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Izvleček:
Piktogrami v knjižnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja so trenutno v uporabi od aprila
2013. S pomočjo petih fokusnih skupin, v katerih je sodelovalo 24 otrok, smo junija 2015
želeli preveriti, ali otroci piktograme prepoznajo in ali znajo našteti knjige, ki določen žanr
predstavljajo. Skupinam smo predstavili tudi nove piktograme, ki še niso v uporabi in se
jih bo uporabljalo v šolskem letu 2015/2016. Vprašali smo jih, kaj vidijo na sliki, kakšen
žanr bi to predstavljalo in po predstavitvi piktograma, ali bi piktogram kako spremenili.
Ugotovili smo, da so piktogrami, ki so že več let v knjižnici, dobro prepoznavni, tako med
mlajšimi kot starejšimi uporabniki. Tudi novejše piktograme so dobro prepoznali, čeprav je
bilo potrebno dva piktograma prilagoditi. Otroci so si ogledali šestnajst starejših
piktogramov in sedem novih piktogramov. Fokusne skupine smo izvedli tekom meseca
junija 2015, ko so otroci imeli več časa. Za fokusne skupine smo izbrali otroke, ki redno
hodijo v knjižnico, so seznanjeni s postavitvijo knjižnice ter tiste, ki sodelujejo v
knjižničarskem krožku. Mlajši so v novejših piktogramih bolje prepoznali žanre, saj so
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štirje izmed sedmih piktogramov namenjeni stopnji ciciban, medtem ko so starejši bolje
prepoznavali starejše piktograme, ki so v knjižnici dlje časa. To je pričakovano, saj so
starejši dlje časa obiskovali knjižnico, ravno tako dlje časa preživijo na oddelkih pionirjev
in mladincev, kjer je največ starejših piktogramov.

Prevod v angleščino
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science
and Book Studies, Master's Study Programme in Library Science
Title: Pictograms for themes and genres in school libraries
Keywords: school library, pictograms, focus groups, symbols, pictures, children.
Abstract:
Pictograms in the library of elementary school dr. Vito Kraigher are currently in use from
April 2013. With the help of five focus groups involving 24 children, in June 2015 we
wanted to check whether children identify pictograms and whether they can set out books
that represent a particular genre. To groups we also introduced the new pictograms, which
are not yet in use, and will be used in the school year 2015/2016. We asked them what they
see in the picture, what genre would represent and after hearing what the pictogram mean,
how to change it. We have found that the pictograms that are already in use two years in
the library, are well recognizable, especially among older users. Even newer pictograms
are well recognized, although it was necessary to adjust the two pictogram. Children have
previewed sixteen older pictograms and seven new pictograms. Focus groups were
conducted during the month of June 2015, when children have more time. For the focus
groups we selected children who regularly visit the library, they who are familiar with a
library and those involved in the club library. The younger were better at recognizing new
pictograms, since four of the seven pictograms were designed for them, while older were
better at recognizing older pictograms that are in the library longer. This was expected,
because older children spend more time in a library especially on the departments where
the pictograms were being most used, pionirji and mladinci.
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1. UVOD
S piktogrami v Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja (v nadaljevanju OŠ dr. Vita Kraigherja)
sem seznanjena že od samega začetka, saj sem v okviru svoje diplomske naloge, ki sem jo
izdelala leta 2013, piktograme izdelala ter izvedla krajšo raziskavo. V okviru magistrske
naloge sem z metodo fokusnih skupin raziskala, kaj otroci mislijo o piktogramih po dveh
letih. Zanimalo me je predvsem, ali otroci piktogram prepoznajo oz. kaj vidijo v
piktogramu. Prikazala sem jim tudi nove piktograme, s katerimi se bodo knjige opremile
tekom leta 2015/2016. Novih piktogramov je sedem. Zanimalo me je, ali bodo otroci
prepoznali nove žanre na prvi pogled.
Razlago za piktogram sem našla v slovarju tujk. Piktogram (lat.; gr.) je stilizirana
upodobitev, ki vsebuje slikovno informacijo, navodilo, orientacijo. (Slovar tujk, 2006)
Ker pa je bila ta razlaga za otroke preveč strokovna, sem jim podala svojo razlago
piktogramov: piktogram je sličica, ki nam pove, kaj se v neki knjigi dogaja. Piktograme
danes srečujemo vse naokoli nas in se tega sploh ne zavedamo. Primer piktogramov, ki jih
vsi poznamo, so prometni znaki. Piktogram za prehod za pešce je moder znak z belim
človečkom, ki hodi čez bele črte. Vsi, ki vidijo ta znak, vedo, da je tam prehod za pešce.
Ali poznate piktogram, ki je ravno tukaj v knjižnici (nad vrati knjižnice je znak za izhod)?
Kaj nam pove ta piktogram? Podobno delujejo tudi piktogrami na knjigah. Z eno slikico
nam pove, kaj se v knjigi dogaja. Ali je to pustolovska knjiga, ali je smešna.
Ta naloga bo predstavila del zgodovine piktogramov, vse od jamskega človeka, ki je prvič
narisal podobe na stene jam, klinopisa, ki je spremenil zgodovino človeštva, do prometnih
znakov, ki jih poznamo vsi. Piktogrami so nekaj, kar nas spremlja na vsakem koraku, pa
tega ne opazimo. Tudi naša mobilna naprava je polna piktogramov. Kaj torej piktogrami
pomenijo v knjižnici?
Prednosti piktogramov, predvsem v šolski knjižnici, je veliko. Ena izmed njih je lažja
orientacija. Piktogrami so tam za pomoč otrokom in ko se enkrat naučijo pomen
piktogramov, lahko po knjižnici brskajo brez ali z manj pomoči. Otrokom tako dovolimo
samostojnost v knjižnici. Prednost je tudi hitra asociacija knjige. Včasih je naslov ali
naslovnica lahko dvoumna in nisi prepričan, na kaj se knjiga nanaša. Posebej pri starejših
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knjigah, ki nimajo na naslovnici nič drugega kot naslov ter nimajo opisa knjige na platnici.
Tako knjigo mora otrok vzeti s police in prelistati oz. prebrati, preden ugotovi, na kaj se
nanaša. S piktogramom mu ta čas prihranimo, saj mu takoj pove, o čem ta knjiga govori.
Slabost piktogramov je njihova subjektivnost. Če piktogrami niso razloženi, si lahko
uporabniki sami zamislijo, kaj nek piktogram predstavlja. To pa lahko vodi do zmešnjave.
Problem se pojavi tudi pri opremi knjig. Šolska knjižnica ima načeloma le enega
zaposlenega, ki vse delo opravlja sam. Ko se knjige opremljajo s piktogrami, so te knjige
izven obtoka, torej si jih otroci ne morejo izposoditi. Res je, da oseba, ki to delo opravlja,
dobro spozna knjižnico in celotno zbirko, vendar je težko opravljati redno delo in zraven še
opremljati knjige s piktogrami. Delo se tako lahko razvleče na mesece ali celo leta.
Z raziskavo, ki sem jo opravila, sem želela prikazati, da so piktogrami v knjižnici
prepoznavni, otroci jih poznajo in uporabljajo, znajo našteti knjige, ki spadajo pod določen
žanr. Ravno tako sem za mnenje o novih piktogramih vprašala uporabnike knjižnice, ki so
piktogram ocenili ter povedali svoje mnenje.
Piktogrami naj bi bili dovolj intuitivni, da so lahko prepoznavni tudi brez predhodnega
znanja o tem, kaj predstavljamo. Nekaj piktogramov pa se priučimo. O piktogramih, ki nas
spremljajo vsak dan, se učimo vse od otroštva in to učenje poteka še danes. Je pa vsekakor
dobra spodbuda, ko uporabniki po nekaj letih že prepoznajo piktograme, čeprav ni nujno,
da jih vedno uporabljajo.
Namen tega magistrskega dela je s pomočjo raziskave ugotoviti, ali so po dveh letih
piktogrami uporabljeni in prepoznavni.
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2. PREGLED DOSEDANJIH OBJAV

2.1 KDAJ SE POJAVIJO PRVI PIKTOGRAMI?
Brookfield (1999) piktograme definira kot najzgodnejše oblike zapisov, kar so risbe ljudi
in živali na jamskih stenah. Robinson (1995) pa pravi, da so te slike premalo raziskane,
zato jih ne smemo jemati kot začetke pisave. Raziskovalci namreč ne vedo, kaj so ti znaki,
ali so le risbe ali poskus sporazumevanja med ljudmi. Chip Walter (2015), ki je raziskoval
jamske slike v Franciji, je ugotovil, da je danes ideja o tem, da slika predstavlja nek pojem,
jasno in logično. Ampak logična je šele po tem, ko je to nekdo izrekel na glas. Preden je
nekdo iz slike naredil pojem, je bilo to nepojmljivo. Ravno ti prvi konkretni izrazi zavesti
(celo bolj kot sama jamska umetnost) pomenijo, da je človek naredil preskok iz živalske
vrste v to, kar smo danes. Danes se utapljamo v simbolih s sekundarnim pomenom. Imamo
znamenja, ki nas usmerjajo na cesti, zapestnice, ki povejo zdravnikom, na kaj smo
alergični, poročne prstane na roki pa tudi ikone na mobilnih telefonih.
Wagoner Brady (2013) pravi, da danes obstajajo simboli različnih vrst, visoko izrazni
simboli (npr. umetniške oblike) ter formalne in abstraktne oblike (npr. v matematiki). Na
eni strani ostane simbolična oblika tesno povezana s telesom in njegovim »afektivnosenzomotoričnim vzorcem«, medtem ko je na drugi strani oblika abstraktna in
konvencionalna. V zvezi s slednjim je Saussure (1956) poudaril, da obstaja samovoljna
povezava med besednimi oblikami in koncepti, ki jih izražajo.

2.2 SIMBOLI IN MODERNA DRUŽBA
Kot pravi Sandra Forty v svoji knjigi Simboli (2006), pa je danes težko razvozlati pomen
simbolov, ki so nastali več tisoč let nazaj. Skupaj s propadom določene civilizacije so se
izgubile informacije tudi o pisavi in simbolih, ki so jih uporabljali. To je tudi zato, ker so
najstarejši zapisi sestavljeni iz ideogramov (slikovnih simbolov predmetov ali dejanj) in ne
iz kombinacije črk. Pravzaprav so bili naši predniki vešči pri razlagi simbolov; v časih, ko
je bila pismenost redka, je to nadomeščalo branje.
Danes nas simboli spremljajo na vsakem koraku. Kakor pravi Forty (2006), imajo danes
simboli v našem življenju vlogo kažipotov. Zavedno ali nezavedno jih ošinemo s
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pogledom, podajo nam informacije in odidemo naprej. Ti simboli nam podajo takojšnje
informacije brez posrednikov. Danes kot simbole uporabljamo tudi besede, vendar so
simboli enako pomembni kot besede. Tako simboli kot besede so namenjeni temu, da
podajo informacije. Vendar je med njimi velika razlika. Besede razumejo le ljudje, ki so se
to besedo naučili, in čeprav to včasih drži tudi za simbol, je glavni namen simbola njegova
prepoznavnost ne glede na to, kakšen jezik govoriš. Simbole, ki so najbolj prepoznavni,
srečujemo vsepovsod, največkrat v večjih mestih. Večje kot je mesto, večja je njegova
multikulturnost. Vse sodobne družbe uporabljajo simbole, da nam povedo, kaj se sme in
česa se ne sme. V današnjem času je življenjski tempo hitrejši, kot je bil včasih. Simboli
nam prihranijo čas za razmišljanje. Če iščemo prehod za pešce, moramo samo poiskati
modro tablo z belo figuro, ali pogledamo na tla in iščemo bele črte. Takoj opazimo, kje
lahko varno prečkamo cesto. Podobno je, ko iščemo toaleto. Kamorkoli greš, v katerokoli
mesto, toaleta bo vedno označena, kje je in komu je namenjena. Čeprav ima veliko ustanov
svoj unikaten znak, s katerim prikaže, ali gre za moško ali žensko toaleto, pa je simbol
vedno jasen in pove točno komu je namenjena. Seveda pa so nekateri simboli znani samo v
določenih regijah. Forty (2006) poda primer zmaja. V vzhodnih, azijskih, kulturah zmaj
pomeni srečo, je pozitiven simbol, medtem ko v zahodnih kulturah pogosto simbolizira
zlo, nevarnost in propad. Simboli imajo lahko v različnih kulturah različen pomen. Najbolj
prepoznan simbol z dvema pomenoma je svastika. Svastika je starodavna predstavitev
sončeve poti in kroženja nebes; v sanskrtu pomeni blaginjo. V vzhodnjaških kulturah
predstavlja simbol za srečo. Simbol še danes uporabljajo v hinduizmu, budizmu in
džainizmu. Uporabljali pa so jo že stari Grki in Etruščani kot simbol oživljanja in blaginjo.
Zanimivo je, da so isti simbol uporabljali tudi Kelti in Anglosasi (Forty, 2006). Danes je
simbol svastike najbolj znan, ker ga je Adolf Hitler uporabljal kot simbol nacizma v letih
1933–1945. Svastika je tako dobila negativen pomen in veliko ljudi jo povezuje z
nacizmom in ne z njenim originalnim pomenom.
So tudi simboli, ki imajo mednaroden pomen. Eden izmed teh je simbol srca, ki je
mednarodno sprejet simbol, pomeni pa ljubezen. Med sodobnejšimi primeri za
mednarodno znane simbole so znanstveni simboli (matematični, fizični in kemijski
simboli) in simboli povezani z medmrežjem (@).
Posledica prepoznavnosti simbolov pa je, da jih določeni ljudje uporabljajo za utrjevanje
sporočil. To so oblikovalci, arhitekti in umetniki, ki uporabljajo simbole za okrasitev in
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olepšavo (zdravstvene ustanove imajo Eskulapovo palico, na sodiščih je upodobljena
pravica ali tehtnica, kmetijske ustanove imajo na stenah snope pšenice in rog obilja). Forty
(2006) poda tudi primer potrošniške družbe, kjer najdemo simbole na oblačilih, hrani,
avtomobilih in drugje. Ker je lahko vse lastnosti proizvoda strniti v en simbol, to tudi
storijo. Tak simbol lahko postane klasičen (vsi prepoznamo Ferrari, McDonald’s).
Oglaševanje obvladujejo znamke, ki jih reklamirajo s simboli, ki predstavljajo proizvod –
primer tega je predvsem avtomobilska industrija.

2.3 SODOBNI INFORMACIJSKI SIMBOLI
O sodobnih informacijskih simbolih pravi Forty (2006), da so se razvijali skupaj s širitvijo
tehnologije, sodobnih naprav in globalizacijo. Ampak za oblikovanje takih znakov, ki so
jasni vsem ne glede na to, kateri jezik govorijo, je potrebno veliko časa, energije in
premisleka. Koristni so tako znaki oz. simboli, ki nas opozarjajo na nevarnost, kot simboli,
ki nam pokažejo, kako prati ali čistiti tkanine.
Simbole in znake prepoznamo zato, ker smo z njimi odraščali. Kot pravi Frutinger (1998),
se skrivnost prepoznavanja skriva v naši podzavesti. V svoji knjigi Znaki in simboli
omenja, da so nekateri znanstveniki mnenja, da so nekatere arhetipske oblike
prepoznavanja simbolov podedovane, zato so prisotne v samem začetku, celo v mislih
nerojenega otroka. Dejstvo pa je, da smo zrasli s primarnimi številkami, slikami in
shemami, ki so nenehno vplivale na naše vidno polje in svet domišljije.
Moderni piktogrami so danes v uporabi vsepovsod. Šesek (2009) pravi, da so piktogrami
pomembni zato, da so razumljivi vsem ne glede na to, iz katere države je, ali kakšen jezik
govori. Moderni piktogrami pa so: računalniške ikone, prometni znaki, aplikacije na
mobitelu, oznake v javnih prostori, oznake na napravah in strojih, meme (internetna slika,
ki nosi sporočilo; znana na spletnih straneh, kot so 9gag.com, facebook.com, youtube.com,
hugelol.com, 4chan.com …).
Ravno pri prometnih znakih je zanimivo opažanje zapisal Polič (1984). Več znanstvenikov
je ugotovilo, da vozniki ne opazijo ali zaznajo vseh znakov enako. Pomen, ki ga ima ta
znak, lahko vpliva na odločitev voznika. Prav tako na zaznavo vpliva stanje voznika.
Rezultati raziskave so prikazali, da vozniki prej opazijo znake, katerih kršitev bi pomenila
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večjo kazen. Najvišjo zaznavo je tako imel znak za omejitev hitrosti, najnižjo pa prehod za
pešce. Na zaznavo vplivajo tudi budnost, pozornost, motivacija in moteči dejavniki iz
okolja.

2.4. PIKTOGRAMI V KNJIŽNICI
Splošne knjižnice so navadno urejene po univerzalni decimalni klasifikaciji (v
nadaljevanju UDK). Ampak nas zanima, kako je urejen mladinski oddelek splošne
knjižnice oz. šolska knjižnica.
Lavrenčič, Pogačar in Zadravec (1996) so mnenja, da sistem, ki ga znajo uporabljati
odrasli, ni primeren za otroke. Pomanjkljivost te sistemske postavitve je dejstvo, da
upošteva otrokovo zrelost za sprejemanje gradiva ne glede na zvrst. Tako se bralec na
policah naključno srečuje z različnimi literarnimi zvrstmi. Ta način postavitve po njihovem
mnenju tako ni primeren za samostojno iskanje, zlasti ne za iskanje določene teme. Isto
leto (1996) je Novljan napisala priporočila za ureditev monografskih publikacij v
knjižnicah za mladino do 15. leta starosti. Ta priporočila so naslednja:
• leposlovje v slovenskem jeziku, urejeno po treh starostnih stopnjah bralcev (dalje sistem
CPM):
• C – cicibani ali predbralno obdobje do približno 10. leta starosti,
• P – pionirji ali obdobje od približno 10. do 14. leta starosti,
• M – mladina ali obdobje od približno 14. ali 15. leta starosti,
• ljudsko slovstvo v slovenskem jeziku (L),
• leposlovje v tujih jezikih,
• poučne knjige (skupaj slovenske in tujejezične), urejene po sistemu univerzalne
decimalne klasifikacije (dalje UDK) (Novljan, 1996).
Šauperl in Saye (2001) sta ugotovila, da praksa kaže, da imajo mladi uporabniki knjižnice
veliko težav. Mlajši imajo omejen besednjak in knjižničarju težko razložijo, kaj iščejo oz.
kaj želijo. Tudi ko imajo večji besednjak in poznajo ustrezne besede, se pojavijo ovire. V
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knjižnici, ki nam ponuja ogromno gradiva, se uporabniki ne morejo zanašati zgolj na
pregledovanje polic.
Eatonova (1991) pojasnjuje, da lahko razvojne sposobnosti prav tako vplivajo na otrokovo
iskanje v knjižnici. Raziskave o uporabi simbolov in barv kažejo, da so ti zelo uspešna
alternativa numerični ali besedni oznaki lokacije (Cooper, 1996). Primerni so predvsem za
otroke v predbralnem in začetnem bralnem obdobju. To je obdobje med drugim in sedmim
letom starosti. Pri tej starosti znajo otroci nek objekt nadomestiti z njegovim simbolom.
Simboli tako predstavljajo možnost nadomestka UDK za označitev postavitvenih skupin v
knjižnici.
Cooperjeva (2002) je ugotovila, da je v njeni raziskavi večina sedemletnikov pri
pregledovanju polic z ustreznim gradivom izbrala knjigo le na podlagi informacij z
naslovnice, ne da bi jo prelistala in pogledala vsebino. Tako so na primer prezrli knjigo o
pajkih, pa čeprav je vsebovala informacije o tarantelah, ki so bile tema njihove seminarske
naloge, so pa vzeli knjigo o žuželkah, ki ima le malo informacij o pajkih.
Baker (1986) ugotavlja, da lahko delno odpravimo problem, če knjige omejimo. Otroci bi
tako izbirali iz manjše, omejene in dostopne zbirke ali iz najljubšega žanra ali serije. Če
omejimo število knjig, zmanjšamo napor, ki je potreben, da bralci samostojno pridejo do
knjige. S tem problemom sta se ukvarjala tudi Howard in Jin (2007). Mlade sta vprašala po
dejavnikih, ki vplivajo na izbiro knjige. Največkrat so omenili osebni interes, zanimanje za
določeno temo ali priporočilo prijatelja. Manj pomemben je avtor, naslovnica ali ocena
knjige.
Sheton in Dixon (2004) sta prepoznala pet metod, ki jih mladi uporabljajo pri iskanju
gradiva:


Tisti, ki jim je v knjižnici poznana lokacija gradiva z iskano tematiko, takoj gredo
do ustreznega dela zbirke – namerno približevanje (ang. purposeful convergence).



Drugi ne poznajo lokacije želene postavitvene skupine in zato ali naključno
prečesavajo police – naključno približevanje (ang. random convergence), ali pa
spremljajo in upoštevajo oznake na stenah, policah in gradivu – namerno
raziskovanje (ang. purposeful exploration).
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Tretji poiščejo pomoč knjižničnega osebja – osebna pomoč pri iskanju (ang.
personal assistance-seeking), ali pa uporabijo druga knjižnična orodja, običajno
knjižnični katalog – neosebna pomoč pri iskanju (ang. impersonal central
assistance-seeking).



Še ena oblika knjižničnega vedenja vključuje tavanje med policami – nevodeno
pohajkovanje (ang. unguided wandering), čeprav je ta oblika morda preveč
neusmerjena, da bi jo lahko prištevali med iskalne strategije.

