osnovno4 in srednjo šolo5 je bila izdelana s
pomočjo predmetne komisije6 za posodabljanje knjižnične dejavnosti leta 2007.
Posodobljeni učni načrti vključujejo medpredmetne povezave na nivoju korelacij in
dejavnosti, ki povezujejo različna predmetna področja (Steinbuch, 2009). Povezave s
knjižnico se pojavljajo v poglavjih: medpredmetne povezave, cilji in vsebine (npr. pri
zgodovini: učenci razumejo pomen tiskanih knjig), pričakovani dosežki/rezultati (npr.
zbiranje informacij iz različnih virov), didaktična priporočila (npr. delo z viri, pridobivanje
spretnosti iskanja informacij). Veliko možnosti za medpredmetno povezovanje s šolsko
knjižnico nudi povezovanje na ravni procesnih znanj, kamor uvrščamo delo z viri.
Prenovljeni kurikulum7 določa, da je potrebno skozi osnovno in srednjo šolo za vse
učence obvezno izvajati program KIZ-a, ki ga izvaja knjižničar samostojno ali skupaj z
učiteljem iz drugih predmetnih področij. V osnovni šoli so za KIZ namenjene štiri ure letno
v vseh devetih razredih, skupaj je to 36 ur v devetih letih šolanja. V srednji šoli je za
dijake/gimnazijce predvidenih 15 pedagoških ur, ki so razdeljene skozi vsa štiri leta
izobraževanja. Vendar je potrebno opozoriti, da se med šolami in različnimi izobraževalnimi
programi vsebine in obseg izvajanja informacijskega opismenjevanja v praksi precej
razlikujejo.

4.1.1 Informacijsko opismenjevanje v osnovnih šolah
Informacijsko opismenjevanje v osnovni šoli razvija znanja, sposobnosti in spretnosti
za vseživljenjsko učenje. Omogoča in spodbuja aktivno pridobivanje znanja na različnih
področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje ter izražanje (Kurikul, 2008). Informacijsko
opismenjevanje se izvaja v okviru raziskovanja teme pri določenem predmetu, ponavadi pri
timskem sodelovanju učitelja in knjižničarja, ki skupaj načrtujeta, izvajata in uresničujeta

4

Knjižnična informacijska znanja: cilji in vsebine za osnovno šolo. (Sprejeto 11. 2. 1999, na 25. seji
Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje).
5
Knjižnična informacijska znanja:cilji in vsebine za gimnazije. (Sprejeto 6. 7. 2000, na 37. s Strokovnega
sveta za splošno izobraževanje).
6
7

Predmetno skupino so sestavljale Alja Bratuša, Romana Fekonja, Silva Novljan in Majda Steinbuch.
Sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje leta 2008.
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vnaprej dogovorjene in usklajene vsebine ter cilje iz učnega načrta predmeta in
medpredmetnega področja KIZ.
V učnem načrtu KIZ-a za osnovne šole so opredeljeni splošni in specifični cilji.
Splošni cilji določajo, da se učenci navajajo na knjižnično okolje ter zavzemajo pozitiven
odnos do knjižnice in knjižničnega gradiva s poudarkom na odnosu do knjige in motivaciji
za branje. Z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo
probleme ter se učijo strategij njihovega reševanja in razvijajo različne komunikacijske,
informacijske in raziskovalne sposobnosti ter spretnosti (Sušec in Žumer, 2005).
Specifični cilji KIZ-a določajo, da učenci spoznavajo (Kurikul, 2008):
- knjižnični fond – knjižnično in neknjižnično gradivo in druge informacijske vire
v knjižnici;
- bibliografske podatke knjižničnega gradiva, ki ga znajo identificirati;
- primarne in sekundarne informacijske vire, ki jih znajo uporabljati za tekoče
informiranje;
- lokalne podatkovne zbirke in globalno informacijsko omrežje kot orodje za
iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij;
- pojme citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela.
V zadnjem triletju osnovne šole lahko učenci izberejo med izbirnimi predmeti
Informacijsko opismenjevanje, ki razvija pri učencih kognitivne strategije za selekcijo,
pridobitev, analizo, sintezo, vrednotenje in ustvarjalno rabo ter predstavitev informacij na
vseh področjih. To je enoletni program informacijskega opismenjevanja v obsegu 35 ur, s
pomočjo katerega poglobijo in nadgradijo cilje in vsebine KIZ-a.
Izbirni predmet zajema naslednja vsebinska področja (Sušec in Žumer, 2002):
- knjižnico kot informacijsko središče,
- periodiko kot vir informacij,
- zbirke podatkov,
- lokacije informacij,
- bibliografije ter
- informacijske vire pri projektnem in raziskovalnem delu.
Priporočljivo je, da izbere učenec izbirni predmet v 9. razredu.
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Skozi informacijsko opismenjevanje se učenci učijo reševati probleme na nivojih:
-

zavedanja problema do analiziranja informacijske potrebe,

-

oblikovanja vprašanj,

-

določitve lokacije informacij,

-

uporabe informacij,

-

komuniciranja in vrednotenja informacij.

Osnovnošolska knjižnica razvija pri učencih temeljni nivo informacijske pismenosti
in je kot taka nenadomestljiva. Ker je osnovna šola pri nas obvezna, predstavlja edini tip
knjižnice, s katero se sreča prav vsak in to v obdobju, ko se oblikuje posameznikova
osebnost. V veliki meri pripomore, da bo posameznik samozavestno vstopal v druge vrste
knjižnic tudi po končanem formalnem izobraževanju (Žumer, 2003; 2004; Novljan, 2005).

4.1.2 Informacijsko opismenjevanje v srednjih šolah (Kurikul, 2008)
Pri informacijskem opismenjevanju v srednjih šolah dijaki nadgrajujejo znanja,
pridobljena v osnovni šoli. Cilji in vsebine KIZ so opredeljeni glede na letnik in ne glede na
program izobraževanja in se od prvega do četrtega letnika nadgrajujejo, dopolnjujejo in
poglabljajo. Obsegajo spoznavanje posameznih vsebin do utrjevanja njihovega razumevanja
in praktične rabe.
V prvem letniku dijaki utrdijo prepoznavanje in poznavanje različnih vrst in oblik
informacijskih virov glede na pomen in namen (kaj je, zakaj je pomemben). V drugem
letniku spoznavajo organizacijo, dostopnost in uporabo informacijskih virov. V tretjem
letniku spoznajo vrednotenje virov glede na različne informacijske potrebe (kateri vir izbrati
za določeno potrebo). V četrtem letniku utrjujejo pridobljena znanja informacijskega procesa
za namene samostojnega reševanja informacijskih problemov in tvorjenje novega znanja.
Srednješolska knjižnica razvija s programom KIZ-a kompetence na področjih branja,
informacijske pismenosti in učenja. Dijaki se učijo uporabe knjižničnega gradiva, berejo
leposlovno in strokovno gradivo v slovenskem in tujem jeziku, razvijajo pismenost in se
pogovarjajo o prebranem. Na ta način razvijajo kompetenci sporazumevanja v maternem in
tujem jeziku. Kompetenci sporazumevanja razvijajo tudi s pomočjo poizvedovanja
informacij na spletu, učijo se poizvedovanja po podatkovnih zbirkah in elektronskih
publikacijah v domačem in tujem jeziku. Z uporabo matematičnih strokovnih besedil ter z
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uporabo knjižničnega prostora, kjer je gradivo postavljeno po sistemu univerzalne decimalne
kvalifikacijo, razvijajo matematično kompetenco. Pri pridobivanju gradiva in informacij ter
pri usposabljanju za delo z viri uporabljajo različne vrste informacijsko-komunikacijske
tehnologije, ki je pomembna za razvoj digitalne pismenosti. Pri delu z viri uporabljajo in
razvijajo različne tehnike branja, poslušanja, pisanja, pogovarjanja in dela z viri. Na ta način
nadgrajujejo svoja znanja iz razreda in razvijajo kompetenco učenja učenja.
V knjižnici se dijaki srečujejo z različnimi skupinami uporabnikov. Upoštevati
morajo etiko uporabe knjižničnega gradiva in avtorskih pravic, kar pripomore k razvijanju
socialne in državljanske kompetence. Z uporabo knjižnice in knjižničnega gradiva razvijajo
čustvene, moralne in etične vrednote ter s tem kompetenco kulturne zavesti in izražanja. S
samostojnim iskanjem, poizvedovanjem ter z uporabo informacijskih virov in informacij
rešujejo probleme ter so ustvarjalni. Na ta način razvijajo kulturno zavest in izražanje.
Splošni cilji KIZ-a v srednji šoli določajo, da razvijajo dijaki sposobnosti in veščine
za samostojno uporabo knjižnice in informacijskih virov, spoznavajo strategije za
pridobivanje informacij in razreševanja problemov, spoznavajo in uporabljajo različne vrste
publikacij, lokacijo in organizacijo informacij ter informacijsko tehnologijo kot pomembno
orodje pri pridobivanju informacij.
S pomočjo specifičnih ciljev dijaki pri KIZ-u:
-

Prepoznajo informacijsko potrebo in jo opredelijo (določijo vprašanje, predmet
raziskovanja in izhodišče obravnave, določijo ključne besede, oblikujejo hipoteze).

-

Znajo uporabljati različne vire in strategije informacijskega poizvedovanja (določijo
možne lokacije, dosegljivost in pomembnost informacij, spoznajo različnost,
multikulturnost in interdisciplinarnost informacijskih virov, z izborom poizvedovalne
strategije in uporabo ključnih besed pridobijo ustrezno gradivo, z branjem, poslušanjem,
opazovanjem, beleženjem izberejo potrebne informacije).

-

Ovrednotijo informacije (informacijo ocenijo po zunanjih in notranjih kriterijih),
določijo natančnost, zanesljivost in veljavnost informacij, prepoznajo dejstva, mnenja in
stališča in oblikujejo nove informacije da nadomestijo napačne, če je to potrebno.
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-

Znajo uporabljati informacije (določijo ustrezno obliko glede na namen - govorna, pisna,
multimedijska predstavitev, uporabljajo opombe, citirajo vire in izdelajo bibliografijo).

-

Uporabljajo ustrezne elemente za ocenjevanje raziskovalnega dela glede na obliko
(splošni videz, naslovna stran, kazalo, bibliografija), vsebino (naslov, hipoteze, temeljni
dokazi, logični razvoj, vsebinske izjave, načrt predstavitve), stil (izbor besed, struktura
stavkov, odstavkov, prehodov, pravopis, ločila), raziskave (kvaliteta, kvantiteta,
veljavnost virov, uporaba citatov, uporaba razlag in interpretacija).
Dijaki pridobijo z informacijskim opismenjevanjem znanja za samostojno pridobivanje

in uporabo informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju, ne glede na to, katero
stopnjo izobraževanja bodo končali.

4.1.3 Učenje COBISS/OPAC-a v okviru KIZ-a
V prejšnjem poglavju smo omenili, da je KIZ opredeljen v ciljih in vsebinah
Kurikula (2008). Nekatere vsebine KIZ-a se nanašajo na učenje COBISS/OPAC-a, ki ga
izvaja knjižničar samostojno ali pri medpredmetnem povezovanju. S pomočjo teh znanj
razvijajo dijaki sposobnosti in veščine za samostojno uporabo online knjižničnega kataloga.
V preglednici 1 so predstavljeni primeri ciljev in vsebin iz Kurikula (2008), ki se
nanašajo na učenje COBISS/OPAC-a.
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Preglednica 1: Pregled ciljev in vsebin iz kurikula KIZ-a
SPECIFIČNI CILJI
Dijaki:
LOČIJO IN UPORABLJAJO ONLINE
KATALOGE KNJIŽNIC, REFERENČNI
SERVIS
 razlikujejo vrste knjižnic v sistemu
COBISS in jih znajo uporabljati
 dostopajo online do vzajemnega
kataloga in lokalnih katalogov knjižnic



spoznajo specializirane informacijske
službe in jih znajo uporabljati

Dijaki:
LOČIJO IN IZBEREJO PRIMERNO
ISKANJE IN INFORMACIJSKE VIRE
GLEDE NA INFORMACIJSKO
POTREBO
 uporabljajo ustrezno iskalno zahtevo za
konkretno informacijsko vprašanje
 ločijo iskanje znanega gradiva od iskanja
na temo
 razumejo razliko med poizvedovanjem
in brskanjem

VSEBINE
VRSTE KNJIŽNIC
BAZE PODATKOV
REFERENČNI SERVIS
 šolske knjižnice
 splošne knjižnice
 visokošolske knjižnice
 specialne knjižnice
 narodna knjižnica
 druge baze podatkov
 referenčni servis "Vprašaj knjižničarja"
 storitev Moja Knjižnica
VRSTE ISKANJA
ORGANIZACIJA INFORMACIJ
INFORMACIJSKI VIRI


osnovno, izbirno, ukazno iskanje



iskanje po avtorju, naslovu, predmetnih
oznakah



ločijo in znajo uporabljati primarne in
sekundarne informacijske vire




zbirke s celotnimi besedili
bibliografske zbirke podatkov: vzajemni
katalog, lokalni katalogi, tuji katalogi,
bibliografije



znajo vire primerno izbrati, samostojno
uporabiti in navajati





rezultati iskanja
bibliografski zapisi
ključne besede, citiranje, navajanje virov

Dijaki:
INFORMACIJSKI VIR IZBEREJO GLEDE
NA HITROST, NATANČNOST,
NAZORNOST POSREDOVANJA
INFORMACIJE
 znajo uporabljati bibliografske podatke o
publikaciji za ustrezen izbor
informacijskega vira
 razumejo in uporabljajo bibliografske
podatke za iskanje literature in namen
citiranja

VRSTE INFORMACIJSKIIH VIROV PO
OBLIKI, NAMEMBNOSTI IN VSEBINI



bibliografski podatki
avtorske pravice



značnica, geslo, UDK vrstilec…
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4.1.4 Primer dobre prakse učenja COBISS/OPAC-a v srednji šoli
V preglednici 2 je predstavljen primer informacijskega opismenjevanja na
Ekonomski šoli Celje v izvedbi knjižničarke Simone Rap. Podlaga za informacijsko
opismenjevanje je letna priprava KIZ-a, ki je izdelana na podlagi Kurikula (2008). Poudarek
je na tistih vsebinah in ciljih, ki se nanašajo na učenje COBISS/OPAC-a.
Preglednica 2: Primeri vsebin in ciljev iz letne priprave
VSEBINA
Osnovni pojmi in funkcije
COBISS/OPAC-a

CILJI/DIJAKI SPOZNAJO
- kaj je COBISS/OPAC
- uporabniški vmesnik COBISS/OPAC-a

Segmenti v COBISS/OPAC-u

- baze podatkov
- iskanje
- pregled zadetkov
- storitev Moja knjižnica
- referenčni servis »Vprašaj knjižničarja

Baze podatkov v COBISS/OPAC-u

- vzajemno bazo podatkov
- lokalne baze podatkov
- druge baze podatkov

Načini iskanja:
- osnovno
- izbirno
- ukazno

- različne načine iskanja
- samostojno uporabljajo različne
načine iskanja, s poudarkom na
osnovnem in izbirnem iskanju
- znajo poiskati točno
določeno gradivo po avtorju,
naslovu ali gradivo s pomočjo
ključnih besed v vzajemnem in/ali
lokalnem katalogu knjižnice

Iskalni obrazci
Iskalni podatki
Iskalni operatorji:
- AND
- OR
- NOT

- pomen različnih iskalnih operatorjev
- vrstni red izvajanja le-teh
- samostojno uporabljajo različne
iskalne operatorje pri izbirnem iskanju
(in ukaznem iskanju)

Storitev Moja knjižnica

- funkcije storitve Moje knjižnice
- postopek prijave
- postopek medknjižnične izposoje
- postopek rezervacije
- samostojno uporabljajo storitev
- funkcije servisa »Vprašaj knjižničarja«
- postopek prijave v referenčni servis
- samostojno uporabljajo referenčni
servis

Referenčna servis »Vprašaj
knjižničarja«
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V nadaljevanju so predstavljene dejavnosti knjižničarke in cilji, ki jih želimo doseči
pri učenju COBISS/OPAC-a (primeri dobre prakse knjižničarke Simone Rap):
1. Baze podatkov v COBISS/OPAC
Knjižničarka našteje in predstavi glavne značilnosti baz podatkov, načine dostopa do
vzajemne baze in lokalnih baz knjižnic ter razliko med iskanjem v posameznih bazah, pri
čemer poudari, da:
-

V bazah podatkov dostopamo do podatkov o statusu gradiva (prosto, izposojeno,
rezervirano) in do podatkov o lokaciji gradiva.

