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Izvleček
Namen: Prispevek obravnava zadovoljstvo uporabnikov storitev visokošolskih knjižnic,
in sicer predvsem z vidika današnjih hitrih sprememb, ki se dogajajo na področju informatizacije in digitalizacije knjižnic, in z vidika vedno večjih zahtev po učinkovitosti
in uspešnosti vseh javnih (ne samo visokošolskih) knjižnic. Spremembe silijo vodstva
knjižnic k bolj analitičnemu spremljanju zadovoljstva uporabnikov. Zadovoljstvo uporabnikov je posledica izpolnitve njihovih pričakovanj. Z namenom spremljati zadovoljstvo uporabnikov knjižničnih storitev so strokovnjaki razvili različna kvantitativna
in kvalitativna orodja (npr. LibQUAL+, LibSat), ki so prilagojena specifikam knjižnic.
Metodologija/pristop: Namen prispevka je podati kritični pregled ključnih teoretičnih
konceptov in metod, ki se uporabljajo za analizo potreb uporabnikov knjižničnih storitev, in ki so se v bibliotekarski stroki razvili pod vplivom tržno-marketinških raziskav
in socialne psihologije.
Rezultati: Na temelju meta analize različnih pristopov ugotavljanja potreb uporabnikov knjižničnih storitev je avtor prišel do zaključka, da visokošolske oziroma javne
knjižnice nasploh v zadnjem času odločilno spreminjajo odnos do svojih uporabnikov.
Čedalje večjo težo namreč dobiva zadovoljstvo uporabnikov.
Omejitev raziskave: Avtor se omejuje na splošno predstavitev koncepta »zadovoljstvo«,
ki vključuje tudi uporabnikovo »pričakovanje«. Ne izhaja iz lastne empirične raziskave
situacije v Sloveniji, ki bi glede na družbeno-zgodovinske okoliščine morda razkrila
določene specifike, kar zadeva odnos knjižnic do njihovih uporabnikov.
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Izvirnost/uporabnost: Prispevek ponuja pregled osnovnih teoretskih in metodoloških
trendov razvoja spremljanja pričakovanj in zadovoljstva uporabnikov knjižničnih
storitev.
Ključne besede: visokošolske knjižnice, knjižnične storitve, zadovoljstvo uporabnikov, Ka-

nov model, LibQUAL+

Abstract
Purpose: The aim of this paper is to present the satisfaction and expectations of aca-

demic library customers in the recent time of pressing needs to change library policies. The need to make a change is coming from new technologies (digitisation and the
use of ICT in modern libraries) and from the market-oriented perspective on the role
of libraries. The library management is coping with the challenge how to adequately
conceptualise and methodologically operationalise the categories of library users or
customers, their satisfaction and expectations, etc.

Methodology/approach: The paper tries to give a critical overview and content analyses

of the main theoretical concepts and methodologies used in the measurement of customer satisfaction and expectations. They originate from market and socio-psychological studies and are accommodated to the requirements of library sciences.

Results: Findings based on the meta-analysis of different approaches show that aca-

demic and public libraries have changed their attitude towards their users and user
services in the last few decades. Increasingly the satisfaction and expectations of customers are given the greatest priority.

Research restrictions: The article gives an overview of various theoretical and methodo-

logical concepts and methodologies regarding the measurement of satisfaction and
expectations of library customers. The article is not based on the empirical research
of the practice in Slovenia, which could (hypothetically) show a certain degree of noncompliance with general trends presented in the article.

Originality/Contribution: The paper gives the basic overview of theoretical and methodological trends in the study of satisfactions and expectations of modern customers
of library services.
Keywords: academic libraries, library services, user satisfaction, Kano model, LibQUAL+

1 Uvod
V sodobnih družbah so se pričakovanja uporabnikov glede kvalitetnega opravljanja različnih storitev povečala. Od vsakega ponudnika storitev se pričakuje, da
bo svoje delo opravil čim bolj kvalitetno, tako da bodo vsi uporabniki zadovoljni.
V skupino teh ponudnikov storitev spadajo tudi visokošolske knjižnice. Visokošolske knjižnice razpolagajo z eno najbolj dragocenih družbenih dobrin, z veliko
množico informacij, ki so potrebne za poučevanje in raziskovanje. Brez možnosti
dostopa do teh informacij, ki jih visokošolske knjižnice zbirajo, urejajo, hranijo
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in posredujejo svojim uporabnikom (študentom, profesorjem, raziskovalcem), bi
se družbeni razvoj upočasnil, če ne že kar ustavil. Visokošolski sektor je namreč
zelo pomemben pri ustvarjanju in tudi prenašanju novega znanja v družbo, česar
pa ne bi zmogel brez močne informacijske podpore.
V prispevku se ukvarjamo z vprašanjem, ali visokošolske knjižnice sledijo zahtevam in pričakovanjem svojih uporabnikov.1 Podan je splošni pregled nekaterih
teoretskih razlag in metodologij, ki se v zadnjem času ukvarjajo z zadovoljstvom
in pričakovanji uporabnikov storitev visokošolskih knjižnic. Uporabniki visokošolskih knjižnic predstavljajo eno najbolj zahtevnih uporabniških skupin. Če te
knjižnice ne znajo prisluhniti potrebam svojih uporabnikov, težko odgovorijo na
izzive, ki jih prinašajo nove informacijske družbe. Zelo hitro lahko zaostanejo v
razvoju in se spremenijo samo še v »grobnico« nedostopnih in nikoli uporabljenih virov znanja, namesto da predstavljajo odprt, dinamičen in živahen (fizični
in virtualni) prostor posredovanja in izmenjave najbolj svežih informacij in znanj.
V prispevku izhajamo iz osnovne predpostavke, da so predvsem tiste visokošolske knjižnice, ki so del javnih visokošolskih sistemov, začele slediti novim
pogledom, ki postavljajo v ospredje vlogo in pričakovanja uporabnikov. Tako
sledijo trendom, ki jih lahko opazimo pri vseh javnih knjižnicah po svetu. Kot
javne knjižnice razumemo neprofitne storitvene organizacije, ki skrbijo, da je
gradivo, ki ga te knjižnice zbirajo in hranijo, dostopno vsakomur. Javne storitve,
ki jih opravljajo te knjižnice, financira bodisi država bodisi lokalna skupnost. V
primeru visokošolskih javnih knjižnic finančna sredstva praviloma zagotavlja
državni proračun.
Tradicionalni pristopi pri ocenjevanju javnih knjižnic, vključno z visokošolskimi,
niso neposredno vključevali uporabnikov knjižničnih storitev in so zato predstav
ljali »… interno vrsto ocenjevanja« (Scott, 2004, str. 501). To velja tudi v primeru, ko
se je skušalo simulirati izkušnje uporabnikov (Hernon in McClure, 1986). Tradicionalni pristopi so se opirali na relativno enostavne statistične kazalce ocenjevanja
uspešnosti ali učinkovitosti njihovih ustanov: razmerje med številom nabavljenih
in izposojenih enot knjižničnega gradiva, število vpisanih članov knjižnice itd.
Ocene, ki so izhajale iz takšnih splošnih statističnih kazalcev, niso mogle podati
popolne informacije o tem, ali neka knjižnica skrbi za kakovost svoje ponudbe.

1

Članek nadgrajuje nekatera teoretska spoznanja pred leti opravljene empirične analize. Empirična analiza med uporabniki storitev knjižnice je bila izvedena v okviru diplomskega dela
(Mali, 2010). Rezultati te empirične analize (temeljila je na anketiranju naključno izbranega
vzorca obiskovalcev knjižnice Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani) in pregled nekaterih
virov na to temo so nas kasneje usmerili k temu, da smo se lotili dodatnega preučevanja stališč
strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem.
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Šele v novejšem obdobju so v bibliotekarski stroki večjo težo dobila vprašanja
potreb, hotenj in zahtev uporabnikov knjižničnih storitev. S temi pobudami so
prišla v ospredje vprašanja, kakšna je razlika med hipnim in trajnim zadovoljstvom uporabnikov, med konkretnim in splošnim zadovoljstvom uporabnikov,
med pričakovanjem in zadovoljstvom uporabnikov itd. Pogosto se je to zgodilo
šele pod vplivom marketinških analiz.
V prvem delu prispevka skušamo opozoriti na vpliv družbenega okolja pri oblikovanju potreb in pričakovanj uporabnikov knjižničnih storitev. Glede tega vprašanja ni bistvenih razlik med uporabniki različnih vrst javnih knjižnic. Enako
velja za vprašanje razlikovanja med kategorijama zadovoljstva in pričakovanja
uporabnikov knjižnične storitve, ki ga pojasnjujemo s pomočjo Kanovega modela (Brophy, 2008; Matthews, 2007). Ta model zelo nazorno prikazuje razlike
med kategorijami samoumevnega, običajnega in nadstandardnega pričakovanja
uporabnikov.
V drugem delu predstavljamo nekatere kvalitativne in kvantitativne pristope, ki
se uporabljajo v okviru empiričnih preučevanj potreb, zadovoljstva, pričakovanj
uporabnikov knjižničnih storitev. V okviru kvalitativnih pristopov namenjamo
nekoliko več pozornosti metodi fokusnih skupin, metodi prikritega klienta in
pritožbam uporabnikov, ki se lahko uporabljajo tudi kot podzvrst kvalitativnega
zbiranja informacij o zadovoljstvu in pričakovanju uporabnikov glede ponujanih storitev knjižnic. V okviru pregleda kvantitativnih pristopov namenjamo več
pozornosti metodama LibQUAL+ in LibSAT, ki se v zadnjem času zlasti pogosto
uporabljata pri spremljanju zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov v visokošolskih knjižnicah.

