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Abstract

In the diploma thesis, we have explored a variety of reading strategies and reading techniques in
relation to literacy and its new manifestations of the medium as a carrier of information. We have
focused on secondary school population, which must for the successful acquisition of knowledge and
skills for lifelong learning be familiar with the various reading skills and various forms of literacy. We
have explored the impact of reading skills on academic performance, learning and memorizing and
neurological, physiological and sociological knowledge about reading. Represented are examples of
library skills lessons in secondary school. We have used the descriptive research method. Expected
results of the implementation of the findings of a thesis in school work in group and individual work
with the users of school libraries in high school through didactic teaching with the library such as team
and cross-curricular links, project work, library information and knowledge and reference conversation
and introducing the results of the skills and knowledge needed for use new literacy in practice.
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1 UVOD
V magistrskem delu bomo raziskovali različne bralne strategije in tehnike branja v povezavi s
pismenostjo in njenimi novimi pojavnimi oblikami glede na medij kot nosilec informacij ter
njihov pomen za šolski prostor in dinamiko njegovega spreminjanja.
Znanost ugotavlja, da smo danes pri branju skoraj že izgubili sposobnost obdržati pozornost
za več kot nekaj minut, o prebranem razmisliti, si zapomniti vsebino ali si celo ustvariti
mnenje o prebranem. Ob dolgoletnem proučevanju vpliva branja na delovanje možganov,
mišljenje in učenje nastajajo vedno nove teorije, v zadnjem času tudi predvsem o tem, kako na
omenjene procese vpliva uporaba interneta in medijska prenasičenost ob preobilici podatkov
in zaznav njegovih uporabnikov. Vedno več razlogov kaže na upravičenost vprašanja, ali so
možgani novodobnega človeka na meji tega, kar smo sposobni predelati. Pot do natančnega
odgovora je še dolga, saj je znanost šele na začetku raziskovanja možganov in tako tudi
raziskovanja vpliva raznovrstnega branja, torej tudi internetnega, na njihovo delovanje.
Novejše raziskave temeljijo na raziskovanju možganov kot celote in ne več le na raziskovanju
njihovih posameznih centrov, na njihovi plastičnosti ter na ugotovitvah o pomenu možganskih
aktivnosti za njihovo delovanje. K premišljevanju o tem, kako pomembno je, koliko, kaj in
kako beremo ter kako to razumemo in uporabimo, nas lahko spodbudi misel Trevorja
Haywooda (2007) ko pravi, da če smo fizično to, kar použijemo, potem smo mentalno
verjetno skupek informacij, ki smo jih prejeli.
Dostopnost informacij in bralni slog sta pogojena z najrazličnejšimi dejavniki, kot so
zgodovinsko obdobje, družbeni in socialni položaj posameznika, v današnjem razvitem svetu
pa sta pomembna predvsem fokus – definiran cilj in samomotivacija uporabnikov, za uspešno
učenje pa tudi usvojene spretnosti in veščine učenja učenja in vseživljenjskega učenja, ki jih
posameznik uporablja pri branju. Razvoj knjižnic, katalogov, indeksov in enciklopedij, tako
klasičnih kakor tudi digitalnih, človeku omogoča želene podatke najti v vse krajšem času.
Naraščanje informacij in informiranosti, vse do današnjih internetnih in komunikacijskih
možnosti pa je prineslo njihovim uporabnikom tudi veliko težav. Zaradi preobilice informacij
nastajajo informacijski šumi, nepreglednost in neobvladljivost sveta informacij. Informacije
so hitreje in lažje dostopne, težko pa je oblikovati jasne kriterije za ocenjevanje njihove
verodostojnosti, pomembnosti in natančnosti (pov. po Bela knjiga, 2011).
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Ob vseh sistemih razvrščanja in indeksiranju podatkov pa za njihovo uporabo še vedno
potrebujemo osnovno bralno spretnost. Predpostavljamo lahko, da v sodobnem svetu, glede
na namen branja,

potrebujemo spretnosti, ki jih nudijo različne tehnike branja, kot sta

scanning2 in skimming3, ki nam pomagata izluščiti bistvo vsebine. V trenutku, ko z omenjeno
tehniko bralec najde želene podatke, pa bi moral biti sposoben uporabiti tehniko analitičnega,
poglobljenega branja, da bi bil sposoben prebrano tudi razumeti, si zapomniti in ustrezno
uporabiti. To opažamo tudi pri vsakodnevnem delu z dijaki, pri poučevanju, učenju in ko
razrešujejo svoje informacijske probleme v skladu z zahtevami srednješolskega izobraževanja
gimnazijske usmeritve, zato se bomo pri raziskovanju v nalogi osredotočili na srednješolsko
populacijo, ki mora za uspešno pridobivanje znanja in veščin za vseživljenjsko učenje poznati
različne bralne spretnosti in raznovrstne oblike pismenosti. Raziskovali bomo vpliv bralnih
spretnosti na učni uspeh in učenje ter nevrološka, fiziološka in sociološka spoznanja o branju.
Ob tem pa moramo poudariti, da smisel izobraževanja ni le prenos informacij, ampak tudi
prenos pomena, vrednost pridobljenega znanja pa je odvisna od njegove uporabe. Ta misel na
nek način povzema vlogo sodobnih načinov poučevanja in pridobivanja spretnosti
vseživljenjskega učenja. V nalogi nas bo še posebej zanimala vloga šolske knjižnice in
šolskega knjižničarja v izobraževalnem procesu, pri spodbujanju branja, njegovem
ozaveščanju ter razvijanju bralnih tehnik in strategij v luči najnovejših spoznanj spreminjanja
naše besedilne zavesti v tako imenovanem digitalnem redu znanja (Weel, 2014), ko do sedaj
osrednjo komunikacijsko tehnologijo – knjigo vse bolj izpodrivajo digitalne tehnologije ali pa
koeksistirajo z njo.

1.1 OPIS PROBLEMATIKE
V magistrskem delu bomo raziskovali fenomen branja, teorijo pismenosti in možgansko
procesiranje podatkov v kontekstu današnje vseobsegajoče digitalizacije. Ob analizi tuje in
slovenske znanstvene literature z različnih znanstvenih področij bomo proučevali izsledke in
spoznanja o bralnih strategijah in novih pismenostih, potrebnih za pridobivanje znanja ter
usvajanje spretnosti in veščin učenja učenja, ki ga, v času šolanja, pomaga gimnazijskim
dijakom razvijati tudi šolski knjižničar. Kadar je v nalogi zapisan pojem branje, ga je

Je branje, ki je primerno za iskanje specifičnih informacij in ključnih besed ter za preverjanje ustreznosti
teksta, uporablja se tudi izraz skeniranje.
3
Branje, namenjeno iskanju glavnih idej v tekstu.
2
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potrebno razumeti v najširšem smislu – branje različnih sporočil (pisnih, slikovnih in
multimedijskih) na različnih nosilcih (na papirju, v elektronski ali kakšni drugi obliki), razen
kadar je eksplicitno navedeno drugače.

1.2 OZADJE
Tematiki branje in pismenost je mogoče raziskovati na zelo različne načine. V pričujočem
delu bomo skušali raziskati fenomen branja v najširšem smislu, tako kot ga pojmuje sodobna
znanost,

predvsem v povezavi z novimi pismenostmi. Pri tem pa ne bomo podrobno

obravnavali zakonitosti bralnega procesa v klasičnem smislu, saj to pomembno področje
presega predmet našega raziskovanja.

Ob prvih raziskovalnih korakih se je zdelo, da je zelo malo dostopne strokovne literature na
obravnavano temo. Ob potopitvi vanjo pa je zaznati nepregledno množico literature, ki bi bila
vredna pozornosti, da bi dobili celovitejši vpogled v nadvse aktualno temo. S svojim
raziskovanjem bomo preučili le nekatere detajle, izsledke pa uporabili pri vsakodnevnem
delu v šolski knjižnici z željo prispevati k razvoju bibliotekarske stroke, pedagoške stroke in
še posebej k razvoju šolskega knjižničarstva4.

1.3 NAMEN
Med raziskovanjem bomo raziskovali bralni proces ter primerjali nekatere značilnosti in
zakonitosti klasičnih in sodobnih nosilcev sporočil, fenomen spleta 2.0 in 3.0 ter skušali
raziskati bralne in učne sloge današnje generacije srednješolcev v luči uvajanja e-učenja s
pomočjo e-gradiv. Posebno pozornost bomo posvetili slovenskim gimnazijcem. Še posebej
nas bosta zanimali globalna bralna pismenost in pismenost nasploh ter učinki branja na
delovanje možganov.

Čeprav je magistrsko delo zasnovano teoretično, so podane tudi ugotovitve in primeri iz prakse, ki se je razvila
v šolski knjižnici Gimnazije Ptuj, kjer je avtorica zaposlena. Vključeni primeri so prikaz ene izmed možnih
oblik povezave teoretičnih izhodišč in znanstvenih izsledkov s prakso in eden izmed načinov izvajanja vsebin
knjižnično informacijskega znanja v gimnazijski usmeritvi, predvsem v povezavi z bralnimi strategijami in
novimi pismenostmi.
4
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1.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V magistrskem delu bomo iskali odgovore na raziskovalna vprašanja, kot so:
1. Kako je dostopnost podatkov povezana s spretnostjo branja?
2. Katere so bralne značilnosti in zakonitosti klasičnih in sodobnih nosilcev sporočil?
3. Kako delujejo možgani v procesu branja in kakšen je vpliv bralnih spretnosti na
mišljenje, učenje in pomnjenje v kontekstu najnovejših nevroloških, fizioloških in
socioloških spoznanj o branju?
4. Kako brati različne medije?
5. Kakšna je vloga šolskega knjižničarja pri spodbujanju in razvijanju bralnih zmožnosti
in pri učenju učenja dijakov v slovenskem gimnazijskem izobraževalnem programu?

1.5 POMEN

Odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja so pomembni iz več razlogov. V smislu
spodbujanja in razvijanja bralne pismenosti dijakov na sploh ter kot prispevek k strokovni
rasti šolskih knjižničarjev in njihovih sodelavcev ob uresničevanju poslanstva pedagoškega
poklica. Pričakovana uporaba rezultatov je uvajanje izsledkov magistrskega dela v šolsko
prakso:


pri skupinskem in individualnem delu z uporabniki šolske knjižnice skozi didaktiko
poučevanja s knjižnico (timske in medpredmetne povezave ter projektno delo) – pri
knjižnično informacijskem znanju (v nadaljevanju KIZ),



pri referenčnem pogovoru z uporabniki knjižnice ter



pri razvijanju znanja in spretnosti, potrebnih za uporabo novih pismenosti v praksi.

1.6 NARAVA RAZISKAVE

Magistrsko delo je teoretično, oblikovano na osnovi študija literature kot temeljnega
inštrumenta zbiranja podatkov ter proučevanja povezave teorije in prakse šolske knjižnice v
gimnazijskem programu. Med raziskovanjem smo uporabili podatke, pridobljene s
komparativno metodo in z deskriptivno analizo tuje in slovenske literature, z namenom
predstaviti temeljne pojme bralnih strategij v povezavi z novimi pismenostmi, upoštevaje
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nekatera najnovejša dognanja o delovanju možganov. Z izbranima metodama bomo primerjali
dejstva, procese, odnose, strukture, določali njihove podobnosti in razlike ter analizirali,
vrednotili in interpretirali pridobljene podatke, spoznali njihovo bistvo in prišli do novih
spoznanj o zastavljenih raziskovalnih vprašanjih in tako izpeljali temeljne ugotovitve.
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BRANJE IN BRALNE STRATEGIJE

Predstavljenih bo nekaj teoretičnih osnov in nekatera dosedanja znanstvena dognanja s
področja branja, bralnih strategij in vlogi možganov pri tem.

2.1 NEVROLOŠKA, FIZIOLOŠKA IN SOCIOLOŠKA SPOZNANJA O BRANJU
Čeprav se je po Grosmanovi (2006) branja mogoče naučiti le z branjem, pa nikakor ne gre le
za veščino, ki se je da priučiti le z dovolj vaje in vztrajnosti. V veliki meri je sposobnost
posameznika za branje, ob vsej spodbudi domačega okolja, spodbujanja branja v šoli, vseh
mednarodnih in nacionalnih strategijah za razvoj branja in samomotivaciji posameznika,
pogojena tudi z delovanjem njegovih možganov ter njihovimi fiziološkimi, nevrološkimi in
genetskimi danostmi. Na delovanje posameznikovih možganov vpliva njegov življenjski slog,
vsakodnevne navade, poklic, ki ga opravlja, čustvovanje in ne nazadnje hrana, ki jo zaužije.
Na delovanje možganov pa seveda vpliva tudi branje, tako linearno iz klasičnih pisnih virov,
kakor tudi digitalno branje pri uporabi sodobnih nosilcev informacij in interneta. Nevronske
povezave za branje ne nastanejo ob rojstvu, ampak se oblikujejo kasneje na podlagi
nevronskih mrež za druge sposobnosti. Pri učenju branja in pisnja gre za prepoznavanje in
zapis črk na osnovi kombinacije ravnih črt, krožnih linij in njihovih usmeritev v celotni
prostor na papirju. Pri branju bralčevi možgani dobesedno potujejo skozi obrise črk.
Ugotovljeno je bilo, da se na primer pri petletnikih te nevronske povezave vzpostavljajo pri
pisanju na roko in ne pri tipkanju črk na tipkovnico računalnika. Ta fizična izkušnja pisanja
torej spodbuja tvorjenje nevronskih mrež (James in Atwood v Pečjak, 2015). Možgani pri
obdelavi posameznih črk kot fizičnih objektov zaznavajo besedilo celostno kot neke vrste
fizično pokrajino, oziroma relief. Pri branju pa si ustvarjamo miselno predstavo besedila.
Čeprav še ni jasno, kako se ta mentalna predstava oblikuje, jo nekateri raziskovalci primerjajo
z oblikovanjem mentalne slike določene pokrajine po vzoru hribov in dolin ali miselnih
predstav notranjih prostorov, kot so na primer prostori v hiši (pov. po Pečjak, 2015).

2.1.1 Mrežne teorije in plastičnost možganov
Nevroznanost je multidisciplinarna veda, ki obstaja šele petdeset let. To predvsem v zadnjem
času hitro razvijajoče se znanstveno področje je nastalo s kombinacijo znanj iz biologije,
psihologije in kemije. V času daljšanja življenjske dobe prebivalstva, ki smo ji priča, in z njo
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povezanih bolezni možganov pa postaja njena vloga še pomembnejša. Vsako leto, tretji teden
v marcu, po celem svetu tradicionalno poteka Teden možganov, mednarodna akcija
ozaveščanja in izobraževanja o nevroznanstvenih vsebinah in pomembnosti raziskovanja tega
področja. V Sloveniji to dejavnost organizira Sinapsa, slovensko društvo za nevroznanost.
Znano je, da je naša kognicija, od vidne do slušne zaznave, pozornosti, mišljenja,
koncentracije, učenja in reševanja problemov, delo možganov. Naša hrepenenja, strahovi,
smisel za humor, ideje, poezija, nežnosti – vse izvira iz tega organa. Če se spremeni, se
spremenimo tudi mi (Štaudohar, 2014). Z raziskovanjem delovanja možganov pri umskih –
mentalnih procesih se ukvarja kognitivna nevroznanost. Danes pa postaja nevroznanost za
vzgojo in poučevanje to, kar je biologija za medicino ali recimo fizika za arhitekturo
(Bregant, 2015).
O možganih vemo tako malo (Kavčič5 v Zalokar, 2014), ker so najbolj zapleten človeški
organ in sistem v celotnem okolju. Možgane lahko primerjamo le z vesoljem. V mm³
možganske sivine, ki je zunanji del možganov, obstaja do milijon nevronov – celic, ki
vsebujejo celoten človeški genom (Štaudohar, 2014). Vsak nevron pa ima od 1000 do 20.000
sinaps, obročkov, kjer se po dva nevrona stikata in izmenjata informacije. Nevron ima stike z
drugimi nevroni, dinamičnost pa se še poveča, ker nekatere sinapse nastajajo, druge pa
propadajo. Človeški možgani se s staranjem zmanjšujejo. Od 20. do 90. leta se zmanjšajo za
10 odstotkov. Z raziskovanjem pa je tudi že dognano, da se tudi starejši možgani lahko
obnavljajo, kakor tudi to, da njihovo zmanjševanje upočasni dinamično življenje, fizično
gibanje6 (predvsem na svežem zraku, ker so možgani občutljiv organ glede porabe kisika, saj
ga pri človeku za svoje delovanje porabijo 20 odstotkov), uravnotežena prehrana, socialni
stiki in veliko umske telovadbe, kot je branje, reševanje križank, sudokuja, obiskovanje kina,
predavanj, kakovostnega gledanja televizije in kakovostnega pogovora, torej zdrav življenjski
slog z dejavnostmi, pri katerih so potrebni koncentracija, spomin, sluh in vid. Kognitivna
rezerva sta izobrazba in vseživljenjska uporaba možganov. Možganom pa škoduje
samotarstvo, izločanje iz družbe in neaktivnost, dejavniki tveganja so tudi povečana teža,
Profesor dr. Vojko Kavčič je docent, raziskovalec na gerontološkem inštitutu univerze Wayn v Detroitu ZDA
in je raziskovalec zgodnjega odkrivanja demence in kognitivnega staranja. Njegovo raziskovalno področje je
zgodnja diagnostika ter razvijanje inštrumentov za merjenje upada človekovih umskih sposobnosti (Zalokar,
2014).
6
Pomembna je intenzivnost in da dejavnost dovolj dolgo traja. Primerna je vsaka, pri kateri se utrip poveča na
več kot 120 udarcev na minuto in ugodno vpliva na krvožilni sistem, kot to dosežemo pri ponavljajočih kratkih
sprintih ali daljšem teku (Doupona, 2014).
5
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krvni pritisk in poškodbe glave (Zalokar, 2014). Po podatki znanstvenih in strokovnih revij
ima šest do deset odstotkov starejših od 65 let demenco, med njimi so tudi zelo aktivni
posamezniki in celo Nobelovi nagrajenci.
Za dobro možgansko kondicijo, kot pravi Blaž Koritnik7 (v Bošnjak, 2014), je zelo
pomembno tudi kakovostno spanje. Glede spanja postaja vse bolj jasno, kako prispeva k
učinkovitejšemu odstranjevanju potencialno nevrotoksičnih molekul iz možganov ter njegovi
boljši obnovi, potrebni za vsakdanje dejavnosti.

Količina spanja naj bi bila prilagojena

fiziološkim potrebam posameznika, brez motenj zaradi svetlobnega onesnaževanja in drugih
motilcev.

Razvoj

računalniških

programov,

računalniške

tehnologije

in

omogoča

interneta

nevroznanstvenikom odkrivanje vedno novih skrivnosti o delovanju možganov. Med drugim
tudi o nevronskih poteh in o plastičnosti možganov. Glavne dele možganov povezuje
približno

160.000

vlaken,

imenovanih

kilometrov
bela

možganovina. Posnetek razkriva
mrežo

nevronskih

prikazujejo

potek

poti,

ki

osnovnih

kognitivnih funkcij. Rožnati snopi
prenašajo signale, pomembne za
jezik, vijolični pa predstavljajo
področje v možganih, ki usklajuje
govor.
Fotografija 1: Zemljevid nevronskih poti (Zimmer, 2014)

Raziskovalci v mednarodnem projektu Človeški konektom (Human Connectome Project)
želijo sestaviti tako imenovan zemljevid povezav nevronov v naših možganih – konekcijsko
matriko človeških možganov in ugotoviti, kako konektomi med seboj komunicirajo. Pri svojih
raziskavah uporabljajo difuzijsko tenzorsko slikanje in funkcijsko magnetno resonančno
slikanje za ugotavljanje zgradbe in delovanja možganov, kar omogoča opazovanje različnih
omrežij in rekonstrukcijo poteka povezav v možganih.

Nevrolog dr. Blaž Koritnik je zaposlen na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Na Medicinski
fakulteti v Ljubljani poučuje nevrologijo. Je predsednik SiNAPSE, Slovenskega društva za nevroznanost. (Knavs, 2014).
7
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Fotografija 2: Miselni stroj – mapiranje možganov (Explore, 2014)

Pridobljene podatke analizirajo s pomočjo mrežne teorije. Kar pa ni tako preprosto, saj naj bi
po dosedanjih raziskavah možgani imeli okoli
100 milijard nevronov, ki skozi sinapse z
ostalimi nevroni tvorijo 1015 povezav, katerih
skupna dolžina je okoli 200.000 kilometrov.
V petletnem projektu, ki se je pričel 2010,
bodo proučili zgradbo in delovanje možganov
1200 zdravih ljudi, dvojčkov in sorojencev iz
300 družin8. Podatki o možganih, zbrani v
tem

obsežnem

in

dragem

projektu

in

metodologija dela bodo na voljo tudi drugim
raziskovalcem.
Fotografija 3: Primer človeškega konektoma9 (The Human, 2014)

Za tovrstne raziskave so potrebna primerna tehnična oprema, usposobljeni strokovnjaki ter
ustrezni programi in vse pogosteje internetna povezanost raziskovalcev. Primer takšnega
sodelovanja znanstvenikov pri skupnem raziskovanju, ki zaradi svojega obsega in potrebne
Primer oblikovanje konekcijske matrike človeških možganov na primeru 3D zemljevida, ki prikazuje
procesiranje vizualnih informacij, ponazarja predstavitveni video How brain see, dostopen na:
http://www.nature.com/nature/journal/v500/n7461/full/nature12450.html#videos.
9
Nevroznanstveniki s pomočjo kartiranja izdelajo zemljevid mrežnih povezav v možganih, imenovanih človeški
konektom (Bošnjak, 2014).
8
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palete znanstvenikov brez svetovnega spleta ne bi bil mogoč, sta evropski projekt Človeški
možgani (Human Brain Project) imenovan tudi Blue Brain Project10, pri katerem sodeluje
1000 znanstvenikov, ki s superračunalniki razvijajo simulacijo možganov, katerega končni
cilj je izgradnja sintetičnih oziroma virtualnih možganov in ameriška iniciativa Možgani
(BRAIN Initiative), ki kartira aktivnost vsakega posameznega nevrona v njih.
Za opis delovanja možganov je zelo primeren izraz omrežje. Vsa dognanja v delovanju
možganov, za katero se uporablja izraz omrežje, in tista dognanja, do katerih bodo v 21.
stoletju – stoletju možganov nevroznanstveniki še prišli, bodo pomagala pri zdravljenju do
sedaj neozdravljivih bolezni možganov (Koritnik, 2014). Nadejamo pa se lahko tudi novih
spoznanj o vplivu branja na delovanje možganov, pa tudi o vplivu uporabe interneta nanje. S
tem pa se bo spremenil tudi pogled na branje, znanje, učenje in seveda na poučevanje.
Eno najnovejših odkritij o delovanju možganov iz začetka leta 2014 je prispevala tudi skupina
slovenskih znanstvenikov Laboratorija za biotehnologijo Kemijskega inštituta, Centra
odličnosti EN-FIST ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Uspeli
so skonstruirati logična vezja v človeških celicah tako, da obdelujejo vhodne signale na
osnovi podobne logike kot elektronski računalniki. Ta iznajdba naj bi omogočila bolj
natančno kontrolo delovanja in odziva celic na različne signale, uporabno za medicinske in
diagnostične namene. Gre za primer interdisciplinarnega pristopa k znanstvenemu
raziskovanju ob ugotovitvi, da so možgani, v katerih poteka procesiranje informacij preko
sodelovanja milijard celic še vedno bolj zmogljivi od današnjih računalnikov (Modularno,
2014).
Omeniti velja še nevroplastičnost, ki je oznaka za sposobnost možganov, da se z učenjem
spreminjajo. Vse življenje možgani na podlagi novih izkušenj prerazporejajo živčne poti in
tako z učenjem pridobivamo novo znanje, z izkušnjami in urjenjem pa nove zmožnosti.
Najhitreje pa seveda možgani rastejo v prvih letih življenja. Sprva ima vsak nevron
možganske skorje približno 2500 sinaps, po dveh ali treh letih pa se število sinaps
posameznega nevrona poveča na približno 15000, kar je dvakrat več kot pri odraslem
človeku. S staranjem se stare povezave brišejo v tako imenovanem procesu obrezovanja
10

Več o projektu je dostopno na povezavah: http://bluebrain.epfl.ch/, http://bluebrain.epfl.ch/page-58108en.html in http://www.youtube.com/watch?v=LS3wMC2BpxU#t=17.
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sinaps, ki izbrišejo šibke sinaptične povezave, močnejše pa se ohranijo ali celo utrdijo. Ker o
izboru odločajo izkušnje, se utrdijo povezave, ki se aktivirajo najpogosteje. S treningom
spodbujamo nevrone k rasti, k tvorjenju sinaps. Plastičnost možganom omogoča, da se
prilagodijo okolju, da se nikoli ne nehajo spreminjati in prilagajati in tudi to, da drugi del
možganov lahko prevzame funkcijo njihovega poškodovanega dela. Plastičnost možganom
omogoča kreativnost. Ta nova spoznanja so ovrgla stara, po katerih je veljajo, da s staranjem
postane možgansko omrežje stalno in nespremenljivo, kar lahko razumemo, da smo se
sposobni učiti vse življenje, spomin pa je proces, ki nam to pridobljeno znanje ohranja skozi
čas. Učenje naj bi vplivalo na najmanj dve spremembi v možganih, na notranjo zgradbo
živčnih celic, kar je najbolj opazno v sinapsah in na povečanje števila sinaps med živčnimi
celicami (povzeto po: Mohorko, 2005; Zalokar, 2014; Zimmer, 2013).

2.1.2 Učinki uporabe interneta in naprav za njegov dostop na delovanje možganov
Čeprav obstajajo govorjene in pisne oblike komunikacije že več kot 4000 let pa se moramo še
zelo veliko naučiti o načinu, kako dejansko obdelujemo znake in simbole zanju. Psiholingvisti
še vedno iščejo definicijo, ko preučujejo mentalne procese, vpletene v prepoznavanje besed.
Še vedno ne morejo natančno definirati, kako so informacije o besedah in njihovem pomenu
shranjene v spomin. Najnovejše raziskave podpirajo teorijo, da so večpomenske besede
zastopane v spominu samo enkrat, čeprav so glavni koreni in izpeljanke vnešene v spomin
ločeno. Kakor je dokazano, da imajo človeški možgani zelo veliko kapaciteto za nekatere
vrste hranjenja spomina, tako je po novejših raziskavah očitno, da so razvili mehanizem za
varčevanje prostora. Koncentracija različnih pomenov okoli posamičnih besed v mnogih
svetovnih jezikih obremenjuje kapaciteto spomina. Kar se tiče obremenjenosti kratkotrajnega
spomina je pomembno, da je s čim krajšimi besedami in v majhnem številu besed izražen
pomen. Zanimivo je, da v vseh kulturah običajno največ uporabljajo najkrajše besede.
Velikokrat se naziv nečesa, kar je sprva redko, nato pa postane vsakdanje, pogosto okrajša.
Tako je televizija postala TV, avtobus bus, telefaks faks, internet net (Haywood, 2007).
Znanost je po tridesetih letih uporabe interneta še na začetku raziskav o njegovem vplivu na
delovanje možganov. Rezultati različnih

raziskav in študij psihologov, nevrobiologov,

pedagogov in spletnih oblikovalcev kažejo, da z uporabo spleta vstopimo v okolje, ki
spodbuja površno branje, hitro in raztreseno razmišljanje ter površinsko učenje. Čeprav je
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globoko razmišljanje med brskanjem po spletu mogoče, prav tako kot je mogoče plitko
razmišljanje med branjem knjige, pa po raziskavah sodeč takšnega načina razmišljanja
tehnologija ne spodbuja. Preko spleta dobivamo ponavljajoče se, silovite, interaktivne in s tem
čutne in miselne dražljaje, ki dokazano povzročajo močne in hitre spremembe v možganskih
mrežah in delovanju. Ob abecedi in številčnem sistemu je internet tisti, ki med tehnologijami,
ki so prišle v splošno uporabo, verjetno daleč najbolj spreminja možgane.
Internet zaposluje skoraj vse naše čute naenkrat, zaenkrat sta izjemi le še voh in okus, njegova
uporaba vsebuje tudi fizične aktivnosti. Udarjamo po tipkah računalniške tipkovnice,
pomikamo miško in klikamo na njene gumbe ali vrtimo sledilni kolešček, s prsti drsimo po
sledilni ploščici ali navidezni tipkovnici na BlackBerryju ali mobilnem telefonu, iPhonu,
Ipodu ali iPadu, z obračanjem naprav spreminjamo ležeči pogled v pokončnega ali
upravljamo ikone z dotikom na zaslon.

Nekatere ugotovitve raziskovalcev vodijo do spoznanja, da lahko uporaba interneta, zaradi
spodbujanja delovanja številnih možganskih funkcij pri njegovi uporabi, starejšim ljudem
pomaga ohranjati bister um. Med iskanjem in brskanjem po spletu se namreč možgani urijo na
podoben način kot pri reševanju križank.
Iščemo torej odgovor na vprašanje, zakaj so globoko branje in druga dejanja, ki zahtevajo
nepretrgano osredotočenost, postala na spletu tako težka. Ena od razlag je ta, da potreba po
vrednotenju povezav in povezanih odločitev o krmarjenju po spletu med hkratnim
obdelovanjem množice bežnih čutnih dražljajev zahteva nenehno miselno usklajevanje in
odločanje, ker možgane odvrača od interpretacije besedila in drugih informacij. Ko med
branjem spletnega besedila naletimo na povezavo oziroma hipertekst se moramo vsaj za
delček sekunde ustaviti in oceniti, ali naj kliknemo nanjo ali ne, torej ali naj obdržimo fokus
ali raziskujemo po novem ponujenem tekstu (Carr, 2011).
Različni avtorji so skozi različne raziskave oblikovali številne teorije o možganski evoluciji
kot posledici vpliva uporabe novih tehnologij in interneta, vendar pa so možgani danes še zelo
slabo raziskani.
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Biotehnologi in računalniški znanstveniki še vedno ponižno stojijo pred desetimi milijardami
živčnih celic in šestimi bilijoni povezovalnih sinaps, ki jih združujejo in tako prehranjujejo
čarobno vez med možgani, umom in človeško zavestjo. Jezik pa lahko informacije zapre ali
jih osvobodi (Haywood, 2007).
Vpliv novih tehnologij na delovanje možganov in na spremembo bralnih tehnik in strategij je
po Carru (2011) opaziti kot spreminjanje možganov, kot na novo programiran spomin in
preusmerjanje živčnega vezja. Komuniciranje s pomočjo nove tehnologije oblikuje in zahteva
drugačne mentalne vzorce, drugačno razmišljanje, zaznavanje, izbor in vrednotenje. Kakor
orodje, s katerim pišemo (pisala, tipkarski stroj ali računalnik), vpliva na način oblikovanja
naših misli, tako medij, s katerega beremo, pogojuje način branja, razumevanja in
razmišljanja ter pomnjenja.
Eno današnjih ključnih spoznanj je, da imajo možgani neverjetno sposobnost spreminjanja.
Ne razvijajo se le na podlagi genetske določenosti, ampak tudi na podlagi zunanjih vplivov.
Po besedah Blaža Koritnika (v Benčina, 2012) interakcija posameznika z okoljem pomembno
vpliva na delovanje in zgradbo njegovih možganov in možgani so tisti, ki definirajo, kaj smo,
kdo smo in kaj počnemo.
Ugotovimo lahko, da je visoka tehnologija tako močno zakoreninjena v naš vsakdan in da s
svojim vplivom na delovanje možganov omogoča neslutene razsežnosti učenja, spodbuja
ustvarjalnosti, spreminja način mišljenja, po drugi strani pa predstavlja grožnjo povečevanja
socialne izolacije in odvisnosti od interneta ter siromašenje socialnih veščin in neposrednih
človeških interakcij njenih uporabnikov. Pri tem pa gre poudariti, da navkljub dragocenim
izsledkom nekaterih raziskav, da naj bi uporaba nove tehnologije in interneta nujno ovirala
razvijanje socialnih veščin svojih uporabnikov, predvsem mlajših generacij, lahko ugotovimo,
da gre morda za drug zorni kot, saj mladi uporabljajo strategije in spretnosti pri navezovanju
socialnih stikov, ki jih starejši ne poznamo, jih zato ne zaznamo, ne razumemo in ne cenimo,
kar pa nujno ne pomeni, da so mlajši manj socialno zreli.
Za ohranjanje konkurenčnosti v času možganske evolucije in neizmernega tehnološkega
razvoja, se bodo morale oblikovati in razviti strategije in spretnosti, potrebne za zmanjšanje
razkoraka med internetnimi domorodci in internetnimi priseljenci (Small, 2009).
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2.1.3 Kako delujejo možgani najstnikov
V ameriški raziskavi, v katero je bilo vključenih 1800 mladih, ki so jim skenirali glave in pri
vsakih možganih naredili 124 fotografskih plasti, so prišli do revolucionarnih spoznanj o
delovanju najstniških možganov. Na podlagi proučevanja posnetkov so ovrgli dosedanje
spoznanje, da se rast možganov zaključi z 12. letom, kar naj bi se zgodilo nekje med 20. in 25.
letom. Pri tem je največja gostota možganov pri deklicah okrog 11. leta, pri dečkih pa okrog
12. leta in pol. Možgani rastejo od zadaj naprej, tako da sprednji del, kjer je center za
odločanje, popolnoma dozorel pri dvajsetih letih, čemur je pripisati tvegana ali nepremišljena
dejanja, čustvene izbruhe, za kar niso vzrok samo hormoni na višku svoje aktivnosti. Spalni
hormon spremeni ustaljene spalne navade. Najstniki, po izsledkih raziskave, še niso sposobni
popolnoma nadzorovati impulzov in ker se njihovi možgani med delom še učijo, ravnajo
včasih iracionalno (Možgani, 2004).
Današnja internetna generacija naj bi brala manj. Vendar manj bere knjig, predvsem klasičnih,
tiskanih na papirju, predvsem pa bere manj leposlovnih. Morda pa je to le navidezno, saj je
danes vse več dostopnih literarnih del tudi v elektronski obliki. Njihovo uporabo je sicer lažje
beležiti in spremljati ter analizirati, le podatki o tem so velikokrat poslovna skrivnost in so
zato težko dostopni.

Opaziti je, da dijaki danes veliko uporabljajo povzetke literarnih del, predvsem tiste, dostopne
na spletu, manj pa izvirnike, kar so nekateri počeli tudi že v času pred internetom. Bralci, ki
znajo brati tudi na zaslonu, pridejo do informacij veliko hitreje kot tisti, ki znajo samo listati
po knjigah. Vzrok za upad bralnih navad pri najstnikih pa ni le uporaba informacijske
tehnologije, ampak tudi spremenjen izobraževalni sistem, z manj klasične humanistične
izobrazbe in vedno več uporabnih spretnosti. Branje knjig pa ne pomeni kar samodejno več
znanja, saj lahko ljudje, potopljeni v množično kulturo in svetovni splet, celo razvijejo boljše
intelektualne sposobnosti, kot tisti, ki so živeli v analognem svetu (pov. po Trampuš, 2009).
Nenehno razvijajoča se tehnologija, nove oblike komuniciranja ter načini, na katere mladi
uporabljajo informacije, spreminjajo razvoj in delovanje njihovih možganov. Pod temi vplivi
se v s tehnologijo obremenjenih možganih ustvarjajo nove živčne povezave, spreminjajo se
možganske aktivnosti, po rezultatih najnovejših raziskav se spreminja celo njihova
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biokemična sestava. Vsem tem spremembam bo potrebno prilagoditi tudi izobraževalne
politike, učne načrte in metode poučevanja v šolah.

2.2 BRANJE NAS DOLOČA
Ni pomembno le to, kaj beremo in kako beremo. Pomembno je tudi to, kako prebrano
razumemo, predvsem pa kako to vpliva na nas (Carr, 2011). Ta definicija opredeljuje smisel
branja in učenja sploh. Spodbuja pa nas tudi k razmišljanju o večni dilemi, kje nastaja
vsebina, v mislih ustvarjalca ali ob prebranem tekstu v zavesti bralca. Splošna razumljivost in
sporočilnost prebranega teksta pa se razlikujeta v detajlih, ki so pogojeni s posameznikovim
bralnim in življenjskim slogom, izhodiščnim znanjem in s tem z razumevanjem, pa tudi z
motivacijo posameznika za branje, torej s samomotivacijo in nenazadnje s stanjem duševnosti
posameznika in delovanjem njegovih možganov.

O pomenu kakovosti prebranega ni nobenega dvoma. Pomemben pa je tudi odnos
posameznika do branja. Po Pečjakovi (2012) ta vključuje intelektualno, akcijsko in čustveno
dimenzijo, torej prepričanja bralca o branju in pomembnosti branja za človeka, odnos do
branja, ki pogojuje pogostost branja ter pozitivno in negativno počutje pri branju.
Pomembno pa je tudi vprašanje o vlogi in pomenu (obveznega) šolskega branja, predvsem
leposlovnega, k spodbujanju in razvijanju katerega lahko v obdobju šolanja veliko prispevajo
tudi šolski knjižničarji z izgradnjo kakovostne knjižnične zbirke in s svojim bibliopedagoškim
delom. Pri tem gre za razvijanje čuta za lepo in za razvijanje občutka za literarno kakovost. Ta
občutek pa nam po Zupančiču (2012) ni prirojen, ampak je sad dolgotrajnega privzgajanja,
ostrenja, razvijanja občutljivosti, kar je možno samo v neposrednem stiku z umetniškim
delom. Tega odnosa ne more nadomestiti nič drugega. Gre za to, da so v umetniškem delu
zakodirana določena estetska sporočila, ki jih neumetniški pojavi ne vsebujejo. Umetniško
delo kot pogoj za estetski transfer opravlja svojo vlogo le, če je kakovostno. Po Armstrongu
(2015) je paradoks umetnosti, da je hkrati univerzalna in relativna in da nase opozarja skozi
vzbujanje estetkega čustva v prejemniku. Clive Bell pa ob opredelitvi umetnosti pravi, da:
»Obstaja posebno čustvo, ki ga vzbudijo umetniška dela. Ta nas prestavi iz sveta človeških
dejavnosti v svet estetske privzdignjenosti. Za trenutek smo odmaknjeni od človeških
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interesov; naši spomini in pričakovanja so odstranjeni; dvignjeni smo nad tok življenja« (v
Armstrong, 2015, str. 34).
Predmet našega proučevanja so razlike in podobnosti med linearnim in digitalnim branjem ter
njun vpliv na razumevanje prebranega, učenje in pomnjenje, čemur se bomo posvetili v
nadaljevanju naloge.

