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Uvod
Knjižnični sistem in knjižničarstvo ameriške države Illinois sem imela priložnost spoznati med
šesttedenskim strokovnim spopolnjevanjem v Mortensonovem centru, ki deluje v okviru

Univerzitetne knjižnice Univerze Illinois, Urbana-Champaign (dalje: UIUC)1. Štipendije za
udeležbo v izobraževalnem programu je predstavnikom sedmih bibliotekarskih izobraževalnih
centrov2 zagotovil Zavod za odprto družbo, Budimpešta. Izobraževalni program je bil sestavljen
iz dveh modulov, prvi je zajemal problematiko intelektualne svobode, drugi pa knjižničnega
menedžmenta. Modula sta bila organizirana zelo pestro, saj sta bila sestavljena iz različnih
izobraževalnih oblik: predavanj, seminarjev, delavnic, okroglih miz, predstavitev, obiskov,
individualnega in skupinskega dela ter nastopov, konzultacij in študija relevantnih informacijskih
virov. Cilj spopolnjevanja je bil ne le spoznati problematiko in si pridobiti nova znanja, ampak se
usposobiti za samostojno oblikovanje izobraževalnih modulov in programov s področja
intelektualne svobode in knjižničnega menedžmenta. V pričujočem prispevku seveda ne bo
mogoče predstaviti celotnega programa spopolnjevanja, bom pa poskušala predstaviti okolje,
kjer je potekalo, organizacijo in delovanje knjižničnega sistema v državi Illinois in knjižničnega
sistema UIUC, izobraževanje in napredovanje knjižničarjev, pa tudi dileme, ki se zastavljajo
ameriškim knjižničarjem pri zagotavljanju prostega dostopa do gradiva in informacij.

1 Širše in ožje okolje ameriških knjižnic
1.1 Ameriška kultura
Čeprav ob prihodu v ameriško okolje ne doživiš ravno »kulturnega šoka«, se ameriška kultura
razlikuje od naše, in je običajno potreben čas, da se nanjo privadiš. Vpliva pa seveda tudi na
organiziranost in delovanje njihovih knjižnic ter podobo in status knjižničarjev. Pri opisovanju
ameriške kulture, so običajno izpostavljene nekatere vrednote, ki naj bi bile prisotne pri večini
prebivalstva3:

•

Nadzor posameznika nad okoljem oz. prepričanje, da mora človek imeti nadzor nad
vsem, kar bi lahko kakorkoli vplivalo nanj.
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Center vodi Marianna Tax Choldin, znana avtorica prispevkov s področja intelektualne svobode.
Gre za centre, ki izvajajo permanentno izobraževanje knjižničarjev in uporabnikov, in so bili izbrani za
sofinanciranje v letih 2000-2002. V skupini štipendistov so bili v ZDA poleg avtorice še: Roza Frank
(Berzsenyi kolidž – Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, Szombathely, Madžarska), Alena
Polačikova (Tehniška univerza Zvolen, Knjižnica za lesarstvo in gozdarstvo, Slovaška), Rasute Kiminiane
(Univerzitetna knjižnica Klaipeda, Litva), Pavla Kanska (Knjižnica filozofske fakultete, Masarykova
univerza, Brno, Češka), Georgij Shatirishvili, Regionalni knjižničarski izobraževalni center, Tbilisi, Gruzija)
in Iraida Diogodi (Državni center za knjižničarstvo, Kišinjev, Moldavija). Izobraževanje je potekalo v marcu
in aprilu 2001.
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•

Pozitiven odnos do sprememb, saj so le-te povezane z razvojem, napredkom, rastjo.

•

Čas ima poseben pomen, izkoriščati ga je treba načrtno in pametno, ciljno usmerjeno,
narediti stvari danes in ne čakati na jutri. Zamujanje je nesprejemljivo ravnanje.

•

Vsi ljudje imajo enake možnosti, da uspejo v življenju, enakost možnosti je pomemben
družbeni cilj. Vsakogar se upošteva kot »enakega med enakimi«.

•

Poudarjata se individualizem in zasebnost. Posameznik je individualno bitje, Američani
so prepričani, da tudi če pripadajo katerikoli skupini, so vsaj v nečem razlikujejo od
drugih, in kakor hitro se vključujejo v različne skupine (npr. verske), jih lahko na
enostaven način tudi zapuščajo. Zasebnost šteje kot nekaj, kar vsak posameznik nujno
potrebuje, vsaj uro na dan. Vendar pa ljudje niso egoistični in sebični, in veliko časa in
denarja namenjajo prostovoljnemu delu in javnim (zlasti socialnim) ustanovam.

•

Pomembno je le tisto, kar je posameznik ustvaril sam, z odrekanji, trdim delom, na
katerokoli raven družbene lestvice se je povzpel, pomembno je, da je to storil sam.
Uveljavljeno je načelo »pomagaj si sam«, preden prosiš za pomoč drugega. Ljudje ne
marajo biti odvisni od drugih, in takšno naravnanost pričakujejo tudi od drugih4.

•

Tekmovalnost in podjetnost sta pomembni vrednoti. Američani so prepričani, da
tekmovanje vsakega posameznika sili, da da od sebe najboljše. Prisotno je v šoli, na
delu, doma. Isto velja za tekmovalnost v ekonomskem sistemu, družba, ki podpira
tekmovalnost in konkurenco, se razvija hitreje.

•

Velja prepričanje, da tudi če je sedanjost zelo srečna, uspešna, lahko prihodnost prinese
več, boljše. Vso energijo je zato treba usmeriti v uresničitev boljše prihodnosti.

•

Američani cenijo delavnost in aktivnost posameznika. Nenehna aktivnost je značilna za
njihovo celotno življenje. Vsak dan je natančno načrtovan, poln obveznosti, čas za
rekreacijo je namenjen temu, da bo posameznik lahko delal še bolje. Nedopustno je
drugemu »krasti čas«, posedati naokoli, lenariti, sanjariti… Takšna naravnanost ustvarja
t.i. deloholike, ljudi, ki so nenehno povezani s svojim delom, tudi zvečer ali med vikendi.
Tudi dopust mora biti skrbno načrtovan, poln zaposlitev in aktivnosti5.

3

Da bi se tuji študentje in drugo osebje lažje vključili v novo kulturno okolje, jih ob prihodu ustno ali s
pomočjo pisnih navodil (na voljo so tudi video filmi) seznanijo s temeljnimi značilnostmi ameriške kulture.
To je še zlasti pomembno za tujce iz okolij, kjer se kulturni vzorci zelo razlikujejo od ameriških.
4
Običajno Američani ne želijo biti odvisni od svojih družin, zato se otroci osamosvojijo dokaj hitro
(popolnoma običajno je, da že srednjo šolo obiskujejo izven rojstnega kraja ali celo države, v času študija
pa sploh ni navada živeti doma ampak v univerzitetnem kampusu). Tudi stari ljudje poskušajo sami skrbeti
zase, kolikor časa se pač da.
5
Izvor takšnega odnosa do dela naj bi bil v protestantski etiki prvih imigrantov. V zavesti ljudi je ostalo, da
so z delom sposobni doseči vidne uspehe, najsi bo na področju izobraževanja, dela ali hobijev. Več glej v:

•

Američani so zelo neformalni. Uveljavljeno je komuniciranje z osebnimi imeni. Zelo
neformalni so tudi glede oblačenja, in tudi pozdrav, »hi«, lahko uporabiš za kogarkoli,
prijatelja ali tvojega nadrejenega.

•

Cenijo neposrednost, poštenost in odkritosrčnost. Kakršnakoli že je informacija, tudi
slaba, pri njenem posredovanju moraš biti odkrit. Vsaka uporaba posrednikov pri
prenašanju sporočil, bo razumljena kot manipulacija in nezaupanje. S tujci so zelo
neposredni, običajno z vsakim poskušajo izmenjati nekaj misli in biti pri tem prijazni, kar
pa običajno ne pomeni nič globljega, ne gre za izražanje prijateljstva, ampak za običajno
vljudnost.

•

Za Američane je značilen izjemen realizem, praktičnost in učinkovitost. Sami sebe ne
smatrajo za zelo filozofsko ali teoretično usmerjene, temeljna usmerjenost je
pragmatizem. Pri odločitvah se poskušajo izogibati čustvom in subjektivnosti. Pri
reševanju problemov je treba predvideti več možnih rešitev, preizkusiti eno za drugo, in
najti najbolj učinkovito.

•

Američani sebe ne štejejo za materialistično usmerjene, materialne dobrine so zanje le
naravna dobrina, ki je posledica trdega dela, nagrada, ki jo lahko uživajo vsi ljudje, če so
tako delovni kot Američani. Dejansko pa je prisotna materialistična usmerjenost ljudi,
pridobivanje materialnih dobrin, njihovo upravljanje in varovanje je deležno večje
pozornosti kot pa poglabljanje in uživanje v medčloveških odnosih. Ker ljubijo novosti in
inovacije, običajno dokaj hitro prodajo ali zavržejo predmet, in ga zamenjajo z novim
(avto npr. obdržijo dve ali tri leta, hišo pet ali šest, potem nabavijo ali najamejo drugo).
Želja biti bogat se ne šteje za nekaj negativnega, nasprotno, takšen cilj je občudovanja
vreden.