2 Vloga uporabnikov pri oceni kakovosti storitev visokošolskih
knjižnic
Javne visokošolske knjižnice sodijo med neprofitne storitvene organizacije, od
katerih imajo glavno korist zahtevne skupine uporabnikov, kot so študentje, profesorji in raziskovalci. Zato bi morale biti kakršnekoli spremembe potreb in navad
teh uporabnikov,2 poleg napredka podpornih tehnologij v knjižnicah, najmočnejši dejavnik, ki vpliva na njihovo delovanje in organiziranost. Vprašanje je, ali se

2
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Uporabniki storitev so ljudje, ki hodijo v knjižnice za to, da si izposojajo gradivo oziroma koristijo
druge knjižnične storitve. Pri tem jih ni mogoče zamenjevati s t. i. zainteresiranimi skupinami
(angl. stakeholders groups), ki nastopajo predvsem v vlogi financerjev in zakonodajalcev ter
občasno lahko močno vplivajo na delovanje in razvoj knjižnic (Dorner, Gorman in Calvert, 2015).
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visokošolske knjižnice v zadostni meri zavedajo dejstva, da »so uporabniki tisti,
ki dajejo legitimnost delovanju knjižnic.« (Quinn, 1997, str. 359)
Bibliotekarski strokovnjaki, ki se ukvarjajo z analizo informacijskih potreb,3
opozarjajo, da je za prihodnji razvoj knjižnic pomembno upoštevati naslednje
temeljno načelo tržnih gospodarstev: »Če uporabniki pravijo, da je to kakovostna storitev, potem to je to. Če tega ne rečejo, potem to ni to. V tem primeru ni
več pomembno, kaj si o ravni svojih storitev predstavlja knjižnica.« (Hernon in
Altman, 1996, str. 6)
Zahteva po upoštevanju zgoraj navedenega načela je nenazadnje posledica številnih in hitrih tehnoloških sprememb, ki se dogajajo še posebej na področju
visokošolskih knjižnic. Tehnološke spremembe se nanašajo na prehod od tradicionalnih k digitalnim oblikam storitev. Ambrožič (2012, str. 73) navaja naslednjo
spremembo, ki jo prinaša razvoj novih tehnologij: »Do pojava interneta knjižnice
niso imele resnih tekmecev. Uporabniki so se morali sprijazniti z njihovimi pravili
in postopki, tudi če so bili zapleteni in neprijazni do njih, sicer niso imeli dostopa
do informacij. Prehod z analognih na digitalne vire in dostopnost zmogljivih iskalnikov je vlogo knjižnic kot posrednikov informacij resno ogrozila, knjižnice so
postale le eden od številnih kanalov za pretok informacij do uporabnikov, digitalne zbirke, ki niso omejene na prostor in odpiralni čas knjižnice, pa so zmanjšale
pomen njihovih lokalnih zbirk.«
Danes študent lahko od koderkoli, včasih zgolj z dotikom zaslona na svojem mobilnem telefonu, preiskuje baze podatkov in tudi že prebira besedila. Tako se
mu ponujajo številne možnosti, da pride čim hitreje do želene informacije. Prav
zaradi sprememb, ki so posledica novih tehnologij, je potrebno na ponovno premisliti o današnjem poslanstvu visokošolske knjižnice. To ne pomeni, da bodo
vse tradicionalne knjižnične storitve, tudi tiste, ki se nanašajo na specifično delovanje visokošolskih knjižnic, enostavno ugasnile. Po eni izmed študij Association
of Research Libraries (ARL) v ZDA je širjenje uporabe elektronskih informacijskih
virov odpravilo funkcijo klasičnih referenčnih centrov. Po tej študiji naj bi na vseh
vrstah ameriških raziskovalnih univerz samo v obdobju desetih let, od 1998 do
2008, prišlo do 58 % padca tedenskih referenčnih povpraševanj (Peters, 2015).
Kljub temu pa vloga klasičnih referenčnih centrov ni bila kar odpravljena. Temu
pritrjujejo številne analize. Študentje so tako na primer v okviru Baggetove in
Williamsove raziskave trdili, da jim široka dostopnost informacijskih virov ne

3

V angleščini se je za analizo informacijskih potreb uveljavila kratica INA, kar pomeni »information needs analysis« (Dorner idr., 2015).
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zadošča, potrebujejo tudi strokovnjake, ki jih učijo, kako naj te vire kakovostno
uporabijo (Bagget in Williams, 2012).
Razvoj digitalne tehnologije sam po sebi torej ne prispeva k dvigu kvalitete knjiž
nične storitve. Prisotne morajo biti tudi druge predpostavke. Celo več – če niso zagotovljeni vsi pogoji, zaupanje študentov v moč digitalnih informacij začne celo
upadati (Catlow, Górny in Lewandowski, 2015; OCLC, 2006). Zato se lahko, ne
glede na vse spremembe, ki jih danes spremljamo na področju zbiranja, hranjenja, posredovanja in uporabe informacijskih virov v visokošolskih knjižnicah, v
celoti strinjamo z oceno Ambrožičeve (2012, str. 60), ki pravi, da se niso uresničile
črnoglede napovedi izpred kakšnih dveh desetletij, po katerih naj »… bi knjižnice
v smislu fizičnih zgradb, ki naj bi jih postopoma zamenjale digitalne knjižnice in
elektronske storitve, izginile.«
K spremembi pogledov na vlogo uporabnikov sili danes visokošolske knjižnice
tudi vedno bolj neizprosna konkurenca. Zlasti v zadnjih desetletjih morajo visokošolske knjižnice konkurirati celi vrsti drugih ponudnikov informacij. Mednje
lahko štejemo različne internetne ponudnike, knjigarne, informacijsko dokumentacijske centre itd. Raba novih tehnologij in premik k digitalnim informacijskim virom povečuje konkurenco med različnimi ponudniki informacij (Gessner
in Eldermire, 2015; Levine-Clark, 2014; Ambrožič, 2012). Da bi se prilagodile tem
novim konkurenčnim pogojem, visokošolske knjižnice uvajajo nekatere zanimive inovacije s ciljem pritegniti uporabnike k načrtovanju knjižničnega razvoja.
Omenjene inovacije, o katerih pišejo različni avtorji (glej Islam, Agarwal in Ikeda,
2015; Meunier in Eigenbrodt, 2014; Khoo, Rozaklis, Hall in Kusunoki, 2016), predstavljajo najboljšo pot pri preseganju razkoraka med potrebami in pričakovanji
uporabnikov in ponudnikov storitev.
Zanimiv je primer t. i. uporabniškega pristopa pri nabavi gradiva knjižnice na
Univerzi Arizona (Richardson, 2013). Uporabnikom knjižnic je omogočeno, da
identificirajo t. i. »signifikantne uporabe« e-knjig, ki spodbujajo knjižnice k njihovem nakupu. Prav tako so zanimive tehnike komentiranja knjig na WorldCat,
LibraryThing, GoodReads ali Amazon, ki jih posnemajo knjižnice v svojih računalniških katalogih. Takšni inovativni primeri se ne omejujejo samo na povratna
sporočila glede nabave gradiv in digitalnih informacij. Znani so tudi primeri visokošolskih knjižnic, ki so na začetku svoje gradnje ali prenove povabile uporabnike k posredovanju idej o tem, katera prostorska rešitev se jim zdi najboljša. Zaradi
uvajanja novih tehnologij, ki so povezane s hranjenjem in uporabo informacij,
včasih kar pozabimo, da je prostorska razporeditev v visokošolskih knjižnicah
za uporabnike še vedno izredno pomembna. Pritegnitev obiskovalcev knjižnic k
urejanju njihovega prostora se zdi še posebej inovativna zlasti na visokošolskih
ustanovah. Fizični prostor je v tej vrsti knjižnic vedno igral izredno pomembno
154
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vlogo. Glede tega so visokošolske knjižnice v svoji dolgi zgodovini prešle različne
faze. V začetnem obdobju je bila poudarjena možnost gibanja uporabnikov po
vsej knjižnici (zadovoljevanje potreb učenjakov, ki so v prvi fazi razvoja tiska v
knjižničnem prostoru dostopali do relativno majhnega števila knjig). Drugo obdobje je bilo usmerjeno k hranjenju gradiva (vse je podrejeno skladiščenju in sočasnemu urejanju velikih in obsežnih letnikov knjig in revij, da bi bil sploh omogočen dostop). V tretjem obdobju, ki se nanaša tudi na današnji čas, je v središču
pozornosti učenje (uporabnik na temelju individualnega ali skupinskega učenja
uporablja digitalno tehnologijo in ni več neposredno vezan na fizični prostor).