2.2.1 Branje kot izkušnja, dogodek ali srečno naključje
Branje tiskanih dokumentov se opazno loči od branja digitalnih dokumentov na zaslonskih
napravah. Razlika med tiskanimi in posttiskovnimi besedili in dokumenti, njihov nosilec
besedila, njegova organiziranost ter hranjenje in širjenje posledično močno vplivajo na
zaznavanje takšnih besedil. Besedila se danes selijo s tiskovnih nosilcev, kot so časopisi,
revije in knjige, na zaslone pametnih naprav. Pri besedilih novih medijev ne gre le za
kombinacijo črk, ampak ob upoštevanju semantike tudi za prostorsko in oblikovno
organizirano sintakso. Taka besedila se kot besedilna pokrajina razprostirajo na zaslonih, po
njih navigiramo z vmesniki in jih sprejemamo kot besedilne dogodke. Teh pa je danes vedno
več in v najrazličnejših oblikah, kot so sporočila, blogi, besedilne spletne strani in hiperteksti.
Besedila novih medijev pa so tudi podlaga besedilnim inštalacijam in digitalnim literaturam
kot hipertekstne fikcije, digitalna poezija in večmedijska tehnoliteratura. Digitalna besedilnost
in digitalne literature sodijo v sodobno novomedijsko kulturo, v kateri prihaja do mešanja
kulturnih oblik in hibridizacije, izginjajo ločnice med področji, kot so znanost, politika,
množična kultura, šport, umetnost ali življenjski slog. Veliko stvari, bistvenih za razumevanje
sedanjih kulturnih paradigem, se dejansko dogaja v vmesnih prostorih in presečiščih različnih
področij. Razvijajo se nova področja delovanja in ustvarjanja, kot so novomedijska umetnost,
pismenost za nove medije, mobilno komuniciranje ter sodobna mobilna in taktilna11
(vizualna) kultura. Osrednjega pomena pri branju literarnih, neliterarnih, (novo)medijskih in
tudi neverbalnih struktur so interakcije med besedili in njihovimi sprejemniki-bralciuporabniki. Tako literarna teorija kot kulturni in medijski študiji morajo zato poleg analize

11

taktilen -lna -o prid. (ȋ) knjiž. tipen: taktilni dražljaji; taktilne zaznave / taktilna občutljivost / taktilni tip
človeka tip človeka, ki ima zelo jasne tipne zaznave in predstave ♦ anat. taktilne brbončice tipalne brbončice
(Slovar, 2014)
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znotraj besedilnih posebnosti vključevati tudi študij bralčevih odgovorov na besedilo. Pomen
teksta in njegovo razumevanje je odvisno od bralčevega dogodkovnega in performativnega
vključevanja v bralni proces, ki pa postaja vedno bolj tudi izrazito fizična aktivnost, torej
proces, v katerem se, recimo metaforično, telesa ne pušča zadaj kot nečesa malo bistvenega
ali kar nebistvenega. Pomembno je tudi, da nikoli ne gre le za enosmerni tok informacij od
besedila k bralcu oziroma na porabniku, ampak vedno za dvosmeren, pogosto tudi večsmeren
proces, ki predstavlja bralcu velik izziv (Strehovec, 2007) .
Razumevanje prebranega je torej odvisno od različnih dejavnikov, nedvomno pa tudi od
naših pričakovanj in predvsem bralnih spretnosti. Zastavlja se nam vprašanje, zakaj torej
ljudje berejo različno hitro, kaj vpliva na hitrost branja in predvsem, kako je hitrost branja
mogoče povečati. Branje je spretnost, ki si jo nekateri pridobijo z veliko količino prebranega
in z leti se njihova spretnost nezavedno povečuje. Več in pogosteje berejo, hitrejši in bolj
vešči so pri branju, hitreje razumejo prebrano, lažje se skoncentrirajo na vsebino. Lahko pa se
spretnosti hitrega branja tudi priučimo z vajo in vztrajnostjo. Pri prepočasnem branju se lahko
izgublja sporočilnost branega. Ni pa pomembna le hitrost, znati moramo izbrati ustrezno
bralno strategijo. Različno gradivo se tudi bere na različne načine. Drugače beremo časopise,
knjige, reklamne oglase, digitalno gradivo in tudi namen branja ni vedno enak. Beremo lahko
za zabavo ali za to, da bi se kaj novega naučili, beremo lahko iz radovednosti ali ker je nekaj
treba prebrati, beremo lahko, ker smo strastni bralci ali pa morda ker bi to radi postali. In ne
nazadnje branje nas spreminja, vpliva na naš um podobno kot telovadba na telo, razumevanje
prebranega pa se dogaja v bralčevi zavesti in s tem vpliva nanjo.
Z razvojem govora in s tem sporazumevanja je človek stopil na pot razvijanja možganov in
duševnosti ter končno zavedanja samega sebe. Danes si kljub obširnemu poznavanju
anatomsko-fizioloških

značilnosti

centralnega

živčnega

sistema

še

vedno

preveč

poenostavljeno predstavljamo povezave možganskih struktur z našim doživljanjem sveta in
odzivanja nanj. Tudi zaradi tega je tako težko proučevati, kaj se v resnici dogaja pri
posamezniku med procesom branja pa tudi to, ali se strastni bralci pravzaprav rodijo, ali to
postanejo zaradi različnih spodbudnih dejavnikov. Ob novih dognanjih o korelaciji med
fizičnimi, duševnimi in duhovnimi dogajanji še vedno ostaja uganka, kateri trenutek v procesu
branja je usoden za

razumevanje branega oziroma za prenos vsebine od oddajnika k

prejemniku sporočila, kakšen je pomen predznanja, zmožnosti imaginacije oziroma fantazije
in kakšen pomen ima za razumevanje prebranega referenčni okvir bralca. Pri poskusu
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razumevanja vpliva klasičnega branja in uporabe interneta na možgane in ob trditvi, da se
razumevanje prebranega pravzaprav zgodi v bralčevi zavesti (za nekatere avtorje je zavest
celo iluzija), nam lahko pomaga razmišljanje: »Vsi si predstavljamo, da živimo neposredno v
svetu, ki nas obdaja, da natanko občutimo njegove objekte in dogajanja, da živimo v stvarnem
in tekočem času. Jaz pa trdim, da so to zaznavne iluzije, kajti sleherni od nas se sooča s
svetom prek možganov, ki so vmesni člen tega, kar je “tam zunaj”, torej prek nekaj milijonov
krhkih senzoričnih živčnih vlaken. Le-ti so naši edini kanali, življenjske tirnice do stvarnosti.
Ta senzorična živčna vlakna pa tudi niso registratorji verige posnetka; določene poteze
dražljaja poudarjajo, druge pa opuščajo. Osrednji nevron je glede na aferentna živčna vlakna
nekak pripovednik – nikdar povsem verodostojen, dopuščajoč kvalitativne in kvantitativne
odklone znotraj nenaravnega, toda izomorfnega (torej enakega, pa vendar drugega porekla)
prostorskega razmerja med “zunaj” in “znotraj”. Občutek je abstrakcija, ni pa replika
resničnega sveta« (Milčinski, 2012, str. 37) pa tudi: »Človek svoj svet ustvarja zase na osnovi
svojih čutov. Podeljuje mu smisel, red in sistematične vzorce predvidevanj in pričakovanj, na
osnovi katerih deluje« (ibid., str. 40). In še: »Fenomenov zavesti pa ni mogoče pojasniti zgolj
s fizično osnovo. Prepad med fizično realnostjo bioloških možganov in psihološko realnostjo
zavestne izkušnje psihološke stvarnosti ostaja. Četudi se povečuje poznavanje fizičnih in
fizioloških osnov, le-to ne nudi boljših razlag o duševno-duhovnih dogajanjih. Na osnovi
dolgega evolucijskega razvoja biokemijskega ustroja človeka je mogoče sklepati, da so
duševni pojavi lahko tudi manifestacija temeljnih lastnosti kontinuuma energije – materije, saj
je težko trditi, da gre tu za dva popolnoma ločena pojava. Obstaja torej ogromna pojmovna
zev med subjektivno naravo našega običajnega zavestnega življenja in ne subjektivno naravo
običajne, nezavedne fizične stvarnosti. Če so doživetja prve osnovana na čutnih zaznavah, se
druga zdijo kot prostorske strukture. Naša vsakdanja izkušnja je polna barv, okusov, glasov,
občutkov; objektivni fizični svet sam po sebi pa naj vsega tega ne bi imel.« (ibid., str. 40).
Izkušnja in dogodek pri branju sta pogojena z ujemanjem strukture duha avtorja in bralca.
Andrej Blatnik (v Tomažič, 2011) ugotavlja, da je iskati razlog za v slovenščino malo
prevedenih kitajskih ter skoraj nič vietnamskih in tajskih romanov v tem, da je struktura duha,
ki zapisuje te romane, še pretežno nedostopna zahodnjaški miselnosti in zato zahodnemu
človeku nerazumljiva ne zato, ker ne bi razumel stavkov, temveč zato, ker ne razume
romanesknih likov in njihovih ravnanj.
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Tako kot se po Grosmanovi (2006) branja lahko naučimo le z branjem, se branja umetnostnih
besedil lahko naučimo samo z branjem celotnih literarnih besedil, ki predstavljajo edino
izhodišče za bralčevo literarno doživetje. Iztrgan ali izoliran del besedila lahko izgubi pomen,
ki ga ima v celotnem besedilu. Prebrano lahko dobi popolnoma nov, napačen pomen, ker se
izgubijo znotrajbesedilne povezave.

Pomembna odkritja v zgodovini so se velikokrat pripetila nehote, tako je tudi del informacij
pridobljenih nepričakovano, to je tedaj, ko močna in prefinjena povezovalnost človeških
možganov najučinkoviteje sodeluje s svojim okoljem. Velikokrat se zgodi, da ob branju knjig
ali revij, brskanju po spletu, gledanju televizije, poslušanju radia ali v pogovoru s sodelavci,
prijatelji ali sorodniki naključno izvemo nekaj, česar sploh nismo iskali in takoj prepoznamo
kot dragocene informacije. Gre za tako imenovana srečna naključna odkritja, ki jih umetniki,
kakršen je bil recimo James Joyce, pogosteje prepoznavajo, si jih zapišejo in kasneje tudi
spomnijo ter uporabijo pri svojih kreacijah (Haywood, 1997).
2.2.2 Zgodovina branja
Branje je relativno nov pojav v človeški zgodovini. Skupaj s pisavo naj bi se je pojavilo pred
šestimi tisočletji. Zgodovina branja pa je povezana tudi z zgodovino knjige. Za porast besedil
in pisane besede sta sprva bili zelo pomembni rokopisna in kasneje tiskana knjiga. Danes, po
več kot petsto letih od izuma tiska, še vedno ohranja knjiga svojo obliko in pomembno
koeksistira skupaj z internetom, globalnim medmrežjem za tvorjenje in uporabo
najrazličnejših besedil in slikovnih sporočil, vse do multimedijskih oblik. Kljub različnim
konkurenčnim nosilcem sporočil je ves čas skozi svojo zgodovino knjiga ohranjala svojo
prvotno nespremenjeno obliko, zakonitosti in pomen. Pojem knjiga povezuje predmet,
besedilo in avtorja v nerazločljivo enoto.
Knjige, naj se še tako razlikujejo, so sestavljene iz istih elementov: razmika, ločil in v primeru
slovenskega jezika iz 25-ih črk. Knjiga vedno teži k temu, da bi vzpostavila določen red. Red,
v katerem jo je treba dešifrirati, red, v katerem jo je treba razumeti ali red po volji avtoritete,
ki jo je naročila ali dovolila. Vendar pa red ne ukinja svobode bralcev, saj tudi kadar njihovo
svobodo omejujejo kompetence in konvencije, bralci vedo, kako preobrniti in preoblikovati
pomene, ki naj bi jim to svobodo okrnili. Ob proučevanju zgodovine branja je potrebno bralne
veščine skupnosti bralcev razumeti v njihovi različnosti ter prepoznati raznolike modalnosti
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in mnogovrstne variacije branja. Obstajajo številne opredelitve razmerja med pisanjem in
branjem. Po eni izmed njih branje ni vpisano v tekst že vnaprej, brez pojmljivega razkoraka
med smislom, ki mu ga pripisuje avtor, in možnimi interpretacijami njegovih bralcev in
posledično, da besedilo obstaja samo zato, ker obstaja bralec, ki mu daje pomen. Zgodovina
bralnih načinov mora upoštevati kontraste med bralnimi kompetencami. Odnosa do pisane
besede ni mogoče opredeliti le z ločevanjem med pismenimi in nepismenimi, saj vsi, ki znajo
brati besedila, ne berejo podobno. Med izobraženimi virtuozi in manj izurjenimi bralci, ki
težko razumejo prebrano, ki obvladujejo samo nekatere tekstualne ali tipografske oblike, je
velik razkorak. Obstajajo kontrasti med različnimi pričakovanji in interesi, ki jih v bralne
prakse vnašajo različne skupine bralcev, od česar je odvisen način branja besedil. Bralci ne
razpolagajo z enakim intelektualnim orodjem in nimajo enakega stika s pisano besedo, zato
berejo različno. Tako različni bralci različno pristopajo k istim besedilom, jih različno
uporabljajo in razumejo. Branje pa ni le abstraktni postopek intelekcije, je tudi telesna
aktivnost. V aktivnost pritegne telo, aktivni so možgani, oko, pri sodobnih bralnih tehnikah pa
tudi prsti, ki drsijo po bralnih napravah. Branje tudi pomembno učinkuje na odnos do sebe in
drugih. Za zgodovino in razvoj branja je bilo pomembno glasno branje. Sprva je imelo dvojno
vlogo. Posredovati pisano besedo tistim, ki je sami niso znali dešifrirati pa tudi utrjevati
družabnost v družinskem krogu in s prijatelji ali kot izkazovanje svetovljanske gostoljubnosti.
Knjižno delo se je naslavljalo na uho in oko, pisano besedilo so prilagajali zahtevam ustnega
izvajanja (Chartier, 2011).
Skoraj že pozabljeno, predvsem javno, glasno branje, z izjemo pravljičnih, literarnih večerov,
literarnih srečanj, proslav in podobno, je danes še vedno priporočljivo predvsem kot
spodbujanje branja otrok in zaradi vpliva na razvoj porajajoče se pismenosti, po novejših
teorijah pa tudi kot zelo uspešna metoda ugotavljanja dislektičnih motenj otrok in
mladostnikov. Ne gre pa tudi zanemariti psihološkega učinka in krepitev družinske
povezanosti, ki ju nudi skupno glasno branje otrok in staršev. Vse pomembnejše pa glasno
branje postaja v medgeneracijskem dialogu, ko na primer mlajši berejo onemoglim, starejšim
sorodnikom ali kot prostovoljci v domu upokojencev. O prebranem se z njimi pogovarjajo ter
jim na tak način pomagajo krepiti socialne stike, omeniti pa velja tudi pomen vpliva socialnih
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stikov na upočasnitev napredovanja nekaterih bolezni, na primer demence, pri čemer je zelo
pomembna miselna aktivnost in kakovost socialnih stikov12.
Avtorji ne pišejo knjig, temveč pišejo besedila, ki jih drugi (uredniki, lektorji, prevajalci,
tiskarji, založniki) spremenijo v pisne predmete, nekoč v rokopisni, kasneje v tiskani obliki,
danes pa bi v primeru elektronskih knjig in digitalnih spletnih besedil lahko dodali še njihovo
spletno obliko. Ta razlika, kot prostor, v katerem se oblikuje pomen, se je v zgodovini
velikokrat pozabljala. Knjižno delo se je dojemalo kot abstraktno besedilo, katerega
tipografske oblike niso pomembne. Kmalu so prišli do ugotovitve, da teksta ni brez fizične
podlage, ki omogoča, da ga beremo. Vsako razumevanje pisane besede je deloma odvisno od
oblik, v katerih pride do bralca. Že na videz neznatne oblikovne spremembe, kot so na primer
oštevilčenje prizorov, prisotnost ornamenta med dvema prizoroma, oznaka nastopajočih oseb
na začetku prizora, omemba prihodov in odhodov pomembno vpliva na status del. Povečanje
števila odstavkov, ki prekinjajo neprekinjeno vrstenje besedila, in števila alinej, ki z zamiki
poskrbijo za urejenost teksta. S temi spremembami se sugerira novo branje istih del ali istih
zvrsti kot drobljenje besedila na ločene enote in v vidni členitvi strani prepoznava sporočilo.
Sprememba oblike zapisa vpliva na interpretacijo besedila. Različne oblike pripomorejo k
oblikovanju bralčevih predvidevanj, k privabljanju novih občinstev in nastanku novih rab. S
spremenjenim zapisom teksta je ustvarjena nova berljivost, nov način branja13 istega teksta,
nov horizont recepcije (Chartier, 2011, Weel, 2014) .

Člani knjižničnega kluba Gimnazije Ptuj Dotik knjige so v šolskem letu 2013/2014 sodelovali v nacionalnem
projektu (ki ga koordinira Gimnazija Ledina) pod naslovom Beremo vam – mlajši berejo starejšim. Dijaki so
izbrali osebo, ki so ji brali in se o branem pogovarjali. Brali so slabovidnim in onemoglim pa tudi starejšim
sorodnikom in znancem, ki sicer zmorejo sami brati, a berejo predvsem na klasičen način, knjige in revije,
natisnjene na papirju. Skupaj so brali tekste na zaslonih, na računalnikih, i-padih in pametnih telefonih.
Predstavili so jim spletne strani, ki jim lahko pomagajo v vsakodnevnem življenju in jih seznanili z bralnimi
strategijami, potrebnimi za banje multimedijskih tekstov. Dijaki so starejšim predstavili spletne strani, ki bi jih
utegnile zanimati, in sicer Cobiss, Biblos, Dlib, Kamro, Google učenjak, portal RTV Slovenija, spletne strani z
vremenom, za potovanja in podobno. Ob aktivnostih so zapisovali svoja opažanja. Skupna ugotovitev je bila, da
so se pri aktivnosti zabavali in tudi veliko naučili, saj so jim starejši, navajeni klasičnih medijev, pomagali
odkrivati nove na drugačen način, kot so jih bili navajeni. Starejše so zanimale drugačne vsebine, na katere,
vajeni novih medijev, prej niso niti pomislili, pa so jih skupaj odkrivali v spletnih arhivih. V šolskem letu
2014/2015 pa so člani omenjenega bralnega kluba prebirali pravljice 4- in 5-letnim gojencem Vrtca Ptuj v okviru
skupnega projekta Dvig socialnega kapitala. O prebranem so se z otroki pogovarjali, skupaj ustvarjali, svoje
aktivnosti in opažanja pa dokumentirali ter analizirali v bralnem klubu na tedenskih srečanjih.
13
Način branja je danes na primer sugeriran uporabnikom učbenikov. V uvodnem poglavju so podana navodila,
kako ga je potrebno brati, kaj pomenijo določene barve teksta ali tipologija zapisa, kateri del teksta pomeni
osnovno znanje pa tudi kje je to razširjeno in poglobljeno. Dodane so spletne povezave ali navedbe referenčne
literature za dodatno učenje.
12
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Ob tem pa ne smemo mimo pomembnega dejstva, da po mnenju nekaterih zgodovinarjev
knjige danes odstotkovno gledano bere in piše bistveno več ljudi kot kdajkoli v zgodovini,
vendar pa redni in intenzivni bralci zahtevnejših besedil ostajajo posvečena manjšina (Miha
Kovač v Tomažič, 2011).
Strnemo lahko, da o strukturi knjige in besedila na sploh odločata način branja in bralci, kar
vpliva na odločitve založnikov glede oblikovanja knjig. V zadnjem času se po Weelu (2014)
naša besedilna zavest na poti k digitalnemu redu znanja spreminja. Pod vplivom novih
medijev, predvsem interneta, uporaba digitalnega besedila danes na novo oblikuje naše
znanje, ideje in naše dojemanje sveta in dodamo lahko, da so s tem pogojene odločitve o
branju na klasičnih ali sodobnih nosilcih sporočil.
2.2.3 Avtorji in soavtorstvo
Čeprav nove teorije tekst ponovno združujejo z avtorjem, saj so za tekst nesporno bistvene
ideje, pa je opaziti nekatera nova pojmovanja. Dosedanja literatura – leposlovje, tiskana na
papir, prinaša kot umetnost jezika v svet nove kvalitete. Njen jezik usmerja pozornost nase.
Ustvarjalna moč avtorjev velikih literarnih del transformira vsakdanji jezik v oblike, ki jih
brez literature ne bi bilo. Danes pa se ne spreminjajo le besedila, spreminja se tudi avtorstvo
in njegovo pojmovanje. Tako pri digitalnih literaturah14 avtorstvo dobiva nove razsežnosti.
Mnogokrat ga nadomešča kolektivno avtorstvo. Takšen primer je recimo blog kot popularna
novomedijska besedilna zvrst, ki lahko ima le enega avtorja, kot blogar z imenom, lahko jih je
več, soavtorji pa so tudi pisci komentarjev k blogu določenega blogarja. Kolektivno avtorstvo
pa lahko tvorijo tudi avtor s programerjem, vidžejem (video jockey) – ki oblikuje remikse že
izdelanih kulturnih vsebin ali pa nadgrajuje softverske projekte v odprti kodi, in računalnik
kot pametni stroj, ki dopolnjuje avtorja, čigar izdelki so softversko nadzorovani. Digitalizacija
kulturnih vsebin

močno vpliva na oblikovanje sodobne globalizirane kulture. Širi se

remiksanje – predelava že obstoječih kulturnih produktov. Digitalizirane kulturne vsebine
postanejo na razpolago kot surovina za preoblikovanje v nove izdelke. Remiksi se tako
pojavljajo v tehnoglasbi, vizualnih produktih, spletnih straneh, blogih

in podobno,

Z

razvojem programske opreme in naraščanju znanja s področja informacijske tehnologije raste
tudi vloga programerjev – neke vrste opismenjevalcev sodobne dobe (Strehovec, 2003).
14

Primer digitalnih literatur je v obliki Zbirke e-literature, 1. del (2006) in 2. del (2011) dostopen na
svetovnem spletu: http://collection.eliterature.org (Strehovec, 2007).

KOSI, Jelka: Bralne strategije in nove pismenosti. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015.

31

Ko pomislimo na spletne možnosti hipertekstov in multimedijske dodatke k besedilom pa na
možnosti spleta 3.0, ko bralci oziroma uporabniki besedila, najdena na spletu, komentirajo,
jih preoblikujejo in spreminjajo in s tem postajajo soavtorji, lahko ob tem poskušamo začeti
razmišljati, kakšna je razlika med analognim in digitalnim branjem. Poskušamo začeti
razumeti, kaj se dogaja z avtorjevim besedilom in sporočilom, ki ga nosi tekst, kaj se dogaja
v mislih bralcev in v njihovi zavesti ob branju analognih in kaj ob branju digitalnih besedil.
Nosilec tiskanih in posttiskovnih besedil je bistveni dejavnik, ki učinkuje na branje kot
izkušnjo in dogodek. Branje tiskanih besedil se močno loči od branja digitalnih dokumentov
na zaslonskih napravah. Pomembno vlogo pri branju imajo interakcije med besedili in
njihovimi sprejemniki-bralci-uporabniki. Ob analizi znotrajbesedilnih posebnosti je
pomemben tudi študij bralčevih odgovorov na besedilo, pri čemer gre vedno za dvosmeren,
pogosto tudi za večsmeren proces pretoka informacij od besedila k bralcu oziroma uporabniku
(Strehovec, 2007).

2.2.4 Bralec in branje
Vloga bralca v povezavi s teksti se je v zgodovini spreminjala. Tudi stališča raziskovalcev o
bralčevi vlogi, predvsem tistih s konca 20. stoletja, so se zelo spreminjala.

Po Umbertu Ecu (v Strehovec, 2007) je vloga bralca pri branju njegovo interpretativno
sodelovanje pri produkciji pomena teksta. Uvedel je razlikovanje med idealnim in empiričnim
bralcem ter odprtim in zaprtim besedilom. Nekateri literarni teoretiki razlikujejo besedilo (kot
shematizirano, odprto strukturo) in delo (uresničeno z bralčevimi konkretizacijami in
projekcijami) ter omenjajo obzorje pričakovanj in prazna mesta. Danes se ob novomedijskih
besedilih, vključenih v spletno stran, uvajajo pojmi skakajoče branje in razširjeni koncept
branja ob neverbalnem, konkretno urbanem tekstu. Pri tem branje postaja aktivnost in ne le
pivnanje pomenskih enot v besedilni strukturi. V procesu branja se producira nov pomen.
Tekst predstavlja le izhodiščno stopnjo na kompleksni poti do pomena. Primer urbanega
teksta je branje mesta v izvirniku s pomočjo kolesa kot vmesnika, ki omogoča posebno
izkušnjo urbanega prostora. Po Strehovcu je vsaka vožnja po njem, skozenj in vanj enkratna
izkušnja; mesto kot tekst niso le hiše, ulice in trgi, ampak tudi vsa branja urbane strukture, ki
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jih prispevajo vsakokratni pešci, kolesarji, skejterji, motoristi in avtomobilisti (Strehovec,
2007).
Perny (v Grosman, 2006) ob definiciji branja poudarja, da kljub bralčevemu branju od povedi
do povedi vzdolž linearnega besedila proces branja ni enosmeren. Pomemben del bralčeve
mentalne energije je usmerjen nazaj k razumevanju in prilagajanju že prebranega. Vsak
posamezen konkreten trenutek branja je tako ves čas procesa konkretizacije pomena obdan z
drugim videnjem že prebranih delov besedila in so preteklost besedila in tisti deli besedila, ki
jih še ni prebral. Vračanje k predelom že prebranega besedila povzroča različne oblike
preoblikovanja razumevanja prebranega.

Grosmanova (Panoptikum, 2012) pravi, da je branje vedno odvisno od bralca in da sam roman
še ne zagotovi branja, pri čemer sta pri branju kot obliki interakcije pomembna oba.
Na branje in njegov zgodovinski razvoj vplivajo tehnološke in kulturne spremembe ter
povezave med njimi. Bralne navade pa razkrivajo miselnost, lastnosti in interese bralcev ter
duha družbe.

2.3 BRANJE V ČASU NOVIH MEDIJEV
V nadaljevanju bomo predstavili medij kot nosilec sporočila, raznolikost medijev in splet kot
medij.
Dogodki, še tako veliki in pomembni, hitro utonejo v pozabo, če jih ne dokumentiramo v
obliki zapisa, fotografije, filma, oglasa ali kako drugače. Skozi vsa zgodovinska obdobja vse
do danes so si ljudje prizadevali, da bi ohranili pomembne misli, spomin na pomembne
dogodke in ljudi. Kljub sodobni tehnologiji je pisana beseda še vedno izhodišče in temelj
obveščanja, posebej pa dokumentiranja, ohranjanja dogodkov, misli, občutenj … Isto misel pa
je danes mogoče zapisati v neštetih oblikah, od analognih – tradicionalnih do najsodobnejših
– digitalnih in multimedijskih v vseh njihovih pojavnih oblikah.
Danes žal ni več mogoče enovito zajeti obstoječega znanja in oblikovati enotne enciklopedije,
kot je to uspelo Aristotelu 300 let p. n. š. s prvo enciklopedijo ali pa Denisu Diderotu z
njegovo enciklopedijo iz sredine 18. stoletja. Današnja enciklopedija bi bila sestavljena iz
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podatkov, dosegljivih na najrazličnejših tiskanih medijih, kot so knjige, časniki, časopisi,
revije, letaki, plakati … in elektronskih medijih, kot so film, video, TV, radio …, predvsem
pa na internetu z vsemi njegovimi

pojavnimi oblikami tekstov, hipertekstov in

multimedijskih gradiv, dosegljivih z računalniki, pametnimi telefoni in podobnimi napravami.
Veliko je tudi težav s klasifikacijo znanja in njegovo kategorizacijo. Ko bi končno uspeli
oblikovati enciklopedijo današnjih vedenj, bi bila nepredstavljivih, predvsem pa
neobvladljivih razsežnosti. Da bi pregledali kazalo, bi bilo premalo celo življenje, saj vsak
trenutek na Zemlji nastajajo novi in novi podatki, znanje neizmerno raste, saj vsakih nekaj
sekund na svetu izide ena knjiga. Drugače je z vedenjem, do katerega po Haywoodu (1997)
vodi veriga informacije – znanje. Kot sam pravi, lahko vidimo svet kot informacijski sistem,
dogodke pa kot proizvod dolge vrste »informacijskih trenutkov«, nakopičenih v področjih
znanja, ki bodisi razločujejo ali pa združujejo posameznike, dejavnosti in skupnosti.
Tehnologija in razpolaganje z informacijami bo vir blaginje in predmet razslojevanja bodočih
generacij in to do te mere, da prebivalci info-bogatih in info-revnih držav ne bodo več mogli
komunicirati med sabo, podobno kot danes opazujemo različno razvita gospodarstva po svetu.
Globalizacija je zajela ves svet, a odseva se v vsaki družbeni skupini drugače. Ob vsem tem
pa po Kafolu (v Sejemska, 2012) ni pomembna količina prebranega, pomembno je, kako
gledamo na svet po koncu branja.

2.3.1 Knjižnica prihodnosti
Predvidevamo lahko, da je v zavesti velike večine uporabnikov knjižnic še vedno
razmišljanje, da se knjižničarji še vedno ukvarjajo pretežno le s knjigami, njihovim
razvrščanjem in urejanjem ter izposojo, z revijami in ostalim tiskanim gradivom in tudi
podoba o knjižnični zbirki je temu primerna. Redkeje pa ob misli na knjižničarje in knjižnice
pomislijo na digitalne zbirke in na svetovni splet, ki: »… da je tako informacijskokomunikacijsko orodje kot tudi dejavnost, ki je zajela vse segmente družbe in »ustanove« ter
je virtualno prisotna v večini domov in zavesti sodobnih ljudi (žal z izjemo tistih, ki so tudi
socialno ali drugače deprivilegirani).« (Mur in Južnič, 2006, str. 124).
Knjižnica prihodnosti je po predvidevanjih Chartierja (2011) knjižnica brez zidov, vpeta v
prostor, kjer je mogoče vsa besedila priklicati, zbrati in brati na zaslonu. V svetu daljinskega
sporazumevanja, ki ga omogoča digitalizacija, besedila niso več ujeta v svojo izvorno
materialnost, kraj hrambe besedila in kraj njihovega branja nista nujno ista. Takšna poskusa
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sta recimo Europeana in Google Books. Torej vzpostaviti nekakšno univerzalno knjižnico in
zbrati vse knjige, ki so bile kdaj napisane. Ko isto besedilo preide iz kodeksa (iz posameznih
pol sestavljene knjige) na zaslon, ni več zares isto. Spreminjajo se pogoji njegovega
sprejemanja in razumevanja.
Danes so uspešni konkurenti knjižnicam iskalniki (npr. Google) in online knjigarne (npr.
Amazon), ki znajo zelo uspešno predstaviti informacijske vire. Knjižnice morajo svoje
delovanje prilagoditi svetovnemu spletu kot eni izmed poti do uporabnikov. Pri referenčni
dejavnosti so boljši iskalniki in pri osnovni katalogizaciji je uspešnejša naveza med založniki
in online knjigarnami. Knjižnice pa morajo s povezavo vseh katalogov odpreti svoje zaloge z
milijardami knjig ter preusmeriti svoje strokovne potenciale v vsebinsko obdelavo bogastva,
ki se skriva med knjižnimi platnicami s ciljem prenesti čim več gradiva v elektronsko obliko
ter z izpopolnjeno organizacijo znanja izboljšati njegovo dostopnost in uporabnost. Z
združitvijo nenadomestljive tradicije hranjenja virov znanja civilizacije in spretno uporabo
orodij sodobne IKT lahko knjižnice vzpostavijo informacijski sistem, ki ji bo zagotovil
nesporno prednost na informacijskem trgu.

2.3.2 Medij kot nosilec sporočila in podatkov
Že leta 1964 je Marshall McLuhan napovedal razkroj linearnega mišljenja. Veliko pred
pojavom interneta je misleč na električne medije dvajsetega stoletja (telefon, radio, kino,
televizija) izjavil: »Medij je sporočilo.« (Carr, 2011, str. 11). Moč komunikacijskih tehnologij
pa predstavlja tudi grožnjo. Ob pojavitvi novega medija ljudi vedno prevzamejo informacije
in vsebina, ki jih medij prenaša. Ko vrednotijo medij, v resnici vrednotijo vsebino (novic,
glasbe, oddaje, besede …). Že od iznajdbe Gutenbergove tehnologije tiskanja knjige ob
pojavitvi novega informacijskega medija obstajajo navdušenci in skeptiki. Kar predstavlja za
ene povečevanje vsebin in demokratizacijo kulture, dimenzijo globalnega izobraževanja in
svobode, novo zlato dobo dostopnosti in sodelovanja, drugi vidijo kot poneumljanje kulture,
kot temno podobo povprečnosti in narcizma. Po McLuhanu (v Carr, 2011) vsebina medija ne
vpliva tako močno na naše razmišljanje in dejanja kot medij sam. Ob upoštevanju dejstva, da
vidimo to, kar razumemo, medij, ki ga največ uporabljamo, vpliva na to, kaj in kako vidimo in
nas sčasoma spreminja kot družbo in posameznike. Učinki tehnologije se ne kažejo na stopnji
mnenj ali konceptov, ampak tako da spreminjajo vzorce dojemanja. Mediji vplivajo na živčni
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sistem, vsak nov medij nas spremeni. Mediji niso le kanali za informacije, ampak prinašajo
vsebino misli in jih oblikujejo. Tehnologija je zgolj nedejavno sredstvo, dokler je ne
uporabljamo, in takšno postane takoj, ko prenehamo z njeno uporabo. Izdelki sodobne
znanosti niso dobri ali slabi sami po sebi, njihovo vrednost določa način njihove uporabe.
Zasloni, ki so vse bolj v uporabi, predstavljajo tako dobrega služabnika, da bi bilo
nehvaležno, če bi opazili, da postajajo naš gospodar (Carr, 2011). Na razumevanje sporočila
pa vpliva tudi kontekst, recimo v obliki zgodovinskega obdobja, v katerem nastane besedilo,
ali od žanra, v katerem je besedilo zapisno. Drugačno sporočilo daje na primer novica,
zapisana v časopisnem članku ali pa v besedilu romana (Armstrong, 2015).

