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Izvleček
Prispevek predstavlja statistične meritve dejavnosti knjižnic v Sloveniji ter orodja, namenjena
ugotavljanju razvitosti in uspešnosti knjižnic. Center za razvoj knjižnic, Narodna in univerzitetna
knjižnica, je portal BibSiSt začel razvijati leta 2005. Modul statističnih meritev omogoča inter
aktivni vnos podatkov o delu knjižnic ter prikaz podatkov, definicij in metodoloških pojasnil,
potrebnih za njihovo interpretacijo. Leta 2012 je bil razvit nov modul: kazalci, v okviru katerega
je mogoče na osnovi izbranih kazalcev na preprost način ugotavljati uspešnost knjižnic. Izbor
kazalcev je bil narejen na osnovi standarda ISO 11620 ob upoštevanju v Sloveniji uveljavljenih
naborov kazalcev in podobnih tujih projektov. Odločilna za izbor kazalca je bila kvaliteta zbranih
podatkov. Poleg izračunavanja kazalcev, ki kažejo učinkovitost knjižnic, je bila na osnovi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe razvita metodologija meritev in
oblikovanja mnenj o razvitosti knjižnic, kot tudi modul za merjenje razvitosti knjižnic. Modul
omogoča interaktivno zbiranje podatkov, izdelavo mnenj, v okviru administratorskega vmesni
ka pa evidenco poročevalskih enot in spremljanje meritev.
Ključne besede: knjižnična statistika, kazalci uspešnosti knjižnic, merjenje uspešnosti knjižnic
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Abstract
Statistical measurements of Slovenian libraries' activities and the tools for measuring library
development and effectiveness are presented. The Library System Development Centre at the
National and University Library started to develop the BibSiSt portal in 2005. The module ena
bles interactive entry of data on libraries’ activities as well as data presentation, giving definitions
and methodological explanations required to make proper interpretation of statistical data. In
2012, a new statistical module for indicators was released, facilitating simple measurement of
library effectiveness on the basis of selected performance indicators. The selection of indicators
was based on the ISO 11620 standard and on the generally accepted performance indicators
in Slovenia as well as on related international projects. The main criterion for the selection of
indicators was the quality of the obtained statistical data. On the basis of the Minimum Stand
ard Guidelines for Public Library Service in Slovenia a methodology for libraries' measurement
and formulation of opinions issued by the Library System Development Centre was developed
followed by the module for measuring library development and progress. The module enables
interactive data gathering and formulation of opinions. The administrator interface allows to
maintain a directory of statistical units and to monitor statistical measurements.
Keywords: library statistics, library indicators, library effectiveness

1

Spremljanje delovanja slovenskih knjižnic in merjenje njihove
uspešnosti

Racionalno upravljanje knjižnice temelji na eksaktnih podatkih o virih, s katerimi raz
polaga knjižnica, in storitvah, ki jih izvaja. Izračunavanj učinkovitosti delovanja knjiž
nice, ugotavljanje razvoja in doseganja strateških ciljev si ni mogoče zamisliti brez na
tančnih statističnih podatkov. Na njih temeljijo poročila in informacije o poslovanju
knjižnice, finančne ocene in zahteve, poslovne odločitve upravljavcev in strateški načr
ti. Z njimi se spremljajo rezultati dela, ki so osnova za uvajanje novosti v delovnem pro
cesu, za načrtovanje, uvajanje izboljšav in informiranje financerjev o porabi sredstev.
Omogočajo primerjave med podobnimi organizacijami, doseganje strokovnih stan
dardov, ugotavljanje trendov razvoja in promocijo dejavnosti knjižnic. Financerjem in
drugim deležnikom omogočajo spremljanje področja in oblikovanje politike razvoja
ter jim dajejo argumente o pomenu knjižničnih storitev za uporabnike in družbo.
Na državni ravni meritve dejavnosti splošnih, visokošolskih, specialnih in nacionalne
knjižnice izvaja Center za razvoj knjižnic (CeZaR), NUK, medtem ko SURS praviloma
vsako tretje leto izvede meritve šolskih knjižnic. Poleg tega CeZaR vsako tretje leto
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izvede meritve razvitosti knjižnic. Raziskavi se razlikujeta tako po številu poročevalskih
enot kot po vsebini podatkov.
Za vodenje letnih statističnih raziskav je CeZaR v sodelovanju z zunanjimi sodelavci
(Društvo Piff ) razvil poseben programski paket BibSiSt-online (Slika 1, http://bibsist.
nuk.uni-lj.si/ - Poimenovanje je akronim besed biblioteka-Slovenija-statistika.), v okvi
ru katerega vodi seznam poročevalskih enot (knjižnic), izvaja meritve ter objavlja zbra
ne podatke in analize. Naknadno sta bila razvita še dva modula: kazalci uspešnosti
knjižnic ter meritve razvitosti knjižnic vključno z izdelavo mnenj o razvitosti knjižnic.
V nadaljevanju bodo predstavljene metodologije in orodja, ki jih je razvil CeZaR za
letno statistično spremljanje dejavnosti knjižnic, za izračunavanje kazalcev uspešnosti
knjižnic ter za meritve razvitosti knjižnic, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno
službo.