Odprtost in mobilnost Američanov lažje razumemo, če upoštevamo, da geografsko niso omejeni,
saj znaša površina države več kot 9,5 milijona m2 in štiri časovne pasove in je po številu
prebivalstva (256 milijonov) tretja na svetu (za Kitajsko in Indijo). Večina ameriških držav je
nastala med leti 1864 in 1912 (Aljaska in Havaji sta bili priključeni leta 1959), in gre torej za
»mlado« državo, ki pa ima stabilno vlado že več kot 200 let6. V gospodarskem smislu pa gre za
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ZDA so se razvile iz 13 angleških kolonij na atlantski obali. Prva država, Virginija, je bila ustanovljena
leta 1607. Do vojne za neodvisnost kolonij je prišlo med leti 1775-83, deklaracijo o neodvisnosti so
sprejele 4.7.1776. Ustava je bila sprejeta leta 1787, prvi predsednik G. Washington je bil imenovan leta
1789.

največjo svetovno velesilo. Prebivalstvo izhaja iz vseh koncev sveta. Preden so v Severno
Ameriko prišli Evropejci, so tam živeli prvobitni prebivalci, Indijanci. Žal jih je danes ostalo le
malo, in večinoma živijo v rezervatih, z visoko stopnjo avtonomije in s pomočjo zvezne vlade, a v
zelo slabih pogojih. Večina prebivalstva se je priselila v ZDA kot emigranti, na začetku največ iz
Evrope, kasneje pa iz Latinske Amerike ter azijsko-pacifiškega območja. Veliko ljudi je prišlo iz
Afrike kot sužnji7, danes ima okoli 12% prebivalstva afriške korenine. Priseljenci so prihajali ne le
zaradi ekonomskih razlogov, mnogi so prišli zaradi svobode religij, ki je državno zagotovljena
(sicer pa v javnih šolah ni državne religije niti verouka). Večina Američanov je katolikov (85%).
1.2 Politična ureditev ZDA
Zvezna oblast je razdeljena na tri veje. Zakonodajno vejo oblasti predstavlja kongres, ki
sprejema zakone, člani so voljeni po okrožjih (districts) in državah. Kongres sestavljata
predstavniški dom (435 članov) in senat (100 članov, po dva iz vsake države). Izvršno oblast
predstavlja voljeni predsednik, ki ima svoj kabinet in osebje. Voljen je za 4 leta in je hkrati šef
vlade in vrhovni poveljnik ameriške vojske. Sodno vejo oblasti predstavlja vrhovno sodišče,
sestavljeno iz devetih sodnikov, ki jih imenuje predsednik, potrdi pa kongres. Poleg zvezne
oblasti obstaja v vsaki državi še državni sistem oblasti, ki ga sestavljajo (običajno) guverner ter
zakonodajni in sodni sistem. Seveda pa so dežele razdeljene še na teritorialno politične enote s
svojo politično strukturo. Korenine lokalne demokracije naj bi segale v obdobje kolonije Nova
Anglija, kjer so prvi naseljenci (kolonisti) takoj, ko je kdo želel nekaj povedati drugim, sklicali
sestanek.
1.3 Država Illinois in mesto Urbana-Champaign
Illinois je enaindvajseta ameriška država, ustanovljena 3. decembra 1818. Ob razglasitvi je imela
34.620 prebivalcev, ob popisu leta 1997 pa 11.895.849. Njen vzdevek je »Prairie State«
(prerijska država), njeno ime pa izvira iz indijanskega imena »Tribe of Superior Men«. Je
pretežno kmetijska država (na velikih farmah gojijo največ koruzo in sojo), ima nahajališča
črnega premoga in nafte, okolje pa je zelo čisto, neonesnaženo, saj v industriji prevladuje
prehrambena industrija. Glavno mesto je Springfield, največje pa Chicago s skoraj tremi milijoni
prebivalcev, 3,4 milijoni delovnih mest in osmimi univerzami. Zadnja ustava Illinoisa je bila
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Suženjstvo je bilo odpravljeno leta 1865.

sprejeta leta 1970. Izvršno oblast vodi guverner, ki je eden izmed šestih voljenih uradnikov8,
katerih funkcije so opredeljene v ustavi države. Državni parlament je sestavljen iz senata (59
članov) in predstavniškega doma (118 članov), in predstavlja zakonodajno oblast, sodno oblast
pa vrhovno sodišče, ki ima sedem članov. Lokalna oblast deluje v okviru okrajev (county), ki jih
je 102, mestnih občin (ki so v 84 okrajih) in 1.287 občin (municipal).
Naziv Champaign ima tako okraj kot mesto v njem (t.j. Urbana-Champaign). Urbana-Champaign
je t.i. »mesto dvojček«, na vzhodni strani ulice Wright je Urbana, zahodno pa Champaign.
Čeprav gre formalno za eno mesto, pa ima vsaka »polovica« svoj administrativni (upravni
aparat) in svoje javne ustanove, t.j. šole, knjižnice, gasilce, policijo.. .

1.4 Univerza Illinois in univerzitetni kampus Urbana-Champaign
Univerza Illinois deluje v treh kampusih, t.j. Chicago, Springfield in Urbana-Champaign;
kampusu Chicago pripadajo tudi medicinski kolidži v Peorii, Rockfordu in Urbani9. Celotno
univerzo vodi predsednik, vsaka izmed treh enot pa ima rektorja. Univerza v UrbaniChampaignu je največja javna univerza v Illinoisu10 in slovi po številnih študijskih programih
(preko 150 študijskih področij). Kot ustanova, ki je podprta s strani države, izvaja tudi
raziskovalno dejavnost in različne javne službe. Ustanovljena je bila leta 1867 kot Illinois
Industrial University. Uvrščajo jo med »deset velikih« (»big ten«) univerz v ZDA, slovi pa tudi v
svetu. V okviru univerze deluje tretja največja ameriška univerzitetna knjižnica, več kot 80
raziskovalnih centrov, laboratorijev in ustanov kot je npr. Nacionalni center za superračunalnike
(Beckman Institute), njeni strokovnjaki pa so posebej znani na področju genetskih raziskav živali
in rastlin, digitalizacije, raziskovanja pridelave, transporta in hranjenja hrane itd. Tukaj je 36.690
študentov, 2.756 pedagoških delavcev, 2.507 administrativnega in 4.878 ostalega osebja11.
Kampus v Urbani-Champaignu vključuje 200 zgradb. Običajni delovni čas univerze je med 8.30
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Guverner, pomočnik guvernerja, državni tožilec, državni sekretar, vodja finančne kontrole, državni
blagajnik in vodja državnega proračuna. Državni sekretar npr. izvaja tudi funkcijo t.i. državnega
knjižničarja.
9
Konec leta 1999 je bilo na celotno univerzo skupaj vpisanih 64.947 študentov, pedagoških delavcev je
bilo 5.225, administrativnega osebja 5.641 ter ostalega osebja 11.263. Univerzi pripada več kot 800
zgradb, letališče Willard, hotelske kapacitete, kmetijske eksperimentalne površine, park Allerton, razna
naravna zaščitena področja in parki itd..
10
V državi je 12 javnih univerz.
11
Med dodiplomci je 14.621 (52%) moških in 13.234 (48%) žensk, podiplomskih študentov je 7.874 (oz.
21% vpisanih na univerzo), v visokošolske strokovne šole je vpisanih 961 (3%) študentov. Študentov s
stalnim bivališčem v Illinoisu je 28.856 (79%), iz drugih ameriških držav 4.312 (12%) in tujcev 3.505 (9%).

in 17.00, seveda pa so infrastrukturne ustanove (npr. knjižnice) odprte pozno v noč (do enih
ponoči), tako da imajo študentje resnično idealne pogoje za študij, pa tudi za rekreacijo (v
kampusu je več športnih centrov) in za zabavo je dovolj možnosti.
Univerza Illinois prejme od države 30% sredstev, potrebnih za delovanje, 9,8% od šolnin, ostala
sredstva pa od raznih fundacij, pogodb oz. z lastno dejavnostjo. Ogromna sredstva pridobi z
raznimi darili oz. donacijami. Za marsikatero aktivnost donirajo sredstva starši študentov, ki se
vključujejo v t.i. Klub staršev Univerze Illinois. Čeprav gre za javno, s strani države financirano
univerzo, pa študij ni brezplačen. Letna šolnina (dva semestra) za dodiplomski študij je znašala
za študijsko leto 1999/2000 3.546 USD in za podiplomski študij 4.040 USD. Šolnina za t.i.
strokovne študije pa je različna12. Študentje, ki niso iz Illinoisa, plačajo povprečno dva do
trikratne zneske šolnine. Obvezni prispevek, ki je namenjen financiranju delovanja študentske
zveze, rekreacije, svetovanja, zdravstvenega varstva in zavarovanja, znaša za akademsko leto
za dodiplomce 1.224 USD in za podiplomce 1.322 USD. Soba s hrano v kampusu stane
študenta 5.160 USD za eno leto, cena je odvisna od števila postelj v sobi in obrokov hrane
(standardne so dvoposteljne sobe in 14 obrokov tedensko). Štipendije in druge oblike pomoči so
pred dvema letoma npr. v povprečju pokrivale 42% stroškov študija, 52% so jih študentje
pokrivali s pomočjo posojil in dela v okviru kampusa.

2 Univerzitetna knjižnica oz. univerzitetni knjižnični sistem UIUC
2.1 Organizacijski model univerzitetne knjižnice
Univerzitetno knjižnico oz. univerzitetni knjižnični sistem13 sestavlja 45 enot s skupaj 520
zaposlenimi (med njimi je le 115 t.i. trained librarians14). Glavna univerzitetna knjižnica (Main
University Library) vodi sistem, opravlja skupne dejavnosti (npr. nabavo in obdelavo gradiva,
izposojo, medknjižnično izposojo) in povezuje posamezne enote, t.j. Knjižnico za dodiplomske
študente (Undergraduate Library) , knjižnice fakultet in drugih šol (npr. University high school) ter
knjižnice drugih članic univerze (raziskovalnih inštitutov, enote za obnovo in vezavo gradiv,
centra za otroško literaturo itd.). V zgradbi glavne univerzitetne knjižnice je 21 oddelčnih knjižnic,
12

Stomatologija (10.584 $, pravo 8.024 $, medicina 16.294 $ ( za prvi ali drugi letnik, za ostale 12.294 $),
farmacija 7.644 $ (prvi oz. drugi letnik, ostali 4.144 $), veterina 8.282 $.
13
Dostop do Univerzitetne knjižnice UIUC je na naslovu, http://www.library.uiuc.edu/