2.3.3 Pismenost za nove medije – pismenost za svetovni splet
Ko razmišljamo o pismenosti, kljub najrazličnejšim definicijam in njeni zgodovinski
umeščenosti, najprej pomislimo na črke, abecedo, branje in pisanje, pomislimo na dejavnosti,
ki predstavljajo tesno in dinamično zvezo med posameznikom in besedilom. Pismenost za
svetovni splet in delo s spletnimi dokumenti, kot naloga globalne družbe in izobraževanja, pa
zahteva ob branju in pisanju še vrsto spretnosti in veščin funkcionalne in digitalne pismenosti.
Uporabnik svetovnega spleta je velikokrat istočasno bralec, poslušalec in gledalec mozaično
organiziranih vsebin na spletni strani kot komunikacijski točki, ki je povezana z drugimi
stranmi in medmrežnimi vsebinami, te pa se nenehno množijo. Besede na spletnih straneh
velikokrat ne sledijo slovnici, ampak hipertekstni sintaksi. Uporabljeni samostalniki delujejo
kot gesla, kot del zgoščenega, ekonomičnega jezika, značilnega za splet. Besedilo je
oblikovano novomedijsko, z veliko posebnimi učinki. Za uspešno uporabo interneta in
spletnih strani je vse bolj pomembna tako imenovana pismenost za nove medije kot
kompleksna dejavnost branja, gledanja, poslušanja, navigiranja, skeniranja, gibanja v
različnih smereh, participiranja pri socialnem mreženju in storitvah spleta 2.0 in to simultano.
Mozaična struktura spletnih strani, sestavljenih iz več istočasno predvajanih posnetkov,
statičnih podob, navpično in vodoravno zapisanih besedil v obliki trakov, opremljeni s
hiperlinki je del današnje spletne novomedijske pokrajine, ki se bistveno loči od predhodnih,
tradicionalnih oblik. Gre za soobstoj slikovnih, verbalnih in zvočnih vsebin z izjemno gostoto
povezav, podob in neverbalnih sporočil (Strehovec, 2007).
Ob nastanku svetovnega spleta je računalniški medij posnemal tiskane medije in je bil
predvsem besedilen, sestavljen iz tekstov pa tudi povezav, programov in algoritmov ter v
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manjšem deležu iz numeričnih podatkov in vizualnih sestavin, a razmerja se vedno bolj
spreminjajo. Kljub današnjemu multimedijsko organiziranemu svetovnemu spletu pa tekstnost
(prilagojena digitalnemu mediju) ob vizualnosti in taktilnosti ohranja svojo vlogo.
Strehovec (2007) digitalno besedilno pokrajino, temelječo na besedah-podobah-telesih,
opisuje kot okolje, ki spodbudi čutno zaznavanje in prisili vid, da v različnih smereh sledi
grozdom verbalnih enot, pri tem pa spodbudi taktilno dejavnost, povezano z aktivnostmi
krmiljenja. S takšno stimulacijo čutov pridobljene podatke nato možgani »procesirajo«. Ob
današnjih tehnoloških danostih pa je še vedno za tekst bistvena ideja, ki pa je lahko izražena
na nepredstavljivo mnogo načinov. Digitalne poezije praktično ni mogoče prenesti v tiskani
medij, saj lahko bralec tovrstne poezije s klikom na hiperpovezavo na primer oddeska k
pesmi-filmu, k zanimivemu blogu ali videu na portalu YouTube .
Spletna pismenost je tako imenovana sposobnost za branje svetovnega spleta v izvirniku. Ta
kompleksna dejavnost pa vsebuje naslednje dejavnike:


sposobnost branja in pisanja spletnih dokumentov (spletna stran, spletni dnevnik,
elektronska pošta …),



sposobnost navigiranja po spletu (aktivnosti pri uporabi spleta: deskanje, nalaganje
programov, uporaba brskalnikov …),



sposobnost branja nelinearnih, izrazito rizomskih struktur (smisel za orientiranje v
labirintskih okoljih …),



sposobnost za postopke identifikacije, ravnanja in delovanja v virtualnih okoljih
(identifikacija z avatarji, s kurzorjem v tekstni pokrajini, vstopanje v virtualno
podobo, imeti občutek za biti nekje, čeprav brez razvidnih zemljepisnih in fizikalnih
koordinat),



sposobnost za simulacijske postopke, za navigiranje in nadzorovanje prostorsko in
časovno stisnjenih enot, za potovanje brez fizičnega gibanja,



razumevanje logike podatkovnih zbirk,



sposobnost za asociativno selekcijo (postopki didžejevske in vidžejevske kulture –
remiksanje, semplanje in rekombiniranje),



sposobnost algoritemskega mišljenja (raziskovalni pristop in iskanje logičnih
postopkov za reševanje problemov).
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Internet kot mreža mrež je svet nelinearnih in rizomskih struktur. Je svet brez razvidnih
opornih točk, brez logike zgodbe s prepoznavnim začetkom in koncem, zapletom in razpletom
in je organiziran kot zbirka podatkov. Novomedijski objekti več ne pripovedujejo zgodb,
temveč so zbirka individualnih enot, ki so pomensko enakovredne. Ključna je narava
podatkovne zbirke, ki za svoje uporabnike predstavlja drugačno izkušnjo, kot je branje knjig
ali gledanje filmov, kjer je zaslediti vzrok in posledico. Današnji razširjeni pojem pismenosti
zahteva poznavanje različnih pismenosti; ob tradicionalni, knjižnoliterarni tudi pismenost za
svetovni splet, imenovana tudi spletna pismenost, digitalna pismenost, internetska pismenost,
pa tudi pismenost za nove medije in pismenosti, potrebne za orientacijo v okoljih današnje
množične kulture. Razširjen pa je tudi pojem branja, značilen za branje na spletu, tako
imenovano »branje z računalniško miško«, ki je kompleksna, taktilna in vizualna aktivnost,
povsem drugačna od klasičnega branja. Splet torej ne uničuje branja, ampak ga spreminja
(Strehovec, 2007).
Svet branja in mi z njim se spreminja, ostaja pa dejstvo, da smo del vsega, kar smo prebrali,
da vidimo tisto, kar razumemo in da je znanje privilegij radovednih. Knjig se lahko dotikamo,
jih listamo, beremo, razumemo ali pa prezremo. Nekatere pa so za nas usodne, se nas
dotaknejo in živijo z nami, še dolgo po tem, ko njihove platnice ali spletne strani zbledijo iz
našega spomina. Bralec pa je tisti, ki odloča, ali je zanj primernejša klasična knjiga, ki
omogoča tradicionalno, linearno branje, ali knjiga na ekranu, tako imenovana e-knjiga s
svojimi prednostmi in slabostmi. Le o obstoju enih in drugih bo v bodoče najverjetneje
odločal trg in nepredvidljivi razvoj družbe.

2.3.3.1 Klasična – analogna knjiga
Ob številnih definicijah knjige in tiska je ena izmed pomembnejših po Naratu (v Knjiga,
2012) ta, da je tisk bistven za to, da je novoveški način mišljenja zamenjal srednjeveškega. Ta
opredelitev umešča pomen knjige med največje prelomnice v evoluciji človeštva. Po
Grosmanovi (v Knjiga, 2012) je Gutenbergov izum – knjiga v temelju spremenila prenos in
posredovanje informacij. Znanje je postalo dostopnejše. Knjiga je tudi omogočila množično
izobraževanje in uvedbo šolstva.
Klasične knjige se v vizuelnem smislu ves svoj obstoj niso bistveno spreminjale. Spreminjali
so se le materiali, književne podlage, način vezave, dodajale so se ilustracije in fotografije,
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kasneje pa dodatki kot njeni sestavni deli (zemljevidi, cd-ji …). Klasična knjiga ima ves svoj
obstoj standardno zunanjo in notranjo opremo, ki morata biti usklajeni med seboj in z
vsebino. Zunanjo književno opremo sestavljajo platnice, ovitek in knjižni blok. Notranja
oblika knjige pa je odvisna od formata knjige, velikosti črk, naslova, členitve teksta in
podobno. Knjiga je sestavljena iz platnice in književnega bloka.
Po podatkih (Plahuta, 2014) Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Gospodarske
zbornice Slovenije je opaziti drastičen upad književnih izdaj. Če je v rekordnem letu 2008
bilo izdanih 7082 književnih naslovov, jih je bilo v letu 2012 izdanih 5723, v letu 2013 pa se
je izdaja zmanjšala še za nadaljnjih 20 odstotkov. Po podatkih Statističnega urada RS se
znižujejo tudi naklade. Povprečna naklada leta 2010 je bila 1354, leta 2011 je padla na 1230,
leta 2012 pa je povprečna naklada knjige znašala samo še 1152 izvodov (Plahuta, 2014).
Nesporno podatki kažejo na trend upadanja števila tiskanih knjig. Predvidevamo lahko, da se
bo število izdanih knjig na leto še nekaj časa nižalo. Težko pa si je, gledano z današnje
perspektive, predstavljati, da bi tisk knjige povsem zamrl. Še več, velikokrat je opaziti, da
spletne možnosti oglaševanja novih književnih izdaj celo povečajo povpraševanje tiskane
knjige, informacija doseže veliko večji krog potencialnih bralcev, kot je to bilo mogoče pred
pojavom interneta. Bralci klasičnih knjig lahko književne novosti tiskanih knjig spremljajo na
spletnih portalih kot je naprimer Cobiss s svojim OPAC-om15, preko Googlove storitve
Google Books16, na portalu, kot je na primer portal Knjige na trgu, ali pa novosti v spletni
obliki Dela – v Književnih listih, na portalih založb in knjižnic, ki svoje bralce seznanjajo s
književno produkcijo in se tako odločijo za nakup ali izposojo klasičnih, analognih knjig.

2.3.3.2 Omrežena knjiga – knjiga na ekranu
Omrežena knjiga po Strehovcu (2007) je spletna knjiga, ki uhaja časovnim, prostorskim in
materialnim omejitvam tiskane knjige. Novi, omreženi mediji omogočajo, da se rokopis lahko
postavi na spletno stran, besedilo je mogoče stalno dopolnjevati, možne so povezave k drugim
knjigam in ostalim spletnim vsebinam na spletu. Odprtokodnost knjige omogoča vključevanje
bralčevih komentarjev.

Javno dostopni katalogi vseh, v COBISS vključenih knjižnic.
Googlov projekt, s katerim želijo digitalizirati vse knjige sveta in svojim uporabnikom z enega spletnega
mesta omogočiti informacijo o obstoju klasičnih knjig oziroma o njihovi izdaji, v katerih knjgarnah in
knjižnicah so dostopne, ogled odlomkov ali celo celotnih besedil, odvisno od avtorskih pravic in pogodb.
15
16
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Če je nekoč bilo potrebno, za doseganje ekonomičnosti, natisniti minimalno 1500 knjig na
papirju, je danes mogoče natisniti tudi eno samo. Tega se poslužujejo na primer spletne
prodajalne knjig, kot je Amazon, kar jim omogoča prodajo raznovrstnih naslovov knjig.
Knjiga namreč nastane šele ob naročilu, tiskarna pa jo nato pošlje direktno do naročnika.
Po Naratu (v Knjiga, 2012) pa je elektronska knjiga še vedno knjiga, saj nam nudi vse to, kar
nudi tiskana beseda odkar obstaja. Po drugi strani pa elektronska knjiga ni samo knjiga, je
neakj novega in je nekaj več.
Ob tem pa je pomembno tudi, da knjiga ni le format, ampak je tudi vsebina. Vsak knjižni
format, vsak medij narekuje drugačno branje in pomembno vpliva na naše doživljanje sveta.
Elektronska knjiga pa je medij, ki po eni strani z vključevanjem slike in zvoka za bolj nazorne
kot-da-bralne doživljaje manjša bralčevo udeležbo v besedilu, po drugi strani pa jo veča, saj
lahko bralec, ki je tudi poslušalec in gledalec, sam izbira pot gibanja skozi besedilo (Blatnik v
Tomažič, 2011). Klasična knjiga kot medij pa je tudi le eden izmed nosilcev sporočila, ki je
potovalo skozi čas že pred Gutenbergovo ero in bo potovalo tudi še po tem, ko bo morda v
prihodnosti klasična knjiga izrinjena iz uporabe (pov. po Lainšček, 2012).

2.3.3.3 Analogno in digitalno – tiskano in e-gradivo
Po predvidevanjih bo knjiga v klasičnem smislu, kot ji je uspelo preživeti ves dosedanji
tehnološki razvoj, najverjetneje obstajala še kar nekaj časa. Spremenila se bodo razmerja in
izbor med njima bo odvisen od bralčevega namena branja in bralnih okoliščin.
Raziskovalci so ob proučevanju razlik med branjem spletnih strani in knjig med drugim
ugotovili, da se med brskanjem po internetu odvija zelo drugačen vzorec dejavnosti kot med
branjem besedila iz knjige oziroma s papirja.
Po številnih študijah v zadnjih dvajsetih letih in po Vogrinčič Čepičevi, Kovaču in
Grosmanovi (v Knjiga, 2012), po Carru (2011), Weelu (2014) ter Pečjakovi (2015) se
klasična in internetna knjiga, ob vseh podobnostih, tudi očitno razlikujeta in nekatere njihove
ugotovitve glede značilnosti linearnega, tako imenovanega analognega, in nekatere značilnosti
digitalnega branja oziroma tiskanih in e-gradiv so prikazane v spodnji tabeli.
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Tabela 1: Nekatere značilnosti analognega in nekatere značilnosti digitalnega branja

ZNAČILNOSTI ANALOGNE
KNJIGE/ANALOGNEGA BRANJA
 omogoča linearno branje
tradicionalnega kodeksa, s površine
na kateri je besedilo napisano,
 največja moč tiskanega besedila je
njegova preprostost,

ZNAČILNOSTI DIGITALNE
KNJIGE/DIGITALNEGA BRANJA
 omogoča branje preko bralnega
vmesnika, branje z ekrana – e branje,





tradicionalno knjigo listamo,
besedilo napisano na papirju je bolj
razumljivo in bolje zapomnljivo,






številčno označene strani v besedilu
dajejo večji občutek orientacije,






fizična dosegljivost,
trajnost je pogojena z vrsto pisne
podlage in hrambe (npr. inkunabule
so berljive še danes …),






enopredstavnost,



e-besedilo je obremenjeno z motečimi
elementi (t. i. »zapeljive
podrobnosti«), ki zahtevajo od bralca
dober nadzor,
e-knjigo klikamo (»skrolamo«),
zaslon in premikanje kurzorja med
besedilom obremenjuje bralca bolj
kot papir (kognitivno in fizično),
pojav občutka
dezorientacije/izgubljenosti v
besedilu, pri čemer bralec ne ve, ali
gre v pravi smeri in kako daleč je od
iskane informacije (pomembno je
poznavanje strukture spletne strani in
spletnih povezav),
dosegljivost z naprave/vmesnika ,
trajnost je pogojena z vrsto nosilca
(izpostavljenostjo svetlobi,
temperaturam, magnetnim in
električnim poljem, prenašanje na
nove nosilce, obstoj programov za
njihovo berljivost …), s količino
hranjenih podatkov, kadar podatke
hrani za hrambo pooblaščen ponudnik
pa tudi od njegovih poslovnih
običajev in pogodb …,
večpredstavnost in večopravilnost
 vpetost v internetno/spletno
vesolje,
 bralec pogoste ne bere samo
enega teksta, ampak klika še na
druga besedila, na slikovne in
zvočne formate, hipertekste,
hkrati pa je še vpet v različna
socialna omrežja, e-maile, je v
stiku z drugimi bralci, pri tem je
pozornost nujno deljena, bralec je
težko fokusiran – fokus je
razsredinjen, takemu branju
pritiče nekakšna večopravilnost,
interaktivnost bralca/uporabnika
odnaša »vstran« od teksta,
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praviloma (razen glasnega branja)
samotno početje, v tišini, bralec se
lahko potopi v branje (stanje
zamaknjenosti), čeprav je tudi linerno
mogoče brati površno,
tradicionalna zunanja oblika:
 platnica,
 ovitek in
 knjižni blok,
bralcu omogoča oblikovati povezano
mentalno sliko besedila – t. i.
intuitivno navigacijo skozi besedilo s
tem:
 jasne koordinate (bralcu pomaga
ohranjati orientacijo osem
koordinat – leva in desna stran
knjige, zgoraj in spodaj), z
usmeritvijo v posamezni del
besedila še vedno ohranja občutek
celote,
 bralec taktilno (z dotikom) občuti
debelino že prebranih strani
knjige, na drugi strani pa debelino
še ne prebranih strani,
 s potovanjem skozi besedilo
bralec dobi podatke o ritmu
potovanja skozi besedilo,
po eni prvotnih definicij je knjiga
uplatničena, neperiodična tiskana
publikacija, na najman 48 straneh (ta
obeg je določala tiskarska tehnologija
in krajši teksti niso bili racionalni za
tisk in prodajo),
pri branju knjig je pomemben sam
prostor, da ta celo oblikuje naš odnos
do knjig in da ni nepomembno v
kakšnem prostoru in kako hranimo
knjige,17
pri bralcu knjig se velikokrat
dejavnosti odvijajo v predelih
možganov, povezanih z jezikom,
spominom in obdelavo vidnih
dražljajev, ni pa veliko dejavnosti v
prefrontalnih področjih, ki jih
povezujemo z odločanjem in
reševanjem problemov,
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branje je običajno hitro, površno,
bolj blizu preletavanju, prelistavanju,
skeniranju, gre za tako imenovano
stakato, tudi za razdrobljeno/
fragmentirano branje,
modalnosti:
 branje z mobilnika,
 branje z e-tablice,
 branje z osebnega računalnika,
bralcu otežuje intuitivno gibanje
skozi besedilo in otežuje ustvarjanje
mentalnih predstav:
 bralec se sicer z lahkoto premika
skozi množico besed in takoj
najde določeno besedo, težko pa
vidi en del besedila v kontekstu
celotnega besedila,
 čeprav e-čitalniki in tablice
posnemajo številčenje v knjižni
obliki, so prikazane strani
minljive – ko jih bralec prebere,
izginejo, izgubi se občutek
orientacije, kje v besedilu se
bralec nahaja,



obseg digitalne knjige ni določen, kar
omogoča tako imenovan neskončni
papir,



branje na spletu se zdi neodvisno od
prostora, kjer beremo in bolj
pogojeno z napravami za njihovo
uporabo, s hitrostjo povezav in
programov, ki jih uporabljamo,
pri uporabnikih interneta pa je med
preletavanjem in brskanjem po
spletnih straneh zelo veliko
dejavnosti v vseh teh delih
možganov, ki jih povezujemo z
odločanjem in reševanjem
problemov,



Ob teh spoznanjih in v skladu z marketinškimi aktivnostmi se v knjigarne in knjižnice vpeljujejo bralni
kotički z udobnimi sedeži, kavarne in družabni dogodki, ki naj bi spodbujali branje in s tem izposojo ali nakup
knjig.
17
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knjige se tiskajo v omejenih nakladah
in v omejenem številu strani (sprva so
bile naklade 1000, kasneje pa v manj
kot 500 izvodih), tako so založniki na
nek način izločili iz javnega dostopa
vsa besedila, za katera so ocenili, da
jih ne bo bralo vsaj 1000 ljudi
(ekonomika tiska je igrala neke vrste
cenzorsko vlogo),
zgodba se ne spreminja, ostane
takšna, kot jo je zapisal njen avtor, ki
na nek način vodi in nadzoruje potek
branja in določa njegov vrstni red,



internet (primer Amazona) omogoča,
da lahko natisnemo eno samo knjigo,
neodvisno o tržnih zakonitosti, gre za
bolj demokratično obliko dostopanja
do virov,





besedilo je enokodno – besedni kod,






papir je sidro za zavest in kognicijo,
pomembno je zavedanje tega, kje se
besedilo začne, kje konča in kaj vse
je vmes,
kognitivno manj obremenjeni delovni
spomin bralca natisnjenega besedila
omogoča bralcu, da porabi več
mentalne energije za razumevanje
besedila,
analogno branje v učnih situacijah je
lahko zelo zamudno, kadar moramo
pregledati zelo velike količine
besedil, oteženo je iskanje po ključnih
besedah (razen kadar vsebuje indekse
ali stvarna kazala),
zamuden je tudi prenos – prepis ali
izpis relevantnih delov besedila ali
ilustracij za nadaljnjo uporabo.



različni bralci lahko berejo različno
zgodbo, ker se je mogoče različno
prebiti skozi nek tekst – s klikanjem
na različne povezave (hipertekste),
elektronsko branje naj bi bilo bolj
demokratično, saj ni nekega avtorja
ali urednika, ki bi usmerjal bralca,
spletne vire izbira bralec sam glede
na svoje potrebe in interese, bralec s
tem postane soavtor ali sekundarni
avtor, torej o branju ne odloča avtor
teksta, ampak bralec sam,
besedilo je lahko večkodno – zraven
besednega koda lahko ima še slikovni
kod, glasbeni kod pa tudi film ali dvd,
bralci pri branju na ekranu
uporabljajo več bližnjic – več časa
porabijo za iskanje ključnih besed in
površno brskanje po besedilu,
bralci manj uporabljajo
metakognitivne sposobnosti pri
usmerjanju učenja,
e-besedila zmanjšujejo občutek
nadzora nad besedilom,
digitalno besedilo nudi prednosti v
učnih situacijah:
 omogoča iskanje po velikem
številu besedil po ključnih
besedah z računalnikom in izbor
gradiv za natančnejšo obdelavo v
veliko krajšem času kakor pri
uporabi tradicionalnih nosilcev
besedil,
 omogoča povečavo velikosti črk,
kar olajša delo slabovidnim,
 nastopa v vlogi motivatorja pri
dalj časa trajajočih aktivnostih,
 nadomesti ali dopolni delo
učitelja, predvsem pri domačem
delu.
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Kljub vsem različnostim in podobnostim med linearnim in digitalnim branjem lahko
povzamemo, da je za razumevanje prebranega besedila pomembna osnovna bralna spretnost,
namen branja in temu prilagojena bralna stategija. Oba načina imata tako svoje prednosti kot
tudi pomankljivosti. V današnjem času je za uspešno delovanje v družbi pomembno čim bolje
obvladati oba načina branja z njunimi komparativnimi prednostmi.
2.3.4 Splet kot medij
Svetovni splet (World Wide Web/WWW) je pojem, ki označuje programsko opremo in hkrati
mrežo dokumentov, ki so dostopni preko http (HyperText Transfer Protocol) protokola za
prenos podatkov na omrežju Internet – globalni povezavi računalnikov, ki omogoča dostop do
različnih virov podatkov. Vsak, v omrežje Internet povezan računalnik, ima svoj IP (enolično
določen številski naslov). Nekdanjo obliko dokumenta, knjige ali članka sedaj predstavlja
spletni dokument oziroma spletna stran, ki je osnovna enota informacij na svetovnem spletu.
Dokument pa je označen z enoličnim krajevnikom vira oziroma URL naslovom (Uniform
Resource Locator), referenca, ki ustreza klasičnemu geografskemu naslovu in organizacijski
strukturi omrežja. Hiperteksti oziroma nadbesedilni spletni sistem je današnji ekvivalent
klasični povezavi med dvema dokumentoma, poznani kot povezava referenca – citat. Študije
svetovnega spleta, pojavljati so se začele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in so
vsebovale merjenje, se po Almind in Ingwersen (v Mur in Južnič, 2006) imenujejo
webometrics, v slovenskem prevodu webometrija. Z njeno uporabo poskušamo meriti
hiperpovezave in samopovezave, proučujemo ustvarjanje in uporabo informacijskih virov,
strukture prostranosti in tehnologije svetovnega spleta, množičnost njegove rabe, njegove
vsebine, strukture povezav in iskalnike.
Glavna lastnost spleta ob njegovem nastanku je bila odprtost, ki je omogočala vsem
uporabnikom, da so na njem razvijali poljubne aplikacije, kažejo pa se že bodoči trendi
zapiranja interneta oziroma svetovnega spleta. Očitno pa je tudi, da se internet iz množice
različnih med seboj povezanih naprav spreminja v enovit sistem, kakršne so tako imenovane
storitve v oblaku, ki omogočajo zanesljivejšo hranjenje podatkov, združljivost različnih
programskih paketov, zmanjšanje stroškov nakupa storitev, na obzorju je kvantni internet. V
prihodnosti se predvideva dostopnost širokopasovnega dostopa povsod po svetu. Predvideva
se tudi omrežna storitev prevajanja med različnimi jeziki, kar bo krepilo medkulturni dialog in
zbliževanje ljudi oddaljenih destinacij in različnih kultur. Ob razvoju interneta kot tehnologije
pa so pomebna predvidevanja o inovacijah, na primer s področja biologije, ki jih bo
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omogočila in brez spleta ne bi bile mogoče ali pa bi njihov razvoj bil povsem drugačen. Že
danes je internet glavna tehnologija telemedicine – medicine na daljavo (ki omogoča
sodelovanje znanstvenikov na projektu za oblikovanje umetnih možganov, kot jih predvideva
projekt Blue Brain). Obeta se nam diagnostika na daljavo, kontrola zdravstvenega stanja
bolnika na daljavo in mnoge, danes nepredstavljive aktivnosti. Internet se bo vse bolj
personaliziral, doživljal ga bo vsak po svoje, glede na to, kako nas bodo ocenili algoritmi, ki
poganjajo svetovni splet. Poleg osebne identitete bomo dobili tudi vse pomembnejšo
internetno identiteto. Tako kot smo danes priča zlivanju omrežnih tehnologij, se bodo v
bodočnosti zlivale naprave in uresničevale potrebe sodobnega človeka. Ta trend nakazujejo
današnji pametni telefoni in tablice in so prvi poskusi integracije človeka in interneta, npr.
projekt Google Glass18. Svetovni splet pa omogoča tudi množično prostovoljno sodelovanje –
množicanje (v angleščini crowdsourcing). Posamezniki s tem prostovoljno in brezplačno
prispevajo podatke z raznovrstnimi neposrednimi ali posrednimi storitvami, kot so recimo
oblikovanje gesel v Wikipediji, pisanje blogov, objavljanje videov, fotografij … (Fröhlich,
2013).
In ne nazadnje, splet je po Oblaku in Petriču (2005) mogoče izkoriščati kot interaktivno in
izjemno kritično izobraževalno orodje, a le če akterji, ki prek njega delujejo, to počno skladno
z izvornimi načeli razvoja spleta. Torej upoštevati je potrebno, da splet ni nekaj statičnega,
ravno nasprotno. Splet je izjemno dinamičen in razsežnosti njegovega vpliva in razvoja v
bodočnosti ni mogoče napovedati. Zato je uporaba spleta v šolstu tako zahtevna naloga. Šola
naj bi svoje uporabnike usposabljala za prihodnost, ki bo odvisna od pridobljenega znanja,
navad in spretnosti, danes pa tako zelo težko napovemo kakšno znanje, katere navade in
spretnosti bodo potrebne. Ob povedanem pa je šolstvo sistem s svojimi specifikami in
zakonitostmi in v veliki meri še zelo prilagojen predstavam o svojem poslanstvu iz časa
nastanka množičnega šolstva, kar pa je veliko pred dobo interneta.

Googlova očala so naglavni računalnik s kamero in mikrofonom, ki uporabniku daje občutek, da je računalnik
direktno priključen na uporabnikova čutila. Gre za pametno napravo, ki odgovarja na uporabnikova vprašanja,
opozarja na sporočila in daje navodila.
18
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2.3.4.1 Uporabniki spleta
Tako pomembno kot je vplival na širjenje tiskanih knjig in s tem tudi na širjenje znanja
Gutenbergov izum tiska s premičnimi črkami, ki je bil kakovosten in ga je bilo lahko
uporabljati, tako pomemben in vpliven je za današnji razvoj nastanek in razvoj interneta.
Glavna značilnost spleta verzije 1.0 je bila, da je bil izključno bralno orientiran. Vsebina na
njem je bila predstavljena statično, brskanje po spletu so omogočali spletni imeniki. Obdobje
splet 2.0 je poimenovano bralno pisno, za obdobje spleta 3.0 pa je značilen prenosljiv osebni
splet.
Ugotovimo lahko, da pri spletu gre za tehnologijo, ki spreminja svet, vpliva na izume in
izboljšave, zaradi njega se pojavljajo novi poklici in celo nove znanstvene discipline,
tehnologije in industrijske panoge. Njegov razvoj vpliva na celotno civilizacijo, na
povezovanje, pa tudi na razslojevanje med ljudmi. Razvoj interneta kot kontroverzne
tehnologije je zelo nepredvidljiv, ni pa dvomiti o njegovem neizmernem vplivu na življenje
družbe in posameznika tudi v bodoče. Po obdobju industrializacije planeta, kot trdi Strehovec
(2007), ki je temeljila na obremenjevanju in izkoriščanju naravnih resursov, smo v zadnjih
desetletjih priča drugačnim tehnikam in tehnologijam, tako imenovani drugi tehniki, ki
soobstoja ob današnjih umetnih in obogatenih resničnostih in je prijazna uporabniku in
naravi.
Za medmrežje v današnji obliki se uporablja izraz splet 2.0, v zadnjem času pa tudi splet 3.0.
Splet 2.0 omogoča svojim uporabnikom branje in pisanje vsebin. Omogoča pa tudi aktivno
participacijo pri oblikovanju njegovih vsebin in metapodatkov19. Temelji namreč na aktivnosti
svojih uporabnikov, ki so oblikovalci in sooblikovalci novih spletnih zvrsti, kot so spletni
dnevniki (blogi), spletna enciklopedija (Wikipedija) ter oblikovanje spletnih strani in
portalov, na katerih si njihovi uporabniki in soustvarjalci izmenjujejo podatke, fotografije,
video in glasbene posnetke pa tudi besedila. Primera takšnih portalov sta na primer YouTube
ali Facebook. Značilnost tovrstnih spletnih strani je njihova interaktivnost, ki spodbuja

19

Metapodatki vsebujejo podatke o podatkih, pomembnih za njihovo pravilno uporabo (vsebina, stuktura,
kvaliteta, lastništvo, uporabnost …).
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uporabnike, da prispevajo svoje vsebine, in omogoča socialno mreženje. Uporabniki spleta
2.0 ustvarjajo bloge in oblikujejo folksonomije20.
V literaturi je zaslediti, da med strokovnjaki obstaja veliko internetnih navdušencev, pa tudi
veliko internetnih skeptikov. Obstajajo pa tudi različne opredelitve interneta, tudi takšne, da je
internet največja knjižnica na svetu. Po Novljanovi (2002) pa internet ni knjižnica, ni urejena
zbirka informacij, zaradi svoje obsežnosti pa je praktično neobvladljiv. Njegov uporabnik
tvega, da pri iskanju po njem ne bo dobil želene informacije ali pa da med dosegljivimi ne bo
izbral prave.

2.3.4.2 Vpliv interneta na naše razmišljanje, branje in pomnjenje
Naši možgani se ob uporabi spleta spreminjajo in zaradi tega se po Carru (2011) oblikuje
nova intelektualna etika. Zavzetost in koncentracijo pri branju zamenjujemo s hitrim
nepovezanim lovljenjem koščkov informacij. Najverjetneje se zaradi teh novih bralnih navad
spreminja tudi cela družba in njeno delovanje. Težko je predvideti, kako se bo spremenila in
kako intenzivno. Temu bi se moral seveda prilagajati tudi način izobraževanja, opravljanje
poklicev in življenjski slog sploh. A zdi se, kot da nam zmanjkuje časa, da bi se uspeli
prilagoditi tem pospešenim in usodnim spremembam. Srednje in starejše generacije se še
lahko odločamo, ali bomo kombinirali linearno in digitalno branje ali se odločali le za eno
vrsto. Zdi se, da mladi te možnosti ne bodo več imeli. Če tisti, ki so bili zelo dobri bralci
kvalitetnih, zahtevnih in zajetnih tekstov, opažajo, da z uporabo interneta to spretnost
izgubljajo, mladi tega pri svojem branju sploh ne morejo opaziti, saj pri njih danes prevladuje
internetno, sekvenčno branje in tako nimajo priložnosti za usvojitev linearnega branja. Torej
dilema ni branje na papirju ali na zaslonu, ampak način branja, ki pri tem poteka. Za začetek
poskusimo vrsto branja in odločitev zanjo primerjati s tekom ali kolesarjenjem, kot
prispodobo za linearno branje, in potovanje z avtomobilom ali avionom, kot prispodobo za
digitalno branje, in pri tem upoštevajmo vse njihove komparativne prednosti. Hoja in
kolesarjenje sta sicer zdrava in poceni, prinašata ugodje, vendar upoštevaje lokalne navade in
potovalne destinacije nista vedno najboljša izbira, sta pa idealna kot rekreacija in ugodno
vplivata na celotno človekovo telo in delovanje možganov. Vožnji z avtomobilom in avionom
sta sicer primernejši za premagovanje večjih razdalj, sta pa dražji, obremenjujeta okolje in s
Folksonomija je sistem razvrščanja s pomočjo tagov (značk), ki jih pri ustvarjanju vsebin oblikujejo sodelujoči
uporabniki.
20
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tem slabo vplivata na naravo in človeka. Idealna bi bila usklajena uporaba razpoložljivih
možnosti, predvsem upoštevaje njihov namen.

Nicholas Carr (2011) v svoji knjigi Plitvine, s pomenljivim podnaslovom Kako internet
spreminja naš način razmišljanja, branja in pomnjenja, predstavi svoj pogled na to, kako
internet vpliva na delovanje možganov njegovih uporabnikov. S pomočjo podatkov s področja
nevrologije kot kritik revolucije informacijske tehnologije ocenjuje organski vpliv
računalnikov na možgane. Lastno izkušnjo opiše z besedami: »Ne razmišljam več kot nekoč.
To najmočneje občutim med branjem. Včasih sem se z lahkoto poglobil v knjigo ali daljši
članek. Moje misli so prevzeli zapleti pripovedi ali preobrati v razpravi in ure in ure sem se
sprehajal skozi dolge odlomke proze. To se danes zgodi le še redkokdaj. Zdaj se po dveh ali
treh straneh ne morem več zbrati. Postanem nemiren, izgubim rdečo nit, začnem iskati nekaj
drugega, kar bi lahko počel. Poglobljeno branje, ki je bilo nekdaj naravno, je postalo
naporno,« nadaljuje pa: »… zdi se, da splet drobi moje sposobnosti ohranjanja zbranosti in
razmišljanja. Ne glede na to, ali sem na spletu ali ne, moji možgani zdaj pričakujejo, da bodo
informacije dojemali tako, kakor jih splet razporeja: v hitro premikajočem se toku koščkov.
Nekoč sem se potapljal v morju besed, zdaj drsim po njegovi površini, kot bi bil na vodnem
skuterju.« (Carr, 2011, str. 15, 16). Svoj strah pa je Carr izrazil že v svojem eseju z naslovom
Ali nas Google res poneumlja, ko je dejal, da se s tem, ko se pri razumevanju sveta vedno bolj
zanašamo na računalnike, se naša inteligentnost spreminja v umetno inteligenco (Trampuš,
2009).
Internetni navdušenci in internetni skeptiki preko najrazličnejših klasičnih in sodobnih
medijev napovedujejo vsak svoje videnje prihodnosti pod vplivom razvoja informacijske
tehnologije. Eni jo napovedujejo kot novo zlato dobo dostopnosti in sodelovanja, drugi pa kot
temno dobo povprečnosti in narcizma. Seveda kot vedno, bo realnost najverjetneje nekje
vmes, kar lahko sklepamo na podlagi dosedanjega razvoja. Praviloma gledamo na preteklost
romantično in jo velikokrat tako tudi poimenujemo – »dobri stari časi«. A kot je dokazoval
Einstein,

je vse relativno. Odvisno od perspektive. Lahko si predstavljamo, po vzoru

današnjih internetnih, skeptike v času pojava pisane besede, v času pojava tiska, splošne
pismenosti ali kasneje ob elektrifikaciji že omenjene sodobne medije. Ugotovimo lahko, da je
večina tega, kar se nam danes zdi vsakodnevno in povsem nepogrešljivo, ob svojem nastanku
najverjetneje predstavljala svojevrstno skrb in strah pred nepoznanim in nepredvidljivim.
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Čisto jezikovno lahko besedo razvoj pojmujemo kot nekaj, kar obeta izboljšanje, enako lahko
torej sklepamo tudi za razvoj informacijske tehnologije. Ne bomo se opredeljevali, kdo od
opisanih nas bolj navdušuje s svojimi raziskavami, dokazi in predvidevanji, saj je razvoj, ki že
riše svoje obrise, neizogiben. Oblikujejo se tudi že novi poklici, nov življenjski slog, pa tudi
interesi koncentracije moči in možnost povečanja vpliva. Na vidiku pa je že tako imenovan
kvantni internet, ki bo s pomočjo satelitov omogočal dostopnost podatkov s celega sveta v
realnem času.
Ni pa vprašanje le internetna navdušenost ali skepsa. Pomembna je tudi siceršnja stopnja
razvitosti družbe, ki internetne možnosti uporablja. Pomembne so družbene vrednote in ljudje,
ki jih udejanjajo. Pomembno pa je tudi dejstvo, da internetni način komuniciranja in
izmenjavanja informacij vse bolj izpodriva pogovarjanje kot eno pomembnih oblik
komuniciranja, pri kateri je prisotna telesna govorica in neposredni stik sogovornikov.