-

V vzajemni bazi iščemo tedaj, ko nas zanima, v katerih knjižnicah je gradivo, ki ga
potrebujemo.

-

Po lokalnih bazah iščemo gradivo v točno določeni knjižnici, ponavadi tisti, katere člani
smo. Če gradiva v matični knjižnici ne najdemo ali če trenutno ni na razpolago, običajno
nadaljujemo z iskanjem v vzajemni bazi podatkov COBISS.SI, kjer si lahko gradivo
izposodimo v določeni knjižnici z medknjižnično izposojo.
Dijaki samostojno dostopajo do posameznih baz podatkov, predvsem do vzajemne

bibliografske-kataložne baze in lokalnih baz (npr. osrednje splošne knjižnice in šolske
knjižnice). Postopki za dostopanje so prikazani v učnem listu 1 in 2.
Učni list 1: Dostopanje do vzajemne baze podatkov

Primer: Dostopanje do vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov.
Postopek
1. V sistemu COBISS.SI kliknemo na povezavo Vstopite v
COBISS/OPAC.
2. V zavihku Baze podatkov kliknemo na povezavo COBIB.SI.
Odpre se (privzeti) obrazec za izbirno iskanje po vzajemni bibliografskokataložni bazi podatkov.
3. Z aktiviranjem zavihka Osnovno odpremo obrazec za osnovno iskanje.
COBISS/OPAC si to nastavitev zapomni in jo prevzame za privzeto,
dokler ne spremenimo nastavitve.
Opomba: Ime izbrane baze podatkov je vedno navedeno nad iskalnim obrazcem.
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Učni list 2: Dostopanje do lokalne baze šolske knjižnice
Primer: Dostopanje do lokalne baze podatkov šolske knjižnice Ekonomske šole
Celje.
Postopek
1. V seznamu lokalne baze podatkov izberemo povezavo Šolske knjižnice.
Izpiše se seznam vrst šolskih knjižnic.
2. V seznamu vrst šolskih knjižnic izberemo povezavo srednješolske
in višješolske knjižnice.
Izpiše se seznam srednješolskih in višješolskih knjižnic, ki so vključene
v sistem COBISS.
3. V seznamu srednješolskih knjižnic izberemo povezavo Ekonomska šola
Celje.
Odpre se obrazec za izbirno iskanje po lokalni bazi podatkov šolske knjižnice
Ekonomska šola Celje.
Opomba: Z aktiviranjem zavihka Osnovno izberemo nastavitev osnovnega iskanja
po lokalni bazi te knjižnice.

Slika 15: Seznam srednješolskih in višješolskih knjižnic - izberemo povezavo
Ekonomska šola Celje
2. Iskanje v COBISS/OPAC
Pri načinih iskanja predstavi knjižničarka osnovno, izbirno in ukazno iskanje. Dijaki
se seznanijo z naslednjimi terminološkimi izrazi:
- iskalni podatek,
- iskalni izraz,
- iskalni operatorji,
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- iskalno okno/obrazec.
Iskalni podatek sestoji iz oznake za vrsto podatka (Avtor, Naslov, Založba, Leto
izida, Ključne besede…) ter podatka (Ime avtorja, Naslov dela, Ime založbe, Leto izida
publikacije…).
Primer:
Avtor: Cankar, Ivan
Podatek lahko sestavlja beseda ali zaporedje (več) besed naravnega jezika (primer:
prekmurska domača hrana), število (npr. letnica 1984), zaporedje črk, zaporedje številk in
posebnih znakov (npr. kemijski znaki). Podatke lahko pišemo z velikimi ali malimi črkami.
Primer:
Zapisi besede: Slovenija, SLOVENIJA in slovenija
so za iskanje enakovredni.
Iskalni izraz je iskalni podatek, ki določa eno od lastnosti iskanega predmeta (npr.
avtor: Ivan Cankar). Pomembno je, da oblikujemo iskalni izraz (nabor podatkov) tako, da
vsebuje tiste podatke, ki omogočajo razlikovanje iskanega gradiva od drugega gradiva, torej,
da je na osnovi uporabljenih podatkov v iskalni zahtevi neko gradivo mogoče razlikovati od
drugega gradiva. Če želimo iskati z dvema ali več iskalnimi podatki, le te povežemo z
iskalnimi operatorji (npr. avtor: Cankar IN naslov: …).
Iskalne podatke vnesemo v procesu iskanja v iskalno okno/obrazec. Glede na vrsto
iskanja ločimo različne oblike iskalnih obrazcev. Hitremu iskanju je namenjen iskalni
obrazec s privzetimi vrstami podatkov in privzetim odnosom in med podatki. Pri naprednem
iskanju lahko nastavimo v iskalnem obrazcu vrste podatkov in odnose med iskalnimi podatki
z iskalnimi operatorji. Pri ukaznem iskanju vnašamo iskalne izraze v iskalni obrazec v
nedeljeni obliki.
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Učni list 3: Osnovno iskanje

Primer: Iskanje zapisov z osnovnim iskanjem za knjige Primoža Suhodolčana
in pregled podatkov o zalogah po knjižnicah.
Namig: V obrazec za osnovno iskanje vpišemo iskalno zahtevo za knjige
Primoža Suhodolčana.
Postopek
1. Odpremo obrazec za osnovno iskanje.
2. V iskalno okno vpišemo iskalno zahtevo
primož suhodolčan
3. V spustnem seznamu za vrsto gradiva izberemo
knjige.
4. V spustnem seznamu za jezik izberemo
slovenski.
5. Kliknemo na povezavo Poišči.
Odpre se seznam zapisov za knjige Primoža Suhodolčana.
Kliknemo na posamezen zapis in pregledamo podatke o zalogah po knjižnicah
za izbran zapis.

Slika 16: Primer osnovnega iskanja za knjige Primoža Suhodolčana
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Učni list 4: Izbirno iskanje

Primer: Iskanje zapisov z izbirnim iskanjem o pasmah psov za knjige v
slovenskem jeziku.
Postopek
1. Odpremo obrazec za izbirno iskanje.
2. V iskalna okna vpišemo iskalne zahteve:
Ključne besede: psi
Ključne besede: pasme
3. Iskalni okni z oznakama Ključne besede sta povezani s
privzetim iskalnim operatorjem IN.
4. V spustnem seznamu za vrsto gradiva izberemo
knjige.
5. V spustnem seznamu za jezik izberemo
slovenski.
Kliknemo na povezavo Poišči.

Slika 17: Primer izbirnega iskanja po ključnih besedah za pasme psov
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3. Uporaba Boolovih operatorjev
Knjižničarka predstavi vrste in lastnosti Boolovih operatorjev pri izbirnem in
ukaznem iskanju:
-

AND/IN - odnos in določa odnos in med iskalnima podatkoma (v iskalnem zapisu

morata biti oba iskalna podatka).
-

OR - odnos ali določa odnos ali med iskalnima podatkoma (v iskalnem zapisu

mora biti vsaj en od obeh iskalnih podatkov).
-

AND NOT (velikokrat se uporablja samo NOT) - odnos in ne določa odnos in ne

med iskalnima podatkoma (v iskalnem zapisu mora biti prvi iskalni podatek, drugi pa ne).
Dijaki samostojno iščejo v izbirnem in ukaznem načinu s pomočjo Boolovih
operatorjev. Postopki so prikazani v učnem listu 5 in 6.
Učni list 5: Uporaba Boolovih operatorjev pri izbirnem iskanju

Primer: Iskanje zapisov z izbirnim iskanjem za dramo Williama Shakespeara,
Romeo in Julija v slovenskem jeziku.
Namig: V obrazec za izbirno iskanje vpišemo iskalno zahtevo za dramo
Williama Shakespeara, Romeo in Julija.
Postopek
1. Odpremo obrazec za izbirno iskanje.
2. V iskalna okna vpišemo iskalne zahteve:
Avtor:Shakespeare* ali shakespeare* ali Shakespeare, William ali
shakespeare, william
Naslov:Romeo in Julija ali romeo in julija ali Romeo* ali romeo*
Ključne besede:drama
3. Iskalna okna z oznakami Avtor, Naslov in Ključne besede povežemo z
iskalnim operatorjem ALI.
4. V spustnem seznamu za vrsto gradiva izberemo
knjige.
5. V spustnem seznamu za jezik izberemo
slovenski.
Kliknemo na povezavo Poišči.
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Slika 18: Primer izbirnega iskanja za dramo Williama Shakespeara, Romeo in Julija
Učni list 6: Uporaba Boolovih operatorjev pri ukaznem iskanju

Primer: Iskanje zapisov z ukaznim iskanjem za črtice Ivana Cankarja.
Namig: V obrazec za ukazno iskanje vpišemo iskalno zahtevo za črtice Ivana
Cankarja.
Postopek
1. Odpremo obrazec za ukazno iskanje.
2. V iskalno okno vpišemo iskalni izraz
AU= CANKAR* AND KW= ČRTICE
3. V spustnem seznamu za Izbor zapisov izberemo
knjige.
Kliknemo na povezavo Poišči.

Slika 19: Primer ukaznega iskanja za črtice Ivana Cankarja
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4. Storitev Moja knjižnica
Knjižničarka predstavi storitev Moja knjižnica, ki omogoča prijavo v osebno stran
člana knjižnice ter pogoje za uporabo (potrebujemo uporabniško ime in geslo). Dijaki
spoznajo postopek prijave, rezervacije in medknjižnične izposoje.
Učni list 7: Uporaba storitve Moja knjižnica

Primer: Prijava v storitev Moja knjižnica.
Postopek
1. Aktiviramo povezavo Moja knjižnica (COBISSS/OPAC).
2. Izpolnimo obrazec Moja knjižnica – prijava.
3. Aktiviramo tipko VSTOPI.

5. Referenčni servis »Vprašaj knjižničarja«
Knjižničarka predstavi storitev referenčnega servisa »Vprašaj knjižničarja«, pri
čemer poudari razliko med klepetom in e-pošto.