2

BibSiSt: statistične meritve dejavnosti knjižnic

CeZaR izvaja redne letne statistične meritve za splošne, visokošolske in specialne
knjižnice ter za nacionalno knjižnico. Število knjižnic, to je poročevalskih enot, se v
zadnjih letih giblje okrog 280. Spremljajo se vse knjižnice ne glede na to, ali so javne
ali v zasebni lasti. Meritve dejavnosti šolskih knjižnic izvaja Statistični urad Republike
Slovenije (v nadaljevanju SURS) praviloma vsaka tri leta, pri čemer se o vsebini vpra
šalnika usklajuje s CeZaR-jem. CeZaR upošteva navodila SURS-a tudi pri oblikovanju
vprašalnikov za druge vrste knjižnic, pri metodologiji meritev ter pri izboru količin, ki
jih spremlja. Predvsem izbor zadnjih je usklajen z zahtevami Eurostata na področju
človeških virov in financ. SURS podatke, ki jih zbere CeZaR, prevzame za nacionalno
statistiko in tendenca je, da bi NUK prevzela vodenje celotne resorne statistike za po
dročje knjižničarstva.

61

E. Kodrič-Dačić: Measuring, Monitoring, Evaluating Slovenian Libraries: BibSiSt and e-Razvid, 59–76
Library, 58 (2014) 3

Slika 1: BibSiSt - online: vstopna stran

Razvoj interaktivnega sistema se je začel leta 2005, ko je bila izdelana in testirana pro
gramska oprema za meritve dejavnosti visokošolskih knjižnic. Prve meritve so bile iz
vedene leta 2006, v naslednjih dveh letih pa so bile v sistem računalniško podprtih
meritev vključene še splošne in specialne knjižnice. Nov način zbiranja podatkov ni
pomenil le preprostega prenosa analognih vprašalnikov v elektronsko obliko. CeZaR
je obenem poskrbel za večjo usklajenost med vprašalniki za različne vrste knjižnic, kar
je pomenilo predvsem krčenje vprašalnika za splošne knjižnice. Letni načrt statističnih
raziskovanj, ki ga je v zadnjem desetletju vzpostavil CeZaR, je v osnovi ostal nespre
menjen. Povečala se je hitrost zbiranja in objavljanja podatkov, predvsem pa je v av
tomatiziranem sistemu odpravljena možnost napak pri vnosu in obdelavi posameznih
vrednosti.
Statistične meritve se izvajajo po utečeni časovni shemi. Januarja vsako leto so na sple
tni strani BibSiSt objavljeni vprašalniki za preteklo, to je poročevalsko leto v PDF for
matu. Tako imajo knjižnice dovolj časa, da zberejo podatke in se pripravijo na meritve
v prvi polovici marca.1 Takrat so vprašalniki za vse vrste knjižnic dva tedna na voljo
za vnos podatkov. Ta je mogoč le z geslom, ki ga knjižnicam pred meritvami dodeli
CeZaR. Da bi bili podatki čim bolj kakovostni, CeZaR pred začetkom meritev organizi
ra seminar za vse udeležence meritev. Na njem svetovalci centra predstavijo novosti,
opozorijo na posebnosti in poskušajo razrešiti dileme, v katerih so se znašli knjižničarji
ob izpolnjevanju vprašalnikov. Poročevalskim enotam olajšujejo delo tudi definicije
1
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merjenih količin, ki so neposredno dostopne v vprašalniku (Slika 2), algoritmi za zaje
manje posameznih količin iz baze COBIB (Cooperative online bibliographic data base)
ter obsežen seznam elektronskih virov, kjer lahko s preprostim klikom označijo naslo
ve, ki jih knjižnica prejema.