2.3.4.3 Obogatena resničnost
Hit na svetovnem sejmu tehnoloških dosežkov za leto 2013 je tako imenovana navidezna ali
obogatena resničnost. Gre za medij, sestavljen iz interaktivne računalniške simulacije, ki
uporabniku daje občutek prisotnosti v simulaciji. Kako uporabnik dojema to resničnost, kako
jo dojamejo možgani in kaj se med tem dogaja s posameznikovo zavestjo, je povezano z
dojemanjem resničnosti nasploh. Korelacijo med fizičnim, duševnim in duhovnim ter
razsežnosti možganov v dojemanju resničnosti in navidezne resničnosti najdemo v opredelitvi
številnih avtorjev, med drugimi pri že prej omenjeni Maji Milčinski, ki pravi: » Naj gre za
resničnost, virtualni svet ali obogateno resničnost, si kljub nevrološkim spoznanjem še vedno
preveč poenostavljeno predstavljamo povezave možganskih struktur z našim doživljanjem
sveta in vedenjem. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da človekovo enkratnost pogojuje
unikatnost njegovih možganov in povezave stotih milijard celic v njih« (Milčinski, 2012, str.
37).
Velja še razmisliti o pojmu resničnost in o tem, kako naša zavest vidi, kar vidimo, sliši, kar
slišimo, in čuti, kar čutimo. Eden od odgovorov po raziskavah biologov in prepričanju
filozofov so naša subjektivna izkustva (imenovana tudi kakovostni značaj izkušenj, čutni vtisi,
zaznave ali čutni podatki), imenovana tudi kvali. Gre torej za unikatnost dojemanja sveta, ki
je pogojena s subjektivnimi izkustvi posameznika (Noble, 2010).
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2.3.5 Družbena in socialna omrežja
Ob proučevanju današnjih bralnih navad in iskanju novih načinov spodbujanja branja
najstnikov pa ne moremo mimo pomena in vloge spletnih socialnih omrežij, imenovanih tudi
storitve družbenih omrežij ali družbena omrežja21 pa tudi socialna in družabna omrežja.
Po polemikah o pravilnem poimenovanju je zmagala besedna zveza družbena omrežja. Ta
gradijo in odražajo socialne odnose med ljudmi. Po nekaterih podatkih naj bi bilo na svetu
preko 1,5 milijarde aktivnih uporabnikov na dan. Postajajo vse pomembnejši medij
komuniciranja, sodelovanja, druženja in zabave, pa tudi v poslovnih okoljih za informiranje,
trženje in pridobivanje povratnih informacij. V spodnji tabeli22 so prikazani podatki o
uporabi23 družbenih omrežij.
Tabela 2: Družbena omrežja in ocena števila24 njihovih uporabnikov

DRUŽBENO OMREŽJE

ŠTEVILO UPORABNIKOV v svetu

SPLETNI NASLOV

Facebook

preko 1,2 milijarde uporabnikov
(kjer preživijo 12 milijard ur
mesečno)
uporabniki preživijo na njem 3
milijarde ur mesečno
500 milijonov uporabnikov
(zabeleženo je bilo, da je bilo med
prenosom tekme Super Bowl
objavljenih 12.233 tvitov v eni
sekundi oziroma več kot 400
milijonov tvitov v enem dnevu)
400 milijonov uporabnikov

http://www.facebook.com/

Sina Weibo (kitajska
kopija Twitterja in
Facebooka v enem)
Flickr

400 milijonov uporabnikov

http://www.weibo.com/

Instagram

Shazam

uporabniki v enem dnevu objavijo http://instagram.com
5 milijonov fotografij, 100
milijonov uporabnikov
250 milijonov uporabnikov
http://www.shazam.com/

LinkedIn

175 milijonov uporabnikov

YouTube
Twitter

Google+

http://www.youtube.com/
http://twitter.com/

http://plus.google.com/

uporabniki v eni minuti naložijo https://www.flickr.com/
preko 3.000 fotografij

http://www.linkedin.com/

V angleščini social networks.
Nekateri podatki so povzeti iz prispevka Roni Kordiš (Kordiš, 2013).
23
Opaziti je veliko naraščanje uporabnikov socialnih omrežij, nekateri uporabniki pa si ustvarjajo celo po več
profilov na istem omrežju ali pa se registrirajo na več deset družbenih omrežjih.
24
Številke so ocena, saj natančnih številk večina ponudnikov storitev ne objavlja.
21
22
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Badoo

162 milijonov uporabnikov

http://badoo.com/

Renren (kitajska kopija
Facebooka)
QQ

100 milijonov uporabnikov

http://www.renren.com/

preko 700 milijonov mesečnih
uporabnikov

http://www.qq.com/

DRUŽBENO OMREŽJE

ŠTEVILO UPORABNIKOV v Sloveniji

SPLETNI NASLOV

Facebook

okoli 734.00025 uporabnikov

https://www.facebook.com/

Twitter

okoli 25.000 uporabnikov

https://twitter.com/

Do družbenih omrežij posamezniki dostopajo z uporabo računalnikov, elektronskih tablic in
vse popularnejših pametnih telefonov. Tako popularna so med drugim tudi zaradi
funkcionalnosti. Kljub temu, da se družbena omrežja med seboj razlikujejo, pa imajo tudi
skupne lastnosti. Večina jih omogoča dostopanje z enega mesta do različnih storitev in niso
potrebna različna komunikacijska orodja, kot sta zbliževanje ljudi in komunikacija.
Uporabniki socialnega omrežja postanejo z registracijo del virtualne skupnosti. Pri tem se
oblikujejo novi načini komuniciranja, nove bralne navade in strategije, novi načini
razmišljanja in delovanja. Uporaba socialnih omrežij danes predstavlja vsakodnevno aktivnost
večine uporabnikov interneta, torej tudi najstnikov, ki se jim v nalogi še posebej posvečamo.
V povezavi s tem si lahko zastavimo zelo kompleksno vprašanje o tem, kaj danes pomeni biti
pismen in kako bo s pismenostjo v bodoče. Med tem ko je do sedaj veljalo, da je pismen tisti,
ki piše in bere številke in črke, ponekod po svetu razmišljajo, da danes ni več smiselno otrok
poučevati pisave in pisanja na roko, saj so spretnejši pri pisanju, shranjevanju ali delitvi
tekstovnega sporočila preko računalnika ali pametnega telefona. Več kot očitna je potreba po
sistematičnem učenju varnih spletnih običajev in uvajanju znanja o spletnih orodjih kot novih
priložnosti v učne načrte. Na deklarativni ravni se verjetno vsi strinjamo o koristi in pomenu,
težava je izvedbena plat. V učnih načrtih razvitega sveta je veliko zapisanega o pomenu
razvijanja tako imenovanih IKT26 spretnosti v vsakodnevnem šolskem delu, zelo malo pa
definiranega, katere in na kakšen način naj se uvajajo družabna omrežja, čeprav postajajo vse
pomembnejša in vplivnejša. Gre za aplikacije, spletne storitve, platforme ali strani, ki gradijo
ali odražajo socialne odnose med ljudmi s skupnimi interesi ali aktivnostmi. Veliko funkcij
Ta podatek nas uvršča na 90. mesto na svetu.
Kratica za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in z njo povezanimi spretnostmi, ki naj bi jih posamezni
učitelji razvijali pri dijakih ob poučevanju svojih predmetov. To nalogo pa vsaj po nekaterih izkušnjah vsakdo
razume malo po svoje, v zvezi s tem pa predstavljajo družabna omrežja, ki so pri dijakih tako zelo priljubljena,
velikokrat grožnjo kot pa priložnost za razvijanje IKT spretnosti. Razloge je iskati v različnih pojmovanjih
pismenosti, predvsem pa usposobljenosti učiteljev, saj teh omrežij, vsaj večine, v času njihovega odraščanja in
izobraževanja ni bilo.
25
26
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družabnega omrežja je danes najti na vedno več spletnih straneh. Družabna in socialna
omrežja vse bolj vplivajo na nas. Uporabljajo se lahko za različne namene - za pisanje blogov,
komunikacijo ali izmenjavo podatkov, slik in videoposnetkov, deljenje idej, dogodkov in
interesov. Uporaba socialnih omrežij pa lahko tudi negativno vpliva na življenje
posameznikov, saj lahko njihova prekomerna uporaba vodi v zasvojenost. Ob razmisleku o
vpeljevanju teh omrežij v šolski prostor pa nastopi dilema, katere izbrati, saj neprenehoma
nastajajo vedno nova, obstoječa pa se razvijajo in spreminjajo. Raziskave na primer kažejo,
da tudi popularna sodobna omrežja, kot so Facebook, Instagram in Twitter, izgubljajo svoje
uporabnike, saj ti iščejo nova in boljša omrežja, ki jih prevzamejo s svojo preprostostjo in
funkcionalnostjo (Komuniciranje, 2014).
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2.3.6 Podatki – zlato 21. stoletja
V zadnjem času se v zvezi s podatki omenjajo tako imenovani veliki podatki 27, ki obljubljajo
popoln nadzor in upravljanje vseh ravni našega delovnega okolja in celo naš način
razmišljanja. Eden vodilnih sistemov za zbiranje in upravljanje z velikimi podatki je Google.
Ob tem pa ni nezanemarljivo tudi dejstvo, da središčni problem Googla in njegove prevlade ni
kakšno poneumljanje njegovih uporabnikov, ampak monopol, ki ga želi ustvariti na spletu.
Navzoč je povsod, v računalniških sistemih, telefonskih aplikacijah in skoraj vseh
elektronskih napravah. Večina Googlovih uporabnikov ne ve, da fotografije, ki jih shranjujejo
na njegovih strežnikih, lahko Google uporablja, reproducira, natisne in distribuira, kakor želi
(Miha Kovač v Trampuš, 2009).
Branje na spletu pa ima še eno komponento. Velikokrat ga spremlja tudi posredovanje
bralčevih podatkov z različnimi oznakami, všečki, potrjevanjem … Tako tudi nehote
ustvarjamo podatke. Gospodarske družbe, vlade in znanstveniki pa podatkovne vire danes
obdelujejo in analizirajo povsem na novo. Prostor za shranjevanje podatkov je skoraj zastonj
in vse hitrejši računalniki nenehno primerjajo in pošiljajo najrazličnejše podatke, odkrivajo
nove povezave in poslovne modele. Veliki podatki z uporabo algoritmov vplivajo na ravnanje
in odločanje ljudi, na njihove poslovne odločitve, na razvoj znanosti. Tako lahko danes
energetske družbe z obdelavo vremenskih podatkov na meter natančno določijo najboljšo
lokacijo vetrne elektrarne, algoritmi nadzirajo promet in skrajšujejo potovalni čas, spletnim
trgovcem izboljšujejo prodajno strategijo, lahko pa celo predvidijo vedenje posameznika v
prometu ali pa pri uporabi kreditne kartice. Poslovna modela Googla in Facebooka temeljita
na oglaševanju po meri uporabnika, kar izhaja iz zbiranja, analiziranja in trženja podatkov o
uporabniku. Zbirka podatkov o milijardi profilov je za Facebookove vlagatelje v dobi velikih
podatkov ovrednotena na 78 milijard evrov. Zakladnice podatkov pri svojem delovanju
uporabljajo trgovske verige, avtomobilske družbe, letalske agencije, banke, zavarovalnice,
telekomunikacijske in informacijske industrije, medicina, znanost, vladne in varnostne
agencije, policija, skratka najrazličnejši segmenti. Napoveduje pa se tudi možnost vpogleda v
prihodnost, ki bo zagotovljena s svetlobno hitrostjo obdelave neizmerne količine podatkov.
Pri Googlu so tako že leta 2010 na podlagi tega, kaj so iskali uporabniki, napovedali
27

Leta 2012 je bilo ustvarjenih 2,8 zetabajtov podatkov. Po napovedih strokovnjakov pa bi naj leta 2020
ustvarili 40 zetabajtov podatkov. Podatki naj se bi vsaki dve leti podvojili. V letu 2012 so podjetja po svetu s
prodajo aplikacij za obdelavo velikih podatkov zaslužila 4,6 milijarde evrov, v letu 2016 pa naj bi ta številka
narasla na 16 milijard evrov (Müller, Rosenbach in Schulz, 2013).
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epidemijo gripe. V nekaterih mestih že napovedujejo verjetnost kaznivih dejanj v posameznih
soseskah. Znanstveniki so ugotovili, da lahko na podlagi lokacije mobilnega telefona in
podatkov iz njegovega imenika dokaj natančno napovemo, kje bomo naslednji dan oziroma v
nekem obdobju v prihodnjem letu. Spletne agencije lahko na podlagi podatkov iz obsežnih
vprašalnikov in s pomočjo algoritmov posameznikom pomagajo najti čim ustreznejšega
partnerja. Zaradi njihovega pomena in uporabnosti nekateri podatke imenujejo zlato 21.
stoletja. Tako fiziki, statistiki, matematiki in podatkovni znanstveniki, imenovani tudi
podatkovni rudarji, podjetjem svetujejo pri upravljanju z velikimi podatki. Analizirajo
podatke iz blagajn v nakupovalnih centrih, vremenskih napovedi, urnikov dopustov in
podobno. S pomočjo računalniških programov napovedujejo bodoča gibanja in aktivnosti,
prodajo izdelkov ter vedenje zavarovancev, spletnih kupcev, koncertnih poslušalcev,
gledalcev televizijskih nadaljevank. Naše na videz nedolžno všečkanje neke priljubljene
znamke kavbojk na Facebooku lahko ima za posledico to, da nam prodajalec na mobilno
napravo pošlje kupon s popustom za obisk trgovine s priljubljenim proizvodom. Znanstveniki
so ugotovili, da so vzorci gibanja posameznikov tako unikatni, da z njihovo analizo z
gotovostjo lahko najdemo 95 odstotkov iskanih posameznikov. Podatki iz raziskav pa kažejo
na to, da si posamezniki ne želijo, da bi podjetja spremljala njihovo vedenje. V zvezi s
podatki, ki jih je mogoče najti na spletu, je za posameznika pomembno uveljavljanje pravice
do pozabe na spletu, torej do izbrisa podatkov (Müller, Rosenbach, Schulz, 2013).
»Računalniški strokovnjak Arvind Narayanan z Univerze Princenton pravi, da anonimnost z
naraščanjem količine podatkov, ki jih analiziramo, postaja »algoritmično nemogoča«.
Narayanan v spletnem dnevniku piše, da potrebujemo za prepoznavo neke osebe le 33 bajtov
podatkov.« (Müller, Rosenbach, Schulz, 2013, str. 59).
Velik izziv danes predstavlja tudi hramba podatkov in z njo povezane težave in posebnosti.
Veliko je polemik o digitalnem spominu in o pravici do elektronske pozabe, tudi v okviru
evropske zakonodaje v zvezi z varovanjem javnih in osebnih podatkov. Danes vse več
podatkov hranimo na oddaljenih strežnikih, v podatkovnih bazah in pri specializiranih
ponudnikih računalniških storitev v oblaku. Ob tem težko predvidimo bodoče pogoje njihove
hrambe, dostopnosti, trajnosti in s tem povezanih stroškov. Trenutno so te storitve še
večinoma skoraj zastonj, po simbolični ceni. Lahko pa jih v bodoče doleti enaka usoda, kot je
že marsikatero bazo podatkov, spletno stran ali spletno povezavo, ki je prenehala delovati.
Kljub občutku nenehne dostopnosti to še ni zagotovilo za trajnost podatkov na internetu. Ob
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hranjenju podatkov je pomembno ohranjati in posodabljati tudi programe in orodja, ki
omogočajo njihovo berljivost. Po Kaučiču (2013) je življenjska doba sodobnih nosilcev
informacij zelo različna in naj bi bila 1-5 let za diskete, 3-6 let za trdi disk, 10-20 let zvočna
kaseta, 5-25 let zapisljivi optični nosilci, 50 let za gramofonske plošče, 70-100 let za CD in
DVD plošče in več kot 100 let za luknjane kartice in trakove, fotografije ter (mikro)filme.

2.3.7 Potreba po razvoju novih bralnih tehnik in bralnih strategij
Sodobno branje ne bi moglo biti opisano bolje, kot je to storil Janez Strehovec (2007), ko ga
je poimenoval kultura dotika. Danes ne beremo le tiskanih besedil, ampak tudi tista na
zaslonih prenosnih računalnikov, dlančnikov, mobilnih telefonov, bralnikov … Srečujemo se
z novo generacijo besedilnosti, s tehniškim terminom poimenovano kot posttiskovno. Zanjo je
bistvena usmerjenost k drugim nosilcem, opušča tiskano stran kot svojo podlago, presega
dvorazsežnostni prostor in teži po artikulacijah v trirazsežnostnih besedilnih svetovih,
postavljenih pogosto tudi v gibljivi, filmski obliki na zaslonih. Takšna besedilnost zahteva od
bralca, pravzaprav uporabnika, ki opušča fiksirano pozicijo (značilno za linearno branje) in
prehaja v gibanje, prečkanje in potopljivost, besedilni prostor pa je spremenjen – subjekt je v
tekstu, giblje se skozi prostor teksta in branje se spreminja v intenzivni dogodek. Branje
posttiskovnih besedil vključuje tudi bralčevo motorično in kinestetično aktivnost. Pri
tovrstnem branju gre za zapleteno sodelovanje očesa in roke (pri uporabi gumbov, stikal,
tipkovnice, miške, igralne palice …), vse to pa vodi k integraciji taktilnih aktivnosti z
aktivnostmi branja, gledanja in poslušanja. Posebnost sodobnih zaslonskih naprav je ta, da gre
za objekte, ki ne kažejo preko, ampak se odpirajo v bližino, ki raste proti opazovalcu. Podoba
na zaslonu dlančnika ali mobilnega telefona zadrži svetlobo – energijo in jo odbije proti očesu
(Strehovec, 2007) .
Ena najtežjih nalog sodobnih uporabnikov podatkov je obdržati fokus in motivacijo. Še tako
vztrajen, motiviran, ustvarjalen uporabnik se mora zadovoljiti, da lahko predela le drobec
vsega, kar je v najrazličnejših medijih na razpolago o določeni temi v opazovanem trenutku.

Na uspeh posameznika ob znanju, motivaciji in zagnanosti vsekakor vpliva tudi dednost in
prirojena inteligenca. Nove raziskave so prej centralizirani inteligenčni kvocient razstavile na
vrsto inteligenc, imenovana multipla inteligenca. Posamezne inteligence so sorazmerno
neodvisne komponente. Howard Gardner razlikuje ločene inteligence:
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osebno inteligenco (razumevanje drugih ljudi),



telesno-kinestetično inteligenco (sposobnost usklajenega gibanja),



jezikovno inteligenco,



matematično-logično inteligenco,



prostorsko inteligenco (oblikovanje virtualnih slik in njihova manipulacija v duhu) in



glasbeno inteligenco.

Večina raziskovalcev se strinja, da inteligenca še ni vse, nujno jo mora spremljati tudi
ustvarjalnost (Schvwanitz, 2010, str. 590).

3

NOVE PISMENOSTI

Vloga in pomen pismenosti sta zelo odvisna od konteksta, v katerem razmišljamo in
govorimo o njej in sta se skozi zgodovino zelo spreminjala. Pojem pismenost izvira iz latinske
besede litteratus, ki označuje človeka, ki se uči, v srednjem veku je bil pismen, kdor je znal
brati latinsko, v dobi reformacije pa so pismenost pojmovali kot zmožnost branja in pisanja v
maternem jeziku. Sodobna znanost jo označuje kot sposobnost posameznika, da uporablja
spretnost branja, pisanja in računanja, funkcionalno pismenost pa imenujemo zmožnost
posameznika, da uporablja pismenost za delovanje v družbi in osebnem razvoju. V sodobnem
svetu biti pismen, v sklopu bralne pismenosti, pomeni, da je posameznik zmožen brati hitro in
da prebrano tudi razume. Pri proučevanju pismenosti pa je potrebno upoštevati tudi socialni
kontekst glede na starost, spol, izobrazbo in druge življenjske okoliščine. Pismenost je
kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko determiniran pojem, njen temeljni element pa
je bralna pismenost. Po sodobnih opredelitvah je pismenost prilagoditev posameznika
pričakovanjem in zahtevam družbe, predstavlja pa tudi moč posameznika za uresničitev
lastnih pričakovanj in vpliva na določene socialne spremembe, torej potencial, ki omogoča
posameznikovo socialno integracijo in osebni razvoj. Po Pečjakovi (2010) je pismenost
nemogoče opredeliti z eno samo definicijo in tudi uporablja se v različnih pomenih.
Dogodki, še tako veliki in pomembni, hitro utonejo v pozabo, če jih ne dokumentiramo v
obliki zapisa, fotografije, filma. Skozi vsa zgodovinska obdobja vse do danes, so si ljudje
prizadevali, da bi ohranili pomembne misli, spomin na pomembne dogodke in ljudi. Kljub
sodobni tehnologiji je pisana beseda še vedno temelj obveščanja, posebej pa dokumentiranja,
ohranjanja dogodkov, misli ... Vendar pa je danes isto misel mogoče zapisati v nešteto
oblikah, od analognih, tradicionalnih medijev (tisk, fotografija, film, radio, televizija, analogni
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video, popularna glasba) preko hibridnih medijev (spletna televizija in video, digitalni kino in
film, spletni radio in časopis) do najsodobnejših digitalnih medijev v vseh njihovih pojavnih
oblikah, za katere je značilna virtualnost, trirazsežnost, kiberprostor,

teleprezenca,

povezljivost, mreženje in hipertekstnost.

Zaslonske naprave vedno bolj prevzemajo tudi vlogo fotoaparatov in video naprav, njihovi
uporabniki pa si kljub fizični navzočnosti sogovornika želijo tudi njegove podobe na zaslonu,
torej istočasno si želijo stvar in njegovo podobo na ekranu, pri čemer nimajo nobenih težav ne
pri fizičnem prehajanju s pogledom od stvari k njegovi zaslonski podobi in ne z
razločevanjem med resničnostima – dejanski in digitalni. Nekateri avtorji tehniki pripisujejo
terapevtski in celo izrazito zdravilen učinek. Recimo film vidijo v vlogi terapevtskega orodja,
ki z ritmi menjave podob omogoča posamezniku, da se lažje privaja ritmu velemestnega
življenja. Pri pametnih napravah (osebni računalnik, dlančnik, ipod, mobilni telefon …),
značilnih za kibernetične sisteme, težko govorimo o posameznikovi odtujenosti od tehniških
naprav, saj mu dejansko omogočajo igriv odnos do resničnosti. Uporabniku dajejo možnost,
da tekoče, nekonfliktno preklaplja med različnimi generacijami resničnosti. Omenjene
naprave se zdijo kot proteze, zraščene s posameznikovim telesom, lahko pa jih razumemo kot
podaljšek njegovega zaznavnega aparata. Nikakor pa sodobne tehnologije ne gre jemati kot
terapevtske ali celo kot zdravilne. Kljub prednostim, kot so socialno mreženje, e-učenje, eraziskovanje, e-poslovanje, virtualno srečevanje s somišljeniki, globalna preglednost nad
kršitvami človekovih pravic, nove oblike civilnih pobud in podobno sodobne uporabnike
svetovnega spleta ogrožajo spletne prevare in manipulacije, predvsem pa patološka
zasvojenost z delom in zabavo pred zasloni ter digitalna razslojenost sveta. Spreminjata se
vloga in pomen avtorstva, umetnosti in estetike v najširšem smislu (Strehovec, 2007).

3.1 GLOBALNA INFORMACIJSKA DRUŽBA
Danes se tehnologija bliskovito spreminja, sposobnosti ljudi pa ostajajo bolj ali manj take kot
pred tisočletji na začetku njegovega razvoja. Nove informacije, ki so nam na voljo, se ves čas
spreminjajo, naši čuti jih zajemajo in obdelajo, uporabo teh informacij pa določajo naše
izkušnje. Življenje samo je neke vrste nenehna obdelava in pridobivanje informacij. Stari rek,
da nikoli ne veš, česa ne veš, je besedna igra in ključno vprašanje o tem, koliko informacij
zares potrebujemo, da bi delovali kot celostna bitja.
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Ljudje kot obdelovalci informacij so v kratkem času prehodili dolgo pot in četudi se je naša
sposobnost obdelovanja in prenosa informacij razvila šele pred kratkim, se je razvila hitro,
kakor se je hitro razvila tudi naša spretnost hranjenja in obdelovanja informacij. V svetu, kjer
so informacije pogosto nevidno shranjene v računalniku, zadnje čase pa tudi v dlančnikih,
tablicah, pametnih telefonih in ostalih sodobnih napravah, ne preseneča navdušenje
uporabnikov nad njimi. Današnji človek je postal odvisen od občutenja vznemirjenja
(prijavljanje, gledanje, branje, poslušanje, skeniranje, lajkanje). Kljub temu nas še vedno
pogosto presenetijo pomembni informacijski trenutki, ki jih doživimo v najrazličnejših
okoliščinah in na mnogih različnih intelektualnih ravneh. Čeprav se tega včasih niti ne
zavedamo, povzročamo pomembne informacijske trenutke za druge (Haywood, 2007).
Živimo v času nastajanja globalne informacijske družbe. Nekateri avtorji trdijo, da živimo v
družbi zabave. Haywood (2007) pa ugotavlja, da je družba zabave skupaj z reklamo eden
največjih in najpomembnejših sestavnih delov sodobne industrijske družbe. Ob tem pa je zelo
pomembno dejstvo, da živimo v dobi postmoderne, kar je oznaka za vsesplošno stanje
sodobnega sveta in tudi posameznikov, za katerega je značilna pluralnost nasprotujočih si
vrednostnih sistemov, ki naj bi bili enakopravni. V današnjem svetu obstajajo družbe, ki glede
na razlike v razvoju, sodijo v popolnoma različna zgodovinska obdobja. Od primitivnih –
agrarnih, industrijskih, postindustrijskih do informacijskih in postinformacijskih. Odkar so
informacijsko bogate države začele uporabljati računalniško tehnologijo, ki se v nerazvitih
državah uvaja v bistveno manjšem obsegu, ali pa je še sploh ni, obstaja nevarnost, da bo
naslednji tehnološki napredek povzročil še večji prepad med informacijsko bogatimi in
revnimi kulturami. Ni pričakovati, da bodo informacijsko bogate nacije prostovoljno opustile
svoj priviligiran položaj v prid informacijsko revnejšim. Prav tako ni pričakovati, da bodo
imetniki informacij pripravljeni deliti vire informacij z večino prebivalstva, ki jih nima. Tudi
od tod izhajajo današnji konflikti. Pa ne le med posameznimi deli sveta, ampak tudi znotraj
posameznih družb. Nastajajo razlike glede spolov, saj so še danes, tudi v najrazvitejših
državah, kljub isti izobrazbi, ženske slabše plačane kot moški, v revnih državah pa možnosti
za izobraževanje sploh nimajo. Neizkoriščena naravna inteligenca in sposobnost žensk, ob
izenačitvni z moškimi, potencialno predstavlja veliko rezervo za napredek človeštva v
prihodnosti. Nekateri avtorji pa ob navedenem opozarjajo, da postaja realnejša kulturna
delitev – predvsem generacijska na globalnem nivoju in ne toliko delitev na informacijsko
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bogate in informacijsko revne in na tiste, ki imajo, ter tiste, ki nimajo. Torej rastoče razlike
med tako imenovanimi internetni domorodci in priseljenci (Small, 2009).
Danes potrebujejo ljudje več informacij za razumevanje sveta, v katerem živijo, in več oblik
zabave, ki jim iz njega pomagajo pobegniti. Vse več časa porabljajo za medijske informacije,
povezane s potrošnjo in reklamami, vse manj časa pa ostaja za iskanje druge vrste informacij.
Zaposleni, ki imajo denar, imajo vse manj časa za iskanje in uporabo informacij, brezposelni
pa imajo čas, nimajo pa potrebnega denarja za najsodobnejšo tehnologijo. Revščina
posledično ovira proces globalizacije informacij in zmanjševanje razlik, saj večina svetovnega
prebivalstva še vedno nima potrebnega dostopa do informacijskih tehnologij.

V razvoju vseh kultur prihaja do protislovij pri spodbujanju, dovoljevanju ali omejevanju
dostopa do informacij in njihove izmenjave zaradi ohranjanja moči in dobička privilegiranih.
Podobno lahko sklepamo o dostopnosti podatkov na internetu. Današnji tako imenovan
neomejen dostop do podatkov na spletu bo najverjetneje vedno bolj omejen s šifriranjem,
motnjami in kodiranjem, preprečevanjem in omejevanjem z željo po nadzoru pretoka
informacij in s sklicevanjem na intelektualno lastništvo. Ob tem se pojavljajo številna gibanja
in kampanje za povečanje svoboščin v cyber-prostoru, za zaščito pravic posameznikov, ki
uporabljajo zasebne mreže, pred možnim prisluškovanjem in vmešavanjem varnostnih služb.
Danes narašča tudi število odprtokodnih sistemov – superhitrih elektronskih avtocest, ki
omogočajo svobodni status interneta. Danes se je možno na internetu pogovarjati s komerkoli
na svetu v skoraj realnem času.28 To bi lahko sprožilo eksplozijo brezplačnega mednarodnega
komuniciranja, ki ga bodo telefonske družbe, sicer lastnice večine internetnih omrežij, hotele
ustaviti (Haywood, 2007).
Številni ljudje v Sloveniji, Evropi in drugod po svetu so vedno bolj pismeni za nove medije
in tudi z njihovim uveljavljanjem povezano kulturo in demokracijo (Strehovec, 2007).
Za zmanjševanje razlik v stopnjah razvitosti različnih pismenosti na globalnem nivoju si
veliko prizadevajo mednarodne organizacije in združenja, kot sta recimo UNESCO in OECD.

28

Na primer aplikacija Skype (z uporabo računalnika) ali aplikacija Viber (z uporabo mobilnega telefona).
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UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo/United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in je specializirana organizacija
oziroma agencija v okviru Organizacije združenih narodov (OZN) s sedežem v Parizu. V letu
1945 je bila organizacija ustanovljena z namenom vzpostaviti »intelektualno in moralno
solidarnost človeštva«. V letu 1972 je bila sprejeta Konvencija o varstvu svetovne kulturne in
naravne dediščine, prvi seznam dediščine pa je bil oblikovan 1978. Unesco ima danes 192
članic, Republika Slovenija je bila vanjo sprejeta leta 1992. Unesco si prizadeva, da bi bil
vsak človek deležen osnovne izobrazbe, pa tudi izobrazbe druge stopnje, ki bi približala
naravoslovne, tehnične, humanistične in jezikoslovne vede, kar bi za prebivalstvo v
svetovnem merilu pomenilo kakovostnejše življenje in večjo blaginjo. Prednostne naloge
Unesca v zvezi z izobraževanjem, pismenostjo in branjem so:


izvajanje dejavnosti iz programa Izobraževanje za vse (Education for All – EFA),



zagotovitev globalne koordinacije in podpore državam članicam za uresničitev ciljev
EFA ter razvojnih ciljev za novo tisočletje na podlagi Globalnega akcijskega načrta
(Global Action Plan – GAP),



spodbujanje kakovostnega izobraževanja za vse (EFA) na vseh ravneh, v formalnem
in neformalnem izobraževanju, s posebnim poudarkom na šibkih in ranljivih skupinah,



ustvarjanje prostega pretoka idej v besedi in sliki ter prosti pretok znanja za večji
napredek in razvoj, s poudarkom na svobodi govora in tiska kot temeljni človekovi
pravici,



zagotavljanje neodvisnosti in pluralizma medijev kot temelj demokracije,



spodbujanje svobodne, samostojne in pluralistične komunikacije, ki jo lahko
uporabimo v znanosti, izobraževanju in kulturi,



podpora razvoju in posodobitvi knjižnic kot stebrov znanja in izobraževanja,



prizadevanja za čim večjo dostopnost interneta kot prevladujočega sodobnega medija,
kot možnost za širitev znanja, pridobivanja znanj in veščin, učenja tujih jezikov ipd.,



spodbujanje univerzalnega dostopa do infomacij,



promocija inovativnih aplikacij informacijske in komunikacijske tehnologije za
trajnostni razvoj (Unesco, 2015).

Po Unescovem poročilu Izobraževanje za vse/Educational for all iz leta 2014 ostaja
nepismenost globalni problem, po katerem 57 milijonov otrok po svetu ne hodi v šolo in je
774 milijonov odraslih ljudi nepismenih. To so najpogosteje ženske in mlada dekleta iz
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ruralnih in nerazvitih držav. Kot vzrok navajajo pomanjkanje učiteljev in premalo kvaliteten
pouk (Nepismenost, 2014).
Pomenljivi so tudi izsledki Unescove raziskave o branju v dobi mobilnih telefonov. Unesco
trenutno preučuje, kako bi lahko izboljšali dostop do besedil z uporabo tehnologije, še posebej
z uporabo osnovnih mobilnih telefonov. Danes so namreč na nekaterih območjih mobilni
telefoni pogosti, knjige pa redke. Združeni narodi ocenjujejo, da ima 6 milijard ljudi dostop
do mobilne naprave neke vrste, medtem ko ima 4,5 milijarde dostop do stranišča. Unesco je
objavil poročilo Reading in the Mobile Era, ki pojasnjuje, kako se mobilna tehnologija
uporablja za lažje branje in izboljšanje pismenosti v državah v razvoju. Poročilo je bilo
objavljeno 23. aprila 2014, ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic (Reading, 2014).
Mobilna tehnologija po vsem svetu močno spreminja način vsakodnevnega življenja in zdi se,
da bo v bodoče tudi zelo vplivala na način učenja.
Najpomembnejša naloga OECD – Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj/
Organisation for Economic Co-operation and Development, katere polnopravna članica je
Republika Slovenija postala leta 2010 in združuje 34 gospodarsko najrazvitejših držav na
svetu, je oblikovanje svetovnih standardov in načel v gospodarskih in razvojnih politikah ter
doseganje gospodarske in družbene blaginje. Vključitev v statistične in podatkovne zbirke
OECD omogoča številne mednarodne primerjave in umestitve na enotni metodološki podlagi,
nas še posebej zanimajo podatki, pridobljeni z raziskavo PISA – Program mednarodne
primerjave dosežkov učencev/ Programme for International Student Assessment v povezavi z
bralno pismenostjo. PISA je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učenk in
učencev v državah članicah OECD in državah partnericah. Raziskava je bila v mednarodnem
prostoru prvič izvedena leta 2000 in od takrat države na tri leta ugotavljajo ravni bralne,
matematične in naravoslovne pismenosti učenk in učencev v starosti 15 let, kar je za večino
držav približno ob koncu obveznega izobraževanja. V Sloveniji so v raziskavo vključeni
praviloma dijakinje in dijaki 1. letnikov srednjih šol in gimnazij. Skupaj s šolami raziskavo
PISA v Sloveniji izvaja Pedagoški inštitut (OECD, 2013, str. 1).

Po rezultatih PISE 2012 (PISA, 2013) o bralni pismenosti slovenskih 15-letnikov je odstotek
slovenskih učencev, ki dosežejo najvišjo raven na lestvici bralne pismenosti, nižji, kot je
povprečje v državah OECD. Ob tem pa je pomebno poudariti, da bralna uspešnost pomembno
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vpliva na dosežke na drugih področjih in na uspešnost delovanja v odraslem življenju
posameznika.
Ob globalnih prizadevanjih za širitev pismenosti, branja, informiranosti in aktualizacijo
izobraževanja pa so zelo pomembne tudi nacionalne strategije in raziskave, saj so njihove
aktivnosti in rezultati odločujoči za oblikovanje izobraževalne politike, delovanja založb,
knjižnic in drugih segmentov, ki vplivajo na pismenost, e-pismenost, medijsko pismenost,
večjezičnost, bralne in druge preživetvene zmožnosti posameznikov v družbi.

V nadaljevanju so v tabeli prikazane nekatere nacionalne in mednarodne aktivnosti za
prizadevanje ozaveščanja in spodbujanja ter zagotavljanja in razvijanja branja, izobraževanja
in uresničevanja ostalih temeljnih človekovih pravic.
Tabela 3: Spodbujanje branja in razvijanje bralne pismenosti v Sloveniji in po svetu

Aktivnost

Datum v letu

Prestolnica knjige

tekoče leto

Rastem s knjigo za OŠ in SŠ

tekoče leto

Prešernov dan (slovenski kulturni praznik)

8. februar

Mednarodni dan maternega jezika

21. februar

Svetovni dan poezije

21. marec

Svetovni dan pripovedništva

19. marec

Dan slovenske knjige

20. april

Slovenski dnevi knjige

20.–24. april

Mednarodni dan knjig za otroke, zaključek bralne sezone, rojstni dan

2. april

Hansa Christiana Andersena
Svetovni dan knjige ter avtorskih in sorodnih pravic in Noč knjige

23. april

Global campaign for Education – Global Action Week/

26. april – 2. maj

Teden vseživljenskega učenja
Svetovni dan svobode tiska

3. maj

Trubarjev dan

8. junij

Dan založb

19. junij

Svetovni dan pismenosti

8. september

Evropski dan jezikov

26. september
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Mednarodni dan šolskih knjižnic

15. oktober

Dan izvirne slovenske slikanice

22. oktober

Dan reformacije

31. oktober

Dan slovenskih splošnih knjižnic

20. november

Ta veseli dan kulture, rojstni dan Franceta Prešerna

3. december

Dan človekovih pravic

10. december

Mednarodni dan otrok v medijih

14. december
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3.1.1 Vrste pismenosti
Danes je v teoriji mogoče najti najrazličnejše opredelitve različnih vrst pismenosti, ki jih
različni avtorji uporabljajo v različnih kontekstih. Med njimi: akademsko pismenost,
pismenost odraslih, bilingvistično pismenost, osnovno pismenost, računalniško pismenost,
pismenost okolja, kritično pismenost, kulturno pismenost, družinsko pismenost, funkcionalno
pismenost, medgeneracijsko pismenost, marginalno pismenost, digitalno pismenost, medijsko
pismenost, pismenost za nove medije, minimalno pismenost, poliglotsko pismenost, bralno
pismenost, televizijsko pismenost, vizualno pismenost, pragmatično pismenost, preživetveno
pismenost, pismenost delovnega mesta, ideološko pismenost, že omenjeno pismenost za
svetovni splet, pismenost za nove medije pa avtomobilska pismenost, pismenost telesa in
številne druge. Pismenost pa je po drugi strani tudi raziskovalno področje številnih
raziskovalcev. Omenjajo se tri raziskovalna obdobja pismenosti. Prvo obdobje v proučevanju
pismenosti, v šestdesetih in sedemdesetih let dvajsetega stoletja, je temeljilo na raziskovanju
trendov splošne pismenosti v različnih starostnih obdobjih in je predstavljalo temelj za drugo
obdobje, od sedemdesetih do devetdesetih let dvajsetega stoletja. V tem obdobju je bil
poudarek na kvantitativnem raziskovanju pojavnosti različnih stopenj pismenosti znotraj
posameznih skupin prebivalstva. Proučevali so vpliv različnih ekonomskih in socialnih
dejavnikov, kot so dolžina šolanja in socialno ekonomski status posameznika na pismenost.
V tretjem obdobju preučevanja pismenosti, z začetkom v devetdesetih letih dvajsetega
stoletja, raziskovalci nadaljujejo s kvantitativnim raziskovanjem pismenosti od mlajših
učencev do odraslih, s poudarkom na preučevanju razvoja kulturnih in ekonomskih politik
pismenosti (socialna pripadnost, spol, starost, kulturno okolje …). V tretjem tisočletju se
pojavljajo še nove pismenosti. Omenja se razmišljujoča pismenost, kjer se veščini branja in
pisanja uporabljata v interakciji kot orodje za komunikacijo, razmišljanje, ustvarjanje in
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reševanje problemov. Danes se veliko uporabljajo pojmi, kot so informacijska pismenost,
medijska, digitalna in podobno, obstajajo pa tudi številne definicije sodobnega pojmovanja
pismenosti. Meta Grosman ugotavlja, da bi, ne glede na strinjanje pedagoške stroke, poleg
osnovne, linearne pismenosti, morali sistematično poučevati tudi digitalno pismenost, ki bo
potrebna prebivalcem 21. stoletja. Doslej takih vsebin še ni v učnih načrtih nobene članice EU
niti v ZDA (Pečjak, 2010, Grosman, 2012).
Omeniti velja še pomen čustvene pismenosti, ki usodno vpliva na razvoj današnje družbe.
Kadar se ob podatku o številu beguncev ali umrlih od lakote naša čustva ne soočijo s
tragedijo, ampak s statističnim podatkom, je to pokazatelj čustvene nepismenosti.

