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Izvleček:
Magistrsko delo govori o referenčnem delu v Knjižnici Logatec. Namen raziskave je bil
izvedeti ali uporabniki poznajo in koristijo referenčno službo, kaj menijo o referenčni
službi in delu referenčnih knjižničarjev. Prav tako je bil namen raziskave ugotoviti, kaj o
referenčnem delu menijo sami knjižničarji Knjižnice Logatec. V raziskavi so bile
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delovni čas. Knjižničarji radi opravljajo referenčno delo, želijo si več izobraževanj in
boljšo organizacijo knjižnice.
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Abstract:
The dissertation presents reference work in the Logatec Library. The aim of the research is
to find out whether library users know and use the reference service, what they think about
the reference service and about the librarians´ work. In addition, the aim is also to find out
what the reference librarians think about the reference work in the Logatec Library. There
were three methods used in the research part: a survey, a partly structured interview and an
observation log. The research showed that library users (younger and older) are very
satisfied with the reference work in the Logatec Library. The library users expressed
certain requests; younger users are looking for more professional material and older want
longer opening hours. Librarians like to execute reference work, however, they want more
training and better organization of the library.
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1 UVOD
Nekateri avtorji menijo, da je referenčni pogovor interakcija, opisana kot »partnerstvo«, v
kateri sta oba partnerja enakovredna in imata skupni cilj. Drugi avtorji menijo, da je
referenčni pogovor dialog, pri katerem referenčni knjižničar

prevzame odgovornost

zadovoljevanja informacijske potrebe uporabnika. Referenčni pogovor je dialog med
uporabnikom in knjižničarjem, v katerem je knjižničarjev cilj razjasnitev in razumevanje
uporabnikovega vprašanja, in pri tem zadovoljitev uporabnikove informacijske potrebe.
Uporabnikov cilj pri referenčnem pogovoru je, da knjižničar razume in nato zadovolji
informacijsko potrebo uporabnika (Bopp in Smith, 2011).
Za dober referenčni pogovor sta potrebni spretnost poslušanja in komuniciranja. Znanje o
tehniki referenčnega pogovora je zelo pomembno, a vsak knjižničar bo razvil svoj slog
referenčnega pogovora. Knjižničar, ki je dober pri iskanju informacij, ni nujno dober pri
interakciji z uporabniki. Seveda lahko dobre komunikacijske spretnosti knjižničarji
razvijejo. Komunikacija z uporabniki je tema, ki je bila zelo raziskana in dopolnjuje znanje
o informacijskih virih (Bopp in Smith, 2011).
Koncept o referenčnem pogovoru je prisoten od 20. stoletja, vendar je bil v preteklosti
pogosto imenovan »pogovor med knjižničarjem in uporabnikom« in je bil osredotočen bolj
na pridobivanju informacij in gradiva, ki ga uporabnik potrebuje, in ne toliko na
medosebne lastnosti, potrebne za izvedbo referenčnega pogovora. Leta 1954 je David
Maxfield pri referenčnem pogovoru uporabil načela intervjuja iz svetovalnega področja.
Načela so bila: sprejemanje, razumevanje, komunikacija in sodelovanje (Bopp in Smith,
2011).
Med knjižničarji je vprašanje, »kako biti najboljši referenčni knjižničar«, pogosto
ponavljajoča se tema. Že v preteklosti so imeli raziskovalci različna mnenja kako morajo
izgledati »osebni odnosi« med knjižničarjem in uporabnikom. Knjižničar je v preteklosti
izgledal kot »potepuški referenčni knjižničar«, saj za svoje delo ni imel niti mize in stola,
kot ima npr. današnji informator izposojevalni pult. Nekateri elementi knjižničarstva so
ostali statični, razprava o referenčnem delu pa se je močno razvila. Raziskovalci so menili,
da obstaja šest perspektiv dela referenčnega knjižničarja: dajanje informacij, inštrukcije,
medosebni odnosi, usmerjanje, svetovanje in prijateljski odnos (Solorzano, 2013).
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Tehnologija vedno bolj napreduje, zato se pričakovanja uporabnikov, ki iščejo pomoč
referenčnega knjižničarja, zelo spreminjajo. Knjižničarji, ki želijo svoje delo opravljati
profesionalno, se morajo vprašati, kako naj spremenijo vedenje in vodenje referenčnega
pogovora, da ostanejo relevanten del procesa iskanja informacij. Pomembno je, da
pozornost od zagotavljanja informacij v najpreprostejšem smislu, preusmerijo na pozornost
proti poglobljenim storitvam, kar pomeni, da se morajo referenčni knjižničarji prilagoditi
potrebam uporabnikov, tako populaciji na sploh, kot tudi uporabniku individualno. S tem
dodajo vrednost interakciji knjižničarja in uporabnika. Iskanje informacij se je zaradi
tehnološkega napredka zelo spremenilo. S tem so se spremenile tudi potrebe uporabnikov
in odzivi modernih referenčnih knjižničarjev (Solorzano, 2013).
Organizacija referenčnih in informacijskih storitev je vezana na število prebivalcev v
okolju, kjer knjižnica deluje. Odvisna je tudi od gospodarske, kulturne in socialne
razvitosti tega okolja, zato pri načrtovanju referenčne dejavnosti izhaja iz Normativov in
standardov za splošnoizobraževalne knjižnice (1987). Glede na priporočila morajo vse
knjižnice imeti referenčne zbirke in opravljati referenčno dejavnost. V primeru
zahtevnejših vprašanj se lahko po pomoč obrnejo na večje knjižnice. Knjižnica je odvisna
od njenih uporabnikov, zato mora biti referenčna služba kakovostna in je poglavitnega
pomena za ugled knjižnice (Novljan, 1996; Normativi in standardi za splošnoizobraževalne
knjižnice, 1987).
Knjižnice danes svojim uporabnikom namenjajo veliko pozornosti. Knjižnice so
vključene v formalne meritve in standarde, ki so osnova za sodobno vodenje, zato so zelo
pomembne študije uporabnikov. Večina aktualnega raziskovanja se ukvarja z mnenji
uporabnikov o knjižničnih storitvah, o knjižničnih zbirkah, postavitvi gradiva, prostem
pristopu itd. (Pinter, 2004).
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako so uporabniki Knjižnice Logatec zadovoljni z
referenčnim delom knjižničarjev. Predvsem so nas zanimale razlike med mlajšimi in
starejšimi uporabniki knjižnice. Anketirali smo vzorec uporabnikov, da bi ugotovili, kako
dobro uporabniki poznajo referenčno službo, kako pogosto jo uporabljajo, s kakšnim
namenom, s kakšnimi težavami se srečujejo, ali referenčni knjižničarji, glede na mnenje
uporabnikov, obvladajo svoje delo ter ali mlajši uporabniki raje uporabljajo svetovni splet
kot klasično referenčno službo. Vse zaposlene knjižničarje v Knjižnici Logatec smo
intervjuvali, da bi izvedeli, kako poteka referenčno delo, s kakšnimi težavami se srečujejo,
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ali izvajajo referenčne pogovore. Za pristnost interakcij med uporabniki in knjižničarji smo
raziskovalni del podkrepili z metodo opazovanja z dnevnikom.

2 VLOGA SPLOŠNE KNJIŽNICE
»Splošna knjižnica, vrata lokalne skupnosti do znanja, zagotavlja osnovo podstavo učenja
od mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja
posameznika in socialnih skupin« (IFLA/UNESCO manifest za splošne knjižnice, 1994,
str. 1).
Knjižnica zbira, obdeluje, hrani, vzdržuje, predstavlja in posreduje knjižnično gradivo in
informacije, omogoča uporabo knjižničnega gradiva in zagotavlja vsakomur na svojem
območju dostop do znanja, informacij in storitev, ne glede na njegovo starost, spol,
versko in politično prepričanje, narodnost, raso, jezik ali socialni status, zaposlitev in
stopnjo izobrazbe, kakor tudi vsem posameznikom in skupinam s posebnimi potrebami
(Standardi za splošne knjižnice, 2005).
Namenjena je informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju,
kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti, zato:


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



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



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



se vključuje v vseživljenjsko učenje - razvija in utrjuje bralno kulturo, sodeluje pri
informacijskem opismenjevanju in spodbuja prebivalce za uporabo knjižnice;



utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične
dejavnosti (Standardi za splošne knjižnice, 2005).
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Vse splošne knjižnice ustanavlja, vzdržuje in financira skupnost skozi lokalno, regionalno
ali nacionalno oblast. Splošne knjižnice morajo zagotavljati dostop do znanja, informacij in
vseživljenjskega učenja. Namenjene so vsem članom skupnosti in v ta namen pridobivajo
vire in nudijo storitve (Koontz in Gubbin, 2010).
Splošna deklaracija človekovih pravic (1948, čl. 19) pravi: »Vsakdo ima pravico do
svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi
svojega mišljenja in pravico, da lahko vsakdo išče, sprejema in širi informacije in ideje s
kakršnimi koli sredstvi in ne glede na meje«.
Vsakdo ima pravico do informacij, izobraževanja, učenja, izražanja mišljenja, ne glede na
spol, starost, nacionalno, kulturno ali družbeno poreklo, jezik ali ekonomsko situacijo ter
sposobnosti. Vsakdo ima pravico do pismenosti.
Splošne knjižnice imajo izobraževalno, informacijsko in kulturno vlogo. Pri izobraževalni
vlogi splošna knjižnica nudi osnovne pogoje za vseživljenjsko učenje. Pri tem omogoča
dostop do vsega znanja, sodeluje z drugimi izobraževalnimi ustanovami ter spremlja in
pomaga pri procesu formalnega šolanja. Sodeluje tudi v aktivnostih, ki spodbujajo
pismenost, zbira, hrani in daje v uporabo primerno gradivo, zagotavlja knjižnično
pismenost, poučuje uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije itd. Kulturna
vloga splošne knjižnice je, da hrani in daje v uporabo gradivo o zgodovini in razvoju
svojega kraja (sem spada domoznanska zbirka gradiva), spodbuja zavest o kulturni
dediščini, nudi dostop do najboljših domačih in tujih književnih in umetniških del na
različnih medijih ter pomaga pri ustvarjalnem razvoju posameznikov. Informacijska vloga
splošne knjižnice pomeni izvrševanje pravice posameznika do informiranosti, nudi lokalne
informacije o kraju, v katerem deluje, in nudi informacije, ki so posamezniku potrebne v
vsakdanjem življenju (sem spadajo informacije o okolju, zdravju, dogajanju v svetu in
doma itd.). Splošne knjižnice morajo upoštevati tudi družbeno vlogo in ta je, da je
knjižnica prostor za druženje in srečanja (Koontz in Gubbin, 2010).
Storitve, ki jih nudi knjižnica, so določene v Zakonu o knjižničarstvu (2001, čl. 2 in čl. 16),
knjižnica mora zbirati, hraniti in posredovati knjižnično gradivo in informacije za vse
uporabnike knjižnice. Splošne knjižnice v okviru javne službe tudi sodelujejo v
vseživljenjskem izobraževanju, zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko
gradivo, zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna
na elektronskih medijih, organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in
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odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, organizirajo posebne oblike
dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, organizirajo kulturne
prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. Vse storitve nudijo uporabnikom
brezplačno. Pri storitvah tudi upoštevajo želje uporabnikov. Pomemben je tudi 16. člen, v
katerem piše, da splošne knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost za prebivalstvo v
svojem okolju, zagotavljajo storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami.

2.1

POTREBE UPORABNIKOV SPLOŠNE KNJIŽNICE

Uporabniki splošnih knjižnic so ljudje vseh starosti. Sem spadajo otroci, mlajši, odrasli,
osebe v tretjem življenjskem obdobju in posamezniki s posebnimi potrebami: to so tudi
druge kulturne in etične skupine, invalidi (gluhi, slepi, motorično ovirani…), na dom
vezani ljudje (nepokretni, starejši), ljudje v ustanovah (bolnice, domovi za ostarele,
zapori), osebe, ki ne vedo nič o storitvah ter organizacije in ustanove. Sem spadajo
kulturne, prostovoljne, izobraževalne organizacije in ustanove, poslovna skupnost in
lokalna oblast (Koontz in Gubbin, 2010).
Mlajši
V to skupino spadajo najstniki, mlajši odrasli do zaključka formalnega šolanja ali mlajši do
svoje prve zaposlitve. Za to skupino uporabnikov mora knjižnica organizirati najrazličnejša
predavanja, književna srečanja, delavnice, računalniške igralnice, internetne delavnice,
kvize, bralne klube itd. Pomembno je, da jim knjižnica posveti pozornost in nudi storitve,
ki zadovoljujejo njihove potrebe po izobraževanju, informiranju, kulturi in razvedrilu.
Knjižnica jim mora nuditi tiskano gradivo (knjige, časopisi, stripi, drobni tisk, plakate),
avdiovizualno gradivo (CD-ji, avdio in video kasete, filmi), elektronsko gradivo (vse vire
na internetu, izobraževalne programe, elektronske knjige itd.) ter družabne igre (IFLA
Guidelines for Library Services For Young Adults, 1996).
Starejši
Starejši uporabniki so tisti, ki so že zaposleni oziroma se formalno ne izobražujejo več ( za
potrebe te raziskave smo določili, da so starejši uporabniki stari 31 let in več), imajo od
knjižnice različne zahteve in pričakovanja, saj so v odvisnosti od različnih življenjskih
situacij, zato je pomembno, da storitve podpirajo vseživljenjsko učenje. Sem spadajo
sodelovanje z izobraževalnimi organizacijami, storitve na različnih področjih ter storitve za
podporo pismenosti in osnovnih življenjskih veščin. Knjižnica mora uporabnikom nuditi
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tudi prostočasna zanimanja, saj so ena od ključnih vlog spodbujanja umetniškega in
kulturnega razvoja posameznikov. Poleg vsega naštetega mora knjižnica zadovoljevati
informacijske potrebe uporabnikov (dostop do informacij, izobraževanja za uporabo
informacij, usmerjanje), jim pomagati izbrati ustrezno gradivo za branje za zabavo, skrbeti
mora za aktivnosti v lokalni skupnosti (promocija) in kulturne aktivnosti (prireditve,
predstave, predavanja) (Koontz in Gubbin, 2010).

3 REFERENČNO DELO
Splošna knjižnica mora poleg osnovnih nalog, kot so izposoja, rezervacije gradiva,
podaljšanje gradiva, nabava knjig itd., skrbeti tudi za svoje uporabnike in jim nuditi čim
več informacij ter poskušati čim bolje zadovoljiti njihove informacijske potrebe.
V informacijski dejavnosti delimo procese posredovanja informacij na aksialne in
retikularne komunikacijske procese.
Aksialni komunikacijski procesi so tisti, pri katerih je posredovanje informacij namenjeno
določenemu uporabniku, gre za individualen pristop v metodah dela z uporabniki.
Retikularni informacijski procesi so tisti, pri katerih so posredovane informacije
namenjene določenemu krogu potencialnih uporabnikov: katalogi in drugi informacijski
viri, razstave, razne prireditve knjižnice ter vse informacijsko gradivo. V knjižnici sta
prisotna oba komunikacijska procesa (Banič et al., 1987).