Slika 2: Statistični vprašalnik

V času meritev je med 8. uro in 14. uro knjižnicam zagotovljena pomoč, tako glede
vsebinskih problemov kot glede morebitnih težav z vnosom podatkov oziroma dosto
panjem do vprašalnika. Zadnje so po začetnih problemih praktično odpravljene. Po
preteku zaključka meritev lahko poročevalske enote vnašajo in spreminjajo podatke le
še na posebno zahtevo s posredovanjem svetovalcev. Dopolnil vprašalnikov je veliko,
saj svetovalci med meritvami in po njih preverjajo vnose in knjižnice opozarjajo na
nedoslednosti oziroma napake. Kljub elektronskemu vnosu podatkov morajo knjižni
ce izpolnjene vprašalnike poslati NUK-u tudi v tiskani obliki; predvsem zaradi podpisa
odgovorne osebe, ki mora jamčiti za verodostojnost podatkov.
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Slika 3: Excelove tabele z rezultati meritev
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Meritve se navadno zavlečejo v maj, vendar so že junija statistični podatki za pretek
lo leto objavljeni na spletu. Na spletu so objavljene tako rekoč vse merjene količine
v obliki Excelovih tabel (Slika 3), ki vsem zainteresiranim omogočajo manipulacijo s
podatki. Čeprav je to v nasprotju z načeli nacionalne statistike, se podatki objavljajo
po poročevalskih enotah, saj gre pri veliki večini poročevalskih enot za javne knjižnice.
Kljub temu se knjižnice pritožujejo in pritiski za objavo podatkov v agregirani obliki
so bolj ali manj vedno navzoči. V naslednjih mesecih sledi izdelava analiz. Vsako leto
CeZaR izda tri zvezke Slovenskih knjižnic v številkah s podatki o splošnih, specialnih in
visokošolskih knjižnicah. Tiskano izdajo teh zvezkov prejmejo ustanovitelji in financerji
knjižnic, vsem drugim pa so zvezki dostopni v elektronski izdaji na spletni strani.2 Kra
tek pregled glavnih podatkov o knjižničnem sistemu Slovenije je predstavljen v obliki
pregledne tabele.3 Pri teh izračunih je treba podatke inputirati, saj vse knjižnice le red
ko v celoti posredujejo podatke. Enaka metoda je uporabljena pri izračunu kazalcev.4

Slika 4: Kazalci uspešnosti splošnih knjižnic5

Statistične analize, kazalci in poročila so praviloma dokončani in objavljeni septembra.
V preostalih mesecih do konca leta svetovalci dopolnjujejo vprašalnike za prihodnje
meritve. To so predvsem odločitve o vključevanju novih merjenih količin, dopolnitve
metodologije meritev oziroma dopolnitve definicij merjenih količin. Pri tem CeZaR po
potrebi sodeluje s predstavniki knjižnic. Pred novimi meritvami so pregledani in do
polnjeni še seznam elektronskih virov, ki jih naročajo knjižnice,6 ter iskalni parametri in
algoritmi, s katerimi knjižnice zajemajo podatke iz baze COBIB.
2
3
4
5
6

Dostopno na spletni strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/analize/index.php
Dostopno na spletni strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/analize/nakratko.php
Dostopno na spletni strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/index.php
Dostopno na spletni strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_spl.php
Dostopno na spletni strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/vprasalnik/index.php
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Rezultati oziroma povzetki statističnih meritev so bili sprva objavljeni v obliki prispev
kov v reviji Knjižnica, v Obvestilih republiške matične službe ter v obsežnejših letnih po
ročilih o delu posameznih vrst knjižnic. Od leta 2000 letna poročila o delu splošnih, vi
sokošolskih in specialnih knjižnic tekoče izhajajo v zbirki Slovenske knjižnice v številkah,
v kateri je izšlo že 50 zvezkov.7
Osnovni agregatni podatki o knjižničnem sistemu v določenem letu so objavljeni v
obliki tabele v samostojnih zgibankah in na spletni strani BibSiSt.8

3

Ugotavljanje in spremljanje razvitosti knjižnic: kazalci u
 spešnosti
knjižnic in primerjalno vrednotenje

Številni in kakovostni kvantitativni podatki o delu slovenskih knjižnic, ki jih NUK vsako
leto pridobi s statističnimi meritvami, so dobra osnova za ugotavljanje uspešnosti knji
žničnega sistema, a za vrednotenje dejavnosti knjižnic so potrebne posebne metode.
Statistični podatki sami po sebi so brez dobrega poznavanja delovanja celotnega sis
tema lahko zavajajoči in sklepanje o razvitosti na osnovi preprostih aritmetičnih per
mutacij statističnih podatkov tudi na področju knjižničarstva hitro odseva pregovorno
(ne)usklajenost statistike s konkretnimi razmerami. Tako na primer kazalci o delu splo
šnih knjižnic, ki so izračunani na osnovi podatkov 58 osrednjih knjižnic, sicer dajejo
ugodno sliko, nič pa ne povedo o resnični razvitosti mreže in posameznih krajevnih
knjižnic v njej ali o enakomerni dostopnosti knjižničnih storitev vsem prebivalcem.
Korak v smeri ugotavljanja resnične razvitosti knjižnic ter primerjalnega vrednotenja
njihove dejavnosti in virov predstavljajo modul za izračun kazalcev uspešnosti knjižnic
in meritve razvitosti knjižnic.