3.1.1.1 Bralna pismenost
Je le ena od številnih pismenosti in sestavni del informacijske pismenosti. Po definiciji je
bralna pismenost opredeljena kot obvladovanje različnih veščin – zmožnost samostojne
predelave besedila, povezovanja, interpretacije in argumentiranja podatkov ter prepoznavanje
bistvene ideje prebranega besedila.
Kar se tiče šolskega prostora, imajo na razvoj različnih strategij branja in razumevanja
prebranega seveda velik vpliv ustrezno usposobljeni učitelji. Pomembno je, da se veščine
branja razvijajo pri vseh predmetih in ne le v okviru pouka materinščine.
Po mednarodni raziskavi PISA z leta 2011 je Slovenija v bralni pismenosti pod povprečjem
Evropske unije. Eden od razlogov je tudi ta, da Slovenija, za razliko od nekaterih drugih
držav, ne usposablja specialnih učiteljev za poučevanje branja ter za razvoj branja in ostalih
veščin bralne pismenosti, še posebej za učence in dijake z bralnimi težavami in
primanjkljajem na področju branja.
Danes se zdi, da postaja vse pomembnejše vprašanje ne le, koliko beremo, ampak kaj in kako
beremo, predvsem pa kako prebrano razumemo in uporabimo v želeni obliki. Podobno kot bi
moralo biti pomembno, kaj kdo govori in ne kdo kaj govori. Te pomenske nianse pa je
današnjemu mladostniku vse težje prepoznavati. Misli jim zaposluje obilje hotenih in
nehotenih informacij, ki jih velikokrat ob pomanjkanju rutine analitičnega, razumskega branja
(zaradi naraščajočih potreb po vse hitrejšem in s tem površnem branju) ne uspejo in ne
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zmorejo razumeti in razločevati. Kot sicer v življenju se je tudi v primeru informacij težko
odločati, izbirati in izbrati najbolj relevanten podatek za razrešitev določenega
informacijskega problema. Ob še tako jasnih in nedvoumnih teoretičnih priporočilih so
avtentične situacije velikokrat težko rešljive in zapletene. Veliko je dilem, potrebni so
kompromisi. V našem primeru je potrebno čim bolj racionalno uporabljati primerne bralne
tehnike in strategije, potrebne v različnih fazah razreševanja nastalega informacijskega
problema. Njegova razrešitev naj bi bila uporabna za šolsko delo, zanimiva za uporabnika,
uporabljeni naj bi bili raznovrstni aktualni viri avtorjev z ustreznimi referencami in na
različnih medijih, ki imajo svoje specifične lastnosti in komparativne prednosti pri prenosu in
posredovanju vsebin.
Nastopi svojevrsten paradoks. Da bi ugotovili in sprejeli relevantne odločitve, kaj od
razpoložljivega je vredno brati, moramo pravzaprav veliko prebrati. Potrebno je najprej na
hitro prebrati velike količine tekstov, da bi izbrano lahko kasneje brali počasi in z
razumevanjem. Zdi se, kot da bi najprej morali razumeti in prebrati izobilje razpoložljivega,
znati kritično izbrati, kaj bomo v resnici potrebovali, presoditi o ustreznosti avtorja in
podajanju vsebine, šele po vsem tem si lahko privoščimo linearno branje. Kar pa je zelo
zapletena naloga. Velikokrat se zdi, da gre bolj za naključne zadetke kot za premišljeno
uporabo najprimernejšega med razpoložljivim. Zaradi eksplozije informacij pa se tudi vedno
bolj izgublja njihova preglednost.
Danes žal ni več mogoče zajeti obstoječega znanja in oblikovati enotne enciklopedije, kot je
to uspelo Aristotelu 300 let p. n. š. s prvo enciklopedijo ali pa Denisu Diderotu z njegovo
enciklopedijo iz sredine 18. stoletja. Današnja enciklopedija29 bi bila sestavljena iz podatkov,
dosegljivih na najrazličnejših tiskanih medijih, kot so knjige, časniki, časopisi, revije, letaki,
plakati … in elektronskih medijih, kot so film, TV, radio …, predvsem pa na internetu z
vsemi njegovimi pojavnimi oblikami tekstov, hipertekstov in multimedijskih gradiv,
dosegljivih z računalniki, pametnimi telefoni in podobnimi napravami. Veliko je tudi težav s
klasifikacijo znanja in njegovo kategorizacijo. A ko bi končno uspeli oblikovati enciklopedijo
današnjih vedenj, bi bila nepredstavljivih razsežnosti. Da bi pregledali kazalo, bi bilo premalo
celo življenje, saj vsak trenutek na Zemlji nastajajo novi in novi podatki, znanje neizmerno raste.

Poskusov z Wikipedio ne gre enačiti z dosedanjimi enciklopedijami, saj ta ne vsebuje referenc in gre za neke
vrste ljudsko enciklopedijo. Vanjo lahko prispeva vsakdo in ni potrebna registracija za dodajanje gesel.
29
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Ena najtežjih nalog sodobnih uporabnikov podatkov je obdržati fokus in motivacijo. Še tako
vztrajen, motiviran, ustvarjalen uporabnik se mora zadovoljiti, da lahko predela le drobec
vsega, kar je v najrazličnejših medijih na razpolago o določeni temi v opazovanem trenutku.
V nadaljevanju je podanih nekaj definicij in pogledov na branje v povezavi s knjižnično
informacijsko pismenostjo. Brati pravzaprav pomeni pridobivati informacije, te pa postanejo
uporabne ob ustreznem predznanju in s sposobnostjo njihove obdelave – razumevanja ter
jezikovne zmožnosti in zmožnosti abstrakcije, sicer gre le za zaporedje besed ali simbolov
brez pomena. Za razumevanje pridobljenih informacij in da sploh doumemo prebrano,
potrebujemo izkušnje in osnovno znanje. Branje je torej tolmačenje simbolov in dojemanje
pomena in ne le pasiven proces pridobivanja informacij (Schmitz, 2012).
Na razumevanje prebranega pa vplivata tudi bralni slog in bralna strategija. Na hitrost in
kakovost branja najpogosteje vplivajo:


subvokalizacija (prikrito hkratno govorjenje/poslušanje),



regresija (skakanje po besedilu nazaj) in



ozek zorni kot (kadar beremo le posamezne besede).

Pri spretnih bralcih pa je opaziti pet načel učinkovitega branja:


zajemanje pomenskih skupin, namesto branje besede za besedo,



branje usmerjeno naprej, namesto skakanja nazaj,



zaupanje v vizualni vtis, namesto da bi hoteli vse »poslušati« (sočasno branje v
mislih),



upoštevanje pomenskih znamenj, namesto da »obletavamo« simbole in



uporaba prilagodljivih bralnih strategij, namesto da beremo z enako hitrostjo in
tehniko.

Pomembna pa ni samo tehnika branja (zajeti čim več informacij s čim manj truda), ampak
tudi njihova učinkovitost uporabe pri pravih besedilih. Pred začetkom branja si je zelo
pomembno ustvariti predstavo o vsebini ali dokumentu, ki ju lahko dosežemo s kratkim
pregledom celotnega besedila, razjasniti si moramo cilj svojega branja in kaj je za nas
primerno razumevanje besedila. Pri odločitvi za branje, kot pravi Schmitz (2012), je zelo
pomembno, da na besedilo pogledamo s ptičje perspektive in da učinkovito brati tudi
pomeni inteligentno izpuščati, torej zavestno ne-branje, česar ne potrebujemo, je najboljša
strategija za bolj učinkovito branje.
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Na odločitev o nadaljnjem branju teksta, ki ga imamo pred seboj (na papirju ali v
elektronski obliki), lahko vplivajo:


avtor in podatki o njem,



besedilo na ovitku in v kolofonu/predstavitev spletne strani



kazalo (najkrajši povzetek vsebine),



seznam uporabljene literature,



citati, kopičenje določenih imen in pojmov, grafike, slike, tabele, število in pomen
opomb,



haptično doživetje30 (pri zapisih na papirju) kot posledica dotikanja strani –
telesno dojemanje knjige konkretno prispeva k sprejemanju vsebine,



povzetek, uvod in zaključek,



informacije, pridobljene s sistematičnim listanjem/preletom spletnih strani (v
trajanju 2-7 sekund na stran), še preden pričnemo z branjem.

Na odločitev za osredotočeno branje vplivajo naslednji dejavniki:


zanimanje/odnos do besedila (motivacija močno vpliva na osredotočenost),



hitrost branja (nezainteresiranost ali zaspanost upočasni branje za deset odstotkov),



bralna tehnika/strategija (zajemanje pomenskih skupin – ohranjanje avtorjevega
konteksta, spreminjanje hitrosti branja),



odmori (redni, najmanj na uro in pol, pomen zastavljanja ciljev do naslednjega
odmora, pri zahtevnejših tekstih in upadu zbranosti so priporočljive intenzivne faze
v trajanju deset do petnajst minut, ki jim sledijo premori),



moč navade (določitev časa in prostora glede na cilj branja).

Omeniti velja še fleksibilne strategije branja:


scanning (ciljno iskanje/izostrovanje),



skimming (preletavanje),



paragraphing (preskakovanje odstavkov),



branje z zelo dobrim razumevanjem (vse je pomembno) in



kombiniranje strategij po formuli: kratek predogled – skimming – paragraphing –
scanning – zaključni pregled (Schmitz, 2012).

30

Haptika je veda o čutu za dotik (Schmitz, 2012, 79).
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Ob premisleku o smiselnosti uvajanja najnovejše tehnologije v šolski prostor, za katere se
velikokrat izkaže, da ko jih komaj dobro osvojimo, jih nadomestijo nove31, pomislimo na
tehnodeterminizem in tehnofetišizem nasproti tradicionalizmu, ki kot paradigmi pomembno
vplivata na razvoj šolstva in družbe na sploh. Po Strehovcu (2007) se tehnodeterminizem in
tehnofetišizem kažeta na dva načina. Kot priložnost v smislu izziva, da izkoristimo nove
tehnične in tehnološke možnosti in se ob njih kar se da fleksibilno takoj prilagodimo in
nemudoma odreagiramo na izzive. In kot prekletstvo, ker smo prisiljeni k takojšnjemu
reagiranju, nimamo dovolj časa za temeljitejše premisleke, v nekem smislu ujetniki tehniških
in medijskih novosti, predvsem tistih kratkotrajnih.

3.1.1.2 Informacijska pismenost
Pojem informacijska pismenost se je pojavil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s
pojavom nove informacijske tehnologije. Povečala se je dostopnost informacij, naraščal je
pomen informacij za uspešno reševanje problemov, sprejemanje odločitev s kritičnim
mišljenjem, za raziskovanje, učenje pa tudi sprostitev (Steinbuch, 1999).
Informacijska pismenost ob tehničnih vidikih, ki jih imamo pri njej v mislih, pomeni v bistvu
bralno pismenost, natančneje – informacijska pismenost zajema tudi bralno pismenost.
Strokovnjaki za medije priporočajo, da tako imenovani informacijski stres obvladujemo tudi z
urjenjem v branju, kar nam pomaga pri upravljanju z informacijami.
Živimo v informacijski dobi. Velik del sveta je prenasičen z informacijami in prepreden z
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki pomembno učinkuje na skoraj vse aktivnosti
sodobnega človeka. Med drugim je informacijska pismenost opredeljena kot sposobnost
posameznika, da zazna informacijski problem in pride do spoznanja, da potrebuje informacije,
da razpolaga z znanjem in spretnostmi, kako priti do njih, jih zmore analizirati, ovrednotiti,
ustvarjalno uporabiti in posredovati v želeni (pisni, govorni ali multimedijski) obliki.
Posameznik z opisanimi sposobnostmi je s svojo spretnostjo učiti se učiti pripravljen na
vseživljenjsko učenje, kar pa je cilj sodobne šole in pogoj za bodoče preživetje v družbi, v
31

Kot primer naj navedemo knjige na kompaktnih diskih, ki jih danes spodrivajo knjige, dostopne na spletu
preko Google Books, Amazona, Biblosa, Ruslice in podobno. Nekateri so napovedovali, da bodo
knjige na kompaktnih diskih spodrinile tiskano knjigo. Slutiti je bilo celo dilemo, ali naj se pri izgradnji
knjižničnih zbirk nakup tiskanih knjig začne nadomeščati z digitalnimi. V začetku tudi ni bilo mogoče z
gotovostjo predvideti življenjske dobe novih nosilcev, pozabljalo se je na izkušnjo z danes že pozabljenimi
disketami in napravami ter programi za njihovo predvajanje.
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kakršno se le-ta razvija. Za uspešno delovanje bodo vedno bolj pomembna interdisciplinarna
znanja in informacijske kompetence, ki so po teoriji nadgradnja informacijske pismenosti, ki
združuje knjižnično, računalniško in medijsko pismenost, etiko, kritično mišljenje in
komunikacijske sposobnosti. Informacijska pismenost pa je tudi opredeljena kot razširjen
koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema znakov in
vključuje razumevanje in ustvarjalno uporabo informacij, posredovanih tudi s sodobno
računalniško, komunikacijsko in reprodukcijsko tehnologijo. Je razvojno naravnana in
sestavna vsebina človekovega neprestanega učenja. Učimo se jo obvladovati, da bi se lahko
učili, raziskovali. Nova tehnologija32 spreminja dostopnost, kvaliteto in kvantiteto informacij,
po mnenju mnogih avtorjev pa ne posega bistveno v koncept informacijske pismenosti. Ta
trditev temelji na spoznanjih o razvoju logičnega mišljenja, različnih vrstah inteligentnosti ter
o različnih sposobnostih za predelavo informacij ob izpolnitvi informacijskih, izobraževalnih,
kulturnih, sprostitvenih, raziskovalnih ali kakšnih drugih potreb. Uporaba spleta in Googla
(Carr, 2011) naj bi negativno vpliva na način dojemanja in sprejemanja podatkov, slabo
vplivala na zbranost in pomnjenje prebranega. Tehnologija naj ne bi spreminjala samo sveta,
ampak tudi naše dojemanje sveta. Kljub temu pa na kakovost in uspeh izpolnitve ob kritičnem
in konstruktivnem mišljenju vplivajo tudi osebnostni in socialni dejavniki posameznika
(Lavtar, 2003, Novljan, 2002, Schmitz, 2012).

3.2 UČENJE S POMOČJO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – E-UČENJE
Razvijajoča se informacijska tehnologija močno vpliva tudi na področje učenja, predvsem na
tako imenovano e-učenje. Njegova bistvena značilnost je multimodalnost oziroma
večplastnost, kot jo opredeljujeta Cope in Kalantzis (v Pečjak, 2015). Oblikovala sta model eučenja, po katerem lahko posameznik oblikuje pomen iz multimedijskih besedil na temelju
različnih, med seboj povezanih sistemov. To so vidni – barva, perspektiva in položaj besedila,
slušni – glasba, zvočni efekti, jezikovni – besedišče in metafore, struktura in koherentnost
besedila, neverbalni – vedenje, geste, fizična pojavnost in okoljski – geografski in arhitekturni
pomen. Ob tem je, po rezultatih sodobnih raziskav s področja psihologije, pomebna značilnost
e-besedil, njihova struktura, pomembno je, katere kognitivne strategije pri zaznavi in
predelavi e-informacij uporablja učenec ter kakšna je vloga metakognitivnih motivacijskih
»Bistvo informacijske pismenosti leži v razumevanju, ki ga tehnologija ne vključuje v nasprotju z
informacijsko pismenostjo. Slednja pa vključuje med razumevanje tudi razumevanje tehnologije pri izboru in
uporabi informacij. V večini primerov je uspešno poizvedovanje po informacijah bolj rezultat sistematičnega
razmišljanja kot rezultat obvladovanja tehnologije …« (Novljan, 2002, str. 11)
32

KOSI, Jelka: Bralne strategije in nove pismenosti. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015.

69

sposobnosti pri e-učenju. Pomemben pa je tudi didaktični vidik, vloga učitelja in potrebne
kompetence za učinkovito poučevanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske
tehnologije (IKT). Kvalitetna e-besedila, iz katerih se lahko dijaki uspešno učijo, naj bi bila
po Pečjakovi (2015) oblikovana tako, da bralec pri branju teh besedil ne bi izgubil orientacije,
in taka, ki:


vsebujejo čim manj motečih elementov, ki motijo procesiranje v delovnem spominu
posameznika (delovni spomin manj obremenjuje sheme kot realistične slike in statični
manj kot dinamični prikazi, k razumevanju prispevajo dvodimenzionalni bolj kot
tridimenzionalni prikazi),



spodbujajo procesiranje pomembnih informacij po besedilni in slikovni plati (slike in
besedilo dojemamo kot dva različna sistema, povežemo ju le, če nas besedni del
usmerja tudi na sliko),



upoštevajo učinek ekspertnosti pri dijaku (upoštevanje njegovih značilnosti:
predznanje, vidno-prostorska sposobnost).

Za učinkovito učenje z interneta in iz e-besedil sta potrebni formalna interneta spretnost
(spretnost informacijske pismenosti, ki vključuje sposobnost iskanja informacij oziroma izbira
določenega internetnega sistema za iskanje informacij – oblikovanje poizvedbe, iskanje
relevantnih informacij ter evalvacija rezultatov in virov) in strateška internetna spretnost (ki
vključuje izbiro cilja (osredotočenje bralca/uporabnika na nalogo), izbira pravilne aktivnosti
oziroma izbiro virov e-informacij, odločitev za izbor informacij za dosego cilja in
ovrednotenje dela – dosežen cilj in opravljena naloga).
Vpliv uvajanja IKT v šolski prostor je zelo traznolik. Rezultati nekaterih študij kažejo na velik
vpliv uporabe računalnika na proces učenja, uspešnost udeležencev v njem, izboljšanje
učinkovitosti učenja – še posebej na področju bralne in matematične pismenosti, drugi pa
ostalim dejavnikom pripisujejo enak, včasih celo večji pomen. Uveljavljajo se teorije, ki
vplivu računalnika na učni proces pripisujejo srednje velik pomen in da je računalnik samo
podpora pri poučevanju in učenju. Kot pravi Weel (2014) je zmotno prepričanje, da internet
omogoča uresničitev idealov neposredne demokracije, kjer lahko vsak državljan pove svoje
mnenje in soodloča o družbenih vprašanjih po vzoru iz antične demokracije. Ob tem pa ne gre
pozabiti, da so v njej sodelovali samo svobodni državljani, vešči argumnetacije in retorike.
Weel pa nadaljuje, da je: »Znanje, ki ga potrebujemo za retoriko, argumentacijo in kritično
razmišljanje, še vedno mogoče najti predvsem v knjigah in ga ponotranjiti s poglobljenim
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branjem. Brez teh veščin smo zelo slabo opremljeni za življenje v sodobni demokraciji, saj ne
znamo prepoznati politične propagande in populizma, ki namesto argumentov uporablja
manipulacijo in čustva«. To pa je sporočilo, katerega prenos na dijake je eden od
najkopleksnejših ciljev današnje šole.

3.3 ŠOLSKI KNJIŽNIČAR – RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN UČENJE
UČENJA
Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki imajo enotno, z zakonom urejeno šolsko
knjižničarstvo, ki se uspešno vključuje v knjižnično vertikalo od vrtca, osnovne in srednje
šole, preko knjižnic fakultet in specialnih knjižnic, do Narodne in univerzitetne knjižnice. Po
podatkih statističnega urada iz leta 2009 je knjižnično dejavnost osnovnih in srednjih šol
opravljalo 895 šolskih knjižničarjev, ki so skupaj z več kot 130 kilometri zapolnjenih polic
privabili skoraj pet milijonov obiskov svojih uporabnikov. Po podatkih je v letu 2009, ob
ostalem knjižničnem gradivu, v Sloveniji izšlo 1.044 naslovov knjig. Po podatkih (Poročilo,
2014) je v letu 2012 izšlo 5.685 knjig in brošur, med njimi 883 knjig in brošur leposlovja, od
tega polovico v slovenščini. Če zanemarimo omejenost razpoložljivih sredstev za nakup
knjižnične literature, je za kakovostno delovanje šolske knjižnice potrebno dobro poznavanje
slovenskega knjižnega trga, sestave domače knjižnične zbirke in potreb ter delovanja
vzgojno-izobraževalne ustanove, v kateri konkreten šolski knjižničar deluje. Šolske knjižnice
se v Sloveniji razvijajo po zgledu anglo-ameriškega sistema, evropska ureditev na tem
področju ni enotna (Mlakar, 2011).
Po slovenski šolski in knjižnični zakonodaji je šolski knjižničar opredeljen kot strokovni
delavec:


z bibliotekarsko in pedagoško-andragoško izobrazbo – knjižničar in pedagoški
delavec, torej strokovnjak, ki pri svojem delu združuje znanja, spretnosti in veščine
obeh znanstvenih področij,



ki skrbi za izgradnjo knjižnične zbirke šolske knjižnice – pridobiva in opremlja
knjižnično gradivo in ga strokovno razvršča po znanstvenih disciplinah,



ki mora obvladati delo z računalnikom in imeti razvite tako imenovane IKT spretnosti
(torej poznavanje in uporaba različnih naprav in programov) ter poznati različne baze
podatkov,
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ki svetuje pri izposoji knjižničnega gradiva skozi referenčni pogovor, predvsem pa se
s svojim bibliopedagoškim delom vključuje v vzgojno-izobraževalni proces,



ki opravlja knjižnično dejavnost in bibliopedagoško delo v obliki podajanja
knjižnično informacijskega znanja ter izvajanja timskega in projektnega dela.

Na tak način šolski knjižničar33 sodeluje pri informacijskem opismenjevanju, spodbujanju
kakovostnega branja in pridobivanju veščin vseživljenjskega učenja svojih uporabnikov. Pri
teh dejavnostih nastopa samostojno ali pa kot enakopraven izvajalec skupaj z ostalimi
pedagoškimi delavci, odvisno od načina sodelovanja in potreb v konkretnem primeru, za vse
sodelujoče pri spodbujanju branja pa je izjemno pomembno, da razpolagajo z znanjem o
branju in po Grosmanovi je znanje o branju pomembno predvsem zato, ker učitelju pomaga
razumeti, kaj vse se dogaja pri pouku branja in usvajanju bralne zmožnosti (Grosman, 2005,
str. 8).
Šolski knjižničar svojo pomembno vlogo pri spodbujanju branja lahko uresničuje skozi
različne dejavnosti, ki jih izvaja pri svojem delu, ki je determinirano z razvojnimi
usmeritvami okolja, v katerem deluje. Srednješolsko obdobje je zelo pomembno za razvoj in
razvijanje bralnih navad, saj srednješolska populacija, po izsledkih Poročila raziskave z
naslovom »Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji« (2014), sodi v
opazovano starostno skupino 15- do 24-letnikov, ki predstavlja

80 % vseh slovenskih

bralcev. Po podatkih omenjene raziskave je 50 % anketirancev na vprašanje, kje so dobili
knjigo, ki so jo nazadnje prebrali, odgovorili, da z izposojo v knjižnici in da je 25 %
prebivalstva včlanjenih v slovenske splošne knjižnice. Ob povedanem in ob nekaterih ostalih
izsledkih raziskave lahko sklepamo tudi na pomemben prispevek slovenskih osnovnih in
srednješolskih knjižnic, od tega 56 gimnazijskih, ki vse skupaj beležijo že omenjenih 5
milijonov obiskov svojih uporabnikov. Šolske knjižnice pa pomembno prispevajo tudi k
ozaveščanju svojih uporabnikov o pomenu splošnih knjižnic, še posebej skozi sodelovanje z
njimi preko projektov, kot so Rastem s knjigo, Kamra in drugimi skupnimi aktivnostmi.

Po Novljanovi: «Večji je obseg medijev, informacij, bolj se veča potreba po organiziranju le teh in po učenju
njihovega izbora in uporabe. Zato dobivajo institucije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali širitvijo informacij,
pomembne naloge na področju informacijske pismenosti. Profitne usmerjajo na to področje načela
humanističnega in celostnega marketinga, javne institucije pa dolžnost in odgovornost za fizično in intelektualno
dostopnost informacij v skladu s potrebami družbe in posameznika v nji. Najpomembnejša akterja v
informacijskem opismenjevanju ostajata izobraževalni sistem in javni knjižnični sistem.« (Novljan, 2002, 12).
33
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Ko razmišljamo o vlogi34 šolskega knjižničarja pri učenju učenja dijakov je potrebno
upoštevati, da je po definiciji šolski knjižničar strokovnjak za upravljanje z informacijami,
predvsem pa obvlada sisteme za organizacijo znanja in njegovo povezovanje. Eden od takih
sistemov je vsekakor sistem UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija) kot enotni
mednarodni knjižnični klasifikacijski sistem za vsebinsko označevanje, razvrščanje in iskanje
informacij iz različnih knjižničnih virov, tako tiskanih in netiskanih in s tem tudi spletnih
virov. Podatki na spletu se nenehoma povečujejo in zaradi njihove razpršenosti je iskanje po
spletu, kadar ne gre le za tako imenovana srečna naključja, vedno bolj zapleteno. Ob
nastajajočih informacijskih zbirkah na spletu je pomembno poznati tudi baze podatkov, ki
trenutno še niso klasificirane po kakšnem,

za usmerjeno iskanje primernem, enotnem

sistemu, so pa za določeno kategorijo uporabnikov lahko zelo dragocene.
3.3.1 Model izvajanja KIZ na Gimnaziji Ptuj
V nadaljevanju bo predstavljen model izvajanja KIZ, ki nastaja na Gimnaziji Ptuj, kjer je
šolska knjižnica aktivno vključena35 v vse procese razvijanja in posodabljanja gimnazijskega
pedagoškega procesa na šoli, preko začetnih samostojnih projektov do delovanja v evropskih
oddelkih, v aktivnosti šolskega razvojnega tima (v nadaljevanju ŠRT) ter narodne in
mednarodne projekte in izmenjave.36
Gimnazija Ptuj je šola, odprta za novosti na šolskem polju, in ima dijake, ki se praviloma
pozitivno odzovejo na ustrezne motivacijske metode za učinkovitejše učenje in predvsem
kolektiv ter vodstvo, naklonjeno uvajanju dobrih praks v pedagoški proces, tudi v delovanje
šolske knjižnice. Dijake želimo spodbujati in izobraževati v skladu z najnovejšimi dognanji na
različnih znanstvenih področjih, tako tudi na področju učenja in poučevanja ter razvijanja
informacijske pismenosti. V vse to se s svojimi danostmi in poslanstvom aktivno vključuje
tudi knjižnica.

Še tako kvalitetna in hitra fizična dosegljivost (ki jo danes omogočajo različni sodobni sistemi, baze podatkov
in naprave) kot le ena izmed stopenj v informacijskem procesu je nezadostna, če uporabnik ne zna izbrati zase
pomembne informacije, ne vztraja dovolj pri iskanju ali je ne zna ustvarjalno in recimo v skladu z avtorskimi
pravicami uporabiti (Novljan, 2002).
35
Kar se odraža tudi v aktivnostih šolske knjižnice. Knjižničarka, avtorica naloge, je bila članica projektne
razvojne skupine (PRS) za šolsko knjižničarstvo in mentorska knjižničarka pri Zavodu RS za šolstvo, je
soavtorica priročnika Posodobitve pouka v gimnazijski praksi KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE (v
elektronski obliki dostopno na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/) in članica šolske razvojne skupine
(v nadaljevanju ŠRT) na Gimnaziji Ptuj.
36
Nekatere dokumentirane aktivnosti šolske knjižnice, izvajanje KIZ in delovanje šolskega knjižničnega kluba
Dotik knjige so dostopne na spletni strani Gimnazije Ptuj: http://www.gimptuj.net/.
34
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Po teoriji šolska knjižnica sodeluje v vzgojno-izobraževalnem procesu s svojo pedagoško
vlogo v obliki samostojno izvedenih ur

KIZ, z ostalimi predmeti pa

na temelju

medsebojnega povezovanja, načrtovanja ter samostojnega ali skupinskega raziskovalnega
dela. Za informacijsko opismenjevanje in s tem za učenje učenja je pomembno, da tako
knjižnica kot ostali deli vzgojno-izobraževalnega procesa poznajo učne načrte posameznih
predmetnih področij, za povezovanje s knjižnico pa kurikul za knjižnično informacijsko
znanje in elemente, ki so ključni za informacijsko pismenost. Tako se lažje dogovarjajo, kdo
in na kakšen način bo dijakom vsebine posredoval. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj
oblik vključevanja šolske knjižnice v vzgojno-izobraževalni (v nadaljevanju VIZ) proces na
Gimnaziji Ptuj, s poudarkom na spodbujanju branja in razvijanju bralne zmožnosti kot
pomembne sestavine informacijske pismenosti. Podrobneje bo predstavljena vloga šolske
knjižnice v projektnem delu, kot ga je razvil ŠRT na Gimnaziji Ptuj.
Kljub jasnim zakonskim določilom o vsebini in obveznosti izvajanja KIZ pa ni predpisanega
enovitega načina izvedbe tega predmetnega področja v konkretni gimnaziji. Podobno kot to
velja za izvedbo ostalih predmetnih področij iz obveznega dela obveznih izbirnih vsebin (v
nadaljevanju OIV) – državljanska kultura, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in
nenasilje ter ekologija. Vsebine obveznega dela OIV opredeljuje 33. člen Zakona o
gimnazijah. Vsaka gimnazija sama oblikuje model izvajanja obveznega dela OIV, kamor torej
spada tudi predpisanih 15 ur KIZ v štirih letih šolanja za vsak oddelek. Uresničitev teoretičnih
izhodišč o vlogi in ciljih delovanja šolske knjižnice je mogoče v celoti uresničevati z
načrtovanim povezovanjem z ostalimi izvajalci ter vsakodnevno vključevanje šolske knjižnice
v VIZ proces na šoli. Svojo bibliopedagoško vlogo šolska knjižnica Gimnazije Ptuj udejanja:


ob usklajeni nabavi knjižničnega gradiva s potrebami posameznih predmetnih
aktivov,



z usklajenim letnim delovnim načrtom (v nadaljevanju LDN) knjižnice z ostalimi
izvajalci VIZ procesa na šoli,



z usklajenim LDN knjižnice z letnim delovnim načrtom šole,



tako, da dijaki vsebine KIZ pridobivajo


v okviru obveznega dela OIV,



pri projektnem delu s šolsko knjižnico,



v timskih in medpredmetnih povezavah s knjižnico, ki morajo biti vnaprej
načrtovane, usklajene in kvalitetno izvedene,
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tako, da dijaki usvojeno znanje KIZ poglabljajo in nadgrajujejo


skozi dejavnosti knjižničnega kluba Dotik knjige – kot nadgradja informacijske
pismenosti (predvsem bralne), usvojene pri drugih oblikah izvajanja KIZ,



preko raziskovalnih nalog – kot oblika dela z nadarjenimi,



v tradicionalnih, tematskih, decembrskih projektnih tednih ter



v narodnih in mednarodnih izmenjavah in projektih.

Na tak način šolska knižnica Gimnazije Ptuj uresničuje svoj LDN in s tem informacijsko
opismenjevanje ptujskih gimnazijcev.

3.3.1.1 KIZ v medpredmetnih povezavah
V nadaljevanju bomo posebno pozornost namenili kroskurikularni vlogi bibliopedagoškega
dela šolske knjižnice s poudarkom na timskih in medpredmetnih povezavah v projektih
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in spodbujanju in razvijanju bralne pismenosti in
bralnih spretnosti dijakov.
Vsaka šola izvaja posamezne predmetne povezave glede na lasten program, predznanje
dijakov, na razpoložljive materialne pogoje, predvsem pa glede na usposobljenost in
pripravljenost razpoložljivih kadrov ter podporo vodstva.
Naša šola se že vrsto let vključuje v različne narodne in mednarodne projekte, je šola splošne
gimnazijske usmeritve s športnim oddelkom in šola, ki je uspešno izvedla program evropskih
oddelkov, v zadnjih letih pa se skozi delo šolskega razvojnega tima (ŠRT) intenzivno ukvarja
z uvajanjem in razvojem timskega poučevanja (TP), njegovimi pozitivnimi platmi in pastmi.
Knjižničarka Gimnazije Ptuj je bila vsa leta trajanja projekta članica učiteljskega zbora
evropskih oddelkov na Gimnaziji Ptuj in članica ŠRT Gimnazije Ptuj, kjer je polje neizmernih
možnosti vključevanja aktivnosti knjižnice neposredno v učni proces. Na tak način je vsebine
KIZ-a in spretnosti, ki jih dijaki pri tem pridobivajo, mogoče bolje osmisliti. Sodelovanje v
omenjenih načinih poučevanja na šoli je prispevalo k temu, da je LDN knjižnice in s tem
nabava knjižničnega gradiva ter način izvedbe KIZ-a (v tesni vsebinski povezavi s projekti, ki
tečejo na šoli, v TP in drugih oblikah sodelovanj s kolegi) vsebinsko usklajen z LDN-ji
posameznih predmetnih aktivov in LDN šole. Znanje KIZ, pridobljeno na tak način, je za
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dijake veliko bolj uporabno in trajnejše. Zdi se, da brez opisanih možnosti šolska knjižnica v
današnjem času težko uresniči svoje poslanstvo.

3.3.1.2 Evropski oddelki – formalna vključitev KIZ v timsko in medpredmetno
poučevanje
Evropski oddelek (v nadaljevanju EO) – programska prilagoditev gimnazijskega programa, je
bil inovacijski projekt Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Poskusno je začel delovati v
šolskem letu 2004/05. Vanj je bilo vključenih 17 slovenskih gimnazij, med njimi tudi
Gimnazija Ptuj. Uradno se je projekt zaključil v šolskem letu 2010/2011. Evropski oddelki so
prinašali novosti na ravni učnih ciljev programa, njegove zgradbe, števila in narave
predmetov ter didaktike.

Po osmih letih sodelovanja v procesu vpeljevanja evropskih oddelkov v slovenske gimnazije
lahko glede na način in rezultate dela ugotovimo, da je bil program koristen za vse udeležence
VIZ procesa na šoli in da je knjižnična dejavnost v njem zavzemala pomembno mesto. Tudi
po preteku projekta, ki ga je vodil Zavod Republike Slovenije za šolstvo, so nekatere šole,
med njimi tudi Gimnazija Ptuj, ohranile oddelke z evropsko dimenzijo, ali pa so vpeljale
primere dobre prakse iz EO v svoje vsakodnevno in projektno delo. Ob tem pa je potrebno
poudariti, da je pogoj za uresničitev zadanih ciljev koncepta EO uglašen kolektiv, ki razume
svojo vlogo, kompetence in poslanstvo, ter vodstvo, ki s svojimi usmeritvami in programom
zagotovi spodbudno delovno okolje za vse udeležence VIZ procesa na šoli. Ugotovimo lahko,
da nam je glede na uresničevanje zastavljenih ciljev v času trajanja projekta EO na Gimnaziji
Ptuj večinoma uspevalo združevati danosti in ustvarjalno energijo kolektiva, vodstva šole,
dijakov, staršev in okolja ter razpoložljive materialne pogoje z novimi potmi do znanja.
Nastali so številni projekti, rodile so se nove ideje, odkrili smo drugačne poti ter se veliko
naučili o drugih in o sebi.
Projekt EO je s svojo programsko usmeritvijo utrjeval pomen šolske knjižnice v VIZ procesu.
Omogočal je uresničevanje njene vloge in zastavljenih ciljev. Povezanost predmetov in KIZ-a
je bila vključena v kurikul. To so bile dejavne medpredmetne povezave s timskim in
projektnim pristopom. Povečana je bila avtentičnost učnega procesa.