2.5 NIZOZEMSKA JAVNA KNJIŽNICA
Naslednje poglavje je povzeto po članku Ivy Clarke (2013). Samo desetletje nazaj se je
Nizozemska spopadala s podobnimi vprašanji, kako olajšati brskanje med knjižnimi
policami. Tradicionalni sistem označevanja knjig SISO: schema voor de indeling van de
systematische catalogus in openbare bibliotheken (decimalni sistem, ki je podoben
Dewejevemu decimalnemu sistemu) se je izkazal kot pretežak za otroke in celo nekatere
odrasle. Manjše knjižnice so se tako odločile razviti nek drug sistem, ki bi omogočal
brskanje.
Tako se je razvil PIM (presentatiesysteem informatieve media). Poudarjeno je bilo, da je
PIM namenjen tistim uporabnikom, ki ne uporabljajo knjižničnega kataloga, in tistim, ki
raje brskajo po knjižnici, kot da bi iskali s specifičnim namenom. V kombinaciji z napisi v
knjižnici in inovativnimi nalepkami na knjižnih policah je PIM zasnovan tako, da pokaže
pot okoli knjižnice vsem, brez da bi opirali iskanje na knjižnični katalog. PIM je sestavljen
iz dveh delov: kategorije in ključnih besed. Nalepke za knjige vključujejo vse te
komponente kot tudi prve štiri črke glavnega zapisa (slika 1).

JEVNIKAR, T.: Piktogrami za tematiko in literarne zvrsti v šolskih knjižnicah. Mag. delo. Filozofska
fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
15

Slika 1: PIM oznaka na knjigi v Nizozemskih knjižnicah (Clarke, 2013)

Elementi so najprej razvrščeni po kategorijah. Kategorije so združene po barvni lestvici,
vseh piktogramov pa je sedemindvajset. Čeprav niso dali imena barvnim območjem, vsaka
barva jasno predstavlja področje. Rdeča predstavlja območje umetnosti, modra geografijo
in zgodovino, oranžna prostočasne dejavnosti (hobiji, šport) itd. (slika 2) Vsaka kategorija
ima svoje piktograme.
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Slika 2: PIM kategorije v Nizozemskih knjižnicah (Clarke, 2013)

Posamezne knjižnice imajo dovoljenje, da določene parametre pri uporabi sistema
spremenijo, da le-ta najbolje ustreza njihovim potrebam. Knjižnice, ki imajo večji oddelek
za umetnost, torej lahko piktograme za umetnost dajo na začetek ter tako olajšajo iskanje v
njihovi knjižnici. Knjižnice so tako svobodne pri ureditvi sistema. Knjižnice lahko uredijo
zapise po abecedi, po avtorju oz. značnici.
Da so piktograme razvili, so izbrali vzorčno skupino 1000 ljudi. V skupini so sodelovali
tako knjižničarji kot uporabniki knjižnice. Imeli so izbranih več simbolov, ki so jih dali na
ogled skupini. Udeleženci v raziskavi so si simbole ogledali in dobili vprašanja, kaj vidijo
na sliki in na kaj pomislijo, ko vidijo ta simbol. Na podlagi teh vprašanj so lahko ugotovili,
ali simbol predstavlja to, kar so si zamislili. Po končani raziskavi in izbranih simbolih so
določeno število knjig okrasili s temi simboli. Študijo so z istimi uporabniki ponovili.

JEVNIKAR, T.: Piktogrami za tematiko in literarne zvrsti v šolskih knjižnicah. Mag. delo. Filozofska
fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
17

Uporabniki so morali s pomočjo simbolov poiskati določene knjige in tako predstaviti
uporabnost simbolov v realni situaciji.
PIM je zasnovan za knjižnice, ki imajo manj kot 15.000 knjig. Če ima knjižnica več
predmetov, je zadevo težko spremljati. Primer: manjša knjižnica ima lahko ducat knjig o
različnih vrstah ladij in vsi se uvrstijo v eno kategorijo. Večja knjižnica ima o samo eni
vrsti ladje ducat knjig.
PIM trenutno uporabljajo v več kot štiristo manjših knjižnicah na Nizozemskem.
Večinoma so to javne knjižnice, posebej uspešen je v šolah in zaporniških knjižnicah.
Od svoje ustanovitve pred več kot desetimi leti PIM še naprej narašča priljubljenost in je v
svoji šesti izdaji od leta 2011. Medtem ko je trenutno na voljo samo v nizozemščini, je
NBD Biblion prejela prošnje za prevod PIM v druge jezike, predvsem arabščino in
turščino.

2.6 ŠOLSKA KNJIŽNICA GOOD HOPE V WEST MONROEU LUISIANA
Šolska knjižnica Good Hope v West Monroeu v Louisiani se je odločila leposlovno
gradivo postaviti izključno po žanrih (Dumas, 2005). Na podlagi predlogov svojih
uporabnikov, učencev, so izbrali 11 žanrov (npr. pustolovka, športne zgodbe, humor,
grozljivke …). Odzivi učencev na postavitev so bili pozitivni, tudi izposoja leposlovja se je
povečala. Bralci, ki so se prej obotavljali pri izbiri, so se lažje odločili za knjigo iz manjše
skupine priljubljenega žanra. Prav tako so mladi hitreje kot knjižničarji sprejeli spremembe
in se nanje privadili. Za knjižničarje je projekt predstavljal velik zalogaj, a zaposleni so v
postopku reorganizacije dobro spoznali svoje gradivo.

2.7 RAZPRAVA
Skozi pregledano literaturo sem se seznanila z nastankom prvih piktogramov, kako so
vplivali na ljudi in naš razvoj. Ugotovila sem, da ima nek simbol lahko več pomenov,
odvisno od kulture in kraja, kjer je ta simbol. Simboli so lahko mednarodni in znani po
celem svetu (od prometnih znakov, ikon na telefonih do poročnega prstana na roki), ali pa
znani le določeni regiji, ki je bila z nekim simbolom oz. znakom vzgojena (primer Odinov
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križ, ki ga poznajo v nordijski kulturi). Nadaljevala sem s piktogrami v knjižnici.
Opravljeno je bilo kar nekaj raziskav, s katerimi sem si lahko pomagala. Od tega kako
mora biti postavljeno gradivo v knjižnici do tega, kako otroci iščejo v knjižnici. Vse te
raziskave so potrdile, da so piktogrami ena izmed rešitev, kako olajšati iskanje po šolski
knjižnici. Ker imajo šolske knjižnice največkrat le enega knjižničarja, se ta lahko posveča
le enemu uporabniku naenkrat. Šolsko knjižnico je tako potrebno prilagoditi samostojnemu
in uspešnemu iskanju. Piktogrami temu služijo. Olajšajo iskanje, prihranijo čas, spodbujajo
brskanje ter te privabijo v knjižnico. Prav tako sem si ogledala primer splošne knjižnice na
Nizozemskem, ki se je odločila za piktograme in izvedla obsežno raziskavo s 1000
udeleženci. Udeleženci so se odločili, kakšne piktograme želijo. Podobno so storili v
osnovni šoli v ZDA, kjer so povprašali učence, kakšne piktograme bi oni imeli na knjigah.
Prve piktograme, ki sem jih ustvarila leta 2013, smo preizkušali že po tem, ko so bili
ustvarjeni in dani na knjige. S tem sem si zaprla pot do izboljšave piktogramov, ki niso bili
najbolje prepoznani med otroci. Piktograme, ki sem jih ustvarila leta 2015, smo najprej
preverili med otroci in šele nato dodali knjigam, kot so to storili v zgoraj omenjenih
raziskavah. S tem sem omogočila izboljšave na piktogramih, ki so to potrebovali.
Pri piktogramih pa je potrebno vedeti tudi to, kar velja za vse simbole. Vseh se je potrebno
priučiti. Tako da, četudi na začetku piktogram ni dovolj jasen, se bodo s časom uporabniki
navadili in ga uporabljali.
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3. PIKTOGRAMI
Tijus et. al (2007) v svojem članku omenijo, da nekih pravih smernic, kako ustvariti
piktogram ni. V članku imajo predloge, kako izboljšati že nastale piktograme (predvsem
kako izboljšati piktograme na delovnih mestih, ki so pomembni za varnost uslužbencev), o
samem ustvarjanju pa ne pišejo veliko. Raziskovalci priznavajo tri različne tipe
piktogramov:
1) figurativni, ki so narejeni iz neposredne predstavitve objekta (ogenj predstavlja
vnetljiv izdelek),
2) abstraktni, ki predstavljajo le nekatere aspekte koncepta v celi sliki (puščica
predstavlja zavoj),
3) poljuben piktogram, ki nima nobene podobnosti z realnostjo (simbol, ki nakazuje
radioaktivnost).
Za potrebe te naloge sem uporabila razlago, ki jo opiše Frutiger (1998):
1) Slikovni piktogrami: so kar najbližje resničnemu objektu, ki ga prikazuje. To
pomeni, da točno to kar je na sliki, slika tudi predstavlja. Največkrat so to slike
narave, nekaj kar nima globokega pomena, to kar vidiš, to piktogram predstavlja.
2) Abstraktni piktogrami: to so piktogrami, katerih pomen ni prvotno nakazan v sliki.
Take simbole si največkrat razlagamo sami, njihova razlaga je prepuščena naši
domišljiji. Niso najbolj uporabni za uporabo v knjižnicah.
3) Tipografski piktogrami: so piktogrami, ki ga sestavljajo črke ali cele besede.
Najbolj znani primeri so logotipi podjetij.
4) Kombinirani piktogrami: so sestavljeni iz vseh prej naštetih vrst piktogramov.
Piktogrami, ki so trenutno v uporabi v šolski knjižnici OŠ dr. Vita Kraigherja, so slikovni,
abstraktni in kombinirani (slikovni in tipografski) piktogrami. Ustvarjeni so bili leta 2013
in pri njihovem oblikovanju nisem uporabljala nobenih smernic ali navodil. Njihovo
oblikovanje je bilo dokaj enostavno. Med pregledovanjem knjižnice sem opazila, kakšne
žanre knjižnica ima. Na podlagi teh žanrov sem ustvarila nekaj piktogramov, predvsem
kako bi ta žanr predstavila jaz sama. Te prve piktograme sva nato z delovno mentorico
gospo Majo Nagode Miklič, pri kateri sem opravljala prakso, pregledali in se o njih
pogovorili. Gospa Maja je šolska knjižničarka v knjižnici OŠ dr. Vita Kraigherja že kar
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nekaj let, tako da pozna knjižnico in otroke, ki knjižnico obiskujejo. Skupaj sva se nato
odločili, kateri piktogram bova uporabili in katerega bomo spremenili. Eden izmed najbolj
problematičnih piktogramov je bil piktogram za fantazijo, saj sva obe imeli različne
razlage in ideje. Ko so bili piktogrami končani, sva takoj okrasili določeno število knjig
(okoli 300 do 350 knjig). Šele po tem ko so bili piktogrami že na knjigah, sem izvedla
raziskavo, s pomočjo katere smo ugotovili, ali so piktogrami sploh uporabni. Med
raziskavo so se pojavile raziskave z določenimi piktogrami, saj bi jih bilo potrebno
spremeniti. Ampak ker so bile knjige že okrašene ter se nama je obema zdelo, da je
piktogram zadovoljiv, do spremembe ni prišlo. Primer piktograma, ki se je nama zdel
zadovoljiv, otroci pa so imeli z njim težave, je bil piktogram za poezijo. Jaz sem želela
piktogram predstaviti otrokom kot kitaro, oni pa so kitaro povezovali z glasbo, glasbenimi
inštrumenti ali petjem. Če bi se lahko vrnila in ponovno ustvarila piktograme, bi se zadeve
lotila nekoliko drugače. Piktogrami so danes neenotni, vsak je drugačen, se ne povezujejo
med sabo, nimajo skupne točke. So barvni, črno-beli, nekateri slikovni in drugi
kombinirani. Na nekaj piktogramih so uporabljene le karikature, na drugih motiv narave.
Piktogrami so tako razdrobljeni, nepovezani in brez glavne niti, ki bi jih združevala.
Pri novih piktogramih smo se zadeve lotili na drug način. Piktogrami so bili sicer
ustvarjeni na isti način, saj sva se odločili, da če je večina piktogramov neenotnih, naj bo
še teh nekaj novih. Z gospo Majo sva se pogovorili, kakšni žanri še manjkajo v knjižnici in
na podlagi pogovora sem ustvarila nekaj piktogramov, ki pa sva jih nato predstavili
uporabnikom, preden smo jih dodali knjigam. S tem smo se izmaknili napakam, ki smo jih
storili pri prvih piktogramih. Po raziskavi sem tako lahko popravila piktograme, ki so se
izkazali za težavne.
Ugotovila pa sem tudi, da je piktograme lažje ustvarjati, ko si v okolju, kjer piktograme
ustvarjaš. Stik z uporabniki, opazovanje, kako iščejo, kaj iščejo, vse to so neznanstvene
metode, s katerimi sem si pomagala pri ustvarjanju novih piktogramov. Pomagalo je tudi,
da sem v knjižnici preživela več časa in se res poglobila v literaturo, ki se nahaja v
knjižnici.
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4. RAZISKOVALNE METODE
Uporabila sem metodo fokusne skupine oz. skupinske intervjuje. Gre za skupinske
diskusije, izvedene z namenom pridobivanja informacij. Udeleženci so vnaprej izbrani,
seznanjeni so s temo pogovora in pogovor poteka po točno določenem načrtu. Spraševalec
ima vnaprej pripravljena vprašanja. Če diskusija zamre, ima pripravljena podvprašanja, s
katerimi spodbudi govorce (Fokusne skupine. Pridobljeno 4. 7. 2015 s svetovnega spleta:
http://www.ninamedia.si/fokusne_skupine.php).
V primeru svoje raziskave se nisem držala klasičnih pravil pri izbiri fokusne skupine. Ker
je bila raziskava izvedena v osnovni šoli, imamo že takoj omejen krog udeležencev. V
skupini so tako sodelovali otroci različnih starosti in spola, vendar vsi obiskujejo isto šolo,
vsi živijo v bližini šole, vsi so redni obiskovalci knjižnice in tako knjižnico poznajo. Ker
sem raziskovala piktograme samo v tej knjižnici, je izbira take skupine pomembna, saj mi
lahko samo udeleženci, ki knjižnico poznajo in obiskujejo pomagajo pri prepoznavanju in
uporabi piktogramov.
Knjižnica je bila že opremljena s piktogrami iz leta 2013, celoten pionirski in mladinski
oddelek. Piktogrami so bili predstavljeni otrokom takoj po njihovi izdelavi, ravno tako je
bila v knjižnici razstava teh piktogramov. Vsi, ki so knjižnico obiskovali, so si tako lahko
ogledali piktograme in njihovo razlago. Na podlagi tega smo sklepali, da otroci
piktograme, ki krasijo ti dve stopnji, poznajo, jih znajo razložiti ter našteti knjige, ki
predstavljajo določen žanr.
Ustvarjenih je bilo sedem novih piktogramov. Izmed sedmih so štirje samo za najmlajšo
stopnjo (1. do 3. razred), medtem ko so ostali trije za vse stopnje. V tej raziskavi sem
ugotavljala, ali je piktogram na prvi pogled prepoznaven in ali otroci takoj vedo, kakšnim
knjigam pripada. V fokusni skupini je sodelovalo 24 udeležencev, 14 mlajših (2. do 5.
razred) in 10 starejših (6. do 8. razred). Pričakovala sem, da bodo starejši prepoznali vse
piktograme na prvi pogled, znali razložiti, kaj piktogram pomeni in našteti kakšno knjigo,
ki so jo prebrali. Za mlajše sem pričakovala, da nekaterih piktogramov ne bodo prepoznali,
vendar bodo znali opisati, kaj vidijo na sliki in razmisliti, kakšnim knjigam bi ta piktogram
lahko pripadal. Za novejše piktograme sem pričakovala vsaj delno prepoznavo piktograma.
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Komentarji, ki smo jih dobili, so bili uporabljeni pri popravkih piktograma, kjer je bilo to
potrebno.
Fokusne skupine so primerna metoda kvalitativnega raziskovanja takrat, ko želimo s
pomočjo skupinske interakcije spodbuditi posameznike k bolj poglobljenemu razmišljanju
o svojih prepričanjih, navadah, mnenjih ipd. Na ta način je mogoče nadgraditi informacije,
ki bi jih sicer dobili preko individualnih intervjujev. Prednosti fokusne skupine so
poglobljena obravnava tematike, uporabnost odgovorov in motiviranost udeležencev. Ker
je fokusna skupina zaprt krog udeležencev, se počutijo varne, kar pomeni, da povejo vse,
kar si mislijo. Prednost skupine je tudi, da sem večino udeležencev poznala in da so oni
poznali mene. S tem smo se znebili sramežljivosti in tišine. Udeležence sem motivirala
tudi s svojim obnašanjem, saj sem jih pozitivno spodbujala. Slabosti fokusne skupine, kot
so vpliv moderatorja, socialno zaželeni odgovori, zaprtost udeležencev in problem
zaupanja, sem se lotila z izbiro skupine. Sama sem poskušala čim manj vplivati na
odgovore otrok, čeprav je bilo nekaj bolj vase zaprtih otrok. Te sem spodbudila k pogovoru
z bolj natančnimi podvprašanji. Raziskovanje z otroki je delikatna zadeva, zato izbira
udeležencev ni potekala naključno. Otroci so bili prej seznanjeni z okvirno temo, o čem bo
potekal pogovor, starši so bili obveščeni o skupini, kdaj in kako bo potekala, izbrala sem
otroke, ki so bolj odprti in delno že poznajo temo ter poznajo tudi mene. Sama sem
poskušala čim manj vplivati na otroke, čeprav sem imela več podvprašanj, s katerimi sem
pomagala udeležencem. Uporabila sem pet fokusnih skupin. Dve starejši skupini (6. in 8.
razred) ter tri mlajše skupine (od 2. do 4. razreda). Fokusno skupino sem izvedla po pouku.
Na začetku sem se predstavila ter jih vprašala, ali vedo, kaj je piktogram. Imeli smo kratko
razpravo, kaj piktogram sploh je, kje najdemo različne piktograme in povedali nekaj
primerov. Nato sem začela z vprašanji. Spraševala sem naključno, nisem vedno začela na
desni ali levi strani kroga. Vprašalnik sem imela razdeljen na dva dela, prvi del so bili
starejši piktogrami, ki so v knjižnici že dlje časa, drugi del pa so bila vprašanja o
piktogramih, ki še niso bili predstavljeni v knjižnici.
Vprašalnik je bil sestavljen iz petih delov:
1) Uvod: Pozdravljeni. Sem Tjaša Jevnikar in danes smo se tukaj zbrali, da bi se
pogovorili o piktogramih, ki so v vaši knjižnici. Najprej bi vas vprašala, če veste, kaj
piktogram sploh je.
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2) Sledijo vprašanja o piktogramih, ki so v knjižnici že dlje časa.


Kaj vidite na sliki? Na kaj vas to spominja?



Ali ste ga že videli na knjigah v knjižnici? Ste kakšno knjigo s tem piktogramom
prebrali?



Ali poznate kakšno knjigo, ki bi lahko imela ta piktogram?

3) Sledijo novi piktogrami, ki še niso predstavljeni v knjižnici in so neznani.


Kaj vidite na sliki? Kaj vam slika pove?



Kaj vam je najbolj všeč na piktogramu?



Kakšnim knjigam bi vi dali ta piktogram?



Kakšno sliko bi vi naredili za te knjige?

4) Imate kakšne ideje za dodatne piktograme?


Kakšne knjige bi označili sami?



Poznate kakšne knjige, ki bi jih označili s posebnim piktogramom?



S kakšnimi piktogrami bi jih označili?

5) Zaključek: Hvala vam za sodelovanje in upam da ste se zabavali!

.
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5. REZULTATI
5.1 STAREJŠI PIKTOGRAMI

Piktogrami, ki so bili ustvarjeni aprila 2013 v OŠ dr. Vita Kraigherja. Piktogrami so v
šolski knjižnici v uporabi od njihove izdelave. Otrokom so bili predstavljeni med izdelavo
diplomske naloge, ravno tako je bila v knjižnici razstava. Piktogrami in njihova razlaga so
bili razstavljeni zunaj knjižnice, tako da so si jo otroci lahko ogledali. Piktogrami v
naslednjem poglavju so enako veliki kot piktogrami na knjigah.

1) Piktogram STRIP (slika 3)

Slika 3: Piktogram strip

Piktogram strip je bil prepoznan 100 %. Vsi udeleženci so ga prepoznali, znali so našteti
stripe, ki so jih poznali, prav tako so znali našteti, katere kvalitete so značilne za strip.

2) Piktogram PUSTOLOVŠČINE, POPOTNIŠKE ZGODBE (slika 4)
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Slika 4: Piktogram pustolovščine, popotniške zgodbe

Piktogram je prepoznalo šestnajst od štiriindvajsetih otrok. Med mlajšimi ga je prepoznalo
šest od štirinajstih otrok in med starejšimi devet od desetih otrok (tabela 1).
Tabela 1: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma za pustolovščine in popotniške
zgodbe

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

6 (43 %)

8 (57 %)

starejši

9 (90 %)

1 (10 %)

Pri tem piktogramu se že opazi, da starejši in mlajši berejo različne knjige z različnimi
tematikami. Starejši so večinoma takoj prepoznali piktogram za pustolovščine, ki
prevladuje na pionirski stopnji, medtem,ko mlajši šele prvič vstopajo v pionirsko stopnjo,
zato z njo še niso seznanjeni. Piktogram največkrat zamenjujejo z morskimi zgodbami.
Starejši kot pustolovščine takoj omenijo serijo zgodb 5 prijateljev, ki najbolje zastopa ta
piktogram.

3) Piktogram DETEKTIVKE, KRIMINALKE (slika 5)

JEVNIKAR, T.: Piktogrami za tematiko in literarne zvrsti v šolskih knjižnicah. Mag. delo. Filozofska
fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
26

Slika 5: Piktogram detektivke, kriminalke

Tudi ta piktogram je imel 100 % prepoznavnost. Čeprav so ga vsi prepoznali, pa niso znali
našteti knjige, ki so jih prebrali s tem piktogramom. Naštevali so večinoma iste knjige
(Detektivka Zofija), ampak večina ni še nikdar prebrala kakšne detektivke ali kriminalke.
Vedo pa, kakšno vsebino ima ta knjiga. Pod ta piktogram spadajo vsa dela, v katerih bralec
išče skrite sledi, razkriva zločince, se bori proti zločinu.