ostale so nameščene po kampusu, v zgradbah šol in inštitutov. Oddelčne knjižnice so nastajale
z rastjo univerze v petdesetih letih. Čeprav vse enote upravno sodijo pod glavno univerzitetno
knjižnico, imajo precejšnjo stopnjo samostojnosti pri oblikovanju zbirk in izvajanju dejavnosti,
seveda v okviru skupne politike in strateškega načrta15 univerzitetne knjižnice. Večinoma imajo
oddelke izposoje, vendar ne vse, nekatere so le referenčne knjižnice. Predloge za nabavo
gradiva pošiljajo glavni univerzitetni knjižnici, nekatere pa imajo lastno nabavo (če gre za
specifična jezikovna področja, kot jih npr. pokrivata knjižnica s slovansko in azijsko literaturo).
Univerza Illinois je ena najbolj decentraliziranih univerz v ZDA, zato tudi Univerzitetna knjižnica
UIUC ni strogo hierarhično organizirana. Poudarjajo pa, da je takšna decentraliziranost draga, in
da jih ovira pri hitrejšem razvoju, saj zahteva veliko višja finančna sredstva, kot pa če bi bilo
manj organizacijskih enot, ali pa fizično samo ena zgradba za celotno dejavnost univerzitetne
knjižnice. Poleg tega ni enostavno usklajevati dejavnost in delovanje tako kompleksnega
univerzitetnega knjižničnega sistema. Pozitivno je, da so v oddelčnih knjižnicah strokovnjaki za
posamezna znanstvena področja, in uporabniki dobijo kvalitetne storitve, specialno gradivo
imajo pri roki, knjižničarji pa dobro poznajo njihove potrebe in pričakovanja. Slabo je, da si
ustvarjajo »priviligirane« uporabnike, knjižnice se individualizirajo, prav tako zaposleni. Je pa
treba poudariti, da te ob vstopu v katerokoli knjižnico in pri zadrževanju v njenih prostorih, nihče
ne sprašuje, če imaš identifikacijsko kartico univerze, le-to potrebuješ šele takrat, ko si želiš
nekaj izposoditi, svojo identifikacijsko številko potrebuješ tudi pri uporabi osebnih računalnikov z
različno programsko opremo, pri naročanju tiskanja, dostopu do licenčno varovanih elektronskih
virov ipd.
Organizacijskemu modelu, v katerem bi se nekatere enote preoblikovale v osrednje knjižnice za
določena strokovna področja, nasprotujejo, ker menijo, da bi se poskušale preveč oddaljiti od
skupnih ciljev, zlasti pa zmanjšati povezanost s svojim akademskim okoljem (t.j. sodelovanje v
pedagoški in raziskovalni dejavnosti). Univerzitetna knjižnica se uvršča med t.i. reserach
libraries, t.j. znanstvene knjižnice, torej knjižnice univerz, ki izvajajo poleg izobraževalne tudi
raziskovalno dejavnost. Tovrstne knjižnice posvečajo posebno pozornost izgradnji specialnih
knjižničnih zbirk, saj želijo raziskovalni dejavnosti in raziskovalcem zagotavljati kar največ
ustreznih informacijskih virov, knjižničarji pa morajo sodelovati v raziskovalnem delu univerze.
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V to kategorijo zaposlenih štejejo samo profesionalno osebje, to je knjižničarje, ki imajo formalno
izobrazbo s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti oz. končane druge univerzitetne študije in
ustrezno dodatno usposabljanje na delovnem mestu.
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Univerzitetni knjižnični sistem vodi univerzitetni knjižničar (university librarian) oz. direktor
univerzitetnega knjižničnega sistema, trenutno je to Paula Kaufman. Vključena je v delo najvišjih
univerzitetnih organov, kjer lahko zastopa interese knjižničnega sistema in se seznanja z željami
in potrebami univerzitetnega okolja po informacijskih virih in knjižničnih storitvah. V univerzitetni
hierarhiji univerzitetni knjižničar odgovarja predstojniku univerze (provost). Sistem pomagata
voditi dva pomočnika, ki morata imeti najmanj naziv izrednega profesorja. Pri vodenju
knjižničnega sistema se zelo poudarja t.i. participativni menedžment, t.j. vključevanje zaposlenih
v procese odločanja. Vodstvo univerzitetne knjižnice izvaja tudi individualne letne razgovore s
strokovnimi delavci (annual performance interview), kjer poskušajo skupaj ugotoviti, če so
izpolnili cilje, in kakšne predloge imajo za prihodnost. Univerzitetni knjižničar opravi tudi
razgovore z njihovimi nadrejenimi. Knjižnica se posebej trudi privabiti kakovostne kadre in jim
ponuditi čimbolj stimulativno delovno okolje16.
Pomembno je tudi sodelovanje z akademskim in širšim okoljem, kajti knjižnica brez tesnega
sodelovanja z univerzo ne more »preživeti«, kar pomeni, da mora univerzitetni knjižničar
nenehno komunicirati s fakultetami, učnim osebjem, vodstvenimi organi univerze, študenti itd.
Potrebno je dokazovati, kaj pomeni vlaganje v knjižnico in kakšne koristi ima lahko od tega
okolje. Ravno zaradi aktivne usmerjenosti v okolje, se je v zadnjih letih močno spremenila tudi
vloga univerzitetnega knjižničarja. Če se je nekoč ukvarjal z vsakodnevnimi strokovnimi problemi
univerzitetne knjižnice, danes to prepušča pomočnikoma in vodjem posameznih enot, njegova
skrb je prihodnost knjižnice, tako v finančnem kot političnem smislu. Obstoj knjižnice ni
samoumeven, kot je bil mogoče nekoč, danes je del »tržnega okolja«, in če za vložena sredstva
ne bo dajala boljših storitev kot drugi ponudniki, bo univerzi težko opravičila svoj proračun.
Tradicionalni model pridobivanja finančnih sredstev (t.i. zagotovljeno financiranje) je preživet,
financirajo se programi, ki znajo argumentirati svojo koristnost za akademsko okolje. Za
ameriške akademske knjižnice je značilna tudi visoka stopnja kooperativnosti oz. medsebojnega
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Zanimivo je, da ameriške knjižnice težko najdejo strokovne delavce s končanimi magisteriji iz
bibliotekarstva in informacijske znanosti, saj je produkcija diplomantov trenutno premajhna. Še v 70-tih
letih je bilo veliko knjižničarskih šol, celo privatnih. Potrebe po kadrih so bile velike, saj je bil trend
upokojevanja knjižničarjev do leta 1980 zelo pospešen (knjižničarji so bili »stara generacija«). Kasneje se
je povpraševanje zmanjšalo in s tem tudi število šol. Trenutno diplomantov primanjkuje tudi zato, ker so
razne informacijske firme in drugi ponudniki informacij za diplomante (finančno) bolj privlačni kot knjižnice.

sodelovanja, zato se knjižnice vključujejo v različne konzorcije17 in mreže, kar zahteva nenehno
angažiranje direktorjev univerzitetnih knjižnic.
2.2 Informacijski viri in storitve univerzitetne knjižnice
Univerzitetna knjižnica UIUC hrani preko 9 milijonov enot gradiva, ima študijske centre za
posamezna znanstvena področja in številne posebne zbirke gradiv, in predstavlja eno največjih
in najbolj prestižnih knjižnic v ZDA. Radi poudarijo, da gre za tretjo največjo ameriško
univerzitetno knjižnico javnih univerz (sledi Harvardu in Yalu).
V vseh dokumentih in seveda v praksi se zelo poudarja pomen in vključenost knjižnice v
izobraževalni in raziskovalni proces na univerzi. Knjižnice so mesta, kjer učitelji izvajajo velik del
izobraževalnega procesa, pa tudi same organizirajo različne izobraževalne oblike, ki študente in
učno osebje uvajajo v uporabo knjižnic in informacijskih virov s posameznih znanstvenih področij
in njihovo evalvacijo, ponujajo tečaje za informacijsko opismenjevanje (npr. uporaba on-line
katalogov), tečaje o znanstveno-raziskovalnem delu, pripravi raziskovalnih seminarjev itd. V
knjižnici za dodiplomske študente so študentom na voljo t.i. študijski paketi za posamezne
študijske predmete, ki vsebujejo različna učna gradiva. Medijski center18 ima na voljo zbirko več
kot 11.000 naslovov avdio-vizualnega gradiva (DVD, video filmi, CD-ROM, diapozitivi,
magnetofonski trakovi), organizirane so storitve za ovirane osebe, služba za svetovanje glede
kariere in zaposlitve, služba za tiskanje in kopiranje gradiv, center za t.i. samopomoč
(svetovanje študentom, ki imajo kakršnekoli težave), več kot 60 osebnih računalnikov za
uporabnike itd. Uporabnikom je na voljo on-line tudi bogata zbirka elektronskih referenčnih virov
(biografije, slovarji, enciklopedije, slikovna zbirka, literarne kritike, dostop do strokovnih združenj
itd.19). Knjižnice so odprte vse dneve v tednu, do ene ure ponoči. Tako dolga odprtost je možna
zaradi zelo dobre organiziranosti sistema, pa tudi angažiranja delno zaposlenih (zlasti
študentov) in prostovoljcev.
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Močan konzorcij je npr. Ohio Link, Collection Management Cooperative, ki se pogaja z dobavitelji
elektronskih informacijskih virov, skrbi za pogodbe ipd.
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Dostop do njegovih storitev je na naslovu, http://www.library.uiuc.edu/ugl/media/uglvideo.htm
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Elektronske referenčne vire lahko najdemo na naslovu, http://www.library.uiuc.edu/rex/erefs/