Kroskurikularno

sodelovanje, sodelovalno poučevanje, interdisciplinarno učenje, individualizirano učenje,
kompetenčnostni pristop, aktivna vključitev knjižničarja v projektni tim in razredni učiteljski
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zbor ter KIZ, izveden skozi medpredmetne povezave, je omogočalo šolski knjižnici, da je
resnično postala podpora in eden od veznih elementov VIZ procesa na šoli. Že po teoriji je
delo in funkcioniranje šolske knjižnice tako močno odvisno od ostalega dogajanja na šoli, da
so lahko sodelovalne in povezovalne možnosti (praviloma vnaprej načrtovane in vsebinsko
povezane), ki jih je nudil način dela v evropskih oddelkih, vlogo šolske knjižnice še bolj
osmislile.
Šolska knjižnica bistveno prispeva ne le k informacijski pismenosti dijakov, temveč tudi k
pridobivanju veščin, potrebnih za uspešno učenje učenja, vseživljenjsko učenje in
vsakodnevno življenje, s svojimi aktivnostmi pa skuša motivirati za branje in uporabo
knjižnice. Dijaki se skozi štiri leta na različne načine urijo prepoznavati informacijsko
potrebo, oblikovati gesla, potrebna za razrešitev informacijskih problemov, zbirati
razpoložljive vire, jih pravilno in namensko uporabiti ter predstaviti v skladu z zastavljeno
nalogo in avtorskimi pravicami. Tako so še poseben izziv predstavljali novi predmeti v EO.
To so bili: SVS (Slovenija v svetu), SKP (slovenska književnost in prevodi), DVS (družbene
vloge slovenščine), KIC (kultura in civilizacija) in EVŠ (evropske študije) s svojimi
specifikami predmeta. Za kvalitetno izvedbo učnega procesa je bilo potrebno sodelovanje
med profesorji in knjižnico že v fazi nabave knjižničnega gradiva, njegovega gesljenja,
zbiranja in urejanja podatkov za potrebe posameznega predmeta ali projekta, načrtovanje
sodelovalnega poučevanja in preverjanja dosežkov dijakov. Vloga knjižničarja kot
strokovnjaka za urejanje in posredovanje informacij je bila natančno

definirana, skozi

skupne aktivnosti pa so strokovni delavci spoznavali razsežnosti delovanja šolske knjižnice
in sodelovalne možnosti. Še posebej so se sodelovalne možnosti izrazile skozi vsakoletni
razredni projekt Berimo skupaj, ki smo ga v evropskih razredih izvajali v prvih letnikih.
Nosilni predmet je bil slovenščina, povezovalni pa KIZ, kjer so dijaki prebirali izbrano
klasično literarno delo pri vseh predmetih in ga skušali razumeti ter analizirati skozi oči
strokovnjaka posameznega predmetnega področja. Ob tem so med drugim nastajale tematske
seminarske naloge pri različnih predmetih. Skozi celoletni projekt so dijaki usvajali
zakonitosti in se urili v znanstveno-raziskovalnem delu.
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3.3.1.3 Projektno, timsko in medpredmetno poučevanje s šolsko knjižnico
Šolska knjižnica Gimnazije Ptuj, kot že povedano, izvaja nekatere vsebine iz obveznega dela
KIZ v obliki projektnega, timskega in medpredmetnega dela. Prikazan bo eden izmed
modelov tovrstnega izvajanja KIZ, sodelovanje v tednu Globalnega učenja 37. Timsko in
medpredmetno poučevanje s šolsko knjižnico pa bo predstavljeno skozi projekt Človekove
pravice, ki ga je oblikoval ŠRT Gimnazije Ptuj, ki deluje v okviru projekta Posodobitev
gimnazijskih programov. Ena zelo pomembnih usmeritev njegovega delovanja je tudi timsko
poučevanje in medpredmetno povezovanje.
Projektno delo – Misliti prihodnost in »Ekvilibristika branja«
Šolski knjižničar lahko cilje pri KIZ-u dosega tudi pri projektnem delu. Kot primer naj
navedemo sodelovanje v tednu Globalnega učenja, ki je potekal od 10. do 18. novembra
2012. Na Gimnaziji Ptuj smo projekt poimenovali Misliti prihodnost. Projekt je bil izveden v
okviru rednega pouka, pri predmetnem področju KIZ, ki je del obveznega dela OIV. Dijaki 1.
e oddelka so s knjižničarko ob sodelovalnem učenju, debati in refleksivnem branju spoznavali
aktualna vprašanja o pismenosti kot globalnem vprašanju ter njeno soodvisnost od globalnih
dogajanj na področju izobraževanja, gospodarskih in socialnih vprašanj, pa tudi o spremenjeni
vlogi učenja in poučevanja v digitalni dobi. Domače, skoraj neomejene možnosti
izobraževanja, brezplačen dostop do raznovrstnih domačih in tujih tiskanih in netiskanih
virov, internetnih baz podatkov in knjižnic v vseh njihovih pojavih oblikah, pa tudi vlogo
šolskih knjižnic pri omenjenem so skušali primerjati z razmerami v tistih delih sveta, kjer je
izobraževanje in pismenost za mnoge le nedosegljiv sen – pot v neodvisnost in svobodo.
Dijaki so uzavestili dejstvo, da je pravica do pismenosti v najširšem smislu (funkcionalna,
bralna, matematična, računalniška, medijska, digitalna, informacijska, knjižnična, omrežna,
socialna, poslovna, zdravstvena …)

ena temeljnih človekovih pravic in da sodi med

najpomembnejša področja trajnostnega razvoja. Namen sodelovanja v opisanem projektu je
bil, da bi naši gimnazijci v slogu gesla globalnega učenja v resnici ukrepali. Sprva kot učeči
se mladi, ki bodo kasneje kot razgledani ljudje lahko v svojem vsakodnevnem življenju ali
ravnanju na svojih poklicnih področjih delovali tako, da bodo premaknili svet tja, kjer ne bo
več otroškega dela, nepismenosti in neizobraženosti ter da bodo po svojih zmožnostih
Organizacija in civilno gibanje, ki si prizadeva za kvalitetno, brezplačno javno šolstvo, dosegljivo vsem.
Povezava na uradno spletno stran: http://www.campaignforeducation.org/en/.
37
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prispevali h globalnemu izobraževanju in medkulturnem dialogu. Do takrat pa udeležencem
dejavnosti Misliti prihodnost želimo, da bi se čim bolje opismenili in globalno izobrazili,
morda tudi s pomočjo internetnih baz podatkov, kot so Google Books, Google Scholar,
Europeana, EDL (European Digital Library), TED – Ideas Worth Spreading, Ebsco Host,
Amazon, Project Gutenberg, Kvarkadabra – Časopis za tolmačenje znanosti, SLI (Slovenska
literatura na spletu), dLib.si – Digitalno knjižnico Slovenije in bazo COBISS – Kooperativni
online bibliografski sistem in servis – ki so jih spoznali med aktivnostjo Misliti prihodnost in
nudijo globalno izobraževanje, ta trenutek v Sloveniji še vedno zastonj.
Zapišemo lahko še ugotovitev, da ob vseh obstoječih globalnih elektronskih bazah podatkov,
v njih dostopnem znanju ter globalni informacijski povezanosti sveta tiskana knjiga v
slovenskem prostoru še vedno ohranja pomembno vlogo in vpliv na pismenost svojih
državljanov.
Timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje
Pomembni obliki izvajanja vsebin KIZ sta tudi timsko poučevanje in medpredmetno
povezovanje. Predstavljen bo primer kroskurikularnega povezovanja ter timskega poučevanja
na Gimnaziji Ptuj, s poudarkom na vsebinah KIZ in sodelovanju šolske knjižnice.
Cilji projekta na temo človekovih pravic so bili zasnovani kroskurikularno in opredeljeni v
obliki mikronačrtovanja vključenih predmetov in predmetnih področij (sociologija,
zgodovina, geografija, slovenščina, nemščina, angleščina, knjižnično informacijsko znanje),
ki izhajajo iz učnih načrtov posameznih predmetnih področij. 38
Osrednja tema projekta so bile človekove pravice. Ob začetku projekta so dijaki izbranega
razreda prebrali roman Čefurji raus!, ki je bil izhodišče za obravnavo te tematike pri
posameznih predmetnih področjih.
Med drugim so se dijaki skozi projekt urili v različnih tehnikah in strategijah branja. Zbirali,
vrednotili in po naprej dogovorjenih pravilih uporabljali različne vrste informacijskih virov.
Skupni cilj vseh v projekt vključenih je bil, da dijaki razumejo multikulturnost modernih družb kot posledico
migracijskih tokov in drugih dejavnikov. Dijaki spoznavajo vzroke za migracijske tokove in odnos matičnih
držav do priseljencev. Dijaki so zmožni prepoznati stereotipe in predsodke, kritično vrednotijo njihov izvor in
posledice.
38
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Dijaki so spoznavali zakonitosti in se urili v navajanju in citiranju v skladu z avtorskimi
pravicami. Oblikovali so seminarske naloge in govorne nastope ter dosegali številne cilje
pouka pri vključenih predmetih ter pri predmetnem področju KIZ. Pridobljeno znanje pri
posameznih predmetih so dijaki nadgradili in poglobili, pri tem pa izkusili nekatere
sodobnejše metode učenja in poučevanja (socialna igra, sodelovalno učenje in poučevanje,
skupinsko delo, skupno branje, informacijsko opismenjevanje, priprava in oblikovanje
seminarske naloge, delo z raznovrstnimi učnimi viri, avtentično učenje),

razvijali

kompleksno mišljenje ter ozavestili vlogo in pomen posameznika. Dijaki so skozi omenjene
aktivnosti vse leto spoznavali problematiko človekovih pravic s poudarkom na priseljenstvu,
odnosu družbe do priseljencev, se učili strpnosti in razvijali čut solidarnosti.
Projekt smo ponovili tri leta zaporedoma. V timske povezave smo vključevali nove sodelavce
in način izvedbe izboljševali po principu PCDA (plan-check-do-ackt/načrtuj-izvajaj-preveriukrepaj) za zagotavljanje kakovosti izvajanja učnega procesa in samega projekta. Ob tem je
bilo ugotovljeno, da je medpredmetno povezovanje pri šolskem delu smiselno in koristno,
kadar je premišljeno vključeno v učni proces. Na tak način omogoča razvijanje dijakovega
znanja in pridobivanje spretnosti.

3.3.1.4 Spletne strani za gimnazijce pri KIZ na Gimnaziji Ptuj
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere baze podatkov – spletne strani za gimnazijce39,
izbrane po kriterijih za vrednotenje spletnih strani in umeščene v znanstvena področja po
vzoru sistema UDK zaradi lažjega iskanja in vsebinske umestitve. Izbrane baze podatkov so
primerne za uporabo v gimnazijskem vzgojno-izobraževalnem sistemu in jih dijaki na
Gimnaziji Ptuj spoznavajo pri KIZ, uporabljajo pa pri svojem vsakodnevnem šolskem delu v
različnih že omenjenih oblikah (pri pouku, pri samostojnem učenju, pr projektnem delu, v
narodnih in mednarodnih izmenjavah, pri oblikovanju referatov, seminarskih in maturitetnih
ter raziskovalnih nalog, pri delu šolskega knjižničnega kluba). Seznam internetnih baz
podatkov nastaja, se dopolnjuje in aktualizira od leta 2001 ob izvajanju KIZ ter v s knjižnično
dejavnostjo povezanih aktivnostih na Gimnaziji Ptuj – medpredmetnih in timskih povezavah s
KIZ, izvajanju narodnih in mednarodnih projektov, pri katerih sodeluje šolska knjižnica, ter
pri delovanju šolskega knjižničnega kluba Dotik knjige. Izvajalka omenjenih aktivnosti je
39

Glej prilogo 1.
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avtorica pričujoče magistrske naloge. Predvidena je širitev in aktualizacija seznama baz
podatkov ter njegova objava na knjižnični spletni strani šole (dostopno na: www.gimptuj.si)
kot del nastajajoče digitalne knjižnice Gimnazije Ptuj.
3.3.2 Opazovanje navad uporabnikov šolske knjižnice
Pri dijakih evropskih oddelkov (kjer je za izvajanje KIZ bilo na voljo več ur, izvedene so bile
timsko, oblikovanje seminarskih nalog in s tem razreševanje informacijskega problema pa je
potekalo vodeno, dijaki so imeli na voljo konzultacije pri knjižničarki, vsebine KIZ pa so bile
umeščene skozi kroskurikularno povezavo predmetov) smo na Gimnaziji Ptuj z metodo
opazovanja ugotovili, da so ti dijaki pri razreševanju informacijskih problemov, v primerjavi z
dijaki neevropskih oddelkov, spretnejši, bolj upoštevajo dogovorjena pravila o oblikovanju
seminarske naloge in govornih nastopov, usvojeno znanje pa bolj spretno in koristneje
uporabljajo kakor dijaki neevropskih oddelkov. Te rezultate pripisujemo dejstvom, da so
dijaki evropskih oddelkov bili deležni več projektnega dela, avtentičnega učenja in da je
sodelovanje med člani učiteljskega zbora, ki v teh oddelkih poučujejo, tesnejše, saj morajo
veliko aktivnosti načrtovati skupaj in so zato bolj povezane in osmišljene. Podobne in
primerljive rezultate smo dobili pri vseh generacijah evropskih oddelkov. Veliko elementov
dobre prakse, ki se je na naši šoli ob tem izoblikovala skozi leta se trudimo prenesti v
vsakodnevno delo tudi po preteku projekta evropski oddelki. V knjižnici si zaradi vpeljevanja
novih tehnologij v učni proces ter zaradi novih vrst pismenosti, ki nastajajo, in s tem
povezanih spretnosti ves čas prizadevamo za izboljšave in za kvalitetnejše delovanje, tudi na
podlagi izkušenj iz projekta evropski oddelki, ki je v letih 2004–2012 potekal pri Zavodu RS
za šolstvo.
V Manifestu o šolskih knjižnic je zapisano, da šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige
in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in
učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih. Ob
zavedanju, da je izobraževanje prenos pomena prav tako kot prenos informacij, vrednost
pridobljenega znanja pa je odvisna od njegove uporabe in da dijaki niso sodi, ki bi jih bilo
potrebno napolniti, ampak bakle, ki jih je potrebno prižgati, je pred šolskimi knjižničarji kot
soustvarjalci VIZ procesa, odgovorna naloga. Za njeno uresničitev je ključno čim boljše
poznavanje potreb uporabnikov, njihovih zmožnosti in danosti pogojev, v katerih šolska
knjižnica deluje.
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Vedenje dijakov kot uporabnikov informacijskih storitev je mogoče spremljati pri KIZ,
timskih povezavah s kolegi pri različnih predmetih, pri šolskih nacionalnih in mednarodnih
projektih, pri raziskovalni dejavnosti. Predvsem pa je vedenje dijakov mogoče spremljati
vsakodnevno skozi referenčni pogovor ali pa z opazovanjem pri samostojni uporabi šolske
knjižnice. Samostojen uporabnik pa je cilj vseživljenjskega učenja, ki ga skozi različne oblike
svojega delovanja spodbuja in omogoča šolski knjižničar. Informacijsko vedenje dijakov
lahko razvrstimo v več skupin in nivojev glede na različne načine razreševanja informacijskih
problemov in kriterije opazovanja.

3.3.2.1 Značilnosti razreševanja informacijskih problemov skozi srednješolsko obdobje
Sposobnost in motivacija uporabnikov srednješolske knjižnice za razreševanje informacijskih
problemov in premik od enostavnejših veščin mišljenja k bolj kompleksnim iz letnika v letnik
praviloma narašča. Temu dejstvu lahko pripišemo več razlogov. Dijaki:


imajo opravljene ure KIZ-a (po strukturi – 7 v prvem, 5 v drugem in 3 v tretjem
letniku),



imajo opravljene timske povezave KIZ z ostalimi predmeti (v okviru razrednih in
šolskih projektov ter izbirnih predmetov – v 4. letniku),



imajo vsako leto opravljene referate ali seminarske naloge (za katere kolegi, profesorji
posameznih predmetov uporabljajo skupna dogovorjena načela in navodila za
oblikovanje pisnih izdelkov, ki jih vsi dijaki prejmejo v prvem letniku pri urah KIZ),



imajo izkušnje s sodelovanjem v projektnem tednu (vsako leto v decembru), zanj je
značilen projektni pristop k učenju, vsako leto na drugo izbrano temo,



imajo izkušnje v raziskovalni dejavnosti (v katero se vključujejo dijaki v okviru
posameznih predmetov pa tudi KIZ – skupno izobraževanje o postopkih oblikovanja
in izdelave raziskovalnih nalog izvaja knjižničarka ali pa sodeluje pri izvajanju),



razpolagajo z vedno več pridobljenega splošnega znanja na različnih predmetnih
področjih,



postajajo zrelejši,



se pripravljajo na maturo in njene zahteve (maturitetne naloge, poročila, seminarske
naloge …) in
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se bližajo študiju, pri katerem je pomen znanja in spretnosti, pridobljenih pri KIZ,
nesporen.

Razreševanje informacijskega problema – kot ene najpomembnejših tem, obravnavanih pri
KIZ, ki so ga slovenski gimnazijski dijaki deležni v času svojega šolanja, je na nek način
sinonim za učenje učenja. Predpisanih 15 ur KIZ-a v štirih letih gimnazijskega programa na
oddelek je, kot je bilo že pojasnjeno, umeščenih v obvezni del OIV in kot kroskurikularno
področje dopolnjuje vsebine drugih predmetnih področij. Predpisane ure se izvajajo kot
samostojne ure, ki jih izvaja šolski knjižničar ali pa kot timske oziroma medpredmetne
povezave v sodelovanju s profesorji posameznih predmetnih področij ter v obliki projektnega
dela. KIZ je v kurikulu (Kurikul, 2008) opredeljen kot kroskurikularna tema, kar mu omogoča
povezovanje z vsemi predmetnimi področji. Nekatere povezave s šolsko knjižnico so
opredeljene že v posameznih učnih načrtih ostalih predmetnih področij v okviru
gimnazijskega programa, obstajajo pa neizmerne možnosti povezav v okviru projektov, ki
potekajo na šolah v smislu posodabljanja metod in načinov poučevanja, njihove izvedbe pa so
pogojene z idejami, znanjem in zmožnostmi sodelujočih in podporo vodstva ter razvojno
filozofijo posamezne šole. Ob tem pa poteka učenje učenja v obliki KIZ v šolski knjižnici
pravzaprav neprestano – v vsakodnevnih interakcijah šolskega knjižničarja z uporabniki
šolske knjižnice

(dijaki in profesorji na šoli), predvsem skozi referenčni pogovor ob

razreševanju informacijskega problema.
Pri razreševanje informacijskega problema lahko ločimo dijake po različnih kriterijih. Glede
na stopnjo samostojnosti pri uporabi šolske knjižnice dijake lahko ločimo na:


samostojne uporabnike,



uporabnike, ki potrebujejo občasno pomoč, in



uporabnike, ki permanentno potrebujejo pomoč.

Samostojni uporabniki:


razumejo pomen ključnih besed in jih znajo oblikovati,



samostojno iščejo knjižnično gradivo, ki ga potrebujejo za razrešitev svojega
informacijskega problema, pri tem


samostojno uporabljajo različne tehnike branja in ustrezne bralne strategije,



samostojno uporabljajo prost pristop, referenčno literaturo in računalniške baze
podatkov,

KOSI, Jelka: Bralne strategije in nove pismenosti. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015.



83

samostojno znajo oblikovati seznam izbrane literature:
o s pomočjo izpisne košarice zadetkov želene literature v bazi podatkov COBISS
in
o s pomočjo uporabe relevantnih spletnih strani, v skladu s kriteriji in merili za
vrednotenje spletnih strani,



samostojno in suvereno odložijo gradivo, ki ga več ne potrebujejo na označeno
ustrezno mesto v knjižnici,



samostojno vrednotijo izbrano gradivo,



oblikujejo izpiske, primerne za nadaljnjo uporabo,



gradivo samostojno uporabijo ter posredujejo v želeni obliki (referat, seminarska
naloga, govorni nastop …), pri čemer
 potrebujejo knjižničarjevo pomoč in nasvet le pri
o zapletenejših iskanjih (zelo specifične teme),
o pri medbibliotečni izposoji ali
o navajanju virov in literature ter citiranju,

 dosledno upoštevajo avtorske pravice in se zavedajo njihovega pomena.
Tovrstni uporabniki so na naši gimnaziji razporejeni po vseh štirih letnikih gimnazijskega
šolanja. Lahko pa ugotovimo, da je med njimi največ takšnih, ki imajo opravljenih
predpisanih 15 ur KIZ-a v štirih letih šolanja, enega ali več projektov, v katerih gredo skozi
sistem informacijskega opismenjevanja, ki je vnaprej načrtovan, zapisan v LDN ter usklajen z
LDN šole in posameznih predmetnih aktivov. Torej gre za populacijo, ki je deležna
večkratnih ponovitev vodenega razreševanja informacijskega problema v avtentičnih
situacijah, saj gre za aktivnosti, ki se izvajajo znotraj kurikula in katerih učinek je neposreden
(dijaki so iz znanj, pridobljenih pri KIZ, ocenjeni znotraj predmetov, ki sodelujejo skupaj s
knjižnico v posameznem projektu). Primeri takšnih utečenih aktivnosti, v katerih načrtovano
sodeluje šolska knjižnica, so:


razredni projekti (po vzoru evropskih oddelkov, kjer v obliki sodelovalnega učenja in
poučevanja vsak dijak znotraj skupne teme oblikuje seminarsko nalogo, ki jo predstavi
z govornim nastopom. Svoje celoletno delo razred kot celota predstavi praviloma z
gledališko uprizoritvijo, razstavo uporabljene literature in izdelkov in podobno) ob
koncu leta,



timske povezave (v okviru ŠRT, pri nekaterih izbirnih predmetih in individualno
dogovorjenih urah, v projektnih tednih …),
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narodni in mednarodni projekti ter



raziskovalna dejavnost.
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V naštetih oblikah izvajanja KIZ je uporabljena metoda 'learning by doing', kjer dijaki v
avtentičnih situacijah utrjujejo in nadgrajujejo pri KIZ in ostalih knjižničnih aktivnostih
pridobljeno in usvojeno znanje.
Uporabniki, ki potrebujejo občasno pomoč:


imajo občasne težave z oblikovanjem ključnih besed,



občasno potrebujejo pomoč pri iskanju in izbiri ustrezne literature,



so manj suvereni pri izbiri primernih tehnik in bralnih strategij,



so manj spretni pri uporabi kazal (indeksov) in referenčne literature,



so manj spretni pri uporabi COBISS-a in ostalih podatkovnih baz in občasno
potrebujejo pomoč pri oblikovanju izpisne košarice zadetkov želene literature,



niso suvereni pri izbiri relevantnih spletnih strani,



so manj gotovi pri vrednotenju izbranega gradiva,



potrebujejo pomoč pri oblikovanju svojih izdelkov, predvsem maturitetnih in
seminarskih nalog ter pri pripravi predstavitev nalog z govornim nastopom
(oblikovanje PowerPointa …),



potrebujejo pomoč pri navajanju virov in literature ter citiranju,



niso suvereni pri upoštevanju avtorskih pravic in delajo občasne napake.

Tako kot za samostojne uporabnike, lahko tudi za uporabnike, ki potrebujejo občasno pomoč,
ugotovimo, da so razporejeni po vseh štirih letnikih gimnazijskega šolanja. Opravljenih imajo
že prej omenjenih, predpisanih 15 ur KIZ-a v štirih letih šolanja, sodelovali so v enem ali več
projektih, v katerih gredo skozi sistem informacijskega opismenjevanja. Kljub temu pa so ti
uporabniki zaradi najrazličnejših razlogov, ki bodo opisani v nadaljevanju, pri razreševanju
informacijskih problemov manj spretni.
Uporabniki, ki permanentno potrebujejo pomoč, so prepoznavni po tem, da


ne poznajo pomena ključnih besed in imajo težave z oblikovanjem le-teh,



skoraj vedno potrebujejo pomoč pri iskanju knjižničnega gradiva v prostem
pristopu,



niso suvereni pri uporabi referenčne literature,



imajo težave pri uporabi sistema COBISS in ostalih podatkovnih baz,
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ne znajo izbirati relevantnih spletnih strani in jih vrednotiti,



rabijo veliko pomoči pri izbiri in vrednotenju izbranega gradiva,



so nesamostojni pri oblikovanju svojih izdelkov,



ne poznajo dovolj pomena upoštevanja avtorskih pravic in jih velikokrat nevede
kršijo.

Tako kot za samostojne uporabnike in za uporabnike, ki potrebujejo občasno pomoč, lahko
tudi za uporabnike, ki permanentno potrebujejo pomoč, ugotovimo, da so razporejeni po vseh
štirih letnikih gimnazijskega programa. Nekateri imajo opravljene enake ali zelo podobne
oblike informacijskega opismenjevanja kot prej opisani skupini uporabnikov, pa vendar
prihaja do velikih razlik. Za veliko večino uporabnikov, ki permanentno potrebujejo pomoč,
pa lahko ugotovimo, da gre za dijake, opazovane pri uporabi knjižnice v prvih mesecih
prvega letnika, ko še nimajo opravljenih ur KIZ-a ali drugih oblik sodelovanja v sistemu
informacijskega izobraževanja in ko jim še niso bile posredovane osnovne informacije o
uporabi šolske knjižnice in njenega gradiva.
V nadaljevanju bomo skušali pojasniti odstopanja v znanju med opisanimi skupinami
uporabnikov.

3.3.2.2 Uporaba kompleksnejših veščin mišljenja
Različne stopnje znanja in spretnosti treh opisanih skupin uporabnikov srednješolske
knjižnice so lahko, ob opisanih, posledica najrazličnejših vzrokov in okoliščin. Vsekakor pa je
na vseh stopnjah znanja KIZ kot predpogoj in razloge za odstopanje pri usvojenih zmožnostih
mogoče iskati v:


predhodnem oziroma izhodiščnem znanju,



kognitivnih sposobnostih posameznika,



notranji (samo)motivaciji,



zunanji motivaciji (prisotnost oziroma odsotnost ocenjevanja),



ozaveščenosti o pomenu vseživljenjskega učenja,



sposobnosti vživljanja v bodoče življenjske situacije, predvsem pa v



stopnji bralne pismenosti oziroma pismenosti na sploh, ki sta pogoj za uspešno učenje
in posledično pogojujeta informacijsko pismenost.
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Faktorje, ki vplivajo na razvrščanje informacijskega znanja dijakov – uporabnikov šolske
knjižnice v več skupin in nivojev, lahko torej delimo na:


faktorje, na katere ima šolski knjižničar neposreden ali vsaj posreden vpliv:


struktura knjižnične baze – usklajena s cilji in potrebami vseh udeležencev VIZ
procesa,



načrtovanje in izvedba KIZ, timskih povezav, projektov in ostalih aktivnosti
(razstave, sodelovanje z okoljem, srečanja z ustvarjalci in ostale oblike motivacije
za uporabo knjižnice),



spodbujanje branja – predstavljanje različnih bralnih strategij in tehnik branja
(hitro, analitično, informativno …), seznanjanje s knjižnimi novostmi …,



delo z viri – povzemanje, navajanje in citiranje, sintetiziranje, analiza, primerjanje,
argumentiranje …, še posebej vodeno, za namensko uporabo pri projektih in
timskih povezavah

in na


faktorje, na katere šolski knjižničar nima neposrednega ali vsaj posrednega vpliva:


predhodno oziroma izhodiščno znanje,



kognitivne sposobnosti posameznika,



notranjo (samo)motivacijo in predvsem na



zunanjo motivacijo (prisotnost oziroma odsotnost ocenjevanja), saj se znanja iz
KIZ ne ocenjujejo. Še več. Ta znanja ocenjuje profesor pri posameznem predmetu
v sklopu ocene za izdelek dijaka. Knjižničar lahko, kadar je del tima ali razrednega
učiteljskega zbora in izvaja dodatne ure KIZ, poda k oceni svoje mnenje, ki naj ga
učitelj upošteva.

V kontekstu opisanega je potrebno razumeti presojanje o uporabi kompleksnejših veščin
mišljenja. Pri povzemanju, sintetiziranju, kritičnem mišljenju, primerjanju in argumentiranju
sta spretnejši prva in druga opisana skupina (samostojni uporabniki in tisti, ki rabijo občasno
pomoč). To se odraža tudi pri oblikovanju in predstavitvah njihovih izdelkov, ki so izvirnejši,
dijaki so pri svojem delu bolj ustvarjalni, pri govornem nastopu pa bolj suvereni. Uporabniki,
ki pri svojem delu potrebujejo veliko pomoči, pa imajo, če zanemarimo opravljene ure KIZ,
praviloma še druge težave, ki vplivajo na njihovo znanje, ustvarjalnost in uspešnost.
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3.3.2.3 Uporaba enostavnejših veščin mišljenja
Glede na doslej opisane faktorje, ki vplivajo na razvrščanje informacijskega znanja dijakov in
na podlagi opazovanj, kako se lotevajo uporabe izbranih virov in literature, lahko ugotovimo,
da na uporabo enostavnejših veščin mišljenja (zgolj prepisovanje ali naštevanje brez
kritičnega pogleda) vpliva pomanjkanje izhodiščnega znanja, bralnih spretnosti, motivacija …
Ne gre pa tudi zanemariti vpliva fizioloških in čustvenih stanj pri mladostnikih v času
srednješolskega obdobja. Te nanje učinkujejo zelo različno. Občasno se pojavlja pomanjkanje
občutka za čas (prepozno se lotijo zadane naloge) in zato se posledično zadovoljijo z rezultati
pod svojimi zmožnostmi – opaziti je, da dijaki podcenjunijo svoje zmožnosti. Na drugi strani
pa je opaziti precenjenost sposobnosti (tega mi ni potrebno znati, ko bom potreboval, bom že
znal), pomanjkanje koncentracije (pri pouku ali pri samostojni uporabi virov) in drugo.
Vendar gre žal za okoliščine, za katere v kurikulu formalno ni predvidena toleranca.

3.3.2.4 Ohranjanje dosežene ravni in izboljšave informacijskega opismenjevanja
Predvidene aktivnosti za ohranjanje dosežene ravni in izboljšavo informacijskega
opismenjevanja dijakov so bile nakazane skozi pojasnjevanje posameznih pojavnih oblik
informacijske pismenosti dijakov naše šole. Strnemo lahko, da zastavljene cilje uresničujemo
skozi:


vnaprej načrtovano in usklajeno izvajanje KIZ-a skozi vsa štiri leta,



usklajeno izvajanje KIZ-a in nabave potrebnega knjižničnega gradiva glede na LDN
knjižnice, predmetnih aktivov in šole,



spodbujanje kolegov k izvajanju timskih povezav s knjižnico (avtentično učenje) in
ohranjanje ustaljenih timskih povezav,



motivacijo za branje z razstavami knjižničnih novosti, priložnostnimi razstavami,
srečanji z ustvarjalci, z delovanjem knjižničnega kluba,



s seznanjanjem z bralnimi tehnikami in strategijami glede na namen,



sodelovanje v razrednih, šolskih, narodnih in mednarodnih projektih v smislu
promocije ter spodbujanja uporabe šolske knjižnice in njenih dejavnosti,



sodelovanje v ŠRT, od koder dobro prakso s sodelovanjem s knjižnico prenašamo na
kolege, ki še niso dejavno sodelovali v timskih povezavah s knjižnico (ŠRT deluje po
načelih dobre prakse iz evropskih oddelkov, v katerih je bil knjižničar aktivno
vključen v razredni učiteljski zbor),
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spremljanje novosti v bibliotekarski in pedagoški stroki in predvsem



upoštevanje pravil kvalitetnega referenčnega pogovora pri vsakodnevnih stikih z
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uporabniki.
Dosedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi z izvajanjem KIZ in z njim informacijskega
opismenjevanja so idejno in izvedbeno povezane z delovanjem naše šole. Povezane so s
spodbudnim delovnim okoljem, ki ga zagotavlja vodstvo šole, z visoko motiviranimi kolegi,
ki razumejo svoje poslanstvo, in dijaki, ki za čas svojega najlepšega življenjskega obdobja
izberejo našo šolo.
Velika večina naših dijakov preko sodelovanja s knjižničarjem, profesorjev in lastne
aktivnosti do konca srednješolskega obdobja usvoji predvidena znanja KIZ do te mere, da kot
je zapisano v kurikulu za KIZ, postanejo samostojni uporabniki knjižničnih virov in storitev.
Tisti dijaki, ki jim tega ne uspe doseči v celoti do konca srednje šole, pa imajo v smislu
vseživljenjskega učenja priložnost, da dosežejo omenjeno samostojnost v letih, ki so pred
njimi.
3.3.2.5 Raziskava usvojenega znanja iz KIZ z uporabo metode opazovanja
Pri ugotavljanju stanja, potreb in pri načrtovanju izboljšav delovanja šolske knjižnice in s tem
celega VIZ procesa

nam lahko pomaga uporaba nekaterih raziskovalnih metod. V

nadaljevanju bo opisan primer opazovanja kot raziskovalne metode.
Kadar v šolskem prostoru pomislimo na idealne okoliščine kvalitetnega učnega okolja,
kakršnega bi si želeli, si zamišljamo razred, v katerem učenci aktivno pridobivajo bogate,
vsestranske in raznolike izkušnje ob dejavnostih, ki jih zanimajo in navdihujejo. Pri tem bi se
lotevali izzivov resničnega sveta, zapletenih problemov in sodelovali v pristnih učnih
okoliščinah. Uporabljali bi učne spretnosti na praktične in presenetljive načine ter reševali
probleme, sklepali in kritično razmišljali … (pov. po Luongo, 2008).
Pri opazovanju dijakov v šolski knjižnici Gimnazije Ptuj, kako se lotevajo reševanja svojih
informacijskih problemov, na kakšne težave pri tem naletijo, kako oblikujejo svoje pisne in
govorne nastope, se je izoblikovala potreba po bolj sistematičnemu pristopu opazovanja
navad uporabnikov z željo, da bi le-ti postali spretnejši, uspešnejši in samozavestnejši.
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V današnjem času so dijaki velikokrat izpostavljeni skušnjavi, da si v intelektualnem smislu
prilastijo nekaj, kar ni njihovo, strokovno bi to poimenovali nespoštovanje avtorskih in
sorodnih pravic. Razlogov za to je lahko več. Nekateri se svoje naloge prepozno lotijo in je
plagiarizem zanje izhod v sili, drugi pa se pomena priznavanja avtorstva v resnici sploh ne
zavedajo. Ker so naši dijaki bodoči študentje in bodo tovrstna vedenja in spretnosti
potrebovali pri nadaljnjem študiju ter v želji, da bi pomen poznavanja te problematike dijaki
uvideli že v času srednješolskega izobraževanja, pa tudi zaradi sledljivosti faz raziskovalnega
procesa pri nastajanju seminarskih nalog, smo k problemu pristopili sistematično.
Odločili smo se, da za zbiranje potrebnih podatkov uporabimo metodo opazovanja. Za
načrtovanje opazovanja smo upoštevali kriterije, kot jih opredeljuje teorija. Glede na subjekt
opazovanja in glede na to, kdo bo opazoval, smo se odločili za neposredno (raziskovalec sam
opazuje določen pojav) opazovanje. Glede na predmet smo uporabili ekstraspekcijo (ko
opazujemo zunanji svet, različne lastnosti, procese in relacije). Opazovanje je bilo
strukturirano (pozornost je namenjena izbranim značilnostim pojava). Namen je bil znanstven
in opazovali smo osebe in izbrano skupino, izbrali smo opazovanje z določenim namenom.
Glede na kraj smo upoštevali, da je pogojen z značilnostmi predmeta oz. problema raziskave,
torej šolski prostor, natančneje knjižnica. Raziskava je potekala v naravnem okolju. Glede na
čas opazovanja je bila pogojena z namenom raziskave in značilnostmi, potekala je v intervalu,
junija v tekočem šolskem letu. Čas opazovanja smo skrbno beležili, da je bilo mogoče
ugotoviti okoliščine, ki so vplivale na opazovanje oz. na njegove rezultate (npr.
obremenjenost dijakov z ostalim šolskim delom v delu izbranega časovnega intervala). Glede
na trajanje opazovanja smo izbrali ponavljajoče se dogodke (v več časovnih točkah), z
namenom ugotavljati spremembe pojava. Glede na način opazovanja, ki je eden od bistvenih
kriterijev opazovanja, smo izvajali odkrito (javno) opazovanje, na kar so bili dijaki v začetku
opozorjeni – predhodno so se s knjižničarko dogovorili za konzultacije. Glede na udeležbo
opazovalca v dogajanju smo bili v vlogi aktivnega opazovalca. Rezultate opazovanja smo
beležili v evidenčne liste in nastal je dnevnik dogodkov.
Za potrebe raziskave smo izbrali oddelek, ki je sodeloval v razrednem projektu ŠRT, osrednji
cilj projekta pa so bile timske povezave med različnimi predmetnimi področji. Tvorno vlogo
v projektu je imela tudi šolska knjižnica s samostojnimi in timsko povezanimi urami KIZ-a.
Izbrani oddelek je tvorila skupina 34 dijakov, ki so privolili v sodelovanje. Po izvedenih urah

KOSI, Jelka: Bralne strategije in nove pismenosti. Magistrsko delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015.

90

KIZ (nekatere so bile samostojne, druge pa TP) so dijaki dobili nalogo, da v skladu s snovjo
KIZ in dogovorjenimi pravili oblikujejo seminarske naloge. Naloge so bile del razrednega
projekta. Avtorji

nalog so bili v skupini po dva dijaka (dijakinji) ali posamezen dijak

(dijakinja). Oblikovanih je bilo 24 seminarskih nalog in opravljenih 52 konzultacij s
knjižničarko. Teme za naloge so prispevali vsi profesorji, ki so v tem oddelku učili,
sodelovala je tudi knjižnica s temami KIZ. Dijaki so imeli, ob konzultacijah o vsebini naloge
pri izbranem mentorju z različnih predmetnih področij, na voljo po tri konzultacije pri
knjižničarki, ki je vsako srečanje beležila v tabelo s podatki. Tako je nastal popis rezultatov,
knjižničarkin opis intervjujev o tem, kako so potekala oblikovanja seminarskih nalog v skladu
s pravili in dogovori o zbiranju literature in njihovi uporabi. Popisni list je vseboval kodirno
shemo napak dijakov pri oblikovanju seminarskih nalog. Kodirna shema je zajemala pojme:


načrt seminarske naloge,



izpis literature (spletnih virov in izpisna košarica sistema COBISS),



vrednotenje informacij na spletni strani,



naslovnica (avtor, mentor),



viri in literatura,



struktura seminarske naloge (sestavni deli, pagina viva, glava, noga, paginacija),



citiranje in navajanje,



oznaka slik,



opombe,



uvod,



kazalo,



zaključek.