3.1

INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI

Posredovanje informacij posameznim uporabnikom v knjižnicah običajno imenujemo
referenčna služba. Raziskovalci menijo, da je referenčna služba osebna služba, ki vsakemu
uporabniku pomaga najti dokument in to stori izčrpno in točno, dokument pa ustreza
zanimanju uporabnika. Knjižničar išče informacije iz knjižničnega gradiva ali usmerja
uporabnika k drugim informacijskim službam ali drugim strokovnjakom. Namen
referenčnega dela je razkriti in razjasniti uporabnikovo dejansko informacijsko potrebo ter
mu pomagati pri iskanju informacij, ki bi lahko zadovoljile to potrebo. Torej lahko rečemo,
da je referenčni pogovor dvosmerni (interaktivni) komunikacijski proces, v katerem prihaja
do enakovredne, obojestranske izmenjave informacij s točno določenim namenom.
Individualno delo, ali referenčni pogovor z uporabniki, je prisotno v vseh vrstah knjižnic.
(Zupanič, 1996).
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Analiza referenčnega pogovora
Referenčni pogovor je sestavljen iz treh korakov/stopenj:


prva stopnja je otvoritev pogovora ali razjasnjevanje referenčnega vprašanja,



druga stopnja je oblikovanje iskalne strategije in iskanje relevantnih informacij,



tretja stopnja je posredovanje informacij uporabnikom ali zaključek pogovora.

V praksi ni nujno, da si te stopnje sledijo linearno.
Otvoritev pogovora je najbolj zahtevna in kritična stopnja referenčnega pogovora, saj tukaj
uporabnik izrazi svojo informacijsko potrebo. Kot pravi Taylor (1962), je posredovanje
referenčnih vprašanj ena najbolj zapletenih informacijskih dejavnosti, saj poskuša
uporabnik bibliotekarju opisati ne samo to, kar zna, ampak tudi tisto, česar ne pozna in ne
razume.
Uporabniku moramo na začetku posvetiti pozornost, saj je začetek pogovora ključen pri
nadaljnjem razreševanju informacijskih potreb. Iz raziskav je razvidno, da uporabniki
nimajo vedno dobro izoblikovane svoje informacijske potrebe, zato je del iskalnih zahtev
približen in nepopoln. Da bi do teh napak čim manj prihajalo, se mora v knjižnici odvijati
proces, ki se imenuje »razjasnjevanje vprašanja« (Taylor, 1962).
Pomen tega je v tem, da bi bibliotekar čim bolje razumel uporabnikovo potrebo in mu jo
pomagal razrešiti, saj je začetek pogovora ključen pri tem, če bo bibliotekar uspel razrešiti
uporabnikovo informacijsko potrebo ali se bo pogovor zaključil (Zupanič, 1996).
Oblikovanje iskalne strategije lahko obravnavamo ločeno od referenčnega pogovora ali pa
kot eno izmed osnovnih stopenj referenčnega pogovora. Pogosto vključuje še kakšna
dodatna vprašanja. Uporabnik lahko samostojno išče po bibliografijah, knjižničnih
katalogih, podatkovnih zbirkah, internetu itd., ali pa mu pri tem pomaga bibliotekar.
Iskanje je lahko ročno, pri čemer se uporabljajo tiskani viri in je primerno za iskanje
faktografskih podatkov ali manjšega števila referenc, lahko pa je računalniško. Pri tem pa
uporabljamo spletne dostope do podatkovnih zbirk, COBISS-OPAC, informacij na CDROM-ih, internetu itd., kar pa je seveda hitrejše, in manj zamudno, kakor ročno iskanje
informacij (Zupanič, 1996).
Zaključek pogovora je zadnja stopnja referenčnega pogovora, ki zajema posredovanje
informacij uporabniku. Uspešno zaključen referenčni pogovor je tisti, v katerem se
uporabnik počuti zadovoljnega, ne glede na to, kaj pod uspehom razume bibliotekar.
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Pomembno je, da bibliotekar pusti dober vtis na uporabnika, zato da bo ta še naprej z
veseljem prihajal v knjižnico (Zupanič, 1996).

LASTNOSTI DOBREGA REFERENČNEGA KNJIŽNIČARJA

3.2

Mnenja o lastnostih in spretnostih dobrega referenčnega bibliotekarja niso povsem enotna.
Večina strokovnjakov je mnenja, da mora imeti dober referenčni bibliotekar naslednje
značajske poteze (Jennerich in Jennerich, 1987):


dobro pomnjenje, ki knjižničarju omogoča, da si hitreje zapomni, kaj vse uporabnik
potrebuje in tako uporabnika ne utruja po nepotrebnem,



točnost, natančnost, urejenost,



domiselnost in kreativnost,



vedoželjnost in predanost poklicu, ki bibliotekarju omogoča širše znanje in boljše
sledenje novostim v stroki,



sposobnost logičnega sklepanja,



razgledanost,



komunikativnost,



empatičnost



smisel za humor, ki zmanjšuje vplive stresa in napetosti,



potrpežljivost, vztrajnost, ki sta potrebni pri opravljanju uspešnega dela z
uporabniki,



ustrežljivost,



spodbujanje,



vzdržljivost, saj je delo z ljudmi lahko utrudljivo,



sposobnost hitrega miselnega preskakovanja in prilagodljivost.

4 KNJIŽNICA LOGATEC
Knjižnica Logatec je splošna knjižnica, ki svojo dejavnost opravlja na področju Občine
Logatec. Sedež osrednje knjižnice je v Logatcu, imajo pa še tri krajevne podružnične enote
knjižnice: v Rovtah, Hotedršici in na Vrhu Sv. Treh Kraljev. V magistrskem delu smo
obravnavali samo Knjižnico Logatec brez podružnic.
Knjižnica na svojem mestu stoji že od leta 1907, ko je bila njena predhodnica čitalnica
Katoliško izobraževalnega društva. Leta 1982 so zaposlili prve knjižničarje, prej so namreč
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to delo opravljali prostovoljci. Leta 1987 je knjižnica dobila nove prostore v prizidku
Narodnega doma, kjer je še danes. Takrat je tudi začela izvajati svoje dejavnosti v širšem
obsegu: izposojo, ure pravljic, prireditve za otroke, literarne večere, okrogle mize, razstave
itd. Leta 1996 je z uvedbo računalniške obdelave gradiva postala aktivni član sistema za
vzajemno katalogizacijo COBISS in tako omogočila uporabnikom dostop do interneta.
Krajevna knjižnica Rovte je bila prenovljena leta 2003, ko je dobila nove prostore v stari
osnovni šoli.
Leta 2004 se je v Knjižnici Logatec pričela večja prenova. Pri prenovi je knjižnica
pridobila kletne prostore, za potrebe skladišča, pritličje je bilo preurejeno za izposojo
gradiva, oddelek za otroke, mladinski in leposlovni oddelek za odrasle, prvo nadstropje pa
je bilo preurejeno v strokovni oddelek in čitalnico. Mansardni prostori so bili predelani za
potrebe uprave, nabave in obdelave gradiva.
Leta 2006 je tudi Krajevna knjižnica Hotedršica dobila nove prostore v stari osnovni šoli in
takoj naslednje leto je bila prenovljena še Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh Kraljev. V
tamkajšnji podružnični osnovi šoli je dobila svoj prostor v pritličju poslopja. Leta 2010 je
bila v hudi vremenski ujmi poplavljena Krajevna knjižnica Hotedršica. Uničenih je bilo kar
precej, 886, enot gradiva (Knjižnica Logatec, 2015).

4.1 STORITVE V KNJIŽNICI LOGATEC
Knjižnica Logatec je vključena v:


COBISS/OPAC od leta 1996 naprej



Dobre knjige.si (spletni portal o dobrih knjigah, knjige priporočajo slovenski
knjižničarji in knjižničarke)



Biblos (spletna e-knjižnica in e-knjigarna)



dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije)



Kamra (Digitalizirana slovenska dediščina)



Europeana (Digitalizirana evropska dediščina)



elektronski viri (EBSCOhost, Encyclopedia Britannica Online Public Library
Edition, Berg Fashion Library, IUS-INFO, FinD-INFO)
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Poletavci (poletni bralci stari od 7 do 12 let)



Združenje splošnih knjižnic (združenje splošnih knjižnic na območju Republike
Slovenije)



Facebook (Facebook stran o knjižnici, kjer so redno/ažurno objavljeni napovedniki
prireditev, razstav, novosti, razna obvestila … ) (Knjižnica Logatec, 2015).

Knjižnica Logatec nudi storitve za vse uporabnike, vseh starosti. Za otroke nudi pravljične
urice od septembra do maja, poleti (julij in avgust) pa pravljične urice pod krošnjami.
Pravljična urica traja 60 min in je namenjena otrokom od četrtega leta naprej, sestavljena je
iz dveh delov, najprej knjižničarka prebere pravljico, nato otroci ustvarjajo nek izdelek, ki
je po navadi povezan s pravljico, ki je bila prebrana. Za otroke nudijo tudi predšolsko
bralno značko, ki poteka od oktobra do maja.
Za starejše nudijo literarne večere, predavanja, razstave, koncerte, bralne skupine, berejo
upokojencem v domu za ostarele.
Referenčno delo v Knjižnici Logatec je ločeno na referenčno delo za izposojevalnim
pultom, kjer je leposlovni oddelek za odrasle, mladino in otroke ter strokovni oddelek za
otroke in mladino, ter referenčno delo na strokovnem oddelku za odrasle. Pri
izposojevalnem pultu lahko uporabniki dobijo splošne informacije o gradivu (kje se
gradivo nahaja, naslov določenega gradiva, izvedo ime in priimek določenega avtorja …),
na strokovnem odraslem oddelku pa uporabniki dobijo informacije o strokovnem
knjižničnem (gradivo za pomoč pri izdelovanju seminarskih, diplomskih, raziskovalnih
nalog itd., gradivo za vseživljenjsko izobraževanje…). Referenčni knjižničar uporabnikom
pokaže kako delujejo elektronski viri, ki jih imajo v knjižnici zakupljene, in kako lahko do
njih dostopajo z oddaljenim dostopom od doma. Knjižničar to lahko pokaže na štirih
računalnikih na strokovnem oddelku. Računalniki so namenjeni uporabnikom za iskanje
informacij, pisanje raziskav itd.
Prednost osebnega stika pri referenčni službi v Knjižnici Logatec je, da se knjižničarji
vedno potrudijo in pomagajo uporabniku po svojih najboljših močeh. Ponudijo mu vsa
možna gradiva, kar jih je v knjižnici, če nič od tega ni učinkovito, ponudijo medknjižnično
izposojo in gradivo iz elektronskih virov. Knjižničarji pri informacijskem problemu lahko
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vidijo drugačno rešitev od uporabnikove in tako je lahko problem hitreje razrešen
(Knjižnica Logatec, 2015).

5 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Raziskav na temo referenčnega dela v knjižnici obstaja že kar precej. Odnos knjižničarja
do uporabnika je vedno bolj pomemben. Mnenje uporabnikov je za knjižnice in
knjižničarje vedno bolj pomembno, saj iz njihovih mnenj črpajo ideje za izboljšanje
knjižnic, zato smo na kratko opisali nekatere raziskave iz tega področja.
Wilkins Jordan (2014) je v raziskavi, ki so jo izvedli po Ameriki, napisala, da so
knjižničarjem po različnih splošnih knjižnicah poslali elektronske vprašalnike, ki so se
nanašali na referenčno delo. Z vprašalniki so želeli izvedeti, kako knjižničarji opravljajo
referenčno delo. Vprašalnikov je vrnilo štiristo triinšestdeset referenčnih knjižničarjev.
Knjižničarji v raziskavi so bili stari od trideset do šestdeset let in čeprav v vprašalniku niso
zahtevali od knjižničarjev, naj napišejo svojo izobrazbo, so jo napisali. 82,2 % anketiranih
knjižničarjev je imelo magisterij iz bibliotekarstva in informacijske znanosti. Največ
knjižničarjev je odgovorilo, da v knjižnici najpogosteje odgovarjajo na referenčna
vprašanja, ko pa so knjižničarje povprašali po stvareh, ki jih najpogosteje delajo v knjižnici
v enem tednu, jih je večina odgovorila, da pomagajo uporabnikom. Vprašali so jih tudi,
katere se jim zdijo najpomembnejše kompetence za referenčnega knjižničarja. Kot
najpomembnejše so podali dobre uporabniške storitve, ustrezne iskalne strategije in
poznavanje spletnih referenčnih virov.
Jerše (2013) je izpeljala v Mesti knjižnici Grosuplje podobno raziskavo, v kateri je zajela
sto petdeset mladostnikov, starih od petnajst do devetnajst let. Zanimalo jo je predvsem,
kako so mladostniki zadovoljni z referenčnimi storitvami, ki jih knjižnica ponuja, ali
obstajajo razlike med posameznimi starostnimi skupinami, kaj je mladostnikom najbolj
všeč in kaj pogrešajo. Rezultati so pokazali, da so mladostniki večinoma zadovoljni,
želijo pa si daljši delovni čas knjižnice.
V Koroški osrednji knjižnici Dr. Franceta Sušnika so v raziskavi zajeli dijake, študente in
zaposlene (Vaukan, 2003). Sodelovalo je šestdeset uporabnikov, ki so odgovarjali na
anketne vprašalnike. V raziskavi so jih zanimale razlike med spoloma, starostjo in
izobrazbo uporabnika. Anketiranci so v knjižnico hodili predvsem zaradi izposoje knjig.
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Anketiranci so s knjižničnimi storitvami zadovoljni. Zadovoljni so s pridobitvijo želenega
gradiva, zelo zadovoljni so s ponudbo knjižničnega gradiva, dijaki so zelo zadovoljni z
leposlovnimi in s strokovnimi knjigami. V večini so uporabniki zadovoljni s
knjižničarjevo pomočjo.
V knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so izvedli raziskavo o referenčnem delu,
anketirali so šest knjižničarjev in šestinšestdeset uporabnikov (Samsa, 2012). Anketiranci
so z literarnimi večeri, ki jih knjižnica organizira, večinoma zadovoljni, želijo pa si več
potopisnih predavanj in več stikov z mlajšimi avtorji. V večini so anketiranci mnenja, da
so knjižničarji prijazni in jim vedno pomagajo. Zelo zadovoljni so tudi s prijaznostjo,
komunikativnostjo, z natančnostjo in urejenostjo knjižničarjev. Knjižničarji so mnenja, da
dijaki velikokrat ne znajo izraziti svojih informacijskih potreb, zaradi česar pridejo s
knjižničarji pogosteje v konflikt. Uporabniki so najbolj zadovoljni z obveščanjem
knjižnice o storitvah knjižnice.