Center za preskrbo informacijskih virov (Information Resource Retrieval Center) zagotavlja
medknjižnično izposojo gradiva20, ki ni dostopna v kampusu. Uporabniki morajo najprej vedno
preveriti vzajemni katalog akademskih knjižnic Illinet Online – IO (ki omogoča tudi online
naročanje dokumentov, ki jih imajo v knjižnicah kampusa). Naročeni dokument dvigne uporabnik
v centru, vrne pa ga lahko na kateremkoli izposojevalnem mestu v kampusu. Medknjižnična
izposoja se izvaja za pedagoško osebje in ostale zaposlene na univerzi ter študente, t.i. visiting
scholars morajo prinesti garantno pismo oddelka, v okviru katerega začasno študirajo oz.
raziskujejo. Gradivo imajo naročniki lahko od dveh do štirih tednov, podaljšanje izposoje
praviloma ni možno. Naročanje gradiva ali kopij poteka prav tako on-line. Deset največjih
ameriških univerzitetnih knjižnic ima sklenjen dogovor o hitrem dostopu do njihovih
informacijskih virov (posebna kurirska služba dostavi gradivo najkasneje v 48 urah), naročanje
on-line dostopnih virov (največ se uporablja OCLC FirstSearch WorldCat baza podatkov) poteka
prav tako preko mreže IO. Kopije člankov iz nekaterih revij posredujejo naročnikom brez plačila,
sicer pa je naročnina za nujno gradivo15 USD. Če naročnik kopije ne prejme v 72 urah, mu
vrnejo plačilo. Medknjižnična izposoja doktorskih disertacij poteka večinoma s pomočjo
komercialnega dobavitelja, ki za 15 USD v 3-4 dneh priskrbi kopijo gradiva. Kopija postane po
določenem izposojevalnem roku last Glavne univerzitetne knjižnice. Seveda pa knjižnica
poskuša iskano disertacijo najprej priskrbeti brezplačno z normalno medknjižnično izposojo.
Univerzitetna knjižnica je vključena v konzorcij, v katerem sodeluje 45 akademskih knjižnic, ki
med drugim zagotavljajo brezplačno medsebojno medknjižnično izposojo.
Knjižnica ima dobro razvit program izobraževanja uporabnikov, zlasti za študente (po letnikih),
vendar pa ugotavljajo, da se jih le-ti udeležijo šele takrat, ko morajo pripravljati svoje pisne
naloge. Zelo dobro je organizirana tudi akcija »Information literacy movement«, katere cilj je
vključiti informacijsko opismenjevanje v vse študijske programe.
2.3 Prost pristop do gradiva v skladišču glavne univerzitetne knjižnice?
Glavna univerzitetna knjižnica deluje v zgradbi, ki je dokaj nefunkcionalna za izvajanje sodobnih
knjižničnih storitev. Razen referenčnega gradiva, je gradivo shranjeno v zaprtih skladiščih,
katerih je večina zelo neprimernih za hrambo gradiva (nizki stropovi, slaba svetloba, ozki prehodi
med policami, slab zrak, težavna orientacija itd.). V glavnem skladišču se nahaja 5,5 milijona
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Servis izposoje in medknjižnične izposoje je za uporabnike univerzitetne knjižnice UIUC dostopen na
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enot gradiva, zlasti s področja družboslovja in humanistike. Obiskovalci morajo gradivo naročiti
pri izposojevalnem pultu in čakati, da jim ga dostavijo. Vendar pa imajo nekatere kategorije
uporabnikov dostop do zaprtih skladišč, in sicer pedagoško osebje, podiplomci in izjemoma
dodiplomci, če gre za posebne raziskovalne projekte. V vseh študijah uporabnikov je glavna
pripomba dodiplomskih študentov, da nimajo prostega dostopa do vsega gradiva21. Vodstvo
univerzitetnega knjižničnega sistema se je zato odločilo, da se pripravita študija in akcijski plan
za preureditev skladišč za prost dostop do gradiva.
Na razpravi, kjer so bili predstavljeni argumenti za in zoper odprtje skladišč, so knjižničarji lahko
vodstvu razložili svoje dvome, vprašanja in ideje glede predlagane akcije. In kateri so bili
argumenti za prost dostop do gradiva v skladiščih? Večja svoboda dostopa do gradiva za vse
uporabnike, z brskanjem po gradivu lahko odkrijejo relevantne vire, ki jih sicer ne bi, in
povečanje uporabe zbirke (večja izkoriščenost zbirke). Tudi zoper odprtje skladišč je bilo več
argumentov. Za normalno uporabo gradiva v prostem pristopu je potrebno dovolj prostora, ne le
za brskanje po policah, ampak tudi za prebiranje gradiva, obstoječe skladišče pa bo težko
ustrezno preurediti. Knjižničarje skrbi tudi fond, saj študije kažejo, da je pri odprtih zbirkah večja
izguba gradiva kot pri zaprtih skladiščih (vračanje gradiva na neprava mesta in kraje gradiva).
Skrb je še večja zato, ker je v fondu precej dragocenega gradiva, za katerega nimajo drugih
prostorov. Upoštevati je potrebno tudi, da bodo narasli stroški za zaščito in obnovo gradiva, za
dodatno varovanje gradiva in uporabnikov in za dodatne knjižničarje (za urejanje knjižničnih
polic in za posredovanje informacij o lokaciji gradiva). Narasli bodo tudi stroški za osvetlitev
prostorov ter njihovo čiščenje. In kaj je možno še pričakovati z odprtjem skladišč? Študije kažejo,
da se z ukinitvijo zaprtih skladišč izposoja na dom zmanjša, saj uporabniki opravijo izbiro gradiva
že med policami, hkrati pa se poveča potreba po uporabi knjižničnega prostora (ki ga glavna
univerzitetna knjižnica nima dovolj).
Univerzitetna knjižnica je izdelala plan preureditve skladišč, ki naj bi bil uresničen leta 2003. Plan
vključuje vse potrebne preureditve prostorov, knjižnih polic, izločitve vrednega oz. starega
gradiva, namestitve dodatnih delovnih mest in telefonov, izboljšanje oznak polic, gradiva in
skladišča samega, namestitev varovalnega sistema ob izhodu, dodatna delovna mesta,
obveščanje uporabnikov o novi politiki dostopa do gradiva, dodatni izhodi v primeru požara,
potreben bo obisk komisije za varnost pri delu in sanitarne komisije. Potrebno bo nabaviti
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dodatne fotokopirne stroje, ki bodo zmanjšali izposojo na dom in možnosti poškodb ter kraj
gradiva. Ker starejši fond ni opremljen s črtnimi kodami (nalepke ima le 25% gradiva), prav tako
ne z varnostnimi nitkami, bo potrebno poskrbeti še za tovrstno opremo gradiva.
V razpravi knjižničarji niso izrazili neposrednega nasprotovanja predlogu, so pa opozarjali na
težave, ki jih pričakujejo tako pri preurejanju prostorov kot kasneje, po odprtju skladišča.
Predstavitev problematike je bila zelo dobro pripravljena, vodstvo knjižnice pa je dajalo
argumentirane odgovore na vsa vprašanja. Prepričali smo se lahko, kako pomembno je v
pripravo pomembnih odločitev vključiti zaposlene – če sodelujejo v vseh fazah odločanja, se
bodo po sprejetju odločitve čutili odgovorne za njeno uresničitev.
2.4 Izgradnja posebnih knjižničnih zbirk: primer knjižnice za ženske študije
Knjižnica (Women and Gender Studies Library) podpira s svojo zbirko dejavnost podiplomskega
študijskega programa za področje ženskih študij in študij spolov22, katerega namen je promocija
raziskovanja ženske problematike, proučevanja zgodovine in statusa žensk, vloge žensk v
literaturi in umetnosti, mednarodnih študij o ženskah, raziskovanja in poučevanja problematike
spolnosti in psihologije žensk itd. Študij je interdisciplinaren, saj pri njegovem oblikovanju in
izvajanju sodelujejo različne šole in kolidži, npr. pedagoški, kmetijski, filozofski, družbene vede,
medicina, šport, vojaške vede itd. Gre za mlad interdisciplinaren študij, ki je bil uveden v Illinoisu
leta 1969, v kampusu Urbana-Champaign pa leto kasneje.
Knjižnična zbirka za to področje se je začela izgrajevati kasneje, po letu 1974, od leta 1978 dalje
kot samostojna zbirka, formalno pa so jo odprli leta 1982. Danes je gradivo z omenjenega
področja porazdeljeno med različne knjižnice v kampusu, in je težko oceniti, koliko enot ga je,
ocenjujejo pa, da je naročenih preko 620 naslovov serijskih publikacij, ki se nanašajo na žensko
problematiko. Knjižnica za ženske študije hrani temeljno in referenčno literaturo s tega področja,
ostalo pa porazdelijo med knjižnice ostalih področij. Za izgradnjo zbirke je odgovoren Oddelek
za ženske študije. Sue Searing (v.d. vodje knjižnice) je opozorila, da včasih nanje naslovijo
vprašanje, čemu v akademski knjižnici »takšna« literatura. Univerzitetna knjižnica meni, da gre
za pomembno gradivo, ki ga potrebujejo zgodovinarji pri raziskovanju ne le ženskega gibanja,
možnosti dostopa do gradiva.
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Gender in Global Perspectives, saj se je program študija razširil na proučevanje širše problematike
spolov.

ampak tudi sociologi, psihologi in mnogi drugi raziskovalci. Se pa pojavlja med nekaterimi
knjižničarji potreba po samocenzuri, zlasti ko ne gre za »strogo« strokovno literaturo. Zato je
zbirka med svoje cilje zapisala, da pri nabavi gradiva ne bo delala tovrstne selekcije in bo
skrbela za nabavo raznovrstnega gradiva.
2.5 Knjižnica z zbirko redkih knjig in drugimi specialnimi zbirkami
Univerzitetna knjižnica ima tiskana pravila o tem, katero gradivo morajo ostale knjižnice poslati v
to zbirko, če ga dobijo: zgodnje ameriške in ostale tiske, katerokoli gradivo o Miltonu za
Miltonovo zbirko in gradivo za ostale posebne zbirke, en izvod vsake publikacije, ki je bila
natisnjena v manj kot 100 izvodih, knjige v posebnih vezavah, izvod zasebno natisnjenega
gradiva, dražje knjige (cena več kot 300 USD na izvod), knjige, ki jih ni več mogoče dobiti na
trgu, a so zelo iskane, faksimile redkih knjig, knjige, povezane s slavnimi osebnostmi, rokopise
(razen tistih, ki sodijo v arhiv). Vodja knjižnice Barbara Jones23 nas je seznanila z načini
pridobivanja posebej dragocenih zbirk, s pravili komuniciranja z lastniki takšnih zbirk, načini
promocije dobljenega gradiva24, pa tudi s težavami, ki jih zahtevni (in včasih muhasti) darovalci
lahko povzročijo knjižnici. Knjižnica se zelo angažira ne le pri pridobivanju »posebnega« gradiva,
ampak tudi pri njegovem predstavljanju širši javnosti.
2.6 Knjižnica za dodiplomske študente
Knjižnico25 (Undergraduate Library) so zgradili leta 1949 v središču univerzitetnega kampusa, v
celoti pod zemljo, da zgradba ne bi ustvarjala sence26. Sredina zgradbe je odprt pravokotni atrij,
kjer je med prebiranjem literature prijetno posedeti, način gradnje omogoča, da svetloba prihaja
v obe nadstropji knjižnice, in je v vseh študijskih prostorih naravna svetloba. Prostori z umetno
svetlobo so razne učilnice in računalniški laboratorij, prostori za uporabo avdio-vizualnega
gradiva, fotokopirni servis, nekatera svetovalna mesta in prostori s posebno opremo za slepe in
slabovidne. Prostori in njihova razporeditev so zelo funkcionalni, pregradnih sten ni, tako da
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lahko knjižnica kadarkoli spreminja namembnost posameznega dela zgradbe. Knjižnični delavci
niso »zaprti« v svoje pisarne, ampak so njihova delovna mesta »med uporabniki«27.
Prostorsko je razdeljena na t.i. tihi (spodnja etaža) in živahni (zgornja etaža) del. V knjižnični
zbirki najdemo bogato referenčno gradivo, zbirko gradiva za sprostitev, zbirko študijskega
gradiva, obsežno zbirko revij in časnikov, zbirko gradiva o posameznih poklicih, možnostih
zaposlovanja in karieri, na voljo so razni priročniki itd. Študentom so na voljo tudi gradiva
posameznih profesorjev. Poleg samopostrežnih fotokopirnih strojev lahko obiskovalci uporabljajo
tudi službo za fotokopiranje in tiskanje računalniških datotek28. Na voljo so mesta za individualno
ali skupinsko uporabo video in avdio gradiva, popularni dnevni časopisi ter kotiček za pomoč in
svetovanje študentom, ki imajo osebne težave (finančne težave, težave z mamili, družinske
težave, psihološke krize ipd.). Knjižnica nudi tudi različne storitve za fizično in drugače ovirane
uporabnike, za slepe in slabovidne je npr. na voljo najsodobnejša tehnologija in poseben
svetovalec. Podzemni prehod vodi do glavne univerzitetne knjižnice.
V spodnji etaži se takoj za vhodom na steni nahaja velika informacijska tabla za vprašanja in
odgovore, ki jih imajo obiskovalci knjižnice. Vprašanja se lahko nanašajo na informacijske vire in
storitve, lahko pa so splošne narave npr. »Koliko umorov se je zgodilo do sedaj v kampusu?«
Odgovore pripravljajo podiplomski študentje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ki
preštudirajo ustrezne vire, konzultirajo razne službe in strokovnjake in na koncu pripravijo pisni
odgovor, opremljen s potrebnimi referencami. Odgovor potem pritrdijo na tablo, kjer je nekaj
časa, da ga lahko prebere ne le uporabnik, ki ga je zastavil, ampak tudi drugi obiskovalci. Ta
oblika informacijskega servisa je zelo priljubljena, kajti odgovor (včasih je potrebno za njegovo
pripravo pravo raziskovalno delo) običajno prebere večina obiskovalcev, četudi se sicer sami ne
bi zanimali za konkretno problematiko. Knjižnica meni, da na tak način zelo neprisiljeno
izboljšuje informacijsko pismenost uporabnikov, študentje bibliotekarstva se na tak način
srečujejo s konkretnimi vprašanji uporabnikov, sodelovanje s knjižnico pa se jim v okviru
študijskega programa tudi ustrezno vrednoti. Podobne informacijske table smo videli tudi v
nekaterih splošnih knjižnicah, vse so bile polne lističev z vprašanji in odgovori in povsod so
knjižničarji potrdili, da je tak način informiranja zelo priljubljen, čeprav imajo uporabniki na voljo
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Takšen pristop zasledimo tudi v drugih ameriških knjižnicah, če pa zaradi arhitekture zgradbe določene
službe opravljajo svoje delo v posebnih prostorih, so stene običajno steklene, ali pa imajo zaposleni vsaj
odprta vrata, da uporabniki ne bi imeli občutka ločenosti od celotnega dogajanja v knjižnici.