Knjižničarka je na podlagi analize rezultatov podala mnenje h končni oceni seminarske
naloge posameznega dijaka.
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Knjižničarkin popis konzultacij
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Grafikon 1: Analiza postopka oblikovanja seminarskih nalog

Grafikon 1 ponazarja analizo postopka oblikovanja seminarskih nalog opazovanih dijakov in
število potrebnih konzultacij za njihovo uspešno dokončanje. Prikaz je oblikovan na podlagi
podatkov iz knjižničarkinih

opisov intervjujev o tem, kako je potekalo oblikovanje

seminarskih nalog v skladu s pravili in dogovori o zbiranju literature in njihovi uporabi.
Popisni list je vseboval kodirno shemo napak dijakov pri oblikovanju seminarskih nalog.
Namen opisanih konzultacij je bilo ozaveščanje pridobljenega znanja in vodeno nastajanje
seminarskih nalog po pravilih za znanstveno raziskovanje.
Rezultat opazovanj in sodelovanja je bil ta, da so vsi dijaki po treh ponujenih konzultacijah
odpravili napake in pomanjkljivosti pri oblikovanju seminarske naloge. Večina (18)
opazovanih dijakov je za to potrebovali dve konzultaciji, nekateri (5) tri, ena dijakinja pa je
upoštevala vsa podana navodila in pravila in je tako potrebovala le eno konzultacijo, kar
ponazarja grafikon 2.
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Grafikon 2: Prikaz števila konzultacij pri knjižničarki

Naslednje šolsko leto smo opisano opazovanje opravili v novem izbranem oddelku. Tokrat
smo dodali kriterije za ocenjevanje pri KIZ40, ki smo jih razdelili dijakom skupaj z navodili
za oblikovanje seminarskih nalog. S tem smo želeli še bolj jasno definirati, kaj pričakujemo
od dijakov v zvezi z vedenjem o KIZ. Dodali smo tudi zahtevo, da v izogib plagiatorstvu
napišejo kratek načrt raziskovanja in utemeljijo svoje odločitve za izbrano literaturo. Rezultati
po koncu opazovanja dogajanja na konzultacijah so bili zelo podobni tistim iz prvega leta.
Vzporedno z opazovanjem je med člani ŠRT potekalo tudi akcijsko raziskovanje. Njegov
rezultat je bilo oblikovanje skupnega ocenjevalnega lista za dijake41.
Izkušnje in dobro prakso smo prenesli v izvajanje novega projekta, z novim oddelkom v
novem šolskem letu. Ves čas projekta je potekalo opazovanje napredka dijakov in akcijsko
raziskovanje z namenom, da bi učitelji imeli pregled nad delom dijakov, dijaki pa
zadovoljstvo ob opravljenem delu, usvojenem novem znanju in spretnostih ter posledično
dobrih ocenah. V sklopu akcijskega raziskovanja smo v knjižnici oblikovali načrt42
kroskurikularnih povezav s KIZ v okviru

projekta ŠRT. Rezultat sodelovanja, skupnih

aktivnosti in akcijskega načrtovanja članov ŠRT pa je bilo načrtovanje skupnih pričakovanih
dosežkov, ciljev in dejavnosti43 (predmetov sociologija, zgodovina, geografija, slovenščina,
angleščina, nemščina ter vsebin KIZ). Oblikovan so bili tudi skupni kriteriji ocenjevanja

40

Glej prilogo 2.
Glej prilogo 3.
42
Glej prilogo 4.
43
Glej prilogo 5.
41
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nastajanja, oblikovanja in predstavitve seminarske naloge44. Pri opisanem primeru gre za
triangulacijo metod in triangulacijo podatkov (povzeto po Zabukovec, 2005).
Ob analizi predstavljenega lahko strnemo, da je knjižnica ne samo prostor srečevanja
uporabnikov in knjižničnega gradiva, ampak tudi prostor, kjer lahko poteka raziskovanje,
katerega rezultati doprinesejo k učinkovitejšemu delovanju knjižnice in povečajo njen
prispevek k VIZ procesu.
S prikazom praktičnega primera v nalogi smo hoteli predstaviti delček prizadevanj za
osmišljanje poslanstva šolskega knjižničarja v gimnazijskem izobraževalnem procesu. Iz
vsakdanje predvidljive rutine nam velikokrat pomaga radovednost, kako bi določena dejstva
ali razvade spremenili do te mere, da bi to za nekoga predstavljalo nov začetek, nov izziv na
poti k več znanja in spretnosti.

44

Glej prilogo 6.
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RAZPRAVA O REZULTATIH IN UGOTOVITVAH

V magistrski nalogi smo raziskovali fenomen branja v najširšem smislu, vpliv branja na
možgane in zavest bralcev, možgansko procesiranje podatkov in teorijo pismenosti v
kontekstu današnje vseobsegajoče digitalizacije in globalizacije. Primerjali smo nekatere
značilnosti in zakonitosti klasičnih in sodobnih nosilcev sporočil. Analizirali smo prispevek
šolskega knjižničarstva k bralnim strategijam in pismenosti slovenskih gimnazijcev.

4.1 BRANJE
Bralni slog in dostopnost informacij sta pogojena z najrazličnejšimi dejavniki, kot so
zgodovinsko obdobje, družbeni in socialni položaj posameznika, definiran cilj branja,
motivacija za branje. Na branje pa vplivajo tudi nevrološke, fiziološke in dedne danosti
posameznika. Nevronske povezave za branje ne nastanejo ob rojstvu, ampak se oblikujejo
kasneje ob vzpodbudi okolja. Nevroplastičnost je sposobnost možganov, da se z učenjem
spreminjajo. Na podlagi novih izkušenj prerazporejajo živčne poti in tako z učenjem
pridobivamo novo znanje, z izkušnjami in urjenjem pa nove zmožnosti. Potemtakem je tudi
bralne zmožnosti mogoče uriti in izpopolnjevati vse življenje. Način branja in bralne strategije
pa so vedno pogojene tudi z medijem, s katerega beremo. Vsak medij narekuje drugačno
branje in pomembno vpliva na naše doživljanje sveta. Tako razlikujemo analogno, linearno
branje in digitalno branje. Komuniciranje s pomočjo nove tehnologije oblikuje in zahteva
drugačne mentalne vzorce, razmišljanje in zaznavanje, izbor in vrednotenje. Kakor orodje, s
katerim pišemo (pisala, tipkarski stroj ali računalnik), vpliva na način oblikovanja naših misli,
tako medij, s katerega beremo, pogojuje način branja, razumevanja in razmišljanja ter
pomnjenja. Med brskanjem po internetu se odvija zelo drugačen vzorec dejavnosti kot med
branjem besedila iz knjige oziroma s papirja. Splošna razumljivost in sporočilnost prebranega
teksta pa se razlikujeta v detajlih, ki so pogojeni s posameznikovim bralnim in življenjskim
slogom, izhodiščnim znanjem in s tem z razumevanjem, pa tudi z motivacijo posameznika za
branje. Pod vplivom novih medijev, predvsem interneta, uporaba digitalnega besedila danes
na novo oblikuje naše znanje, ideje in naše dojemanje sveta. Vse pomembnejše se zdi
vprašanje, ne le koliko beremo, ampak kaj in kako beremo, predvsem pa kako prebrano
razumemo in uporabimo v želeni obliki.
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Posameznik mora danes za uspešno življenje in vključevanje v družbo poznati različne bralne
strategije in spretnosti tako pri analognem kakor digitalnem branju ter raznovrstne oblike
pismenosti, pri čemer je ključno, da je za razumevanje prebranega besedila pomembna
osnovna bralna spretnost in še da se je branja mogoče naučiti le z branjem.

4.2 PISMENOST
Vloga in pomen pismenosti sta zelo odvisna od konteksta, v katerem razmišljamo in
govorimo o njej in sta se skozi zgodovino zelo spreminjala. Sodobna znanost jo označuje kot
sposobnost posameznika, da uporablja spretnost branja, pisanja in računanja, funkcionalno
pismenost pa imenujemo kot zmožnost posameznika, da uporablja pismenost za delovanje v
družbi in osebnem razvoju. V sodobnem svetu biti pismen, v sklopu bralne pismenosti,
pomeni, da je posameznik zmožen brati hitro in da prebrano tudi razume. Pismenost je
kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko determiniran pojem, njen temeljni element pa
je bralna pismenost, opredeljena kot obvladovanje različnih veščin – zmožnost samostojne
predelave besedila, povezovanja, interpretacije in argumentiranja podatkov ter prepoznavanje
bistvene ideje prebranega besedila. Danes v teoriji omenjajo različne vrste pismenosti, med
njimi tudi mnoge v povezavi z razvijajočim se internetom in posledično z nastajajočimi
poklici in življenjskim slogom. Današnji razširjeni pojem pismenosti zahteva poznavanje
različnih pismenosti; ob tradicionalni, knjižnoliterarni, tudi pismenost za svetovni splet
imenovana tudi spletna pismenost, digitalna pismenost, internetska pismenost pa tudi
pismenost za nove medije in pismenosti, potrebne za orientacijo v okoljih današnje množične
kulture.
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POVZETEK IN ZAKLJUČEK

Magistrsko delo je oblikovano na osnovi študija literature ter proučevanja povezave teorije in
prakse pri delovanju gimnazijske šolske knjižnice. S podatki, ki smo jih zbrali z
raziskovanjem, smo predstavili temeljne pojme bralnih strategij v povezavi z novimi
pismenostmi, upoštevaje nekatera najnovejša dognanja o delovanju možganov. S
komperativno metodo in deskriptivno analizo tuje in slovenske literature smo primerjali
dejstva, procese, odnose, strukture, določali njihove podobnosti in razlike ter analizirali,
vrednotili in interpretirali pridobljene podatke. Vse to pa z namenom, da bi z izsledki naloge
prispevali k strokovni rasti šolskih knjižničarjev in njihovih sodelavcev ob uresničevanju
poslanstva pedagoškega poklica.
V nadaljevanju bodo podani odgovori na v začetku naloge zastavljena raziskovalna vprašanja.

5.1 POVZETEK
Kakšna je dostopnost podatkov v povezavi s spretnostjo branja?
Kljub globalizaciji je danes skoraj neverjetno dejstvo, da je na svetu še vedno nepismenih več
kot 800 milijonov ljudi – 57 milijonov otrok po svetu ne hodi v šolo in 774 milijonov odraslih
ljudi je nepismenih. Po definiciji UNESCA in OECD so to posamezniki, ki niso zmožni
uporabljati besed in števil. Številka se enormno poveča, če vključimo širšo bralno pismenost,
ki zajema informacijsko, digitalno, medijsko in katerokoli od številnih danes poznanih oblik
pismenosti. Te so v veliki meri neposredno povezane z dostopnostjo medijev za njihovo
uporabo, z razvojem družbe, pa tudi s starostjo, saj glede načina branja in razvijanja novih
pismenosti nastaja vse večji generacijski prepad med »internetnimi domorodci« in
»internetnimi priseljenci«. Med bralci in pismenimi pa so zelo velike razlike v načinu in
strategijah branja tudi zaradi različno razvitih bralnih spretnosti, pogojenih s količino,
predvsem pa z vsebino prebranega. Glavna lastnost spleta ob njegovem nastanku je bila
odprtost, ki je omogočala vsem uporabnikom, da so na njem razvijali poljubne aplikacije, pa
se že kažejo bodoči trendi zapiranja interneta oziroma svetovnega spleta. Le želimo si lahko,
da ne bo razslojevanj, po vzoru začetkov pismenosti, ko so nekateri znali le brati, drugi pisati,
ko so knjige bile le za posvečene. Brez apokaliptičnih misli pa je vendar opaziti dejstva, da že
dolgo več ni vse na voljo vsem, kakor je to še bilo ob nastanku interneta in to brezplačno.
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Dostopnost do podatkov in s tem spodbujanje ter razvoj bralnih spretnosti pa seveda
omogočajo tudi knjižnice. Oblike knjižnic, tudi šolskih, se nenehno spreminjajo, njihov
glavni namen pa ostaja vedno enak. Hranijo knjižnično gradivo v vseh njegovih pojavnih
oblikah in vsebino v njem.
Katere so bralne značilnosti in zakonitosti klasičnih in sodobnih nosilcev sporočil?
Klasične knjige se v vizualnem smislu ves svoj obstoj niso bistveno spreminjale. Spreminjali
so se le materiali, književne podlage, način vezave, dodajale so se ilustracije in fotografije,
kasneje pa dodatki v obliki CD-jev, DVD-jev ..., kot njeni sestavni deli. Novomedijsko
besedilo na spletu je nehierarhično organizirano in pluralno, bralec pa ima pri uresničenju
besedila velike kompetence in branje postaja izrazito kreativna dejavnost, ki besedilo s
svojimi konkretizacijami in projekcijami ob branju spreminja v vsebino. Danes govorimo o
razširjenem konceptu branja. Danes ne beremo le tiskanih besedil, ampak tudi tista na
zaslonih prenosnih računalnikov, dlančnikov, mobilnih telefonov, bralnikov … Srečujemo se
z novo generacijo besedilnosti, s tehniškim terminom poimenovano kot posttiskovno. Internet
kot mreža mrež je svet nelinearnih in rizomskih struktur. Je svet brez razvidnih opornih točk,
brez logike zgodbe s prepoznavnim začetkom in koncem, zapletom in razpletom in je
organiziran kot zbirka podatkov. Zaradi njihovega pomena in uporabnosti nekateri podatke
imenujejo zlato 21. stoletja. Tako fiziki, statistiki, matematiki in podatkovni znanstveniki,
imenovani tudi podatkovni rudarji, podjetjem svetujejo pri upravljanju z velikimi podatki. Za
medmrežje v današnji obliki se uporablja izraz splet 2.0, v zadnjem času pa tudi splet 3.0.
Splet 2.0 omogoča svojim uporabnikom branje in pisanje vsebin. Omogoča pa tudi aktivno
participacijo pri oblikovanju njegovih vsebin in metapodatkov. Splet 3.0 omogoča sledljivost
uporabnikovih dejanj na internetu in na tej osnovi uporabniku posreduje reklamne oglase in
obvestila o najbolj obiskanih temah, pri čemer Google in Facebook vedno ponudita le njune
strani. Strokovnjaki poudarjajo, da bi splet moral ostati univerzalna platforma, neodvisna od
strojne opreme programov, jezika, kulture in dostopnosti in da interneta ne sme nadzorovati
eno podjetje ali ena država. Ob nepredvidljivosti razvoja interneta pa lahko predvidevamo, da
bo knjiga v klasičnem smislu, kot ji je uspelo preživeti ves dosedanji tehnološki razvoj,
najverjetneje obstajala še kar nekaj časa. Spremenila se bodo razmerja in izbor med knjigo in
spletom bo odvisen od bralčevega namena branja in bralnih okoliščin.
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Kako delujejo možgani v procesu branja in kakšen je vpliv bralnih spretnosti na
mišljenje, učenje in pomnjenje v kontekstu najnovejših nevroloških, fizioloških in
socioloških spoznanj o branju?
Kakor vse ostale dejavnosti, ki vključujejo dejavnost možganov, tudi branje – tako linearno
iz klasičnih pisnih virov, kakor tudi digitalno branje pri uporabi sodobnih nosilcev informacij
in interneta, močno

vpliva na njihovo delovanje, zaradi njihove plastičnosti pa tudi na

njihovo spreminjanje. V procesu branja so aktivni predeli možganov, ki so aktivni tudi pri
pisanju. Kvalitetno in starosti primerno branje je vzročno neposredno povezano z učnim
uspehom posameznika, saj razvija domišljijo in širi besedni zaklad in s tem izrazne možnosti
posameznika, kvalitetnejše in uspešnejše učenje.
Branje je ena izmed komunikacijskih oblik, ki jih človek uporablja pri sporazumevanju in
razumevanju drugih. Je plod civilizacijskega in evolucijskega ter kulturnega razvoja. Ena od
pomembnejših ugotovitev je, da se lahko brati naučimo le z branjem.. Skozi zgodovino se je
nenehno spreminjal odnos do branja, njegov pomen, oblika in namen. 500-letni tradiciji
linearnega branja na papirju se v zadnjih dvajsetih letih pridružuje digitalno, spletno branje.
Danes govorimo o novih besedilnih pokrajinah, ki jih ob tistih iz tiskanih knjig srečujemo na
spletu. Ob dosedanjem redu knjig danes govorimo o spreminjanju naše besedilne zavesti in o
poti k digitalnemu redu znanja. V veliki meri je sposobnost posameznika za branje, ob vsej
spodbudi domačega okolja, spodbujanju branja v šoli, vseh mednarodnih in nacionalnih
strategijah za razvoj branja in samomotivaciji posameznika, pogojena tudi z delovanjem
njegovih možganov ter njihovimi fiziološkimi, nevrološkimi in genetskimi danostmi. Na
delovanje posameznikovih možganov vplivajo njegov življenjski slog, vsakodnevne navade,
poklic, ki ga opravlja, čustvovanje in ne nazadnje hrana, ki jo zaužije.
Kako brati različne medije?
Različni mediji nudijo in omogočajo tudi različne načine branja. Različna je sporočilnost,
spreminja se besedilna zavest njihovih bralcev in uporabnikov. Potrebne so tudi različne
tehnike in bralne strategije. V znanstvenih razpravah in ostali literaturi je zaslediti zelo
različna stališča, velikokrat tudi nasprotujoče trditve v zvezi z vplivom interneta na delovanje
možganov. Naj povzamemo dve skrajnosti. Internet naj bi bil brezmejna besedilna galaksija,
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prepredena z multimedijskimi vsebinami, vsakomur in vedno dostopna. Nekateri internet
imenujejo najobsežnejši in najmnožičnejši medij za posredovanje podatkov in znanja
vsakomur, tako rekoč brez omejitev. Internetni navdušenci verjamejo, da gre za
demokratizacijo znanja. Da je branje na spletu zahtevnejše od klasičnega branja, da širi
obzorja, povezuje posameznike, krepi njihovo ustvarjalnost in socialne stike. Da nudi nove
priložnosti za zaposlovanje v novo nastajajočih poklicih … Internetni skeptiki pa dokazujejo,
da je internet nepregledna galaksija podatkov, da nas internet poneumlja, povzroča odvisnost
in pozabljivost, uničuje vid, povzroča zasvojenost. Da internet dejansko spreminja naše
možgane, ki med njegovo uporabo »drsijo po plitvini« med klikanjem in srfanjem po spletu v
zameno za nekoč poglobljeno analitično branje.
Kakšna je vloga šolskega knjižničarja pri razvijanju bralnih zmožnosti in pri učenju
učenja pri dijakih?
Šolski knjižničar je strokovnjak – knjižničar in pedagoški delavec, ki s svojim znanjem,
zmožnostmi in spretnostmi upravlja s knjižničnim gradivom na različnih medijih. S svojim
samostojnim delom in v sodelovanju s sodelavci pri dijakih razvija bralne zmožosti in
spretnosti ter pismenost na sploh. Po izkušnjah je ob veljavni zakonodaji najučinkovitejši
način izvajanja KIZ v gimnazijskem programu, kadar je zgradba knjižnične zbirke šolske
knjižnice usklajena s potrebami VIZ zavoda, kadar je LDN šolskega knjižničarja za izvajanje
KIZ usklajen z LDN-ji ostalih sodelavcev in z LDN šole. Na tak način lahko šolski knjižničar
odgovorno izvaja svojo dejavnost: knjižnično in pedagoško. Bralne zmožnosti in učenje
učenja pri dijakih pa najuspešneje razvija in krepi z usklajenim delovanjem skozi individualni
referenčni pogovor, ob kvalitetnem, vnaprej načrtovanem in v redni urnik umeščenem KIZ-u
ter v obliki nadgradnje osnovne dejavnosti v knjižničnem krožku in predvsem v timskem,
medpredmetnem in projektnem delu vzgojno izobraževalne ustanove, v kateri deluje.

5.2 ZAKLJUČEK
V magistrskem delu smo raziskovali različne bralne strategije in tehnike branja v povezavi s
pismenostjo in njenimi novimi pojavnimi oblikami glede na medij kot nosilec informacij ter
njihov pomen za šolski prostor in dinamiko njegovega spreminjanja. Tako bodo predvsem
pedagoškim delavcem pri vsakodnevnem delu lahko v pomoč spoznanja in dejstva zapisana v
pričujoči magistrski nalogi.
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Predmet našega proučevanja so bile razlike in podobnosti med linearnim in digitalnim
branjem ter vpliv na razumevanje prebranega, učenje in pomnjenje. Ne gre se opredeljevati
pro ali contra za linearno ali digitalno branje. Ob novih dognanjih o korelaciji med fizičnimi
in psihičnimi dogajanji še vedno ostaja uganka, kateri trenutek v procesu branja je odločilen
za razumevanje branega oziroma za prenos vsebine od oddajnika k prejemniku sporočila,
kakšen je pomen predznanja, zmožnosti imaginacije oziroma fantazije in kakšen pomen ima
za razumevanje prebranega referenčni okvir bralca. Danes si kljub obširnemu poznavanju
anatomsko-fizioloških

značilnosti

centralnega

živčnega

sistema

še

vedno

preveč

poenostavljeno predstavljamo povezave možganskih struktur z našim doživljanjem sveta in
odzivanja nanj. Tudi zaradi tega je tako težko proučevati, kaj se v resnici dogaja pri
posamezniku med procesom branja pa tudi to, ali se strastni bralci pravzaprav rodijo, ali to
postanejo zaradi različnih spodbudnih dejavnikov. Bralci pa tudi ne razpolagajo z enakim
intelektualnim orodjem in nimajo enakega stika s pisano besedo, zato berejo različno.
Izkušnja in dogodek pri branju pa sta v veliki meri pogojena tudi z ujemanjem strukture duha
avtorja in bralca.
Splošna razumljivost in sporočilnost prebranega teksta pa se razlikujeta v detajlih, ki so
pogojeni s posameznikovim bralnim in življenjskim slogom, izhodiščnim znanjem in s tem z
razumevanjem, pa tudi z motivacijo posameznika za branje, torej s samomotivacijo in
nenazadnje s stanjem duševnosti posameznika in delovanjem njegovih možganov.
Razumevanje prebranega je torej odvisno od različnih dejavnikov, nedvomno pa tudi od
naših pričakovanj in predvsem bralnih spretnosti. Zastavlja se nam vprašanje, zakaj torej
ljudje berejo različno hitro, kaj vpliva na hitrost branja in predvsem, kako je hitrost branja
mogoče povečati. Branje je spretnost, ki si jo nekateri pridobijo z veliko količino prebranega
in z leti se njihova spretnost nezavedno povečuje. Več in pogosteje berejo, hitrejši in bolj
vešči so pri branju, hitreje razumejo prebrano, lažje se skoncentrirajo na vsebino. Lahko pa se
spretnosti hitrega branja tudi priučimo z vajo in vztrajnostjo. Ni pa pomembna le hitrost,
znati moramo izbrati ustrezno bralno strategijo. Različno gradivo se tudi bere na različne
načine. Na primer branja umetnostnih besedil se lahko naučimo samo z branjem celotnih
literarnih besedil, ki predstavljajo edino izhodišče za bralčevo literarno doživetje. Iztrgan ali
izoliran del besedila lahko izgubi pomen, ki ga ima v celotnem besedilu. Prebrano lahko dobi
popolnoma nov, napačen pomen, ker se izgubijo znotrajbesedilne povezave.
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V zvezi s tem pa se odpira tudi vprašanje o vlogi in pomenu (obveznega) šolskega branja,
predvsem leposlovnega, k spodbujanju in razvijanju katerega lahko v obdobju šolanja veliko
prispevajo tudi šolski knjižničarji z izgradnjo kakovostne knjižnične zbirke in s svojim
bibliopedagoškim delom. Pri tem gre za razvijanje čuta za lepo in za razvijanje občutka za
literarno kakovost. Ta občutek pa nam po Zupančiču (2012) ni prirojen, ampak je sad
dolgotrajnega privzgajanja, ostrenja, razvijanja občutljivosti, kar je možno samo v
neposrednem stiku z umetniškim delom. Tega odnosa ne more nadomestiti nič drugega. Gre
za to, da so v umetniškem delu zakodirana določena estetska sporočila, ki jih neumetniški
pojavi ne vsebujejo. Umetniško delo kot pogoj za estetski transfer opravlja svojo vlogo le, če
je kakovostno. Po Armstrongu (2015) je paradoks umetnosti, da je hkrati univerzalna in
relativna in da nase opozarja skozi vzbujanje estetkega čustva v prejemniku.

Tako kot so se pomembna odkritja v zgodovini so se velikokrat pripetila nehote, tako je tudi
del informacij pridobljenih nepričakovano, to je tedaj, ko močna in prefinjena povezovalnost
človeških možganov najučinkoviteje sodeluje s svojim okoljem. Velikokrat se zgodi, da ob
branju knjig ali revij, brskanju po spletu, gledanju televizije, poslušanju radia ali v pogovoru s
sodelavci, prijatelji ali sorodniki naključno izvemo nekaj, česar sploh nismo iskali in to takoj
prepoznamo kot dragocene informacije. Gre za tako imenovana srečna naključna odkritja, ki
lahko spremenijo naša dotedanja razmišljanja ali celo življenjske odločitve.
Kljub novim tehnološkim možnostim kodeks še vedno izhaja – vsako leto več, bogato
opremljene, vsebinsko razkošne. Vsak format, vsak medij narekuje drugačno branje in
pomembno vpliva na naše doživljanje sveta. Ob upoštevanju dejstva, da vidimo to, kar
razumemo, medij, ki ga največ uporabljamo, vpliva na to, kaj in kako vidimo in nas sčasoma
spreminja kot družbo in posameznike. Učinki tehnologije se ne kažejo na stopnji mnenj ali
konceptov, ampak tako da spreminjajo vzorce dojemanja. Mediji vplivajo na živčni sistem,
vsak nov medij nas spremeni. Mediji niso le kanali za informacije, ampak prinašajo vsebino
misli in jih oblikujejo. Tehnologija je zgolj nedejavno sredstvo, dokler je ne uporabljamo, in
takšno postane takoj, ko prenehamo z njeno uporabo. Izdelki sodobne znanosti niso dobri ali
slabi sami po sebi, njihovo vrednost določa način njihove uporabe.
Nenehno razvijajoča se tehnologija, nove oblike komuniciranja ter načini, na katere mladi
uporabljajo informacije, spreminjajo razvoj in delovanje njihovih možganov. Pod temi vplivi
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se v s tehnologijo obremenjenih možganih ustvarjajo nove živčne povezave, spreminjajo se
možganske aktivnosti, po rezultatih najnovejših raziskav se spreminja celo njihova
biokemična sestava. Vsem tem spremembam bo potrebno prilagoditi tudi izobraževalne
politike, učne načrte in metode poučevanja v šolah. Znanost je po tridesetih letih uporabe
interneta še na začetku raziskav o njegovem vplivu na delovanje možganov. Rezultati
različnih raziskav in študij psihologov, nevrobiologov, pedagogov in spletnih oblikovalcev
kažejo, da z uporabo spleta vstopimo v okolje, ki spodbuja površno branje, hitro in raztreseno
razmišljanje ter površinsko učenje. Čeprav je globoko razmišljanje med brskanjem po spletu
mogoče, prav tako kot je mogoče plitko razmišljanje med branjem knjige, pa po raziskavah
sodeč takšnega načina razmišljanja tehnologija ne spodbuja. Preko spleta dobivamo
ponavljajoče se, silovite, interaktivne in s tem čutne in miselne dražljaje, ki dokazano
povzročajo močne in hitre spremembe v možganskih mrežah in delovanju.

Nevronske povezave za branje ne nastanejo ob rojstvu, ampak se oblikujejo kasneje na
podlagi nevronskih mrež za druge sposobnosti. Pri učenju branja in pisnja gre za
prepoznavanje in zapis črk na osnovi kombinacije ravnih črt, krožnih linij in njihovih
usmeritev v celotni prostor na papirju. Pri branju bralčevi možgani dobesedno potujejo skozi
obrise črk. Možgani pri obdelavi posameznih črk kot fizičnih objektov zaznavajo besedilo
celostno kot neke vrste fizično pokrajino, oziroma relief. Pri branju pa si ustvarjamo miselno
predstavo besedila. Čeprav še ni jasno, kako se ta mentalna predstava oblikuje, jo nekateri
raziskovalci primerjajo z oblikovanjem mentalne slike določene pokrajine po vzoru hribov in
dolin ali miselnih predstav notranjih prostorov, kot so na primer prostori v hiši (pov. po
Pečjak, 2015).
Besedila se danes selijo s tiskovnih nosilcev, kot so časopisi, revije in knjige, na zaslone
pametnih naprav. Pri besedilih novih medijev ne gre le za kombinacijo črk, ampak ob
upoštevanju semantike tudi za prostorsko in oblikovno organizirano sintakso. Taka besedila
se kot besedilna pokrajina razprostirajo na zaslonih, po njih navigiramo z vmesniki in jih
sprejemamo kot besedilne dogodke. Teh pa je danes vedno več in v najrazličnejših oblikah,
kot so sporočila, blogi, besedilne spletne strani in hiperteksti. Besedila novih medijev pa so
tudi podlaga besedilnim inštalacijam in digitalnim literaturam kot hipertekstne fikcije,
digitalna poezija in večmedijska tehnoliteratura. Digitalna besedilnost in digitalne literature
sodijo v sodobno novomedijsko kulturo, v kateri prihaja do mešanja kulturnih oblik in
hibridizacije, izginjajo ločnice med področji, kot so znanost, politika, množična kultura, šport,
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umetnost ali življenjski slog. Veliko stvari, bistvenih za razumevanje sedanjih kulturnih
paradigem, se dejansko dogaja v vmesnih prostorih in presečiščih različnih področij.
Razvijajo se nova področja delovanja in ustvarjanja, kot so novomedijska umetnost,
pismenost za nove medije, mobilno komuniciranje ter sodobna mobilna in taktilna (vizualna)
kultura.

Pri branju gre v resnici za komunikacijo med avtorjem in bralcem. Danes to definicijo lahko
razširimo tako, da gre za komunikacijo med soavtorji in bralcem/uporabnikom, med
uporabniki istih socialnih omrežij, enakih telekomunikacijskih naprav, za komunikacijo med
ponudniki in bralci/uporabniki istih programskih orodij. Pri branju pa ne gre le za dilemo ali
»drseti po površini« ali »se potopiti v besedilo«, ampak je pomembno, kako nas to, kar
preberemo, spremeni.
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PRILOGE

Priloga 1
Tabela 4: Izbor nekaterih internetnih baz podatkov za gimnazijski VIZ proces45

INTERNETNE BAZE
SIMBOL
VSEBINA, MESTO POVEZAVE in DOSTOP (kjer ni posebej
PODATKOV
označeno je PROST)
0 Znanost in znanje. Organizacije. Informacije. Dokumentacija. Bibliotekarstvo. Institucije. Publikacije
ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

ARNES

BIBLOSLIB

BRITANICA
ONLINE
BUKLA –
KNJIGE NA
TRGU
COBISS

http://www.arnes.si/zavodarnes/predstavitev.html
BIBLOSlib – spletni distribucijski portal za elektronske
knjige (izposoja in prodaja e-knjig).

http://www.biblos.si/lib/
ČLANSTVO V SPLOŠNI KNJIŽNICI
Britanica online – Prosto dostopna Enciklopedija Britanica
z več kot 120.000 članki, ki jih redno obnavljajo.

www.britannica.com/
Bukla – Knjige na trgu
(predstavlja nove knjige na trgu, recenzije, novosti iz tiska vseh
slovenskih založb …).

http://www.bukla.si/
COBISS (kooperativni online bibliografski sistem) –
slovenski knjižnični informacijski sistem, ki ga je razvil IZUM.

DOBRE
KNJIGE.SI

http://www.cobiss.si/
DOBRE KNJIGE.SI – spletni portal slovenskih splošnih
knjižnic s priporočilnim seznamom kakovostnih knjig..

http://www.dobreknjige.si/
dLIB (digitalna knjižnica Slovenije) – knjižnica na spletu,
DLIB

omogoča dostop do slovenskega digitaliziranega znanja in
kulturnih zakladov.

EMKA.SI

http://www.dlib.si/
Emka.si (ponudba knjig in učbenikov na slovenskem spletu)
http://www.emka.si/
Google Books – spletni servis, ki omogoča iskanje polnih

GOOGLE
BOOKS

besedil digitaliziranih knjig in revij. Zraven tega daje podatke o
nedigitaliziranih knjigah in o tem, v katerih knjigarnah jih lahko
kupimo in v katerih knjižnicah si jih lahko izposodimo.

http://books.google.com/
Kamra – domoznanske vsebine, ki jih prispevajo slovenske
KAMRA

knjižnice, arhivi, muzeji in drugi. (Prispevate lahko tudi lastne
spomine).

www.kamra.si/

Seznam se je v obdobju od 2001 do 2015 oblikoval (se še dopolnjuje in aktualizira) ob izvajanju KIZ,
medpredmetnih in timskih povezav s KIZ, izvajanju narodnih in mednarodnih projektov, pri katerih sodeluje
šolska knjižnica ter pri delovanju knjižničnega kluba Dotik knjige na Gimnaziji Ptuj. Izvajalka omenjenih
aktivnosti je avtorica pričujoče magistrske naloge. Predvidena je širitev in aktualizacija seznama ter njegova
objava na knjižnični spletni strani šole (dostopno na: www.gimptuj.si na spletni strani šolske knjižnice
http://www.gimptuj.si/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=268 ) kot del nastajajoče
digitalne knjižnice Gimnazije Ptuj.
45
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Knjiga mene briga – pogovorna oddaja na RTV SLO o
KNJIGA MENE
BRIGA
KNJIŽNICA
IVANA POTRČA
PTUJ
KATALOG OKO
KVARKADABRA
MMC RTV
SLOVENIJA
NUK

aktualnih knjigah, o katerih razmišljajo zanimivi gostje/arhiv
oddaj
http://www.rtvslo.si/modload.php?c_id=22060&c_mod=rtvo
ddaje&func=read&op=web
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj – osrednja območna
knjižnica s 350.000 enotami.

http://www.knjiznica-ptuj.si/
Katalog OKO – portal, kjer so hierarhično strukturirani viri,
razpoložljivi na World Wide Web-u.
http://oko.zrc-sazu.si/Katalog_OKO.htm/
KVARKADABRA – časopis za tolmačenje znanosti.
http://www.kvarkadabra.net/
MMC RTV Slovenija – Prvi interaktivni multimedijski
portal.

1.

http://www.rtvslo.si/
NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica Slovenije
http://www.nuk.uni-lj.si/
Odprta knjiga – pogovorna oddaja na RTV SLO o

ODPRTA
KNJIGA

EUROPEANA
GOOGLE
SCHOLAR
PROJEKT
GUTENBERG
GENERATION
EUROPE
FOUNDATION
IFLA

aktualnih knjigah, o katerih razmišljajo zanimivi gostje/arhiv
oddaj
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddaje&op=
web&func=read&c_id=25597
Europeana – evropska digitalna knjižnica z digitaliziranimi
slikami, besedili ter zvočnimi in video posnetki.

http://www.europeana-libraries.eu/
Google scholar /Google učenjak– portal s šolsko
literaturo in akademskimi vsebinami

http://scholar.google.si/
Projekt Gutenberg – omogoča iskanje in branje
digitaliziranih v nemškem jeziku. Obsega dela približno 40.000
knjig avtorjev, ki so jim avtorske pravice že potekle.

https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
Generation Europe Foundation (GEF) – nevladna
organizacija za izobraževanje in obveščanje ter krepitev vloge
mladih Evropejcev

http://www.generation-europe.eu/
IFLA – Mednarodna zveza knjižničnih društev in ustanov
http://www.ifla.org/
TED – Širjenje idej, ki so tega vredne/Ideas worth spreading.

TED

Posnetki kratkih predavanj za širjenje najnovejših idej z vseh
znanstvenih področij.