3 Potrebe in zadovoljstvo uporabnikov knjižničnih storitev
Kako v času razvoja modernih knjižnic opredeliti zadovoljstvo uporabnikov knjiž
ničnih storitev? Ne glede na vrsto javne knjižnice morajo te za osnovni cilj svojega
delovanja določiti čim večje zadovoljstvo svojih uporabnikov. Temu vprašanju
bomo v nadaljevanju poglavja namenili nekoliko več pozornosti. Še nedolgo tega
so ponudniki knjižničnih storitev celo v izrazito tržno naravnanih gospodarstvih
uporabnike obravnavali kot nadlogo. V Angliji se je v zvezi s tem uveljavila celo
skovanka »Another Bloody Customer!«4 (Matthews, 2007, str. 9). Zadeve so se
v zadnjih desetletjih spremenile. Tako smo danes vedno bližje viziji indijskega
bibliotekarja Ranganathana, ki je že pred osemdesetimi leti izpostavil naslednja
načela, ki bi jih morala upoštevati vsaka javna knjižnica: (1) knjiga je namenjena
za uporabo, (2) vsakemu bralcu je potrebno »najti« njegovo lastno knjigo, (3) vsaka knjiga ima svojega bralca, (4) varčuj s časom bralca, (5) knjižnica je razvijajoči
se organizem (Brophy, 2008).
Po Snoju in Gabrijanu (2015) fizično-psihični občutek pomanjkanja nečesa označujemo kot potrebo, ki predstavlja izhodišče za kakršnokoli aktivnost posamez
nika in skupin. Potrebe ne moremo enačiti z željo ali hotenjem. »Želja je zgolj
hrepenenje po izpolnitvi potreb. Veliko želja ni mogoče uresničiti … Hotenja pa
so potrebe, ki jih ljudje izražajo v konkretnih izdelkih ali storitvah.« (Snoj in Gabrijan, 2015, str. 110) Četudi Snoj in Gabrijan opozarjata, da prisotnost potrebe
še ne zadostuje za spodbuditev vedenja pri človeku, saj tega lahko spodbudijo le
motivi, ki dajejo potrebi ustrezno intenzivnost, kljub temu za opise posameznih
primerov uporabljata pojem »potreba« tako, da ta zajema tudi vsebine izrazov
»hotenje« in »motiv«.

4

Slov.: »Že spet presneti uporabnik!«
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V primeru uporabnikov knjižničnih storitev igra centralno vlogo njihovo zadovoljevanje potreb po informacijah. Green (1990), ki se je ukvarjal z analizo potreb
uporabnikov knjižničnih storitev, pravi, da je za ponudnike knjižničnih storitev
ključnega pomena razumevanje potreb svojih uporabnikov. Potrebe uporabnikov
naj bi bile na splošno bolj objektivne kot njihove želje. Pri potrebah uporabnikov
knjižničnih storitev gre namreč vedno za nekaj instrumentalnega. Če potrebe
niso zadovoljene, naj uporabnik ne bi dosegel zastavljenega cilja ali končnega
namena, saj naj bi potrebe uporabnikov knjižničnih storitev temeljile na logičnih
oziroma razumskih predpostavkah, ne pa zgolj subjektivnih željah, ki predstav
ljajo, kot ugotavljata tudi Snoj in Gabrijan (2015), zgolj hrepenenje po izpolnitvi
potreb. Green je zato mnenja, da bi se knjižničarji morali predvsem usmeriti h
ključnim potrebam uporabnikov, kot so ustrezni prostorski in časovni dostop do
knjižničnih informacij, relevantnost informacij itd.
Dorner, Gorman in Calvert (2015), ki so v okviru analize potreb po informacijah izhajali iz Maslowe teorije hierarhije človeških potreb,5 so prav tako sledili
Greenovi razlagi, po kateri je želja, v nasprotju s potrebo, bolj instinktivna. Razliko med obema dispozicijama so ponazorili na naslednji način: če izhajamo iz
potrebe, potem je pri selekcioniranju gradiva za knjižnično zbirko vse podrejeno
izpolnitvi zastavljenega cilja, v nasprotju z željo, kjer vlogo igra samo enostavni
pogojni refleks oziroma instinktivni vzgib (Dorner idr., 2015). Tudi Orr (1973) je na
prvo mesto postavil potrebe uporabnikov knjižničnih storitev kot bolj objektivizirane in kot tiste, ki zaslužijo večjo pozornost. Meni, da je zadovoljitev potrebe
uporabnika knjižnične storitve mogoče doseči samo z dovolj kakovostno in relevantno storitvijo. Kakovost knjižnične storitve se nanaša na to, ali je knjižnica
dobra ali ne, njena relevantnost pa na to, kako deluje. Ko govorimo o kakovosti
storitev v knjižnicah, moramo upoštevati dvoje – kaj smo ponudili uporabnikom storitev in kako je potekala ta storitev (Hernon, Dugan in Matthews, 2015).
Pri načinu opravljanja storitve je zelo pomembna interakcija med ponudniki in
uporabniki neke storitve. Kombinacija knjižničnega osebja in razpoložljive opreme v knjižnici vpliva na to, kako uporabniki dojemajo to medsebojno povezavo.
Eno brez drugega ne gre. Prevelik poudarek zgolj na izposoji knjig vodi k opuščanju pozornosti, kako bo ta izposoja potekala. Za knjižnice je danes izredno
pomembno, da znajo poiskati vse možnosti pri uresničevanju svojega poslanstva.
Ker številni ljudje v svojem vsakdanjem življenjskem tempu sploh ne zaznajo
knjižnic, je toliko bolj pomembno, da knjižnice ponujajo storitve tako, da svoje

5
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Abraham Maslow je razvil splošno veljavno teorijo hierarhije človeških potreb (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti in zaščiti, socialne potrebe, potrebe po ocenjevanju in spoštovanju,
potrebe po samouresničevanju), kasnejši avtorji so jo uporabljali kot osnovo za pojasnjevanje
posameznih konkretnih potreb in jo v skladu s svojimi cilji raziskovanja tudi prilagajali (Snoj
in Gabrijan, 2015, str. 114–115; Dorner idr., 2015, str. 11).
Knjižnica, 2016, 60(4), 149–175

Vrednotenje kakovosti uporabniških storitev v visokošolskih knjižnicah

(potencialne) uporabnike očarajo ali jih celo premamijo, vse morajo staviti na
zadovoljstvo uporabnika. Kdaj sploh govorimo o zadovoljstvu uporabnikov knjiž
ničnih storitev?
Najprej moramo poudariti, da na področju marketinga potekajo intenzivne razprave o zadovoljstvu uporabnikov storitev in potrošnih dobrin, ki v zvezi s kategorijo zadovoljstva uporabnikov še zdaleč niso odpravile vseh dilem (Snoj in
Gabrijan, 2015). V strokovni literaturi s področja marketinga obstajajo različni
pristopi k obravnavanju koncepta zadovoljstva. Zanimivo je, da je eden vodilnih
avtorjev na tem področju, Richard L. Oliver (1997), prišel do zaključka, da zadovoljstva ne moremo enoznačno definirati, če pa se pri taki definiciji na vsak način
vztraja, potem je na temelju teoretskih in empiričnih spoznanj najbolje uporabiti
naslednjo začasno definicijo: »Zadovoljstvo je sodba, da sta značilnost proizvoda
ali storitve, oziroma proizvod ali storitev sama po sebi zagotovila (oziroma zagotavljata) želeno raven izpolnitve pričakovanja, vključno s premajhnim ali previsokim pričakovanjem.«6 (Oliver, 1997, str. 13) Po Oliverju se ni smiselno naprezati
glede definicije nezadovoljstva kot zadovoljstvu nasprotujoče dispozicije, saj je
dovolj, da besedo željen nadomestimo z besedo neželen in besedo zadovoljstvo
z besedo nezadovoljstvo. Že Anderson (1973) je v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja, ko marketinška stroka še ni bila tako razvita, menil, da se na področju
marketinga ni razvila nobena natančna definicija zadovoljstva oziroma nezadovoljstva uporabnikov.
Z bolj specifičnim vprašanjem zadovoljstva uporabnikov knjižničnih storitev se je
ukvarjal Joseph Matthews (2007, str. 252), ki je to kategorijo opredelil kot »čustveno reakcijo na posredovanje specifičnih storitev«.7 Matthews ločuje med konkretnim in splošnim zadovoljstvom uporabnikov knjižničnih storitev, medtem ko Nitecki in Franklin (1999) govorita o njihovem hipnem in trajnem zadovoljstvu. Prvi
tip zadovoljstva naj bi nastopil takoj ob posredovanju neke storitve, je neke vrste
»trenutek resnice« (Matthews, 2007, str. 252), ki ga uporabnik doživi ob stiku s
ponudnikom storitve. Pri drugem, splošnejšem oziroma trajnejšem tipu zadovoljstva, je občutek ugodja trajno zakoreninjen v našo psiho in se ne spreminja tako
hitro. Tomšič in Kolar (2015) sta skušala na primeru uporabnikov telekomunikacijskih storitev ugotoviti, ali višje stopnje zadovoljstva s storitvijo vodijo k višji
stopnji zvestobe ponudniku te storitve. Rezultati njune raziskave so pokazali, da
je zadovoljstvo pomembni dejavnik zadržanja in predvsem zvestobe (namere)