6 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Ker je ena od nalog splošne knjižnice zadovoljevanje potreb uporabnikov, je pomembno da
ugotovimo, kako so zadovoljni s storitvami referenčne službe v knjižnici. Referenčni
knjižničarji morajo upoštevati njihove različne potrebe, želje in pričakovanja. Knjižnično
gradivo in dejavnosti morajo znati prikazati na način, ki vzpodbuja uporabnikov interes.
Prav tako mora knjižnica dopuščati sproščeno ustvarjalno vzdušje ter nuditi tih študijski
prostor.
Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kaj o referenčni službi v Knjižnici Logatec menijo
uporabniki in knjižničarji. Ali uporabniki pri referenčni službi in v sami knjižnici kaj
pogrešajo ter kakšen mora biti po njihovem mnenju knjižničar, kaj bi knjižničarji v
knjižnici spremenili, ali si želijo več izobraževanja, kakšen mora biti po njihovem mnenju
knjižničar in ali se jim zdi referenčno delo stresno.

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Referenčno delo je v knjižnicah vedno bolj pomembno zaradi razvoja elektronskih
dokumentov in svetovnega spleta. Vedno več gradiva je na svetovnem spletu in uporabniki
posledično ne obiskujejo več toliko knjižnic, zato je potrebno v knjižnici (še posebej v
splošni knjižnici) imeti zelo dobro referenčno službo in referenčne knjižničarje. Zanima
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nas, kaj o referenčni službi v Knjižnici Logatec menijo uporabniki (mlajši in starejši) ter
kaj o njej menijo knjižničarji v Knjižnici Logatec.

6.2 HIPOTEZE
V magistrskem delu smo preverjali naslednje hipoteze:
H1: Uporabniki poznajo in uporabljajo referenčno službo v Knjižnici Logatec.
H2: Referenčni knjižničarji dobro opravljajo svoje delo.
H3: Mlajši uporabniki vedno manj uporabljajo referenčno službo v knjižnici, ker dobijo
večino informacij na svetovnem spletu.
H4: Starejši uporabniki raje uporabljajo referenčno službo v knjižnici kot iščejo
informacije sami na spletu.
H5: Starejši uporabniki so zadovoljni z referenčno službo v Knjižnici Logatec.
H6: Mlajši uporabniki niso zadovoljni z referenčno službo v Knjižnici Logatec.

6.3 VZOREC
Vzorec je obsegal sto uporabnikov. Razdeljen je na več starostnih skupin, ker želimo zajeti
tako mlajše kot starejše uporabnike, ker želimo ugotoviti, ali so med njimi razlike.
Intervjuvali smo vse knjižničarje v Knjižnici Logatec. Za raziskavo smo opazovali
naključne uporabnike na strokovnem oddelku knjižnice in za izposojevalnim pultom. Vseh
opazovanih interakcij med uporabnikom in knjižničarjem je bilo sedemdeset.

7 RAZISKOVALNA METODA
Pri raziskovalnem delu smo uporabili tri metode: ankete, s katerimi smo pridobili mnenja
uporabnikov, delno strukturirane intervjuje, s katerimi smo spraševali knjižničarje, in
opazovanje z dnevnikom, kjer smo opazovali interakcijo med uporabniki in knjižničarji.

7.1 ANKETA
Anketa omogoča zbiranje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov. Za anketo je značilno,
da se podatki zbirajo s pomočjo merjenja, torej postopka, pri katerem raziskovalec
pripisuje številke ali druge simbole izkustvenim lastnostim, spremenljivkam. Značilno je,
da se z njo ne preučuje celotne populacije ampak na ustrezen način iz nje izberemo samo
določene enote, manjši skupek oziroma vzorec, in tako dobimo podatke, ki omogočajo
posploševanje značilnosti, mnenj, prepričanj itd. celotne populacije. Tehnika tovrstne
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študije omogoča prihranek časa in sredstev, ne da bi zmanjšala učinkovitost, zanesljivost
in točnost informacij v raziskovalnem procesu (Šauperl, 2008).
Anketa, ki smo jo izvedli v Knjižnici Logatec z naključnimi uporabniki, meseca maja leta
2015, je bila anonimna. Reševanje ankete je uporabnikom vzelo približno pet minut časa.
Anketa je bila namenoma kratka, saj dolge ankete velikokrat odbijajo morebitne
anketirane. Za anonimno anketo smo se odločili zato, da se uporabniki pri reševanju ne bi
zadrževali in bi čim bolj iskreno odgovarjali.
Anketni vprašalnik, ki se nahaja v Prilogi 1, je sestavljen iz 15-ih vprašanj:


vprašanj zaprtega tipa, pri katerih je anketiranec obkrožil že dan odgovor, s
katerim je izrazil svoje mnenje;



vprašanj polodprtega tipa, pri katerih je anketiranec obkrožil že dan odgovor, če
mu izmed podanih odgovorov noben ni ustrezal, je lahko napisal svoj odgovor;



vprašanj s stopenjskimi lestvicami, pri katerih je anketiranec obkrožil stopnjo
zadovoljstva od ena do pet, pri tem ena pomeni »zelo nezadovoljen« in pet »zelo
zadovoljen«;



vprašanj odprtega tipa, pri katerem je anketiranec napisal svoj odgovor.

7.2 DELNO STRUKTURIRAN INTERVJU
Delno strukturiran intervju je sestavljen iz vnaprej pripravljenih odprtih in zaprtih
vprašanj. Intervju je ustna anketa, kar pomeni, da se vprašanja zastavljajo ustno in prav
tako se dobivajo odgovori. Pri intervjuju lahko intervjuvanca usmerjamo ter z dodatnimi
pojasnili preprečimo, da udeleženec ne bi želel odgovarjali naprej, prav tako se z
usmerjanjem vprašanega izboljša kvaliteta odgovorov (Šauperl, 2008).
Intervjuvali smo devet knjižničarjev v Knjižnici Logatec. Intervjuvanje enega
intervjuvanca je potekalo približno petnajst minut. Intervjuji so bili poglobljeni,
spodbudili smo intervjuvance, da lahko čim bolj jasno izrazijo svoje mnenje.
Vprašalnik za intervju, ki je v Prilogi 2, je sestavljen iz 27-ih vprašanj:


vprašanj zaprtega tipa, pri katerih je spraševanec obkrožil že dan odgovor, s
katerim je intervjuvanec izrazil svoje mnenje;
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vprašanj polodprtega tipa, pri katerih je spraševanec obkrožil že dan odgovor ali
pa je dopisal odgovor, ki mu ga je intervjuvanec podal;



vprašanj odprtega tipa, pri katerih je spraševanec napisal odgovor, ki ga je
intervjuvanec podal.

7.3 OPAZOVANJE Z DNEVNIKOM
Opazovanje je ena izmed temeljnih znanstvenoraziskovalnih metod, ki se uporablja,
kadar želimo opisati in pojasniti vedenje posameznika v vsakdanjih situacijah in odnosih
do drugih. Vedenje, ki ga opazujemo, lahko podrobneje razložimo, če upoštevamo
kontekst v katerem se pojavlja. To so vse tiste značilnosti okolja, ki vplivajo na
posameznikovo vedenje, npr. fizično okolje in socialne značilnosti. Prav tako nam
opazovanje tudi omogoča, da sproti odkrivamo dejavnike, ki so pomembni za
razumevanje in pojasnjevanje določenega vedenja in jih pred opazovanjem nismo
predvideli (Fekonja Peklaj, 2011).
Pri opazovanju je velika pomanjkljivost to, da se ne da nadzirati zunanjih dejavnikov in
nepredvidljivih vedenj, ponovitev pod enakimi pogoji, kot npr. s kontroliranim
eksperimentom, pri taki vrsti opazovanja ni mogoča,. Na vedenje posameznika lahko
vpliva prisotnost opazovalca. Pogosto je najbolje obiskovati isto okolje, v katerem se
opazuje posameznika, ker čez nekaj časa postane opazovalec za opazovane nepomemben.
Vedenje smo opazovali v naravnem okolju, pri čemer smo spremljali posameznikova
vedenja, in pri tem smo imeli vpogled v realno in spontano vedenje. Uporabili smo
opazovanje z dnevnikom, pri katerem gre za zapisovanje, opazovalec retrospektivno
zapisuje dogodke, ki so se zgodili (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009)
Opazovalni načrt, ki se nahaja v Prilogi 3, je vseboval:
-

datum in uro opazovanja,

-

kje je potekalo opazovanje: strokovni oddelek ali izposojevalni pult,

-

tabelo, v kateri smo označili, kako se vedeta knjižničar in uporabnik.

Opazovali smo:


pozdrav: knjižničarjev in uporabnikov pozdrav



očesni stik: knjižničarjev in uporabnikov očesni stik
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strukturiranje

vprašanja/odgovora:

uporabnikovo

strukturiranje

vprašanja,

knjižničarjevo strukturiranje odgovora


razumevanje vprašanja/razumevanje odgovora: knjižničarjevo razumevanje
vprašanja, uporabnikovo razumevanje odgovora



poznavanje teme: knjižničarjevo poznavanje teme in uporabnikovo poznavanje
teme



zanimanje: tako uporabnika, kot tudi knjižničarja pri referenčnem pogovoru



razrešeno vprašanje/dobil odgovor: ali je uporabnik dobil odgovor oziroma
željeno informacijo, ali je knjižničar razrešil oziroma razumel vprašanje
uporabnika



kako se uporabnik/knjižničar obnaša (posebnosti): kakršne koli posebnosti
uporabnika ali knjižničarja



kako ga knjižničar odslovi/ali konča referenčni pogovor: kakšen je bil konec
referenčnega pogovora



kako se referenčni pogovor zaključi: zaključek referenčnega pogovora



čas trajanja referenčnega pogovora: v minutah



posebnosti: nekaj nepredvidenega, dodatne posebnosti tekom celotnega
opazovanja.
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8

REZULTATI

8.1

REZULTATI ANKET

Preglednica 1 prikazuje, da je bilo anketiranih dvajset mlajših moških in sedemnajst
starejših moških. Skupaj je bilo anketiranih sedemintrideset moških. Mlajših žensk je bilo
anketiranih sedemindvajset in starejših žensk je bilo anketiranih šestintrideset. Skupaj je
bilo anketiranih triinšestdeset žensk. Skupaj je bilo anketiranih sedeminštirideset mlajših
uporabnikov in triinpetdeset starejših uporabnikov. Razdelili smo sto anket in vse ankete
so bile vrnjene.

Preglednica 1: Struktura podatkov po spolu in starosti
MLAJŠI

STAREJŠI

SKUPAJ

MOŠKI

20

17

37

ŽENSKE

27

36

63

SKUPAJ

47

53

100

Preglednica 2 nam pove, kakšna je izobrazba anketirancev. Moški

imajo v večini

končano srednjo šolo, sledi ji osnovna šola, nato višja oziroma visoka strokovna šola,
štirje so zaključili univerzitetno izobrazbo, dva imata magisterij oziroma doktorat. Največ
žensk ima končano srednjo šolo, sledi ji univerzitetna izobrazba, zatem višja oziroma
visoka strokovna šola, najmanj žensk ima končano osnovno šolo.
Preglednica 2: Izobrazba anketirancev
MOŠKI

ŽENSKE

SKUPAJ

Osnovna šola

11

7

18

Srednja šola

12

31

43

Višja ali visoka strokovna šola

8

12

20

Univerzitetna izobrazba

4

13

17

Magisterij, doktorat

2

/

2

Drugo

/

/

/

Skupaj

37

63

100
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Pri Preglednici 3 so anketiranci nekajkrat odgovorili z več odgovori naenkrat, kar smo v
raziskavi šteli kot več odgovorov. Spraševali smo jih, kje najpogosteje pridobijo gradivo,
ki ga potrebujejo. Podali smo jim šest možnosti, zadnja možnost je bila odprtega tipa.
Mlajši najraje pridobijo informacije na internetu, takoj na drugem mestu je knjižnica z
29,8 %, sledi ji šola oziroma fakulteta. Na zadnjem mestu s 2,1 % je pri mlajših
pridobivanje informacij v družini.
Starejši prav tako najraje poiščejo informacije na internetu, zatem informacije pridobivajo
v knjižnici. Za starejše so prijatelji oz. znanci prav tako vir informacij, a v manjši meri
(11,4 %, družina 8,6 % in knjigarna 1,4 %). Dve starejši osebi sta med vire informacij
dodali domačo knjižnico in »povsod po malem«.

Preglednica 3: Mesto pridobitve informacij/gradiva
MLAJŠI (%)

STAREJŠI (%)

Knjižnica

14 (29,8 %)

22 (31,4 %)

Internet oz. svetovni splet

25 (53,2 %)

31 (44,2 %)

1 (2,1 %)

6 (8,6 %)

/

8 (11,4 %)

7 (14,9 %)

/

Knjigarna

/

1 (1,4 %)

Drugo

/

2 (2,9 %)

Skupaj

47

70

Družina
Prijatelji oz. znanci
Šola oz. fakulteta

V Preglednici 4 so prikazani rezultati vprašanja, kako pogosto uporabniki zahajajo v
knjižnico. Vprašanje je bilo zaprtega tipa in obkrožili so en odgovor.
Mlajši največkrat prihajajo v knjižnico enkrat na mesec, druga najbolj pogosta možnost je
enkrat na teden, vsak dan jih pride osem, enkrat na pol leta prideta dve osebi. Tri osebe so
izbrale možnost drugo, kjer so napisale: zelo poredko, večkrat na teden in nekajkrat
mesečno.
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Starejši prav tako največkrat pridejo v knjižnico enkrat na mesec, kot druga najpogostejša
možnost je enkrat na teden, nekaj jih obišče knjižnico vsak dan, dve osebi pa knjižnico
obiščeta enkrat na pol leta. Tudi tu so trije izbrali možnost drugo, kjer so napisali: enkrat
do dvakrat mesečno, po potrebi – občasno, večkrat na mesec.
Preglednica 4: Pogostost obiskovanja knjižnice
MLAJŠI (%)

STAREJŠI (%)

SKUPAJ

8 (17 %)

4 (7,5 %)

12

Enkrat na teden

13 (27,7 %)

20 (37,7 %)

33

Enkrat na mesec

21 (44,7 %)

24 (45,3 %)

45

Enkrat na pol leta

2 (4,3 %)

2 (3,8 %)

4

Enkrat na leto

/

/

/

Nikoli

/

/

/

Drugo

3 (6,4 %)

3 (5,7 %)

6

Skupaj

47

53

100 (100 %)

Vsak dan

V Preglednico 5 smo vpisali, kako pogosto anketiranci prosijo za pomoč knjižničarja.
Mlajši največkrat (25,5 %) vprašajo za pomoč knjižničarja enkrat na pol leta, z enakim
odstotkom sledi iskanje pomoči enkrat na mesec in enkrat na leto 23,4 %, enkrat na teden
vpraša knjižničarja za pomoč 19,1 % mlajših, knjižničarja nikoli ne vpraša za pomoč
4,3 % mlajših, knjižničarja vpraša za pomoč vsak dan 2,1 % mlajših. Možnost »drugo« je
izbral samo en mlajši uporabnik. Napisal je, da je njegova prošnja za pomoč odvisna od
iskanega gradiva.
Več kot polovica (52,8 %) starejših prosi za pomoč knjižničarja enkrat na mesec, enkrat
na pol leta jih prosi 24,5 % starejših, enkrat na teden jih prosi za pomoč 9,4 % starejših,
in vsak dan 1,9 %. V tej skupini vprašanih so trije izbrali možnost »drugo« in so vsi
mnenja, da pomoč iščejo po potrebi oziroma občasno.
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Preglednica 5: Pogostost pomoči knjižničarja anketirancem
MLAJŠI (%)