4) Piktogram FANTAZIJA (slika 6)

Slika 6: Piktogram fantazija

Piktogram je prepoznalo petnajst otrok od štiriindvajsetih. Število otrok, ki piktograma
niso prepoznali je bil večji med mlajšimi (tabela 2).
Tabela 2: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma za fantazijo

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

8 (57%)

6 (43%)

starejši

7 (70%)

3 (30%)
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Pri naštevanju knjig je predvsem med mlajšimi prevladovala serija knjig Lov na pošasti,
medtem ko so starejši naštevali predvsem Harrya Potterja ter Brata Levjesrčna. V knjižnici
ni veliko knjig, ki so označene s tem piktogramom, vendar so otroci piktogram takoj
povezali z nečim nadnaravnim, nekaj kar se ne more zgoditi v realnem življenju. Pojavil se
je komentar, da je piktogram preveč strašljiv.

5) Piktogram HUMOR (slika 7)

Slika 7: Piktogram humor

Piktogram je zelo očiten, saj otroci niso imeli težav s prepoznavo. Prepoznalo ga je
enaindvajset od štiriindvajsetih otrok. Izmed štirinajstih mlajših ga je prepoznalo kar
trinajst mlajših, izmed desetih starejših pa osem otrok. Otroci so sonce z nasmehom takoj
povezali z zabavo in humorjem. Našteli so veliko knjig, med najbolj omenjenimi so bili:
Garfield, Asterx in Obelix in Kapitan Gatnik. Kot zanimivost, vse te knjige so tudi stripi.

6) Piktogram ZGODBE O ŽIVALIH, RASTLINAH IN EKOLOGIJI (slika 8)

Slika 8: Piktogram zgodbe o živalih, rastlinah in ekologiji
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Piktogram je prepoznalo sedemnajst od štiriindvajsetih otrok. Zanimivo je bilo stanje
prepoznavnosti med mlajšimi in starejšimi. Vidi se razlika, da je največ knjig povezanih s
to tematiko namenjeno mlajšim. Med štirinajstimi mlajšimi je kar dvanajst otrok
prepoznalo piktogram, medtem ko je samo polovica starejših prepoznala piktogram (tabela
3).
Tabela 3: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma za zgodbe o živalih, rastlinah in
ekologiji

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

12 (86%)

2 (14%)

starejši

5 (50%)

5 (50%)

Mlajši povežejo rože z naravo, metulje z živalstvom, medtem ko so starejši iskali
abstraktne povezave. Starejši so v tem piktogramu videli ljubezen (oblika srca, metuljčki v
trebuhu, ki predstavljajo ljubezen). Po razlagi, kaj piktogram pomeni, pa starejši niso imeli
komentarja, ali bi piktogram kako spremenili, da bi bil bolj jasen.

7) Piktogram POEZIJA (slika 9)

Slika 9: Piktogram poezija

Na začetku smo imeli nekaj zadržkov zaradi tega piktograma. Vendar so ga otroci v veliki
večini prepoznali. Prepoznalo ga je triindvajset od štiriindvajsetih otrok. Prepoznal ga ni le
en mlajši uporabnik. Zanimivo je, da jih je največ opazilo, da kitara nima strun.

8) Piktogram GROZLJIVKA (slika 10)
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Slika 10: Piktogram grozljivka

Piktogram je prepoznalo kar dvajset otrok od štiriindvajsetih, kar je več, kot smo
pričakovali. Tudi ni bilo prevelike razlike med mlajšimi in starejšimi (tabela 4).
Tabela 4: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma za grozljivke

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

11 (79%)

3 (21%)

starejši

9 (90%)

1 (10%)

Pri tem piktogramu se je pojavil dvom, da otroci piktograma ne bodo povezali z žanrom.
Čeprav so izjeme, so bili odgovori dovolj pozitivni in lahko zaključimo, da

otroci

prepoznajo tudi grozljivke (čeprav jih je v knjižnicah izjemno malo). Brali so
Novohlačnike in Vampirske zgodbe. Omenjen je bil celo zadnji del Harrya Potterja in
svetinje smrti, saj so se odločili, da je knjiga bolj strašna kot čarovniška.

9) Piktogram FILM (slika 11)

Slika 11: Piktogram film
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Piktogram je prepoznalo 100 % otrok. Čeprav so vedeli, kaj piktogram predstavlja, pa se je
zapletlo, ker niso znali našteti, katere knjige imajo ta piktogram. Poznali so Harrya Potterja
in zbirko Narnija, s tem se je njihovo znanje končalo.

10) Piktogram LJUBEZENSKE ZGODBE (slika 12)

Slika 12: Piktogram ljubezenske zgodbe

Piktogram je prepoznalo osemnajst otrok od štiriindvajsetih. Ni bilo presenetljivo, da so ga
starejši vsi prepoznali, mlajši pa so imeli težave (tabela 5).
Tabela 5 : Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma za ljubezenske zgodbe

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

8 (57%)

6 (43%)

starejši

10 (100%)

0 (0%)

Piktogram je bolj namenjen starejšim uporabnikom, je tudi bolj predstavljen na starejšem
oddelku, kar se pozna med uporabniki. Mlajši so imeli težave z razlago, s čim bi povezali
srce, po razlagi so razumeli. Imeli pa so težavo z naštetjem knjig s tem piktogramom.

11) Piktogram ZNANSTVENA FANTASTIKA (slika 13)
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Slika 13: Piktogram znanstvena fantastika

Piktogram je prepoznalo enaindvajset otrok od štiriindvajsetih. Starejši so vsi prepoznali
piktogram, mlajši pa enajst od štirinajstih. Kljub temu da ni veliko knjig s tematiko
znanstvene fantastike, je piktogram prepoznaven in jasen. Najpogosteje je bila omenjena
Drejček in trije marsovčki. Nekdo je omenil še Pred Adamom, drugih niso omenjali.

12) Piktogram ČAROVNICE (slika 14)

Slika 14: Piktogram čarovnice

Ta piktogram je ustvarjen posebej za knjižnico v šoli dr. Vita Kraigherja, saj imajo
čarovniški kotiček, zato ni presenetljivo, da je piktogram prepoznalo vseh štiriindvajset
otrok. V tem kotičku potekajo krožki, zbrane so novosti in posebna polička za knjige, v
katerih nastopajo čarovnice. Vsi so ga prepoznali, ker je prvi piktogram, ki ga vidiš, ko
stopiš v knjižnico.

13) Piktogram ŠPORTNE KNJIGE (slika 15)
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Slika 15: Piktogram športne knjige

Piktogram je prepoznalo kar dvaindvajset otrok od štiriindvajsetih. Starejši so vsi
prepoznali piktogram, medtem ko dva med mlajšimi nista prepoznala piktograma. Športni
piktogram je bil sicer takoj prepoznan, vendar so bili dani komentarji, da bi lahko bil
drugačen. Mlajši so rekli, da bi lahko bil oblečen v športna ampak mešana oblačila, recimo
košarkaška majica, nogometne hlače, boksarske rokavice in podobno. Največkrat
omenjena knjiga je bila Košarkar naj bo.

14) Piktogram DRAMATIKA (slika 16)

Slika 16: Piktogram dramatika

Piktogram je prepoznalo sedemnajst otrok od štiriindvajsetih. Tudi tukaj starejši niso imeli
težav, saj poznajo žanr, pri mlajših, ki tega žanra ne poznajo, pa so se pojavile težave
(tabela 6).
Tabela 6 : Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma za dramatiko

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

7 (50%)

7 (50%)

starejši

10 (100%)

0 (0%)
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Starejši so poznali knjige, ki so jih obravnavali pri slovenščini, ali so jih imeli za domače
branje. Mlajši so podobo prepoznali kot simbol za gledališko igro.

15) Piktogram ZGODOVINSKE ZGODBE IN ŽIVLJENJEPISI (slika 17)

Slika 17: Piktogram zgodovinske zgodbe in življenjepisi

Piktogram je prepoznalo enaindvajset otrok od štiriindvajsetih. Starejši niso imeli težav s
prepoznavanjem piktograma (prepoznali so ga vsi), saj je ta piktogram najbolje zastopan
ravno na mladinski stopnji. Tudi mlajši niso imeli večjih težav (prepoznalo ga je deset od
štirinajstih), čeprav jim je bila prva asociacija vikinški časi, srednji vek. Našteli so bolj
malo knjig: Bobri, Lepi Janičar.

16) Piktogram PROBLEMI ODRAŠČANJA (slike 18, 19 in 20)

Slika 18: Problemi odraščanja – splošno
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Slika 19: Problemi odraščanja – dekleta

Slika 20: Problemi odraščanja – dečki

To je eden izmed najmanj prepoznavnih in tudi najtežjih piktogramov. Prepoznalo ga je
enajst otrok od štiriindvajsetih. Piktogram je razdeljen na tri dele. Prvi piktogram s črnim
vprašajem je namenjen vsem, tako dečkom kot deklicam. Drugi piktogram z rdečim
vprašajem je bolj namenjen deklicam, se ukvarja z dekliškimi težavami. Tretji piktogram
pa je namenjen dečkom. Tako starejši kot mlajši so imeli težave s prepoznavanjem (tabela
7).
Tabela 7: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma problemi odraščanja

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

4 (29%)

10 (71%)

starejši

7 (70%)

3 (3%)

Mlajši so imeli težave tudi zato, ker jim je ta piktogram neznan. Namenjen je najstarejšim
uporabnikom knjižnice, zato se ga lahko najde le na mladinskem oddelku. Tudi med
starejšimi nima tolikšne prepoznave, saj je ta piktogram res potrebno iskati.
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5.2 NOVEJŠI PIKTOGRAMI
Piktogrami so ustvarjeni maja 2015. Še preden smo jih uporabili na knjigah, smo jih
predstavili otrokom v fokusnih skupinah. Na podlagi ugotovitev smo piktograme odobrili,
ali prilagodili in jih dodali knjigam.

1) Piktogram VSAKDANJE ŽIVLJENJE (slika 21)

Slika 21: Piktogram vsakdanje življenje

Piktogram je prepoznalo devet otrok od štiriindvajsetih. Večje razlike prepoznave med
mlajšimi in starejšimi ni (tabela 8).
Tabela 8: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma vsakdanje življenje

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

4 (29%)

10 (71%)

starejši

5 (50%)

5 (50)

Piktogram se je izkazal za težavnega. Piktogram prikazuje življenje otrok v šoli in v
prostem času, večinoma so opazili le ogromno šolo. Po tem so sklepali, da je piktogram
namenjen ali učbenikom ali enciklopedijam. Knjige, ki so jih po razlagi našteli, so Pastirci,
Grivarjevi otroci, Lukec in njegov škorec (ki je tudi pustolovščina). Pojavili so se
komentarji, da je šola preveč očitna. Odločili smo se spremeniti piktogram (slika 22).

JEVNIKAR, T.: Piktogrami za tematiko in literarne zvrsti v šolskih knjižnicah. Mag. delo. Filozofska
fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
36

Slika 22: Prenovljeni piktogram vsakdanje življenje

2) Piktogram ZGODBE ALI ZBIRKE ZGODB ZA LAHKO NOČ (slika 23)

Slika 23: Piktogram zgodbe ali zbirke zgodb za lahko noč

Piktogram so prepoznali vsi otroci. Čeprav so se pojavili komentarji, da bi piktogram lahko
spremenili (predvsem barvo, morala bi biti rumena, ali obliko, morala bi biti zvezda
namesto lune). Ker pa je piktogram prepoznan od vseh učencev, ga ne bomo spreminjali.

3) Piktogram KNJIŽNIČARKA PRIPOROČA (slika 24)

Slika 24: Piktogram knjižničarka priporoča

Piktogram je prepoznalo deset otrok od štiriindvajsetih. Je eden izmed težjih piktogramov,
saj ni povezan s temo ali žanrom knjige. Kljub temu so ga otroci prepoznali, saj so ga že
videli v knjižnici pri knjižničarskem krogu. Otroci, ki so ga prepoznali, torej redno
sodelujejo v krožku (tabela 9).
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Tabela 9: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma knjižničarka priporoča

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

8 (57%)

6 (43 %)

starejši

2 (20%)

8 (80%)

Bilo je kar nekaj komentarjev, kako bi ga spremenili. Nekateri so bili preveč zapleteni (dve
osebi, med njima knjiga), drugi zelo enostavni (medalja, zelena kljukica, pokal). Kljub
temu smo se odločili, da piktograma ne spreminjamo.

4) Piktogram ŽALOSTNE ZGODBE (slika 25)

Slika 25: Piktogram žalostne zgodbe

Piktogram je prepoznalo petnajst otrok od štiriindvajsetih. Zanimivo je, da so večje
probleme s prepoznavanjem imeli starejši (tabela 10).
Tabela 10: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma žalostne zgodbe

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

11 (79%)

3 (21%)

starejši

4 (40%)

6 (60%)

Vidna je razlika v razmišljanju. Mlajši otroci vidijo solzico, medtem ko starejši vidijo
kapljico. Mlajši tako pomislijo na žalost, starejši pa na dež, poplave in tragedije. Bilo je
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sicer nekaj komentarjev, kako bi lahko spremenili piktogram, vendar bi tako postal preveč
podroben in kompliciran.

5) Piktogram PESMI ALI ZBIRKA PESMIC (slika 26)

Slika 26: Piktogram pesmi ali zbirka pesmic

Piktogram je prepoznalo triindvajset otrok od štiriindvajsetih. Čeprav je zelo podoben
piktogram že pri starejših, so otroci takoj razumeli razliko med poezijo ter pesmicami.
Pesmice se lahko poje, večkrat so v knjigi tudi note ali CD, s katerim si lahko pomagamo.
Strinjali so se, da morajo biti pesmice in poezija ločene.

6) Piktogram ŽIVALSKE ZGODBE (slika 27)

Slika 27: Piktogram živalske zgodbe

Piktogram je prepoznalo pet otrok od osmih. Med starejšimi in mlajšimi ni bilo večje
razlike med prepoznavo.
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Tabela 11: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma živalske zgodbe

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

3 (75%)

1 (25%)

starejši

2 (50%)

2 (50%)

Piktogram je težaven, ker je zelo podoben piktogramu, ki prikazuje zgodbe o živalih, ki
nas poučijo o svetu ljudi. Ta piktogram je prepoznaven, vendar ga preveč povezujejo z
domačimi živalmi. Tudi otroci niso imeli komentarja, kako bi ga lahko spremenili. Ravno
tako starejši niso videli smisla, zakaj ločiti živalske zgodbe in zgodbe o živalih, ki nas
poučijo o svetu ljudi.

7) Piktogram ZGODBE O ŽIVALIH, KI NAS POUČIJO O SVETU LJUDI (slika
28)

Slika 28: Piktogram zgodbe o živalih, ki nas poučijo o svetu ljudi

Ta piktogram je imel najmanj prepoznavnosti. Prepoznala sta ga le dva otroka izmed
osmih. To sta bila dva izmed mlajših otrok.
Tabela 12: Število mlajših in starejših učencev glede na prepoznavanje piktograma za zgodbe o živalih, ki nas
poučijo o svetu ljudi

So prepoznali (%)

Niso prepoznali (%)

mlajši

2 (50%)

2 (50%)

starejši

0 (0%)

4 (100%)
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S tem piktogramom smo imeli največ težav. Kuža, ki bere knjigo, ni dovolj jasen.
Razmišljamo, da bi ga spremenili. Ideja je, da bi psa oblekli v človeška oblačila, ali da
popolnoma spremenimo piktogram (bolj znana ikona živali, ki opravlja človeška dela, kot
je Obuti maček, Maček Muri, Muca Copatarica itd.). Po razmisleku smo se odločili
piktogram spremeniti (slika 29).

Slika 29: Novi piktogram zgodbe o živalih, ki nas poučijo o svetu ljudi
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6. RAZPRAVA
6.1 STAREJŠI PIKTOGRAMI
Pričakovali smo, da starejši otroci prepoznajo vse piktograme, znajo našteti knjige, ki
spadajo pod ta piktogram, in ga uporabljajo. Prav tako smo pričakovali, da mlajši poznajo
večino piktogramov z izjemami tistih, ki so res namenjeni najstarejšim (dramatika,
problemi odraščanja, ljubezenske zgodbe). Tako smo pričakovali, ker so bili piktogrami
dve leti na ogled v knjižnici. Po končani fokusni skupini smo imeli kratko diskusijo, ali
mislijo, da bi bilo potrebno kakšen piktogram spremeniti. Imeli smo nekaj relevantnih
pripomb na novejše piktograme, na starejše pa ne.
Strip je eden izmed najbolj prepoznavnih piktogramov, saj je ne samo slikovni ampak tudi
tipografski. Preden so bili piktogrami vpeljani v knjižnico, so imeli stripi svojo poličko, ki
je bila zelo natrpana in majhna, kar je otežilo iskanje določenih stripov. Danes so stripi
med ostalimi knjigami na knjižnih policah v knjižnici označeni s piktogramom, kar
otrokom omogoča iskanje tudi drugih podobnih knjig. Namesto da bi stripe osamili, smo
jih razdelili med police. Popolnoma so prepoznali tudi piktograme, kot so kriminalke in
detektivke, film, čarovnice. Zanimivo je bilo, da kljub temu da v knjižnici ni veliko
kriminalk ali detektivk, so piktogram prepoznali vsi. Preprosto je lupa univerzalno sprejet
simbol detektivov. Piktogrami, ki so dosegli precej visoko stopnjo prepoznave, so tudi
humor, poezija, znanstvena fantastika, grozljivke, športne knjige ter zgodovina in
biografske zgodbe.
Presenetljivo je bilo, da mlajši niso bolj prepoznali piktograma za pustolovščine in
popotniške zgodbe. Res je, da na cicibanovi stopnji piktogram ni toliko zastopan, ampak na
pionirski stopnji je to eden izmed najbolj zastopanih piktogramov.
Piktogram fantazije se je izkazal za zelo prepoznavnega tudi med mlajšimi uporabniki.
Zasluga za prepoznavo tega piktograma med mlajšimi gre predvsem zbirki knjig Lov na
pošasti, saj jo berejo celo v prvem razredu.
Pričakovali smo večjo prepoznavnost piktograma zgodbe o živalih, rastlinstvu in ekologiji.
Starejši so mnenja, da jih spominja na ljubezen (dva metuljčka tvorita srce, ravno tako
obstaja rek, ki pravi, da ko si zaljubljen, čutiš metuljčke v trebuhu).
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Za ljubezenske zgodbe, dramatiko in probleme odraščanja je bilo pričakovano, da jih
mlajši ne bodo poznali, saj so bolj namenjeni starejšim in jih večinoma najdemo na
mladinskem oddelku.
Najmanj prepoznavnosti je pričakovano dobil piktogram problemi odraščanja. Čeprav ko
smo enkrat razložili, kaj ta piktogram pomeni in kakšnim knjigam pripada, jim je
piktogram postal jasen.
Za starejše piktograme ni bilo nobenih predlogov, kako bi lahko kakšnega izboljšali, saj so
bili otroci enotnega mnenja, da so vsi piktogrami super in jih uporabljajo pri iskanju
gradiva.