3.1 BibSiSt: kazalci uspešnosti knjižnic
Redno zbiranje statističnih podatkov o slovenskih knjižnicah omogoča, da se lahko me
ritve razvitosti knjižnic kadarkoli dopolni, saj je na osnovi že zbranih podatkov mogoče
pridobiti veliko kvantitativnih kazalcev, potrebnih za celostno analizo sistema. Od leta
2013 je na portalu BibSiSt dostopno preprosto orodje za izračun in prikaz kazalcev us
pešnosti knjižnic (Slika 4). V ozadju skriva natančno metodologijo izbora in izračunava
nja kazalcev ter večdesetletne napore z zbiranjem statističnih podatkov, vključno z iz
obraževanjem in ozaveščanjem knjižničarjev o pomenu zbiranja statističnih podatkov.
7
8
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Kazalci za splošne in visokošolske knjižnice se izračunavajo že več kot dve desetletji,9
vendar sumarni prikazi za celoten sistem dajejo le okvirno sliko trendov knjižničnega
sistema. V želji, da bi lažje izračunavali in prikazovali trende ter primerjali razvitost istovr
stnih knjižnic, je CeZaR leta 2012 izdelal metodologijo ugotavljanja uspešnosti knjižnic,
ki je utemeljena na kvantitativnih statističnih podatkih.10 Pri izboru kazalcev se opira na
mednarodne standarde o uspešnosti knjižnic (Informatika in dokumentacija – Kazalci
uspešnosti knjižnic ISO 11620:2008 in Kazalci uspešnosti nacionalnih knjižnic ISO/TR
2811:2009), upoštevani so že uveljavljeni izbori kazalcev (pregledna tabela Slovenske
knjižnice na kratko, Slovenske knjižnice v številkah), nabor kazalcev za meritve razvitosti,
ki izhajajo iz zahtev Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
nabor kazalcev, ki jih vsak za svoje področje prinašajo standardi za visokošolske in splo
šne knjižnice, pri kazalcih za nacionalne knjižnice je upoštevan nabor kazalcev iz poroči
la Narodne in univerzitetne knjižnice. Od tujih sistemov spremljanja uspešnosti knjižnic
so bili upoštevani kazalci, ki jih izračunavata Bix Index in projekt Tibidabo. Prav tako je
bil upoštevan nabor kazalcev, ki so bili pripravljeni v CeZaR-ju kot delovno gradivo za
Pravilnik o merjenju uspešnosti splošnih knjižnic ter strateške usmeritve, ki so določene v
nacionalnih programih, strokovnih smernicah in strateških dokumentih.
Izbor kazalcev je omejen z naborom količin, potrebnih za njihov izračun, ki jih NUK
spremlja s statističnimi meritvami. Drugo omejitev pri izboru je predstavljala kvaliteta
zbranih podatkov. Pri spremljanju statističnih podatkov v zadnjih letih se pokaže, da
knjižnice ne posredujejo točnih podatkov o potencialnih uporabnikih, o finančnem
poslovanju ter o virih in dejavnosti knjižnic v elektronskem okolju.
V celoti je mogoče primerjati knjižnice s 38 kazalniki, ki so izračunani na osnovi
33 vrednosti. Po vzorcu standarda ISO 11620 so razdeljeni v štiri skupine (viri, dostop in
infrastruktura; uporaba; učinkovitost; potenciali in razvoj), vsak od njih pa je podrobno
določen z imenom, opisom, formulo izračuna, namenom izračunavanja kazalca ter z
interpretacijo vrednosti kazalca.
Kazalce je mogoče izračunati in prikazati sumarno za cel sistem, po vrstah knjižnic
(splošne, visokošolske, specialne, nacionalna knjižnica) in za vsako knjižnico posebej
(Slika 5). Za splošne knjižnice je mogoč še izračun po območjih in po skupinah po
tencialnih uporabnikov (do 15.000, 15.001–20.000, 20.001–25.000, 25.001–50.000,
50.001–100.000, nad 100.000) ter za visokošolske knjižnice po univerzah.
9
10