STAREJŠI (%)

SKUPAJ

Vsak dan

1 (2,1 %)

1 (1,9 %)

2

Enkrat na teden

9 (19,1 %)

5 (9,4 %)

14

Enkrat na mesec

11 (23,4 %)

28 (52,8 %)

39

Enkrat na pol leta

12 (25,5 %)

13 (24,5 %)

25

Enkrat na leto

11 (23,4 %)

3 (5,7 %)

14

Nikoli

2 (4,3 %)

/

2

Drugo

1 (2,1 %)

3 (5,7 %)

4

Skupaj

47

53

100

V Preglednici 6 smo vpisali podatke anketirancev, s kakšnim namenom prosijo knjižničarja
za pomoč. Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.
Mlajši najpogosteje prosijo za knjižničarjevo pomoč, ko iščejo gradivo za zabavo oz.
razvedrilo, zatem iščejo gradivo za študij, preostali odstotki se razporedijo na »drugo«, kjer
so v večini odgovarjali »šola, seminarske naloge«. Najmanj anketirancev knjižničarja
vpraša za pomoč pri iskanju gradiva, ki ga potrebujejo za službo in za raziskovalno delo.
Več kot polovica starejših prosi knjižničarja za pomoč, da jim poišče gradivo za zabavo in
razvedrilo, velik del vprašanih išče pomoč pri iskanju gradiva, ki ga potrebujejo za delo.
Pomoč potrebujejo še pri iskanju drugega gradiva za otroke, šolo, pri seminarskih nalogah,
iskanju določenih knjig ter pri svetovanju za knjigo. Najmanj uporabnikov potrebuje
pomoč pri iskanju gradiva za raziskovalne projekte in študij.
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Preglednica 6: Namen pomoči knjižničarja
MLAJŠI (%)

STAREJŠI (%)

SKUPAJ

Študij

27 (38,6 %)

3 (5 %)

30

Delo

3 (4,3 %)

13 (21,7 %)

16

Raziskovalni projekt

2 (2,9 %)

3 (5 %)

5

Zabava in razvedrilo

29 (41,4 %)

35 (58,3 %)

64

Drugo

9 (12,9 %)

6 (10 %)

15

Skupaj

70

60

130

Preglednica 7 prikazuje odgovore, s čim knjižničarji največkrat pomagajo uporabnikom.
Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.
Mlajši največkrat vprašajo knjižničarja za informacije oziroma gradivo o kakšni določeni
temi, zatem iščejo bralne nasvete, določene naslove knjig, drugo gradivo ali gradivo
določenega avtorja. V manjšini iščejo »drugo«, kot gradivo za seminarsko nalogo ali sploh
ne prosijo za pomoč.
Starejši uporabniki ravno tako največkrat prosijo za pomoč knjižničarja pri informacijah
oziroma gradivu o določeni temi, prav tako vprašajo za bralni nasvet knjižničarja, manj
pogosto o določenem naslovu knjige oziroma drugem gradivu ali gradivu določenega
avtorja. Najmanj pogosto so navajali odgovor »drugo«, kjer iščejo pomoč pri iskanju
knjige.
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Preglednica 7: Pomoč knjižničarja
MLAJŠI (%)

STAREJŠI (%)

SKUPAJ

/

/

/

23 (28 %)

24 (31,2 %)

47

33 (40,2 %)

32 (41,6 %)

65

23 (28 %)

20 (26 %)

43

Drugo

3 (3,7 %)

1 (1,3 %)

4

Skupaj

82

77

159

Informacije o knjižnici
Bralni nasvet
Informacije/gradivo o določeni temi
Določen naslov knjige/drugo
gradivo ali določenega avtorja

Slika 1 prikazuje ocene anketirancev o prijaznosti knjižničarja. Knjižničarja so ocenili s
stopenjsko lestvico od 1 (zelo neprijazni) do 5 (zelo prijazni).
Večina mlajših (30) meni, da so knjižničarji v Knjižnici Logatec zelo prijazni, devet
mlajših anketirancev meni, da so prijazni, šest anketirancev se ni znalo opredeliti, ali so
knjižničarji zelo neprijazni ali zelo prijazni, in dva anketiranca menita, da so neprijazni
knjižničarji. Povprečna ocena, ki so jo mlajši uporabniki podali pri prijaznosti knjižničarja
je 4,4.
Skoraj vsi starejši (42) menijo, da so knjižničarji zelo prijazni, pet jih meni, da so prijazni
in šest anketirancev se ni znalo opredeliti. Povprečna ocena, ki so jo starejši uporabniki
podali pri prijaznosti knjižničarja je 4,7.
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40

Število odgovorov

35
30
25

MLAJŠI

20

STAREJŠI

15
10
5
0
1

2

3

4

5

Ocena prijaznosti

Slika 1: Prijaznost knjižničarja
Slika 2 prikazuje ocene anketirancev o strokovnosti knjižničarja na lestvici od 1 (zelo
nestrokovni) do 5 (zelo strokovni).
Štiriindvajset mlajših meni, da so knjižničarji zelo strokovni, štirinajst mlajših meni, da so
knjižničarji strokovni, sedem mlajših ni znalo oceniti, ali so knjižničarji zelo nestrokovni
ali zelo strokovni. Samo dva menita, da so nestrokovni in zelo nestrokovni. Povprečna
ocena, ki so jo mlajši uporabniki podali za strokovnost knjižničarja je 4,3.
Skoraj večina starejših uporabnikov (42) knjižnice meni, da so knjižničarji zelo strokovni,
sedem jih meni, da so strokovni in pet se jih ni znalo opredeliti. Povprečna ocena, ki so jo
starejši uporabniki podali o strokovnosti knjižničarja je 4,7.

BLAŽON, C. Referenčno delo v Knjižnici Logatec. Mag. delo Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
31
45

Število odgovorov
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5

Ocena strokovnosti
Slika 2: Strokovnost knjižničarja

Slika 3 prikazuje ocene anketirancev o dostopnosti knjižničarjev na lestvici od 1 (zelo
nedostopni) do 5 (zelo dostopni).
Knjižničarji so zelo dostopni, kar meni triindvajset mlajših, da so knjižničarji dostopni,
meni enajst mlajših, ni se jih znalo opredeliti deset in da so knjižničarji nedostopni, menijo
trije mlajši. Povprečna ocena mlajših uporabnikov o dostopnosti knjižničarja je 4,2.
Da so knjižničarji zelo dostopni, meni polovica starejših, da so knjižničarji dostopni, meni
devet starejših, ni se jih znalo opredeliti pet in le eden meni, da so knjižničarji nedostopni.
Povprečna ocena starejših uporabnikov o dostopnosti knjižničarja je 4,6.
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Ocena dostopnosti
Slika 3: Dostopnost knjižničarja

Slika 4 prikazuje ocene anketirancev o natančnosti knjižničarjev od 1 (zelo nenatančni) do
5 (zelo natančni).
Knjižničarji so zelo natančni, meni enaindvajset mlajših anketirancev, da so knjižničarji
natančni, meni štirinajst mlajših, ni se jih znalo opredeliti devet in da so knjižničarji
nenatančni, menijo trije mlajši. Povprečna ocena mlajših uporabnikov o natančnosti
knjižničarja je 4,1.
Skoraj vsi (39) starejši menijo, da so knjižničarji zelo natančni, da so knjižničarji natančni,
jih meni devet starejših in ni se jih znalo opredelit pet starejših. Povprečna ocena starejših
uporabnikov o natančnosti knjižničarja je 4,6.
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Ocena natančnosti
Slika 4: Natančnost knjižničarja

Slika 5 prikazuje ocene anketirancev o vljudnosti knjižničarjev. Tudi tu so izrazili mnenje s
pomočjo lestvice od 1 (zelo nevljudni) do 5 (zelo vljudni).
Več kot polovica (28) mlajših meni, da so knjižničarji zelo vljudni, enajst jih meni, da so
knjižničarji vljudni, šest se jih ni znalo opredelit in dva menita, da so knjižničarji
nevljudni. Povprečna ocena mlajših uporabnikov o vljudnosti knjižničarja je 4,4.
Skoraj večina starejših (41) jih meni, da so knjižničarji zelo vljudni, sedem jih meni, da so
vljudni in pet se jih ni znalo opredelit ali so knjižničarji zelo nevljudni ali so zelo vljudni.
Povprečna ocena starejših uporabnikov o vljudnosti knjižničarja je 4,7.
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Ocena vljudnosti
Slika 5: Vljudnost knjižničarja

Slika 6 prikazuje ocene anketirancev o knjižničarjevi pomoči pri iskanju leposlovnega
gradiva na odraslem oddelku.
Mlajši so večinoma zadovoljni s knjižničarjevo pomočjo pri iskanju in svetovanju
leposlovnega gradiva, osemindvajset jih je odgovorilo, da so zelo zadovoljni s
knjižničarjevo pomočjo pri iskanju in svetovanju leposlovnega gradiva, devet jih je
zadovoljnih s knjižničarjevo pomočjo, šest se jih ni znalo opredelit, trije niso zadovoljni in
nazadnje en zelo ni zadovoljen s knjižničarjevo pomočjo pri iskanju in svetovanju
leposlovnega gradiva. Povprečna ocena mlajših uporabnikov pri knjižničarjevi pomoči za
iskanje in svetovanje leposlovnega gradiva je 4,3.
Starejši so večinoma zelo zadovoljni s pomočjo knjižničarja pri iskanju in svetovanju
leposlovnega gradiva, devet jih je zadovoljnih s pomočjo, pet se jih ni znalo opredeliti in
en ni zadovoljen s knjižničarjevo pomočjo pri iskanju in svetovanju leposlovnega gradiva.
Povprečna ocena starejših uporabnikov pri knjižničarjevi pomoči za iskanje in svetovanje
leposlovnega gradiva 4,5.
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Ocena knjižničarjeve pomoči - leposlovne knjige
Slika 6: Knjižničarjeva pomoč – leposlovna literatura

Slika 7 prikazuje ocene anketirancev o knjižničarjevi pomoči pri iskanju in svetovanju
mladinske in otroške literature od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro).
Knjižničarjeva pomoč pri iskanju in svetovanju mladinske in otroške literature je zelo
dobra, pravi štiriindvajset anketiranih mlajših, da je knjižničarjeva pomoč dobra, jih meni
štirinajst, ni se jih znalo opredelit šest, da je knjižničarjeva pomoč slaba, menita dva mlajša
in da je knjižničarjeva pomoč zelo slaba pri iskanju in svetovanju mladinske in otroške
literature, meni en mlajši anketiranec. Povprečna ocena mlajših uporabnikov pri
knjižničarjevi pomoči za iskanje in svetovanj mladinske in otroške literature je 4,2.
Večina starejših (34) meni, da je pomoč knjižničarja pri iskanju in svetovanju mladinske in
otroške literature zelo dobra, da je dobra, jih meni osem starejših, niso se znali opredeliti
štirje starejši ali je knjižničarjeva pomoč pri iskanju in svetovanju mladinske in otroške
literature zelo slaba ali zelo dobra. Povprečna ocena starejših uporabnikov pri
knjižničarjevi pomoči za iskanje in svetovanje otroške in mladinske literature je 4,7.
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Ocena knjižničarjeve pomoči - mladinska oz. otroška literatura
Slika 7: Knjižničarjeva pomoč – mladinska oz. otroška literatura

Slika 8 prikazuje ocene anketirancev o knjižničarjevi pomoči pri iskanju in svetovanju
strokovne literature od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro).
Zelo zadovoljnih s knjižničarjevo pomočjo pri iskanju in svetovanju strokovne literature je
petindvajset mlajših anketirancev, zadovoljnih

je dvanajst mlajših, ni se jih znalo

opredeliti osem in nezadovoljna s knjižničarjevo pomočjo pri iskanju in svetovanju
strokovne literature sta dva mlajša. Povprečna ocena mlajših uporabnikov pri
knjižničarjevi pomoči za iskanje in svetovanje strokovne literature je 4,2.
Zelo zadovoljnih s knjižničarjevo pomočjo pri iskanju in svetovanju strokovne literature je
devetindvajset starejših, zadovoljnih s knjižničarjevo pomočjo je devet starejših, niso se
znali opredeliti o knjižničarjevi pomoči štirje in dva starejša nista zadovoljna s
knjižničarjevo pomočjo. Povprečna ocena starejših uporabnikov pri knjižničarjevi pomoči
za iskanje in svetovanje strokovne literature je 4,5.
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Ocena knjižničarjeve pomoči - strokovna literatura
Slika 8: Knjižničarjeva pomoč – strokovna literatura

Slika 9 prikazuje ocene anketirancev o knjižničarjevi pomoči pri iskanju in svetovanju
gradiva za pisanje seminarskih, diplomskih nalog itd. od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro).
Knjižničarjeva pomoč pri iskanju in svetovanju gradiva za pisanje seminarskih, diplomskih
nalog itd. je zelo dobra, pravi triindvajset anketiranih mlajših, da je knjižničarjeva pomoč
dobra, jih meni štirinajst mlajših, ni se jih znalo opredeliti sedem in knjižničarjeva pomoč
pri iskanju in svetovanju gradiva za pisanje seminarskih, diplomskih nalog itd. je slaba,
menita dva mlajša. Povprečna ocena mlajših uporabnikov pri knjižničarjevi pomoči za
iskanje in svetovanje gradiva za pisanje seminarskih, diplomskih nalog itd. je 4,3.
Več kot polovica starejših (26) jih meni, da je pomoč knjižničarja pri iskanju in svetovanju
gradiva za pisanje seminarskih, diplomskih nalog itd. zelo dobra, da je dobra jih meni
devet starejših ni se znalo opredelit pet starejših in da je knjižničarjeva pomoč pri iskanju
in svetovanju gradiva za pisanje seminarskih, diplomskih nalog itd. slaba meni en starejši.
Povprečna ocena starejših uporabnikov pri knjižničarjevi pomoči za iskanje in svetovanje
gradiva za pisanje seminarskih, diplomskih nalog itd. je 4,5.
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Slika 9: Knjižničarjeva pomoč – gradivo za pisanje seminarskih, diplomskih nalog