Učni list 8: Referenčni servis »Vprašaj knjižničarja«

Primer: Uporaba storitve referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja s pomočjo
klepeta.
Postopek
1. Aktiviramo povezavo
2. Aktiviramo povezavo za odpiranje obrazca klepet.
3. Izpolnimo obrazec s potrebnimi podatki.
Aktiviramo povezavo KLEPET.
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5 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
5.1 RAZISKAVE OPAC-ov
Značilnost OPAC-ov bi naj bila predvsem »prijaznost«, enostavnost ter razumljivost.
Vendar pa opozarjajo mnogi avtorji na pomanjkljivosti in težave, s katerimi se srečujejo
uporabniki online knjižničnih katalogov. Zasledimo lahko kritike na račun težke uporabe,
iskanja po vsebini, o skopih zapisih ter kritike, da OPAC-i ne upoštevajo uporabnikovih
modelov iskanja. Z namenom izboljšanja uporabe katalogov so bile narejene številne
raziskave, vendar so spremembe v smeri izboljšav počasne, veliko jih je še tudi
neuresničenih.
Borgmanova (1986) je objavila članek glede uporabe katalogov, ki so za uporabnike
neprijazni. Ugotovila je, da se po desetih letih njihova uporaba ni bistveno izboljšala. Prišlo
je sicer do preprostejšega vnosa iskalne zahteve, do prijaznejših prikazov, medtem ko se
temeljne funkcije v zadnjih dveh desetletjih niso spremenile. Bistvena slabost katalogov je
tudi neprilagoditev vmesnikov dejanskemu načinu poizvedovanja uporabnikom.
Jurjovec (1999) meni, da uporabniki ne najdejo zapisa, če se iskalne zahteve ne
ujemajo z iskalnimi polji v indeksih. Težavo lahko povzroči tudi preveč najdenih zapisov,
kar uporabnike odvrne od pregledovanja. V nekaterih primerih pa najde sistem nepovezane
ali nepomembne zapise, ker ni kontrole istih ali pomensko različnih besed (npr. prst lahko
pomeni prst na roki ali drugi termin za zemljo). Uporabniki ne najdejo vseh zapisov ali
relevantnih zapisov, če pri iskalnih zahtevah iščejo po ožjih ali širših pojmih ali če se iskalna
zahteva razlikuje od pojmov v indeksih. Avtor raziskave ugotavlja, da uporaba knjižničnih
katalogov za uporabnike ni najbolj enostavna.
Bates (2003) meni, da imajo uporabniki pri uporabi spletnih katalogov velikokrat
težave z izboljšanjem rezultatov, pri iskanju pravega iskalnega izraza, poznavanju vsebine
spletnih katalogov, predmetnem iskanju ter pri širjenju oz. ožanju iskalnih zahtev. Ponavadi
uporabljajo osnovno iskanje, zanemarjajo pa napredno iskanje ter uporabo raznih znakov,
npr. Boolovih operatorjev.
Po mnenju Merčunove in Žumrove (2008) je iskanje po vsebini najpogostejša vrsta
iskanja v OPAC-ih, ki pa je za uporabnike težavna, ker ponavadi ne uporabljajo kontroliranih
slovarjev, temveč prakticirajo strategijo poskusov in napak. Zato da iskanje po vsebini
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ponavadi največ poizvedb z nič rezultati. Avtorici raziskave sta ugotovili, da so
najpogostejše težave pri uporabi online katalogov povezane z nerazumevanjem Boolove
logike, saj le-ta ne predstavlja modela vedenja uporabnikov pri iskanju informacij. Novotny
(2004) meni, da uporablja večina uporabnikov iskanje v naravnem jeziku s ključnimi
besedami in besednimi zvezami, ki jih vpišejo v eno iskalno okno, za njihovo povezovanje
pa ne uporabljajo operatorjev. Merčunova (2007) nadalje ugotavlja, da uporabniki
pričakujejo, da bodo delovali online katalogi na podoben način kot spletni iskalniki. Vendar
se pri oblikovanju iskalne zahteve pogosto soočajo s težavami, kot je ubeseditev
informacijske potrebe, izbira pravega iskalnega pojma ali njihova pretvorba v iskalno
zahtevo.
Merčunova in Žumrova (2008) sta opozorili na pomanjkljivost izpisa zadetkov in
(ne)možnost navigacije med njimi. Zaradi uporabe spleta uporabniki pričakujejo, da bodo
zadetki urejeni po relevantnosti (prvi zadetki najbolj relevantni), kar pa vsi online katalogi
še ne omogočajo. Izpis rezultatov je sicer izboljšan z združevanjem rezultatov v sklope in
fasete, npr. glede na UDK, predmetne oznake, jezik. Večjo uporabnost kataloga bi lahko
dosegli z vključevanjem naslovnic, povzetkov, odlomkov, anotacij ter s sodelovanjem
uporabnikov pri ustvarjanju vsebin ter medsebojni komunikaciji in povezovanju
uporabnikov. K interaktivnosti bi dodatno pripomoglo dodajanje kritik, komentarjev, ocen,
priporočilnih seznamov in oznak (angl. Tags).
Značilnost OPAC-ov je tudi pomanjkljivo brskanje, čeprav je brskanje za uporabnika
bolj naraven in učinkovit način iskanja. Hildreth je že leta 1995 napovedal, da bi moral
vmesnik že na samem začetku omogočiti iskanje z odkrivanjem, prepoznavanjem in
raziskovanjem (browse/explore model). Značilno je, da iskalno zahtevo ponavadi
oblikujemo postopoma, saj se pogosto pojavljajo problemi, kot so izbira pravih ključnih
besed (ki so tudi v zapisih), ter njihova pretvorba v iskalno zahtevo, saj mora imeti uporabnik
znanje o zgradbi, uporabi in delovanju kataloga.
Kar nekaj avtorjev se je ukvarjalo z raziskavami interakcije otrok pri uporabi
računalniških katalogov. Edmonds in drugi (1990), Borgmanova in drugi (1990), Solomon
(1993), Moore in George (1991) so ugotovili, da imajo otroci pogoste težave pri uporabi
računalniških katalogov, predvsem ko želijo poiskati konkretne informacije. Največkrat
naletijo na težave pri črkovanju, tipkanju, presledkih, postavljanju ločil, imajo težave s
slovnico, iskalnimi strategijami, geslovnikom, klasifikacijsko shemo in postavitvijo gradiva.
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Cooperjeva (1996) meni, da so OPAC-i preveč prirejeni za odrasle, za otroke pa ne najbolj.
Za otroke je namreč značilno, da ne uporabljajo metod poizvedovanja, ki jih uporabljajo
odrasli. Vendar pa lahko zapišemo, da se novejši katalogi že razvijajo v tej smeri, saj
uporabljajo za komunikacijsko orodje ikone, simbole in barve, ki jih je kot nujen pripomoček
v računalniških katalogih omenjala Cooperjeva že leta 1996.
Na podlagi številnih raziskav lahko strnemo ugotovitve, da online knjižnični katalogi še
zmeraj zaostajajo za sodobnimi trendi na spletu. Že samo iskanje v Googlu je enostavnejše
in ponudi povratno informacijo v obliki bolj ali manj relevantnih zadetkov. Za uporabnike
so informacije, ki jih dobijo na spletu, bolj informativne, tudi zato, ker so lahko posamezne
informacije v knjigah zastarele ali napačne. Zaradi enostavnega poizvedovanja, uporabniki
velikokrat uporabljajo splet ali pa ga uporabijo predhodno, za lažje kasnejše iskanje po
online knjižničnem katalogu (Merčun in Žumer, 2008).
Dejstvo je, da razvoj spleta in njegova uporaba spreminja mentalne modele uporabnikov
in vedenje pri uporabi le teh ter posledično njihova pričakovanja pri uporabi online
knjižničnih katalogov (Yu in Young, 2004). Pričakovanja uporabnikov še dodatno spreminja
novi trend spleta 2.0. Če želijo online knjižnični katalogi v novem trendu enakovredno
sodelovati, morajo temu slediti.

5.2 RAZISKAVE COBISS/OPAC-a
Merčuna (2007) je opravila obsežno ekspertno študijo, v kateri je primerjala prisotnost
in izvedbo 43 izbranih funkcij med Amazonom in šestimi knjižničnimi katalogi, med njimi
tudi COBISS. Za slednjega je ugotovila, da ima pet iskalnih polj in tri omejevalna polja pri
enostavnem iskanju, nima pa hitrega iskalnega okna na vseh podstraneh. Sistem ne omogoča
začetka iskanja z brskanjem, ne nudi predlogov črkovanja, nima avtomatskega popravljanja
črkovanja in ne omogoča iskanja po celotnih besedilih. Imajo pa uporabniki možnost iskanja
z uporabo Boolovih operatorjev.
Izpis zadetkov in navigacija v COBISS/OPAC-u ne omogočata rangiranja po
relevantnosti, združevanja v skupine ter fasetne in bresdcrums navigacije. Zapisi ne
vključujejo naslovnic publikacij, kritik, odlomkov in polnih besedil. V omejenem obsegu so
vključeni povzetki, anotacije, kazala in predlogi za nadaljne iskanje. Prav tako ni najbolj
popularnih in priporočilnih seznamov, vključeni pa so seznami najbolj branih knjig.
Uporabniki ne morejo dodajati kritik, ocen, komentarjev, novih vsebin in priporočil za
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iskanje. Katalog ne vključuje foruma in blogov, čeprav sta obe obliki komunikacije na spletu
med uporabniki zelo uporabni. Komunikacija je v sistemu omogočena s pomočjo
referenčnega servisa "Vprašaj knjižničarja". Nekatere pomanjkljivosti ima tudi uporabniški
profil, saj ne omogoča stalne prijave v sistem in ne vključuje osebnih podatkov, kar pomeni,
da se mora uporabnik ob vsaki novi uporabi sistema s svojimi podatki vedno znova prijaviti.
Po Merčunovi (2007) lahko povzamemo, da ima COBISS med knjižničnimi katalogi
najbolj kompleksno zasnovano iskanje in najslabšo navigacijo med zadetki. Pomanjkljivost
je tudi v tem, da ne omogoča skoraj nikakršne participacije uporabnikov.

5.3 RAZISKAVE INFORMACIJSKE PISMENOSTI V ŠOLAH
Na podlagi dosedanjih raziskav informacijske pismenosti ugotavljamo, da je bila
večina raziskav informacijske pismenosti opravljena na tercialnem izobraževanju.
Raziskave v osnovnem in srednjem šolstvu so bile usmerjene predvsem na proces iskanja
informacij, t.j. na identifikacijo korakov, ki so jih učenci in dijaki uporabljali pri
poizvedovanju informacij. Več kot raziskav je bilo na temo informacijske pismenosti
predvsem objav različnih avtorjev v smislu, kako bi se morala poučevati informacijska
pismenost in kakšna je pri tem vloga šolske knjižnice.
Izpostaviti velja, da je pričela Švedska z raziskavami informacijske pismenosti v
drugi polovici prejšnjega stoletja. Na podlagi nekajletne raziskave so ob sodelovanju
knjižničarjev in učiteljev oblikovali navodila za učenje knjižničnih znanj (Virkus, 2003).
Podobno se je zgodilo tudi v Italiji, Španiji in ZDA. Raziskave informacijske pismenosti so
pripomogle k njenemu načrtovanju, ki se je zgodil najprej v visokošolskih knjižnicah, tem
so sledile še šolske in splošne knjižnice.
Na področju sekundarnega izobraževanja velja opozoriti na raziskavo, ki je bila
opravljena v Veliki Britaniji (Merchant in Hepworth, 2002). Ugotavljali so informacijsko
pismenost učiteljev in dijakov na dveh gimnazijah. Raziskava je pokazala, da je večina
učiteljev informacijsko pismena, vendar tega znanja niso učinkovito posredovali na učence.
Izkazalo se je, da informacijska pismenost pri učiteljih ni toliko rezultat njihovega
formalnega izobraževanja, temveč izhaja iz osebnih interesov za poznavanje informacijske
pismenosti zaradi posredovanja teh znanj na učence. Raziskava je pokazala, da so dijaki
sposobni poiskati informacije v različnih virih, vendar pa imajo premalo razvite kognitivne
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spretnosti, ki so pri informacijskem opismenjevanju zelo pomembne. Raziskavam
informacijske pismenosti so namenile veliko pozornosti tudi druge evropske države.
Novejše raziskave informacijske pismenosti se ukvarjajo z vplivi šolske knjižnice na
učenje učencev. Obsežna raziskava na to temo je bila opravljena v Združenih državah
Amerike (Todd, 2004). Ugotovili so, da ima šolska knjižnica velik vpliv na pridobivanje
informacij, uporabo informacij, na branje, pridobivanje novega znanja ter samostojno
učenje. Knjižnice bi naj imele največji vpliv v osnovni šoli, ki pa se z učenčevim nadaljnjim
izobraževanjem zmanjšuje.
Verličeva (2004) je ugotovila, da vpliva šolska knjižnica na boljše bralne in učne
dosežke učencev. K boljšim rezultatom na testih pripomore tudi šolski knjižničar. Nadalje
ugotavlja, da so učni rezultati premosorazmerno povezani z odprtostjo knjižnice, s
sodelovanjem knjižničarja in učitelja ter z informacijskim opismenjevanjem za uporabo
knjižnice in informacij. K boljšim rezultatom pripomore tudi promocija knjižnice. Podobno
sta ugotovila Smith in Hepworth (2005), saj učenci menijo, da je knjižničarjeva pomoč zanje
zelo pomembna. V raziskavi so celo izrazili skrb zaradi pomanjkanja pomoči in podpore
med raziskovalnim delom.
Podgorškova (2008) opozarja na pomembnost medpredmetnega povezovanja
knjižničarjev in učiteljev. Meni, da bi morali oboji nameniti več ur vsebinam KIZ-a, saj
lahko učenci le tako pridobijo več uporabnih znanj o knjižnici in virih. V raziskavi je
ugotovila, da si na šolah, kjer imajo učenci na razpolago več ur knjižničnih znanj, izposodijo
več gradiva v primerjavi z učenci, ki imajo manj KIZ-a.
Izsledke raziskav informacijske pismenosti lahko strnemo v ugotovitev, da šolske
knjižnice s programom knjižničnih znanj povečujejo znanje in motivacijo učencev za
uporabo informacijskih virov, s katerimi bodo uspešneje uresničevali zastavljene šolske
cilje.
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6 RAZISKOVALNA METODA
6.1 RAZISKOVALNI PROBLEM
Šolske knjižnice imajo pomembno vlogo pri razvijanju informacijske pismenosti pri
učencih in dijakih. Z organiziranostjo in dostopnostjo različnih informacijskih virov nudijo
učno okolje za delo z viri in pripomorejo k zadovoljevanju informacijskih potreb. Za načrtno
izvajanje

programa

informacijskega

opismenjevanja

služi

program

knjižnično-

informacijskih znanj (KIZ), ki postavlja šolsko knjižnico na enakovredno mesto v vzgojnoizobraževalnem procesu.
Informacijska znanja, ki bi jih naj dijaki s programom KIZ-a dosegli, določa le-ta
precej ohlapno. Kot tak dopušča knjižničarjem in učiteljem prosto pot pri izbiri vsebin, v
obsegu izvajanja in tudi pri učenju COBISS/OPAC-a, čeprav bi naj dosegli dijaki enako
raven knjižničnih znanj ob koncu kateregakoli srednješolskega izobraževanja. Do razlik
prihaja tudi v načinih izvajanja. Nekateri knjižničarji izvajajo KIZ kot samostojen predmet
v okviru interesnih dejavnosti, nekateri skupaj z učitelji pri medpredmetnem povezovanju,
ponekod pa v obliki nadomeščanj. Poleg tega vstopajo dijaki v srednjo šolo z različnimi
predznanji knjižnične pismenosti iz osnovne šole in knjižničarji pri KIZ-u teh znanj
ponavadi ne upoštevajo.

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE
V magistrskem delu smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Ali izvajajo knjižničarji KIZ in učenje COBIS/OPAC-a v vseh izobraževalnih
programih?
2. Ali pridejo dijaki v srednje šole z različnimi predhodnimi znanji o COBISS/OPAC-u
in če knjižničarji upoštevajo različna predznanja?
3. Ali prihaja do razlik pri učenju COBISS/OPAC-a med gimnazijci in ostalimi dijaki?
4. Katere segmente COBISS/OPAC-a spoznajo dijaki?
5. S kakšnimi težavami se soočajo dijaki pri uporabi COBISS/OPAC-a?
6. Ali je na razpolago dovolj ur za učenje COBISS/OPAC-a?
7. Kdaj je najprimernejši čas za učenje COBISS/OPAC-a?
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V raziskavi smo preverjali naslednje hipoteze:
H1: KIZ je sestavni del šolskega kurikula, zato ga izvajajo knjižničarji v gimnazijskih in
negimnazijskih programih.
H2: V gimnazijskih programih namenijo knjižničarji več ur učenju COBISS/OPAC-a v
primerjavi s knjižničarji na srednjih strokovnih in poklicnih šolah.
H3: Dijaki pridejo v srednje šole z različnimi predznanji informacijske pismenosti in o
uporabi COBISS/OPAC-a.
H4: Knjižničarji ne upoštevajo različnih predhodnih znanj o uporabi COBISS/OPAC-a.
H5: Gimnazijci spoznajo v okviru KIZ-a več segmentov uporabe COBISS-a.
H6: Dijaki se srečujejo pri uporabi COBISS-a z najrazličnejšimi težavami.
H7: Gimnazijci imajo manj težav pri uporabi v primerjavi z vrstniki v strokovnih in
poklicnih šolah.
H8: Knjižničarji in dijaki so mnenja, da je najprimernejši čas za učenje COBISS/OPAC-a v
osnovnošolskem izobraževanju.