sodobnejše (elektronske) načine, kot sta elektronska pošta in neposredno komuniciranje
(»klepetanje«) s knjižničarjem preko interneta.
2.7 Univerzitetna tehniška knjižnica
Tehniško knjižnico (Grainger Engineering Library Information Center), ki je trenutno še vedno
največja in najbolje tehnološko opremljena knjižnica v državi Illinois, so začeli graditi leta 1991 s
pomočjo zasebnega darila ustanove Fundacija Grainger (18.7 milijona USD), in je bila za javnost
odprta marca leta 1994. Ime nosi po Wallaceju W. Graingerju, ki je na tej univerzi leta 1919
končal študij elektrotehnike. Univerza jo predstavlja kot knjižnico, ki je s pomočjo sodobne
komunikacijske tehnologije in elektronskega dostopa do informacij popolnoma spremenila
nekdanjo predstavo o klasični knjižnici. Knjižnica ima 225.000 enot gradiva in naročenih 3.400
naslovov serijskih publikacij s področja aeronavtike, astronomije, gradbeništva, računalništva,
mehanike, strojništva itd. Uporabniških površin je 8.600 m2, študijskih mest 1.200, 9
multimedijskih učilnic. 700 študijskih mest je opremljenih z računalniki, ostala študijska mesta so
opremljena z vtičnicami za prenosne računalnike uporabnikov. 6 mrežnih strežnikov zagotavlja
dostop do podatkovnih zbirk na CD-ROM-ih, do svetovnega spleta in drugih virov informacij.
V zgradbi knjižnice so tudi univerzitetni laboratoriji (raziskovalni inštituti), v katerih nastaja in se
testira različna programska oprema za knjižnice, in so vodilna mesta za proučevanje, aplikacijo
in testiranje novih informacijskih tehnologij (takoj po odprtju je npr. knjižnica dobila pomemben
projekt DLI oz. »Sodobna digitalna knjižnica«29). Laboratorij za proučevanje iskalnih tehnik
razvija novo tehnologijo oblikovanja in uporabe podatkovnih zbirk, zanimivi pa so izsledki
laboratorija, ki proučuje vedenje uporabnikov pri iskanju informacij in tehnike referenčnega
intervjuja, in na osnovi izsledkov oblikuje nove vmesnike za uporabo podatkovnih zbirk oziroma
svetovnega spleta. Laboratorij za digitalizacijo in virtualizacijo zagotavlja storitve skeniranja,
digitalizacije, shranjevanja podatkov in slikovnega gradiva in gradi podatkovne zbirke s polnimi
teksti ter multimedijske sisteme.
2.8 Knjižnica za bibliotekarstvo in informacijsko znanost
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Računalniška mesta za uporabnike niso opremljena s tiskalniki, če kdo želi poiskane vire tudi natisniti,
naroči tiskanje z ukazom za tisk, ki ga tudi plača (navede seveda tudi svojo identifikacijsko številko, da ne
bi prihajalo do zlorab). Cena natisnjene strani je enaka ceni fotokopirane strani.
29
Podatki o projektu so dostopni na spletni strani, http://dli.grainger.uiuc.edu/

Zbirka deluje v stavbi Glavne univerzitetne knjižnice in njen prostor ni preveč funkcionalen niti
sodobno opremljen. Kljub temu se študentje bibliotekarstva radi zadržujejo v njej, saj je zbirka
kakovostna, na voljo je tudi veliko referenčne literature. Še največ pa k prijetnemu vzdušju
pripomore prijazno osebje, razen referenčnega knjižničarja so to podiplomski študentje
bibliotekarstva. Gradivo je postavljeno v prostem pristopu. Sue Searing, vodja knjižnice, je
opozorila, da lahko veliko virov s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti najdemo tudi
v drugih knjižnicah univerzitetnega sistema, zlasti v tehniški knjižnici. Naročiš jih lahko v
knjižnico za bibliotekarstvo in jih tam tudi vrneš, lahko pa se sam oglasiš v drugi knjižnici.
2.9 Avtomatizacija univerzitetne knjižnice in vzajemni katalog akademskih knjižnic
Avtomatizacijo so začeli načrtovati leta 1965 in jo realizirali leta 1975. Prva programska oprema
je bila LCS (od Ohio State University) in je imela tudi modul za izposojo, kasneje – 1984. so
prešli na WLN (Washington Library Network), vendar modula za izposojo niso nabavili, temveč
so povezali staro in novo programsko opremo (kar se je izkazalo kot ne najboljša rešitev). Že
leta 1988 so kupili nov sistem – DRA (Data Research Associates), ki je trenutno sistem, ki ga
uporabljajo akademske knjižnice in ga finančno podpira država30. Vendar pa poteka postopek
iskanja nove programske opreme.
45 akademskih knjižnic sodeluje v konzorciju ILCSO (Illinois Computer Systems Organization) in
skupaj nabavlja informacijske vire in ustvarja vzajemni katalog. Online katalog akademskih
knjižnic (ILLINET Online oz. IO31) vsebuje 22 milijonov zapisov o 9 milijonih naslovih
dokumentov. Uporabniki ene izmed sodelujočih akademskih knjižnic si lahko z njeno izkaznico
izposojajo gradivo iz celega sistema. Univerzitetna knjižnica UIUC sodeluje tudi v akademskem
konzorciju CIC (Committee on Institutional Cooperation – Library Initiatives), ki povezuje in
usklajuje interese knjižnic skupine »Velikih deset« univerz in Univerze Chicago.
2.10 Pridobivanje finančnih sredstev in marketinške aktivnosti
Celoten proračun univerzitetne knjižnice je bil v letu 2000 26 milijonov USD, kar je znašalo le še
2.8% univerzitetnega proračuna, ki ga dobi le-ta od države. 9 milijonov je bilo potrošenih za
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To programsko opremo uporablja tudi nekaj regionalnih knjižničnih sistemov.
ILLINET Online – javno dostopni katalog akademskih knjižnic države Illinois je dostopen na naslovu,
http://pac.ilcso.uiuc.edu/
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nabavo gradiva, prednaročila, licence ipd., 17 milijonov pa za ostale stroške (delovanje knjižnice,
plače, materialne stroške, opremo itd.). Skoraj vse storitve so za uporabnike zastonj, izjema je
storitev hitre medknjižnične preskrbe člankov, tiskanje računalniških datotek, fotokopiranje.
Seveda je težavno razdeliti letni proračun med 42 enot. Za delitev se odločijo na knjižničnem
finančnem odboru (Library Allocation Steering Committee), ki je sestavljen iz predstavnikov 9
divizij. Posamezne knjižnice na odbor vsako leto naslovijo svoje finančne načrte, le-ta uskladi
strukturo proračuna univerzitetne knjižnice in ga predloži univerzitetni upravi32. Razdelitev
sredstev med enote knjižničnega sistema mora ustrezati poslanstvu in strateškim načrtom
univerze in univerzitetne knjižnice. Ob zaključku finančnega leta se preverja učinkovitost in tudi
uspešnost posameznih enot knjižničnega sistema.
Donacije postajajo za knjižnico vsako leto pomembnejše. V letu 2000 je z njimi pridobila 2,7
milijona USD, od tega 330.000 USD od t.i. prijateljev knjižnice (2.376 članov). Donatorji, ki
knjižnici prispevajo večje vsote denarja33, postanejo častni člani univerzitetnega knjižničnega
sveta (University Librarian's Council). Za pridobivanje donacij ima univerzitetna knjižnica
posebno službo (Library Development Office34), ki skrbi tudi za odnose z javnostmi in še posebej
pozorno za stike s prijatelji knjižnice. Direktorica službe Roxanne Fray (poleg nje so v uradu
zaposleni še trije pomočniki), ki nam je predstavila delo oddelka, je poudarila, da je treba kot
potencialnega donatorja upoštevati kogarkoli, tudi če je danes reven, bo mogoče jutri bogat,
mogoče pozna koga, ki je za knjižnico pomemben. Izkoristiti je potrebno vse zveze, ne pozabiti
na diplomante univerze, donatorje pa je treba ustrezno predstaviti javnosti (razen če tega ne
želijo). Za donacije največkrat prosijo v božičnem času, ko so ljudje bolj radodarni, pa še davčne
olajšave potrebujejo, saj v ZDA davčne napovedi oddajajo ob koncu leta. Čeprav nam je
mogoče takšna usmerjenost še malce tuja, pa verjetno kmalu tudi pri nas knjižnice ne bodo
mogle delovati brez t.i. klubov prijateljev knjižnic. Ameriški kolegi so nas posebej opozorili, da
brez pisne politike pridobivanja sredstev in sprejemanja donacij ne gre35. In še nekaj naj ne bi
pozabili – vsi radi dajejo donacije uspešnim, zato nikoli ne reci, kako reven si, vedno poišči in
pokaži pozitivne vidike dela svoje knjižnice!
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Univerza predloži predlog svojega proračuna ministrstvu za finance, le-to pa dalje vladi Illinoisa.
Gotovino v višini 5.000 USD (1000 USD letno pet let ali 500 USD letno deset let), dar v obliki volila v
znesku najmanj 15.000 USD ali dar v naravi v vrednosti najmanj 5.000 USD.
34
Za ameriške univerze in tudi knjižnice je običajno, da imajo službe, ki se ukvarjajo s pridobivanjem
sredstev, v svojem nazivu besedo »razvojna« (development).
35
Jasna mora biti npr. tudi politika sprejemanja knjižnih darov, kajti obdelava in hranjenje darovanega
gradiva nekaj stane, običajno pa darovalci želijo še poseben status ali celo prostor za svoj knjižni dar.
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3 Visokošolski knjižničarji in njihov status
3.1 Vrsta in status knjižničnih delavcev
Struktura zaposlenih se v ameriških akademskih knjižnicah kar precej razlikuje od tiste, ki jo
poznamo v naših knjižnicah. Strokovni delavci (professional staff) so glede na predpis ALA samo
delavci z najmanj magisterijem ALA akreditiranih šol s področja bibliotekarstva in informacijske
znanosti oz. ekvivalentnih šol (imenujejo jih bibliotekarji oz. librarians). Knjižnice zaposlujejo tudi
strokovnjake z drugih področij (academic professionals), ki lahko opravljajo ista dela kot
bibliotekarji, so torej vključeni v pedagoško in raziskovalno dejavnost, ali pa opravljajo čisto
strokovno knjižnična dela (npr. obdelavo gradiva), pridobijo si lahko akademski status, zaposleni
pa so po pogodbah36. Strokovni knjižnični delavci si lahko pridobijo akademski status (faculty
status) že od leta 1942 dalje, če izpolnjujejo pogoje, ki so podobni pogojem za napredovanje
pedagoškega osebja. Akademski status pomeni za knjižničarje, da pridobijo enake pravice in
tudi obveznosti kot ostalo akademsko osebje. Seveda pa morajo za to prestati enak proces
evalvacije in doseči enake standarde kot pedagoško osebje. S pridobitvijo akademskega naziva
imajo možnost pridobiti redno zaposlitev in ostale ugodnosti, kot so npr. višina plače,
sodelovanje v organih visokošolske ustanove, možnost napredovanja v višje nazive, pravica do
sobotnega leta in do ostalih odsotnosti, možnost pridobitve raziskovalnih sredstev in pravica do
akademske svobode37.
Prvo akademsko stopnjo, t.j. naziv assistant professor (docent) in »tenure« status (delo za
nedoločen čas), lahko pridobijo po šestih letih dela v akademski knjižnici38, naslednji naziv je
associate professor (izredni profesor), naziva full professor (redni profesor) pa ne morejo
pridobiti prej kot po 8 – 15 letih dela z akademskim statusom. Začetna plača strokovnih delavcev
znaša med 25.000 in 30.000 USD letno.
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Nimajo torej ugodnosti, ki jih prinaša zaposlitev za nedoločen čas, pa tudi ne tako velikih obveznosti pri
sodelovanju v pedagoškem procesu kot bibliotekarji (librarians).
37
Standarde za akademski status visokošolskih knjižničarjev je sprejelo Združenje ameriških
visokošolskih knjižnic (ACRL) leta 1971 in jih dopolnilo leta 1992. Trenutno poteka razprava o predlogu
dopolnjenih standardov, ki je bil pripravljen avgusta 2000.
38
Prej lahko pridobijo naziv inštruktor (instructor), in sicer če pokažejo uspešnost v knjižničarskem poklicu
in so perspektivni za nadaljnjo kariero. Prvo ocenjevanje je po treh letih poskusne dobe (third-year review)
in pomeni preverjanje posameznikovega strokovnega napredovanja in angažiranosti na delovnem mestu
in v stroki.