Slika 10 prikazuje oceno anketirancev o zadovoljstvu z odgovorom, s knjižničnim
gradivom oziroma z informacijami, ki jim jih knjižničar poda na koncu referenčnega
pogovora, od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen).
Zelo zadovoljnih z odgovorom, s knjižničnim gradivom ali z informacijami, ki jim jih je
knjižničar podal, je bilo petindvajset mlajših anketirancev, zadovoljnih s knjižničarjevim
odgovorom jih je trinajst mlajših, ni se jih znalo opredeliti sedem mlajših in nista
zadovoljna z odgovorom, ki jima ga je knjižničar podal, dva mlajša. Povprečna ocena
mlajših uporabnikov pri zadovoljstvu z odgovorom, s knjižničnim gradivom ali z
informacijami, ki jim jih je knjižničar podal, je 4,3.
Zelo zadovoljnih z odgovorom, s knjižničnim gradivom ali z informacijami, ki jim jih je
knjižničar podal, je šestintrideset starejših, zadovoljnih s knjižničarjevim odgovorom je
dvanajst starejših in niso se znali opredeliti štirje starejši. Povprečna ocena starejših
uporabnikov pri zadovoljstvu z odgovorom, s knjižničnim gradivom ali z informacijami, ki
jim jih je knjižničar podal, je 4,6.
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Ocena pomoči - zadovoljstvo z odgovorom knjižničarja
Slika 10: Knjižničarjeva pomoč – zadovoljstvo z odgovorom knjižničarja

Preglednica 8 prikazuje, če so anketiranci imeli težave, ko jim je knjižničar pomagal pri
referenčnem pogovoru. Podvprašanje je bilo, da naj svoj odgovor obrazložijo.
Vsi mlajši so odgovorili, da niso imeli nobenih težav, ko jim je knjižničar pomagal. Na
podvprašanje, naj svoj odgovor obrazložijo, so napisali: »Knjižničarji so strokovni,
izobraženi«, »Želeli pomagati, čeprav niso bili na voljo«, »Vedno so pripravljeni
pomagati«; »Knjižničarji so bili prijazni in so mi pomagali z zelo specifično temo«.
Pri starejših jih 98,1 % ni imelo težav s knjižničarjem in en se ni mogel opredeliti, zato je
napisal ne vem. Na podvprašanje, naj svoj odgovor obrazložijo, so napisali: »Vedno dobim
v knjižnici ustrezen odgovor«, »Dobila sem gradivo, ki ga sem ga potrebovala«,
»Knjižničar je bil vedno zelo prijazen, ustrežljiv«, »V knjižnici so zelo prijazni«,
»Informacije, ki jih je knjižničar podal, so konkretne«, »Knjižničar je pomagal po svojih
zmožnostih in si vzel čas«.
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Preglednica 8: Težave pri knjižničarjevi pomoči
MLAJŠI (%)

STAREJŠI (%)

SKUPAJ

Da

/

/

/

Ne

47 (100 %)

52 (98,1 %)

99

Ne vem

/

1 (1,9 %)

1

Skupaj

47

53

100 (100 %)

Preglednica 9 prikazuje kje in kako uporabniki iščejo informacije.
Mlajši najpogosteje iščejo na spletu (44,7 %), na drugem mestu pri mlajših je, da gredo v
knjižnico in vprašajo knjižničarja (31,9 %), nazadnje pa gredo v knjižnico, kjer iščejo
sami (23,4 %).
Starejši najpogosteje gredo v knjižnico, kjer vprašajo za pomoč knjižničarja (47,2 %), na
drugem mestu je iskanje po spletu (34 %), na tretjem mestu je, da gredo v knjižnico in
iščejo sami (15,1 %), zadnje mesto si z 1,9 % delita izbiri »uporabim e-referenčni servis
Vprašaj knjižničarja« in »drugo«.
Preglednica 9: Iskanje informacij uporabnikov
MLAJŠI

STAREJŠI

(%)

(%)

Grem v knjižnico in vprašam knjižničarja

15 (31,9 %)

25 (47,2 %)

40

Grem v knjižnico in iščem sam

11 (23,4 %)

8 (15,1 %)

19

Iščem na spletu

21 (44,7 %)

18 (34 %)

39

/

1 (1,9 %)

1

Drugo

/

1 (1,9 %)

1

Skupaj

47

53

100 (100 %)

Uporabim

e-referenčni

servis

Vprašaj

SKUPAJ

knjižničarja
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Preglednica 10 prikazuje, kako pomemben se anketirancem zdi osebni stik s knjižničarjem
pri referenčnem pogovoru.
Mlajši najpogosteje menijo, da je osebni stik s knjižničarjem pomemben, 38,3 % jih meni,
da osebni stik s knjižničarjem ni pomemben in 21,3 % svojega mnenja niso opredelili in
so obkrožili ne vem.
Več kot polovica starejših meni, da je osebni stik s knjižničarjem pomemben, 32,1 % jih
meni, da osebni stik s knjižničarjem ni pomemben in 17 % svojega mnenja niso opredelili
in so obkrožili ne vem.
Preglednica 10: Osebni stik s knjižničarjem
MLAJŠI (%)

STAREJŠI (%)

SKUPAJ

Da

19 (40,4 %)

27 (50,9 %)

46

Ne

18 (38,3 %)

17 (32,1 %)

35

Ne vem

10 (21,3 %)

9 (17 %)

19

Skupaj

47

53

100 (100 %)

Preglednica 11 prikazuje, kaj anketiranci pogrešajo v knjižnici. Anketiranci so lahko
izbrali več odgovorov.
Mlajši (19,4 %) so na prvo mesto postavili, da si v knjižnici želijo več strokovnega
gradiva, na drugem mestu so izpostavili, da si želijo več knjižničarjev, na tretje mesto so
postavili željo po daljšem delovnem času, več leposlovnega gradiva, več otroškega in
mladinskega gradiva, več računalnikov. Kot najmanj pomembno so izpostavili novo
čitalnico in več gradiva v angleškem jeziku.
Starejši so največkrat izbrali možnost daljši delovni čas z (26 %), na drugem mestu so
izbrali drugo (17,8 %), kjer so napisali: »Več izvodov posamezne knjige«, »Več
strokovnega gradiva za otroke«, »Več časopisov«, »Večjo knjižnico«, »Več avtobiografij«.
Na tretjem mestu je več leposlovnega gradiva (17,8 %), na četrtem mestu je več

BLAŽON, C. Referenčno delo v Knjižnici Logatec. Mag. delo Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
42

strokovnega gradiva z 13,7%, na petem mestu je več knjižničarjev z 11 %, na šestem mestu
je večja čitalnica z
8,2 % in zadnje sedmo mesto si delita odgovora »več otroškega in mladinskega gradiva« in
»več računalnikov« z 2,7 %.
Preglednica 11: Kaj uporabniki pogrešajo v knjižnici
MLAJŠI (%)

STAREJŠI (%)

SKUPAJ

13 (14 %)

19 (26 %)

32

Več strokovnega gradiva

18 (19,4 %)

10 (13,7 %)

28

Več leposlovnega gradiva

13 (14 %)

13 (17,8 %)

26

Več otroškega in mladinskega gradiva

13 (14 %)

2 (2,7 %)

15

Več računalnikov

13 (14 %)

2 (2,7 %)

15

Več knjižničarjev

16 (17,2 %)

8 (11 %)

24

Večja čitalnica

5 (5,4 %)

6 (8,2 %)

11

Drugo

2 (2,2 %)

13 (17,8 %)

15

Skupaj

93

73

166

Daljši delovni čas

Zadnje vprašanje v anketi je bilo odprtega tipa. Namenjeno je bilo uporabnikom, da
izrazijo pohvale, kritike, ki jih imajo za knjižnico. Anketiranci so navedli zelo različne
pohvale in kritike za Knjižnico Logatec.
Mlajši si v knjižnici želijo več leposlovnega gradiva v angleškem jeziku. Pohvalili so
strokovnost, prijaznost, ustrežljivost in natančnost zaposlenih. Pohvalili so dobro
založenost knjižnice.
Starejši so imeli nekoliko več kritik oziroma pripomb. Pritožili so se glede pomanjkanja
leposlovnih romanov v poletnem času, slabe založenosti novitet in premajhnega števila
zaposlenih. Zmotilo jih je tudi, da je na voljo premalo izvodov določenih knjig in da se
veliko knjig dobi samo z rezervacijo, posledično zato čakajo na knjigo veliko časa.
Predlagali so, da bi bil poleti krajši čas izposoje, da bi bile knjige v večjem obtoku.
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Starejši so knjižnico in knjižničarje zelo pohvalili. Pohvalili so njihovo prijaznost,
strokovnost, nasmejanost in natančnost. Pohvalili so tudi predavanja, razstave in koncerte,
ki jih knjižnica prireja.

8.2 REZULTATI INTERVJUJEV
Intervjuvali smo vse knjižničarje v Knjižnici Logatec, intervju je bil delno strukturiran in je
vseboval sedemindvajset vprašanj.
V knjižnici sta zaposlena dva knjižničarja in sedem knjižničark. Knjižničarji so stari od
sedemindvajset do šestdeset let. Povprečna starost knjižničarjev v Knjižnici Logatec je 43
let.
V tretjem vprašanju smo knjižničarje povprašali po njihovi izobrazbi. Na Filozofski
Fakulteti, smer bibliotekarstvo, sta študirala dva knjižničarja, oba sta študirala
dvopredmetno. En knjižničar je študij opravljal na Pedagoški fakulteti. En knjižničar ima
opravljeno srednjo šolo, smer gimnazija, drugi knjižničar ima prav tako gimnazijo in
bibliotekarski izpit. Preostali knjižničarji imajo različne univerzitetne izobrazbe in
opravljene bibliotekarske izpite.
V četrtem vprašanju smo knjižničarje povprašali, koliko let delovnih izkušenj imajo v
knjižnici.

Delovnih izkušenj v knjižnici imajo knjižničarji različno, od treh let do

šestindvajset let. Preglednica 12 prikazuje, koliko delovnih izkušenj imajo knjižničarji v
Knjižnici Logatec. Najkrajše delovne izkušnje ima knjižničar 1, tri leta, najdaljše delovne
izkušnje ima knjižničar 9, šestindvajset let. Povprečno število delovnih izkušenj je 15,1 let.
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Preglednica 12: Delovne izkušnje knjižničarjev v Knjižnici Logatec
Delovne izkušnje
Knjižničar 1

3 leta

Knjižničar 2

4,5 let

Knjižničar 3

8 let

Knjižničar 4

12 let

Knjižničar 5

14,5 let

Knjižničar 6

19 let

Knjižničar 7

24 let

Knjižničar 8

25 let

Knjižničar 9

26 let

V petem vprašanju smo knjižničarje vprašali ali pogosto opravljajo referenčno delo. Skoraj
vsi knjižničarji so odgovorili, da velikokrat opravljajo referenčno delo. Le en knjižničar
referenčnega dela ne opravlja velikokrat, ko ima čas, z veseljem pomaga uporabnikom,
pristopi do njih in jim ponudi pomoč.
V šestem in sedmem vprašanju smo knjižničarje spraševali ali radi opravljajo referenčno
delo in katera strokovna dela poleg referenčnega dela še opravljajo v knjižnici. Vsi
knjižničarji radi opravljajo referenčno delo, vendar ker je knjižnica majhna, morajo poleg
referenčnega dela opravljati še veliko drugih strokovnih del. Opravila: katalogizacija,
izposoja, oprema gradiva, delo z upokojenci, domoznanstvo, digitalizacija domoznanskega
gradiva, organizacija dogodkov, bralne značke, nabava e-knjig, urejanje spletne strani
knjižnice, urejanje Facebook strani knjižnice, nabava monografskih publikacij,
organizacija pravljičnih uric, bibliopedagoško delo.
V osmem vprašanju smo knjižničarje povprašali, kaj menijo o referenčnem delu.
Knjižničarji so mnenja, da uporabniki premalo sprašujejo knjižničarje, ko pa jih vprašajo,
se velikokrat pojavi težava, ker pridejo uporabniki z zelo specifičnimi vprašanji, za katere
knjižničarji potrebujejo veliko razgledanosti ter poznavanja knjižnične zbirke.
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V devetem vprašanju smo jih spraševali, katero delo v okviru referenčnega dela se jim zdi
najbolj zahtevno in zakaj. Najbolj zahtevno se jim zdi, da ugotovijo, kaj uporabniki
potrebujejo oziroma hočejo, ker uporabniki velikokrat ne znajo izraziti svoje informacijske
potrebe.
V desetem vprašanju smo knjižničarje povprašali po primeru zahtevnega referenčnega
vprašanja. Nekaj zanimivih referenčnih vprašanj:


filozofija Bruce Lee-ja,



diplomska naloga na temo gospodarstvo,



literatura o kuncih (v knjižnici niso imeli literature na to temo),



gradivo za seminarsko nalogo o podlesku (starš iskal gradivo za otroka).

V enajstem vprašanju smo jih povprašali tudi po primeru enostavnega referenčnega
vprašanja. Nekaj zanimivih referenčnih vprašanj:


priročnik za izdelavo glinenih izdelkov,



gradivo o manjšinah v Sloveniji,



Nemško-slovenski slovar,



vodič po Pragi,



knjige o smrtni kazni.