6.3 ANKETNI VPRAŠALNIK
Podatke smo zbrali s pomočjo anketne metode, ki je največkrat uporabljena metoda
zbiranja podatkov v družbenih vedah. Anketna metoda omogoča pisno zbiranje
kvantitativnih podatkov o stališčih in mišljenjih anketirancev, s katero zberemo večje število
podatkov v relativno kratkem času (Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski
znanosti in knjigarstvu, 2005).
Z anketno metodo zbiramo podatke s pomočjo postavljanja vprašanj na različne
načine; v obliki intervjuja, ankete (anketnega vprašalnika) in testa. Za zbiranje podatkov o
učenju COBISS/OPAC-a na srednjih šolah se nam je zdel najprimernejši anketni vprašalnik,
s pomočjo katerega smo anketirali dovolj velik naključen vzorec, da smo lahko posplošili
ugotovitve na celotno populacijo. Podatke smo obdelali s pomočjo statističnih metod v
računalniškem programu Microsoft Excel. Rezultate smo prikazali s pomočjo deskriptivne
statistike tabelarično in grafično v frekvenčnih in odstotnih vrednostih. Rezultate smo
interpretirali z ugotovitvami in sklepi.
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Za potrebe raziskave smo pripravili dva anketna vprašalnika:
-

anketni vprašalnik za knjižničarje srednjih šol (Priloga 1) in

-

anketni vprašalnik za dijake (Priloga 2).
V vprašalniku smo oblikovali enostavna, razumljiva in nesugestivna vprašanja s

splošno znanimi pojmi za dijake in knjižničarje. Pri dijakih je vseboval anketni vprašalnik
petnajst, pri knjižničarjih pa sedemnajst vprašanj. Prevladovala so vprašanja zaprtega tipa,
nekaj pa je bilo vprašanj odprtega tipa. Pri obeh skupinah anketirancev so bila vprašanja
identična, le da so knjižničarji odgovarjali na dodatno vprašanje o številu ur učenja
COBISS/OPAC-a v posameznem letniku srednješolskega izobraževanja in na vprašanje, če
upoštevajo predhodna znanja, ki so jih pridobili dijaki v osnovni šoli.
Vprašanja lahko razdelimo v tri sklope:
1. sklop A – izvajanje KIZ-a in učenje COBISS/OPAC-a v okviru KIZ-a – obsega osem
vprašanj pri knjižničarjih in šest vprašanj pri dijakih. Anketiraci so odgovarjali na
vprašanja o izvajanju KIZ-a na šoli, o učenju COBISS/OPAC-a v okviru KIZ-a, o
številu ur in načinih učenja ter o predhodnih znanjih dijakov.
2. sklop B – spoznavanje različnih segmentov COBISS/OPAC-a – obsega štiri vprašanja
o poznavanju in učenju segmentov: baz podatkov, načinih iskanja ter vrstah zapisov v
COBISS/OPAC-u.
3. sklop C – izkušnje o uporabi in mnenje o učenju COBISS/OPAC-a – obsega pet vprašanj
o izkušnjah, težavah in morebitni pomoči knjižničarja pri uporabi COBIS/OPAC-a med
dijaki. Anketiranci so opredelili svoje mnenje o primernosti učenja v osnovni oz. srednji
šoli, o zadostnem številu ur in o predlogih v zvezi z učenjem COBISS-a.
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6.4 VZOREC UPORABNIKOV
Vzorec uporabnikov so predstavljali knjižničarji srednjih šol iz celotne Slovenije in
dijaki iz gimnazij ter srednjih strokovnih in poklicnih šoli iz pretežno celjske regije:
Gimnazije Celje Center, 1. gimnazije Celje, Ekonomske šola Celje, Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, Šolskega centra Celje ter Srednje šole Slovenska Bistrica. Za
izbiro dveh skupin anketirancev, knjižničarjev in dijakov iz različnih srednješolskih
programov, smo se odločili na podlagi izhodišč raziskovalne problema, da obstajajo razlike
pri poučevanju KIZ-a med različnimi izobraževalnimi programi in posledično pri učenju za
uporabo COBISS/OPAC-a, čeprav kurikulum navaja, da bi morali udeleženci izobraževanja
na neki stopnji (ob koncu srednje šole) doseči enak nivo znanja informacijske pismenosti.
Knjižničarji so odgovarjali na spletno anketo, ki smo jo razposlali na 100
elektronskih naslovov povsem naključno. Z namenom raziskave so bili seznanjeni v
spremnem dopisu elektronske pošte. Knjižničarji so na spletno anketo odgovarjali od junija
do septembra 2014. V vzorec dijakov je bilo vključenih 300 anketirancev, ki so odgovarjali
na (fizični) anketni vprašalnik individualno. Anketiranje je potekalo v maju in juniju 2014
po srednjih šolah. V uvodnem nagovoru so bili dijaki seznanjeni z namenom raziskave. S
sodelovanjem v raziskavi so soglašali.
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7 REZULTATI
1. Odziv anketirancev
Na spletno anketo, ki smo jo razposlali na 100 naključno izbranih spletnih naslovov
srednješolskih knjižničarjev, jih je odgovorilo 61 (61 %). Med dijake je bilo razdeljenih 300
anketnih vprašalnikov, od tega jih je odgovorilo 285 (95 %). Z odzivom na anketiranje smo
zadovoljni, še posebej pri dijakih.
2. Izobraževalni program
Rezultati odgovorov se nanašajo na vprašanje v katerem izobraževalnem programu
se izobražujejo dijaki in v katerem izobraževalnem programu izvajajo knjižničarji KIZ.
Preglednica 3: Izobraževalni program
Knjižničarji

Izobraževalni program

Dijaki

f

%

f

%

1 GIM

37

60,6

127

44,5

2 SSI/SPI

24

39,4

158

55,5

Skupaj

61

100

285

100

Od 61 knjižničarjev jih izvaja KIZ v gimnazijskih programih 60,6 % in 39,4 % v
srednjih strokovnih in poklicnih šolah.
Od 285 anketiranih dijakov jih 44,5 % obiskuje gimnazijski program in 55,5 %
strokovne in poklicne šole.
3. Izvajanje KIZ-a na šolah
Na podlagi pregleda šolske zakonodaje smo ugotovili, da je informacijsko
opismenjevanje sestavni del šolskega kurikuluma, zato bi morali program KIZ-a izvajati v
vseh izobraževalnih programih. Zanimalo nas je, če izvajajo knjižničarji program KIZ-a na
vseh šolah in kaj menijo o tem dijaki, ter če obstajajo razlike med gimnazijci in negimnazijci.
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Slika 20: Izvajanje KIZ-a v različnih izobraževalnih programih
Rezultati povedo, da izvajajo vsi knjižničarji (ne glede na program) ure KIZ-a, ki ga
predvideva kurikulum za šolske knjižnice. Med dijaki je 72,4 % gimnazijcev odgovorilo na
vprašanje pritrdilno, medtem ko jih v strokovnih in poklicnih šolah tako meni le 43,9 %.
Skoraj enak odstotek v obeh izobraževalnih programih, t.j. od 4,7 % do 6,4 %, jih meni, da
se KIZ na šoli ne izvaja. Kar polovica vprašanih dijakov jih v strokovnih in poklicnih šolah
ne ve ali se KIZ na šoli izvaja, medtem ko je takih v gimnazijah četrtina.
4. Vključenost šolske knjižnice v sistem COBISS.SI
COBISS.SI je javno dostopni knjižnični katalog, ki omogoča knjižnicam in končnim
uporabnikom dostop do vzajemne baze podatkov in lokalnih baz podatkov knjižničnega
gradiva vseh sodelujočih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.SI. Na dan 20. 1 2015
je bilo vključenih v sistem COBISS 74 srednješolskih in višješolskih knjižnic.
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Slika 21: Vključenost šolskih knjižnic v sistem COBISS.SI
Iz odgovorov knjižničarjev ugotovimo, da je okoli 90 % srednješolskih knjižnic
vključenih v sistem COBISS.SI in da ni bistvenih razlik med gimnazijskimi knjižnicami in
ostalimi.
Primerjava med gimnazijci in ostalimi srednješolci pokaže, da 77 % gimnazijcev
meni, da je njihova knjižnica vključena v COBISS, medtem ko jih tako meni v srednjih
strokovnih in poklicnih šolah 67,5 % dijakov. Zanemarljivo malo dijakov je odgovorilo, da
njihova knjižnica ni vključena v sistem COBISS.SI. Skoraj tretjina dijakov iz strokovnih in
poklicnih šolah ne ve ali je šolska knjižnica vključena v sistem COBISS.SI, medtem ko je
takih med gimnazijci 17,5 %.
5. Status knjižnice v COBISS.SI
Knjižnica lahko ima v sistemu COBISS.SI status polnopravne ali pridružene članice.
V primeru polnopravnega članska prispeva knjižničar bibliografske zapise v vzajemni
katalog. Pridružene članice pri dodajanju zapisov v lokalni katalog prevzemajo zapise iz
vzajemnega kataloga. Pri tem vprašanju nas je zanimalo, če obstajajo pri šolskih knjižnicah
razlike v statusih članstva glede na vrsto izobraževalnega programa. Na vprašanje so
odgovarjali samo knjižničarji.
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Slika 22: Vključenost šolskih knjižnic v sistem COBISS.SI
Ugotovili smo, da četrtina knjižničarjev v gimnazijah prispeva zapise v vzajemnokataložno bazo COBISS-a, medtem ko v strokovnih in poklicnih šolah le 4,8 %. V
srednješolskih knjižnicah prevladuje prevzemanje zapisov v lokalne kataloge, v gimnazijah
v 75 %, v ostalih programih celo v 95,2 %, kar pomeni, da imajo status pridružene članice.
6. Učenje COBISS/OPAC-a pri KIZ-u
Program KIZ-a načrtuje učenje COBISS/OPAC-a. Zanimalo nas je ali spoznajo
dijaki v okviru KIZ-a tudi učenje COBISS/OPAC-a in če obstajajo razlike med različnimi
izobraževalnimi programi.
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Slika 23: Učenje COBISS/OPAC-a pri KIZ
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Na podlagi analize odgovorov knjižničarjev smo ugotovili, da med različnimi
srednješolskimi izobraževalnimi programi ni razlik v izvajanju učenja COBISS/OPAC-a.
Prav vsi knjižničarji, ne glede na izobraževalni program, so odgovorili, da spoznajo dijaki v
programu KIZ-a uporabo COBISS/OPAC-a.
Rezultati med dijaki nam povedo, da 91,3 % gimnazijcev meni, da v okviru KIZ-a
spoznajo COBISS/OPAC, medtem ko je takih dijakov na srednjih strokovnih in poklicnih
šolah 65,2 %. Zanemarljivo malo gimnazijcev meni, da v okviru KIZ-a uporabe COBISS-a
ne spoznajo, prav tako se med gimnazijci ni nihče opredelil, da sistema COBISS/OPAC-a
ne pozna. V ostalih srednješolskih programih 17,4 % dijakov meni, da v okviru KIZ-a
COBISS/OPAC-a ne spoznajo. V teh programih je tudi več takih (7,2 %), ki
COBISS/OPAC-a sploh ne poznajo.
7. Načini izvajanja COBISS/OPAC-a na srednjih šolah
V šolski praksi se izvaja program KIZ-a in posledično učenje COBISS/OPAC-a na
različne načine. Ponavadi ga izvajajo knjižničarji ali učitelji samostojno ali v obliki
medpredmetne povezave. Zanimalo nas je, na kakšen način se najpogosteje izvaja
COBISS/OPAC in če prihaja do razlik v načinih izvajanja med različnimi izobraževalnimi
programi.
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Slika 24: Načini izvajanja učenja COBISS/OPAC-a
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Primerjava odgovorov med knjižničarji pokaže, da izvajajo na gimnazijah učenje
COBISS/OPAC-a samostojno v 48,6 %, medtem ko na strokovnih in poklicnih šolah v 79,2
%. Medpredmetnega povezovanja (z drugimi učitelji) je več na gimnazijah (35,1 %), na
strokovnih in poklicnih šolah pa le 12,5 %. 16,2 % knjižničarjev v gimnazijah meni, da se
izvaja učenje COBISS/OPAC-a še na druge načine, medtem ko je ta odstotek za polovico
manjši v ostalih programih. Na gimnazijah izvajajo učenje COBISS-a tudi v sodelovanju s
splošno knjižnico. Na nekaterih šolah ravnatelj izbere izvajalca med učitelji na šoli.
Ne glede na izobraževalni program prevladuje med dijaki mnenje, da izvajajo učenje
COBISS/OPAC-a predvsem knjižničarji (86,1 % in 85,4 %). Da se izvaja učenje COBISSa v obliki medpredmetnega povezovanja, meni 11 % oz. 12 % dijakov, kjer prav tako ni
bistvenih razlik glede na izobraževalni program. Negimnazijci menijo, da se izvaja učenje
COBISS/OPAC-a pri medpredmetnem povezovanju največkrat pri slovenščini in
informatiki, pri gimnazijcih pa tudi v okviru projektnega dela.
8. Predhodna znanja dijakov o COBISS-u
Program KIZ-a načrtuje učenje COBISS/OPAC-a že v osnovni šoli. Ker prihaja med
šolami do razlik v učenju teh znanj, prihajajo v srednje šole dijaki z različnimi predhodnimi
znanji. Predvidevali smo, da bi dijaki težko ocenili, kakšna so njihova predhodna znanja
COBISS/OPAC-a, zato so na to vprašanje odgovarjali samo knjižničarji.
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Slika 25: Različna predhodna znanja na prehodu iz OŠ v SŠ
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Knjižničarji v gimnazijskih programih so odgovorili na to vprašanje 100 % pritrdilno.
Prav vsi menijo, da pridejo dijaki iz osnovnih šol z različnimi predhodnimi znanji
poznavanja COBISS/OPAC-a. V strokovnih in poklicnih šolah knjižničarji niso tako
enotnega mnenja. Skoraj petina (18,2 %) jih meni, da ni razlik v predhodnih znanjih, ki jih
dijaki prinesejo iz osnovne šole.
9. Upoštevanje predhodnih znanj pri učenju COBISS/OPAC-a
Pri tem vprašanju smo želeli od knjižničarjev poizvedeti ali upoštevajo različna
predhodna znanja COBISS/OPAC-a med dijaki na prehodu iz osnovne v srednjo šolo.
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Slika 26: Upoštevanje različnih predhodnih znanj COBISS/OPAC-a
Rezultati raziskave so pokazali, da 75 % knjižničarjev v gimnazijah upošteva različna
predhodna znanja COBISS/OPAC-a. V strokovnih in poklicnih šolah je ta odstotek
neprimerno manjši in znaša le 43,5 %.
10. Število ur učenja COBISS/OPAC-a
V nadaljevanju smo ugotavljali, koliko ur namenijo knjižničarji za učenje
COBISS/OPAC-a v posameznih izobraževalnih programih po letnikih in če obstajajo razlike
med gimnazijci in negimnazijci. Tudi na to vprašanje so odgovarjali samo knjižničarji.