6

7

Angl.: »Satisfaction is a judgment that a product or service feature, or the product or service itself,
provided (or is providing) a pleasurable level of consumption-related fulfillment, including levels
of under or over fulfillment.«
Tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika se kategorija zadovoljstva pomensko navezuje na
psihično ugodje (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1998, str. 1580).
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uporabnikov storitev, zato morajo ponudniki skrbno graditi zadovoljstvo svojih
uporabnikov. Rezultati njune raziskave so torej v skladu z empiričnimi spoznanji marketinških znanosti, ki ugotavljajo, da zadovoljstvo in zvestoba praviloma
močno korelirata (Oliver, 1999). Tomšičeva in Kolarjeva analiza je pokazala še, da
je za opisovanje pojava zvestobe nujno potrebno uporabiti tudi kompleksnejše
modele z več dejavniki, kot so strošek prehoda od enega k drugemu ponudniku,
predhodno trajanje razmerja med uporabnikom in ponudnikom storitve, možnosti izbire med alternativnimi ponudniki, socio-demografske značilnosti itd.
Snoj in Gabrijan (2015) opozarjata, da morajo ponudniki izdelkov ali storitev
ugotoviti, katere potrebe ciljnih skupin zadovoljujejo s svojimi izdelki ali storit
vami. Upoštevati morajo različne ravni potreb ciljnih skupin. Na potrebe ciljnih
skupin vplivajo tako socio-demografske in druge objektivizirane značilnosti kot
tudi značilnosti ožjega in širšega okolja. Podobno razmišljajo Dorner, Gorner in
Calvert (2015, str. 39): »Analiza zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov informacij ne more nikoli potekati neodvisno od socio-demografskega in vrednostnega
konteksta, v katerem se ti nahajajo. Bolj se bodo tisti, ki nameravajo prepoznati
informacijske potrebe uporabnikov, tega dejstva zavedali, bolj zanesljivi bodo
podatki, ki jih zbirajo.«
Naslednji primer ilustrira razlike v socio-demografskih dejavnikih: skupina starejših ljudi, ki pripada srednjemu razredu, pogosto jemlje obiskovanje knjižnic
tudi kot sredstvo za utrjevanje njihove (samo)podobe v družbenem okolju, kjer
živijo. To ne velja za pripadnike mlajše generacije, ki dobro obvladajo mobilno
tehnologijo in samopotrditve ne oblikujejo na takšen način. Njihov primarni cilj
je čim prej priti do hotenih informacij. Če tega cilja ne dosežejo, se hitro odmaknejo od danega ponudnika informacij in poiščejo drugega. Nezadovoljstvo s storitvami neke knjižnice je zato pri starejših generacijah prebivalstva lahko daljše.
V situaciji, kjer se interesi uporabnikov razlikujejo, se knjižnice znajdejo pred
naslednjo dilemo: ali slediti ustaljenim in preverjenim potrebam starejše skupine uporabnikov ali preiti v agresivno oglaševanje njihovih storitev mlajšim,
ki so njihove alternativne ponudbe šele začeli spoznavati? Katera pot je boljša?
Da bi našle odgovore na zastavljena vprašanja, nujno potrebujejo dobro metodološko podprte raziskave (o tem bomo več spregovorili v nadaljevanju), s katerimi lahko ugotavljajo stopnjo zadovoljstva svojih uporabnikov. Zadev v tem
primeru ni mogoče posploševati. Vedno moramo izhajati iz konkretne situacije.
Večina strokovnjakov se strinja, da je razumevanje konkretne situacije najbolj
kritični moment v okviru kompleksnega preučevanja informacijskih (ne samo
knjižničnih) potreb nasploh (Catlow idr., 2015; Dorner idr., 2015). Nujen je za razumevanje, kako se oblikujejo potrebe po novih informacijah. Dorner s soavtorji
opiše naslednji primer: »Če vzamemo analizo informacijskih potreb kot osnovo
158
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za načrtovanje, delovanje in ocenjevanje knjižnic, potem se je treba zavedati,
da se znotraj knjižnice srečujemo z različnimi uporabniškimi zahtevami, tako
tistimi, ki spadajo na področje tradicionalnih načinov izposoje, na primer potrebami starejših prebivalcev nekega ruralnega okolja, kot tudi v zadnjem času
postavljenimi zahtevami, da knjižnice ponudijo prosto dostopne repozitorije za
namene raziskovanja in poučevanja.« (Dorner idr., 2015, str. 10)
Iz predhodno citirane misli Dornerja in ostalih avtorjev izhaja, da je pri iskanju
odgovora na vprašanje, zakaj imajo uporabniki neke knjižnične storitve prav tak
šne potrebe oziroma pričakovanja, zelo pomembno, da upoštevamo tudi povsem
konkretne, ne samo splošne družbene okoliščine, v katerih delujejo tako uporabniki kot ponudniki posameznih storitev.

4 Vpliv marketinških znanj na metodologijo spremljanja
zadovoljstva uporabnikov knjižničnih storitev
Spremljanje zadovoljstva uporabnikov knjižničnih storitev zahteva metodološko dobro podprte analize. Zato se morajo vsi novi pristopi k strategiji vodenja
knjižnic v večji meri opirati na empirične (kvantitativne ali kvalitativne) pristope
zadovoljstva njihovih uporabnikov. Ni se mogoče več opirati na relativno enostavne kazalce ocenjevanja uspešnosti svojih ustanov: razmerje med številom
nabavljenih in izposojenih enot knjižničnega gradiva, število vpisanih članov
knjižnice itd. Čeprav se ta (napačna) predstava še kar naprej ohranja, je vendarle
zastarela. Tako je npr. ugledna mednarodna revija Chronicle of higher education
še ob koncu devetdesetih let prestižnost visokošolskih knjižnic v Veliki Britaniji
utemeljevala s številom knjig, ki jih le-te hranijo (Hernon, 1998). Ocenjevanje, ki
uporablja enostavne statistične kazalce, je neučinkovito. Ne odslikava kakovosti
storitev knjižnic. Potrebni so novi pristopi, ki se bodo po vzoru dobrih praks v
drugih storitvenih dejavnostih prenašali tudi v knjižnice. V nadaljevanju tega
poglavja bomo opozorili na nekatere dejavnike, ki so že vplivali na spremembo
pogledov v knjižnicah.
Med dejavniki, ki so vplivali na spremenjene poglede, je potrebno omeniti:
–– uvajanje bolj restriktivnih vladnih politik, ki so krčile proračune javnim ustanovam in s tem tudi knjižnicam. Knjižničarji so bili prisiljeni dokazovati pomen svojega obstoja, to je spodbudilo njihovo inovativnost pri iskanju novih
pristopov k evalvaciji knjižnic (Brophy, 2008);
–– vpliv marketinških pristopov na merjenje kvalitete knjižničnih storitev. Marketinške analize so izhajale iz ocen navad potrošnikov, ki so jih uporabljala podjetja z namenom ustvariti čim večji kapitalski dobiček. Ta model razmišljanja
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se je, četudi je neredko vodil v poenostavitve, prenesel tudi v sektor javnih
služb. V tržnih in marketinških raziskavah je bila na prvo mesto postavljena
učinkovitost. Peter Drucker, guru tržne ekonomije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je v enem svojih del zapisal: »V podjetništvu in menedžmentu
je treba razvijati predvsem učinkovitost; in to je potrebno meriti, jo vsaj vrednotiti, in jo stalno dvigovati.« (Drucker, 2001, str. 12);
–– razlikovanje med marketinškimi analizami, ki se ukvarjajo s storitvami, in
marketinškimi analizami, ki se ukvarjajo s produkti. Marketinške analize o
storitvah so dokazovale, da obstaja močna korelacija med kvaliteto neke storitve in stopnjo zadovoljstva uporabnika s to storitvijo. V preteklosti je bilo
na področju marketinških raziskav sprva opravljeno malo analiz o zadovoljstvu uporabnikov proizvodov in storitev. Posamezne raziskave so se večinoma
ukvarjale s poklicnim zadovoljstvom (angl. job satisfaction) (Irfan, 2014). Z
vprašanjem zadovoljstva uporabnikov storitev se je začel temeljiteje ukvarjati
Richard L. Oliver v delu Satisfaction: a behavioral perspective on consumer
(1997). Oliverjev velik prispevek je v tem, da je opisoval celotni proces oblikovanja zadovoljstva uporabnikov z neko storitvijo.
Na področju tržnih raziskav se pogosto daje kot primer legendarne ponudbe storitev Ritz-Carltonovih hotelov (Hernon idr., 2015). V teh hotelih lahko vsak zaposleni porabi do 2000 dolarjev za rešitev katerekoli pritožbe hotelskega gosta, ne
da bi mu ta strošek nekdo izmed nadrejenih odobril. Četudi številne storitvene
organizacije ne morejo (ali ne želijo) slediti takšni poslovni politiki, imajo vendarle en skupni cilj: ponuditi takšne storitve, ki bodo navdušile uporabnike. Logika
v današnjem tekmovalnem svetu je povsod enaka, ne glede na to, za katero vrsto
storitve gre. Nezadovoljni uporabnik storitve lahko že s kratko in nepomembno
informacijo preko Twiterja naredi ogromno poslovno škodo. Zeithaml, Berry in
Parasuraman (1993) so že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja uporabljali kvalitativno metodologijo (npr. analizo fokusnih skupin) za analizo poteka manjših
bančnih storitev, uporabe kreditnih kartic, zavarovanja itd. V okviru teh svojih
analiz so skušali ugotoviti, kako uporabniki ocenjujejo kakovost storitev. Prišli so
do zaključka, da uporabniki precej težje ocenjujejo storitve kot izdelke. To velja
tudi za storitve knjižnic.
Ne glede na vse pozitivne posledice, ki jih je na oceno delovanja knjižnic prinesel »marketinški način razmišljanja«, ki sili knjižnice k večji tekmovalnosti in
kvaliteti njihovih storitev, se moramo hkrati zavedati, da ni mogoče enostavno
prenašati rešitev iz podjetniško-komercialnega v neprofitni javni sektor. To velja še posebej za visokošolske knjižnice, ki predstavljajo del javnega sektorja za
zadovoljevanje specifičnih družbenih ciljev (ustvarjanje in prenos znanja vsem
družbenim skupinam ljudi). Quinn (2016) v zvezi s tem navaja težave direktnega prenosa celostnega obvladovanja kakovosti (angl. total quality management,
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TQM). Po njegovem mnenju mehanski prenos iz poslovanja komercialnih podjetij
v zasebni lasti na upravljanje neprofitnih visokošolskih knjižnic ni mogoč, saj
se visokošolske knjižnice ne srečujejo z relativno standardiziranim tipom potrošnikov. Storitve visokošolske knjižnic zadovoljujejo potrebe različnih skupin
uporabnikov (študentov, profesorjev, raziskovalcev itd.). V takšni situaciji vseh
rešitev, ki se ponujajo v privatnem podjetniškem sektorju, ni mogoče enostavno
preslikati na javni neprofitni sektor.
Tržne raziskave so v raziskovanje knjižničnih storitev prenesle tudi številne kontroverze glede tega, katera definicija t. i. kakovosti storitev je primernejša. Običajno se srečujemo z množico definicij kakovosti storitev, četudi se za to raznolikostjo nahaja povsem ista vsebina. Primer dveh definicij kakovosti, ki govorijo o isti
stvari na različne načine, je opredeljevanje kakovosti storitve oziroma produkta
bodisi kot skladnost z neposrednimi zahtevami uporabnikov (angl. conformance to requirements) bodisi kot skladnost s smotri uporabnikov (angl. fitness for
purpose) (Brophy, 2008). V obeh primerih, naj govorimo o zahtevah ali smotrih,
je v ospredju vprašanje, kako priti do kakovostne storitve. Zdi se, da na področju
kvantitativnih raziskav zadovoljstva uporabnikov knjižničnih storitev v zadnjem
času dobiva večji pomen druga definicija. To je razumljivo, saj vključuje predpostavko, da uporabnik deluje na temelju predhodnih izkušenj in širših vrednotnih
orientacij, torej že nekih izoblikovanih pričakovanj. Ker se klasična paradigma
ocenjevanja knjižnic, ki temelji na zaprtem sistemu kazalcev, vedno bolj umika
novim pristopom in na njeno mesto stopa bolj tržno usmerjena »storitvena paradigma«, je pri presoji kakovosti visokošolskih knjižničnih storitev pomembno
upoštevati tako zadovoljstvo kot pričakovanje uporabnikov teh storitev.