Pomožno knjižnično osebje (paraprofessionals, support staff) je razdeljeno v več kategorij in
razredov, označujejo jih kar s kraticami:

− library clerk (LC I, LC II, LC III), ki imajo končane srednje šole (high schools),
− library technical assistents (LTA) in library technical specialists (LTS), ponekod uporabljajo
tudi naziva library assistants in library technican, ki imajo končane visoke šole (bachelor
degree).
Konkretni naziv in status sta odvisna od posamezne ustanove, kateri knjižnica pripada.
Knjižnični delavci, ki spadajo v pomožno osebje, imajo seveda nižji status in manj privilegijev kot
strokovni delavci. Statusno sodijo med državne uslužbence (civil service employees), in so
večinoma vključeni v sindikat, ki jih ščiti, kar včasih vodstvom univerze ali univerzitetne knjižnice
povzroča kar precej težav. Med pomožnim osebjem najdemo tudi zaposlene z doktorati
znanosti, ki niso dobili mest na višjih nivojih, ali pa jim nižji status ustreza, saj se jim ni treba
boriti za akademske nazive, imajo pa tudi tako določene ugodnosti: permanentno zaposlitev,
ugodnosti pri šolanju otrok na matični univerzi ipd. Njihove delovne naloge se vedno bolj
približujejo nalogam strokovnega osebja, kajti sodobna tehnologija je mnoga opravila, ki so bila
prej »rezervirana« za bibliotekarje, poenostavila in jih vse več prevzema pomožno osebje.
Pomožno osebje napreduje po karierni lestvici, ki velja za ostale državne uslužbence, in opravlja
državne izpite za uvrstitev v določen naziv (career levels in civil services). Običajno razmerje
med strokovnim in pomožnim osebjem je v ameriških akademskih knjižnicah 1 : 2. Za formalno
izobraževanje knjižničnega pomožnega osebja je v ZDA le nekaj šol39 (v Illinoisu je npr. le ena,
in sicer College of DuPage), diplomanti si pridobijo naziv Library Technical Assistant.
Tretja kategorija delavcev knjižnic so študentje, in sicer t.i. običajni študentje (students
assistants) in študentje podiplomskega študija bibliotekarstva (graduate assistants), v
univerzitetni knjižnici UIUC jih je preko 100 (predvsem podiplomcev iz Graduate School of
Library and Information Studies - GSLIS). Zahtevnejša knjižnična opravila so »rezervirana« za
podiplomce, brez katerih univerzitetna knjižnica ne bi mogla zagotavljati tako raznolikih storitev,
dolgega odpiralnega časa in vsakodnevne odprtosti vseh enot knjižničnega sistema. Študentje
delajo med 10 in 20 ur tedensko, povprečno ima univerzitetna knjižnica za posameznega
študenta sredstev za 0.25 FTE zaposlitve, t.j. 40 ur mesečno. Zanje pripravijo na začetku
študijskega leta posebno izobraževanje in jih nato vključijo v različne aktivnosti knjižnic.
Študentje GSLIS so plačani bolje od študentov drugih usmeritev, običajno 6.500 USD letno za
39

Ameriški knjižničarji so namreč že leta 1946 prenesli formalno izobraževanje s področja bibliotekarstva
na podiplomsko stopnjo.

polno obremenitev (zakonsko določeno najnižje plačilo je 5.5 USD na uro)40, z delom v knjižnici
si nabirajo potrebne izkušnje, pa še različne raziskovalne projekte lahko opravijo kar med svojo
prakso. Šola sama zelo podpira vključevanje študentov v delo univerzitetne knjižnice, v izvajanje
svojega študijskega procesa pa vključuje veliko bibliotekarjev, ki imajo ustrezne akademske
nazive, da lahko sodelujejo kot nosilci ali asistenti pri posameznih predmetih. Študentje se
prijavijo za delo v personalnem oddelku univerze, vodje knjižnic pregledajo njihove ponudbe in
jih najamejo glede na potrebe celotnega univerzitetnega knjižničnega sistema41.
V univerzitetni knjižnici delajo tudi prostovoljci, ki so, kot tudi v drugih ameriških knjižnicah,
običajno mlajši upokojenci, ki želijo koristno izrabiti svoj prosti čas.
3.2 Postopek pridobivanja akademskih nazivov za knjižničarje
Prva določila o akademski svobodi, akademskem statusu in ugodnostih, ki jih prinaša status
»tenure«, sta sprejeli združenji ameriških univerzitetnih profesorjev (American Association of
University Professors) in ameriških visokošolskih kolidžev in univerz (Association of American
Colleges and Universities) leta 1925 z dokumentom »Conference Statement on Academic
Freedom and Tenure. Dokument je bil dopolnjen leta 1940 (»Statement of principles on
Academic Freedom and Tenure«), leta 1970 pa so bile sprejete še podrobnejše interpretacije
posameznih določil. Visokošolski knjižničarji so se že leta 1911 javno zavzeli za priznanje
akademskega statusa in pripadajočih pravic, dejansko pa so dobili pravico do akademskega
statusa leta 1942 in do statusa »tenure« leta 1946 (pedagoškemu osebju je pripadal že od leta
1873 dalje). Prvi standardi za fakultetni status so bili sprejeti leta 1971, leto kasneje pa še
skupen dokument ACRL, Združenja profesorjev in Združenja kolidžev in univerz (»Joint
Statement on Faculty Status of College and University Librarians«).
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Za primerjavo navajamo povprečne letne plače: LC II – 21.000 USD, LTA – 26.000 USD, specialist –
33.000 USD, bibliotekar - izredni profesor – 35.000 USD, univerzitetni knjižničar – 100.000 USD.
41
Zaposlovanje študentov je v ZDA običajna praksa, predvsem pa knjižnice s tem ne »obremenjujejo«
postavke materialnih stroškov. Obstaja namreč zvezni program (Federal Work-Study Program – FWSP),
ki podpira študentsko delo in katerega cilj je t.i. produkcija vsestransko izobraženih in usposobljenih
študentov. Ker šolnine in drugi stroški študija naraščajo, je pomembno, da imajo študentje možnost
lastnega zaslužka. Ker pa je prisotna tudi močna tradicija t.i. samovzdrževanja mladih, težko srečaš
študenta, ki ne bi bil zaposlen vsaj 10 ur tedensko.