TIME

http://www.ted.com/
TIME – revija, videi in fotografije dnevnih dogodkov
http://time.com/
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Membranje-knjige, ki pomagajo razumeti svet –
podkasti o knjigah

http://www.marsowci.net/

ROKUS
RAČUNALNIŠK
E NOVICE
REPUBLIŠKI
IZPITNI
CENTER
RTV 4D

ROKUS – slovenska založba
http://www.rokus.com/
RAČUNALNIŠKE NOVICE – novosti s področja
računalništva

http://www.racunalniske-novice.com/
RIC – Državni izpitni center (osrednja ustanova za preverjanje
znanja v Sloveniji)/MATURA

http://www.ric.si/
RTV 4D – Prenovljeni avdio-/video arhiv RTV Slovenija.
http://4d.rtvslo.si/
SICRIS (Slovenian Current Research Information System) –

SICRIS

informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji.

http://www.sicris.si/default.aspx?lang=slv/
SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti (združuje
SAZU

znanstvenike in umetnike, ki so bili izvoljeni med člane SAZU
zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnost).

http://www.sazu.si/
SiNAPSA – Slovensko društvo za nevroznanost
SINAPSA

(spodbuja nevroznanstveno izobraževanje na vseh ravneh).

http://www.sinapsa.org/
SLOVENIA.COM – spletne novice iz slovenskih
SLOVENIA.COM

časnikov in revij

http://www.slowwwenia.com/novice
Talentiran.si – portal, ki mladim pomaga s pomočjo
TALENTIRAN.SI

UNIVERZA V
LJUBLJANI
UNIVERZA V
MARIBORU

različnih informacij in svetovanja ter povezovanja, osnovati in
načrtovati kariero že v času izobraževanja.

http://www.talentiran.si/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=54&Itemid=88
Univerza v Ljubljani (VPIS NA FAKULTETO)
http://www.uni-lj.si/
Univerza v Mariboru (VPIS NA FAKULTETO)
http://www.um.si/univerza/predstavitev/Strani/def
ault.aspx
UKM – osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru
http://www.ukm.um.si/

UKM

ZRS BISTRA
PTUJ
VIDEOLECTUR

ZRS Bistra Ptuj (znanstveno-raziskovalno
središče)/RAZISKOVALNE NALOGE
http://www.bistra.si/
VideoLectures.NET – projekt Centra za prenos znanja na
področju informacijskih tehnologij na
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Institutu Jožef Stefan. Je portal video predavanj za izmenjavo
idej in znanja in največje akademsko online video odlagališče
posnetkov priznanih avtorjev. Veliko vsebin je računalniških, še
posebej rudarjenje podatkov, semantični splet, strojno učenje in
kompleksni sistemi ter drugih s konferenc po svetu.46

http://videolectures.net/
ZDRUŽENJE
SLOVENSKIH
SPLOŠNIKH
KNJIŽNIC
ZOTKS

WHO IS WHO

Združenje slovenskih splošnih knjižnic
http://zdruzenje-knjiznic.si/
ZOTKS – Zveza za tehnično kulturo Slovenije(mreža za
raziskovanje in znanost)/GIBANJE ZNANOST
MLADINI
http://www.zotks.si/www/portal/sl/
Who is Who – Uradni imenik Evropske unije
http://europa.eu/whoiswho/public/

1 Filozofija. Psihologija

ZOFIJINI
LJUBIMCI
SCIENCE

Zofijini ljubimci so društvo za razvoj humanistike, ki
deluje predvsem v Mariboru, na Ptuju pa tudi širše
http://zofijini.net/ (arhiv na: http://zofijini.org/)
Science – največji slovenski znanstveni dosežki. STA
(slovenska tiskovna agencija) je v okviru STAkrog (portal z
novicami o slovenskih razvojnih dosežkih) odprla rubriko
Znanost z novicami o večjih slovenskih znanstvenih dosežkih.
Multimedijski članki ob fotografiji in video posnetku
vključujejo tudi iskalnika po dodatnih vsebinah v Slovenskem
atlasu znanosti in portalu Videolectures.net.

https://krog.sta.si/znanost
3 Družbene vede. Politika. Ekonomija. Pravo. Izobraževanje

DRUŽBOSLOVN
E RAZPRAVE
EU

Družboslovne razprave – odprto dostopna revija s
področja družboslovja (sociologije, komunikologije, politologije
in kulturologije).

http://druzboslovnerazprave.org/sl/
EU – uradno spletišče Evropske unije z osnovnimi
informacijami ter z zadnjimi novicami in podatki o EU.

http://europa.eu/index_sl.htm
GLOBAL
CAMPAIGN FOR
EDUCATION
RS

Global campaign for EDUCATION – Organizacija in
civilno gibanje, ki si prizadeva za kvalitetno, brezplačno javno
šolstvo dosegljivo vsem.

http://www.campaignforeducation.org/en/civilsociety-education-fund?id=23
RS – uradno spletišče Republike Slovenije z aktualnimi
informacijami in storitvami za državljane in podjetnike,
državnimi organi in pozivom državljanov k participaciji s
predlogi za izboljšavo delovanja vlade RS.

http://www.gov.si/

Leta 2013 je v okviru iniciative Združenih narodov in UNESCO prejela nagrado » WSIS + 10 Global
Champions« kot najboljši produkt desetletja v kategoriji »e-znanost in tehnologija«.
46
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Varuh človekovih pravic Slovenije – domača stran.
http://www.varuh-rs.si/
UNESCO – Organizacija Združenih narodov za

UNESCO

izobraževanje, znanost in kulturo. Glavni cilj je prispevati k
miru in varnosti s sodelovanjem državna omenjenih področjih.

http://en.unesco.org/
5 Matematika. Narovoslovje

ESFALP – European Schools for a Living Planet
ESFALP

(v sodelovanju z WWF-World Wide Found/Svetovni sklad za
naravo)

http://schools.foralivingplanet.eu/en/menu652/
e-UM – Portal interaktivnih e-gradiv za osnovno in srednjo
e-UM
THE BLUE
BRAIN
PROJECT EPFL
HBP

šolo

http://www.e-um.si/
The Blue brain project EPFL – razvoj umetnih
možganov (sodelovanje 1000 najuspešnejših znanstvenikov
sveta)

http://bluebrain.epfl.ch/
HBP – Human Brain Project (največji nevroznanstveni
raziskovalni projekt za obdobje 2013-2023, ki obljublja
simulacijo človeških možganov).

https://www.humanbrainproject.eu/participate/jo
bs;jsessionid=1limi81ynyve6mjstxhgz4qn9
6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika

INŠTITUT JOŽE
ŠTFAN

Inštitut Jože Štefan – Poslanstvo Instituta je v ustvarjanju,
širjenju in prenosu znanja na področju naravoslovnih in
tehniških znanosti ter znanosti o življenju.

http://www.ijs.si/ijsw/V000/IJS
KEMIJSKI
INŠTITUT
LJUBLJANA
SLOVENIJA

Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija – Kemijski

KSEVT

KSEVT – kulturni vesoljski program, institucija, namenjena

inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na
področju kemije in sorodnih disciplin.

http://www.ki.si/

kulturalizaciji vesolja.

http://www.ksevt.eu/2015/?page_id=778
7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport

SIGLEDAL

SIGLEDAL.ORG – portal slovenskih gledališč
http://www.veza.sigledal.org/

MUSEUM.SI

MUSEUM.si – Domača stran slovenskih muzejev in galerij.
Portal ponuja okrog 10.000 predmetov iz številnih muzejev in
galerij.

http://museums.si/
EPREMIERA

ePremiera – Spletni portal o filmih in filmkih dogodkih
http://www.premiera.si/zbirka
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IMBD

Imbd – Internetna filmska baza
http://www.imdb.com/chart/top

MUSEUMS OF
THE WORLD

Museums of the World – dostop do muzejov in galerij
sveta.

http://www.museum.com/jb/start
Spotify

Spotify – spletni glasbeni portal

https://www.spotify.com/int/why-not-available/
8 Jezik. Književnost

ARS Jezikovni
pogovori
DIGITAL
DIALECTS –
LANGUAGE
DIGITAL
LITERATURE
DNEVI POEZIJE
IN VINA
FRANCE
PREŠEREN

ARS Jezikovni pogovori – portal RTV SLO z
jezikoslovnimi temami

http://ars.rtvslo.si/jezikovni-pogovori/
Digital Dialects –
Language learning games (igre za učenje jezikov)
http://www.digitaldialects.com/
Digital Literature – Electronic Literature Collection –
Portal z digitalno literaturo.

http://collection.eliterature.org/
Dnevi poezije in vina na Ptuju – festival, ki je v 16 letih
v Slovenijo pripeljal številne pesnike, nadaljuje s tradicijo
večernih branj in koncertov.

http://www.stihoteka.com/sl/2015/
FRANCE PREŠEREN – uradna spletna stran s
pesnikovo biografijo in njegovimi deli

http://www.preseren.net/slo/default.asp
FRAN

Fran – Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU

GREATES
AUDIO BOOKS

http://www.fran.si/
Greates Audio Books – portal zvočnic klasične literature
http://www.youtube.com/user/GreatestAudioBook
s/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

JANES

JANES – jezikovna analiza nestandardne slovenščine
(nacionalni razsikovalni projekt (2014/2017), katerega cilj je
zgraditi obširen korpus spletne slovenščine (iz besedil forumov,
blogov, komentarjev na novice in tvitov) s ciljem izdelave
slovarčka spletne slovenščine)

LEARNING
SLOVENIAN

http://nl.ijs.si/janes/
Learning Slovenian – tečaj slovenskega jezika za
tujce
http://www.digitaldialects.com/Slovene.htm
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Slovenski center PEN ( mednarodno združenje
književnikov: pesnikov, esejistov in pisateljev/Poets-EssayistsNovelists)– združenje pisateljev, pesnikov in publicistov.

http://www.penslovenia
PORTAL
SLOVENSKIH
PISATELJEV
101
LANGUAGES

SLOVAR
SLOVENSKEGA
KNJIŽNEGA
JEZIKA
SPLETNI
SLOVARJI

Portal slovenskih pisateljev – društvo se zavzema za
ustvarjalno svobodo, čim boljši položaj slovenske knjige in
uveljavljanje slovenskih pisateljev.

http://www.drustvopisateljev.si/si
101 LANGUAGES – portal za učenje jezikov
http://www.101languages.net/
Slovar slovenskega knjižnega jezika – Inštitut za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
SPLETNI SLOVARJI – knjižnica z več kot 1000 prosto
dostopnimi slovarji in drugimi prevajalskimi pripomočki za več
kot 40 jezikov

http://www.evroterm.gov.si/slovar/index.html
9 Geografija. Biografija. Zgodovina

Google Earth – Geografski podatki o svetu na dosegu roke.
GOOGLE
EARTH

Z Google Earth se lahko pomaknete kamor koli na Zemlji in si
ogledate satelitske posnetke, zemljevide, relief, zgradbe 3D, od
galaksij v vesolju do kanjonov v oceanih.

http://www.google.com/intl/sl/earth/
Google Maps /Google zemljevid – je spletno kartiranje,
GOOGLE MAPS

SVETOVNA
VOJNA 19141918

ki ponuja satelitske posnetke, zemljevide ulic in ulični pogled in
funkcije, kot so načrtovanje poti, lociranje ustanov in
organizacij. Slike se ne posodabljajo v realnem času, vendar pa
večina slik ni starejših od treh let.

https://www.google.com/maps/
Svetovna vojna 1914-1918 – spletno mesto ob 100.
obletnici začetka 1. svetovne vojne (RTV SLO)

http://www.rtvslo.si/1sv
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Priloga 2: Kriteriji ocenjevanja pri KIZ

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI KIZ
(knjižnično informacijsko znanje)

 PRIPRAVA NAČRTA RAZISKOVANJA
 Opiši kako se boš lotil dela (po shemi Brede Filo - uporaba notranjih in zunanjih
informacij), v pomoč naj ti bodo vpašanja:
 KAJ že vem o predmetu raziskovanja – o temi,
 KJE bom iskal potrebne informacije (v šolski, splošni ali kateri od
specialnih knjižnic, muzejih, arhivih, na spletu, pri strokovnjakih ...),
 KATERA gesla bom uporabil pri iskanju,
 zapis pojasnila, ZAKAJ sem izbral navedene vire,
 KAKO bom oblikoval nalogo – vsebinska zasnova.

______________________________________________________
 NAČIN UPORABE VIROV
 Zapiši, katere razpoložljive vire boš uporabil pri raziskovanju (upoštevaje raznovrstno
knjižno in neknjižno gradivo – knjige, pregledno gradivo, časniki, časopisi, filmi,
uporabljeni spletni naslovi; tekst, slike, video, ...),
 zapiši uporabljena gesla,
 v sistemu COBISS oblikuj in izpiši košarico primerne literature ter ji dodaj seznam
ostalih virov (npr. spletne naslove s primerno vsebino – tekst, slike, video posnetki ...),
izbranih po kriterijih za vrednotenje spletnih strani,
 seznam izbrane literature in načrt v dogovorjenem roku oddaj knjižničarki in
mentorju, da pregledata ustreznost izbranih virov in utemeljitev njihovega izbora,
 pri navajanju izbranih virov in literature, citiranju, povzemanju ter oblikovanju
opomb moraš dosledno upoštevati:
 avtorske pravice in
 dogovorjena pravila za navajanje in citiranje.
 Ob oblikovanju naloge razmišljaj tudi o načinu predstavitve svojega dela
njegovih posebnostih:

in o

 če se odločiš za predstavitev s pomočjo zdrsnic (PPT), to upoštevaj že
pri izboru literature (za kvalitetno oblikovanje PPT izberi sporočilno
slikovno gradivo, usklajeno s tekstom na zdrsnicah ...),
 upoštevaj zakonitosti dobrega govornega nastopa.
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 STRUKTURA SEMINARSKE NALOGE
 Ocenjuje se celostna podoba naloge (vsebino oceni mentor izbrane naloge):









urejenost naslovne strani,
kazalo,
členitev na poglavja in podpoglavja,
uvod,
jedrni del naloge, razdeljen v skaldu s kazalom,
zaključek,
po dogovorjenih pravilih izdelan seznam literature in virov ter
po dogovorjenih pravilih oblikovan izvleček naloge (INFORMEMI).

_____________________________________________________
 KONZULTACIJE PRI KIZ
 Obsegajo:





pregled načrta raziskovanja,
pregled izpisa izbrane literature (košarica iz COBISS-a in ostali viri)
pregled strukture naloge,
pregled upoštevanja avtorskih pravic (navajanje, citiranje,
povzemanje in opombe),
 pregled upoštevanja dogovorjenih pravil za navajanje in citiranje,
 pregled strukture izvlečka seminarske naloge.

_______________________________________________________
Dijak pri raziskovanju in oblikovanju seminarske naloge upošteva navodila, ki jih
prejme pri urah KIZ in v timskih povezavah s KIZ, na voljo pa mu je strokovna pomoč
knjižničarke, referenčni pogovor in v naprej dogovorjene konzultacije.
O opravljenih obveznostih dijaka pri KIZ se vodi časovnica, opremljena z datumom
konzultacij, opombami in knjižničarkinim podpisom. Opravljene obveznosti pri KIZ so
sestavni del ocene seminarske naloge, njihov cilj in namen pa usvojene spretnosti za
samostojno učenje in samostojno oblikovanje pisnih izdelkov.

_____________________________________________________
Za vsebinska pojasnila in opredelitev primernosti literature je dijaku pri dogovorjenih
konzultacijah na voljo izbrani mentor.
Pripravila: Jelka Kosi
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Priloga 3: Oblikovanje skupnega ocenjevalnega lista za dijake
BIDERMAJER
(razredni projekt 1. e v šolskem letu 2008/2009)
OCENJEVALNI LIST ZA DIJAKOVO SAMOSTOJNO DELO (projektno nalogo in predstavitev izbrane projektne
teme)

Ime in priimek:_________________________________________________
Naslov referata: _________________________________________________
Predmet in mentor/ica:_________________________________________________
Ocena: - znanja, pridobljena pri knjižnično-informacijskih znanjih (knjižničarka Jelka Kosi, 2 konzultaciji);
- procesno pridobivanje znanj, ki ga usmerjajo mentorjevi napotki ob konzultacijah;
- vsebina in oblika referata;
- končna predstavitev.
I. SODELOVANJE (oblikovanja načrta, izpis cobiss, konzultacije, upoštevanje terminov in drugih navodil)
do 15 točk
KIZ
Konzultacija
Datum in podpis mentorja
Pripombe

Predmetno področje: _______________________________
Konzultacija

Datum in podpis mentorja

Dosežene točke: _____________________

Pripombe

Podpis mentorja:__________________

II. OBLIKA PROJEKTNE NALOGE (prva stran, struktura in členitev, kazalo, citiranje)
do 5 točk
Dosežene točke: ____________ Datum in podpis so/mentorja:__________________
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III. VSEBINA PROJEKTNE NALOGE
do 40 točk
a) struktura (uvod, jedro, sklep, logične povezave)
b) viri (uporaba različnih virov)
c) slikovni material
Dosežene točke: ____________________

Datum in podpis:____________________

IV. PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE
do 40 točk
a) tehnična izvedba
b) oblikovna izvedba
c) vsebinska izvedba
d) govorni nastop
e) izvirnost, dodatni material
f) diskusija
Dosežene točke: __________________ Datum in podpis:_____________________

SKUPNA OCENA:________________

Datum in podpis:_________________

Kriterij: 50-63 (2)
64-76 (3)
77-89 (4)
90-100 (5)

ŠRT Gimnazije Ptuj, šol. leto 2008/2009
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Priloga 4: KIZ – kroskurikularna povezava v projektu ŠRT (Človekove pravice)
KIZ – kroskurikularna povezava ČLOVEKOVE PRAVICE
Kroskurikularna tema: NE, DA SOVRAŽIM, DA LJUBIM, SEM NA SVETU
CILJI KIZ1
 Dijaki
znajo
uporabljati
informacijske
vire
za
samostojno
reševanje
informacijskega
problema,


 so samostojni
uporabniki
knjižnice,
njenega gradiva
in informacijskih
virov,

DEJAVNOST DIJAKOV

DOSEŽKI

 Dijaki usvajajo v ciljih predvideno snov iz KIZ v
povezavi s temama človekove pravice in priseljenci z:
- aktivnim poslušanjem in zapisovanjem,
- reševanjem vaj in učnih listov ter
- izpolnjevanjem nalog, kot so:
 dijaki vodeno izdelajo predlogo literature
in virov ter informacij in načrt dela tako,
da:
- pripravijo izpis košarice z izbrano literaturo
iz COBISS-a,
- izdelajo predlog spletnih strani, izbranih po
načelih za vrednotenje spletnih strani,
- poiščejo podatke o ustanovah in
organizacijah (npr. Urad za človekove
pravice, Mirovni inštitut, Statistični urad RS
…), o strokovnjakih, ki se ukvarjajo z
obravnavanima temama (npr. slovenski in
evropski varuh človekovih pravic), o
projektih kot je npr. ERLAIM (European
Regional and Local Authorities for the
Intergration of Migrants/Evropske
regionalne in lokalne oblasti za integracijo
priseljencev) in
 dijaki vodeno oblikujejo pisne izdelke po
mednarodnem standardu ISO 7144.
 Dijaki uporabljajo šolsko knjižnico (ŠK) in ostale
knjižnično informacijske sisteme (KIS) - (KISS,
Europeana, dLIB.si, IUS-INFO in EURO IUS-INFO,
Evropska knjižnica, …) z uporabo prostega pristopa
knjižnične postavitve in preko spleta tako, da rešujejo
učne liste v zvezi z vsebinami iz KIZ na temi človekove
pravice in priseljenci:
 urijo se v uporabi ŠK in ostalih KIS,
 spoznavajo zakonitosti ureditve gradiva po UDK,
 formirajo ključne besede in gesla,
 pri delu z viri, preko aktivnega poslušanja,
sodelovalnega učenja in timskega dela spoznajo

 Dijaki znajo
uporabljati
informacijske vire za
samostojno reševanje
informacijskega
problema tako, da
znajo:
opredeliti kaj iščejo
(formiranje ključnih
besed in gesel), zbirati,
ovrednotiti,
selekcionirati in
namensko uporabiti
vire (pisni izdelek,
govorni nastop,
PowerPoint…) v
skladu z avtorskimi
pravicami (znajo
uporabljati pravila za
citiranje ter navajanja
literature in virov),

 Dijaki znajo:
- samostojno
uporabljati šolsko
knjižnico in ostale
knjižnično
informacijske sisteme
(KISS2,
Europeana3,dLIB.si4,
IUS-INFO in EURO
IUS-INFO Evropska
knjižnica…), obvladajo
prost pristop knjižnične

Knjižnično informacijsko znanje – kroskurikularna tema.
Knjižnični informacijski sistem Slovenije z različnimi vrstami knjižnic (šolske, splošne, specialne, NUK…).
3 Brezplačni servis, ki omogoča dostop do virov (digitalnih in bibliografskih) 48 nacionalnih knjižnic (tudi
NUK-a) v 20-ih jezikih. Trenutno nudi 150 milijonov najrazličnejših virov, ki vsakodnevno naraščajo.
Popoln dostop bo mogoč predvidoma v januarju 2009.
4 Spletni portal za dostop do digitalizirane kulturne dediščine, znanja in narodovih pisnih zakladov Slovenije.
1
2
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in poiščejo različne vrste informacijskih virov,
kot so:
- knjižno gradivo(npr. roman: KURNAZ, Murat.
Pet let mojega življenja : poročilo iz Guantanama,
primer slovarja: Glosar migracij)
- neknjižno gradivo (npr. filmi: Pot v Guantanamo /
Road to Guantanamo, Umazane lepe stvari / Pretty
Dirty Things, Usoda imena / Namesake, Na tem
svetu / In this World, Z glavo ob zid / Gegen die
Wand, Outsider, Kajmak in marmelada …
in filmski portal dostopen na naslovu
www.imdb.com),

 razvijajo
informacijsko
pismenost za
kakovostno
reševanje
problemov,
pridobivanje
znanja in
doživljanje
umetniške in
estetske ravni
sporočil,

- elektronski viri (npr. PETRIČ, Karl.
Reševanje informacijskega problema na temo
Temeljne človekove pravice priseljencev s
pomočjo izdelane delovne plošče (dostopno na:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/
paguploads/SK/slike/2008/Info_problemi_
reseni/migranti_pravice_tolmaci.pdf), ali
portal RTV Slovenije, ki je dostopen na:
http://www.rtvslo.si/, primer oddaje: Ostrejši
pogoji za tujce in priseljence? (dostopno na:
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_
mod=rnews&op=sections&func=read&c_
menu=2&c_id=186854&tokens=priseljenci)
- serijske publikacije (npr. Cesare Beccaria / Črna
Kronika iz zbirke Časopis za kritiko znanosti) in
- vrstne publikacije (primer priročnika: Brander,
Patricija.
Kompas: priročnik za učenje mladih o človekovih
pravicah)
 Dijaki zbirajo, ovrednotijo, selekcionirajo in
namensko uporabijo vire v skladu z avtorskimi
pravicami. Pri tem uporabljajo različne tehnike
branja, odvisno od faze razreševanja
informacijskega problema.

OPOMBE:
IUS
Komentarji novih predpisov, zanimivi članki in judikati
ter pomembne in uporabne pravne informacije
slovenskega in evropskega prava.
1
Portal Evropske knjižnice omogoča brezplačno iskanje in
ponuja zapise metapodatkov (metapodatki vsebujejo
podatke o podatkih; obsegajo podatke, ki se
nanašajo na vsebino, strukturo, kvaliteto, lastništvo,
distribucijo, tehnologijo, namen, uporabnost in druge
elemente, ki so pomembni za pravilno interpretacijo
oziroma uporabo podatkov) in digitalnih objektov –
skupna platforma sodelovanja 48 nacionalnih knjižnic.
1
Kooperativni online bibliografski sistem in
servisi - Virtualna knjižnica Slovenije.
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postavitve
in UDK, knjižnični red
ter pravila, poznajo
možnosti
medbibliotečne
izposoje in ostale
servise COBISS-a,
- upravljati z
informacijami in jih
učinkovito in
ustvarjalno uporabiti,

- seznanjeni so z
informacijsko
komunikacijsko
tehnologijo,
- razvijajo pismenost
zlasti:
 branje
(različne tehnike,
glede na fazo
razreševanja
informacijskega
problema informativno (kazala,
indeksi, tehnike hitrega
branja), branje za
razumevanje, aktivno
branje – izvlečki,
povzetki…)
 bralno
kulturo in
 pisanje)
- ločijo različne vrste
knjižničnih
virov:
 knjižno
gradivo
(monografije,
referenčno
gradivo –
leksikoni in
enciklopedije,
slovarji,
atlasi…)
 neknjižno
gradivo
(filmi, dvd…),
 elektronske
vire
(spletni
iskalniki,
zbirke s
celotnimi
besedili),
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serijske
publikacije
(časniki,
časopisi,
revije…),
vrstne
publikacije
(almanahi,
koledarji,priro
čniki,
letopisi…),

- poznajo informacije
javnega značaja
(uradni dokumenti,
pravni viri – zakoni,
predpisi , statistični
podatki…),

 Poznajo
dostopnost
literature in
virov na temo
človekovih
pravic in
priseljencev v
povezavi z
vsebinami v
okviru projekta,
obravnavanimi
pri posameznih
predmetih in
medpredmetnih,
ter
kroskurikularni
h povezavah s
KIZ.

 Program KIZ pri
DIJAKIH razvija
ključne kompetence:

• Sporazumevanje v
maternem jeziku


 Dijaki vodeno vrednotijo dostopnost različnih vrst
informacijskih virov na temo človekove pravice in
priseljenci, s tem:
- da se odločajo za dostopnejše gradivo med vsebinsko
enakimi,
- da izberejo možnost medbibliotečne izposoje, kadar
je to potrebno.


 Dijaki berejo, izbirajo, vrednotijo in uporabljajo
različne vrste informacijskih virov na temi človekove
pravice in priseljenci v maternem jeziku.


 Dijaki znajo
uporabljati knjižnice in
namenu ustrezen vir za
tekoče informiranje o
publikacijah. Ločijo in
izberejo primerne
informacijske vire za
opredeljeno potrebo.
Znajo uporabiti
informacijski vir glede
na hitrost, natančnost,
nazornost
posredovanja
informacije in glede na
svojo potrebo in njim
najustreznejši način
sprejemanja sporočil.
Uporabljajo
tehnologijo za
pridobivanje in
uporabo informacij za
opredeljeno potrebo.
Uporabljajo knjižnico,
njene storitve in
opremo za lastno
ustvarjanje.


 Dijaki razvijajo
sporazumevalne
zmožnosti v
materinščini, berejo
leposlovno in
strokovno gradivo,
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• Sporazumevanje v
tujem jeziku


• Matematične
kompetenca ter
osnovne kompetence v
znanosti in
tehnologiji


 Dijaki berejo, izbirajo, vrednotijo in uporabljajo
različne vrste informacijskih virov na temi človekove
pravice in priseljenci v tujem jeziku.


 Dijaki razvijajo matematične kompetence na temi
človekove pravice in priseljenci z razumevanjem in
uporabo UDK sistema za iskanje gradiv na omenjeni temi,
z razvrščanjem izbranega gradiva (odločajo se, kaj spada
skupaj in oblikujejo skupine informacij). Pri uporabi
knjižnično informacijskih sistemov dijaki uporabljajo
Boolove (logične) operatorje:
- and presek (hkratna prisotnost obeh izrazov)
- or unija (prisotnost vsaj enega izraza)
- not razlika/negacija (izraza se ne smeta pojavljati
skupaj).

125
razvijajo pismenost in
se pogovarjajo o
prebranem. Razvijajo
vedenje o pomenu
knjižnic za ohranjanje
slovenske pisne
dediščine.

 Dijaki s pomočjo
tujejezičnih slovarjev,
priročnikov, knjig,
periodike in drugega
gradiva, ki je del
knjižnične zbirke,
razvijajo znanje tujih
jezikov. Samostojno
uporabljajo knjižnično
gradivo v tujih jezikih,
uporabljajo tuj jezik pri
poizvedovanju po
podatkih in
informacijah na spletu,
pri uporabi spletnih
strani tujih knjižnic, v
podatkovnih zbirkah in
elektronskih
publikacijah.

 Dijaki s
sprejemanjem
matematičnih in drugih
strokovnih besedil, ki
vsebujejo osnovna
načela naravnega sveta,
razvijajo razumevanje
in zmožnost logične in
prostorske
predstavljivosti. Uporabljajo knjižnični
prostor s postavitvijo
gradiva in posamične
predele knjižnice.
Ubesedujejo številčne
podatke, ko na primer
uporabljajo in
razumejo sistematiko
znanosti in univerzalno
decimalno klasifikacijo.
Spoznavajo funkcije
sistema, ko iščejo
informacije, pri
poizvedovanju po
informacijah in
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• Digitalno pismenost

 Dijaki preverjajo verodostojnost in kvaliteto
spletnih
strani po elementih:
•
•
•

AVTORSTVO (kdo je avtor in njegove
kompetence, uglednost založnika …).
VELJAVNOST (ali dokument vsebuje oznako
© in datum, oz. letnico…).
OBJEKTIVNOST (so morda prisotni kazalci
na druge, alternativne poglede in
mnenja, ali se z vsebino poskuša vplivati na

naša
•
•

•
•
•


• Učenje učenja

čustva?...).
URL NASLOV (primernost vsebin, vrste
domen
izobraževalna, vladna, komercialna,
zasebna…).
STRUKTURO IN NAVIGACIJO
(organizacija strani
glava, telo, noga;
naslov, dovršenost…).
AŽURNOSt (ali informacije še vedno veljajo,
datum objave, ali povezave delujejo …).
NATANČNOSt (zanesljivost informacij, kdo
so uredniki …).
POKRIVANJE TEM (zakaj bi jo sploh
uporabili, ali morda obstaja hitrejša pot do
relevantnih informacij, ali gradivo ustreza
našim potrebam...).

126
uporabi katalogov pa
uporabljajo različne
logične strategije).

Dijaki razvijajo
informacijsko
pismenost in
uporabljajo
informacijskokomunikacijsko
tehnologijo,
pridobivajo gradivo in
informacije,
uporabljajo
informacije iz različnih
elektronskih virov,
usposabljajo se za delo
z viri).


 Dijaki se urijo v različnih tehnikah branja na
izbrani temi
za namensko uporabo kot je:
- hitro branje za pregledovanje kazal in
indeksov, izbor slikovnega gradiva,
- pregledno branje; da se seznanijo z
vsebino
- poglobljeno branje; analiza teksta.
 Dijaki oblikujejo pisne izdelke na temi človekove
pravice in
priseljenci v skladu z dogovorjenimi pravili.
 Dijaki se urijo v nastopanju in govorništvu:
- npr pri sodelovalnem učenju, ko
spoznavajo UDK in vadijo razbiranje
informacij iz različnih informacijskih
virov (vsebina in struktura časopisov
in časnikov …) na temo človekove
pravice in priseljenci.
 Dijaki se preko šolske knjižnice aktivno vključujejo
v UNESCO-v projekt EFA (Education for All), ki bo
potekal do leta 2015. V okviru projekta bo letošnji
Global Action Week, ki bo potekal od 20. do 26. aprila
2009, posvečen pismenosti otrok in odraslih in


(Dijaki v knjižnici
nadgrajujejo učni
proces iz razreda ali
vsakdanjega življenja
in si z informacijami
gradijo lastno znanje. S
knjižničnim gradivom
in z drugimi
informacijskimi viri
spodbuja svojo radovednost in
raziskovanje. Pri tem
uporabljajo in razvijajo
različne tehnike branja,
pisanja, pogovarjanja
in poslušanja ter
strategije za delo s
sodobno tehnologijo in
delo z viri).
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vseživljenjskemu učenju pod sloganom »Open Books –
Open Doors«. V ta namen pripravljamo v knjižnici
Gimnazije Ptuj različne aktivnosti.

• Socialne in
državljanske
kompetence


• Samoiniciativnost in
podjetnost


 Dijaki upoštevajo knjižnični red in spoštujejo
avtorske
pravice pri uporabi knjižničnih virov.


 Dijaki samostojno uporabljajo knjižnice in druge
informacijske vire.


Dijaki se kot
uporabniki knjižnice
srečujejo z različnimi
skupinami uporabnikov
in s tem razvijajo
sodelovalne in socialne
zmožnosti, kar
prenašajo tudi na
osebno raven in v
družbo. Spoznavajo
značilnosti virtualnih
skupnosti. Upoštevajo
dogovorjena pravila
obnašanja in etiko
uporabe knjižničnega
gradiva ter avtorskih
pravic.

Dijaki razvijajo
samozavest,
samoiniciativnost in
odgovornost za znanje,
ki ga gradijo z
iskanjem,
poizvedovanjem in
uporabo informacij.
Znajo samostojno
uporabljati knjižnico in
informacijske vire in
informacije, s katerimi
rešujejo probleme, so
dejavni in ustvarjalni.

Ptuj, marec 2009

Pripravila: Jelka Kosi, knjižničarka
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Priloga 5: Rezultat sodelovanja, skupnih aktivnosti in akcijskega načrtovanja članov
ŠRT
SKUPNI PRIČAKOVANI DOSEŽKI, CILJI IN DEJAVNOSTI
Predmeti sociologija, zgodovina, geografija, slovenščina, angleščina, nemščina, KIZ
PRIČAKOVANI DOSEŽKI
DIJAKOV
Dijaki poznajo temeljne
človekove pravice, določene s
Splošno deklaracijo človekovih
pravic in drugimi dokumenti.

SKUPNI CILJI

SKUPNE DEJAVNOSTI

Dijaki spoznavajo Splošno
deklaracijo človekovih pravic
in druge dokumente ter
ozaveščajo človekove pravice,
ki izhajajo iz njih.

Dijaki razumejo multikulturnost
modernih družb kot posledico
migracijskih tokov in drugih
dejavnikov.
Dijaki so zmožni prepoznati
stereotipe in predsodke, kritično
vrednotijo njihov izvor in
posledice.

Dijaki spoznavajo vzroke za
migracijske tokove in odnos
matičnih držav do
priseljencev.
Dijaki analizirajo vzroke za
nastanek predsodkov in
stereotipov, njihov vpliv na
posameznika ter splošno
družbeno klimo.
Dijaki se ob uporabi izbranih
virov seznanjajo s
problematiko, sprejemajo
drugačnost, se učijo strpnosti
in razvijajo čut solidarnosti.

Dijaki berejo in analizirajo
Splošno deklaracijo o človekovih
pravicah in druge dokumente, ki
jih uporabljajo pri analizi
problematike v različnih
družbenih okoljih.
Dijaki uporabljajo različne
informacijske vire in z njihovo
pomočjo oblikujejo celostni uvid
v obravnavano temo.
Dijaki uporabljajo različne
informacijske vire in z njihovo
pomočjo oblikujejo celostni uvid
v obravnavano temo.

Dijaki preberejo:
- Splošno deklaracijo o
človekovih pravicah
- G. Vojnović: Čefurji raus
- T. B. Jelloun: Kako sem
hčerki razložil rasizem (v
slovenščini, nemščini
in/ali angleščini)

Dijaki spoznajo film kot vir
informacij za analizo in
ozaveščanje kulturnih značilnosti
priseljencev in avtohtonega
prebivalstva.

Dijaki pri posameznem
predmetu izdelajo vsebinsko
poročilo na izbrano temo, tako
da uporabljajo različne
informacijske vire za samostojno
reševanje problemov z
upoštevanjem avtorskih pravic in
v skladu z določenim
standardom.
Dijaki oblikujejo zbirko aktualnih
člankov in drugih informacijskih

Dijaki razvijajo jezikovne
zmožnosti in spoznavajo
strokovno terminologijo
obravnavane teme.
Dijaki se ob uporabi izbranih
virov seznanjajo s
problematiko, sprejemajo
drugačnost, se učijo strpnosti
in razvijajo čut solidarnosti.
Dijaki razvijajo jezikovne
zmožnosti.
Dijaki se informacijsko
opismenijo - samostojno
uporabljajo različne
informacijske vire, znajo
oblikovati poročilo na izbrano
temo z upoštevanjem
avtorskih pravic in v skladu z
določenim standardom.
Dijaki samostojno uporabljajo
različne informacijske vire,

Dijaki berejo in analizirajo:
- Splošno deklaracijo o
človekovih pravicah
- G. Vojnović: Čefurji raus
- T. B. Jelloun: Kako sem
hčerki razložil rasizem (v
slovenščini, nemščini
in/ali angleščini)

Dijaki si v okviru filmskega
projektnega dne ogledajo filme
na izbrano tematiko, jih vodeno
analizirajo, spoznavajo film kot
vir informacij za analizo
problematike.
Dijaki oblikujejo poročilo na
izbrano temo z upoštevanjem
avtorskih pravic in v skladu z
določenim standardom.
Dijaki vodeno in samostojno
zbirajo, razvrščajo, vrednotijo,
analizirajo, interpretirajo različne
informacijske vire.
Dijaki vodeno in samostojno
zbirajo, razvrščajo, vrednotijo,
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virov pri posameznih
predmetnih področjih.
Dijaki oblikujejo Abecedo
temeljnih človekovih pravic
(večjezični slovarček).
Dijaki oblikujejo projektno
publikacijo (se umetniško izrazijo
na obravnavano temo).
Dijaki prepoznajo in ozavestijo
predsodke ter osebnostno
rastejo, razvijejo spoštljiv in
pozitiven odnos do razlik med
narodi in etničnimi skupinami,
kar kažejo v vsakdanjem življenju
z verbalnim izražanjem in
vedenjem.
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sledijo aktualnemu dogajanju
na področju obravnavane
problematike, o tem kritično
razmišljajo in se umetniško
izražajo.

analizirajo, interpretirajo različne
informacijske vire.

Vsi prej navedeni cilji.

Vse prej navedene dejavnosti.

Člani učiteljskega zbora 3. B Gimnazije Ptuj, šol. leto 2009/2010
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Priloga 6: Skupni kriteriji ocenjevanja nastajanja, oblikovanja in predstavitve
seminarske naloge
NAČRT SEMINARSKE NALOGE

Rok za oddajo: 6. 1. 2010

1. Opredelitev teme
Temo je potrebno natančno opredeliti in definirati, tema ne sme biti preširoka. V okviru naloge si je
potrebno postaviti vprašanje oz. problem, ga obdelati in postaviti v aktualen kontekst.
2. Motivacija
Pojasni/razloži, zakaj si se odločil za to temo.
3. Cilji
Opredeli svoje cilje! Kaj želiš s seminarsko nalogo doseči in pokazati? Kaj je aktualno, novo, posebno,
drugačno pri tvoji obdelavi teme. Torej: Na katera vprašanja skušaš v svoji nalogi odgovoriti? (Navedi ta
konkretna vprašanja!)
4. Obdelava teme, upoštevanje različnih aspektov
Glede na izbrano temo določiti/izbrati in obdelati primerne aspekte, npr.:
- definicije (pomen besed/pojmov),
- biografski aspekt,
- zgodovinski aspekt,
- funkcija/pomen,
- tehnični aspekt,
- psihološki, teološki aspekt,
- sociološki aspekt,
- medicinski aspekt,
- ekonomski in ekološki aspekt,
- nasprotujoča stališča (pozitivni in negativni aspekti) …
5. Raziskava
Kaj že vem o obravnavani temi?
Kje bom iskal informacije (v šolski, splošni ali kateri od specialnih knjižnic, muzejih, arhivih, na spletu,
pri strokovnajih ...)?
Katera gesla bom uporabil pri iskanju?  Zapiši/navedi konkretna gesla!
Katere vire boš uporabil?
Upoštevaj raznovrstno knjižno in neknjižno gradivo:
- knjige (najmanj 3)  izpis iz cobissa, košarica primerne literature,
- časniki, časopisi (najmanj 3 članki),
- spletni naslovi (3)  izbrani po kriterijih za vrednotenje spletnih strani in z upoštevanjem avtorskih
pravic,
- slike, video/audio posnetki,
- intervju, anketa ...
Pri navajanju virov in literature, citiranju in oblikovanju opomb upoštevaj avtorske pravice.
6. Predstavitev
Za predstavitev pripravi PowerPoint prezentacijo. Navedi morebitne dodatne rekvizite/materiale, npr.
audio/video posnetki ...
Predstavitev je prosti govorni nastop!
ŠRT Gimnazije Ptuj, šol. leto 2009/2010
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IZJAVA

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

Jelka Kosi

V Ljubljani, september, 2015