64

RAP, S. Uporaba sistema COBISS med srednješolci. Razlike med gimnazijci in negimnazijci. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

Preglednica 4: Ure COBISS-a po letnikih
Letnik
Izobraž. prog.
GIM

1.

2.

3.

4.

3,1

2,0

1,0

0,7

SSI/SPI

2,8

1,5

0,3

0,3

Domnevali smo, da namenijo knjižničarji v gimnazijskih programih več ur za učenje
COBISS/OPAC-a, v primerjavi s knjižničarji v negimnazijskih programih. Rezultati so
pokazali, da razlika obstaja, vendar ni tako očitna. Največ ur učenja COBISS/OPAC-a
namenijo knjižničarji v prvih letnikih, ne glede na program v povprečju tri ure. V drugih
letnikih imajo gimnazijci v povprečju dve uri, v negimnazijskih programih nakoliko manj,
to je v povprečju uro in pol. V tretjih letnikih imajo dijaki še manj učenja COBIS/OPAC-a.
V gimnazijah v povprečju eno uro, v negimnazijskih programih pa le še 0,3 ure. V četrtih
letnikih je učenja COBISS/OPAC-a v srednješolskih programih najmanj, v povprečju od 0,7
ure v gimnazijah in 0,3 ure v ostalih programih.
11. Spoznavanje segmentov v COBISS-u
V nadaljevanju nas je zanimalo, katere segmente COBISS/OPAC-a spoznajo dijaki
in če obstajajo razlike pri spoznavanju segmentov med različnimi izobraževalnimi programi.
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Slika 27: Spoznavanje segmentov v COBISS/OPAC-u
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Iz analize odgovorov knjižničarjev ugotovimo, da pri učenju baz podatkov, iskanja
in pregleda zadetkov ni večjih razlik med gimnazijami ter strokovnimi in poklicnimi šolami.
Večina knjižničarjev meni, da spoznajo dijaki vse te segmente COBISS-a. V gimnazijah
spoznajo baze podatkov v 97,1 %, v strokovnih in poklicnih šolah v 95,7 %. Segment iskanja
spoznajo dijaki v vseh izobraževalnih programih v 100 %. Pri pregledu zadetkov prihaja do
zanemarljivih razlik med gimnazijci in ostalimi, zanimivo je, da je ta odstotek nekoliko
manjši pri gimnazijcih. Knjižničarji menijo, da spozna storitev Moja knjižnica 80 %
gimnazijcev, v strokovnih in poklicnih šolah pa le dobra polovica. Referenčni servis Vprašaj
knjižničarja spozna v gimnazijah 65,7 % dijakov, v negimnazijskih programih pa le 19 %.
Podobne rezultate pokaže analiza odgovorov dijakov. Največ jih meni, da spoznajo
segment iskanja (99 % gimnazijcev in 93 % negimnazijcev). Gimnazijci v 89 % menijo, da
spoznajo baze podatkov in v 92 % pregled zadetkov, v strokovnih in poklicnih šolah jih meni
tako 80 %. Storitev Moja knjižnica spozna nekaj več kot 60 % dijakov, referenčni servis
Vprašaj knjižničarja pa skoraj tretjina dijakov v gimnazijah in četrtina dijakov v strokovnih
in poklicnih šolah.
12. Baze podatkov
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, v katerih bazah podatkov spoznavajo dijaki
segment iskanja najpogosteje.
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Slika 28: Baze podatkov v COBISS/OPAC
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Iz odgovorov knjižničarjev ugotovimo, da spoznajo dijaki najpogosteje vzajemno
kataložno-bibliografsko bazo podatkov in lokalne baze podatkov. Pri spoznavanju teh
podatkovnih baz ni bistvenih razlik med gimnazijci in negimnazijci. Knjižničarji v
gimnazijah menijo, da spoznajo dijaki druge baze podatkov in druge informacijske vire v
COBISS-u v 60 %. V poklicnih in strokovnih šolah spozna po mnenju knjižničarjev druge
baze podatkov in informacijske vire tretjina dijakov.
Pri dijakih so rezultati drugačni. Vzajemno-kataložno bazo podatkov spozna samo
dobra polovica gimnazijcev in 72,8 % dijakov strokovnih in poklicnih šol. Pri spoznavanju
lokalnih baz v COBISS-u se odgovori dijakov zelo približajo odgovorom knjižničarjev.
Večina dijakov meni, da spoznajo lokalne baze podatkov (95,1 % v gimnazijah in 93 % v
drugih programih). Druge baze podatkov in druge informacijske vire spozna več
gimnazijcev, teh je okoli 60 %, medtem ko je pri negimnazijcih ta odstotek nekoliko manjši;
47, 6 % jih spozna druge baze podatkov in 39 % druge informacijske vire.
13. Iskanje v COBISS/OPAC-u
COBISS/OPAC omogoča več načinov iskanja, od enostavnejšega, ki je namenjen
začetnikom, do zahtevnejših načinov, ki so namenjeni izkušenejšim uporabnikom knjižnice
in strokovnim delavcem knjižnice. Pri tem vprašanju nas je zanimalo, katere načine iskanja
spoznajo srednješolci.
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Slika 29: Načini iskanja
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Analiza odgovorov knjižničarjev pokaže, da spoznajo dijaki v vseh programih
predvsem osnovno iskanje (81,8 % in 97,1 %) in osnove izbirnega iskanja (95,5 % in 88,6
%). Prav tako knjižničarji skoraj v vseh programih enakovredno menijo, da spozna izbirno
iskanje s pomočjo Boolovih operatorjev okoli 6o % dijakov. Ukazno iskanje s pomočjo
Boolovih operatorjev spozna četrtina gimnazijcev, dijaki v drugih programih pa sploh ne.
Ukaznega iskanja z operatorji bližine je še manj, čeprav bi naj to vrsto iskanja po mnenju
knjižničarjev spoznalo več dijakov v strokovnih in poklicnih šolah.
Dijaki menijo, da spoznajo največkrat osnovni način iskanja; gimnazijci v 98,8 % in
negimnazijci v 95,3 %. Osnove izbirnega iskanja spozna 83,1 % gimnazijcev in 90,9 %
dijakov v ostalih programih. Pri izbirnem iskanju s pomočjo Boolovih operatorjev ni velikih
razlik med izobraževalnimi programi. To vrsto iskanja spozna tretjina dijakov. Ukaznega
iskanja je najmanj pri gimnazijcih, v strokovnih in poklicnih šolah pa skoraj tretjina.
14. Vrste zapisov v COBISS/OPAC
Rezultati iskanja omogočajo pregled bibliografskih podatkov v različnih vrstah
zapisov. V nadaljevanju nas je zanimalo, katere vrste zapisov spoznajo dijaki.
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Slika 30: Vrste zapisov v COBISS/OPAC-u
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Iz odgovorov knjižničarjev ugotovimo, da več kot 90 % knjižničarjev v vseh
programih meni, da spoznajo dijaki pri pregledu zadetkov predvsem polni zapis. Večje
razlike so pri spoznavanju ISBD in COMARC zapisa. V strokovnih in poklicnih šolah
spozna 63,2 % dijakov ISBD zapis in 41,9 % v gimnazijah. COMARC zapis spozna 38,5 %
gimnazijcev, medtem ko jih to vrsto zapisa spozna le dobra desetina negimnazijcev.
Dijaki podobno kot knjižničarji menijo, da spoznajo predvsem polni zapis, čeprav je
pri gimnazijcih procent nekoliko manjši (82,1 %) v primerjavi z negimnazijci (90,5 %).
ISBD zapis spozna 41,6 % gimnazijcev in le še tretjina dijakov v negimnazijskih programih.
Pri spoznavanju COMARC zapisa je procent še manjši, saj dijaki menijo, da jih spozna to
vrsto zapisa četrtina.
15. Težave pri uporabi COBISS/OPAC-a
Pri tem vprašanju smo želeli preveriti, s kakšnimi težavami se srečujejo dijaki pri
uporabi.
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Slika 31: Težave pri uporabi COBISS/OPAC-a

Knjižničarji menijo, da se dijaki srečujejo z različnimi težavami pri uporabi
COBISS/OPAC-a. Največ težav jim povzroča pomanjkljivo iskanje po vsebini in preveč
zadetkov, ker ne postavijo optimalne iskalne zahteve. Tako meni 83,3 % knjižničarjev v
gimnazijah in dve tretjini knjižničarjev v strokovnih in poklicnih šolah. Po mnenju
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knjižničarjev imajo dijaki težave pri vnosu iskalne zahteve (okoli 60 %). Le 5,6 %
knjižničarjev v gimnazijah meni, da dijaki nimajo težav pri uporabi COBISS/OPAC-a, po
mnenju knjižničarjev v v strokovnih in poklicnih šolah pa dijaki nimajo težav v 9,5 %.
Pri dijakih prevladuje mnenje, da imajo največ težav pri iskanju v COBISS-u zaradi
nerazumevanja/nepoznavanja Boolovih operatorjev. V strokovnih in poklicnih šolah jih
meni tako 34,1 %, gimnazijcev pa celo 40,2 %. Skoraj 40 % dijakov v negimnazijskih
programih se je opredelilo, da imajo težave pri vnosu iskalne zahteve in težave pri iskanju
zaradi preveč zadetkov. S preveč zadetki se srečuje tretjina gimnazijcev, težave pri vnosu pa
jih ima 22 %. Četrtina dijakov meni, da imajo težave pri uporabi COBISS/OPAC-a zaradi
težko razumljivih menujev. Iz odgovorov gimnazijcev ugotovimo, da jih kar petina nima
težav pri uporabi, medtem ko je takih med negimnazijci le 6,8 %.
16. Pomoč knjižničarja pri uporabi COBISS/OPAC-a
Ker smo pri prejšnjem vprašanju ugotovili, da se srečujejo dijaki pri uporabi
COBISS/OPAC-a z najrazličnejšimi težavami, smo želeli v nadaljevanju izvedeti, če
potrebujejo pri iskanju knjižničarjevo pomoč.
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Slika 32: Pomoč knjižničarja pri uporabi COBISS/OPAC-a

Med knjižničarji prevladuje mnenje, da potrebujejo dijaki pri uporabi
COBISS/OPAC-a pomoč pogosto. Tako meni 72,2 % knjižničarjev v gimnazijah in 81 % v
ostalih programih. Nihče od knjižničarjev se ni opredelil, da dijaki nikoli ne potrebujejo
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pomoči. Petina jih meni (med knjižničarji ni velikega odstopanja v različnih izobraževalnih
programih), da dijaki redko zaprosijo za pomoč. Da potrebujejo pomoč vedno, se strinja 5,6
% knjižničarjev v gimnazijah. V negimnazijskih programih nihče od knjižničarjev ni izbral
tega odgovora.
Skoraj polovica gimnazijcev in 60,5 % dijakov v ostalih programih meni, da redko
zaprosijo za pomoč knjižničarja, skoraj 40 % gimnazijcev pa celo, da nikoli ne zaprosijo za
pomoč. V negimnazijskih programih jih nikoli ne zaprosi za pomoč petina. Le 7,4 %
gimnazijcev potrebuje pomoč pogosto, v strokovnih in poklicnih šolah je takih 16,3 %. Da
potrebujejo pomoč vedno, se strinja 3,7 % dijakov v gimnazijah in 2,3 % dijakov v ostalih
programih.
17. Ure učenja COBISS-a
Pri devetem vprašanju smo ugotovili, da imajo gimnazijci nekaj več ur učenja v
primerjavi z dijaki v drugih programih. Knjižničarje in dijake smo povprašali o ustreznosti
števila ur učenja COBISS/OPAC-a.
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Slika 33: Število ur učenja COBISS/OPAC-a
Analiza odgovorov med knjižničarji pokaže, da jih tričetrt v gimnazijah meni, da je
število ur učenja za COBISS/OPAC ustrezno, medtem ko jih v ostalih programih meni tako
42,1 %. Pri knjižničarjih v strokovnih in poklicnih šolah prevladuje mnenje (57,9 %), da je
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na razpolago premalo ur učenja COBISS/OPAC-a, medtem ko jih v gimnazijah meni samo
petina, da je ur učenja premalo.
Iz analize odgovorov dijakov ugotovimo, da med gimnazijci prevladuje mnenje (61,4
%), da je na razpolago dovolj ur učenja COBISS/OPAC-a. V negimnazijskih programih jih
tako meni le dobra petina. Med slednjimi prevladuje mnenje, da je na razpolago premalo
ur (40,9 %). Med negimnazijci je bilo kar 34,1 % takih, ki so odgovorili, da se ne morejo
odločiti, ali je na razpolago premalo ali dovolj ur, medtem, ko se glede tega ni moglo
opredeliti 13,3 % gimnazijcev.
18. Najprimernejši čas za učenje COBISS/OPAC-a
Od knjižničarjev in dijakov smo želeli pridobiti mnenje, kdaj je najprimernejši čas
za učenje COBISS/OPAC-a.
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Slika 34: Najprimernejši čas za učenje COBISS-a
Polovica knjižničarjev v gimnazijah meni, da je najprimernejši čas za učenje v
osnovni šoli in polovica, da v srednji šoli. Med knjižničarji v negimnazijskih programih
prevladuje mnenje, da je najprimernejši čas za učenje v osnovni šoli (63,2 %). Pri dijakih
prevladuje mnenje, da je potrebno začeti s spoznavanjem COBISS/OPAC-a že v osnovni
šoli.
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19. Predlogi v zvezi z učenjem COBISS-a
Pri zadnjem vprašanju smo želeli pridobiti mnenja in predloge v zvezi z učenjem
COBISS/OPAC-a.
Knjižničarji so najpogosteje navedli:
-