V dvanajstem vprašanju smo jih spraševali ali imajo kakšne težave pri referenčnem delu.
Knjižničarji so lahko izbrali več odgovorov. Vsi knjižničarji so mnenja, da imajo premalo
časa za referenčno delo, sedem jih meni, da je premalo zaposlenih, trije so navedli drugo:
»Premalo časa za referenčno delo«, »Slaba katalogizacija«, »Pomanjkanje virov
informacij«, »Ni prostora za posvet, uporabnikom se ne moreš posvetiti«. En knjižničar je
navedel, da je tudi delovnik predolg.
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Preglednica 13: Problemi knjižničarjev pri referenčnem delu
Knjižničarji
Premalo časa

9

Premalo zaposlenih

7

Drugo

3

Predolg delavnik

1

V trinajstem vprašanju smo jih spraševali, kaj bi jim po njihovem mnenju olajšalo
referenčno delo. Na trinajsto vprašanje se nanaša Preglednica 14. Knjižničarji so mnenja,
da bi jim referenčno delo olajšale naslednje stvari: »Boljši pristop knjižničarjev do
uporabnikov, bolj aktiven«, »Določen čas za branje, službeno branje«, »Informiranje o
gradivu«, »Razgledanost o gradivu«, »Nova knjižnica«, »Izobraževanja iz drugih
področij«. Trije knjižničarji so mnenja, da bi jim pomagala boljša organizacija in več
izobraževanja, dva knjižničarja sta mnenja, da bi jima pomagalo izobraževanje o
književnosti, ter eden je mnenja, da bi mu pomagalo izobraževanje o psihologiji.
Preglednica 14: Olajšanje referenčnega dela knjižničarjem
Knjižničarji
Drugo

5

Boljša organizacija

3

Več izobraževanja

3

Izobraževanje o književnosti

2

Izobraževanje o psihologiji

1
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V štirinajstem vprašanju smo jih spraševali, katera izobrazba je po njihovem mnenju
potrebna za opravljanje referenčnega dela. Knjižničarji so pri odgovarjanju lahko izbrali
več odgovorov. Na štirinajsto vprašanje se nanaša Preglednica 15. Knjižničarji so
največkrat izbrali možnost »Katera druga izobrazba in katera«, odgovarjali pa so, katere
kompetence so po njihovem mnenju potrebne za opravljanje referenčnega dela, namesto
naštevanja izobrazb. Kompetence, ki so jih našteli: psihologija, splošna razgledanost,
poznavanje leposlovja in strok, visoka čustvena inteligenca.
Preglednica 15: Izobrazba potrebna za opravljanje referenčnega dela
Knjižničarji
Katera druga izobrazba, katera

6

Katerakoli univerzitetna izobrazba

4

Katerakoli višja ali visoka strokovna šola

1

Univerzitetna izobrazba iz bibilotekarstva

0

V petnajstem vprašanju smo knjižničarje spraševali ali se jim zdi referenčno delo stresno.
Trem knjižničarjem se zdi referenčno delo stresno, ker uporabniki ne vedo, kakšno gradivo
hočejo oziroma potrebujejo, ne znajo izraziti svoje informacijske potrebe, posledično jim
knjižničarji ne znajo pomagati, ne razumejo, kaj uporabniki želijo. Preostalim šestim
knjižničarjem se referenčno delo ne zdi stresno. Radi opravljajo referenčno delo, to delo se
jim zdi kreativno in zanimivo. Naučijo se tudi kaj novega, so v stiku z ljudmi ter se
počutijo koristni, ko pomagajo uporabnikom.
V šestnajstem vprašanju smo jih spraševali, kakšne lastnosti naj bi po njihovem mnenju
imel knjižničar, ki opravlja referenčno delo. Izbrali so lahko več odgovorov. Rezultati so
prikazani v Preglednici 16. Vsi knjižničarji menijo, da morajo biti prijazni, sedem jim
meni, da morajo biti strokovni, dostopni, natančni in razgledani. Pet jih meni, da morajo
biti zanesljivi in odgovorni. Štirje menijo, da morajo biti hitri in nasmejani. Dva menita, da
morajo biti kompromisni, prav tako sta dva izbrala drugo, kjer sta napisala: »Ponudiš
drugo možnost uporabniku«, »Knjižničar mora imeti visoko čustveno inteligenco«. En
knjižničar meni, da morajo biti knjižničarji resni.
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Preglednica 16: Lastnosti referenčnega knjižničarja
Knjižničarji
Prijazen

9

Strokoven

7

Dostopen

7

Natančen

7

Razgledan

7

Zanesljiv

5

Odgovoren

5

Hiter

4

Nasmejan

4

Kompromisen

2

Drugo

2

Resen

1

V sedemnajstem vprašanju smo knjižničarje spraševali, če imajo možnost dodatnega
strokovnega izobraževanja oz. če se dodatno strokovno izobražujejo. Knjižničarji pravijo,
da izobraževanja organizirajo NUK, IZUM in Društvo bibliotekarjev Primorske in
Notranjske, vendar je to premalo, in so mnenja, da izobraževanj o referenčnem delu ni.
Vendar to ne drži, izobraževanja o referenčnem delu so, vsako leto jih organizira NUK.
Knjižničarji v Knjižnici Logatec o tem niso obveščeni oziroma tega ne spremljajo.
V osemnajstem vprašanju smo jih spraševali, ali menijo, da uporabniki vedo, kaj je
referenčno delo, glede na starostno skupino (mlajši/starejši).

Sedem knjižničarjev je

mnenja, da mlajši ne vedo, kaj je to referenčno delo. Preostala dva sta mnenja, da tudi vsi
mlajši ne vedo, kaj je to referenčno delo, ampak mogoče vedo študentje. Sedem
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knjižničarjev je mnenja, da tudi starejši ne vedo, kaj je to referenčno delo. Dva menita, da
starejši vedo, kaj je to referenčno delo, vendar se tega v večini ne poslužujejo.
V devetnajstem vprašanju smo spraševali knjižničarje, kako pogosto se jim zdi, da jih
uporabniki prosijo za pomoč, glede na starostno skupino (mlajši/starejši). Pri tem
vprašanju so bili knjižničarji razdeljeni. Tisti, ki delajo pretežno z mlajšimi (pravljične
urice, bralne značke) menijo, da več sprašujejo za pomoč mlajši. Tisti knjižničarji, ki se
ukvarjajo s starejšimi (izposoja, strokovno gradivo) pa so mnenja, da bolj pogosto
sprašujejo starejši uporabniki.
V dvajsetem vprašanju smo jih spraševali, ali imajo kakšne težave z uporabniki pri
referenčnem pogovoru. En knjižničar meni, da je težko zadovoljiti uporabnike s posebnimi
potrebami, kako se okoli njih obnašati, kako oblikovati vprašanje, da ga razumejo. Drugi
knjižničar ima težave s tem, da ni dovolj časa, da se uporabniku ne more posvetiti in ko
uporabnik odide, se spomni še boljšega gradiva od tega, ki mu ga je že dal. Tretji
knjižničar uporabnikom ponudi čim več gradiva, ki ga najde, da uporabniki lahko dobijo
vsaj nekaj koristnega gradiva. Trije knjižničarji menijo, da je težava, ko uporabniki ne
znajo izraziti svoje informacijske potrebe in je potem tu veliko raziskovanja in poglabljanja
v razreševanje potrebe, kar vzame veliko časa. Vsi ostali knjižničarji menijo, da pri
referenčnem delu nimajo težav z uporabniki.
V enaindvajsetem vprašanju smo knjižničarje spraševali, ali menijo da uporabniki znajo
izraziti informacijsko potrebo, glede na starostno skupino (mlajši/starejši). Dva
knjižničarja sta mnenja, da znajo informacijsko potrebo izraziti tako mlajši kot tudi starejši.
Štirje knjižničarji so mnenja, da ne znajo ne mlajši in ne starejši uporabniki izraziti
informacijske potrebe. En knjižničar je mnenja, da mlajši ne znajo izraziti informacijske
potrebe, razen študentje. Dva sta mnenja, da tako mlajši kot tudi starejši uporabniki včasih
znajo izraziti informacijsko potrebo in včasih ne. En knjižničar tako meni tudi za starejše
uporabnike.
V dvaindvajsetem vprašanju smo knjižničarje spraševali, katera starostna skupina
uporabnikov najpogosteje potrebuje njihovo pomoč. Knjižničarji so izbrali več odgovorov,
kar smo šteli kot več odgovorov. Odgovori knjižničarjev so v Preglednici 17. Knjižničarji
so mnenja, da najbolj pogosto potrebujejo pomoč knjižničarja osnovnošolci, saj so ta
odgovor izbrali štirikrat. Knjižničarji menijo, da so nato dijaki, saj so ta odgovor izbrali
trikrat. Nato so knjižničarji izbrali študente in »drugo« po dvakrat. Pod drugo so navedli,
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da so to še upokojenci in starši. Knjižničarji so nato izbrali »zaposleni in starejši« po
enkrat in nihče izmed knjižničarjev ni izbral brezposelnih.
Preglednica

17:

Katera

starostna

skupina

uporabnikov

najpogosteje

potrebuje

knjižničarjevo pomoč
Odgovori knjižničarjev
Osnovnošolci

4

Dijaki

3

Študenti

2

Drugo

2

Zaposleni

1

Starejši

1

Brezposelni

/

V triindvajsetem vprašanju smo knjižničarje spraševali, kako ugotovijo, da so uporabniki
zadovoljni z odgovorom, ki jim ga knjižničar poda. Sedem knjižničarjev meni, da to vidijo
tako, da se uporabniki zahvalijo za dobljeno gradivo in so zadovoljni. Dva knjižničarja to
ugotovita tako, da uporabnik pregleda literaturo, ki mu jo je dal in če si uporabnik
literaturo izposodi, sklepata da je z odgovorom zadovoljen.
V štiriindvajsetem vprašanju smo knjižničarje spraševali, kako ugotovijo, da uporabniki
niso zadovoljni in kaj naredijo oziroma se jim zdi v takem primeru potrebno narediti.
Knjižničarji vidijo, da uporabnik ni zadovoljen po različnih značilnostih: mimika
uporabnika, slaba volja, razočaranje, jeza. V takem primeru najpogosteje ponudijo
uporabniku možnost medknjižnične izposoje, to so knjižničarji odgovorili najpogosteje, in
sicer šestkrat. Uporabniku predlagajo, da gradivo pripravijo in ga uporabnik pride čez dan
ali dva pregledat, to so odgovorili trikrat in podali so še, da uporabnike napotijo v druge
knjižnice (šolske, visokošolske knjižnice), kjer imajo bolj specifična gradiva, tudi to so
knjižničarji odgovorili trikrat.
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V petindvajsetem vprašanju smo knjižničarje vprašali, katera so po njihovem mnenju
najpogostejša referenčna vprašanja. Knjižničarji so kot najpogostejša vprašanja navedli:


različne knjige po avtorjih, žanrih,



sprašujejo po določeni strokovni knjigi,



sprašujejo po pomoči pri izdelovanju seminarskih nalog,



kateri so lahkotni romani,



kje so turistični vodiči,



točno določen roman, kje na polici stoji in če ga ni, kakšna je čakalna vrsta.

V šestindvajsetem vprašanju smo jih spraševali, kje, po njihovem mnenju, najpogosteje
dobijo uporabniki gradivo, glede na starostno skupino (mlajši/starejši). Knjižničarji so
odgovorili posebej za mlajše in starejše uporabnike. Odgovori knjižničarjev so v
Preglednici 18. Večina knjižničarjev (6) meni, da starejši dobijo gradivo v knjižnici, mlajši
pa na internetu. Dva knjižničarja sta mnenja, da starejši dobijo gradivo pri prijateljih in v
knjigarni, mlajši pa na šoli oziroma fakulteti. En knjižničar je mnenja, da starejši dobijo
gradivo pri družini in mlajši pri prijateljih.
Preglednica 18: Kje najpogosteje dobijo uporabniki gradivo (mlajši/starejši)
Odgovori knjižničarjev
Mlajši uporabniki

Starejši uporabniki

Knjižnica

/

6

Internet, svetovni splet

6

/

Družina

/

1

Prijatelji, znanci

1

1

Šola oz. fakulteta

2

/

Knjigarna

/

1

Drugo

/

/

BLAŽON, C. Referenčno delo v Knjižnici Logatec. Mag. delo Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
52

V sedemindvajsetem vprašanju smo knjižničarje spraševali, po čem jih, po njihovem
mnenju, uporabniki najpogosteje prosijo za pomoč. Knjižničarji so lahko izbrali več
odgovorov in odgovori se nahajajo v Preglednici 19. Knjižničarji ugotavljajo, da jih
uporabniki najpogosteje sprašujejo po določenemu naslovu knjige ali gradivu določenega
avtorja, saj so to izbrali kar devetkrat, da jih uporabniki sprašujejo tudi po bralnem
nasvetu, so knjižničarji izbrali osemkrat, knjižničarji so mnenja, da jih sprašujejo tudi po
informacijah oziroma gradivu o določeni temi, to so izbrali petkrat. Uporabniki
knjižničarje vprašajo tudi po informacijah o knjižnici, to so knjižničarji izbrali enkrat.
Preglednica 19: Po čem sprašujejo uporabniki knjižničarja
Knjižničarji
Določen naslov knjige/drugo gradivo ali določenega avtorja

9

Bralni nasvet

8

Informacije/gradivo o določeni temi

5

Informacije o knjižnici

1

Drugo

/

8.3 REZULTATI OPAZOVANJA Z DNEVNIKOM
Opazovali smo naključno, ob različnih dnevih in ob različnih urah dneva, včasih popoldan,
včasih dopoldan. Opazovali smo uporabnike na strokovnem in izposojevalnem oddelku, v
vzorec smo zajeli enaindvajset mlajših in devetinštirideset starejših opazovancev, vseh
skupaj torej sedemdeset opazovanih interakcij med obiskovalcem in knjižničarjem.
Med opazovanjem smo videli, da knjižničarji večinoma pozdravljajo uporabnike, odrasli
uporabniki večkrat odzdravijo knjižničarju, mlajši obiskovalci pa redkeje.
Očesni stik so knjižničarji večinoma skušali vzdrževati med interakcijo z uporabniki,
vendar uporabniki pri tem niso bili tako dobri. Mlajši in starejši so se velikokrat izogibali
očesnemu stiku in so raje gledali knjižne police, knjige ali računalnik.
Večina mlajših uporabnikov v prvem poskusu ni razložila pravilno oziroma razumevajoče,
kakšne informacije potrebuje. Knjižničarji so z dodatnimi vprašanji dobili informacijsko
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potrebo mladega. Starejši so boljše izrazili informacijsko potrebo in le redko je knjižničar
zastavil dodatno vprašanje. Knjižničarji vseh želenih tem uporabnikov niso poznali, zato so
si pomagali s svetovnim spletom, včasih tudi s COBISS portalom.
Uporabniki, tako starejši kot tudi mlajši, so pokazali zanimanje za to, kar jim knjižničar
govori, razlaga.
Knjižničarji so se potrudili, da so vsi uporabniki, ki smo jih opazovali, dobili gradivo, ki so
ga želeli. Če gradivo ni bilo razvrščeno pod neko določeno stroko, so pogledali še drugje,
uporabnikom so svetovali elektronske vire, kjer so različne informacije, ki jih imajo
zakupljene v knjižnici, in tudi pokazali, kako se do virov pride, in kako se išče po njih. Če
se uporabnikom ni preveč mudilo z gradivom, so jim predlagali, naj pridejo naslednji dan
po gradivo, do takrat pa so knjižničarji gradivo pripravili. V primeru, da s temi postopki
uporabniki niso dobili želenega gradiva, jim je knjižničar ponudil možnost medknjižnične
izposoje (medknjižnična izposoja je v Knjižnici Logatec v primeru študijskega oz.
strokovnega gradiva brezplačna v okviru naslednjih knjižnic: Mestna knjižnica Ljubljana,
Knjižnica Cerknica, Knjižnica Domžale, Knjižnica Grosuplje, Knjižnica Kamnik,
Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode in Knjižnica Vrhnika)
Knjižničarji so bili večinoma prijazni, ustrežljivi, ker pa je v knjižnici premalo zaposlenih,
so včasih uporabnika (še posebej za izposojevalnim pultom), bolj »na hitro« odpravili,
sicer je vedno dobil, kar je želel, le referenčni pogovor ni trajal dlje kot 5 minut.
Referenčni pogovor se je v večini primerov zaključil s pozdravom (»Nasvidenje«),
knjižničarji so v večini primerov dodali povabilo (»Še pridite«) ali željo »Lep dan«.
Referenčni pogovori so trajali različno, tako na strokovnem oddelku, kot tudi za
izposojevalnim pultom. Odvisno je bilo od tega, kakšno informacijsko potrebo so imeli
uporabniki. Pogovori so trajali povprečno 10 min, najkrajši 5 minut, najdaljši 40 minut.
Težava, ki se je pojavila velikokrat je, da so uporabniki želeli pomoč na strokovnem
oddelku, kjer je samo en knjižničar, uporabnikov pa je bilo več in se knjižničar ni mogel
toliko posvetiti samo enemu uporabniku.
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9 RAZPRAVA
Raziskali smo, kako večina uporabnikov pridobi gradivo oziroma informacije. Povprašali
smo jih, kako pogosto obiskujejo knjižnico, v katerih primerih potrebujejo knjižničarjevo
pomoč, kako najdejo gradivo in kaj jim je pri tem največkrat v pomoč, kako so ocenili
prijaznost, strokovnost, dostopnost, natančnost in vljudnost knjižničarjev ter njihovo
pomoč pri iskanju leposlovnega in strokovnega gradiva na mladinskem in odraslem
oddelku knjižnice. Ugotovili smo, da so uporabniki (mlajši in starejši) v večini zadovoljni s
pomočjo referenčnega knjižničarja, pri referenčnem pogovoru s knjižničarjem tudi nimajo
nobenih težav. Kljub svetovnem spletu še vedno veliko uporabnikov dobi informacije
oziroma gradivo v knjižnici.
Knjižničarje smo intervjuvali o referenčnem delu. Spraševali smo jih, kako pogosto
opravljajo referenčno delo, ali jih to delo veseli, kaj se jim zdi v okviru referenčnega dela
najtežje, se jim zdi referenčno delo stresno, ali uporabniki vedo, kaj je referenčno delo, ali
uporabniki velikokrat potrebujejo pomoč, in katera strokovna dela v knjižnici še
opravljajo.
V raziskavi smo uporabili tri metode: anketo, intervju in opazovanje z dnevnikom.
Anketirali smo uporabnike in intervjuvali knjižničarje, interakcije med knjižničarji in
uporabniki pri referenčnem pogovoru smo opazovali in opažanja zapisovali v opazovalni
delovni list.
Prvo hipotezo lahko delno potrdimo, ker knjižničarji menijo, da uporabniki ne vedo, kaj je
referenčna služba