6.2 NOVEJŠI PIKTOGRAMI
Novejši piktogrami so bili tako za starejše kot za mlajše bolj zahtevni. Prvi piktogram, ki
so ga videli, je bil vsakdanje življenje. Ta piktogram opisuje življenje otrok v šoli in v
prostem času, vesele in žalostne dogodivščine in prigode, življenje danes in včasih. Otroci
so preveč povezovali piktogram z učbeniki in enciklopedijami. Po vprašanju, kako bi lahko
piktogram spremenili, večinoma ni bilo idej. Šele v eni izmed zadnjih skupin se je pojavil
komentar, da zvonec preveč spominja na starejšo šolo ali celo cerkev. Na podlagi tega smo
spremenili piktogram ter odrezali streho. Zadnjo skupino smo nato vprašali za mnenje,
kateri piktogram izgleda bolje. Celotna skupina se je strinjala, da drugi piktogram izgleda
bolje in je bolj prepoznaven. Piktogram smo tako spremenili in v knjižnici bo uporabljena
druga popravljena verzija.
Otroci so popolnoma prepoznali piktogram zgodbe ali zbirke zgodb za lahko noč. To so
zgodbe, ki so primerne za vso družino, za družinsko branje. Smešne, lahke in zanimive, ki
nas popeljejo v svet sanj. Tako kot pri detektivkah je luna z nočno kapico že prepoznaven
simbol spanja. Kljub temu je bilo nekaj komentarjev, kako bi ga lahko spremenili. Po
razmisleku smo se odločili, da je piktogram prepoznaven in ga nima smisla spreminjati.
Piktogram knjižničarka priporoča je eden izmed najtežjih piktogramov, saj nima povezave
s temo knjige. Piktogram je bil ustvarjen iz želje, da bi otrokom približali knjige, ki so
kvalitetne, prijetno branje in jih zaradi takih ali drugačnih okoliščin otroci ne berejo več.
Vzroki za to so lahko poškodovane platnice, naslov, ki te ne pritegne na prvi pogled in
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podobno. Kljub temu je kar veliko število otrok prepoznalo piktogram. Vsi ti otroci, ki so
piktogram prepoznali, sodelujejo v knjižničarskem krožku in so piktogram opazili na
novejših knjigah.
Pri piktogramu žalostne zgodbe nas je presenetil odgovor starejših, saj večina starejših
piktograma ni prepoznala. Te zgodbe nam pripovedujejo o resničnih ali izmišljenih
situacijah in nam prikazujejo tudi žalostno stran življenja. Zgodbe, ki spregovorijo, kako
se lahko soočimo z žalostjo. Zgodbe, ob katerih zajočemo. Mlajši so povezali obliko s
solzico in prva asociacija je bila nekaj žalostnega ali nekaj groznega. Večina se je nagibala
k žalosti. Starejši pa so opazili naravno katastrofo, poplave, dež in ostale z vremenom
povezane pojave. Vidi se razlika v razmišljanju mlajših in starejših. Ko smo starejše
vprašali, kako bi spremenili piktogram, so komentirali, da bi raje videli dečka ali deklico,
ki joka, ali da bi solzici dodali še kakšno solzico.
Za piktogram pesmi ni bilo problemov, prepoznal ga ni samo en, tudi po vprašanju, ali je
sploh potrebno, da imamo piktogram za pesmi in piktogram za poezijo, so se strinjali, da
sta to dve različni tematski zbirki.
Pri zadnjih dveh piktogramih (živalske zgodbe in zgodbe, ki nas poučijo o svetu ljudi) se je
pojavil problem, ker sta si zelo podobna. Živalske zgodbe govorijo o živalih, ki nam
prikazujejo svoja življenja v naravnem okolju. Zgodbe, ki bodo posebej pri srcu vsem, ki
imajo radi živali (pse, mačke, živali na kmetiji, gozdne živali, živali v naravi …). Te živali
v zgodbi pogosto tudi spregovorijo. Zgodbe o živalih, ki nas poučijo o svetu ljudi,govorijo
o živalih, ki živijo človeškim podobna življenja, opravljajo človeška dejanja in čutijo
človeška čustva. Lahko so problemske ali zabavne narave. Te živali v zgodbi skoraj vedno
tudi spregovorijo. Oba piktograma sta namenjena mlajšim bralcem. Dejstvo je, da je na
oddelku cicibanov ogromno zgodb o živalih. Skoraj vsaka slikanica, vsaka zgodba ima kot
glavni karakter žival. Smo pa opazili glavno razliko med temi knjigami. Ene govorijo o
živalih v njihovem naravnem okolju, opisujejo, kako živijo, se pripravljajo na zimo in
bežijo pred ljudmi. Druge zgodbe pa opisujejo počlovečene živali, ki hodijo v službo,
berejo knjige, kuhajo, šivajo itd. Tako smo dobili dva podobna piktograma s podobno a
ločeno vsebino. Komentarji, ki so se pojavili na koncu, so bili, da je potrebno piktogram
zgodb o živalih, ki opisujejo svet ljudi, obleči, da bo bolj podoben ljudem. Zato smo ta
piktogram spremenili.
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7. ZAKLJUČEK
Piktogrami so se prvič pojavili skupaj z modernim človekom ali homo sapiensom v
pradavnini. Kljub temu da danes ne vemo več pomena znakov, simbolov in slik, ki so jih
takrat narisali, uporabljali, pa so nam zapustili idejo. Da lahko s sliko povemo več kot z
besedami. Kot pravi Walter (2015), je ravno ta preskok v umetnost začel naš razvoj iz
živalske vrste v človeško. Abstraktno razmišljanje, da je slika več kot samo slika in ima
skrit pomen.
V naši družbi nas simboli spremljajo od najmlajših let. Danes vsi otroci prepoznajo, kateri
simbol na računalniku, televiziji ali mobitelu pomeni, da se bo nekaj prižgalo ali ugasnilo.
Ne znamo si predstavljati znaka, ki bi nadomestil @. Mladi na spletu in preko mobilnih
aparatov razvijejo popolnoma nov jezik s pomočjo simbolov (@8 – after eight – po osmi;
@Tjaša – for Tjaša – za Tjašo). Reklame nam prikazujejo znane znamke, ki jih moramo
imeti (Loreal, Audi, Ferrari …). Vse te simbole vidimo nezavedno, ampak nam podajo
informacijo. Danes ne razmišljamo več, kaj vse vidimo, samo da nam prihrani čas (Forty,
2006).
Piktogrami, ki presegajo jezik, so tisti, ki so dosegli svoj prvotni namen. Pri prometnih
znakih je vseeno, ali se vozimo v Sloveniji, Italiji, Franciji, ZDA, Aziji ali Avstraliji, če
vidiš rdeč znak z belim STOP napisom, pomeni, da se moraš ustaviti. Tudi znaki za
stranišče so univerzalni. Čeprav ima verjetno vsak bar ali gostilna svojo verzijo znaka za
stranišče, je vsem jasno, katero stranišče je za ženske in katero za moške.
Piktogrami so se uveljavili tudi v knjižnici. Clarke (2013) nam predstavi primer na
Nizozemskem, kjer so ustanovili poseben sistem PIM, ki jim pomaga. PIM je malo
naprednejši sistem piktogramov, kot smo jih uporabili v tem raziskovalnem delu.
Piktogrami so najprej ločeni po barvah na oddelke (rdeča predstavlja področje umetnosti,
modra za geografijo in zgodovino, oranžna za prostočasne dejavnosti, kot so hobiji in šport
in tako naprej), nato imajo znotraj barv dodatne piktograme. Priporočljivo je, da ima
knjižnica, ki uporablja ta sistem, manj kot 15.000 knjig, saj je tako najbolj optimalen
sistem. Pri knjižnicah z večjim številom postane sistem neobvladljiv. Da bi razvili te
piktograme so izvedli raziskavo s 1000 udeleženci, tako knjižničarji kot uporabniki.
Pokazali so jim piktograme in jih vprašali za mnenje. Po raziskavi so piktograme dodelili
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nekaterim knjigam ter ponovili raziskavo z manjšim številom ljudi in opazovali, ali ljudje
uporabljajo piktograme.
Izpostaviti je potrebno tudi šolsko knjižnico Good Hope, ki je izvedla podobno nalogo, kot
je predstavljeno v tej nalogi. Leposlovno gradivo so postavili po žanrih, nato pa opazovali
odzive učencev. Odzivi so bili pozitivni, izposoja leposlovja se je povečala. Sprememba je
bila všeč tudi knjižničarjem, sprejeli so jo hitro (Dumas, 2005).
Novljan (1996) je podala priporočila, kako naj bi bile urejene monografske publikacije v
knjižnicah za mladino. Leposlovje naj bo urejeno po treh starostnih stopnjah: C – cicibani
(do približno 10. leta starosti), P – pionirji (obdobje od približno 10. do 14. leta starosti), M
– mladina (obdobje od približno 14. ali 15. leta starosti), ljudsko slovstvo v slovenskem
jeziku (L), leposlovje v tujih jezikih, poučne knjige (skupaj slovenske in tujejezične),
urejene po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije.
Šauperl in Saye (2001) pa sta ugotovili, da imajo uporabniki pri poznavanju knjižnice
težave. S svojim besediščem težko opišejo knjižničarjem, kaj potrebujejo.
S piktogrami lahko to prepreko preskočimo. Otroci s pomočjo piktogramov sami brskajo
po policah. Kot pravi Cooper (1996) sta uporaba simbolov in barv zelo uspešna alternativa
za brskanje namesto numeričnih ali besednih oznak lokacije. Eatonova (1991) pa
pojasnjuje, da lahko na iskanje knjig v knjižnici vpliva otrokova razvojna sposobnost.
Sheton in Dixon (2004) sta prepoznala pet metod, ki jih otroci uporabljajo pri iskanju
gradiva: tisti, ki jim je v knjižnici poznana lokacija gradiva z iskano tematiko, takoj gredo
do ustreznega dela zbirke – namerno približevanje (ang. purposeful convergence). Drugi
ne poznajo lokacije želene postavitvene skupine in zato, ali naključno prečesavajo police –
naključno približevanje (ang. random convergence), ali pa spremljajo in upoštevajo oznake
na stenah, policah in gradivu – namerno raziskovanje (ang. purposeful exploration). Tretji
poiščejo pomoč knjižničnega osebja – osebna pomoč pri iskanju (ang. personal assistanceseeking), ali pa uporabijo druga knjižnična orodja, običajno knjižnični katalog – neosebna
pomoč pri iskanju (ang. impersonal central assistance-seeking). Zadnja oblika knjižničnega
vedenja vključuje tavanje med policami – nevodeno pohajkovanje (ang. unguided
wandering), čeprav je ta oblika morda preveč neusmerjena, da bi jo lahko prištevali med
iskalne strategije.
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Baker (1986) je ugotovil, da če izbiraš knjigo iz manjše, omejene in dostopne zbirke ali
žanra, delno odpravlja problem preobremenjenosti, ki se pojavlja pri uporabnikih, ki
brskajo po policah. S tem problemom sta se ukvarjala tudi Howard in Jin (2007). Mlade sta
spraševala, kateri dejavniki vplivajo na izbire knjige. Mladi so največkrat omenili osebni
interes, zanimanje za določeno temo, priporočilo prijatelja. Manj pomembni dejavniki so
ocena knjige, avtor ali naslovnica. Za razliko od njiju pa je Cooperjeva (2002) delala
raziskavo s sedemletniki. Ugotovila je, da pri pregledovanju vzamejo knjigo glede na
naslovnico, ne pa glede na vsebino.
Raziskala sem tudi, kakšne vrste piktogramov poznamo in kaj je razlika med njimi (Tijus
et. al, 2007 in Frutiger, 1998). Za svojo nalogo sem se odločila za razlago Frutigerja
(1998), ki je piktograme ločil na slikovne, abstraktne, tipografske in kombinirane. Po
pregledu literature je postalo jasno, da so piktogrami, ki sem jih ustvarila leta 2013,
pomanjkljivi. Piktogrami niso enotni, preveč so si različni, saj jih sestavljajo karikature,
slike in pojmi. Ker so bili že starejši piktogrami ustvarjeni na tak način, sem na isti način
ustvarila tudi nove.
V tej raziskavi sem ugotovila, da so piktogrami v šolski knjižnici na OŠ dr. Vita Kraigherja
prepoznavni. Če pa bi danes še enkrat izdelovali prvotne piktograme, bi se izdelovanja
lotili kako drugače. Piktogrami so zelo neenotni, barvni in unikatni. Nekateri imajo ozadje,
drugi ga nimajo. Že takoj na začetku, ko smo prvič izdelali piktograme, bi jih bilo potrebno
raziskati. Starejši piktogrami so izdelani po občutku in instinktu, brez pomoči otrok pri
njihovi izdelavi. Takoj po izdelavi piktogramov bi se bilo potrebno pogovoriti z otroki,
tako kot smo to storili v tej raziskavi, preden so bili piktogrami dani na knjige. Piktograme
bi lahko poenotili (vsi črno-beli z različnim ozadjem ali vsi narisani s čopiči ali z eno
potezo, možnosti je veliko). Vse te težave smo poskušali popraviti z novimi piktogrami.
Takoj smo pridobili informacije, da je potrebno določene piktograme popraviti. Kljub
vsemu pa imajo starejši piktogrami dobro prepoznavo. Res je, piktogramov se je potrebno
priučiti in po nekaj letih so se otroci naučili vseh piktogramov, tudi tistih, s katerimi smo
mislili, da bodo težave.
V raziskavi je sodelovalo štiriindvajset otrok, štirinajst mlajših in deset starejših.
Povprečen čas fokusne skupine je bil 40 minut. Otroke smo najprej vprašali, ali sploh
vedo, kaj je piktogram. Nato smo jih vprašali, ali vedo, kaj naj bi pomenil star piktogram.
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Naslednje vprašanje je bilo, kaj vidijo na sliki novega piktograma. Na koncu smo se
pogovorili, ali bi bilo pametno kakšne piktograme spremeniti in kako.
Starejše piktograme, kot so strip, kriminalke in detektivke, film in čarovnice, so prepoznali
vsi učenci. Skoraj vsi so prepoznali piktograme humor (21/24), poezija (23/24), grozljivka
(20/24), znanstvena fantastika (21/24), športne knjige (22/24) ter zgodovinske zgodbe in
biografije (21/24). Najmanj prepoznaven je bil piktogram problemi odraščanja (11/24), ki
je res namenjen najstarejšim. Ostali so bili prepoznani bolje: pustolovščine, popotniške
zgodbe (16/24), fantazija (15/24), zgodbe o živalih, rastlinstvu in ekologiji (17/24),
ljubezenske zgodbe (18/24) in dramatika ( 17/24).
Med novejšimi piktogrami je bilo več problemov. Vsakdanje življenje je prepoznalo le
devet otrok, medtem ko so zgodbe ali zbirke zgodb za lahko noč prepoznali vsi. Tudi
poezijo so skoraj vsi prepoznali (23/24). Težave so se pojavile pri piktogramu knjižničarka
priporoča (10/24), saj žanr ni povezan s piktogramom. Za piktogram vsakdanje življenje
smo upoštevali komentarje in ga spremenili, medtem ko piktograma za knjižničarka
priporoča nismo spremenili, saj se nam sprememba ni zdela potrebna. Piktogram za
žalostne zgodbe je prepoznalo kar nekaj otrok (15/24), večje težave so imeli starejši, saj
niso opazili solzice ampak kapljico vode.
Pri zadnjih dveh novejših piktogramih je sodelovalo le osem otrok. Živalske zgodbe (5/8)
in zgodbe o živalih, ki nas poučijo o svetu ljudi (2/8) sta težavna predvsem zato, ker sta si
podobna. Starejši so mnenja, da jih ne bi bilo potrebno ločevati, medtem ko se mlajši
strinjajo, da sta to dva različna žanra. Kljub temu bomo razmislili o spremembi piktograma
o zgodbah o živalih, ki nas poučijo o realnem svetu, saj smo dobili koristne komentarje.
Novejše piktograme bomo v knjižnici začeli uporabljati tekom let 2015/2016.
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8. POVZETEK
Motiv za to magistrsko nalogo je preveriti, ali so piktogrami v knjižnici OŠ dr. Vita
Kraigherja prepoznavni. Piktogrami so bili v okviru diplomske naloge na tej knjižnici
ustvarjeni leta 2013. Takrat je potekala krajša raziskava, v tej nalogi pa je potekala fokusna
skupina z otroki, ki redno obiskujejo knjižnico ter izvedeti njihovo mnenje o piktogramih.
Imeli smo pet fokusnih skupin, vse skupaj 24 otrok, 14 mlajših in 10 starejših. Fokusno
skupino smo izbrali vnaprej, pridobili dovoljenje staršev in povabili otroke k sodelovanju.
Vnaprej smo jim povedali, kakšna bo tema raziskave, kakšna vprašanja lahko pričakujejo.
Delo z otroki je delikatno, zato so bile potrebne priprave pred samo izvedbo fokusne
skupine. Vsa vprašanja in podvprašanja so bila pripravljena. Poleg prepoznave
piktogramov nas je zanimala tudi razlika prepoznave piktogramov med mlajšimi in
starejšimi otroci.
Poleg prepoznave starih piktogramov smo imeli še en motiv. Ustvarili smo dodatne
piktograme za stopnjo ciciban (predšolsko branje do 10. leta). S fokusnimi skupinami smo
želeli dokazati, da so ti piktogrami primerni in jih lahko dodamo knjigam na C-stopnji.
Cilji so bili dokazati, da otroci prepoznajo piktograme, ki so že več let v knjižnici, da znajo
našteti knjige s tem piktogramom in razložiti, kaj piktogram pomeni. Drugi cilj je, da
otroci pregledajo nove piktograme, jih skušajo prepoznati in podajo svoje mnenje o
piktogramih. Oba cilja sta bila uspešno dosežena. Otroci so vse starejše piktograme
prepoznali, noben piktogram jim ni bil neznan. Kar nekaj piktogramov so prepoznali vsi
otroci (strip, kriminalke in detektivke, film in čarovnice). Piktograme humor, poezija,
grozljivka, znanstvena fantastika, športne knjige ter zgodovinske zgodbe in biografije so
prepoznali v večini. Ostali so bili prepoznani slabše, ampak še vedno jih je prepoznalo več
kot polovica otrok: pustolovščine, popotniške zgodbe, fantazija, zgodbe o živalih,
rastlinstvu in ekologiji, ljubezenske zgodbe in dramatika. Najmanj prepoznaven je bil
piktogram problemi odraščanja, ki je res namenjen najstarejšim, in smo tak rezultat tudi
pričakovali.
Pri novejših piktogramih smo dobili precej pozitivnih odgovorov. Že med samo raziskavo
smo delno prilagodili piktogram vsakdanje življenje, ki se je izkazal za bolj težavnega.
Piktogram zgodbe ali zbirke zgodb za lahko noč je bil prepoznan popolno s strani vseh
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otrok. Tudi piktogram pesmi ali zbirka pesmic je bil odlično prepoznan. Težave, ki smo jih
tudi pričakovali, so bile pri piktogramu knjižničarka priporoča, saj ta piktogram ni povezan
z žanrom, ampak s tem, katero knjigo bi knjižničarka priporočila otrokom. Težave so se
pojavile tudi pri dveh piktogramih, ki sta si zelo podobna – živalske zgodbe in zgodbe o
živalih, ki nas poučijo o svetu ljudi. Starejši so spraševali, zakaj ni to isti piktogram, mlajši
so to razliko razumeli. Razmišlja se o spremembi piktograma zgodbe o živalih, ki nas
poučijo o svetu ljudi, saj so imeli otroci dobre komentarje.
Pri pregledu literature smo si pogledali primere drugih knjižnic. Prva je bila šolska
knjižnica Good Hope v West Monroeu, ki se je odločila za isto odločitev, da bodo postavili
knjige glede na žanre (Dumas, 2005) in nizozemske splošne knjižnice, ki so ustvarile PIM
sistem, s pomočjo katerega uporabniki lahko brskajo (Clarke, 2013).
Pogledali smo si zgodovino piktogramov, kako so se razvili iz jamskih slik (Walter, 2015),
vse do prvih pisav, znakov in simbolov (Forty, 2006). Kot je omenila Forty (2006) so
danes simboli vse naokoli nas, nas spodbujajo k nakupovanju določene znamke, ali
usmerjajo v prometu. Piktogrami so se znašli celo na našem telefonu, kjer nas pričakajo
ikone, ki nam sporočajo, kaj vse lahko počnemo na telefonu.
Piktogrami, znaki ali simboli, kakorkoli jih imenujemo, nas spremljajo od rojstva do smrti.
Ne glede na to kaj je narisano, pa je dejstvo, da se je potrebno piktogramov priučiti. Ne
glede na to kaj je narisano, ali prepoznamo takoj, ali ko nam je znak razložen, nekdo se je
tega znaka, simbola domislil in nam ga razložil.
Piktogrami knjižnico poživijo, omogočajo lažje brskanje ter nas osamosvojijo. Vse več
knjižnic ima lastne piktograme, s katerimi pomagajo uporabnikom. Tako se piktogrami
razvijajo skupaj s človeštvom.
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10.