Postopek za pridobitev prvega akademskega naziva oz. za napredovanje v višje nazive je zelo
zapleten in zahteven42, tudi dolgotrajen (celo leto), poteka pa na dveh stopnjah. Visokošolski
knjižničar vloži po petih letih dela v akademski knjižnici (v tem času je zaposlen pogodbeno in
mu teče poskusna doba) predpisane dokumente na Faculty Review Commitee43, ki opravi
preverjanje izpolnjevanja pogojev za akademski status in »tenure« in ugotovitve strne v pisno
poročilo. Vloga vsebuje oceno kandidata, ki jo pripravi knjižnica, kandidatovo samooceno, ocene
zunanjih strokovnjakov (reference), oceno študentov, podatke o kandidatu in njegovi akademski
aktivnosti, podatke in dokazila o sodelovanju kandidata v pedagoškem procesu, njegovi
raziskovalni in drugi aktivnosti (strokovno knjižničarsko delo), mnenje matičnega oddelka oz.
šole, kampusa, dekana in rektorja. Vlogo najprej oceni matični oddelek in jo posreduje na
naslednji administrativni nivo. Na vsaki ravni mora biti vloga ocenjena pozitivno. Uspeh je
odvisen od kandidatove uspešnosti v pedagoškem in raziskovalnem delu, za kandidate, ki pa
sodelujejo pretežno v storitvenem delu knjižnice, obstajajo posebna navodila, katere vidike
svojega dela naj izpostavijo v svoji prošnji. Pri bibliografiji ni pomembno število enot ampak
njihova kakovost in odmevnost, zelo pomembno je mnenje zunanjih ocenjevalcev (priporočljivo
je, da so to redni profesorji s področja bibliotekarstva ali sorodnih strok, pa tudi strokovnjaki iz
tujine) in udeležba na konferencah.
Če knjižničar uspešno prestane prvo stopnjo ocenjevanja, ga na drugi stopnji oceni še
Promotion and Tenure Advisory Committee44, ki je svetovalno telo univerzitetnega knjižničarja.
Sklep o pridobitvi akademskega statusa sprejme Board of Library Trustees. V povprečju je
zavrnjenih 10% kandidatov, ki lahko dobijo enoletno pogodbo o delu, v tem času pa si morajo
poiskati novo službo. Kandidati, ki so bili pred zaposlitvijo v akademski knjižnici zaposleni v
drugem tipu knjižnice, lahko le izjemoma poskušajo zaprositi za akademski status, preden jim v
akademski knjižnici poteče predpisana šestletna poskusna doba (probation period), kar pomeni,
da z zamenjavo službe knjižničar začenja ponovno graditi svojo kariero. Mogoče je to tudi eden
izmed razlogov, da najdemo med pomožnim knjižničnim osebjem tudi kadre z visokimi
znanstvenimi nazivi.
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Podrobnejša pojasnila o postopku pridobivanja nazivov na Univerzi Illinois, Urbana-Champaign so
dostopna na naslovu, http://www.provost.uiuc.edu/provost/comm9/
43
Odbor ima 9 članov, in sicer po enega predstavnika iz vsake divizije univerzitetnega knjižničnega
sistema (Law Divison, Arts and Humanities Division, Area Studies Division itd.). Član mora imeti »tenure«
status in naziv izredni ali redni profesor. Mandat traja tri leta, mandat predsednika (ki ga izvolijo člani
izmed sebe) pa eno leto.

Možnost pridobivanja akademskega statusa je za visokošolske knjižničarje pomembna, saj so
tako statusno izenačeni s pedagoškim in raziskovalnim osebjem, in se jih šteje resnično za
sodelavce, ki odločilno vplivajo na uspešnost uresničevanja ciljev univerze45. Seveda pa jih
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, silijo v nenehno angažiranje in strokovno odličnost.

4 Študij bibliotekarstva in informacijske znanosti na UIUC
Šola za podiplomski študij bibliotekarstva in informacijske znanosti (Graduate School of Library
and Information Science – GSLIS46) se večkrat omenja kot najboljša ameriška šola s tega
področja ali vsaj kot šola, ki sodi med prve tri najboljše tovrstne šole v ZDA. Kot ena najstarejših
(ustanovljena je bila leta 1893) je imela pomembno vlogo pri razvoju učnih in raziskovalnih
metod, ki se danes uporabljajo na tem področju. Študentje se tukaj naučijo uporabljati
najsodobnejšo tehnologijo in metode za referenčno dejavnost, raziskovalno delo, organizacijo
informacij itd. Študij in delo v okviru GSLIS je izrazito interdisciplinarno usmerjeno, zato šola
najema pedagoško in raziskovalno osebje različnih profilov z močnim teoretičnim in
metodološkim znanjem, ki je sposobno razumeti vlogo knjižnic v širšem kontekstu informacijskih
sistemov in informacijske dejavnosti.
Študentje (ki že imajo univerzitetno diplomo dodiplomskega študija) se lahko vpišejo v magistrski
ali doktorski program bibliotekarstva in informacijske znanosti ali v spopolnjevalni študijski
program (Certificate of Advanced Study, CAS). Študentje magistrskega študija morajo opraviti
10 kreditnih enot programa v dveh semestrih in enem poletju, običajno pa ostajajo na študiju še
semester ali dva. Izbrati je možno tri načine študija (ki jih je odobrila ALA kot akreditacijsko telo
za knjižničarske šole v ZDA), in sicer: redni študij z bivanjem v kampusu, izredni študij t.i.
Fridays Only (predavanja oz. aktivnosti potekajo ob koncu tedna) in študij na daljavo (LEEP3).
Izredni študentje naj bi končali študijske obveznosti v dveh letih in pol, pri študiju na daljavo so
študentje v kampusu le krajši čas, saj študij temelji na uporabi najsodobnejše računalniške
programske in strojne opreme (avdio-vizualno on-line komuniciranje v realnem času).
Magistrska naloga ni obvezna, potrebne kreditne točke se lahko pridobi z raziskovalnim
44

Odbor ima 7 članov, ki morajo imeti naziv izredni ali redni profesor, njihov mandat je dve leti,
predsednika imenuje za eno leto univerza.
45
Tudi šolski knjižničarji lahko pridobijo status »tenure«, vendar pa je to odvisno od predpisov
konkretnega šolskega okoliša. Sicer pa morajo podobno kot učitelji nabirati kredite (točke) za
napredovanje, in sicer s sodelovanjem pri pouku in z udeležbo v permanentnem izobraževanju.
46
Šola predstavlja svojo dejavnost in študijske predmete na naslovu, http://www.lis.uiuc.edu, podatke o
študiju na daljavo pa najdemo na naslovu, http://leep.lis.uiuc.edu

projektom, zahteva pa se tudi ustrezno povprečje ocen med študijem. Doktorski program je
raziskovalno usmerjen (vanj se lahko vpisujejo kandidati s končanim magisterijem takoj po
zaključku študija, nekoč so morali imeti najmanj dve leti prakse), v CAS pa se vpisujejo
kandidati, ki že imajo magistrski naslov na področju LIS, pa želijo ali spopolniti svoje znanje na
določenem ožjem področju ali se preusmeriti pri svojem delu. Čeprav permanentno
izobraževanje ni med glavnimi cilji šole, pa šola organizira nekatere seminarje in konference,
njeni pedagogi pa se vključujejo v programe permanentnega izobraževanja, ki jih ponuja
univerza. Šola sprejema tudi post-doktorske kandidate, če imajo zagotovljeno financiranje.
In kakšne so vpisnine za študij na GSLIS? Šolnina za redne študente znaša za en semester
2.270 USD za prebivalce Illinoisa in 5.846 za ostale. K temu je treba dodati še stroške
zdravstvenega zavarovanja, uporabe univerzitetnih služb, javnega prevoza itd., ki znašajo 678
USD na semester. Stroški stanovanja (v kampusu ali izven njega) za eno akademsko leto pa
znašajo od 2.600 do 3.000 USD47. Na GSLIS se vpisujejo starejši kandidati v primerjavi s
povprečno starostjo magistrskih študentov v ZDA, ki je med 31 in 32 leti (verjetno si morajo prej
zaslužiti sredstva za študij). Izbirni postopek povzroči, da ima šola vpisane le najboljše
kandidate, ki so se prijavili. Za redne študente tedensko potekajo trije predmeti po tri ure, ostalih
obveznosti pa imajo še od 15 do 20 ur tedensko. Obvezna predmeta sta Information
organization and access in Libraries, information, and society, katalogizacija gradiva je samo
izbirni predmet.

5 Knjižnični sistem države Illinois
5.1 Zakon o knjižničnem sistemu

Zakon o vzpostavitvi knjižničnega sistema Illinoisa (Illinois Library System Act) je bil sprejet 27.
avgusta 196548. Zakon najprej opredeljuje termin knjižnični sistem ter določa, da so za izvajanje
zakona odgovorni državni knjižničar in njegova administracija ter Državna knjižnica. Cilj
knjižničnega sistema je zagotavljati knjižnične storitve vsem državljanom, zagotavljati ustrezna
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Če bi prišteli še stroške poti in potrebno žepnino, bi bilo za študenta iz Slovenije za dva semestra
potrebnih skoraj 20.000 USD, torej približno 5 mil. SIT. Čeprav se zdi številka visoka, pa ne bi smela biti
nedosegljiva za katero izmed naših ministrstev (še posebej, če se spomnimo, da je nedavno bister študent
uspel pridobiti 13 mil. SIT za svoje računalniške podvige).
48
Zakoni s področja knjižničarstva so zbrani v publikaciji »Illinois Library Laws«, ki jo je knjižničarsko
združenje Illinoisa izdalo v začetku leta 2001.

gradiva, potrebna za informiranje in raziskovalno delo državljanov, zagotavljati usposobljene
knjižnične delavce, prostore in opremo, da bodo lahko zadovoljevali potrebe uporabnikov,
vzpodbujati medsebojno sodelovanje knjižnic itd. Določa način ustanavljanja različnih tipov
knjižničnih sistemov in njihovo upravljanje (sveti direktorjev knjižnic) ter delovanje regionalnih
knjižničnih sistemov. Podrobno sta določena način in pogoji za pridobivanje sredstev iz državnih
skladov oz. programov. Zajeti so tudi raziskovalni in referenčni centri, prenehanje članstva v
knjižničnem sistemu, določanje geografskih meja knjižničnih sistemov, donacije in volila.
Seveda pa še tako dober zakon ne bi bil uspešen v praksi, če med knjižničarji in knjižnicami
Illinoisa ne bi obstajala močna tradicija sodelovanja in medsebojne pomoči, kar vzbuja
občudovanje ne le kolegov iz drugih ameriških državah ampak tudi tujcev. Ni odveč omeniti, da
je geslo njihovega knjižničnega sistema »Library cooperation – a tradition of excelence«,
odličnost knjižnic je torej posledica medsebojnega sodelovanja.
5.2 Opredelitev, struktura in organizacija knjižničnega sistema
Kot knjižnični sistem se glede na zakon o knjižničnem sistemu Illinoisa lahko šteje:
1. kooperativni sistem najmanj 10-tih splošnih knjižnic, ki podpišejo dogovor o sodelovanju
pri zagotavljanju informacijskih virov in storitev,
2. sistem splošne knjižnice, ki zagotavlja storitve mestu z več kot 500.000 prebivalci,
3. sistem, v katerem sodelujejo različne vrste knjižnic ali sistem knjižnic iz točke 1. in drugih
vrst knjižnic ali sistem knjižnic iz točke 2. in drugih vrst knjižnic, ki podpišejo dogovor o
sodelovanju.
Knjižnični sistem Illinoisa sestavlja 12 regionalnih knjižničnih sistemov, v katere je vključenih
preko 4.000 članic, med njimi 2.338 knjižnic (186 akademskih, 643 splošnih, 941 šolskih in 568
specialnih knjižnic), ki gradijo vzajemne regijske kataloge in zagotavljajo knjižnične in
informacijske storitve prebivalcem Illinoisa. Delovanje regionalnih sistemov je financirano s strani
države49, članice članarine ne plačujejo, prispevajo pa npr. letno nadomestilo za katalogizacijo
49