COBISS bi morale uporabljati vse osnovne šole,

-

na iskanje v COBISS-u je smiselno učence navajati že v osnovni šoli,

-

v osnovni šoli bi se morali učenci seznaniti z osnovnim nivojem, dijaki v srednji šoli
pa z zahtevnejšim iskanjem in tujimi podatkovnimi bazami,

-

v srednji šoli bi morali dijaki predhodno znanje nadgraditi, ne pa da spoznavajo
osnovno uporabo COBISS-a,

-

nujno je sodelovanje knjižničarja pri medpredmetnih povezavah in projektih ter

-

KIZ bi bilo potrebno uvesti v vse izobraževalne programe.
Gimnazijci in dijaki v strokovnih in poklicnih šolah so med predlogi najpogosteje

navajali:
-

COBISS je zelo uporaben,

-

COBISS bi moral imeti bolj privlačne menuje,

-

učenju COBISS-a je potrebno nameniti več ur,

-

učenje COBISS-a v srednji šoli 1x tedensko,

-

uporabo COBISS-a bi morali spoznati že v osnovni šoli,

-

učenje COBISS-a že v OŠ in nato še v srednji šoli ter

-

boljša razlaga COBISS-a.
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8 RAZPRAVA
Pri razvijanju in spodbujanju informacijske pismenosti imajo šolske knjižnice
pomembno vlogo. S knjižnično-informacijskim okoljem ustvarjajo možnosti za
informacijsko opismenjevanje, ki se uresničuje s programom KIZ-a, v okviru katerega
spoznajo učenci in dijaki tudi sistem COBISS/OPAC. KIZ določa, da bi naj dosegli dijaki
ob koncu kateregakoli izobraževalnega programa enako raven knjižničnih znanj, vendar pa
prihaja do razlik v učenju, saj dopušča program precej prosto pot glede vsebin, obsega in
načinov izvajanja KIZ-a.
V raziskavi smo primerjali izvajanje programa KIZ v gimnazijah in ostalih
programih srednjih šol in v okviru le-tega učenje COBIS/OPAC-a. Zanimalo nas je ali
obstajajo razlike v obsegu in vsebinah učenja COBISS/OPAC-a ter s kakšnimi težavami se
soočajo dijaki pri uporabi. Za potrebe raziskave smo postavili osem hipotez, ki jih bomo na
podlagi analize rezultatov v nadaljevanju podprli ali ovrgli.
Vprašanja anketnega vprašalnika so bila razdeljena v tri vsebinske sklope. V prvem
sklopu je bil poudarek na izvajanju KIZ-a in učenju COBISS/OPAC-a (če se KIZ in učenje
COBISS/OPAC-a izvaja, vključenost knjižnice v sistem COBISS.SI, število ur učenja
COBISS/OPAC-a…). V drugem sklopu smo preverjali, katere segmente COBISS/OPAC-a
spoznajo dijaki in če imajo težave pri uporabi. V tretjem sklopu vprašanj smo želeli pridobiti
od dijakov in knjižničarjev mnenja in predloge v zvezi z učenjem COBISS/OPAC-a.
Ker je KIZ vključen v šolski kurikul, smo želeli na začetku ugotoviti ali ga izvajajo
knjižničarji v vseh izobraževalnih programih. Odgovori knjižničarjev so bili v vseh
programih v celoti pritrdilni. Pri dijakih so rezultati drugačni. Tričetrt gimnazijcev meni, da
se KIZ izvaja, v negimnazijskih programih jih tako meni le polovica. Zanemarljivo malo
dijakov v vseh programih je odgovorilo, da se KIZ ne izvaja, veliko dijakov pa pravzaprav
ne ve, če se KIZ izvaja. Glede na to, da so knjižničarji v vseh programih odgovorili na to
vprašanje v celoti pritrdilno in da zanemarljivo malo vseh dijakov meni, da se KIZ ne izvaja,
lahko potrdimo hipotezo, da se KIZ izvaja v vseh izobraževalnih programih.
Program KIZ-a določa učenje COBISS/OPAC-a. Posledično nas je zanimalo ali
spoznajo dijaki uporabo COBISS/OPAC-a. Tudi na to vprašanje so odgovorili knjižničarji
v celoti pritrdilno. Med dijaki jih večina v gimnazijah meni, da spoznajo COBISS/OPAC, v
ostalih programih pa dve tretjini. Na podlagi primerjav odgovorov knjižničarjev in dijakov
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v gimnazijah in drugih programih lahko ugotovimo, da obstajajo minimalne, t.j.
zanemarljive razlike v izvajanju učenja COBISS/OPAC-a v različnih izobraževalnih
programih. Do razlik v odgovorih je prišlo le med knjižničarji in dijakih v strokovnih in
poklicnih šolah, saj kar 17,4 % dijakov v teh programih meni, da ne spoznajo
COBISS/OPAC-a, jih je pa kar 10 % odgovorilo, da ne vedo ali COBISS/OPAC spoznajo.
V šolski praksi so uveljavljeni različni načini izvajanja KIZ-a in posledično tudi
učenje COBISS/OPAC-a. Ponekod izvajajo knjižničarji informacijsko opismenjevanje
samostojno (brez sodelovanja učitelja), v obliki medpredmetne povezave (povezava z
drugim predmetom), ali v obliki t.i. sodelovalne bibliopedagoške ure. Na nekaterih šolah
izvajajo informacijsko opismenjevanje samo učitelji. Glede na interdisciplinarnost
predmetnih področij bi moralo biti medpredmetno povezovanje najpogostejša oblika
izvajanja informacijskega opismenjevanja. Iz odgovorov dijakov v vseh programih
ugotovimo, da izvaja učenje COBISS/OPAC-a največkrat knjižničar samostojno.
Medpredmetnega povezovanja bi naj bilo po mnenju dijakov samo 10 %. Odgovori
knjižničarjev v negimnazijskih programih se zelo približajo odgovorom dijakov, saj lahko
ugotovimo, da izvaja učenje COBISS/OPAC-a največkrat knjižničar samostojno, medtem
ko bi naj bilo po mnenju knjižničarjev v gimnazijah tretjina medpredmetnega učenja.
Po podatkih IZUM-a je v sistem COBISS.SI vključenih 74 srednješolskih knjižnic.
V raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšen je odstotek vključenosti šolskih knjižnic, in če
obstajajo statistično primerljive razlike med gimnazijami in ostalimi programi. Na podlagi
odgovorov knjižničarjev in dijakov smo ugotovili, da je večina knjižnic vključena v sistem
COBISS.SI, saj je zanemarljivo malo anketirancev odgovorilo, da njihova knjižnica ni
vključena v sistem.
Knjižnice lahko imajo v sistemu COBISS.SI status pridruženega ali polnopravnega
članstva. Pri storitvah uporabnikov status knjižnice nima pomembne vloge, temveč je
pomemben v procesu katalogizacije. Na to vprašanje so odgovarjali samo knjižničarji.
Večina jih meni, da imajo knjižnice status pridruženega članstva, kar pomeni, da knjižničarji
v procesu katalogizacije prevzemajo zapise iz vzajemnega kataloga. Je pa kar 25 %
knjižničarjev v gimnazijah odgovorilo, da ima njihova knjižnica v sistemu COBISS.SI
polnopravno članstvo.
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Informacijsko opismenjevanje poteka najprej v osnovni šoli, kjer že prihaja do razlik
v izvajanju KIZ-a glede na obseg, vsebine ter načine izvajanja. S hipotezo smo predvideli,
da pridejo dijaki v srednje šole z različnimi predhodnimi znanji informacijske pismenosti.
Na to vprašanje so odgovarjali samo knjižničarji. V gimnazijah jih je večina potrdila, da
pridejo dijaki iz osnovne šole z različnimi knjižničnimi znanji. Podobno meni tudi večina
knjižničarjev v strokovnih in poklicnih šolah, čeprav je teh nekoliko manj (80 %). Naša
hipoteza se je potrdila. V naslednji hipotezi smo predvideli, da večina knjižničarjev različnih
predhodnih znanj ne upošteva. Hipoteza se je delno potrdila, saj večina knjižničarjev v
gimnazijah ta znanja upošteva, v strokovnih in poklicnih šolah pa upošteva predhodna znanja
manj kot polovica knjižničarjev.
Ugotovili smo, da prihaja zaradi »ohlapnega« kurikula v programu KIZ-a do razlik
v izvajanju glede na obseg ur in posledično do učenja COBISS/OPAC-a. Pričakovali smo,
da namenijo knjižničarji v gimnazijah več ur za učenje COBISS/OPAC-a v primerjavi s
knjižničarji v drugih programih. Na podlagi odgovorov knjižničarjev smo ugotovili, da
razlika med izobraževalnimi programi obstaja, vendar ni tako očitna. Največ ur učenja
COBISS/OPAC-a namenijo knjižničarji v prvih letnikih, ne glede na program v povprečju
tri ure. V drugih letnikih imajo gimnazijci v povprečju dve uri, v negimnazijskih programih
nakoliko manj, to je v povprečju uro in pol. V tretjih letnikih imajo dijaki še manj učenja
COBIS/OPAC-a. V gimnazijah v povprečju eno uro, v negimnazijskih programih pa le še
0,3 ure. V četrtih letnikih je učenja COBISS/OPAC-a v srednješolskih programih najmanj.
Analiza odgovorov pokaže, da imajo srednješolci največ ur učenja COBISS/OPAC-a v
nižjih letnikih.
Naslednjo hipotezo smo vezali na sklop vprašanj, s katerimi smo ugotavljali razlike
pri spoznavanju segmentov COBISS/OPAC-a med gimnazijci in negimnazijci. Večina
knjižničarjev (skoraj 100 %) meni, da spoznajo dijaki v vseh izobraževalnih programih
predvsem baze podatkov, iskanje in pregled zadetkov. Odgovori dijakov se pri tem vprašanju
zelo približajo knjižničarjem. Če primerjamo njihove odgovore, nekaj manj dijakov meni,
da spoznajo baze podatkov; 90 % v gimnazijah, v strokovnih in poklicnih šolah pa nekaj
manj kot 80 %. Po mnenju knjižničarjev bi naj storitev Moja knjižnica spoznalo 80 %
gimnazijcev, v strokovnih in poklicnih šolah pa le dobra polovica. Po mnenju dijakov jih
spozna to storitev 60 %. Knjižničarji menijo, da spozna Referenčni servis Vprašaj
knjižničarja dve tretjini gimnazijcev in le petina negimnazijcev. Pri dijakih je procent še
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nekoliko manjši. To storitev bi naj spoznala samo tretjina gimnazijcev in četrtina
negimnazijcev.
S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti, po katerih bazah dostopajo dijaki pri
učenju COBISS/OPAC-a in če prihaja do razlik med gimnazijci in negimnazijci. Knjižničarji
v vseh programih menijo, da spoznajo dijaki najpogosteje vzajemno kataložno-bibliografsko
bazo podatkov in lokalne baze podatkov. Po mnenje knjižničarjev ni bistvenih razlik pri
spoznavanju teh podatkovnih baz v različnih izobraževalnih programih. Iz odgovorov
dijakov ugotovimo, da spoznajo najpogosteje lokalne baze podatkov. Pri spoznavanju te
baze se odgovori dijakov zelo približajo odgovorom knjižničarjev. Knjižničarji in dijaki v
gimnazijah menijo, da spoznajo druge baze podatkov in druge informacijske vire v COBISSu v 60 %, medtem ko je v strokovnih in poklicnih šolah ta odstotek manjši.
Ker lahko iščejo uporabniki v COBISS/OPAC-u bibliografske podatke na različne
načine, nas je zanimalo, katere načine iskanja spoznajo dijaki. Večina knjižničarjev in
dijakov v vseh programih meni, da spoznajo dijaki predvsem osnovno iskanje in osnove
izbirnega iskanja. Ne glede na program knjižničarji menijo, da spozna izbirno iskanje s
pomočjo Boolovih operatorjev okoli 6o % dijakov. Po mnenju dijakov bi naj bilo tovrstnega
iskanja le tretjina. Z raziskavo smo ugotovili, da je najmanj ukaznega iskanja s pomočjo
Boolovih operatorjev.
Za prikaz izbranega bibliografskega zapisa lahko pri pregledu zadetkov izbiramo
med različnimi formati, ki se med seboj razlikujejo po obliki in količini bibliografskih
podatkov. Večina knjižničarjev in dijakov meni, da spoznajo srednješolci predvsem polni
zapis. Ugotovili smo, da pri spoznavanju te vrste zapisa skoraj ni razlik med gimnazijci in
negimnazijci. ISBD zapis spozna okoli 40 % srednješolcev, čeprav so opazne manjše razlike
v odgovorih med dijaki in knjižničarji. Najmanj spoznajo dijaki COMARC zapis, kar smo
tudi pričakovali, saj je ta vrsta zapisa namenjena zahtevnejšim uporabnikom oz. predvsem
strokovnim delavcem v bibliotekarstvu. Hipotezo, s katero smo predvideli, da spoznajo
gimnazijci več segmentov COBISS/OPAC-a, lahko na podlagi rezultatov ankete potrdimo.
Zaradi številnih pomanjkljivosti pri uporabi COBISS-a, na katere opozarjajo mnogi
avtorji, smo želeli v raziskavi ugotoviti, s kakšnimi težavami se srečujejo pri iskanju
srednješolci. Domneve naše hipoteze so se potrdile, saj dijaki in knjižničarji menijo, da imajo
tudi dijaki različne težave pri uporabi. Po mnenju knjižničarjev jim povzroča največ težav
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pomanjkljivo iskanje po vsebini in preveč zadetkov, ker ne postavijo optimalne iskalne
zahteve. Po mnenju knjižničarjev imajo dijaki pogoste težave pri vnosu iskalne zahteve.
Zanemarljivo malo knjižničarjev meni, da dijaki nimajo težav pri uporabi COBISS/OPACa. Dijaki so podobnega mnenja, le da pri njih prevladuje mnenje, da imajo največ težav pri
iskanju zaradi nerazumevanja/nepoznavanja Boolovih operatorjev. Nadalje izpostavijo
težave pri iskanju, ker ne postavijo optimalne iskalne zahteve in težave zaradi preveč
zadetkov. Med dijaki jih kar četrtina meni, da imajo težave pri uporabi COBISS/OPAC-a
zaradi težko razumljivih menujev. Če primerjamo odgovore knjižničarjev in dijakov,
ugotovimo, da kar petina gimnazijcev meni, da nimajo težav pri uporabi, medtem ko se
odgovori negimnazijcev zelo približajo odgovorom knjižničarjev, saj je takih nekaj manj kot
deset odstotkov. Z rezultati ankete smo potrdili hipotezo, da imajo gimnazijci manj težav pri
uporabi COBISS-a v primerjavi z vrstniki v negimnazijskih programih.
Ker se srečujejo uporabniki pri uporabi COBISS-a s kar nekaj težavami in dijaki pri
tem niso izjema, nas je v nadaljevanju zanimalo, kako pogosto zaprosijo za pomoč
knjižničarja. Če primerjamo odgovore knjižničarjev in dijakov ugotovimo, da se kar precej
razlikujejo. Večina knjižničarjev je mnenja, da dijaki potrebujejo pri uporabi COBISS-a
pomoč pogosto. Med dijaki prevladuje mnenje, da redko zaprosijo za pomoč knjižničarja.
Tako meni polovica gimnazijcev in 60,5 % dijakov v ostalih programih. Skoraj 40 %
gimnazijcev in petina negimnazijcev meni, da nikoli ne zaprosijo za pomoč. Knjižničarji
niso takšnega mnenja, saj ni nihče odgovoril, da dijaki ne potrebujejo pomoči. Je pa
zanemarljivo malo anketirancev odgovorilo, da potrebujejo dijaki pomoč vedno.
Ugotovili smo, da imajo gimnazijci v okviru KIZ-a nekaj več ur učenja
COBISS/OPAC-a v primerjavi z ostalimi srednješolci in potrdili hipotezo, s katero smo to
predvideli. Največ ur učenja je v prvih letnikih, medtem ko je v višjih letnikih namenjenih
učenju COBISS-a manj ur. Od knjižničarjev in dijakov smo želeli pridobiti mnenje ali je na
razpolago dovolj ur za učenje COBISS/OPAC-a. Ker imajo gimnazijci več ur učenja, smo
pričakovali, da so si knjižničarji in dijaki v gimnazijah enotni, da je na razpolago dovolj ur
za učenje COBISS-a. Odgovori knjižničarjev in dijakov so to potrdili, saj kar tričetrt
knjižničarjev in skoraj dve tretjini dijakov v gimnazijah meni, da je na razpolago dovolj ur.
Med knjižničarji in dijakih v strokovnih in poklicnih šolah prevladuje mnenje, da je ur učenja
premalo.
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Na koncu smo zaprosili knjižničarje in dijake za mnenje in predloge v zvezi z
učenjem COBISS-a. Oboji se strinjajo, da je potrebno začeti z učenjem COBISS-a že v
osnovni šoli, kjer bi spoznali učenci osnovno uporabo COBISS-a in potem nadaljevati in
nadgraditi znanje z zahtevnejšim iskanjem v srednji šoli. Na podlagi teh odgovorov smo
potrdili hipotezo, da je najprimernejši čas za učenje v osnovni šoli. Dijaki so tudi mnenja,
da bi bilo potrebno nameniti učenju COBISS-a več ur. Knjižničarji pa menijo, da bi moral
knjižničar bolj sodelovati v medpredmetnih povezavah in projektih. V okviru teh vsebin bi
naj dijaki spoznavali tudi COBISS/OPAC.
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9 ZAKLJUČEK
S knjižnično-informacijskim okoljem ustvarjajo knjižnice neizmerne možnosti za
razvoj informacijske pismenosti, saj promovirajo uporabo informacijskega sistema,
neodvisno učenje in informacijsko pismenost. Svojim uporabnikom so se zelo približale z
online knjižničnimi storitvami. Na ta način so postale enakovreden ponudnik informacijskih
virov v primerjavi z ostalimi spletnimi ponudniki. V 21. stoletju, ko je postala informacijska
pismenost nujna za aktivno vlogo posameznika, bi moral iti razvoj knjižnic še naprej v smeri
nenehnega prilagajanja spremembam informacijske družbe.
Zaradi izrednega pomena informacijske pismenosti ter ne/posredne vloge (šolskih)
knjižnic pri tem, je v magistrskem delu predmet raziskave področje informacijskega
opismenjevanja s poudarkom na učenju in uporabi COBISS/OPAC-a med srednješolci. Za
tovrstno raziskavo smo se odločili, ker podobna raziskava na sekundarnem izobraževanju še
ni bila narejena. V prvem delu smo opisali razvoj OPAC-ov, njegove prednosti in slabosti.
Ker je v empiričnem delu