PRILOGE

1. Priloga: transkripcija 1. fokusne skupine
10 otrok, 3 fantje, 7 punc (1 x 2 razred, 4 x 3 razred in 5 x 4 razred)
Vodja: Sem Tjaša Jevnikar in danes se bomo pogovorili o piktogramih. Ali vi veste, kaj so piktogrami?
Skupina: Ja.
Oseba 1: Piktogram pokaže določeno rubriko.
Oseba 2: Kaj ta knjiga pove, kaj lahko v knjigi izvemo ...
Vodja: Še kdo?
Oseba 3: Slike nečesa, kar ima ta knjiga, recimo če je na sliki detektiv, bo knjiga detektivska.
Vodja: Super. Ali vidite v knjižnici kakšen piktogram, ki ni na knjigi?
Skupina: Da (pokažejo na slike v čarovniškem kotičku).
Vodja: Tudi to je lahko piktogram. Zdaj pa želim, da pogledate nad vrata. Kaj vidite?
Skupina: Piktogram.
Vodja: Ampak ali ta piktogram govori o knjigi?
Skupina: Ne.
Vodja: Torej, piktograme lahko najdemo tudi kje drugje, ne samo na knjigah.
Skupina: Ja.
Vodja: Torej, kaj so piktogrami? Vse slike ki ...
Oseba 1: Ki nam nekaj povejo!
Vodja: Da. Ali vsi poznate prometni znak stop?
Skupina: Ja!
Vodja: Kaj nam ta znak pomeni?
Oseba1: Da se ustaviš.
Vodja: Ali veste, da je to tudi piktogram? Piktogram je tudi znak za izhod. Sedaj pa naj mi vsak pove kakšen piktogram
in kaj ta piktogram pomeni. Pa gremo kar po vrsti.
Oseba 1: Ne vem.
Oseba 2: Kaj je že vprašanje?
Vodja: Če mi lahko poveš en piktogram, ki ni v knjižnici.
Oseba 2: Ne vem.
Vodja: Vam lahko najprej jaz povem en piktogram? Prometni znak STOP. Vsi ga poznamo. Ali poznamo še kakšnega?
Oseba 2: Enosmerna ulica.
Oseba 3: Wc ženski, wc moški.
Vodja: Odličen primer, ta je zelo znan.
Oseba 4: Znak, da ne smeš s kužkom v trgovino.
Vodja: Seveda.
Oseba 5: Prepovedano parkiranje.
Vodja: Tako je.
Oseba 6: Da nekam ne smemo iti z rolerji?
Vodja: Tudi to je piktogram.
Oseba 7: Da tukaj ni vhoda, recimo na avtobusu.
Oseba 8: Kolesarska pot.
Oseba 9: Ne smemo trgati rastlin.
Oseba 10: Prehod za pešce.
Oseba 3: Imam še en piktogram, prosim ne trkajte.
Vodja: Super in imate prav. Vse to so piktogrami. In vi imate v knjižnici prav posebne piktograme. Narejeni so za knjige
in kot smo že ugotovili nam ti piktogrami povejo, kaj se v knjigi dogaja. Sedaj vam bom jaz pokazala piktograme, ki so
že dve leti v knjižnici. Kar nekaj knjig že ima te piktograme, zato ste jih verjetno že videli. Zdaj vas bom vprašala, kaj
vidite na sliki. Odgovarjate kar po vrsti.
Oseba 1: Človečka, ki je rekel stop.
Vodja: Kaj pravi človeček?
Oseba 1: Strip.
Oseba 2: Človečka, ki pravi, da je ta piktogram za strip.
Oseba 3: Nekdo, ki hoče povedati, da je tukaj strip.
Vodja: Ali vas to na kaj spominja?
Oseba 4: Strip.
Vodja: Ali ste že kdaj videli ta piktogram?
Skupina: Ja.
Vodja: Na kakšnih knjigah ste ga videli?
Oseba 5: Jaz zelo rada berem strip TinTin.
Oseba 6: Na vseh knjigah, ki so podobne stripom.
Vodja: Tako je. Ali mi lahko poveste še kakšen strip poleg TinTina?
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Oseba 7: Garfield.
Oseba 8: Zvitorepec in Trkonja in Garkonja.
Vodja: Še kdo?
Oseba 9: En strip o Blažu in o njegovi sestrici Kaji.
Vodja: Ali poznate kakšno knjigo, ki bi lahko imela ta piktogram, pa ga nima? Čeprav strip je precej enostaven. Ali
gremo raje na naslednjega?
Skupina: Ja.
Oseba 1: Čeprav imamo v knjižnici kar nekaj slikanic, recimo Peter Nos, ki je narejen podobno kot strip, in mislim, da bi
lahko na slikanice dali piktogram za strip.
Vodja: Tudi to je ena izmed možnosti. No, pa pojdimo na naslednji piktogram. Ta je že malo težji. Kaj vidiš na sliki?
Oseba 10: Jadrnico, ki pluje po morju.
Oseba 9: Pustolovski piktogram!
Oseba 8: Ja, tudi jaz ga poznam.
Vodja: Ampak na kaj vas spominja?
Oseba 8: Na neko dogodivščino, kako ta ladja pluje in nekdo daje zastavico …
Vodja: Ima kdo še kakšno drugo razlago?
Oseba 7: Ne.
Oseba 6: Nekaj o ladji.
Oseba 5: Ne.
Vodja: Ali ste ga že kdaj videli v knjižnici?
Večina: Ja.
Manjšina: Ne.
Vodja: Na kakšnih knjigah pa ste ga videli? Se kaj spomnite?
Oseba 1: Jaz se spomnim. Knjiga o leopardu in je bila bolj pustolovska.
Oseba 2: Sem že videla, ampak nisem brala.
Vodja: Ste že brali kakšno knjigo s tem piktogramom?
Skupina: Ne.
Vodja: Ali poznate kakšno knjigo, ki ste jo prebrali in bi lahko imela ta piktogram?
Oseba 1: Ne. (ostali kimajo da ne poznajo)
Vodja: No, pustolovščine so res za malo starejše. Ali poznate naslednji piktogram? Najprej, kaj vidite na sliki. In bomo
začeli s te strani.
Oseba 4: Vidim povečevalno steklo in odtis kužkove tačke.
Oseba 5: Detektivski piktogram.
Oseba 6: Isto sem želela reči.
Oseba 7: Povečevalno steklo, ki je našlo stopinjo. To je verjetno detektivski piktogram.
Oseba 8: Isto kot so že povedali.
Vodja: Ali ste ga že kdaj videli?
Skupina: Ja.
Vodja: Na kakšni knjigi pa?
Oseba 9: Detektivka Zofija.
Skupina: Vsi smo brali Detektivko Zofijo.
Vodja: Še kakšna druga? No, če ni nobene več, gremo na naslednje vprašanje. Ali poznate kakšno knjigo, ki bi lahko
imela ta piktogram?
Oseba 3: Ena zbirka, kjer je pet junakov, en pes, pa so radovedni. Dva fanta, dve punci in pes in raziskujejo.
Oseba 2: Pet prijateljev!
Oseba 3: Ja, mislil sem Pet prijateljev.
Vodja: No, sedaj pa si poglejmo opis detektivke in opis pustolovščine. Kam bi spadalo Pet prijateljev? Pod detektivke ali
pod pustolovščine?
Skupina: Bolj pustolovščina, ampak tudi detektivka.
Oseba 1: Tudi grozljivka je. Včasih je prav strašna.
Oseba 4: Pod detektivke spadajo tudi Novohlačniki!
Vodja: Vsi imate prav. Ene knjige v zbirki Pet prijateljev so res bolj detektivske, ampak zbirka sama je pa bolj
pustolovska. Kakšen del je bolj strašen, kakšen bolj smešen, ampak vsi so pa pustolovski. Gremo na naslednji piktogram?
Skupina: Ja.
Vodja Kaj vidite na sliki?
Oseba 10: Jaz pa vem, ker sem ga že videla!
Oseba 7: Tri kače.
Vodja: Ali te na kaj spominjajo?
Oseba 7: Ne.
Oseba 8: Grozljivka …
Oseba 9: Troglava kača, ki je strašna.
Oseba 10: Bolj je podobna zmaju.
Vodja: Je čisto navadna pošast.
Oseba 1: To so domišljijske in fantazijske knjige.
Oseba 2: Zmaj, ki ima tri glave.
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Vodja: No, ta piktogram je namenjen fantazijskim knjigam. Sem pa spadajo vsa fantastična in fantazijska besedila.
Kakšne knjige spadajo v ta piktogram?
Oseba 3: Bolj med grozljivke?
Oseba 2: Znanstvena fantastika?
Vodja: Znanstvena fantastika so bolj vesoljske.
Oseba 10: To so bolj izmišljena, taka čarobna, ker se ves čas nekaj dogaja.
Vodja: Kar precej fantov bere take knjige. Kako je naslov tej knjigi, ki jo vsi poznate?
Skupina: Lov na pošasti!
Vodja: Tako je.
Oseba 2: Oseba 4 ima to knjigo sedaj v torbi!
Vodja: Zelo lepo.
Oseba 5: Tudi knjiga Alica v čudežni deželi ima ta piktogram.
Vodja: Res je. Poznate še kakšno tako knjigo, ki ji lahko damo ta pikogram? Da se dogajajo v čarobni deželi, ali da je
vmešana čarovnija? In da ima zmaje in vile in ostala čarobna bitja?
Oseba 1: Ne.
Oseba 2: Gnomova apokalipsa.
Oseba 4: Snežna kraljica.
Oseba 5: Čarovnica Lili.
Vodja: Odlično. Pa pomislite na pošasti, ko vidite ta piktogram?
Skupina: Ja!
Vodja: Gremo na naslednjega? Kaj vidite na sliki?
Oseba 1: Sonček.
Oseba 2: Sonce.
Oseba 3: Sonce, ki se smeje. To je humor.
Oseba 4: Isto sem hotela reči.
Oseba 5: Meni se zdi, da je tako sonce, ki uživa, ker nekoga greje.
Vodja: Povejte mi, ali poznate kakšno knjigo s tem piktogramom.
Oseba 6: Ne.
Oseba 7: Nek medvedek, ampak ne vem imena.
Oseba 8: Franček.
Vodja: Franček trenutno še ni označen, ampak ja, Franček je smešen. Poznate kakšno knjigo, ki je zelo smešna? Ki vas je
spravila v smeh med branjem?
Oseba 9: Jaz baraba.
Oseba 10: Garfield.
Oseba 1: Živalske novice.
Vodja: Odličen primer. Pa gremo kar na naslednjega. Kaj vidite na sliki?
Oseba 2: Pomlad.
Oseba 3: Rože in dva metuljčka.
Oseba 4: Pomlad.
Oseba 5: Poletje.
Oseba 6: Travnik.
Oseba 7: Knjige o naravi in o živalih.
Oseba 8: Nekako da se prebuja narava, vse je sveže in lepo, kot v raju.
Oseba 9: Rožico, dva metuljčka.
Vodja: Na kaj vas to spominja?
Oseba 10: Na naravo.
Oseba 1: Na rožico.
Vodja: Ali vas zanima opis piktograma?
Oseba 2: To je piktogram za naravo, živali in ekologijo.
Oseba 3: Tudi jaz sem vedela.
Vodja: Prav sta imela. Ste že brali kakšno knjigo s tem piktogramom?
Večina skupine: Ja.
Oseba 1: Eko-eko.
Vodja: To je lep primer ekološke zgodbe.
Oseba 4: Isto.
Oseba 5: Isto.
Oseba 6: Kapljica.
Oseba 7: Tudi jaz sem prebrala to zgodbo
Oseba 8: Tudi revija Modrijan bi lahko imela ta piktogram.
Vodja: Ampak piktogrami so samo za knjige. Pa vas ta piktogram spominja na naravo?
Oseba 9: Ja.
Oseba 10: Mene spominja na nekaj svežega, na preveč lepo.
Oseba 1: Nekaj lepega o naravi, deževno jutro, hoja na travniku.
Vodja: Ali poznate kakšno knjigo, da bi lahko dali ta piktogram? Kakšno knjigo, ki govori o živalih ali o naravi?
Oseba 2: Trije psi in še nekaj. Se ne spomnim naslova.

JEVNIKAR, T.: Piktogrami za tematiko in literarne zvrsti v šolskih knjižnicah. Mag. delo. Filozofska
fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
55
Vodja: Gremo kar na naslednjega. Povejte, kaj vidite tukaj.
Oseba 10: Kitara.
Oseba 9: Glasba!
Oseba 8: Kitara brez strun.
Oseba 7: Glasbeni inštrument.
Oseba 6: Piktogram za glasbo.
Oseba 5: Za pesmice in take stvari.
Oseba 5: Glasba in pesmi.
Vodja: Kakšne glasbene in pesniške knjige pa imamo v knjižnici? Kako se jim še drugače reče?
Oseba 4: Poezija!
Oseba 3: Isto sem želela reči.
Vodja: Pa poznate kakšno poezijo?
Oseba 2: Ja, poznam, ker sem za bralno značko potrebovala pesmice in sem jih našla.
Vodja: Kako bi pa vi označili poezijo?
Oseba 1: Note.
Oseba 10: Slovensko zastava?
Vodja: Kako pa bi slovensko zastavo povezal s pesmicami?
Oseba 10: Ker pojemo slovenske pesmi.
Vodja: No, to je tudi ideja.
Oseba 9: Kakšen inštrument?
Oseba 8: Stojalo za note.
Oseba 7: Klavir?
Oseba 6: Jaz bi dala človečka, ki nekaj piše in si zraven prepeva.
Vodja: No, mi smo sedaj s starimi piktogrami zaenkrat končali. Sedaj si bomo ogledali nove piktograme, ki jih še ni v
knjižnici. Potrebujem vašo pomoč, da si ogledamo piktograme in mi vi svetujete, kako bi jih vi naredili oziroma, ali so
moji dovolj dobri.
Skupina: Odlično.
Oseba 1: Šola.
Oseba 2: Šolski piktogram?
Oseba 3: Dogodivščine v šoli.
Vodja: Najprej mi povejte, kaj vidite na sliki.
Skupina: Šola in otroci.
Vodja: Gremo po vrsti.
Oseba 10: Vidim šolo, dva fantka, pa lep sončen dan.
Oseba 9: Lep dan, dva otroka, ki se igrata pred šolo.
Oseba 8: En fantek, ki se rolka, in en fantek, ki se igra z zmajem.
Oseba 7: Šola, zvonec, oblak, sonce, papirnati zmaj, rolka, dva fanta, tri rožice …
Oseba 6: Šola, šolski zvonec, ki zvoni, dva fanta se igrata na soncu.
Oseba 5: Oblak, sonce, šola, zvonec dva fantka z zmajem in rolko.
Oseba 4: Jaz si to predstavljam, kakor da je ravnokar odzvonil zvonec, je odmor in otroci se zunaj veselo igrajo.
Oseba 3: Šola, oblaček, dva otroka, ki se igrata.
Oseba 2: Jaz bi ta piktogram dala za poučne knjige, knjige o dinozavrih, knjige, ki nas nekaj naučijo.
Vodja: No, sedaj vas pa še ostale vprašam. Kaj mislite, kakšnim knjigam spada ta piktogram?
Oseba 1: Šolske knjige.
Oseba 2: Učbeniki.
Vodja: Še malo premislite.
Oseba 3: Poučne knjige?
Oseba 4: Take malo bolj otroške, ki govorijo o šoli in o igrah, ki se jih lahko igraš.
Oseba 5: Bolj poučne.
Oseba 6: Učbeniki, poučne, šolske.
Oseba 7: O otrocih.
Oseba 8: O otrocih, ki grejo v šolo.
Oseba 9: Ne vem.
Vodja: No, sedaj vam lahko preberem opis tega piktograma. To je piktogram, ki opisuje vsakdanje življenje otrok. V šoli
in v prostem času. Vesele in žalostne knjige. Življenje danes in včasih. Vse zgodbice, ki govorijo o otrocih, ki grejo v
šolo in imajo slabe ali dobre ocene, ki »robutajo« jabolka, ali delajo neumnosti … Vse te zgodbe spadajo pod ta
piktogram.
Oseba 1: Otroške dogodivščine.
Vodja: Tako je.
Vodja: Kaj vam je najbolj všeč pri tem piktogramu?
Oseba 2: Najbolj mi je všeč, kako ste prikazal to, da je šola veselje in žalost v eni sliki.
Oseba 3: Ne vem.
Oseba 4: Ni mi všeč, da je tak poudarek na šoli. Bolje bi bilo, če bi bilo več otrok. Je pa zelo živahen in zanimiv.
Oseba 5: Ne vem.
Oseba 6: Lepši sonček.
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Oseba 7: Več otrok.
Vodja: Si prepričan za več otrok? Ker tukaj vam kažem piktogram na veliki sliki. Ko je piktogram na knjigi, je zelo
pomanjšan. In če dodam še več otrok, ali se bo sploh kaj videlo?
Skupina: Ne.
Oseba 8: Meni je všeč.
Oseba 9: Moglo bi biti tudi bolj resen piktogram.
Oseba 10: Meni se zdi, da bi moral biti bolj zabaven.
Vodja: Kakšnim knjigam bi dodali ta piktogram?
Oseba 10: Učbenikom?
Oseba 9: Poučnim knjigam, ki ti nekaj povejo.
Oseba 8: Taki, ko otroci hodijo prvi dan v šoli.
Oseba 7: Tudi zgodovinskim knjigam.
Oseba 6: Če je preteklost otrok.
Vodja: Ali bi kaj spremenili piktogram?
Oseba 3: Jaz bi dala staro učilnico, črno-bele in otroke, ki se učijo.
Oseba 2: Ne vem.
Oseba 5: Kakšno punčko, ki nosi staro torbo s tablico in kredami.
Oseba 6: Ne vem.
Oseba 10: Fantka, črno-belo sliko, ki ima zelo staro torbo.
Vodja: Pa gremo kar na naslednji piktogram. Povejte, kaj vidite.
Oseba 10: Uspavanke.
Oseba 4: Luno, pravljice za lahko noč in uspavanke.
Oseba 9: Modro luno s kapico in zvezdico.
Oseba 8: Zaspano luno.
Vodja: Kaj vam luna pove?
Oseba 1: Meni se zdi, ker je modra, da so to neke pametne zgodbice, ki imajo nauk, ker če si moder, si pameten. In ker
ima nauk, so lahko tudi za lahko noč.
Oseba 2: Uspavanke.
Oseba 3: Pravljice za lahko noč.
Vodja: Kaj vam je najbolj všeč na tem piktogramu?
Oseba 4: Luna.
Oseba 5: Zvezdica na kapici.
Oseba 6: Kapica.
Oseba 8: Zvezdica.
Oseba 10: Ker se tako lepo smeje, da nam pokaže, da je vesela, da ima srečen konec, ne pa da je žalostna.
Vodja: Kakšnim knjigam bi dali ta piktogram?
Oseba 1: Uspavankam.
Oseba 2: Pravljicam za lahko noč.
Oseba 4: Pesmicam za lahko noč.
Oseba 5: Kratkim zgodbicam, ki se jih bere pred spanjem. Preproste in izmišljene.
Oseba 6: O živalicah, ki ne morejo spati.
Vodja: Imeli ste prav, to so zgodbe oz. zbirke zgodb za lahko noč. Sedaj me pa zanima, ali ste brali kakšne zgodbe za
lahko noč. Ali pa so vam jih starši brali pred spanjem?
Oseba 1: Ela Peroci, Za lahko noč.
Oseba 2: Vilma in luna pa še eno, sonce in mesec.
Oseba 3: Lonček na pike,
Oseba 4: Isto.
Oseba 5: Imam doma zbirko pravljic za lahko noč.
Vodja: Ali bi vi dali kakšen drugi piktogram za uspavanke?
Oseba 10: Mogoče otroška soba, temna, z otrokom, ki spi, in v oblačku bi moral bit kakšen travnik ali konjiček.
Vodja: Ampak ali ni to malo preveč podrobno za piktogram?
Oseba 10: Mogoče pa samo posteljo z otrokom, ki spi in sanja.
Oseba 4: Rumena luna ostalo isto.
Oseba 5: Bela luna.
Oseba 6: Zvezdico zaspanko.
Oseba 7: Miške, ki plešejo ob luni.
Vodja: No, pa pojdimo na naslednji piktogram. Ta je pa zelo težek.
Oseba 1: Jaz ga pa poznam! Knjižničarka priporoča!
Vodja: Imaš prav. Ampak pojdimo po vrsti. Kaj opazite na sliki?
Oseba 2: Nasmejan obraz.
Oseba 3: Glavo z očali, ki bere rdečo knjigo.
Oseba 4: Jaz si predstavljam nekoga, ki je zelo vesel, da bere in mu je všeč.
Oseba 5: Se strinjam.
Oseba 6: Človečka, ki drži knjigo v rokah.
Vodja: Kaj vam ta slika pove?
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Oseba 7: Da je to knjigo prebralo veliko ljudi in on zdaj gleda, če je res dobra.
Oseba 8: Branje.
Oseba 9: Manjkajo mu lasje.
Vodja: No, ta piktogram je knjižničarka priporoča. To so knjige, ki so zanimive, zabavne, poučne, vse, ki si jih
knjižničarka želi, da bi jih prebrali. Ampak ali je to iz te slike razvidno?
Oseba 10: Ja, meni se zdi.
Oseba 1: Jaz bi spremenil in naredil pokal ali medaljo.
Oseba 2: Jaz pa otroka in knjižničarko, med njima pa knjigo, kot da knjižničarka podaja knjigo učencu.
Oseba 3: Jaz bi naredila bolj ozka očala, ker so bolj stroge.
Oseba 4: Jaz pa eno gospo, ki ima ogromno knjig v rokah.
Oseba 5: Isto.
Oseba 6: Ogromna zelena kljukica.
Vodja: No, naslednji piktogram. Kaj vidite?
Oseba 1: Žalostna solzica.
Oseba 2: Nekaj zelo žalostnega.
Oseba 3: Nekaj groznega, ker joka.
Oseba 4: Isto grozljivo.
Oseba 5: Enako.
Oseba 6: Žalostno.
Oseba 7: Taka, ki je malo žalostna in strašna.
Oseba 8: Taka, da razmišljaš in jokaš.
Oseba 9: Ne vem.
Oseba 10: Žalostna.
Vodja: Na kakšne knjige bi dali tak piktogram?
Skupina: Žalostne, strašne.
Oseba 1: Lov na pošasti.
Oseba 2: Tragične.
Oseba 5: Res zelo žalostne.
Vodja: Imate prav. To so žalostne zgodbe. Ali poznate kakšno tako?
Oseba 10: Lov na pošasti?
Vodja: Ta je bolj fantazijska kot žalostna.
Oseba 9: Deklica z vžigalicami.
Oseba 8: Ronja, razbojniška hči. Ampak ta je tudi dogodivščina.
Oseba 7: Pepelka?
Vodja: Pepelka ima srečen konec. Ali je to res žalostna?
Oseba 7: Včasih je tudi žalostna.
Vodja: Kako bi pa vi predstavili žalostne knjige?
Oseba 1: Meni že sama solzica pove, da je to žalostna knjiga. Zakaj mora biti še solzica žalostna, če že sam pomen solze
pove, da je žalostna? Preveč je žalosti.
Oseba 2: Oseba, ki joče.
Oseba 3: Hecna usta ima. Ampak je pa res žalostna.
Oseba 4: Mogoče brez knjige? Ker je moteče.
Vodja: Ampak ali ne bi izgledala preveč kot kapljica?
Oseba 5: Jaz bi dala hišo in izpod vrat bi tekla lužica.
Vodja: Zelo zanimive ideje. Pa si poglejmo še zadnji piktogram.
Oseba 10: Že vem. Pesmice!
Oseba 9: Poezija!
Oseba 8: Otroci, ki pojejo. Knjige o zboru.
Oseba 7: Ja, pevski zbor.
Oseba 6: Na majicah imajo violinski ključ.
Oseba 5: Pevske zgodbe?
Vodja: No, to je poezija, zbirka pesmic in verzov. Za starejše imamo kitaro. Ker oni imajo tako resno poezijo, ki je ne
moreš peti. Med mlajšimi knjigami pa imamo ogromno pesmic, ki imajo zraven spremljavo in jih lahko prepevaš.
Oseba 3: Jaz bi dala mikrofon.
Oseba 2: Jaz bi dala pa violinski ključ.
Vodja: Poznate kakšno knjigo, na katero bi lahko dali ta piktogram?
Oseba 1: Ciciban!
Vodja: Prav imate. No, mi smo sedaj prišli do konca. Na hitro si bomo ogledali še preostale piktograme. Grozljivka.
Film. Ljubezenske zgodbe. Znanstvena fantastika. Čarovnice. Športne knjige. Dramatika. Zgodovina in življenjepisi.
Problemi odraščanja, za deklice in dečke. No sedaj pa imam še vprašanje. Ali nam kakšen piktogram manjka? Ali mislite,
da bi lahko našli še kakšno temo?
Oseba 1: Kaj pa konjske knjige?
Vodja: To so lahko živalske ali športne.
Oseba 3: Kaj pa za atlase? Za poučno?
Vodja: To vi imate že vse označeno. Ker imate tudi poseben kotiček samo za poučne knjige.
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Oseba 5: Kaj pa božične?
Vodja: Odlična ideja, bom razmislila o njej. No, s tem smo prišli do konca. Res hvala za vaše sodelovanje. Upam, da se
še kaj vidimo v knjižnici. Lep pozdrav.