5 Zadovoljstvo in pričakovanje uporabnikov knjižničnih storitev
V bibliotekarski stroki že dolgo obstaja prepričanje, da je v okviru preučevanja
zadovoljstva uporabnikov knjižničnih storitev potrebno upoštevati njihovo pričakovanje kot zaznavo neke storitve (Brophy, 2008; Quinn, 1997; Milson-Martula
in Menon, 1995). Že iz predhodnih raziskav je znano, da pričakovanja uporabnikov vplivajo na njihovo (trenutno) zadovoljstvo s storitvijo. Anderson (1973) je
v okviru paradigme nepotrditve pričakovanj (angl. expectancy disconfirmation
paradigm) ločil štiri teorije: asimilacijsko teorijo (angl. assimilation), kontrastno
teorijo (angl. contrast), teorijo vsesplošnega negativizma (angl. generalized negativity) ter teorijo sočasne asimilacije in kontrasta (angl. assimilation – contrast).
(1) Asimilacijska teorija: v okviru prve, asimilacijske teorije je neusklajenost med
pričakovanji in trenutnim zadovoljstvom uporabnikov z dano storitvijo ali
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produktom minimalna, saj se je uporabnik pri zaznavanju dane storitve ali
produkta zmožen prilagajati.
(2) Kontrastna teorija: je nasprotje asimilacijski teoriji in predpostavlja, da bo
uporabnik pretiraval pri razliki med njegovo zaznavo storitev ali produktov
in njegovimi pričakovanji. Če uporabnikova zaznava storitev ali produktov
ne ustreza njegovim pričakovanjem, bo uporabnik ocenjeval storitve ali produkte manj dobrohotno kot v primeru, če ne bi imel nobenega predhodnega
pričakovanja.
(3) Teorija vsesplošnega negativizma: osnovna predpostavka v teoriji vsesplošnega negativizma je, da razkorak med pričakovanji in realnostjo vodi v posplošeno negativno hedonično stanje, ki povzroči, da so storitve in produkti
zaznani manj dobrohotno, kot če bi to zaznavanje sovpadalo s pričakovanji. To pomeni, da tudi če zaznava storitev ali produktov presega uporabnikova pričakovanja, le-te zaznava manj dobrohotno kot bi bilo objektivno
upravičeno.
(4) Teorija sočasne asimilacije in kontrasta: po tej teoriji se v zaznavanju uporabnika nahajajo tako cone sprejemanja kot tudi zavračanja storitev ali produktov. Če je razkorak med pričakovanji in zaznavo storitev ali produktov
dovolj majhen, da pade v cono uporabnikovega sprejemanja teh storitev ali
produktov, si bo uporabnik prizadeval za prilagajanje razlikam tako, da bo
storitve ali produkte v večji meri ocenjeval v skladu s pričakovanji, kot pa bi
bilo to objektivno upravičeno. Če pa je razkorak med pričakovanji in zaznavo
storitev ali produktov dovolj velik, da pade v cono uporabnikovega zavračanja teh storitev in produktov, se bo odvijal obratni proces.
Kanov model, ki je bil prav tako razvit v okviru marketinških znanosti, in ki ga v
nadaljevanju uporabljamo pri prikazovanju razkoraka med pričakovanjem in trenutnim zadovoljstvom uporabnikov knjižničnih storitev, uvrščamo v teorijo sočasne asimilacije in kontrasta. Matthews je pričakovanje uporabnikov knjižničnih
storitev povezal s psihologijo posameznika in pri tem uporabil naslednjo formulo
za opredelitev kategorije zadovoljstva uporabnika: »zadovoljstvo uporabnika =
ocena dejanskega stanja – pričakovanje« (Matthews, 2007, str. 254). Ta formula
je posredno povezana s Kanovim modelom.
Kanov model ugotavlja stopnjo uporabnikovega zadovoljstva predvsem glede
na stopnjo zadovoljitve njegovih potreb, vendar pri tem upošteva, da imajo uporabniki različna pričakovanja. V model so tako vključene tri vrste pričakovanj:
(1) samoumevna pričakovanja, ki se jih uporabnik zaradi svoje navajenosti, da
bo prišlo do njihove izpolnitve – primer zvočni pisk pri vzpostavljanju telefonske zveze – sploh ne zaveda in jih niti ne izraža;
(2) običajna pričakovanja, ki jih uporabnik zmore vedno formulirati in izraziti,
zato v primeru, da to pričakovanje ni izpolnjeno, izraža nezadovoljstvo;
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(3) nadstandardna pričakovanja, ki se pojavijo samo pogojno, saj jih uporabnik
praviloma sam ne potiska v ospredje, ker v kulturnem okolju, iz katerega
izhaja, niso običajna. Če jih storitvena organizacija predvidi in tudi »izvenserijsko« izpelje (v smislu preseganja uveljavljenih kulturnih navad), bodo
uporabniki izjemno zadovoljni. Če pa takšne storitve ni, uporabniki njenega
manjka niti ne opazijo. V daljšem obdobju pa se lahko nadstandardna zahteva spremeni v neko povsem običajno pričakovano storitev, ali celo več, za
obiskovalce knjižnice predstavlja nekaj povsem samoumevnega.

Slika 1: Shematski prikaz teorije Kanovega modela: ordinatna os (y) = stopnja zadovoljstva
uporabnikov; abcisna os (x) = stopnja funkcionalnosti storitve; neprekinjena krivulja = samoumevne
zahteve (osnovni faktor); prekinjena krivulja = nadstandardne zahteve (latentni faktor).

V zgoraj prikazanem Kanovem model (Slika 1) neprekinjena krivulja predstavlja
samoumevno pričakovanje uporabnika, prekinjena krivulja pa nadstandardno
pričakovanje uporabnika.
S spodnjimi primeri hočemo ponazoriti obe krivulji:
(1) Razlaga poteka neprekinjene krivulje: knjižnica je za izposojo gradiva v prostem pristopu opremljena s policami. Uporabnikovo pričakovanje se v tem
primeru nanaša na funkcionalnost v dostopu do storitve. Potek krivulje na
skrajni levi strani abcisne osi ponazarja primer, če bi bile knjige položene
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na tla, potek krivulje na skrajni desni abcise pa se nanaša na primer, ko se
uporabnik znajde pred idealno višino knjižnih polic. Točka stičišča obeh osi
predstavlja solidno urejeno gradivo v prostem pristopu. Ker uporabnik samoumevno pričakuje, da je knjižnica zadovoljivo opremljena s policami v
prostem pristopu, njegov »šok« v nasprotnem primeru vodi k drastičnemu
zmanjšanju njegovega zadovoljstva. V grafu to ponazarja potek krivulje na
skrajni levi strani ordinatne osi. Če pa knjižnica v prostem pristopu ustrezno
poskrbi za knjižne police, je to za uporabnika nekaj tako samoumevnega,
da se bo njegovo nadpovprečno zadovoljstvo dvignilo samo za odtenek. To v
grafu ponazarja potek krivulje na skrajni desni.
(2) Razlaga poteka prekinjene krivulje: knjižnica je nabavila kavomat. Potek krivulje na skrajni levi strani abcise ponazarja primer, ko knjižnica kavomata
sploh nima, na skrajni desni abcise pa primer, ko si v knjižnici obiskovalci lahko na kavomatu postrežejo z brezplačno kavo. Točka stičišča obeh osi
predstavlja kavomat v knjižnici z zmerno ceno kave. Ker je uporabnik močno pozitivno presenečen, če knjižnica premore kavomat z brezplačno kavo,
njegovo zadovoljstvo skokovito naraste. Če kavomata ni, se uporabnik ne
pritožuje preveč.
Kanov model opozarja, kako je pri kvantitativnih analizah zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov knjižničnih storitev, ki slonijo na anketnih vprašalnikih, pomembno upoštevati vpliv različnih subjektivnih psiholoških dejavnikov (Brophy,
2008). Četudi se zdi neka storitev za uporabnika povsem nepomembna, njena
realizacija skokovito poveča njegovo zadovoljstvo, pa čeprav – če se vrnemo k
našemu primeru – »učinek brezplačne kave« zamegli pogled na kakovost celotne
knjižnične storitve. Če se raziskovalec, ki analizira ankete, tega ne zaveda, se
bodo v interpretaciji rezultatov neizogibno pojavile napake.
Pod vplivom Kanovega modela se je v okviru specifičnih bibliotekarskih raziskovanj razvilo merilno orodje LibQUAL+. Pri merjenju zadovoljstva knjižničnih
uporabnikov je pomembno, ker vključuje kar tri segmente merjenja: uporabnike
sprašuje po njihovem zadovoljstvu, pričakovanjih in minimalnih zahtevah glede
kakovosti knjižničnih storitev.