poudarek na evalvaciji učenja posameznih segmentov

COBISS/OPAC-a med dijaki, smo v nadaljevanju teoretičnega dela podrobneje predstavili
funkcije tega računalniškega kataloga. Pri pregledu literature in raziskav o OPAC-ih smo
ugotovili, da imajo le-ti po skoraj 40-tih letih razvoja kljub številnim izboljšavam še vedno
nekatere pomanjkljivosti. Pregled kurikulov za osnovno in srednjo šolo je pokazal, da je
informacijsko opismenjevanje vključeno v učne načrte osnovnih in srednjih šol s programom
knjižnično-informacijskih znanj (KIZ-a). S programom KIZ-a bi naj usvojili dijaki
informacijski proces za samostojno pridobivanje informacij in znanj s pomočjo
informacijskih virov.
Evalvacijo učenja COBISS/OPAC-a med srednješolci smo izvedli s pomočjo
anketnih vprašalnikov, na katere so odgovarjali knjižničarji in dijaki. Ker je program KIZ-a
predpisan s šolskim kurikulom, smo želeli ugotoviti ali se izvaja v vseh izobraževalnih
programih. Rezultati naše ankete so potrdili, da se izvaja KIZ in v okviru le-tega učenje
COBISS/OPAC-a v vseh izobraževalnih programih, čeprav se je izkazalo, da kar nekaj
srednješolcev ne ve, če spoznajo uporabo COBISS-a. Z vključitvijo v sistem COBISS.SI
omogočajo šolske knjižnice online dostopanje do svoje lokalne baze knjižničnega gradiva.
Raziskava je pokazala, da je večina srednješolskih knjižnic vključenih v ta sistem in da imajo
predvsem status pridružene članice, je pa kar četrt knjižničarjev v gimnazijah odgovorilo, da
imajo status polnopravne članice.
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Ugotovili smo že, da imajo knjižničarji ali učitelji pri posredovanju knjižničnoinformacijskih znanj precej prosto pot v izvajanju glede vsebin. Do razlik prihaja najprej v
osnovni šoli in kasneje v srednji šoli. Z raziskavo smo ugotovili, da prihajajo dijaki v prve
letnike z različnimi predhodnimi znanji COBISS/OPAC-a. Gimnazijski knjižničarji
predhodno pridobljena znanja upoštevajo, medtem ko jih v strokovnih in poklicnih šolah ne
upoštevajo. Praksa po šolah kaže, da se izvaja program KIZ-a različno tudi po obsegu,
vendar razlike med izobraževalnimi programi niso tako očitne, čeprav je res, da imajo
gimnazijci v povprečju nekaj več ur učenja. Največ ur je namenjenih v prvih letnikih, v
povprečju 3 ure letno. S prehajanjem v višje letnike imajo dijaki manj učenja
COBISS/OPAC-a.
Po mnenju Steinbuchove (2009) bi naj bili knjižničarji med najbolj kompetentnimi
strokovnimi delavci za posredovanje znanj v procesu informacijskega opismenjevanja na
šolah, saj pridobijo v času študija dovolj knjižničnih znanj. Vendar pa opaža, da prihaja v
praksi velikokrat do razlik v izvajanju. Ponekod sodelujejo knjižničarji bolj ali manj uspešno
z učitelji in izvedejo ure informacijskih znanj v obliki medpredmetnega sodelovanja, spet
drugje opravijo te ure knjižničarji ali celo učitelji samostojno. V raziskavi smo ugotovili, da
izvede učenje KIZ-a še vedno največkrat knjižničar samostojno, je pa v gimnazijah tudi
vedno več medpredmetnega povezovanja. Na nekaterih šolah izvedejo učenje
COBISS/OPAC-a v sodelovanju s splošno knjižnico.
Obsežen del naše raziskave se je nanašal na ugotavljanje razlik med gimnazijci in
negimnazijci pri učenju posameznih segmentov COBISS/OPAC-a. Rezultati anketnih
vprašalnikov in njihova evalvacija je pokazala, da spoznajo dijaki predvsem baze podatkov,
iskanje in pregled zadetkov. Pri spoznavanju teh segmentov ni bistvenih razlik med
gimnazijci in negimnazijci. Storitev Moja knjižnica in referenčni servis »Vprašaj
knjižničarja« spozna polovica srednješolcev, med njimi negimnazijci nekoliko manj. Po
mnenju knjižničarjev spoznajo dijaki predvsem vzajemno kataložno bazo in lokalne baze,
po mnenju dijakov pa, da spoznajo predvsem lokalno bazo podatkov. Dijaki dostopajo do
baz podatkov največkrat z osnovnim iskanjem in privzetim načinom izbirnega iskanja, kar
smo tudi pričakovali, saj zahtevajo ostali načini uporabo Boolovih operatorjev, ki ponavadi
povzroča uporabnikom težave pri iskanju. Po mnenju knjižničarjev spozna več kot polovica
srednješolcev tudi izbirno iskanje z uporabo Boolovih operatorjev. Pri pregledu rezultatov
iskanja lahko izbirajo uporabniki med različnimi formati bibliografskih zapisov. Analiza
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anketnih vprašalnikov je pokazala, da spoznajo dijaki predvsem polni zapis, kar je tudi
razumljivo, saj vsebuje osnovne bibliografske podatke. ISBD zapis spozna skoraj polovica
dijakov. Najmanj spoznajo dijaki COMARC zapis, kar smo pričakovali, saj je namenjena ta
vrsta zapisa zahtevnejšim uporabnikom (npr. knjižničarjem in drugim strokovnim
delavcem). Iz analize lahko povzamemo, da spoznajo gimnazijci več segmentov COBISS-a
v primerjavi z drugimi srednješolci.
Merčunova (2007) je ugotovila, da ima COBISS/OPAC v primerjavi z drugimi
online katalogi nekatere pomanjkljivosti, ki povzročajo uporabnikom težave pri uporabi
sistema. Analiza rezultatov anketnih vprašalnikov je potrdila ugotovitve predhodnih
raziskav, saj smo ugotovili, da imajo tudi dijaki najrazličnejše težave. Knjižničarji so
izpostavili težave zaradi pomanjkljivega iskanja po vsebini in preveč zadetkov ter težave, ki
so posledica vnosa neoptimalne iskalne zahteve. Dijaki menijo, da imajo največ težav zaradi
nerazumevanj/nepoznavanja Boolovih operatorjev. Nadalje so opozorili na težave pri
uporabi, ker ne postavijo optimalne iskalne zahteve in zaradi preveč zadetkov. V strokovnih
in poklicnih šolah zanemarljivo malo knjižničarjev in dijakov meni, da nimajo težav pri
uporabi, medtem ko kar petina dijakov v gimnazijah meni, da nimajo težav. Ker smo
ugotovili, da se srečujejo dijaki pri uporabi COBISS-a z najrazličnejšimi težavami, bi
pričakovali, da zaprosijo za pomoč knjižničarja. Vendar pa med dijaki prevladuje mnenje,
da redko potrebujejo pomoč, medtem ko je večina knjižničarjev odgovorila, da zaprosijo za
pomoč pogosto. Skoraj 40 % gimnazijcev in petina negimnazijcev meni, da nikoli ne
zaprosijo za pomoč, medtem ko nihče od knjižničarjev ni takšnega mnenja.
Knjižničarji in dijaki se strinjajo, da bi bilo potrebno začeti z osnovno uporabo
COBISS-a v osnovni šoli in potem v srednji šoli nadgraditi znanje z zahtevnejšim iskanjem.
Dijaki tudi menijo, da bi bilo potrebno nameniti učenju COBISS-a več ur, knjižničarji pa, da
bi morali uporabo COBISS/OPAC-a bolj pogosto vključiti v medpredmetne povezave in
projekte.
Evalvacijo raziskave lahko strnemo v sklepno ugotovitev, da prihaja do razlik v
učenju COBISS-a najprej v osnovni šoli, kar se potem nadaljuje tudi v srednji šoli.
Knjižničarji namenijo učenju več ur v gimnazijah, zato spoznajo gimnazijci več segmentov
in funkcij tega kataloga. Posledično imajo gimnazijci manj težav pri uporabi COBISS-a in
redkeje zaprosijo za pomoč knjižničarja v primerjavi z negimnazijci. Če upoštevamo
ugotovitve raziskave in cilje kurikula, ki določajo, da bi naj dosegli dijaki na enaki stopnji
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enako raven informacijskih znanj, predlagamo, da se v učnih načrtih natančno opredelijo
cilji in vsebine po letnikih srednješolskega izobraževanja. V poplavi učnih gradiv, bi bilo
smiselno razmisliti o priročniku za učenje COBISS/OPAC-a za učence in dijake ali pa o
online tečaju COBISS/OPAC-a (v organizaciji IZUM-a), ki bi bil prirejen za dijake in
srednješolske knjižničarje.
Ugotovitve raziskave bi lahko služile kot podlaga za razmislek o dodatnih oblikah
strokovnega spopolnjevanja za knjižničarje z namenom, da se doseže med knjižničarji
ustrezna usposobljenost in nenazadnje tudi večje zavedanje pomena informacijske
pismenosti. Že Steinbuchova (2009) je opozorila, da razpolagajo knjižničarji z različnimi
strokovnimi znanji. Pogosto se dogaja, da je v knjižnici zaradi dopolnjevanja zaposlen drugi
strokovni delavec na šoli (ponavadi učitelj, ki pa nima vedno ustreznih knjižničnih znanj),
kar zagotovo pripomore k različnemu posredovanju znanj o uporabi COBISS/OPAC-a.
Problem bi sistemsko rešili, če bi opravljali delo knjižničarja le diplomanti z ustrezno
bibliotekarsko izobrazbo ali strokovni delavci z bibliotekarsko dokvalifikacijo. Čeprav
zakonodaja te kadrovske pogoje že določa, se v praksi to vedno ne dogaja, kar dodatno
pripomore k temu, da pridobijo dijaki različna knjižnična znanja.
Ker je bilo opravljenih na področju sekundarnega izobraževanja zelo malo raziskav
informacijske pismenosti, bi bilo smiselno razmisliti o nadaljnih razširjenih in poglobljenih
raziskavah na tem področju, ki bi lahko bistveno pripevale k sistemskemu načrtovanju
knjižničnih znanj.
Zaključimo lahko, da ima šolska knjižnica pomembno vlogo pri informacijskem
opismenjevanju in pri učenju COBISS/OPAC-a. Predvsem šolski knjižničarji bi se morali
zavedati dejstva, ki se kaže v vsakodnevni praksi, da smo sposobni reševati informacijske
probleme in zadovoljiti informacijske potrebe, če smo razvili kvalitetne informacijske
kompetence v procesu izobraževanja v osnovni in srednji šoli.
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10 POVZETEK
Pri razvoju informacijske pismenosti gre za načrten in sistematičen proces
informacijskega opismenjevanja na vseh ravneh izobraževanja, pri čemer imajo pomembno
vlogo šolske knjižnice. Z organizirano knjižnično zbirko nudijo učencem in dijakom učno
okolje za prvo samostojno uporabo informacijskih virov pri šolskem delu in za prosti čas. V
sodobnem času so se (šolske) knjižnice svojim uporabnikom zelo »približale« z online
storitvami brskanja in iskanja gradiva, ki je postalo z razvojem spleta nujno potrebno zlasti
za mlajše generacije. Z vključitvijo v sistem COBISS.SI omogočajo šolske knjižnice online
dostopanje do svoje lokalne baze knjižničnega gradiva. Pomembno je, da znajo uporabniki
online knjižnične kataloge uporabljati tako, da bodo zadovoljiti svoje informacijske potrebe.
Knjižnice si zato prizadevajo svoje uporabnike informacijsko opismeniti za uporabo
knjižničnega sistema s programom knjižničnih znanj.
Podlaga za našo raziskavo je bil pregled razvoja OPAC-ov s poudarkom na
prednostih in slabostih, na katere so opozorili številni avtorji. V nadaljevanju teoretičnega
dela smo podrobneje predstavili slovenski online katalog COBISS/OPAC. Uporaba tega
sistema pomeni številne prednosti v koriščenju storitev knjižnice, vendar ima le-ta po
številnih spremembah še vedno določene pomanjkljivosti. Pregled kurikulov za osnovno in
srednjo šolo je pokazal, da je vključeno informacijsko opismenjevanje v učne načrte
osnovnih in srednjih šol s programom KIZ-a, ki spodbuja aktivno pridobivanje znanj na
različnih področjih. V okviru KIZ-a spoznajo dijaki tudi učenje COBISS/OPAC-a. Znanja,
ki bi jih naj usvojili, določa program precej ohlapno, zato se izvaja učenje COBISS/OPACa po šolah zelo različno, čeprav bi naj dosegli dijaki na enaki stopnji izobraževanja
primerljivo raven informacijskih znanj. Iz prakse je poznano, da spoznajo dijaki različne
segmente tega sistema, do razlik prihaja v načinih in tudi v obsegu izvajanja, na kar smo
opozorili v raziskovalnem problemu. Za raziskavo smo se odločili z namenom, ker podobna
raziskava v sekundarnem izobraževanju še ni bila izvedena. Ugotoviti smo želeli ali prihaja
do razlik pri učenju in uporabi COBISS/OPAC-a med gimnazijci in negimnazijci.
Podatke smo zbrali s pomočjo anketne metode. Srednješolski knjižničarji iz celotne
Slovenije so odgovarjali na spletni anketni vprašalnik, ki smo ga razposlali na njihove
elektronske naslove povsem naključno. Zaradi lažje izvedbe in večjega odziva smo razdelili
med dijake fizični anketni vprašalnik. Rezultati ankete so pokazali, da imajo gimnazijci več
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ur učenja COBISS/OPAC-a, zato namenijo knjižničarji posledično več ur spoznavanju
online kataloga. KIZ in učenje COBISS/OPAC-a še vedno izvajajo najpogosteje knjižničarji
samostojno, je pa v gimnazijah vedno več medpredmetnega povezovanja. Nadalje smo
ugotovili, da spoznajo dijaki predvsem baze podatkov, iskanje in pregled zadetkov, kjer ni
bistvenih razlik med izobraževalnimi programi. Dijaki najpogosteje dostopajo do vzajemne
in lokalne baze podatkov z osnovnim in privzetim načinom izbirnega iskanja, kar smo
pričakovali, saj zahtevajo drugi načini iskanja poznavanje Boolove logike, ki ponavadi
povzroča težave, na kar so opozorili tudi že številni avtorji.
Uporabniki pri OPAC-ih pričakujejo, da bodo delovali na podoben način kot spletni
iskalniki. Ugotovili smo, da še vedno zaostajajo za trendi na spletu, posledično prihaja do
težav pri njihovi uporabi. Ker ima nekatere pomanjkljivosti tudi COBISS/OPAC, smo
pričakovali, da imajo tudi dijaki težave pri uporabi. Raziskava je pokazala, da se težave
najpogosteje pojavijo, ker ne postavijo optimalne iskalne zahteve, zaradi pomanjkljivega
iskanja po vsebini in nerazumevanja Boolovih operatorjev.
Rezultate raziskave smo strnili v sklepno ugotovitev, da prihaja med gimnazijci in
negimnazijci do razlik v učenju in uporabi COBISS-a. Ker cilji kurikula določajo enako
raven knjižničnih znanj na enaki stopnji, smo predlagali, da se določijo cilji in vsebine
natančno po letnikih srednješolskega izobraževanja. Ugotovili smo tudi, da so dijaki
naklonjeni učenju COBISS/OPAC-a, saj je zelo uporaben. Menijo, da bi bilo potrebno začeti
s spoznavanjem online kataloga že v osnovni šoli in potem nadaljevati z učenjem v srednji
šoli. Ker so šolski knjižničarji med najbolj kompetentnimi za posredovanje knjižničnih
znanj, je bistveno, da se zavedajo odgovornosti pri razvoju informacijske pismenosti, ki je
nujno potrebna za razvoj posameznika in družbe.
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12 PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik za knjižničarje
Spoštovani!
Sem študentka izrednega študija na oddelku za bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Za potrebe magistrske naloge želim opraviti raziskavo o izvajanju knjižnično
informacijskih znanj v srednjih šolah s poudarkom na učenju in uporabi COBISS/OPAC-a.
Ker predstavlja anketa eksperimentalni del naloge, Vas vljudno prosim, če lahko odgovorite
na vprašanja. Anketa je anonimna, njeni rezultati bodo objavljeni izključno za namen
izdelave magistrskega dela.
1. Ali na vaši šoli izvajate knjižnično-informacijska znanja za dijake?
a) da
b) ne
2. V katerem izobraževalnem programu izvajate knjižnično-informacijska znanja
(KIZ)?
a) v gimnazijskem programu
b) v srednjem strokovnem in poklicnem programu
3. Ali je vaša knjižnica vključena v vzajemni katalog COBIB.SI?
a) da
b) ne
4. Ali se dijaki naučijo pri KIZ-u tudi uporabe COBISS/OPAC-a?
a) da
b) ne
5. Ali menite, da pridejo dijaki iz devetletke v prve letnike z različnimi predhodnimi
znanji o uporabi COBISS/OPAC-a?
a) da
b) ne
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Na spodnja vprašanja odgovorite v primeru, če izvajate učenje COBISS/OPAC-a na šoli.
6. Ali upoštevate pri učenju COBISS/OPAC-a različna predhodna znanja dijakov?
a) da
b) ne
7. Koliko ur/leto namenite učenju COBISS/OPAC-a?
1. letnik ___________
2. letnik ___________
3. letnik ___________
4. letnik ___________
8. Na kakšen način izvajate na šoli učenje COBISS/OPAC-a?
a) knjižničar samostojno
b) pri medpredmetnem povezovanju z drugim učiteljem
c) drugo_______________________________________________________
9. Označite, katere segmente COBISS/OPAC-a spoznajo dijaki v okviru KIZ-a?
Segment COBISS/OPAC-a