Glej Slovenske knjižnice v številkah. Dostopno na spletni strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php.
Pri izdelavi modula so sodelovali sodelavci Centra za razvoj knjižnic (Eva Kodrič-Dačić, Damjana Tizaj
Marc, Stanislav Bahor, Gorazd Vodeb in Milena Bon) ter Službe za knjižnično informatiko (Bakir Toskič),
projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo.
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Slika 5: Izračun kazalcev za splošne knjižnice 2011 in 2012

3.2 Meritve razvitosti knjižnic: primer primerjalnega vrednotenja
Aktualna zakonodaja za javne knjižnice predpisuje postopek ugotavljanja razvitosti,
s čimer naj bi zagotovili njihov trajen razvoj. Leta 2001 sprejeti Zakon o knjižničarstvu
je predpisal, da mora NUK statistično spremljati dejavnost knjižnic in voditi razvid
knjižnic, v katerega so vpisane knjižnice, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, potrebne
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Trajen razvoj knjižnic naj bi zago
tavljali in usmerjali še standardi in strokovna priporočila za posamezne vrste knjižnic.
Ministrstva, pristojna za splošne, šolske in visokošolske knjižnice, naj bi na njihovi
osnovi izdala normative za načrtovanje razvoja knjižnic v srednjeročnem obdobju, nji
hova realizacija pa naj bi bila konkretizirana v triletnih razvojnih načrtih knjižnic. Ker
Zakon namenja posebno skrb splošnim knjižnicam, poleg že omenjenih nalog določa
tudi, da se morajo minimalni pogoji vsaka tri leta usklajevati z na novo doseženim
povprečjem. Prav tako je posebej predpisan pravilnik o merilih, po katerih so splošne
knjižnice dolžne meriti svoje delovanje.
Gledano z današnjega stališča odseva ta kompleksni sistem spremljanja in vrednote
nja knjižnic optimizem in trend vsesplošne rasti z začetka preteklega desetletja, saj je
zakonodajalec očitno predpostavljal pozitivne trende razvoja.11

11
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e-Razvid vpisane le splošne knjižnice in specialne knjižnice s področja kulture.
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3.2.1 e-Razvid
Vpis knjižnice v razvid knjižnic (e-Razvid,12 glej Sliko 6), ki naj bi zaključil proces merje
nja razvitosti knjižnice, je mogoč šele po dolgem in zapletenem postopku, ki je pred
pisan v dveh podzakonskih aktih.13 Vanj so lahko vključene le knjižnice, ki opravlja
jo javno službo in ki naj bi izpolnjevale minimalne pogoje za njeno izvajanje – ti so
podrobno določeni v Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe. Vpis je mogoč na podlagi odločbe o razvitosti, ki jo knjižnici izda pristojno mini
strstvo. Podlaga za izdajo te odločbe pa je mnenje, ki ga pristojnemu ministrstvu vsaka
tri leta poda nacionalna knjižnica.

Slika 6: Vpis knjižnice v e-Razvid

3.2.2 Meritve razvitosti knjižnic
V podatkovno bazo so vpisane knjižnice, ki imajo status samostojne pravne osebe, ne
samostojne knjižnice, ki delujejo v okviru drugih javnih zavodov, ter krajevne knjižnice
in bibliobusi. Zato meritve razvitosti knjižnic, s katerimi nacionalna knjižnica ugotavlja
izpolnjevanje pogojev za vpis v razvid, v primerjavi s statističnimi meritvami podrob
neje kažejo stanje knjižničnega sistema, predvsem pa razvitost mreže splošnih knji
žnic. Bistvena razlika se pokaže prav pri tej vrsti knjižnic, saj kot poročevalske enote
12
13