2. Priloga: transkripcija 2. fokusne skupine
2 punci, 4 fantje, 6 x šesti razred
Vodja: Pozdravljeni. Sem Tjaša in danes se bomo pogovarjali o piktogramih. Imam eno vprašanje. Ali veste, kaj je
piktogram?
Skupina: Ja.
Vodja: No, mi boste povedali. Pa gremo kar po vrsti.
Oseba 1: Piktogram je slika.
Oseba 2: Piktogram je slika, ki nekaj predstavlja.
Oseba 3: Piktogram ti pove, kaj nekaj pomeni. Recimo, kaj je neka knjiga, kam se nekam gre.
Oseba 4: Po navadi je malo manjša slika, ki ti nekaj pove o neki stvari.
Oseba 5: Piktogram je slikovna oznaka, s katerimi nekaj sporočaš.
Oseba 6: Isto.
Vodja: Torej, piktograme srečujemo vsepovsod ali samo v knjižnici?
Skupina: Vsepovsod.
Vodja: Ali mi lahko poveste, kje v knjižnici je kakšen piktogram?
Oseba 1: Znak nad vrati?
Oseba 6: Na knjigah.
Vodja: No, super, vidim, da veste kaj je piktogram, razumete, kaj pomeni. Pa gremo kar na knjižne piktograme, ki jih
lahko najdete v knjižnici. Najprej vam bom pokazala nekaj starejših piktogramov, ki so že dve leti v knjižnici. Želim, da
mi poveste, kaj vidite na sliki, potem pa še, kaj vam ta slika predstavlja.
Oseba 6: Vidim nekega možička. Izgleda kot strip.
Oseba 5: Že v oblačku piše strip, tako da …
Vodja: Res, ta je čisto enostaven. Se vsi strinjamo?
Skupina: Ja.
Vodja: Tukaj je še opis, to so stripi. Ali ste že videli ta piktogram na knjigi?
Skupina: Ja.
Vodja: Na kateri knjigi?
Oseba 5: Asterix in Obelix.
Oseba 4: Zvitorepec.
Vodja: Ali ste že brali te stripe?
Skupina: Ja.
Vodja: Ali poznate kakšno knjigo, ki bi lahko imela ta piktogram, pa ga nima?
Oseba 3: Kapitan Gatnik.
Oseba 2: Kakšne slovenske narodne pravljice, ki so napisane kot strip, kot jih imajo v splošni knjižnici Bežigrad.
Vodja: Gremo na naslednjega. Kaj vidite na sliki?
Oseba 1: Predstavlja neko strašljivo knjigo.
Oseba 2: Mislim, da ta piktogram predstavlja knjigo grozljivko, ker je na grobu letnica 1709, kdaj je nekdo umrl. Pa še
roka, ki se plazi iz groba.
Oseba 3: Jaz vidim neko puščavo, kjer je nekdo umrl.
Oseba 4: Jaz mislim, da bi to lahko bila tudi znanstvena fantastika, ker predstavlja zombija, ki plazi iz groba.
Oseba 5: Se strinjam z ostalimi. Spominja na grozljivko iz že naštetih razlogov.
Oseba 6: Isto.
Vodja: Grozljivka je pravi odgovor. Ali ste že videli ta piktogram na knjigi?
Oseba 6: Ne.
Oseba 5: Ja.
Oseba 3: Ja sem že videl.
Oseba 2: Bral sem knjige, mislim da so bili Novohlačniki. Vsi so označeni s tem piktogramom.
Oseba 1: Kurja polt ima tudi ta piktogram, pa sem jih bral in mislim, da so res grozljive.
Vodja: Ali poznate še kakšno knjigo, ki bi lahko imela ta piktogram?
Oseba 5: Harry Potter zadnji del.
Vodja: No, ta je bila res strašna. Pa gremo kar naprej na naslednji piktogram.
Oseba 6: Vidim grad, ki bi predstavljal srednji vek.
Oseba 4: Srednjeveške knjige.
Oseba 5: Zgodbe iz zgodovine.
Vodja: Kaj pa pomeni zgodovina? Kakšne zgodbe so to?
Oseba 3: Vse v preteklosti.
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Oseba 2: Knjige, ki govorijo pred našim časom.
Oseba 1: Ja, pa ne bo govorila ravno, da smo včeraj šli na stranišče.
Vodja: Ta piktogram predstavlja tako zgodovino kot biografijo. Te zgodbe so lahko od egipčanskih starih časov pa vse do
druge svetovne vojne. Še po drugi svetovni vojni, vse te zgodbe spadajo v zgodovinski piktogram. Ali ste že brali kakšne
take knjige?
Oseba 1: Ja.
Oseba 2: Dnevnik Ane Frank.
Oseba 3: Lepi janičar.
Oseba 4: Bobri.
Oseba 5: Jaz bi lahko naštela cel kup knjig, ampak trenutno imam pa prazno glavo.
Vodja: Poznate še kakšno knjigo, ki bi lahko imela ta piktogram?
Oseba 2: Isti pisatelj, ki je napisal Kapitana Gatnika, je napisal še neko serijo, ki se dogaja v času prazgodovine.
Oseba 3: Ampak je bolj smešna, kot zgodovinska, a ni?
Oseba 4: Ja, pa strip je tudi?
Oseba 5: Je strip, humor in zgodovina, ampak najbolj je pa smešna.
Vodja: Odlična ideja. Pa gremo kar na naslednji piktogram.
Oseba 6: Kakšna narava mogoče?
Oseba 5: Naravoslovne knjige.
Oseba 4: Na sliki vidim dva metuljčka, ki letata okoli rožice.
Vodja: In kaj ti predstavlja ta slika?
Oseba 4: Lahko dva človeka, ki sta zaljubljena? Ker obstaja rek, da ko si zaljubljen, imaš metuljčke v trebuhu.
Oseba 3: Meni se tudi zdi, da bi lahko predstavljalo neko ljubezen.
Oseba 2: Jaz sem pa mnenja, da predstavlja ekologijo, ker je več različnih vrst metuljev, pa še rožice.
Oseba 1: Se strinjam z njim, to je ekologija.
Vodja: No, ta piktogram predstavlja zgodbe o živalih, rastlinstvu in ekologijo. Sem sodijo tudi basni in pripovedke,
poučne literature v obliki zgodbe. Ali ste že brali kakšno knjigo s tem piktogramom?
Oseba 1: Ne.
Oseba 3: Ne.
Oseba 5: Zagotovo, ampak se trenutno res ne spomnim naslova.
Oseba 2: Muca copatarica?
Vodja: Ena izmed bolj znanih je Kapljica.
Oseba 6: Seveda, saj smo jo brali pri ekološki bralni znački.
Vodja: Ali poznate kakšno podobno knjigo, ki bi ji lahko dali ta piktogram?
Oseba 5: Živali govorijo.
Oseba 2: Zabavne basni.
Vodja: Gremo kar na naslednji piktogram.
Oseba 1: Vidim sončka, ki se smeje, to pomeni humor.
Oseba 2: Jaz poznam ta piktogram, ker hodim v knjižnico ves čas in večkrat berem humor.
Oseba 3: Isto.
Oseba 4: Humor.
Oseba 5: Samo humor je lahko.
Oseba 6: Ja, humor je.
Vodja: Imate prav, res je humor. Poznate kakšno knjigo?
Oseba 1: Asterix in Obelix.
Oseba 2: Oslovska leta.
Oseba 3: Butalci.
Oseba 4: Babica v supergah.
Oseba 5: Garfield.
Oseba 6: Peter Nos.
Vodja: Poznate še kakšno, ki bi ji lahko dali, pa še nima?
Oseba 4: Charlie in tovarna čokolade.
Vodja: Ali ste gledali film?
Skupina: Ja.
Vodja: Gremo na naslednjega.
Oseba 1: Vidim tri kače in to predstavlja sovraštvo. Taka knjiga bi lahko bila zgodba, kjer na začetku nekoga sovražiš,
nato pa je dober konec.
Oseba 2: Verjetno jih veliko pravi, da je ta piktogram znanstvena fantastika, ampak znanstvena fantastika ni mitologija.
Mislim, da je tale piktogram fantazija.
Oseba 3: Tudi jaz vidim neke kače, trije bratje ali tri sestre in imajo neke dogodivščine.
Oseba 4: Jaz mislim, da je znanstvena fantastika ali fantazija.
Oseba 5: Fantazija, meni se zdi to kot zmaj s tremi glavami.
Oseba 6: Tudi jaz vidim zmaja s tremi glavami in se mi zdi kot fantazija.
Vodja: Imate prav, je fantazija. In to je hidra, mitološka pošast, proti kateri se je boril Herkul.
Oseba 5: Mislim, da bi sem spadala Brata Levjesrčna.
Vodja: En primer že imamo. Ali ste brali še kakšne knjige s tem piktogramom?
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Oseba 1: Erazem in potepuh?
Oseba 2: Erazem spada bolj med pustolovščine.
Vodja: Kakšnim knjigam bi še dali?
Oseba 2: Mitologiji, recimo grški in rimski.
Oseba 3: Harry Potter je tudi fantazija.
Oseba 1: Recimo knjige, ki niso realistične. Take, ki se ne morejo zgoditi v realnem svetu.
Vodja: Gremo kar na naslednji piktogram. Kaj vidiš na sliki?
Oseba 6: Jadrnico, mogoče kakšna jadralna ali morska knjiga. Morske pesmi mogoče?
Oseba 5: Bolj realistične pripovedi.
Oseba 4: Pustolovska mogoče?
Oseba 3: Ja, pustolovska ali športna.
Oseba 2: Pustolovščina.
Oseba 1: Pustolovska, ker jadrnica predstavlja pustolovščine.
Vodja: Ja, imate prav. To so pustolovske, popotniške zgodbe in dogodivščine. Poznate kakšno tako knjigo?
Oseba 2: Odprava zelenega zmaja.
Oseba 3: Lukec in njegov škorec.
Oseba 4: Tista, ki smo jo prej omenili, Erazem in potepuh.
Vodja: Pa še zbirka enih knjig, ki sem jih vse prebrala, ko sem bila mlajša.
Oseba 1: Bratovščina sinjega galeba.
Vodja: Tudi ta. Ampak je pa še ena zbirka, ki govori o štirih prijateljih in o enem psu?
Skupina: Pet prijateljev!
Vodja: Poznate kakšno knjigo, ki bi lahko imela ta piktogram?
Oseba 4: Smo že vse omenili.
Vodja: No, pa gremo kar na naslednjega. Kaj vidite na sliki?
Oseba 1: Kitara. Mislim, da so to pesmi.
Oseba 2: Poezija.
Oseba 4: Ja, pesmi so.
Oseba 3: Jaz vidim kitaro brez strun.
Oseba 5: Pesmi brez melodije.
Oseba 6: Poezija.
Vodja: Prav imate, to je poezija. Verjetno ste že vsi brali poezijo?
Skupina: Ja.
Vodja: Kako bi vi predstavili poezijo?
Oseba 1: Violinski ključ.
Oseba 2: Note, čeprav mi je kitara čisto v redu.
Oseba 3: Notno črtovje.
Oseba 4: Človek, ki poje.
Oseba 5: Lira.
Oseba 6: Harfa.
Vodja: No, sedaj gremo pa na piktograme, ki so čisto novi in še niso v uporabi. Namenjeni so predvsem C-stopnji, to so
najmlajši učenci. Povedali mi boste, kaj vidite na sliki ter kakšne zgodbe bi to lahko predstavljalo.
Oseba 1: Na sliki je šola, oblak, sonce, zvon, rože, dva fanta, ki se igrata. Lahko predstavlja dogajanje v šoli ali pa o šoli.
Oseba 2: Na sliki vidim šolo, ampak nisem prepričan, kaj bi lahko predstavljalo. Mogoče dogajanje v šoli čez dan.
Oseba 3: Jaz pa mislim, da je fant z rolko bolj prefinjen in nagajiv, zato je nad njim oblak, drugi fant z zmajem pa je
priden in prijazen, zato ima sonce, pa veter mu piha, da lahko zmaja spušča, nad drugim fantom bo pa ravnokar deževalo.
Ne vem, kakšnim knjigam bi dal.
Oseba 4: Jaz mislim, da so to knjige, ki govorijo o šolskih otrocih. Mogoče govori tudi o nasprotjih glede na oblak in
sonce.
Oseba 5: Jaz bi rekla, da je dogajanje v šoli, glede šole in šolskih otrocih.
Oseba 6: Tudi jaz mislim, da je glede šolskih otrok, učenje, kaj otroci delajo v šoli.
Vodja: Imam eno vprašanje. Če na sliki ne bi pisalo šola, bi sliko kaj spremenilo?
Skupina: Ja.
Oseba 2: Izgledalo bi, kot da je cerkev.
Oseba 3: Ja, glede na zvonec bolj spominja na cerkev.
Vodja: No, to je piktogram, ki opisuje vsakdanje življenje otrok v šoli in v prostem času. Vesele in žalostne zgodbe, v
preteklosti in sedanjosti.
Oseba 5: Meni se zdi tole super piktogram.
Vodja: To so zgodbe, ki se sicer dogajajo 100 let nazaj, ampak nimajo nekega zgodovinskega pomena. Opisujejo, kako
so otroci živeli, kako jim je šlo v šoli, da so kradli jabolka sosedom, ali pasli koze.
Oseba 2: Kot pastirci.
Oseba 1: Ja, sedaj je dosti bolj logično.
Oseba 5: Ali so Grivarjevi otroci tudi ta piktogram?
Vodja: Ja, take zgodbe spadajo. Bi ga vi kaj spremenili?
Skupina: Ne.
Vodja: Gremo na naslednji piktogram.
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Oseba 1: To bi jaz rekel, da so pravljice za lahko noč.
Oseba 2: Se strinjam.
Oseba 3: Ja, jaz vidim zelo zaspano luno, kar mi nakaže na pravljice za lahko noč.
Oseba 4: Uspavanke, pravljice za lahko noč.
Oseba 5: Se strinjam, ampak lahko bi bile tudi žalostne.
Oseba 6: Pravljice, uspavanke.
Vodja: Imeli ste prav, to so zgodbe ali zbirke zgodb za lahko noč. Vam ta piktogram to sporoči?
Skupina: Ja.
Vodja: Poznate kakšno knjigo, ste že brali kakšno zgodbo, kateri bi lahko dali ta piktogram?
Oseba 1: Luna.
Oseba 2: Coprnica Zofka?
Oseba 3: To pa ni zgodba za lahko noč.
Vodja: Gremo kar na naslednji piktogram.
Oseba 6: Kakšno veselo branje? To je nek smejko, ki bere knjigo, zabavno branje.
Oseba 5: Zanimivo, poučno branje?
Oseba 4: Poučno ali zgodovina.
Oseba 3: Debele knjige, za tiste, ki radi berejo?
Oseba 2: To bi lahko bila za zanimive in poučne knjige.
Oseba 1: Se strinjam.
Vodja: No, to je eden izmed težjih piktogramov, ker ni na temo knjige. Ta piktogram predstavlja knjižničarka priporoča.
Oseba 1: Jaz bi spremenil piktogram. Dal bi dve osebi, med njiju pa knjigo. Ker bi bilo bolj direkt.
Vodja: Zanimiva ideja, ampak imam eno vprašanje. Ti piktogrami, ki vam jih kažem, so zelo veliki. Sedaj pa si poglejmo
piktogram na knjigi. Ta je zelo majhen. Ali bi dve osebi res izstopali na tako majhni površini?
Oseba 1: To je res.
Oseba 2: Kaj pa kakšna kljukica?
Oseba 5: Meni se zdi dober piktogram.
Vodja: Gremo naprej?
Oseba 1: To so verjetno žalostne knjige.
Oseba 2: Jaz tudi mislim, da so bolj žalostne ali sadistične knjige, ki imajo žalosten konec.
Osebe 3: Jaz bi rekel neprimerne knjige za tako starost.
Vodja: Ti piktogrami so bolj namenjeni cicibanom.
Oseba 4: Grozljive?
Oseba 5: Mislim da bolj grozljive, žalostne zgodbe.
Oseba 6: Se strinjam.
Vodja: To so žalostne zgodbe, ki nam pripovedujejo o resničnih ali izmišljenih situacijah. Poznate kakšno tako knjigo?
Oseba 5: Lukec in njegov škorec.
Oseba 4: Imamo doma neko knjigo žalostno, ampak se ne spomnim naslova.
Oseba 2: Vem da so kakšne žalostne. Včasih ti že naslovnica pove, da je žalostna.
Vodja: Ena izmed primerov je Deklica z vžigalicami ali Zakaj se starša ločujeta, Zakaj je dedek v bolnici in podobne
knjige, ki mlajšim razložijo žalostno plat življenja.
Skupina: Res …
Vodja: Ali bi kaj spremenili na tem piktogramu?
Skupina: Niti ne.
Oseba 3: Mogoče, da bi dal še eno solzico.
Vodja: Še zadnji novi piktogram. Kaj vidite na sliki?
Oseba 1: To so pesmi. Ki se pojejo.
Oseba 2: Nekaj o petju, ampak ne ravno muzikal, ker takih knjig nimamo. Tako da nekaj o petju.
Oseba 3: Bolj da te nauči o petju ali o zborih.
Oseba 4: Se strinjam.
Oseba 5: Kakšne pesniške zbirke mogoče?
Oseba 6: Otroške pesmice.
Vodja: Imate prav. So poezija ali zbirke poezij pesmic z verzi. Poznate kakšno?
Oseba 3: Mehurčki?
Oseba 2: Ciciban?
Oseba 5: Pedenjped.
Skupina: Čurimuri v Afriko.
Vodja: Mislite, da bi bil ta piktogram primeren tudi za starejšo stopnjo za poezijo?
Skupina: Ne.
Oseba 2: Ne, ker se mi zdi, da je kitara boljša.
Oseba 3: Sicer bi lahko bila, ampak je kitara bolj jasna.
Vodja: Mi smo prišli na konec s tem, kar sem mislila. Ampak ker nam je ostalo še nekaj časa, lahko pregledamo še
piktograme, ki sem jih pustila.
Skupina: Ja, poglejmo še ostale piktograme.
Oseba 2: Se mi je zdelo, da jih nekaj manjka.
Vodja: Povejte, kaj vidite na sliki.
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Oseba 3: Detektivke, ker ima povečevalno steklo.
Oseba 5: Klasična detektivka.
Oseba 4: Povečevalno steklo pomeni detektive.
Vodja: Imate prav, piktogram predstavlja kriminalke in detektivke.
Oseba 2: Tudi 5 prijateljev včasih kaj raziskuje.
Oseba 3: Detektivka Zofija.
Oseba 4: Meni je ta knjiga zelo otročja.
Vodja: Gremo na naslednjega.
Oseba 1: To so knjige, po katerih je posnet film.
Oseba 4: Ja, se strinjam. Nič drugega ne more biti.
Oseba 3: Lahko bi bili tudi scenariji, ampak tega v tej knjižnici ni.
Vodja: Imate prav. Ali poznate kakšne knjige?
Oseba 2: Asterix in Obelix.
Oseba 3: Erazem in potepuh.
Oseba 5: Narnija.
Oseba 4: Pet prijateljev, Bratovščina sinjega galeba.
Vodja: No, lepo, da poznate toliko filmov. Pa gremo kar naprej.
Oseba 1: Romantične knjige, kjer se nekaj dogaja, pa je srečen konec.
Oseba 2: Ljubezenske zgodbe. Ampak mislim, da srečen konec ni obvezen.
Oseba 3: Jaz bi rekel, da je to zgodba z veliko preobrati, kjer se par krega in razhaja in spet skupaj …
Vodja: No, to pa je zelo podrobno.
Oseba 4: Ta piktogram je zelo podroben in nam vse to pove. Ker ima obliže, pa še ena strela je tam.
Oseba 5: Jaz bi dala romantične zgodbe, ker je srce.
Oseba 6: Jaz isto mislim.
Vodja: Imate prav, ljubezenske zgodbe. Ali poznate kakšno tako?
Oseba 2: Mogoče Ronja?
Skupina: Niti ne.
Oseba 5: V veliko zgodbah je malo ljubezni, ampak ni pa glavna tema.
Vodja: Tudi to je res. Gremo na naslednjega?
Skupina: Drama!
Oseba 1: Dramatika.
Vodja: Imate prav. Poznate kakšno?
Oseba 5: Romeo in Julija.
Oseba 4: Hamlet.
Vodja: Ste že brali?
Oseba 5: Ja. Hamleta sem brala.
Vodja: Pa gremo kar na naslednjega.
Oseba 6: To je o kakšnih vesoljcih.
Oseba 5: Znanstvena fantastika.
Oseba 4: Tudi jaz to mislim.
Oseba 2: Ni nujno, da so vedno vesoljci, lahko samo da govori o prihodnosti in o tehnologiji, ki še ne obstaja.
Oseba 1: Ja znanstvena fantastika.
Vodja: Imate prav, to je znanstvena fantastika. Poznate kakšno?
Oseba 2: Severni sij bi lahko bila ena.
Oseba 5: To bi lahko bila tudi fantazija.
Vodja: Res je nekaj vmes. Lahko še malo premislimo o tem.
Oseba 2: Od Moelsa knjige so znanstvena fantastika.
Vodja: No, res, da so te knjige bolj na starejši stopnji. No, sedaj pa še piktogram, ki je ustvarjen posebej za kotiček, v
katerem sedimo.
Skupina: Čarovniški piktogram!
Vodja: Ni potrebno preveč podrobno, jih vsi poznamo. Gremo kar naprej.
Oseba 1: Šport. Zimski športi?
Oseba 2: Šport.
Oseba 3: Šport.
Oseba 4: Se strinjam.
Vodja: Kako lepo, da se vsi strinjamo. In pod ta piktogram res spadajo vsi športi. Od baleta do nogometa.
Oseba 3: Jaz bi edino drugače pobarval smučarja. Nogometne hlače, košarkaško majico, boksarske rokavice.
Vodja: Zanimivo. Zelo podrobno. Še naš zadnji piktogram.
Oseba 2: To so problemi odraščanja, fantov in punc, ker je črne barve vprašaj. Roza je samo za punce in moder za fante.
Vodja: Kakšne knjige bi to lahko bile? Imate kakšne ideje?
Oseba 6: 1000 vprašanj za dekleta.
Oseba 5: Blazno resno.
Oseba 3: Anastazija Krupnik.
Oseba 2: Vem, da so kakšne, ampak se ne spomnim naslova.
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Vodja: No, take knjige boste iskali čez kakšno leto ali dve. No, prišli smo do konca. Hvala vam za sodelovanje. Upam, da
se še kaj srečamo v knjižnici. Lep pozdrav.