da

ne

baze podatkov
iskanje
pregled zadetkov
pregled različnih zapisov
storitev Moja knjižnica
referenčni servis »Vprašaj knjižničarja«

10. Označite, katere baze podatkov v COBISS/OPAC spoznajo?
Baza podatkov
vzajemna bibliografsko- kataložna baza podatkov
lokalne baze podatkov knjižnic
druge baze podatkov v sistemu COBISS.SI
druge informacijske vire

da

ne
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11. Označite, katere načine iskanja spoznajo dijaki pri učenju COBISS/OPAC-a?
Načini iskanja

da

ne

osnovno iskanje
izbirno iskanje - osnove
izbirno iskanje s pomočjo Boolovih operatorjev
ukazno iskanje

drugo _______________________________________________________

12. Označite, katere zapise spoznajo v COBISS-u?
Vrsta zapisa

da

ne

polni
ISBD
COMARC
drugo ________________________________________________________
13. Na katere težave ponavadi dijaki naletijo pri iskanju v COBISS/OPAC-u?
(Možnih je več odgovorov)!
a) nepregleden vmesnik
b) težko razumljivi menuji
c) težave pri vnosu iskalne zahteve
d) nerazumevanje/nepoznavanje Boolovih operatorjev
e) pomanjkljivo iskanje po vsebini (npr. ker ne poznajo kontroliranih slovarjev ipd.)
f) preveč zadetkov, ker ne postavijo optimalne iskalne zahteve
g) dijaki nimajo težav pri uporabi
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14. Potrebujejo dijaki pri iskanju v COBIS/OPAC-u pomoč knjižničarja?
a) nikoli
b) redko
c) pogosto
d) vedno
15. Kdaj je po vašem mnenju najprimernejši čas za učenje COBISS-a?
a) v osnovni šoli
b) v srednji šoli
16. Ali menite, da je v okviru knjižnično informacijskih znanj na razpolago dovolj ur za
učenje COBISS/OPAC-a?
a) da, število ur je ustrezno
b) ne, na razpolago je premalo ur
c) drugo _____________________________________________________
17. Kakšni so vaši predlogi v zvezi z učenjem COBISS-a?
_____________________________________________________________

Iskrena hvala za sodelovanje!
Simona Rap
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za dijake
Pozdravljen/a dijak/inja!
Sem knjižničarka na eni izmed srednjih šol. Za strokovne in študijske namene želim opraviti
raziskavo o knjižnično-informacijskih znanjih (KIZ) na srednjih šolah s poudarkom na
učenju in uporabi COBISS/OPAC-a med dijaki. Vljudno te prosim, če lahko odgovoriš na
anketni vprašalnik. Anketa je anonimna, njeni rezultati bodo uporabljeni izključno za
raziskavo.

1. V katerem izobraževalnem programu se izobražuješ?
a) v splošni/strokovni gimnaziji
b) v srednji strokovni ali poklicni šoli

2. Ali izvajajo na šoli knjižničarji oz. učitelji knjižnično-informacijska znanja (KIZ)?
a) da
b) ne
c) ne vem

3. Ali je vaša knjižnica vključena v sistem COBISS.SI?
a) da
b) ne
c) ne vem

4. Ali se pri KIZ-u dijaki seznanite z uporabo COBISS/OPAC-a?
a) da
b) ne
c) ne vem
d) ne poznam COBISS-a
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5. Si pridobil/a znanja o uporabi COBISS/OPAC-a tudi že v devetletki?
a) da
b) ne
c) ne vem
d) ne poznam COBISS-a
Na spodnja vprašanja odgovori v primeru, če pridobivate dijaki na srednji šoli znanja o
uporabi COBISS/OPAC-a.

6. Na kakšen način se v izvaja učenje COBISS/OPAC-a?
a) izvaja ga knjižničar samostojno
b) izvaja ga učitelj samostojno
c) izvajata ga knjižničar in učitelj pri medpredmetnem povezovanju - prosim,
navedi, pri katerih predmetih:
____________________________________________________________
d) drugo_______________________________________________________

7. Katere segmente COBISS/OPAC-a si spoznal/a?
Segment COBISS/OPAC-a

da

ne

Baze podatkov
Iskanje
Pregled zadetkov
Storitev Moja knjižnica
Referenčni servis »Vprašaj knjižničarja«

Drugo: ________________________________________________________
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8. Katere baze podatkov v COBISS/OPAC-u si spoznal/a?
Baza podatkov

da

ne

Vzajemna bibliografsko- kataložna baza podatkov COBIB.SI
Lokalne baze podatkov knjižnic
Druge baze podatkov
Druge informacijske vire
Drugo: ________________________________________________________

9. Katere načine iskanja si spoznal/a pri učenju COBISS/OPAC-a?
Načini iskanja

da

Osnovno iskanje
Izbirno iskanje - osnove
Izbirno iskanje s pomočjo Boolovih/logičnih operatorjev
Ukazno iskanje s pomočjo Boolovih/logičnih operatorjev
Ukazno iskanje

Drugo: _________________________________________________________

10. Katere vrste prikazov zapisov si spoznala v COBISS/OPAC-u?
Prikaz zapisa

da

ne

Polni
ISBD
COMARC
Drugo: ________________________________________________________

ne
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11. Na katere težave ponavadi naletiš pri iskanju v COBISS/OPAC-u?
(Možnih je več odgovorov!)
a) težko razumljivi menuji
b) težave pri vnosu iskalne zahteve
c) nerazumevanje/nepoznavanje Boolovih operatorjev
d) pomanjkljivo iskanje po vsebini (npr. zaradi nepoznavanja kontroliranih
slovarjev ipd.)
e) preveč zadetkov
f) nimam težav pri uporabi
g) drugo _____________________________________________________

12. Potrebuješ pri iskanju v COBIS/OPAC-u pomoč knjižničarja?
a) nikoli
b) redko
c) pogosto
d) vedno

13. Kdaj je po tvojem mnenju najprimernejši čas za učenje COBISS-a?
a) v osnovni šoli
b) v srednji šoli
c) ne vem

14. Ali meniš, da je v okviru KIZ-a na razpolago dovolj ur za učenje COBISS/OPACa?
a) da, število ur je ustrezno
b) ne, na razpolago je premalo ur
c) ne morem se odločiti
d) drugo _____________________________________________________

15. Kakšni so tvoji predlogi v zvezi z učenjem COBISS-a?
____________________________________________________________
Zahvaljujem se ti za sodelovanje in ti želim veliko uspeha ob zaključku šolskega leta.
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IZJAVA

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

Simona Rap

V Ljubljani, 25. aprila 2015
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