oziroma je ne poznajo. Uporabniki, tako mlajši kot tudi starejši,

najpogosteje obiskujejo knjižnico enkrat na mesec. Pri iskanju informacij in knjižničnega
gradiva potrebujejo pomoč knjižničarja. Starejši uporabniki za knjižničarjevo pomoč,
najpogosteje prosijo enkrat na mesec (52,8 %), mlajši pa najpogosteje enkrat na pol leta
(25,5 %). Knjižničarji menijo, da uporabniki (tako mlajši kot tudi starejši) v večini ne
vedo, kaj je to referenčno delo, čeprav tako mlajši kot tudi starejši uporabljajo referenčno
službo.
Drugo hipotezo, da knjižničarji dobro opravljajo svoje delo, potrdimo. Vsi mlajši
uporabniki (47) pri referenčnem pogovoru s knjižničarji niso imeli nobenih težav, prav
tako jih je bila več kot polovica zelo zadovoljnih s pomočjo knjižničarja. Vsi starejši
uporabniki (52), z izjemo enega, niso imeli težav pri referenčnem delu, več kot polovica jih
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je zelo zadovoljnih s knjižničarjevo pomočjo. To lahko potrdimo tudi s komentarji, ki so
jih uporabniki zapisali o knjižničarjevi pomoči, najzanimivejši med njimi je bil:
»Knjižničar je pomagal po svojih zmožnostih in si vzel čas«. Da se knjižničarji do
uporabnikov obnašajo korektno, smo ugotovili tudi z metodo opazovanja. Do uporabnikov
knjižnice so prijazni, jih pozdravijo, imajo očesni stik z njimi, jim pomagajo strukturirati
informacijsko potrebo ter se vedno potrudijo, da uporabniki dobijo gradivo, ki ga
potrebujejo. Vsi knjižničarji so na vprašanje, ali radi opravljajo referenčno delo, odgovorili
pritrdilno.
Tretjo hipotezo, da mlajši vedno manj uporabljajo referenčno službo v knjižnici, ker dobijo
večino informacij in gradiva na spletu, potrdimo. Skoraj polovica mlajših išče informacije
največkrat preko spleta (44,7 %) , 31,9 % jih išče pri referenčni službi, nihče izmed mlajših
uporabnikov še ni uporabil e-referenčnega servisa »Vprašaj knjižničarja«.
Četrto hipotezo, da starejši raje uporabljajo referenčno službo, kot da bi sami poiskali
informacije na spletu, potrdimo. Izkazalo se je, da skoraj polovica starejših (47,2 %)
uporabnikov informacije poišče pri referenčni službi. Brskanje po spletu je druga
najpogostejša oblika iskanja informacij pri starejših uporabnikih. Samo eden izmed
starejših uporabnikov najprej poišče informacije preko e-referenčnega servisa »Vprašaj
knjižničarja«.
Peto hipotezo, da so starejši uporabniki zadovoljni z referenčno službo v Knjižnici
Logatec, potrdimo. Potrdimo jo na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili s štirimi anketnimi
vprašanji o iskanju različnega knjižničnega gradiva (leposlovnih knjig, mladinske oziroma
otroške literature, strokovne literature in gradiva za pisanje seminarskih ali diplomskih
nalog). Starejši uporabniki so zelo zadovoljni, še posebej pri knjižničarjevi pomoči za
leposlovne knjige in mladinski oziroma otroški literaturi, tu je bila tudi najvišja povprečna
ocena 4,7.
Šesta hipoteza, da mlajši uporabniki niso zadovoljni z referenčno službo v Knjižnici
Logatec, zavrnemo. Mlajši uporabniki so s pomočjo knjižničarja pri iskanju vseh vrst
gradiva zelo zadovoljni. Nezadovoljnih mlajših uporabnikov je zelo malo. Mlajši
uporabniki so najbolj zadovoljni s pomočjo knjižničarja pri iskanju leposlovnih knjig,
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gradiva za pisanje seminarskih, diplomskih itd., in na splošno s pomočjo knjižničarja saj je
povprečna ocena pri teh odgovorih najvišja in sicer 4,3.
V raziskavi smo primerjali odgovore knjižničarjev in uporabnikov. Knjižničarje smo
vprašali, kakšne lastnosti naj bi po njihovem mnenju imel referenčni knjižničar,
uporabnike pa smo prosili, da ocenijo prijaznost, strokovnost, dostopnost in natančnost
referenčnega knjižničarja.
Knjižničarji so na prvo mesto uvrstili prijaznost, na drugem mestu so sledili strokovnost,
dostopnost in natančnost. Mlajši in starejši uporabniki menijo, da so knjižničarji v
Knjižnici Logatec prijazni in tudi strokovni, dostopni in natančni. Najvišja povprečna
ocena pri mlajših je bila 4,4 pri prijaznosti knjižničarja. Najvišja ocena pri starejših pa je
bila 4,7 pri prijaznosti, strokovnosti in vljudnosti knjižničarja, tako da lahko ugotovimo, da
so knjižničarji na prva štiri mesta, kot pomembne lastnosti knjižničarja, dali lastnosti, ki so
jih uporabniki pri knjižničarjih v Knjižnici Logatec povprečno ocenili s prav dobro oceno
(4).
Po mnenju knjižničarjev mlajši uporabniki gradivo najpogosteje dobijo na spletu, starejši
uporabniki pa v knjižnici. Anketa je pokazala, da mlajši in tudi starejši uporabniki
najpogosteje gradivo dobijo na spletu. Tu imajo knjižničarji napačno predstavo o starejših
uporabnikih. Knjižničarji menijo, da jih uporabniki najpogosteje prosijo za pomoč pri
določenem naslovu knjige ali knjige določenega avtorja, vendar jih uporabniki (mlajši in
starejši) najpogosteje sprašujejo po informacijah oziroma gradivu o določeni temi.
Pričakovali smo večje razlike med mlajšimi in starejšimi uporabniki. Zanimivo je, da zelo
veliko mlajših uporabnikov še vedno išče gradivo v knjižnici. Pričakovali bi, da bi jih več
prvotno gradivo iskalo na spletu. Menili smo, da bodo skoraj vsi starejši uporabniki iskali
informacije v knjižnici, vendar se je pokazalo, da jih tretjina išče informacije na spletu.
Mlajše uporabnike smo zajeli od zadnjih dveh let osnovne šole do 30. leta starosti, starejše
uporabnike pa od 31. leta dalje, ko se jih večina formalno ne izobražuje več. Med mlajšimi
je tako bilo veliko uporabnikov starih 13, 14 let, pri tej starosti pa mladostniki še ne iščejo
toliko po spletu, kakovostne informacije dobijo kar v knjižnici. Starejši, stari od 31 do 40
let, pa so zelo mlada skupina, ki ji je svetovni splet blizu, in informacije in gradivo, ki ga
potrebujejo, dobijo s pomočjo le-tega.
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10 ZAKLJUČEK
Naloga splošne knjižnice je, da zbira, obdeluje, hrani, vzdržuje, predstavlja in posreduje
knjižnično gradivo in informacije, omogoča uporabo knjižničnega gradiva in zagotavlja
vsakomur na svojem območju dostop do znanja, informacij in storitev, ne glede na
njegovo starost, spol, versko in politično prepričanje, narodnost, raso, jezik ali socialni
status, zaposlitev in stopnjo izobrazbe, kakor tudi vsem posameznikom in skupinam s
posebnimi potrebami (Standardi za splošne knjižnice, 2005).
Cilj referenčnega pogovora je, da se razjasni uporabnikovo vprašanje in zadovolji
uporabnikove informacijske potrebe (Bopp in Smith, 2011). Knjižničarji morajo biti pri
referenčnem delu strokovni, natančni, prijazni in dostopni. Zelo pomemben je očesni stik,
vljudnostni pozdrav in zanimanje za uporabnikovo informacijsko potrebo (Solorzano,
2013).
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kaj o referenčni službi v Knjižnici Logatec
menijo uporabniki in knjižničarji. Metode, ki smo jih pri raziskavi uporabili so: anketa,
delno strukturiran intervju in opazovanje z dnevnikom. Anketirali smo sto uporabnikov
Knjižnice Logatec, od tega je bilo sedeminštirideset mlajših uporabnikov in triinpetdeset
starejših uporabnikov. Kot mejo med mlajšimi in starejšimi smo postavili starost 30 let. To
mejo smo postavili, ker smo za mlajše anketirance vzeli v vzorec uporabnike, ki se
formalno še izobražujejo, starejši 31 let in več pa je bila logična meja glede na mejo za
mlajše uporabnike, prav tako smo predvideli, da se pri 31 letih formalno ne izobražujejo
več. Delno strukturiran intervju smo uporabili pri vseh devetih knjižničarjih Knjižnice
Logatec. Opazovali smo interakcije med uporabniki in knjižničarji pri referenčnem
pogovoru. Vseh opazovanih interakcij je bilo sedemdeset, enaindvajset mlajših in
devetinštirideset starejših opazovancev. Opazovali smo: pozdrav, očesni stik, strukturiranje
vprašanj uporabnika, strukturiranje odgovora knjižničarja, poznavanje teme uporabnika in
knjižničarja, zanimanje uporabnika in knjižničarja, ali je knjižničar razrešil vprašanje, ali je
uporabnik dobil odgovor, kako se obnaša uporabnik (posebnosti), kako se obnaša
knjižničar (posebnosti), kako knjižničar odslovi uporabnika oziroma konča referenčni
pogovor, kako se referenčni pogovor zaključi, čas trajanja referenčnega pogovora, dodatne
posebnosti tekom celotnega opazovanja.
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Večina uporabnikov Knjižnice Logatec išče informacije najprej na svetovnem spletu in na
drugem mestu v knjižnici. Tako mlajši kot tudi starejši uporabniki najpogosteje hodijo v
knjižnico enkrat na mesec. Mlajši prosijo za pomoč referenčnega knjižničarja najpogosteje
enkrat na pol leta, starejši pa najpogosteje enkrat na mesec. Mlajši najpogosteje prosijo za
knjižničarjevo pomoč pri knjižničnem gradivu, ki ga potrebujejo za študij, starejši pa
najpogosteje prosijo za knjižničarjevo pomoč pri knjižničnem gradivu za zabavo in
razvedrilo. Mlajši in starejši uporabniki največkrat vprašajo knjižničarja za informacije
oziroma gradivo o določeni temi. Večina uporabnikov nima nobenih težav v komunikaciji
s knjižničarjem, ko jim priskočijo na pomoč. Uporabniki so večinoma zadovoljni z
referenčnim delom knjižničarjev in s knjižničnim gradivom, ki jim ga knjižničarji
posredujejo. Mlajši uporabniki menijo, da so knjižničarji prijazni saj so jih povprečno
ocenili pri tej lastnosti najvišje (4,4). Najbolj so zadovoljni s pomočjo knjižničarja pri
iskanju leposlovnih knjig, gradiva za pisanje seminarskih, diplomskih itd., in na splošno s
pomočjo knjižničarja saj so jih pri teh vprašanjih najvišje ocenili, povprečna ocena je bila
4,3. Starejši uporabniki menijo, da so knjižničarji prijazni, strokovni in vljudni saj so te tri
lastnosti ocenili najvišje s povprečno oceno 4,7. Najbolj zadovoljni so pri knjižničarjevi
pomoči pri iskanju leposlovne in mladinske oziroma otroške literature, tu je bila najvišja
povprečna ocena 4,7. Mnenja mlajših in starejših uporabnikov se večinoma ne razlikujejo
veliko. Idealni knjižničar po mnenju uporabnikov je prijazen, vljuden, strokoven in vedno
pripravljen priskočiti na pomoč. Knjižničarji pa si za popolno delo v knjižnici želijo: da bi
bili manj obremenjeni, knjižnico, ki je dobro organizirana in uporabnike, ki vedo kako
izraziti svojo informacijsko potrebo pri referenčnem pogovoru.
Knjižničarji radi opravljajo referenčno delo, kar pripomore k ohranjanju dobre referenčne
službe. Večina knjižničarjev meni, da njihovo delo ni stresno. Največ težav pri delu jim
povzroča, da uporabnike večinoma ne vedo kaj hočejo in morajo zaradi tega knjižničarji
najprej ugotoviti uporabnikovo informacijsko potrebo in šele nato nadaljevati z
referenčnim pogovorom. Mnenja knjižničarjev in uporabnikov so si zelo podobna, pri
čemer vidimo, da o razvoju knjižničarji razmišljajo v smeri, ki je uporabnikom všeč.
Tudi v predhodnih raziskavah so bili uporabniki večinoma zadovoljni z referenčnimi
službami in referenčnimi knjižničarji.
Glede na ugotovitve naše raziskave predlagamo nekatere spremembe. V Knjižnici Logatec
imajo en računalnik, na katerem lahko uporabniki brskajo po vzajemnem katalogu
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COBISS/OPAC. Ta računalnik se nahaja v pritličju knjižnice na leposlovnem oddelku, v
bližini je izposojevalni pult in otroški ter mladinski oddelek. Menimo, da bi računalnik za
uporabnike morali postaviti tudi na strokovni oddelek, kjer referenčno delo večinoma
poteka. Z računalnikom bi si lahko pomagali uporabniki in knjižničarji pri referenčnem
delu. Uporabniki bi lahko sami poiskali gradivo, če pri tem ne bi bili uspešni, bi za pomoč
lahko prosili knjižničarja. Poleg tega bi lahko za ta namen nabavili tudi tablični računalnik
za knjižničarja, s katerim bi bil referenčni knjižničar bolj mobilen in mu ne bi bilo treba
tekati nazaj k računalniku, ko bi iskal dodatne informacije. Predlagamo več knjižničarjev
na strokovnem oddelku v času, ko je večje število uporabnikov, da bi le-ti hitreje dobili
informacije in bi bili posledično bolj zadovoljni z referenčnimi knjižničarji. Predlagamo
tudi, da Knjižnica Logatec ustrezno razvija knjižnično zbirko in zagotovi večje število
izvodov novejšega gradiva, kar si želijo tudi sami uporabniki.
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11 POVZETEK
Referenčni knjižničar se mora zavedati, kako pomembna je referenčna služba za
uporabnike in zato izvajati čim boljšo referenčno službo, kot jo lahko. Da bi jim to
uspevalo, morajo knjižničarji pozorno prisluhniti uporabniku in v največji možni meri
zadovoljiti njegove potrebe. Vsekakor se mora Knjižnica Logatec potruditi pri nabavi
gradiva, v največji možni meri kupovati zadostno število izvodov aktualnega gradiva, in
razmisliti o morebitni zaposlitvi dodatnega strokovnega delavca.
V magistrskem delu smo želeli izvedeti, kaj si uporabniki želijo, kaj želijo spremeniti, ali
so zadovoljni z obnašanjem in pristopom knjižničarja med referenčnim pogovorom in z
odgovorom, ki jim ga poda.
V teoretičnem delu smo opredelili pomen vloge splošne knjižnice v družbi ter potrebe
uporabnikov splošne knjižnice. Razložili smo pomen referenčnega dela ter kakšne lastnosti
mora imeti dober referenčni knjižničar. Opisali smo Knjižnico Logatec, njeno zgodovino
in storitve. V pregledu dosedanjih raziskav smo pregledali različne vire na temo
referenčnega dela. Wilkins Jordan (2014) je raziskovala, kako knjižničarji po Ameriki
opravljajo referenčno delo. Jerše (2013) je izpeljala raziskavo v Mesti knjižnici Grosuplje.
Zanimalo jo je predvsem, kako so z referenčnimi storitvami knjižnice zadovoljni
mladostniki. V Koroški osrednji knjižnici Dr. Franceta Sušnika so v raziskavi zajeli dijake,
študente in zaposlene (Vaukan, 2003). V knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so izvedli
raziskavo o referenčnem delu, anketirali so šest knjižničarjev in šestinšestdeset
uporabnikov (Samsa, 2012). V večini omenjenih raziskav so bili uporabniki zadovoljni s
knjižničarjevo pomočjo.
Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kaj o referenčni službi v Knjižnici Logatec menijo
uporabniki in knjižničarji. Ali uporabniki pri referenčni službi in v sami knjižnici kaj
pogrešajo ter kakšen mora biti po njihovem mnenju knjižničar, kaj bi knjižničarji v
knjižnici spremenili, ali si želijo več izobraževanja, kakšen mora biti po njihovem mnenju
knjižničar in ali se jim zdi referenčno delo stresno.
Raziskavo o referenčnem delu v Knjižnici Logatec smo izvedli s pomočjo anketnih
vprašalnikov, ki smo jih razdelili stotim uporabnikom Knjižnice Logatec. Intervjuvali smo
devet strokovnih delavcev, da smo izvedeli, kaj menijo o referenčnem delu. Obe metodi
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smo podkrepili z metodo opazovanja (z dnevnikom), s katero smo raziskovali interakcijo
uporabnikov in knjižničarjev pri referenčnem delu.
V vzorec smo zajeli sto uporabnikov, od tega sedeminštirideset mlajših in triinpetdeset
starejših uporabnikov. Pred raziskovanjem smo postavili šest hipotez, ki smo jih želeli
preveriti.
Večji del uporabnikov (mlajših in starejših) je zelo zadovoljnih s pomočjo knjižničarja pri
iskanju literature. Prav tako so zadovoljni z odgovorom, ki jim ga knjižničar poda pri
referenčnem pogovoru. Uporabniki večinoma hodijo v knjižnico enkrat na mesec. Mlajši
prosijo za pomoč knjižničarja največkrat enkrat na pol leta. Starejši prosijo za pomoč
knjižničarja enkrat na mesec. Mlajši prosijo knjižničarja za pomoč največkrat za študij in
zabavo oziroma razvedrilo. Starejši ga največkrat prosijo za pomoč samo za zabavo
oziroma razvedrilo, oboji pa največkrat prosijo za informacije o določeni temi. V knjižnici
si mlajši želijo več strokovnega gradiva, starejši si pa v večini želijo daljši delovni čas.
Uporabniki so v večini s Knjižnico Logatec zadovoljni, vendar menimo, da bi bili še bolj,
če bi povečali število izvodov aktualnega knjižničnega gradiva, imeli daljši delovni čas
knjižnice in večje število strokovnih delavcev, knjižničarjev.
Knjižničarji so mnenja, da je v knjižnici večinoma premalo časa za kvalitetno opravljanje
dela informatorja in premalo zaposlenih za referenčno delo, trenutno zaposleni so
preobremenjeni. Želijo si več izobraževanja in boljšo organizacijo v knjižnici. Knjižničarji
radi opravljajo referenčno delo, ker pa je knjižnica majhna, poleg tega opravljajo še veliko
drugega strokovnega dela. Knjižničarji so bili mnenja, da jih uporabniki najpogosteje
sprašujejo po določenem naslovu knjige oziroma o gradivu določenega avtorja, medtem ko
so uporabniki odgovorili, da največkrat iščejo informacije o določeni temi.
Rezultati so pokazali, da so uporabniki v večini z referenčno službo v Knjižnici Logatec
zadovoljni. Med mlajšimi in starejšimi ni bilo velikih razlik, kar nas je zelo presenetilo.
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13 PRILOGE
Priloga 1: Anketa
Anketa: referenčno delo v Knjižnici Logatec
Pozdravljeni,
sem Cilka Blažon, študentka 2. letnika podiplomskega študija smer Bibliotekarstvo na
Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Za svojo magistrsko nalogo raziskujem pomen in izboljšanje referenčnega dela v
Knjižnici Logatec. Za to Vas prosim, če izpolnite spodnjo anketo, ki je anonimna.
Reševanje ankete vam bo vzelo približno 5 minut.
Hvala za sodelovanje.
Obrazložitev: referenčno delo je dajanje informacij in pomoč uporabnikom pri iskanju
informacij.
1. Obkrožite spol:


Moški



Ženska

2. Obkrožite starost:


Do 20 let



Od 21 do 30 let



Od 31 do 40 let



Od 41 do 50 let



51 let in več

3. Obkrožite dokončano izobrazbo:


Osnovna šola



Srednja šola



Višja ali visoka strokovna šola



Univerzitetna izobrazba



Magisterij, doktorat
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Drugo, prosim navedite:______________________________

4. Kje najpogosteje dobite informacije/gradivo, ki ga potrebujete, iščete, vas
zanima,…? (obkrožite samo en odgovor)


Knjižnica



Internet, svetovni splet



Družina



Prijatelji, znanci,



Šola oziroma fakulteta



Knjigarna



Nič od naštetega. Napišite, kje__________________________

5. Kako pogosto obiskujete knjižnico ? (obkrožite samo en odgovor)


Vsak dan



Enkrat na teden



Enkrat na mesec



Enkrat na pol leta



Enkrat na leto



Nikoli



Drugo, prosim, navedite: ____________________________________________

6. Kako pogosto prosite knjižničarja za pomoč? (obkrožite samo en odgovor)


Vsak dan



Enkrat na teden



Enkrat na mesec



Enkrat na pol leta



Enkrat na leto



Nikoli



Drugo, prosim, navedite: ___________________________________________
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7. Za kakšen namen potrebujete pomoč knjižničarja?


Študij



Delo



Raziskovalni projekt



Zabava in razvedrilo



Drugo, prosim, navedite: ____________________________________________

8. Knjižničarja prosim za pomoč, ko potrebujem (obkrožite lahko več
odgovorov):


Informacije o knjižnici



Bralni nasvet



Informacije/gradivo o določeni temi



Določen naslov knjige/drugo gradivo ali določenega avtorja



Drugo, prosim, navedite: ____________________________________________

9. Ocenite pomoč knjižničarja in izberite ustrezno številko, ki odraža vaše
mnenje, od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro)


Prijaznost □1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5



Strokovnost □1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5



Dostopnost □1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5



Natančnost □1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5



Vljudnost □1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

10. Ocenite pomoč knjižničarja in izberite ustrezno številko, ki odraža vaše
mnenje, od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro )
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11. Ali ste morda imeli kakršnekoli težave, ko ste prosili knjižničarja za pomoč?
(Prosim navedite primer)
●Da

●Ne

Prosim, obrazložite odgovor v obeh primerih.
_________________________________________________________________________
___________
12. Na kakšen način najraje iščete informacije? (obkrožite samo en odgovor)


Grem v knjižnico in vprašam knjižničarja



Grem v knjižnico in iščem sam



Iščem na spletu



Uporabim e-referenčni servis Vprašaj knjižničarja



Drugo, prosim, navedite: ___________________________________

13. Ali je za pridobitev ustreznih informacij, po vašem mnenju, potreben osebni
stik s knjižničarjem?


Da



Ne



Ne vem

14. Kaj pogrešate v knjižnici? (lahko obkrožite več odgovorov)


Daljši delovni čas



Več strokovnega gradiva



Več leposlovnega gradiva



Več otroškega in mladinskega gradiva



Več računalnikov



Več knjižničarjev



Večja čitalnica



Drugo, prosim, navedite:_______________________
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15. Napišite kritike, pohvale ….
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Priloga 2: Intervju
Intervju o referenčnem delu
1. Obkrožite svoj spol:
□ Moški
□ Ženska
2. Obkrožite svojo starost:
□ Do 20 let.
□ Od 21 do 30 let.
□ Od 31 do 40 let.
□ Od 41 do 50 let.
□ 51 let in več.
3. Kakšna je vaša izobrazba?
4. Koliko let delovnih izkušenj v knjižnici imate?
5. Ali velikokrat opravljate referenčno delo?
6. Ali radi opravljate referenčno delo?
7. Opravljate samo referenčno delo ali opravljate še kaj drugega? Kaj še
opravljate v knjižnici?
8. Kakšno je vaše mnenje o referenčnem delu?
9. Katero delo v okviru referenčnega dela se vam zdi najbolj zahtevno in zakaj?
10. Povejte primer zahtevnega referenčnega vprašanja?
11. Povejte primer enostavnega referenčnega vprašanja?
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12. Kakšne probleme imate pri svojem referenčnem delu? (obkrožite lahko več
odgovorov)


Premalo zaposlenih



Premalo časa



Predolg delavnik



Drugo, prosim, navedite:______________________

13. Kaj se vam zdi, da bi vam olajšalo referenčno delo? (obkrožite lahko več
odgovorov)


Boljša organizacija



Več izobraževanja



Izobraževanje o psihologiji



Izobraževanje o književnosti



Drugo, prosim, navedite

14. Kaj menite katero znanje je potrebno za opravljanje referenčnega dela?
(obkrožite prosim samo en odgovor)


Katera koli višja ali visoka strokovna šola



Katera koli univerzitetna izobrazba



Univerzitetna izobrazba iz bibliotekarstva



Katera druga izobrazba, katera:_________________________

15. Ali se vam zdi referenčno delo stresno? Obrazložite odgovor? (veliko
uporabnikov, uporabniki, ki ne vedo kaj hočejo,…)
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16. Kakšne lastnosti naj bi po vašem mnenju imel knjižničar, ki opravlja
referenčno delo? (obkrožite lahko več odgovorov)


Prijazen



Strokoven



Dostopen



Natančen



Zanesljiv



Hiter



Razgledan



Nasmejan



Resen



Odgovoren



Kompromisen



Drugo, prosim, navedite:______________________

17. Imate možnost dodatnega izobraževanja oz. se dodatno izobražujete?
18. Menite, da uporabniki vedo, kaj je referenčno delo? Glede na starostno
skupino (mlajši –starejši)
19. Kako pogosto uporabniki prosijo za vašo pomoč? Glede na starostno skupino
(mlajši /starejši)
20. Ali imate kakšne težave z uporabniki pri referenčnem pogovoru? Obrazložite.
21. Ali menite, da uporabniki vedo, kaj hočejo, ali znajo izraziti svojo
informacijsko potrebo? Glede na starostno skupino (mlajši /starejši)
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22. Katera starostna skupina uporabnikov najpogosteje potrebuje vašo pomoč?


Dijaki



Študenti



Zaposleni



Brezposelni



Starejši



Drugo, prosim, navedite: _______________________

23. Kako ugotovite, da je uporabnik zadovoljen z odgovorom?
24. Kako ugotovite, da uporabnik ni zadovoljen, kaj naredite oziroma se vam zdi
potrebno narediti?
25. Kakšna so najpogostejša referenčna vprašanja?
26. Kje

uporabniki,

po

vašem

mnenju,

najpogosteje

informacije/gradivo?Glede na starostno skupino (mlajši/starejši)


Knjižnica



Internet, svetovni splet



Družina



Prijatelji, znanci,



Šola oziroma fakulteta



Knjigarna



Nič od naštetega. Napišite kje__________________________

dobijo/iščejo
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27. Za kaj vas, po vašem mnenju, uporabniki prosijo za pomoč? (obkrožite lahko
več odgovorov):


Informacije o knjižnici



Bralni nasvet



Informacije/gradivo o določeni temi



Določen naslov knjige/drugo gradivo ali določenega avtorja



Drugo, prosim, navedite: ____________________________________________
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Priloga 3: Opazovanje z dnevnikom
Opazovanje referenčnega dela z dnevnikom
Datum in ura opazovanja:
Strokovni oddelek

Izposojevalni pult

Opazovanje knjižničarja in uporabnika

Knjižničar

Pozdrav

Očesni stik

Strukturiranje v
vprašanja/odgovora

Razumevanje
vprašanja/razumevanje
odgovora

Poznavanje teme

Zanimanje (tako uporabnika
kot tudi knjižničarja)

Uporabnik (M- mlajši, Sstarejši)

BLAŽON, C. Referenčno delo v Knjižnici Logatec. Mag. delo Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
76

Razrešeno vprašanje/dobil
odgovor

Kako se
uporabnik/knjižničar obnaša
(posebnosti)

Kako ga knjižničar
odslovi/ali konča referenčni
pogovor

Kako se referenčni pogovor
zaključi?

Koliko časa traja referenčni
pogovor

Posebnosti (nekaj
nepredvidenega)
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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.

Cilka Blažon

V Ljubljani, 5. oktobra 2015