Dostopno na spletni strani: http://razvid.nuk.uni-lj.si/index.php
Glej Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Uradni list Republike Slovenije
73, (2003) in Pravilnik o razvidu knjižnic, Uradni list Republike Slovenije 105, (2003).
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nastopajo vsi elementi knjižnične mreže (osrednja območna knjižnica, osrednja knji
žnica, krajevne knjižnice, postajališča premičnih zbirk in bibliobusi).
V Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe so bili za vse
vrste knjižnic na referenčnih področjih določeni benčmarki. Gre za štiri z Zakonom
predpisana področja, ki obsegajo knjižnično gradivo, strokovne delavce, prostor in
opremo ter organizacijo knjižnične dejavnosti. Število kazalcev in kazalnikov za po
samezno področje je odvisno od vrste knjižnic (teh je kar 11: osrednje območne knji
žnice, osrednje splošne knjižnice, krajevne knjižnice, bibliobusi, postajališča premičnih
zbirk, visokošolske knjižnice, univerzitetne knjižnice, nacionalna knjižnica, šolske knji
žnice, specialne knjižnice, osrednji specializirani informacijski centri).
Vrednosti posameznih kazalcev, ki so predpisane v Pravilniku, so bile izračunane po
metodologiji, ki jo je predpisal Zakon. Tako so bile kot minimalni pogoji za splošne knji
žnice določene povprečne vrednosti količin, ki so jih te knjižnice dosegale leta 2000.
Na podoben način so bile izračunane tudi minimalne vrednosti za druge vrste knjižnic.
Za primer so navedeni benčmarki za osrednje splošne knjižnice: določenih je kar
28 kazalcev in kazalnikov ter njihovih vrednosti: 1 s področja organiziranosti dejavno
sti, 17 s področja knjižničnih zbirk, 6 za zaposlene in 4 za prostore in opremo. Posame
zni kazalci so sestavljeni iz več elementov, tako da se v celoti ugotavlja izpolnjevanje
60 različnih pogojev:
Organiziranost
1. Izvajanje z zakonom predpisanih osnovnih nalog (vrednost: 20 temeljnih nalog, ki
so določene z Zakonom o knjižničarstvu,)14
Gradivo
Obseg gradiva
1. Št. enot knjižničnega gradiva na prebivalca (vrednost: 3,7 enote na prebivalca),
2. št. enot neknjižnega gradiva na prebivalca (vrednost: 0,3 enote na prebivalca),
3. št. enot gradiva v jeziku pripadnika narodnih skupnosti na pripadnika narodne
skupnosti (vrednost: 3,7 enote na pripadnika narodnosti),
4. dostop do gradiva v jeziku manjšinskih etničnih skupin,
5. dostop do elektronskih virov,
14
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To so naloge, ki jih v 2. členu predpisuje Zakon o knjižničarstvu, ter posebne naloge splošnih knjižnic,
ki jih predpisuje 16. člen: zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, izdelovanje knjižničnih
katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov in tako dalje.
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6. št. enot prirasta knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev (vrednost: 200 enot na
1000 prebivalcev),
7. št. enot prirasta neknjižnega gradiva na prebivalca (vrednost: 22 enot na 1000 pre
bivalcev),
8. št. naslovov tekoče naročenih serijskih publikacij (vrednost: najmanj 40 naslovov),
9. št. enot prirasta knjižničnega gradiva na 1000 pripadnikov narodnosti (vrednost:
220 enot na 1000 pripadnikov narodnosti).
Izbor gradiva
1. Prirast: razmerje med št. naslovov strokovnega in leposlovnega gradiva (vrednost:
60 % strokovnega gradiva : 40 % leposlovnega gradiva),
2. prirast: razmerje med št. naslovov knjižničnega gradiva za otroke/mladino in vsemi
naslovi (vrednost: 30 % gradiva za otroke in mladino : 60 % za druge),
3. prezenčna izposoja (vrednost: 0–10 % celotne zbirke),
4. zbiranje publikacij in informacij javnega značaja,
5. dostop do elektronskih publikacij javnih oblasti.
Ureditev gradiva
1. gradivo v prostem pristopu, urejeno po UDK (vrednost: 75 % zbirke),
2. delež gradiva, vključen v računalniški katalog (vrednost: 100 % gradiva),
3. drugi dejavniki ureditve gradiva (vrednost: 6 predpisanih pogojev).
Strokovni delavci
1. Štev. strokovnih delavcev na 1000 prebivalcev (vrednost: 0,32 delavca na 1000 pre
bivalcev v knjižnicah z do vključno 3 krajevnimi knjižnicami oziroma 0,37 delavca na
1000 prebivalcev v knjižnicah s 4 ali več krajevnimi knjižnicami),
2. štev. strokovnih delavcev za izvajanje nalog iz 16. člena (vrednost: 0,32 delavca na
nalogo),
3. štev. delavcev za izvajanje domoznanske dejavnosti (vrednost: 1 delavec na prirast
5000 enot domoznanskega gradiva na leto),
4. štev. delavcev z aktivnim znanjem jezika narodnih skupnosti (vrednost: 2 delavca),
5. štev. delavcev z opravljenim strokovnim izpitom (vrednost: vsi strokovni delavci
imajo opravljen strokovni izpit),
6. ustrezna izobrazba direktorja (vrednost: visokošolska oziroma univerzitetna stopnja
izobrazbe in strokovni izpit).
Prostor in oprema
1. Površina knjižnice na 10.000 prebivalcev (vrednost: 300 m2 na 10.000 prebivalcev),
2. število čitalniških mest na 1000 prebivalcev (vrednost: 2 čitalniški mesti na 1000 pre
bivalcev),
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3. število računalniških delovnih mest za uporabnike (vrednost: 0,25 računalniškega
delovnega mesta za uporabnike na 1000 prebivalcev),
4. strojna oprema (vrednost: 9 predpisanih enot strojne opreme).
Glede na izpolnjevanje predpisanih minimalnih pogojev so knjižnice uvrščene med
razvite, srednje razvite in nerazvite. Pri razvrščanju navedeni kazalci oziroma kazalniki
niso vedno enakovredni. Medtem ko morajo razvite knjižnice dosegati vse predpisane
minimalne vrednosti, zadošča za srednje razvite le izpolnjevanje 50 odstotkov prepisa
nih pogojev, ki se nanašajo na obseg in izbor strokovno urejenega gradiva in ustrezno
usposobljene strokovne delavce. Kot nerazvite so označene vse knjižnice, ki ne dose
gajo niti 50 odstotkov teh vrednosti.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev naj bi za vse vrste knjižnic izvajali vsaka tri leta. Za
vsake meritve razvitosti splošnih knjižnic naj bi na osnovi doseženega stanja izračunali
tudi nove vrednosti benčmarkov.
Zakonski predpisi žal ne predvidevajo ukrepov za knjižnice oziroma njihove ustanovi
telje, ki so ocenjene za nerazvite. Izjema so le splošne knjižnice, ki morajo trajno izpol
njevati pogoje in pri katerih je Ministrstvo za kulturo po zakonu zavezano, da v prime
ru neizpolnjevanja obvesti ustanovitelja, knjižnico pa pozove, da pripravi načrt, kako
v doglednem roku izpolniti pogoje. Tako si je spremljanje razvitosti knjižnic v teoriji
predstavljal zakonodajalec. V praksi pa se je izkazalo, da je tak sistem preveč zahteven,
obremenjujoč in drag. Že število predpisanih pogojev (v opisanem primeru osrednje
knjižnice kar 60) poraja dvom, da bi knjižnice lahko izpolnjevale prav vse od njih.