6 Osnovne metodologije spremljanja pričakovanj in zadovoljstva
uporabnikov visokošolskih knjižničnih storitev
O svojih storitvah lahko visokošolske knjižnice na različne načine pridobivajo
informacije o pričakovanju in zadovoljstvu uporabnikov storitev. Uporabljajo lahko kvantitativne metodologije, ki temeljijo predvsem na anketnih vprašalnikih,
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lahko pa se oprejo tudi na kvalitativne pristope, ki so prav na tem področju v
zadnjem času močno napredovali. V bibliotekarski stroki se je na področju zbiranja in analize podatkov o zadovoljstvu in pričakovanju uporabnikov nabralo
že veliko znanja. Ta znanja je potrebno nenehno nadgrajevati in dopolnjevati.
Gre namreč za zelo zahtevno delo, zato se vedno tudi ne moremo zadovoljiti z
enostavnimi metodološkimi »orodji«. Potrebno je poznati kvantitativne in kvalitativne metodologije vrednotenja knjižnic. Po Charlesu Raginu (2007) je temeljna
razlika med občo kvantitativno in kvalitativno metodologijo v naslednjem:
(1) Kvantitativna metodologija je vrsta družboslovnega raziskovanja, ki praviloma zajema analize vzorcev sočasnega spreminjanja oziroma kovariacije na
velikem številu primerov. Ta pristop se osredotoča predvsem na spremenljivke in povezave med njimi ter je namenjen prepoznavanju teh splošnih vzorcev. »To ne pomeni opazovanja povsem istega pojava pri vsakem in pri vseh
primerih (enotah), temveč opazovanje povezave med dvema ali več pojavi v
nizu številnih enot.« (Ragin, 2007, str. 145)
(2) Kvalitativna metodologija je vrsta družboslovnega raziskovanja, ki običajno
poteka kot poglobljeno preučevanje razmeroma majhnega števila primerov.
Preučevanje primerov je intenzivno, s pomočjo tehnik, ki so pripravljene
tako, da olajšajo razjasnjevanje teoretičnih pojmov in izkustvenih kategorij.
»Med spoznavanjem predmeta raziskovanja raziskovalec izostri svoje razumevanje primera s prečiščenjem in izpopolnjevanjem ‘podob’ tega predmeta
in jih poveže v analitični okvir.« (Ragin, 2007, str. 98)
Pri merjenju zadovoljstva uporabnikov visokošolskih knjižnic je najboljša kombinacija uporabe kvantitativnih in kvalitativnih metod. Med kvalitativnimi metodami so najbolj razširjeni kvalitativni intervjuji, fokusne skupine, sistematične
vsebinske analize pritožb uporabnikov. V okviru kvantitativnih ocenjevanj pričakovanj in zadovoljstva uporabnikov uporabljamo bolj ali manj standardizirane
ankete. Včasih je mogoče le s kombinacijo obeh pristopov razumeti kompleksno
realnost. Za ponazoritev naj uporabimo primer, ki se le posredno nanaša na merjenje pričakovanj in zadovoljstva uporabnikov knjižničnih storitev. Gre za vprašanje vpliva knjižnic na splošni družbeni razvoj. Vsi namreč vemo, da je vpliv
knjižnic na empirični ravni težko meriti. Najbrž si tukaj težko pomagamo samo z
anketiranji med uporabniki.
Težava nastopi že pri operacionalizaciji kategorije »vpliv«. Je »vpliv« enako »rezultat dela« ali je nekaj več? Kakšne vrste »vpliva« sploh izmeriti? Obstaja več
vprašanj kot odgovorov.
Razliko med vplivom in rezultati dela knjižnic si včasih predstavljamo na naslednji način: če je knjižnica organizirala delavnico kreativnega pisanja in je v njej
sodelovalo deset tečajnikov, potem število tečajnikov predstavlja rezultate dela
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kot posledico aktivnosti knjižnice. Če pa so trije tečajniki izmed desetih izboljšali
svoje kreativno pisanje, potem govorimo o širšem vplivu knjižnice na kulturo,
izobraževanje oziroma družbo nasploh. Pojavlja se namreč cela vrsta izzivov pri
ocenjevanju vpliva storitev različnih vrst knjižnic. Podobne težave pri opredelit
vi teh vprašanj se pojavljajo v zvezi z vplivom knjižnic na stopnjo zaposljivosti
uporabnikov knjižničnih storitev (uporabnikov, ki so bili v času uporabe teh storitev nezaposleni). Rezultati posameznih raziskav so pokazali, da pogosta raba
knjižničnih storitev nezaposlene populacije prispeva k možnosti njihove večje
zaposljivosti. Če nas zanima vpliv visokošolskih knjižnic, se zastavlja vprašanje,
kako meriti različne vrste vplivov. Ali merimo vpliv na učenje, vpliv na pismenosti, vpliv na kasnejšo zaposlenost itd.? Kot so pokazale dosedanje raziskave, je
pri vsaki od zgoraj naštetih možnosti delno (ne pa v celoti) navzoč vpliv knjižnice.
Naš zaključek je, da je potrebno zaradi kompleksnosti vprašanj, ki zadevajo merjenje posameznih učinkov delovanja knjižnic, uporabljati različne, po možnosti
kombinirane pristope. V nadaljevanju bomo glede na našo osrednjo temo obravnave (vrednotenje kakovosti uporabniških storitev knjižnic) na kratko predstavili in opisali najbolj uporabne kvalitativne in kvantitativne pristope za merjenje
zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov knjižničnih storitev.

7 Kvalitativni pristopi k spremljanju zadovoljstva in pričakovanj
uporabnikov knjižničnih storitev
Poznamo različne vrste kvalitativnih pristopov pri ugotavljanju stopnje zadovoljstva. V delih, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko, naletimo na različne tipologije
kvalitativnih merjenj zadovoljstva uporabnikov. V okviru naše predstavitve si na
kratko poglejmo naslednje vrste kvalitativnih merjenj (Matthews, 2007, str. 47–58;
Brophy, 2008, str. 175–214; Dorner idr., 2015, str. 161–189):
(1) Fokusne skupine so ena najbolj popularnih kvalitativnih metod in o njej govorimo, ko izbrani uporabniki v razgovoru za »okroglo mizo« z evalvatorjem
ocenjujejo knjižnične storitve ter izražajo svoja pričakovanja. V okviru tržnih
raziskav uporabljajo fokusne skupine kot zelo pomemben pristop k razumevanju tega, kako uporabniki sprejemajo proizvode in storitve. Pomen metode
fokusnih skupin se nasploh povečuje tudi v okviru vseh tipov akademskih
raziskav. »Številna načela, ki so osnova za dobro tehniko intervjuja, se uporabljajo tudi za fokusne skupine, vendar ker je v tem primeru zbrana na enem
mestu večja skupina ljudi, se pojavijo druge vrste problemov, ki so povezani
s skupinsko interakcijo.« (Brophy, 2008, str. 200) V okviru fokusne skupine
gre za neke vrste skupinski intervju, le da ne sledi nujno zaporedju vprašanje
– odgovor, kot je to primer pri individualnih intervjujih. Ključni element je
interakcija med sodelujočimi. Če evalvator, ki diskusijo moderira, dlje časa
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ne prevzame besede, pomeni, da skupinski intervju poteka v pravo smer. Gre
za hkratno intervjuvanje udeležencev razgovora, da bi pridobili njihova čim
bolj verodostojna stališča. V okviru analiz, ki se nanašajo na storitve knjižnic,
intervjuji običajno potekajo od splošnih problemov knjižnice k čedalje bolj
specifičnim težavam posameznih diskutantov. Knjižnice praviloma uporabljajo fokusne metode, da bi se dotaknile večjega števila problemov, vključno
tistih, ki se nanašajo na analizo informacijskih potreb uporabnikov, marketinške analize, analize promocijskih učinkov, če seveda knjižnice sledijo tej
strategiji vrednosti in uporabnosti knjižničnih zbirk.
(2) Metoda prikritega klienta je kvalitativna metoda, pri kateri prosimo posamez
nike, da odigrajo vlogo ocenjevalca (prikritega klienta) in obiščejo posamez
no, do tedaj neznano knjižnico. Prednost te metode je v knjižničarjevi čim
bolj celoviti uporabniški izkušnji. S tem so mišljene vse vrste ocenjevanja,
od neposrednih impresij uporabnikov o razpoložljivosti virov, do ocenjevanja
profesionalnosti knjižničnega osebja ob razgovoru. Izkušnje uporabnikov,
ki igrajo »vloge«, se po vsakem obisku skrbno dokumentirajo in zapisujejo.
Stopnja zadovoljstva s storitvijo se tu ne meri z numeričnimi lestvicami, kot
je v primeru kvantitativne metode LibQUAL+.
(3) Pritožbe uporabnikov sodijo med nepogrešljivo kvalitativno metodo merjenja
zadovoljstva uporabnikov s knjižnico in se najpogosteje izvajajo s spremljanjem zvezka »Knjiga pohval in pritožb«, ki je namenjen temu, da uporabniki
v njem izrazijo svoja občutja glede knjižnice. Ključno pri tem je, da knjižnice
na te pritožbe reagirajo in se iz njih tudi kaj naučijo. Zavedati se moramo, da
običajno večina pritožb uporabnikov sploh nikoli ne pride do knjižničarjev.
V zvezi s pritožbami obstajata dva splošna pristopa:
(3.1) Pristop, v katerem se na pritožbo gleda kot da je le-ta enaka popolnemu neuspehu knjižnice, ki se mu je treba na vsak način izogniti in je
zato potrebno čim hitreje pomiriti uporabnike. Ker se knjižnice tukaj ne
ukvarjajo z vzroki, temveč samo blažijo posledice, se napake (in s tem
pritožbe), lahko ponovijo;
(3.2) Pristop, v katerem pritožbe niso obravnavane kot »nujno zlo«, saj prevladuje mnenje, da je kritika uporabnikov lahko koristna za boljše delovanje knjižnic. V skladu s tem pogledom se pritožbam namenja veliko
pozornost. Sistematično se jih spremlja in tudi ustrezno klasificira.