3. Transkripcija 3. fokusne skupine
4 dekleta, 4 x osmi razred
Vodja: Pozdravljeni, sem Tjaša in danes se bomo pogovarjali o piktogramih. Najprej mi povejte, kaj so za vas
piktogrami.
Oseba 1: Neki znaki, neka slika. Ki pove kaj nekaj predstavlja.
Oseba 2: Nek slikovni prikaz, ali znak, ki nam nekaj sporoča. Kaj je to oz. kaj predstavlja neko stvar.
Oseba 3: Oznaka, ki je na knjigi in nam pove vsebino knjige.
Oseba 4: To so neke slikice, ki nam omogočajo lažje razumevanje slik.
Vodja: Pa je tukaj okoli nas kakšen piktogram, ki ni vezan na temo knjige? Pa vam lahko malo pomagam, nad vrati je.
Oseba 4: A to je tudi piktogram?
Vodja: Ja. Tudi vsi prometni znaki so piktogrami. Piktogrami so znaki, ki nekaj povejo in nekateri so univerzalni, so
znani po celem svetu – primer je znak STOP, nekateri pa so značilni le za določene stvari. Danes se bomo osredotočili na
knjižne piktograme, ki jih imate v knjižnici. Jaz imam pripravljene piktograme, ve pa mi boste povedale, kaj vidite na
sliki, katero temo bi to lahko predstavljalo ter ali ste že brale kakšno knjigo na to temo. Ko si bomo ogledale nekaj bolj
znanih piktogramov, bodo sledili novi piktogrami, ki še niso na knjigah in so namenjeni najmlajšim v knjižnici. Pa kar
začnimo s prvim piktogramom. Kaj vidite na sliki?
Oseba 1: Vidim strip, ker je razvidno, da je nek človeček, ki v oblaki pravi strip. Brala sem o neki želvi …
Oseba 2: To je strip, ga prepoznaš v trenutku. Brala sem strip, ampak sem pozabila naslov.
Oseba 3: Je razumljivo, da piktogram predstavlja strip. Brala sem Miki Musterja.
Oseba 4: Iz slike je razvidno, da je strip, kot so že povedale. Brala sem pa Miki Musterja.
Vodja: Ali poznate kakšno knjigo, ki bi lahko spadala pod strip, pa ni nujno, da je označen s stripom? No, saj ta je
namenjen bolj mlajšim. Gremo kar na naslednjega, ki je že bolj zahteven.
Oseba 1: Predvidevam, da je to namenjeno pesmicam, ker kitara predstavlja pesmi. Brala sem že pesniške zbirke, ampak
predvsem za bralno značko.
Oseba 2: Tudi meni prikazuje pesniške zbirke, ker je inštrument, pa ja, veliko sem jih že prebrala, predvsem v sklopu
šole.
Oseba 3: Kitara me spominja na pesmice, tudi če ne bi bila tukaj ampak v knjižnici in bi videla kitaro na knjigi, bi takoj
vedela, da predstavlja pesmi.
Oseba 4: Se strinjam z vsem. Lahko bi bila sicer tudi knjiga, ki se povezuje z glasbo, ampak se mi zdi, da v šolski
knjižnici ni toliko teh knjig.
Vodja: Imate prav. Ampak kako pa še z eno besedo rečemo pesmicam? Začne se z isto črko.
Skupina: Poezija.
Vodja: Tako, ta piktogram predstavlja poezijo in pesniške zbirke. Pa gremo kar naprej.
Oseba 4: Tema je verjetno kakšna pustolovščina, potovanja.
Oseba 3: Mogoče kakšni pirati, dogodivščine nekoga, ki pluje po morju, nato pa doživi brodolom? Na koncu pa se z ladjo
vrne domov.
Oseba 2: Mene tudi bolj spominja na pustolovščino. Ker take knjige beremo bolj med poletjem in ta slika me spominja na
poletje.
Oseba 1: To predstavlja pustolovske, ampak lahko bi predstavljalo tudi kakšne knjige povezane z vodo ali z morjem.
Vodja: Ste si že kdaj sposodile kakšno tako knjigo? S tem piktogramom?
Skupina: Ne.
Vodja: No, imele ste prav. To so pustolovščine, popotniške zgodbe in dogodivščine. Nadaljujemo kar z naslednjim
piktogramom.
Oseba 1: To so verjetno bolj fantazijske zgodbe. Ker predstavlja zmaja, ki ne obstaja v resničnem življenju.
Oseba 2: Tudi meni predstavlja fantazijo, ker so izmišljene stvari, ki ne obstajajo.
Oseba 3: Kakšna domišljija, mogoče čarovništvo. Ker so zmaji simbol čarovnic?
Oseba 4: Znanstvena fantastika mogoče.
Vodja: To je v bistvu fantazija. Za znanstveno fantastiko imamo nek drug piktogram. Sem spadajo vsa fantastična in
nadnaravna dela, ki vsebujejo imaginarne osebe in bitja. Naslednji piktogram.
Oseba 4: Kakšne naravne zgodbe? Povezane z rastlinami.
Oseba 3: Povezane z naravo.
Oseba 2: Enciklopedije o naravi o rastlinah. Predvsem kakšna literatura, če moraš napisati seminarsko nalogo ali
projektno nalogo.
Oseba 1: Enciklopedija, zgodbe o rastlinah in živalih, ker imamo tako rožo kot metulje.
Vodja: Eno vprašanje imam. Enciklopedije so poučne knjige, kajne? Ali veste, kakšna je situacija s poučnimi knjigami v
tej knjižnici? Ali veste, da so poučne knjige v posebnem oddelku?
Skupina: Ja.
Vodja: No, ta oddelek je ločen z barvami. Vsaka tema ima svojo barvo. Torej ali se na te knjige splača dati še piktogram?
Oseba 1: Mislim, da ne. Ker so že itak posebej ločene, pa svojo oznako imajo.
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Vodja: Drugače pa ste imele kar prav. Ta piktogram predstavlja zgodbe o živalih, rastlinstvu in ekologiji. Ali ste že brale
kakšno knjigo, ki spada pod to temo?
Oseba 3: Žabica Nagica mogoče?
Oseba 4: Kapljica, ki govori o ekologiji.
Oseba 2: Ali sem spadajo tudi zgodbe o ljudeh, ki recimo vzgajajo smrekice in jih za božič prodajo?
Vodja: Ja, če je to glavna tema zgodbe, vzgajanje smrekic. Gremo kar na naslednjega.
Oseba 1: Kakšne knjige povezane z ljubeznijo. Ker se je zlomilo srce.
Oseba 2: Ja, ljubezenske težave, po navadi tudi najstniške težave.
Oseba 3: Ja, kakšna romantika. Strto srce in podobno.
Oseba 4: Vse kar se dogaja okoli ljubezni.
Vodja: Ste že kdaj brale takšne knjige?
Skupina: Ja.
Vodja: Imele ste prav, so ljubezenske knjige. Mi lahko še kaj poveste? Pa pojdimo kar na naslednjega. Kaj vidiš na sliki?
Oseba 4: Nekaj športnega?
Oseba 3: Mislim, da to predstavlja šport, knjige kot so Košarkaš naj bo.
Oseba 2: Ja, kakšna športna zgodba.
Oseba 1: Se strinjam.
Vodja: Imate prav, to so športne knjige. Poznate še kakšno tako knjigo? Imate v knjižnici celo zbirko, zelo dekliške
knjige? Ste že brale Baletne copatke?
Oseba 3: Ja.
Vodja: No, to je lep primer športnih knjig.
Oseba 1: Jaz mislim, da bi bila kakšna žoga dovolj, da se predstavi šport.
Oseba 3: Ali pa samo smuči, ki slonijo na nečem.
Vodja: Ta piktogram je tudi bolj namenjen starejšim.
Oseba 4: Mladinske zgodbe mogoče? Odnosi med otroci?
Oseba 3: Mislim, da so to bolj najstniški problemi, ker sta moški in ženska in med njima vprašanj.
Oseba 2: Tudi jaz vidim to. Problemi in težave med fanti in puncami.
Oseba 1: Se strinjam z vsem povedanim.
Vodja: Še eno vprašanje. Kako bi se piktogram spremenil, če bi bil vprašaj moder?
Oseba 1: Moder bi bil potem za fante, za njihove težave.
Vodja: Kaj pa rdeč?
Oseba 4: Pa za punce.
Vodja: To so trije piktogrami, ki se jim reče problemi in težave odraščanja, imamo pa splošen črn piktogram, rdeč, ki je
namenjen dekletom, ter moder, ki je namenjen fantom. Pa pojdimo še na zadnji piktogram iz tega sklopa.
Oseba 4: Nek grad, bolj zgodovina. Ker gradov danes ni več. Viteške zgodbe mogoče?
Oseba 3: Zgodovina ali romanca, grajsko življenje.
Oseba 2: Ja, isto zgodovina, poučne knjige ali navadne zgodbe, ki nam pripovedujejo o zgodovini.
Oseba 1: Ja, se strinjam z vsem povedanim.
Vodja: Imate prav, to so zgodovinske zgodbe in življenjepisi. Ste že brale kakšno zgodovinsko knjigo?
Oseba 2: Niti ne.
Vodja: No, potem si bomo ogledali pa nove piktograme, ki so namenjeni najmlajšim. Ti piktogrami še niso na knjigah in
potrebujem vaše mnenje, ali se vam zdijo primerni za uporabo. Začnite z opisom piktograma, kaj vam ta piktogram
predstavlja ter kakšnim knjigam bi dali ta piktogram.
Oseba 1: Nekaj povezano s šolo, mogoče prvi šolski dan.
Oseba 2: Neka šola, neki otroci. Neke šolske knjige. Mogoče na temo s šolskim dogajanjem, kako se obnašati v šoli.
Oseba 3: Mogoče prijateljstva v šoli, kako pleteš odnose z ljudmi.
Oseba 4: Kako poteka dogajanje v šoli, še posebej pri mlajših otrocih.
Vodja: To je piktogram, ki opisuje življenje otrok v šoli in v prostem času, vesele in žalostne dogodivščine, življenje
danes in včasih. Zgodbe, ki govorijo o življenju in odraščanju otrok. Imate kakšno idejo, kako bi lahko spremenili
piktogram?
Skupina: Ne.
Vodja: Pa pojdimo na naslednji piktogram. Kaj vidite na sliki?
Oseba 4: Zgodbice za lahko noč.
Oseba 3: Ja se strinjam, zgodbe za lahko noč. Da otroci lažje zaspijo, da je veliko slikic.
Oseba 2: Kakšne uspavanke tudi mogoče. Brala sem Zvezdico zaspanko.
Oseba 1: Mogoče tudi kakšna o vesolju? Ker vidimo luno z zvezdico?
Vodja: Imate prav, so zgodbe ali zbirke zgodb za lahko noč. Bi mogoče kako spremenile piktogram?
Skupina: Ne.
Vodja: Potem pa kar na naslednji piktogram.
Oseba 1: Mogoče so to bolj poučne knjige?
Oseba 2: Ja … Ali pa bolj otroške poučne knjige.
Oseba 3: Poučne knjige za mlajše otroke.
Oseba 4: Da ni prezahtevno branje, da se otrok v zgodbi nekaj nauči.
Vodja: No, da vam povem, to je najtežji piktogram, ker ni povezan s temo knjige. To je piktogram knjižničarka
priporoča. To so knjige, ki vam jih priporoča vaša knjižničarka.
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Oseba 2: Jaz bi ga malo spremenila. Mogoče raje kakšno zvezdo?
Oseba 1: Jaz bi dala medaljo. Ta je preveč podoben soncu.
Oseba 3: Ali pa mogoče pokal?
Vodja: Zanimive ideje, bomo razmislili. Mi je pa všeč, da imate polno idej. Gremo kar na naslednji piktogram.
Oseba 1: Za glasbo mogoče? Noge spominjajo na osminke.
Oseba 2: Tragedija, naravna katastrofa. Nepitna voda, poplave.
Oseba 3: Mene spominja, da ta uči, kako morajo otroci delati z vodo. Po drugi strani pa bi lahko predstavljalo osebo, ki
se noče učiti, ali pa ima težave pri učenju.
Oseba 4: Ali so ti piktogrami tudi za učbenike?
Vodja: Ne, ti piktogrami so samo za knjige.
Oseba 4: Drugače sem pa tudi jaz mnenja, da to varuje naravo.
Vodja: No, pa stopimo korak nazaj. Komu so ti piktogrami namenjeni? Najmlajšim. S tem v mislih lahko še malo
pomislite o tem piktogramu?
Oseba 2: Prva misel, žalosten obraz.
Oseba 3: Solza.
Vodja: Torej, kakšne knjige bi to bile?
Skupina: Žalostne.
Oseba: Mogoče, da nekaj zgubiš in si žalosten.
Vodja: No, to so žalostne zgodbe. Veste, mlajši se še ne zavedajo ravno, da življenje ni najlepše. Zato imajo knjige kot so
Zakaj je kuža bolan ali Zakaj se starša ločujeta. Take knjige jim razložijo to žalostno stran življenja.
Oseba 1: Ja, zdaj pa je razumljivo. Mogoče bi bilo bolje, če bi bil žalosten obraz ali človeček.
Oseba 2: Ja, najprej sem pomislila na kapljico.
Oseba 3: Hecen izraz ima.
Oseba 4: Pa knjiga me zmede.
Vodja: Recimo, mlajši v prejšnjih skupinah so ugotovili takoj, da je to solzica. Je zelo zanimivo, kako se vaše
razmišljanje spremeni v nekaj letih. Pa gremo kar naprej. Kaj vidite na sliki?
Oseba 1: Pevski zbor, nekaj povezano z glasbo.
Oseba 2: Kakšne lahke pesmice, mogoče kaj z zborom.
Oseba 3: Mogoče pesmice z notami, da se jih otroci naučijo in pojejo.
Oseba 4: Enako.
Vodja: Imate prav, poezija ali zbirka poezij pesmic in verzov. Zdaj pa me zanima. Za starejše imamo kitaro, ki
predstavlja poezijo. Ali se vam zdi, da bi morali ta dva piktograma združiti?
Oseba 1: Ne, ker tisti je meni bolj razumljiv.
Oseba 2: Ta piktogram je za mlajše bolj razumljiv.
Oseba 3: Lahko bi nadomestil, oba sta podobna.
Vodja: Gremo kar na naslednji piktogram.
Oseba 4: Vidim prašička s piščančkom. Predstavljata živalske zgodbe, mogoče kaj povezano s kmetijo?
Oseba 3: Ja, živalske zgodbe. Takoj pomislim na kmetijo.
Oseba 2: Isto.
Oseba 1: Ja kakšne zgodbe o živalih, na podeželju.
Vodja: Sedaj pa preden razmišljamo naprej, vam želim pokazati še en piktogram. Kaj vidite?
Oseba 1: Kuža s tačko na knjigi. Ta mi predstavlja vse živali na splošno. Prejšnji mi predstavlja kmetijske živali, kuža pa
vse živali.
Oseba 2: Ja, isto.
Vodja: Dajmo še malo razmisliti. Se spomnite, ko ste bile mlajše in ste brale živalske zgodbe? In v nekaterih zgodbah so
nastopale lisice, ki so se sprehajale po gozdu in počele vragolije? V drugih zgodbah pa nastopa prašiček, ki ima službo, si
zgradi hišo in se sprehaja po parku ter spoznava prijatelje. Ali bi te zgodbe dale pod isti piktogram?
Skupina: Ja.
Vodja: Mi smo se odločili, da bomo te knjige ločili. Ker večina knjig za mlajše uporablja živali v glavnih vlogah. Ampak
sta v bistvu dva piktograma potrebna, da se te živali ločijo. Ker živali, ki hodijo v službo, je čisto nekaj drugega kot
živali, ki nabirajo hrano za čez zimo. Kaj pravite?
Oseba 2: Ja, v redu. Edino kuža bi bil lahko malo spremenjen. Da bi bil kako oblečen, da bi se res videlo, da je oseba.
Oseba 3:Lahko bi dal tudi obutega mačka, ki je zelo znan vsem otrokom. Vsi vejo, da čeprav je žival, je bolj človek kot
žival.
Vodja: Torej, da damo kužku kakšen klobuk? Ali metuljčka?
Oseba 2: Čeprav ne sme biti pa oblečen v kakšen poklic, da ne bodo otroci mislili, da predstavlja le ta poklic.
Vodja: Zelo zanimivo. Bom vzela na znanje. S temi novimi piktogrami smo prišli do konca. In ker nam je ostalo malo
časa, bi si ogledala še starejše piktograme do konca, če vas zanima.
Skupina: Ja.
Oseba 1: Vidim sonce, predstavlja mi … ne vem.
Oseba 2: Kakšen humor, veselje.
Oseba 3: Veselje, radost.
Oseba 4: Preproste zgodbe.
Vodja: Imate prav, res je humor. Poznate kakšno knjigo? No, gotovo ste jo brale pa se ne spomnite. Pa gremo kar naprej.
Oseba 4: Vidim detektiva, raziskovanje.
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Oseba 3: Se strinjam.
Oseba 2: Se strinjam.
Oseba 1: Ja, detektivski romani. Lahko tudi živalski detektivi, ker je tačka?
Vodja: Ja, so detektivke in kriminalke. Poznate kakšno detektivsko knjigo?
Oseba 3: Emil in detektiv.
Oseba 2: Naočnik in očalnik.
Vodja: Pa gremo kar naprej. Se bomo spomnili še kakšnih knjig.
Oseba 4: Film, povezano s filmi.
Oseba 3: Ja, isto. To je za filme.
Oseba 2: Ja, knjige, po katerih je posnet film.
Oseba 1: Isto.
Vodja: Mi znate kakšno povedati?
Skupina: Hobbit, Harry Potter, Anin ključ …
Vodja: Super. Pa pojdimo kar naprej.
Oseba 1: Drama.
Oseba 2: Drama.
Oseba 3: Gledališka drama.
Oseba 4: Ni veliko za ugibati.
Vodja: No, potem se pa niti ne bomo ustavljali. Gremo kar na naslednjega.
Oseba 1: Grozljivke.
Oseba 2: Ja, kakšni zombiji. To so grozljivke.
Oseba 3: Definitivno grozljivke.
Oseba 4: Ja ,grozljivke.
Vodja: Imate prav, res je grozljivka. Pa je dovolj grozen?
Skupina: Ja.
Vodja: Naslednji je …
Skupina: Znanstvena fantastika.
Oseba 1: Precej enostaven.
Oseba 4: Ja, se ne moreš zmotiti. Pač vesoljčki.
Oseba 3: In časovni stroji.
Vodja: Pa še zadnji, ki je ustvarjen le za to knjižnico.
Skupina: Čarovnice.
Vodja: No, super, prišli smo do konca. Sedaj pa samo še vprašanje. Ali imate idejo za kakšen dodaten žanr? Sem kakšen
žanr spustila?
Oseba 1: Ne, mislim, da ste kar vse vsebine zajeli.
Oseba 3: Ja, se strinjam.
Vodja: Pa še hitro, ve več hodite v bežigrajsko knjižnico kot v šolsko knjižnico. In tam imajo tudi piktograme. Kakšni
piktogrami so tam?
Oseba 1: Črno-beli.
Oseba 2: Ne tako podrobni. Ni ločeno na najmlajše in starejše.
Oseba 4: Vaši so bolj podrobni, bolj barviti.
Oseba 3: Pa dosti manj jih le, le 10.
Oseba 2: Ja, tukaj res vse zajema, tam pa čisto na splošno.
Vodja: Ali bi kakšen piktogram spremenile?
Skupina: Ne. Super so.
Oseba 4: Pa mogoče fantazije in znanstvene fantastike ne bi bilo potrebno ločevati. Za nas je to vse isto.
Vodja: No, zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje. Upam, da se še kaj vidimo v knjižnici.