Slika 7: Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe: vprašalnik
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3.2.3 Mnenja o razvitosti knjižnic
Na osnovi pridobljenih podatkov in predpisane metodologije so bili izračunani kazal
niki in oblikovana mnenja o razvitosti.
Meritve o izpolnjevanju minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot
javne službe je CeZaR poskušal izvajati skladno z zakonskimi določbami. V letih 2005
(Slika 7), 2006, 2009 in 2012 so bile izvedene meritve za leto 2002, 2005, 2008 in 2011.
Le za leto 2002 so bila izdana mnenja za celoten knjižnični sistem, medtem ko so bile
za leta 2005, 2008 meritve izvedene le za knjižnice, ki so v pristojnosti Ministrstva za
kulturo (torej za splošne in specialne knjižnice s področja kulture, ne pa za NUK), za
leto 2011 pa le še za splošne knjižnice.
CeZaR je po meritvah za leto 2002 izdal 1294 mnenj o razvitosti. Glede na predpisano
metodologijo je bilo nemogoče pričakovati, da bodo knjižnice v celoti izpolnjevale
pogoje in rezultati so bili v resnici vse prej kot spodbudni. Nobena od šolskih knjižnic
se ni uvrstila med razvite, nerazvitih je bilo kar 9 odstotokov (39) od 446 osnovnošol
skih knjižnic in 8 odstotkov (10) od 125 srednješolskih knjižnic . Med 56 visokošolskimi
knjižnicami je bila 1 razvita in dve nerazviti, preostale pa srednje razvite, med 105 spe
cialnimi knjižnicami ni bilo nobene razvite, kar 20 odstotkov (21) pa je bilo nerazvitih.
Prve meritve so bile izvedene še na klasičen način, leta 2009 pa so knjižnice vprašalni
ke že izpolnjevale prek spleta. Tako kot pri statističnih meritvah je tudi te vprašalnike
oblikoval CeZaR ob programski podpori Društva Piff.
Ob meritvah za leto 2011 je bilo za splošne knjižnice izdelanih več kot 400 mnenj. Pre
gledna tabela, s katero je bila v odločbi Ministrstva za kulturo o razvitosti seznanjena
vsaka knjižnica, je jasno kazala na pomanjkljivosti (glej Sliko 8). Programsko opremo je
leta 2013 razvila Služba za knjižnično informatiko, NUK.
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Število prebivalcev na območju
knjižnice:
Pogoj

Minimalna vrednost

23.185
Kazalnik Doseganje
2005
pogoja

Dejavnosti iz 2. člena ZKnj-1

opravlja vse dejavnosti (10)

10

100%

Dejavnosti iz 16. člena ZKnj-1

opravlja vse dejavnosti (6)