8 Kvantitativni pristopi k spremljanju zadovoljstva in pričakovanj
uporabnikov knjižničnih storitev
Osnovni in nepogrešljivi kvantitativni metodološki instrument za merjenje zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov so anketni vprašalniki. V zadnjem času se
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je vloga različnih vrst anketiranj v bibliotekarstvu povečala. Seveda pa moramo
vprašalnike smiselno uporabljati.8 Na področju anketiranja ni univerzalnih rešitev, upoštevati moramo množico posameznih dejavnikov. Ne smemo enostavno
spregledati lokalnih posebnosti pri razvoju, zgodovinskih in drugih dejavnikov
posamezne knjižnice ali okolja (Hernon idr., 2015). Anketiranja uporabnikov
zahtevajo določene vire (finančna sredstva, pa tudi čas zaposlenih), zato je bistveno, da so skrbno pripravljena. Morebitne težave lažje odpravljamo, če se že v
izhodišču anketiranja zavedamo morebitnih metodoloških napak, kot so »narekovanje« odgovorov anketirancem, neupravičenost podajanja pozitivnih mnenj
pri posploševanju uporabnikovih ocen, nenatančnost zastavljenih vprašanj itd.
V okviru anketiranj, ki se uporabljajo pri ocenjevanjih kakovosti storitev knjiž
nic, predstavlja trd metodološki oreh merjenje razkorakov med zadovoljstvom
in pričakovanji uporabnikov. V pristopih, še bolj pa v interpretaciji pridobljenih
podatkov, moramo biti zelo skrbni. V okviru kvantitativnih preučevanj s pomočjo
anket moramo nameniti posebno pozornost standardizaciji vprašalnikov. Najvišjo stopnjo standardizacije pri merjenju stopnje zadovoljstva in pričakovanj
uporabnikov knjižničnih storitev sta dosegla dva tipa anket, tj. LibQUAL+9 in
LibSat. Oba pristopa izvirata iz predhodnega merilnega orodja RATER,10 ki se
je uporabljal za preučevanje kakovosti storitvenih dejavnosti nasploh (ne zgolj
specifičnih knjižničnih storitev), pri čemer je bil osredotočen na (1) zanesljivost
izbrane storitve, (2) kompetentnost osebja, (3) otipljivost stvari – urejen prostor,
(4) empatijo do uporabnikov, (5) odgovornost osebja – zavedanje, da uporabniki
potrebujejo pomoč. Iz RATER-ja se je razvilo merilno orodje SERVQUAL11, ki je v
merjenje zadovoljstva uporabnikov vključil tudi merjenje njihovih pričakovanj.
Izhajal je iz predpostavke, da zadovoljstvo uporabnikov sestoji iz razkoraka med
zadovoljstvom s storitvijo, ki jo uporabnik pričakuje in storitvijo, ki jo dejansko dobi. V skladu s tem12 so ga zanimale naslednje vrste diskrepanc (razkorakov): razkorak glede kakovosti storitve, razkorak glede razumevanja storitve,
razkorak glede ciljev storitve, razkorak glede ponudbe storitve, razkorak glede

8

9

10
11
12

Nesmiselno je, da uporabnikom knjižničnih storitev zastavljamo vprašanja o tem, ali so zadovoljni s hitrostjo pridobivanja gradiva, če pa ima knjižnica le pristop do katalogov, nima pa organiziranega tudi prostega dostopa. V tem oziru bi bilo bolj smiselno vprašati, ali so uporabniki
zadovoljni z informacijsko-tehnološko opremljenostjo prostora.
LibQUAL+ je razvilo Združenje raziskovalnih knjižnic (ARL, Association of Research Libraries)
v ZDA, in sicer v sodelovanju z teksaško A&M univerzo (A&M University of Texas) (Association
of Research Libraries, 2011; Killick, Weerden in Weerden, 2014).
Izraz RATER se nanaša na inicialke teh kategorij v angleškem izvirniku, t. j. »Relevance, Assurance, Tangibilies, Emphathy, Responsivness«.
Izraz SERVQUAL je zloženka iz besed Service Quality, tj. »kakovost (storitev) servisa, kakovost
(storitev) organizacije«.
Obstajajo pa tudi merjenja v okviru SERVQUAL, ki vključujejo manjše število razkorakov (Hernon, 1998).
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komunikacije storitve. American Library Association (ALA) je imelo odločilno
vlogo, da sta se iz SERVQUAL-a razvila dve standardizirani orodji merjenja kvalitete storitev knjižnic in zadovoljstva uporabnikov, tj. LibQUAL+ in LibSAT.
(1) LibQUAL+ so prvič preizkusili leta 2000 v nekaterih knjižnicah v ZDA, ki so
bile vključene v Association of Research Libraries (ARL), danes pa je najbolj
splošno razširjeno merilno orodje (Thompson, Cook in Heath, 2000; Killick
idr., 2014). V standardizirano uporabo tega orodja je vključenih 1.300 knjižnic
po vsem svetu. LibQUAL+ se je začel po letu 2008 na široko uporabljati tudi v
Evropi. Njegova raba je rasla tudi zato, ker je bil preveden v vse ključne evropske
jezike. Po študiji, ki jo je opravil Voorbij (2012), in v okviru katere so sodelovale
akademske knjižnice iz kar 23 evropskih držav, je to orodje merjenja zadovoljstva
in pričakovanj uporabnikov v Evropi precej razširjeno. Knjižnice v Evropi, ki uporabljajo ali so že uporabljale LibQUAL+, so pohvalile predvsem njegovo uporabo
na področju primerjalnih analiz (»benchmarking«), zlasti primerjave rezultatov
med univerzami. Voorbijeva študija in tudi številne druge študije so pokazale, da
igra LibQUAL kot metoda ocenjevanja zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov
izredno pomembno vlogo pri oblikovanju dolgoročnih strateških načrtov knjižnic
(Saunders, 2008).
LibQUAL+ vsebuje zbirko vprašanj in orodij za analizo le-teh. Vsebuje 22 vprašanj, ki so razporejena znotraj treh bistvenih segmentov preučevanja zadovoljstva storitev uporabnika: (1) učinek storitve (vključuje znanje osebja in njihove sposobnosti mentorstva), (2) informacijske storitve (vključuje uporabnikove
preference pri uporabi informacij), (3) knjižnično okolje (in tudi simbolni ugled
knjižnice). Kdor izpolnjuje LibQUAL+ obrazec, je soočen s triadnim sistemom
določevanja stopenjskih ocenjevalnih lestvic (ocena 1 do ocena 5): (1) lestvica
sprejemljivosti (v kateri uporabnik numerično opredeli stopnjo kakovosti posamezne knjižnične storitve, ki se mu zdi še sprejemljiva), (2) lestvico pričakovanj (v
kateri uporabnik numerično opredeli stopnjo kakovosti, ki se mu zdi pomembna
in jo torej tudi »zahteva«), (3) lestvico trenutnega stanja (v kateri uporabnik numerično opredeli svojo oceno kakovosti storitve). LibQUAL+ vprašalnik nadalje
skuša določiti nekaj osnovnih demografskih podatkov in zlasti odnos anketiranih
do knjižnice in znanja. Posamezne knjižnice pri aplikaciji LibQUAL-a+ v praksi
dodajajo še nekaj lokalno obarvanih vprašanj. LibQUAL+ ima ne glede na njegovo naravnanost za visokošolske knjižnice tudi modificirane verzije za uporabo v
drugih vrstah knjižnic.
Z orodjem LibQUAL+ zlahka zaznavamo različne trende skozi čas in delamo podrobne analize glede na posamezne demografske skupine. LibQUAL+ se dobro
obnese tudi pri analizi diskrepanc, prav tako omogoča raziskovalcem uporabnikov, da se lahko osredotočijo na aktualne probleme, kar se odrazi v pripravi
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srednjeročnih planov. Iz rezultatov analiz, ki jih opravljamo z LibQUAL+, in ki
vključujejo grafiko z imenom radarski diagram, lahko povzamemo določene širše ugotovitve o kakovosti knjižnice in pričakovanjih knjižničnih uporabnikov,
ki so nam v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju knjižnične dejavnosti. Prednost
tega pristopa je tudi v tem, da lahko z njegovo pomočjo sledimo trendom skozi
čas, in podatke prikazujemo ločeno glede na posamezne segmente uporabniške
populacije.
(2) LibSAT vprašalnik je lahko v veliko pomoč vodstvu knjižnic, če želi izboljšati
kvaliteto knjižničnih storitev. Gre za orodje, ki je podprto s spletom. LibSAT deluje
po sistemu »counting opinion«,13 kar pomeni, da ga izpolnjujejo zainteresirani
uporabniki. To omogoča uporabnikom, da svoja stališča izražajo tudi na temelju
odprtih tipov vprašanj. V LibSAT-u je veliko možnosti grafičnih prikazov (krivulje,
nakazujoči trendi skozi čas, grafi, preglednice), s katerimi skušamo analizirati
odgovore celote ali določene demografske skupine. LibSAT je uporabnikom prijazen, ker zaradi svoje spletne zasnove omogoča, da se uporabnik ob njem zadrži
največ 15 minut. Odgovori »ne« omogočajo napredovanje do hitrega zaključka.
Splet uporabnikom omogoča, da lahko vprašalnik izpolnjujejo kadarkoli. Največ
je koristi LibSAT-a so naslednje (Hernon, Dugan in Matthews, 2014):
–– kontinuirano ukvarjanje z uporabniki in s tem povezana možnost, da se ti
izrečejo o številnih zadevah glede delovanja knjižnic;
–– pomoč uporabnikom storitev pri njihovem ocenjevanju;
–– bolj učinkovita razporeditev virov;
–– izboljševanje ponudbe storitev in zadovoljstva uporabnikov;
–– boljše načrtovanje sprememb in nadzorovanje učinkov;
–– širši prispevek k vzpostavljanju kulture ocenjevanja.
Raziskovalci, ki se ukvarjajo z vprašanjem trženja knjižničnih storitev, ocenjujejo,
da LibSAT predstavlja zelo fleksibilno in odprto orodje za pridobivanje informacij
od njihovih uporabnikov (Hernon idr., 2014). Knjižnice lahko pridobijo vse povratne informacije uporabnikov, pa naj prihajajo preko spleta, telefonskih klicev,
pisem itd. Na temelju LibSAT so se v ZDA oblikovala standardizirana poročila, kot
je na primer Opportunity Index report (Ulwick in Leonard, 2002). Omenjeni indeks
ponuja seznam storitev, ki naj bi iz zornega kota uporabnikov vplivale na to, da