4. Transkripcija 4. fokusne skupine
2 fanta, 2 x drugi razred
Vodja: Pozdravljeni, sem Tjaša in danes se bomo pogovarjali o piktogramih. Najprej pa vaju bom vprašala, ali vesta kaj
je to piktogram.
Oseba 1: Ja, to je slika, ki je na knjigi in ti pove, kaj je v knjigi.
Vodja: Pa je piktogram lahko še kje drugje, kakor samo na knjigah? Nad vrati se skriva en piktogram. To je znak za
izhod. Pa še en piktogram poznata. Vedno, ko greš čez cesto ga pogledata.
Skupina: Prehod za pešce.
Vodja: Tako je. Vsi ti znaki, ki nam nekaj povejo, so piktogrami. Piktograme pa najdemo tudi na knjigi.
Oseba 2: Pove nam, kaj se v knjigi dogaja.
Vodja: No, sedaj pa si bomo skupaj ogledali piktograme, vidva pa mi bosta povedala, kaj vidita na sliki, kakšne knjige
naj bi to predstavljalo ter ali sta kakšno tako knjigo že brala. Najprej si bomo ogledali starejše piktograme, ki so že dve
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leti v knjižnici. Kasneje pa si bomo ogledali še novejše, ki še niso na knjigah, in potrebujem vajino pomoč. Torej, kar
začnimo. Kaj vidiš na sliki?
Oseba 1: Vidim možička. Sem že bral tako knjigo. To je strip. Bral sem Tom in Jerry.
Oseba 2: Tudi jaz berem Toma in Jerrya, TinTina in Lakotnika, Zvitorepca in Garfielda.
Vodja: Pa pojdimo na malo težji piktogram.
Oseba 2: Vidim ladjo.
Vodja: Kakšnim knjigam bi to dal?
Oseba 2: Morske knjige. Mogoče pustolovske. Ker z ladjo potuješ.
Oseba 1: Ja, to je pustolovski piktogram.
Vodja: Imata prav. Pustolovski in popotniški piktogram. Sem spadajo tudi počitniške dogodivščine. Ali poznata kakšno
knjigo? No, saj je res za malo večje. Pa pojdimo kar na naslednjega.
Oseba 2: Vidim kitaro.
Oseba 1: Kitara brez strun!
Vodja: Oba imata prav. Ampak kaj bi lahko kitara predstavljala?
Oseba 2: Glasbo.
Vodja: Kaj še lahko bereš v knjižnici, pa ni glasba ampak je povezana z njo?
Oseba 1: Pesmi?
Vodja: Rečemo tudi poezija. To je sicer bolj za starejše. Pa pojdimo na enega zelo zanimivega.
Oseba 2: Vidim metulje in cvet.
Oseba 1: To so zgodbe o naravi. Pa o živalih.
Vodja: Tako. Zgodbe o živalih, rastlinah in ekologiji. Sem spadajo tudi basni in pripovedke. Ali vesta kaj so basni? To so
zgodbe, v katerih nastopajo živali in te nekaj naučijo. Vsaka basen te nekaj nauči.
Gremo naprej?
Oseba 2: Vidim sonček. Mogoče … da se vse dogaja podnevi?
Oseba 1: Sonce predstavlja humor. To je nekaj smešnega.
Vodja: Ali poznata kakšno smešno zgodbe? Ali so stripi, ki sta jih prej omenjala smešni?
Skupina: Ja.
Vodja: No, take knjižice tudi spadajo pod humor. Primer take knjige je tudi Viki Viking. Ko bosta malo starejša, si jo
lahko prebereta, sama pa bosta videla. Gremo kar naprej.
Oseba 2: Povečevalno steklo in stopinjo.
Oseba 1: To predstavlja detektiva. Ker je povečevalno steklo znak za detektivke.
Vodja: Imata prav. Res je detektivski in kriminalni piktogram. Ali poznata kakšno detektivko?
Skupina: Detektivka Zofija.
Vodja: Super knjigica. Gremo kar naprej. Sedaj pa en res malo težji. Kaj vidiš na sliki?
Oseba 2: Vidim zmaje. To so strašljive knjige.
Oseba 1: Vidim grozljivke.
Vodja: Res je strašljiv piktogram. Ampak mi mu rečemo fantazija. To je piktogram, ki vključuje zgodbe, ki se ne morejo
zgoditi v realnem življenju. Take fantastične zgodbe. Ali poznata kakšno knjigo? No, saj bosta do takih knjig še prišla.
Gremo kar naprej.
Oseba 2: Vidim smučarja. Predstavlja tekmovanje.
Oseba 1: Športne knjige.
Vodja: Ta piktogram opisuje šport. Sem spadajo vse športne dejavnosti, ne glede na to kakšen šport je. Ali poznata
kakšne športne knjige?
Oseba 1: Ja. Judo!
Vodja: Ampak ali je to zgodba ali poučna knjiga?
Oseba 1: Poučna knjiga.
Vodja: Poznata kakšno zgodbo? Tudi take zgodbe vas še čakajo. Ali bi mogoče kako spremenila piktogram?
Skupina: Ne.
Vodja: Pa gremo kar naprej na naslednji piktogram. Kaj vidiš na sliki?
Oseba 2: Vikinške knjige?
Oseba 1: Knjige o vitezih.
Vodja: To so vse zgodovinske knjige. Ta piktogram predstavlja tudi bibliografije. No, prišli smo na čisto nove
piktograme. Ti še niso na knjigah. Zato rabim vajino pomoč. Pogledala si bosta piktograme, mi povedala kaj vidita na
sliki, kaj vama to predstavlja in kakšnim knjigam bi dala ta piktogram.
Oseba 1: Vidim šolo. To so lahko šolske knjige. Pa dva fantka.
Oseba 2: Dva otroka, ki se igrata pred šolo.
Vodja: Kakšne knjige bi to lahko bile?
Oseba 2: Šolske knjige.
Oseba 1: Se strinjam, šolske knjige.
Vodja: To je piktogram vsakdanje življenje. Opisuje življenje otrok v šoli in v prostem času, danes in včasih. Vesele in
žalostne. Ali bi kako spremenila piktogram?
Skupina: Ne. Je zelo lep.
Vodja: Gremo na naslednjega.
Oseba 2: Luna.
Oseba 1: Luna, ki bi lahko bila pravljice za lahko noč.
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Vodja: Prav imata, res so pravljice za lahko noč. Ali poznata kakšne zgodbice?
Skupina: Ja.
Vodja: Bi kako spremenila?
Oseba 2: Ne.
Oseba 1: Ne.
Vodja: Gremo naprej.
Oseba 2: Ekološko. Ker poznam knjigo Kapljica in ji je čisto podobna.
Oseba 1: Tudi jaz vidim kapljico.
Vodja: Kaj pa je še take oblike?
Skupina: Dež? Solzica?
Vodja: Če je to solzica, kaj bi piktogram predstavljal?
Oseba 2: Žalost.
Vodja: In ta piktogram to predstavlja. To so žalostne zgodbe, ki so namenjene temu, da vam pokažejo žalostne strani
življenja. Ali bi kako spremenila piktogram?
Skupina: Ne. Je jasen.
Vodja: Gremo na naslednjega? Sedaj imam pa dva piktograma, ki sta si zelo sorodna. Pa si bomo najprej pogledali enega,
potem pa še drugega. To je prvi. Kaj vidiš?
Oseba 1: Nekaj veselega.
Oseba 2: Psa, ki bere knjigo.
Vodja: Kaj pa vidita na tem piktogramu?
Oseba 1: Piščančka in pujska.
Oseba 2: Isto, piščančka in pujska.
Vodja: Kaj bi ta dva piktograma predstavljala?
Oseba 1: S pujskom bi bila o prijateljstvu.
Oseba 2: Živali, ki so hecne.
Vodja: Imam še eno vprašanje. Te knjige na C-stopnji, ali obstajajo zgodbe, v katerih živali opravljajo dela ljudi? Ki
imajo hišo in vozijo avto.
Oseba 2: Ja.
Vodja: Izmed teh dveh piktogramov, kateri bi spadal k taki zgodbi?
Oseba 1: Kužek.
Vodja: Tako. In kužek predstavlja piktogram, ki opisuje živali, ki opravljajo dela ljudi. En primer je Muca copatarica.
Ker je mucka in popravlja in šiva copate, torej opravlja delo človeka. Drugi piktogram, ta pujsek, pa predstavlja živali, ki
se obnašajo kot živali. Recimo lisička, ki išče hrano v gozdu. Zdaj pa me zanima, ali bi kako spremenila piktogram. Bi
kaj dodala, da bi bil bolj jasen?
Oseba 1: Jaz ne bi nič spremenil.
Oseba 2: Zraven kužka bi morala biti narisana še hiška.
Vodja: Kaj pa piktogram s pujskom?
Oseba 1: Ni ne bi spremenil.
Vodja: Pa gremo na naslednjega.
Skupina: Pesmice!
Vodja: Pa se kaj razlikuje od kitare?
Oseba 2: Tukaj pojejo, tam pa ne.
Vodja: Torej, če pojejo, ali si kako pomagajo? Ali note pomagajo pri petju?
Oseba 1: Ja!
Vodja: Tako je. Ta piktogram predstavlja piktogram za pesmice, ki se jih lahko poje. Zraven so note ali CD. Pa bi ga
kako spremenila?
Skupina: Ne …
Vodja: No, pa pojdimo še na najtežji piktogram!
Oseba 1: To je knjižničarka priporoča.
Vodja: Kako pa to vesta?
Oseba 2: Ker smo se s knjižničarko pogovarjali o tem.
Vodja: No, potem pa res ni tako težak. Pa vama je všeč? Bi ga kako spremenila?
Oseba 2: Meni je fenomenalen.
Oseba 1: Tudi jaz ga ne bi spremenil.
Vodja: No, pa pojdimo na naslednjega. Čeprav tega pa verjetno ne poznata, tako da si ga bomo kar pogledali. To je
dramatika. Ali poznata te knjige?
Skupina: Ne.
Vodja: To so knjige, ki se jih lahko igra v gledališčih in kjer se ljudje samo pogovarjajo. Ko bosta starejša, jih bosta lahko
brala. Pa pojdimo kar na naslednjega.
Oseba 1: Vidim srce.
Oseba 2: Srce zalepljeno s salotejpom.
Vodja: No, ta je res bolj za punce. To so romantične zgodbe, kjer se vse vrti okoli ljubezni. Kar nadaljujemo.
Oseba 2: Vprašanje mogoče?
Vodja: Ja, to so problemi in vprašanja odraščanja. To je pa res za najstarejše, ki imajo svoje najstniške težave. Črn
vprašaj pomeni, da je za vse. Rdeč pomeni za punce, moder pa za fante. Naslednjega bosta pa gotovo poznala.
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Oseba 2: Pri filmu, da pokažeš začetek filma.
Oseba 1: Filmske knjige.
Vodja: To je res film in to so vse knjige, po katerih je posnet film ali risanka. Poznata kakšno knjigo?
Oseba 1: Frozen.
Vodja: Ja, Snežna kraljica je res najprej bila knjiga. Pa so jo kar precej priredili, ampak original pa je knjiga. Lepo
razmišljata. Gremo kar naprej?
Oseba 2: Jaz pa vem. Grozljivka!
Oseba 1: Ja, to je grozljivka. Zombijeva roka, pa črvički naokoli.
Vodja: Kaj je pa to na sliki?
Oseba 2: Letnica, da je umrl 1709.
Vodja: Ali je ta res najbolj strašen piktogram?
Skupina: Ja!
Vodja: Zdaj imamo pa samo še dva piktograma. Prvi je ustvarjen posebej za to knjižnico.
Oseba 2: Čarovnica.
Oseba 1: Čarovniški.
Vodja: Res je. Samo vi imate čarovniški kotiček. Zdaj pa še zadnji piktogram.
Oseba 2: Vesoljske.
Oseba 1: Vesoljske. Znanstvena fantastika.
Vodja: Res je. Kako lepo sta jih prepoznala. Sedaj pa samo še eno vprašanje. Ali imata idejo za kakšen piktogram?
Oseba 1: Geografija.
Vodja: Ampak to bolj spada pod poučno literaturo. In tam so zbrane vse take knjige in jih ne bomo označili s
piktogramom. Hvala za vajino sodelovanje. Upam, da ste se zabavala in da se vidimo še kaj v knjižnici.

5. Transkripcija 5. fokusne skupine
1 fant, 1 punčka, 1 x drugi razred, 1 x tretji razred
Vodja: Pozdravljeni, sem Tjaša in danes se bomo pogovarjali o piktogramih. Najprej pa vaju bom vprašala, ali vesta kaj
je to piktogram.
Oseba 1: Piktogram je sličica, ki pove, kakšna bo knjiga.
Oseba 2: Piktogram nam pokaže, ali je knjiga strip ali ni.
Vodja: Ali poznamo še kakšne druge piktograme? Ali je v knjižnici kakšen piktogram, ki ni povezan s knjigami? Eden se
skriva nad vrati. Kaj nam ta piktogram pove?
Oseba 1: Pove nam, kam moraš iti, če se kaj zgodi.
Vodja: Tudi vsi prometni znaki so piktogrami. Piktogrami so znaki, ki nekaj povejo in nekateri so univerzalni, so znani
po celem svetu – primer je znak STOP, nekateri pa so značilni le za določene stvari. Danes se bomo osredotočili na
knjižne piktograme, ki jih imate v knjižnici. Jaz imam pripravljene piktograme, ve pa mi boste povedale, kaj vidite na
sliki, katero temo bi to lahko predstavljalo ter ali ste že brale kakšno knjigo na to temo. Ko si bomo ogledale nekaj bolj
znanih piktogramov, bodo sledili novi piktogrami, ki še niso na knjigah in so namenjeni najmlajšim v knjižnici. Kar
gremo na piktograme?
Oseba 1: To je piktogram za stripe. In jaz sem že prebral Garfielda s takim piktogramom.
Oseba 2: To je za strip. Knjiga v slikah.
Vodja: Imata prav, to so stripi. Gremo naprej.
Oseba 2: Vidim jadrnico. Dala bi knjigam na morju.
Oseba 1: Jaz bi dal pa tistim, ki ti pokažejo, kakšne jadrnice obstajajo. Da te poučijo, kako je treba delati na jadrnici.
Vodja: No, mi smo ta piktogram dali pustolovskim zgodbam. Take knjige, ko nekdo nekaj raziskuje, se dogajajo
dogodivščine ali potovanja. Gremo kar naprej. Kaj vidiš na sliki?
Oseba 1: Glasbene knjige. Za inštrumente.
Oseba 2: Da v knjigi tudi pojejo. In da igrajo na inštrumente.
Vodja: No, to je poezija. To so knjigice, v katerih so napisane pesmice. Gremo kar naprej?
Oseba 2: Dva metuljčka in rožo. Zgodbe o živalih in naravi.
Oseba 1: Zgodbe o tem, kakšne so rastline in živali, kako poimenujemo različne dele rastlin in živali.
Vodja: V bistvu to so zgodbe o živalih, rastlinstvu in ekologiji. To so tudi basni in pripovedke. To niso take, ki ti povejo,
kako izgleda nek kuža. To so zgodbice, v katerih nastopajo živali, ali pa se zgodi kaj groznega v gozdu, kakšen požar.
Gremo kar na naslednjega?
Oseba 1: Vidim sonce. Spominja me na smajlija. Za vesele knjige. Srečne.
Oseba 2: Za smešne in zabavne.
Vodja: To je humor. To je za smešne knjige, katerih namen je osebo nasmejati.
Oseba 1: Garfield. Ampak a ni to strip?
Vodja: Ja, nekatere knjige imajo lahko dva piktograma. Garfield je strip in humor. Gremo kar na naslednjega.
Oseba 1: Detektivske, raziskovalne.
Oseba 2: Detektivke.
Vodja: Imata prav, sta zelo hitra. Ali poznata kakšno detektivko?
Oseba 2: Jaz sem brala detektivko Zofijo.
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Vodja: Tale detektivka je pa zelo brana. No, pa pojdimo kar naprej. Kaj vidiš?
Oseba 2: Pošast. Zmaja s tremi glavami.
Oseba 1: Take strašne knjige. Za take nevarne in divje, napete knjige.
Vodja: To so fantazijske knjige. To so knjige, ki se ne morejo zgoditi v resničnem svetu. Knjige s čarovnijo ali
legendami. Poznata kakšno tako?
Oseba 2: Lov na pošasti.
Vodja: Tako je. Lov na pošasti je fantazija. Pa si poglejmo naslednjega.
Oseba 2: Športne knjige?
Oseba 1: Zimska športna oprema.
Vodja: Te knjige so športne knjige. Pod ta piktogram spadajo vse knjige s športno tematiko. Tudi balet ali nogomet. Ali
bi ga kako spremenila? Ne? Pa pojdimo naprej.
Oseba 1: Za zgradbe, kako so zgrajene. Za predmete.
Oseba 2: Srednji vek, preteklost.
Vodja: To so zgodovinske knjige, ki opisujejo med drugim kakšno življenje vitezov. To so knjige, ki se največkrat
dogajajo dolgo nazaj. No, sedaj pa rabim vajino pomoč pri piktogramih na C-stopnji. Ti piktogrami, ki so namenjeni
najmlajšim. Ti piktogrami še niso na knjigah in potrebujem vajino mnenje, ali se vama zdijo primerni za uporabo. Začnita
z opisom piktograma, kaj vama ta piktogram predstavlja ter kakšnim knjigam bi dala ta piktogram. Povejta tudi, ali bi ga
kako spremenila.
Oseba 1: Vidim šolo, fantka z zmajem in fantka, ki rolka. Ta piktogram bi dal šolskim, deževnim, sončnim, športnim
knjigam.
Oseba 2: Vidim šolo, dva otroka, sonček in oblak. Ta piktogram bi dala otroškim knjigam.
Vodja: No, mi smo dali ta piktogram knjigam, ki opisujejo vsakdanje življenje otrok, v šoli in doma, življenje danes in
včasih. Ampak v prejšnjih pogovorih so nam učenci povedali, da bi piktogram malo spremenili. Zato imam danes s sabo
popravljeno verzijo. Si jo želita ogledati?
Skupina: Da.
Vodja: No, spremenili smo streho, ker je zvonec preveč spominjal na cerkev. Kateri vama je bolj všeč?
Skupina: Oba sta super. Vseeno je, kateri piktogram je na knjigi.
Vodja: No, smo pa isti piktogram dali na nalepke. Si lahko še ogledata nalepke in mi povesta svoje mnenje?
Oseba 1: Še vedno je vseeno.
Oseba 2: Meni so bolj všeč novejše nalepke, ker so bolj jasne.
Vodja: No, pa pojdimo na naslednji piktogram. Kaj vidita?
Oseba 2: Za lahko noč.
Oseba 1: Lahkonočne, vesoljske.
Vodja: No, mi smo ta piktogram namenili zgodbam ali zbirkam zgodb za lahko noč. Primerne so za vso družino. Bi kako
spremenila? No, potem pa kar veselo na naslednjega.
Oseba 2: Kapljica. Spominja me na žalostne zgodbe.
Oseba 1: Na album, žalost, malo tudi na dež. Dal bi deževnim žalostnim knjigam.
Vodja: To so žalostne zgodbe, take, ki te lahko pripravijo v jok. Te so take, ki razložijo, zakaj je dedek bolan, ali zakaj je
kuža umrl. Bi ga kako spremenili? Potem pa kar dalje.
Oseba 2: Vidim kužka s knjigico. To so živalske zgodbe.
Oseba 1: Živalske, vesele, da jih veliko radi berejo.
Vodja: To so zgodbe o živalih, ki počnejo človeške stvari. Recimo, kuža res ne more brati knjigice. Ali poznate kakšno
zgodbo, kjer živali počnejo stvari, ki jih po navadi počnejo ljudje?
Oseba 1: Garfield včasih stori kakšno človeško navado.
Vodja: No, sedaj pa vama bom pokazala še en podoben piktogram.
Oseba 1: Isto živalske, ki ti povejo, koliko se imajo rade. Nasmejane.
Oseba 2: Isto živalske.
Vodja: Kaj pa je razlika med pikogramoma?
Oseba 2: Pri drugem sta dve živali in nobene knjige. Ne počneta nič človeškega.
Vodja: Torej ta piktogram, ki prikazuje navadno življenje živali. Se pravi lisička, ki išče zajčke po gozdu. Imeli smo še
idejo, da bi kužka kako oblekli. Da bi res izgledal kot oseba. Kakšna ideja?
Oseba 1: Kravata?
Oseba 2: Rokavičke.
Vodja: Hvala za ideje. Pa pojdimo sedaj kar na naslednjega.
Oseba 1: Za glasbo, pesmi.
Oseba 2: Otroške pesmi.
Vodja: Ja, to so piktogram poezija, pesmic in verzov. To so te knjigice s pesmicami, ki imajo zraven tudi note, da jih
lahko otroci prepevajo. To so te pesmice za najmlajše. Ali je jasen?
Skupina: Ja.
Vodja: No, pa pojdimo na najtežji novi piktogram.
Oseba 2: Vidim učiteljico. Mislim, da je knjižničarka priporoča.
Oseba 1: Bralni piktogram, predmetni, smejalni. Za tisto knjigo, ki je zelo brana.
Vodja: To je res knjižničarka priporoča. Knjige s tem piktogramom vam knjižničarka svetuje, da jih preberete. Da so res
tako dobre in zanimive. Ali sta že videla kakšno knjigo s tem piktogramom?
Skupina: Ne.
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Vodja: No, sedaj imamo pa samo še nekaj starih piktogramov.
Oseba 1: Vesoljske knjige.
Oseba 2: Vesoljske knjige.
Vodja: Imata skoraj prav. To je znanstvena fantastika. Ampak sta še malo premajhna za to. Gremo kar naprej. Kaj vidita?
Oseba 1: Čarovništvo.
Oseba 2: Čarovnice.
Skupina: Winnie.
Vodja: Ja, Winnie je zelo znana čarovnica. Samo v tej šoli imate čarovniški piktogram, ker imate samo vi čarovniški
kotiček. Sedaj pa gremo kar naprej.
Oseba 2: Pogreb? Grozljivke mogoče?
Oseba 1: Zombi roka. Mrtvaške knjige.
Vodja: To so res grozljivke. Sem spadajo vsa dela, katerih namen je prestrašiti bralca. Pa pojdimo kar naprej.
Oseba 2: Da so posneli to knjigo.
Oseba 1: Da je ta zgodba tudi na CD-ju, DVD-ju in jo lahko gledaš.
Vodja: To je res. Ta piktogram pomeni, da je po tej knjigi posnet ali film, risanka ali serija.
Skupina: Čarovnica Lili.
Vodja: To je res. Lili je risanka. No, naslednjega piktograma pa res ne bosta vedla, ker je problem odraščanja. Ta
piktogram si lahko pogledata, ko bosta malo starejša. No, tudi ta piktogram je za malo starejše, ampak mi vseeno povejta,
kaj vidita.
Oseba 1: Da ti je nekdo zlomil srce.
Oseba 2: Ljubezenske zgodbe.
Vodja: Imata prav. To so res ljubezenske zgodbe. Naslednji?
Oseba 2: Lutkovne.
Oseba 1: Žalostne in vesele.
Vodja: Temu smo me rekle dramatične zgodbe, ki se jih lahko igra. Bolj se pogovarjajo. No, prišli smo s piktogrami do
konca. Tako da imam samo še vprašanje. Ali smo kakšno temo pozabili? Ali nam kakšen piktogram manjka?
Skupina: Ne.
Vodja: Ali bi kakšen piktogram spremenil?
Skupina: Ne.
Oseba 2: Super so.
Vodja: Potem se vama pa zahvaljujem za vajino sodelovanje in upam, da se še kaj vidimo v knjižnici.
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Izjava o avtorstvu

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.

Tjaša Jevnikar

V Ljubljani, 5.10.2015