6

100%

Knjižnično gradivo

3,7 enote na prebivalca

5,09

100%

Neknjižno gradivo

I. ORGANIZIRANOST

100%
0,3 enote na prebivalca

0,16

52%

Gradivo v jeziku pripadnikov
narodnih skupnosti

3,7 enote na
pripadnika narodnosti

0

-

Dostop do gradiva v jeziku
manjšinskih etničnih skupin

omogoča (1)

0

-

Dostop do elektronskih virov

omogoča (1)

0

100%

200 enot na 1000 prebivalcev

343,45

100%

Prirast knjižničnega gradiva
Prirast neknjižnega gradiva

22 enot na 1000 prebivalcev

53,87

100%

Serijske publikacije

40 naslovov tekoče naročenih

270

100%

Prirast knjižničnega gradiva v
jezikih narodnih skupnosti

220 enot na 1000 pripadnikov
narodnosti

0

-

OBSEG GRADIVA
Prirast: razmerje med št.
naslovov strokovnega in
leposlovnega gradiva

92%
60% strokovnega gradiva
(toleranca odstopanja: 2%)

52,81%

Prirast: št. naslovov
knjižničnega gradiva za otroke
in mladino

30% letnega prirasta
naslovov (toleranca
odstopanja: 2%)

25,69%

0%

Prezenčna izposoja

0–10% celotne zbirke

0,56%

100%

zbira (1)

1

100%

Publikacije in informacije
javnega značaja

0%

Slika 8: Del tabele, ki je predloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe – primer konkretne osrednje knjižnice, leto 2005

Žal sistematičnega pristopa k odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob me
ritvah, ni bilo. Prav tako podatki, ki jih je CeZaR v letih od uveljavitve Zakona zbral z
meritvami, še niso dostopni javnosti. V obliki odločbe Ministrstva za kulturo o razvito
sti so bile knjižnice seznanjene le z lastnimi rezultati.
Meritve razvitosti knjižnic in oblikovanje mnenj o njihovi razvitosti je prva sistema
tična raziskava knjižničnega sistema, ki sega na področje primerjalnega vrednotenja
knjižnic pri nas. Ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih pogojev za izvajanje k njižnične
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dejavnosti kot javne službe je s stališča celostne analize dejavnosti knjižnic seveda par
tikularno, saj raziskava s svojimi benčmarki pokriva le področje virov (in le v manjši
meri storitev). Tudi rezultati raziskave so z grobim razvrščanjem knjižnic v tri kategorije
daleč od vsebinsko usmerjenih analiz. Kljub temu ti rezultati pomenijo resen izziv za
vse, ki se ukvarjajo s knjižničnim sistemom. Če je bilo glede na postavljeno metodolo
gijo sprejemljivo, da je bilo po meritvah leta 2002 le zanemarljivo število knjižnic razvi
tih, torej takih, ki so v celoti izpolnjevale minimalne pogoje za izvajanje javne službe, je
podobno stanje težje opravičiti po meritvah za leto 2005, 2008 in 2011.

4

Zaključek

Z BibSiStom je NUK razvil sistem za zajemanje in obdelavo statističnih podatkov, za
zdaj edinstven v Sloveniji na področju spremljanja kulturnih dejavnosti. Z njegovo
pomočjo imajo deležniki knjižnic vedno na voljo aktualne in relevantne podatke o
slovenskem knjižničnem sistemu. Desetletja spremljanj istih količin nam omogoča
preprosto ugotavljanje trendov, knjižnice pa se s pomočjo kazalcev lahko primerjajo
med seboj in s tujimi knjižnicami. Meritve razvitosti kažejo, da kljub povečanim vlaga
njem v knjižnice v preteklem desetletju splošne knjižnice še vedno niso dosegle do
ločenih povprečnih vrednosti iz leta 2000, oziroma minimalnih vrednosti, ki so bile po
podobni metodologiji določene za druge vrste knjižnic.
Razvoj in izvajanje meritev dejavnosti knjižnic zahtevata velik angažma sodelavcev
CeZaR-ja in poročevalskih enot, saj je nabor količin, ki se jih spremlja, velik, njihovo
merjenje pa zahteva poglobljeno bibliotekarsko znanje. Po ocenah je vsako leto v me
ritve vključenih več kot 300 knjižničnih delavcev. Zato ostaja upanje, da se vložek izpla
ča in da jih tisti, katerim so rezultati meritev in vrednotenj v prvi vrsti namenjeni (torej
financerji oziroma odgovorni za izvajanje razvojnih politik na področju knjižničarstva),
tudi upoštevajo.
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