13
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»Counting opinion« v najbolj splošnem pomenu besede pomeni prizadevanje ponudnikov različnih storitev, da na čim bolj izčrpen in učinkovit način pridobijo povratne (kvalitativne in kvantitativne) informacije s strani širokega kroga uporabnikov. V okviru tega pristopa lahko vodstva
knjižnic identificirajo naraščanje števila »zelo zadovoljnih« uporabnikov njihovih storitev, jih
rangirajo in imajo v neki daljši časovni seriji tudi pregled nad njimi. Takšen pristop vodi k bolj
kvalitetnim procesom upravljanja knjižnic. (Nie, 2009)
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se zadovoljstvo uporabnika lahko izboljša. Knjižnice zaprosijo uporabnike, da
označijo stopnjo zadovoljstva z neko storitvijo in njeno ustreznost. Podatki, ki se
nanašajo na pomembnost in zadovoljstvo, omogočajo zasnovo zelo dinamičnega
indeksa, ki je uporaben za knjižnice, ker spremlja zahteve uporabnikov z vidika
celotne institucije kot tudi posameznega problema. Na primer, preko Opportunity
Index report pridemo do informacije, da bi razširitev parkirišča in čas trajanja
parkiranja zelo vplivalo na dvig zadovoljstva, četudi je knjižnica v realnosti zelo
omejena pri izboljševanju vseh storitev, ki jih ponuja.
V zaključku tega kratkega pregleda osnovnih metodologij spremljanja zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov knjižničnih storitev je potrebno poudariti, da
nam podatki, pridobljeni z eno ali drugo metodologijo, sami po sebi še ne dajo
zadostne slike o kvaliteti storitev, ki jih opravlja neka javna knjižnica. Nobena
vrsta podatkov ni popolna. Kvaliteta izmerjenih podatkov in numeričnih meritev
je odvisna od uspešnosti rešitve zastavljenega problema.

9 Zaključek
V prispevku smo se ukvarjali s splošnimi problemi, ki se pojavljajo pri spremljanju zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov knjižničnih storitev. V prvih dveh
osrednjih poglavjih smo več pozornosti namenili vprašanju načina izražanja
potreb uporabnikov visokošolskih knjižničnih storitev in doseganju njihovega
zadovoljstva z opravljeno storitvijo. Zlasti visokošolske knjižnice se danes nahajajo pred izzivom, kako v skladu z izredno hitrimi spremembami na področju
informatizacije in digitalizacije poskrbeti za zadovoljstvo njihovih uporabnikov.
Razvoj in uporaba novih tehnologij v teh knjižnicah danes do te mere spreminja
odnos med ponudniki in uporabniki storitev, da vsak zaostanek lahko postavi
visokošolske knjižnice na rob družbenega dogajanja. Te knjižnice namreč danes
še zdaleč nimajo več monopolnega položaja, saj morajo neprestano tekmovati z
novimi ponudniki informacij, kot so npr. različne spletne založbe, dokumentacijski centri itd. Uporabniki storitev so vedno bolj neizprosni, vsako vztrajanje
na zastarelih in že zdavnaj preživetih pristopih zelo hitro »kaznujejo«. Storitve
iščejo pri boljšem ponudniku, pri čemer jih morebitne težave, s katerimi se danes
srečujejo knjižnice, največkrat niti ne zanimajo preveč. Na to dimenzijo tekmovalnosti in konkurenčnosti, ki sili vse javne, ne samo visokošolske knjižnice, da
se v njihovih strategijah vodenja in načrtovanja prihodnjega razvoja čim bolj
prilagajajo novim (tržnim) razmeram, smo skušali še posebej opozoriti.
Potrebe uporabnikov visokošolskih knjižnic se zelo hitro spreminjajo. Za to obstajata zlasti dva razloga. Prvi razlog je digitalizacija in informatizacija, drugi razlog
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je povečan pritisk družbe po vrednotenju učinkovitega in kakovostnega opravljanja vseh visokošolskih dejavnosti. Ocenjujemo, da se bo vloga obeh dejavnikov
v bližnji prihodnosti samo še stopnjevala. Prav tako se bo v skladu s splošnimi
trendi na področju ocenjevanja javnih institucij povečevala vloga eksternih ocenjevalcev, med drugim tudi uporabnikov knjižničnih storitev.
V osrednjem delu prispevka smo predstavili nekatere koncepte in kategorije, ki so
se v bibliotekarstvu uveljavili pod vplivom tržnih raziskav. Ker gre pri vprašanju
potreb uporabnikov knjižničnih storitev, njihovih pričakovanj in zadovoljstva
za splošni problem vseh javnih knjižnic, nismo ločeno obravnavali tematike visokošolskih knjižnic. K razumevanju potreb in pričakovanj uporabnikov knjiž
ničnih storitev so veliko prispevali koncepti, ki so se razvili v okviru klasičnih
družboslovnih in humanističnih ved (psihologije, ekonomije, sociologije itd.). To
dokazuje, da se bibliotekarska veda razvija na presečišču različnih disciplin. Je
interdisciplinarno usmerjena veda. V okviru predstavitve problema zadovoljstva
in pričakovanja uporabnikov knjižničnih storitev nas je posebej zanimal Kanov
model in znotraj tega predvsem razlikovanje med samoumevnimi, običajnimi in
nadstandardnimi pričakovanji uporabnikov knjižničnih storitev.
V zadnjih treh poglavjih prispevka smo na kratko prikazali osnovne metodologije spremljanja ter tehnike merjenja zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov
knjižničnih storitev. V skladu z današnjim trendom razvoja teh metodologij,
ki so predpogoj za to, da v praksi sploh zmoremo zaznati in analizirati potrebe
uporabnikov knjižničnih storitev, smo največ prostora namenili metodi tehniki
LibQUAL+, ki so jo prvič preizkusili leta 2000 v nekaterih knjižnicah v ZDA, danes pa jo praktično uporabljajo, ponekod nekoliko prilagojeno, v knjižnicah po
vsem svetu.
Prihodnji razvoj informacijskih tehnologij bo ponudil visokošolskim knjižnicam
vedno več možnosti, kako čim bolj kvalitetno ponujati svoje storitve študentom,
profesorjem in raziskovalcem. Hkrati pa bo ta izredno hiter razvoj na področju
novih informacijskih tehnologij odpiral tudi vedno več dilem, kako najti ustrezno
ravnovesje med temeljnim poslanstvom teh knjižnic in spreminjajočimi potrebami njenih uporabnikov, ki jih bo v veliki meri narekoval ravno ta razvoj novih
informacijskih tehnologij. Pričakovati je, da se bodo te spremembe dogajale zelo
hitro, zato bo potrebno tudi v prihodnje veliko raziskovalne pozornosti nameniti
vprašanjem, ki smo se jih na bolj splošen in opisen način lotili tudi v pričujočem
prispevku.
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