Temeljno dejavnost sistemov pokrivata dva državna sklada, in sicer General Revenue Fund, Live and
Learn Fund (polni se s taksami za registracijo avtomobilov!). Sredstva se zbirajo v skladu državnega
sekretarja oz. državnega knjižničarja. V letu 2000 je državni parlament skladu dodelil 20.765.913 USD.
Posamezni knjižnični sistemi so financirani na osnovi velikosti območja, ki ga pokrivajo, in števila
prebivalcev območja (1.561 USD na prebivalca in 53.566 USD na kvadratno miljo). Knjižnice si
prizadevajo doseči zvišanje financiranja za 2 milijona USD letno, saj je v zadnjem desetletju ostalo na isti
ravni, čeprav so se stroški knjižnic povečali za 30%. K temu moramo prišteti še sklada Državne knjižnice,

gradiva, ki ni odvisno od števila katalogiziranih enot, ampak se izračuna po posebni formuli, in je
odvisno od velikosti proračuna članice. Regionalne knjižnične sisteme vodijo regionalni knjižnični
centri. Prvotno so regionalne sisteme sestavljale samo splošne knjižnice, kasneje so se začele
vključevati tudi druge vrste knjižnic. Za sodelovanje v sistemu mora knjižnica izpolnjevati
določene pogoje. Sistem deluje po navodilih Državne knjižnice. Uspešnost delovanja knjižničnih
sistemov je vsekakor pogojena z dolgo tradicijo sodelovanja knjižnic. Tako je bila leta 1975
ustanovljena kooperativa ILLINET (Illinois Library & Information Network). Knjižnica lahko
postane članica konzorcija, potem ko izpolni pogoje za članico regionalnega knjižničnega
sistema. ILLINET je pojem dobrega sodelovanja knjižnic. Njegovo izhodišče je, da je vsaka
knjižnica v državi neodvisna, vendar pa z medsebojnim sodelovanjem knjižnic, regionalnih
knjižničnih sistemov in državne knjižnice lahko preko državne knjižnične mreže zagotovijo
prebivalcem Illinoisa ne glede na njihovo lokacijo najboljše možne knjižnične in informacijske
storitve. Z izgradnjo vzajemnih in virtualnega kataloga je zagotovljeno, da lahko uporabnik
identificira želeno gradivo s katerekoli točke v sistemu, sistem medknjižnične izposoje pa mu v
najkrajšem možnem času s svojo dostavno službo ali s pomočjo elektronskih servisov zagotovi
gradivo, ki ni na voljo v njegovi lokalni knjižnici.
Regionalni knjižnični centri so odgovorni za medknjižnično izposojo znotraj regije in z drugimi
regijami v državi, za članice skrbijo za dostop do interneta in drugih elektronskih virov,
izobraževanje in usposabljanje, svetovanje za različne tipe knjižnic, katalogizacijo knjižničnega
gradiva50, skupni on-line katalog regije in podatkovno zbirko serijskih publikacij, referenčno in
referalno dejavnost, satelitske telekonference, videokonferenčni sistem, vzpostavitev in
delovanje komunikacij itd. Knjižnične sisteme upravljajo sveti direktorjev, ki se srečujejo enkrat
mesečno.
V času spopolnjevanja smo obiskali enega izmed regionalnih centrov, in sicer Lincoln Trail
Libraries System (LTLS), kjer so nas podrobno seznanili z vlogo, nalogami in organiziranostjo
takšnih centrov. V praksi smo lahko videli, kako deluje katalogizacijski center, ki obdeluje
novonabavljeno gradivo članic sistema in izdeluje bibliografske zapise (v MARC formatu) za
vzajemni katalog LINC. Že obstoječe zapise prekopira iz kataloga OCLC centra oz. naredi
in sicer za projekte avtomatizacije in za izobraževanje. Knjižnične sisteme ameriških držav financira tudi
zvezna vlada iz zveznega programa Library Services and Technology Grants.
50
Gradivo, ki iz knjižnic v posebnih torbah pripeljejo v center, mora biti formalno in vsebinsko obdelano v
manj kot petih dneh. S centralizirano obdelavo gradiva je le-ta ažurna, kakovostna in cenejša kot če bi se

originalne zapise. Članice dodajo zapisom le podatke o zalogi in lokaciji gradiva. Center skrbi
tudi za retrospektivno katalogizacijo fondov novo vključenih članic. Trenutno skrbi za obdelavo
gradiva 75 knjižnic, le 4 večje knjižnice članice imajo licenco za katalogizacijo in same skrbijo za
obdelavo gradiva (npr. Univerzitetna knjižnica UIUC)51. Zadolžen je za (štirikrat) dnevno
distribucijo oz. prevoz gradiva (za medknjižnično izposojo in za obdelavo) med knjižnicami v
regiji in je vključen v medregijski distribucijski sistem (Intersystems Library Delivery Service), ki
povezuje regionalne centre, Državno knjižnico in knjižnice članice ILLINET mreže. LTLS center
izvaja tudi svetovalno dejavnost (razen s področja pravne problematike in gradnje knjižnic) in
različna izobraževanja oz. usposabljanja; med temami bi omenili: storitve za otroke in družine,
menedžment knjižničnih zbirk, financiranje knjižnic, intelektualno svobodo, informacijsko
pismenost, menedžment in planiranje, storitve za javnost, referenčno dejavnost, sodelovanje
knjižnic pri preskrbi informacijskih virov, kadrovski razvoj, usposabljanje za uporabo
računalniške tehnologije in elektronskih virov, izobraževanje tehničnih delavcev knjižnic (Library
Technical Assistants) in izobraževanje članov knjižničnih svetov. Lincoln Trail Libraries System
predstavlja knjižnični sistem, v katerega so vključeni različni tipi knjižnic, trenutno 7 akademskih,
53 splošnih, 42 šolskih in 16 specialnih, knjižnični center pa ima zaposlenih 27 strokovnjakov,
med katerimi je 7 bibliotekarjev. Ustanovljen je bil že leta 1966.
Poleg regionalnih centrov država posebej finančno podpira nekaj knjižnic, ki predstavljajo centre
za raziskovalno dejavnost (Research and reference centers) in nabavljajo informacijske vire, ki
jih prebivalci potrebujejo za svoje raziskovalno delo. Te knjižnice so: Univerzitetna knjižnica
UIUC, Chicago Public Library, Southern Illinois University Library ter Illinos State Library.
Financira pa tudi več knjižnic, ki zagotavljajo uporabnikom posebna gradiva (Special Resource
Centers).
5.3 Virtualni katalog knjižnic Illinoisa (Virtual Illinois Catalog - VIC)
Gre za internetno stran preko katere lahko uporabnik išče po zbirkah 600-tih knjižnic Illinoisa in
ugotovi lokacijo, signaturo in dostopnost gradiva za izposojo. Virtualni katalog vključuje kataloge
12-tih regionalnih knjižničnih sistemov in vzajemni katalog akademskih knjižnic, t.j. ILLINET

z njo ukvarjala vsaka knjižnica sama in izobraževala vsaka svoje kadre za to delo. Namesto z obdelavo
gradiva se knjižničarji lahko več ukvarjajo z uporabniki.
51
Informacije o centru in politikah obdelave gradiva so dostopne na naslovu,
http://www.ltls.org/cataloging-catcenter.html in pri kontaktni osebi Meredith Smith, msmith@ltnet.ltls.org

Online52. Ker regionalni knjižnični sistemi za izgradnjo svojih on-line katalogov zaenkrat
uporabljajo različno programsko opremo, predstavlja VIC njihovo združitev v eno podatkovno
zbirko. Uporabnikom je tako na voljo dostop do podatkov o več kot 55 milijonih enotah gradiva.
Ko v sistem vneseš regijsko kodo, ti avtomatsko določi najprej tvoj regionalni knjižnični sistem,
seveda pa lahko izbiro takoj spremeniš. Če uporabnik ni z določenega področja, mu je na voljo
manj storitev kot pa prebivalcu območja – nima npr. dostopa do polnih tekstov in ne bo mogel
avtomatsko naročiti medknjižnične izposoje. Katalog ima vgrajeno avtorsko in predmetno
kontrolo in ključe za »odkrivanje« s poiskanim avtorjem ali tematiko povezanimi bibliografskimi
zapisi.
5.4 Državna knjižnica in državni knjižničar
Illinois State Library53 je bila ustanovljena leta 1839 z namenom, da služi državni upravi, in prvi
prostor zanjo je bil poleg pisarne državnega sekretarja. Danes je nameščena v lepi marmorni
zgradbi nasproti državnega parlamenta. Njene funkcije, organizacijo in delovanje predpisuje
zakon o državni knjižnici (State Library Act), za njeno delovanje je odgovoren sekretar države državni knjižničar (Secretary of State – State Librarian), ima pa tudi direktorja, ki je formalno
podrejen državnemu knjižničarju in sam ne more odločati o pomembnejših zadevah (skrbi za
izvajanje politike knjižnice, ki jo prej potrdi državni knjižničar). Pomembnejše t.i. nacionalne
funkcije državne knjižnice so:

− vodenje državnega knjižničnega sistema, svetovalno delo, izobraževanje, raziskovanje, izbor
in evalvacija projektov knjižnic za financiranje iz zveznih in državnih skladov za pomoč
knjižnicam54 in izbor kandidatov za štipendije,

− zbiranje in objavljanje knjižnične statistike,
− zbiranje letnih delovnih poročil splošnih knjižnic in regionalnih knjižničnih centrov,
− strokovno in administrativno delo za kooperativo Illinois Library & Information Network
IILLINET55,
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Virtualni katalog Illinoisa lahko najdemo in uporabljamo na naslovu, http://vic.lib.il.us/
Illinois State Library je dostopna na naslovu, http://www.library.sos.state.il.us/, njena izjava o poslanstvu
pa na naslovu, http://www.cyberdriveillinois.com/library/isl/mission.html
54
Trenutno lahko knjižnice pridobijo dodatna sredstva za svoje projekte iz naslednjih skladov: Educate
and Automate, Constructions Grants, Library Systems Grants, Live & Learn System Technology Grants,
LSTA Library Disaster Aid Grants, LSTA Grants, Public Library Equalization Grants; Public Library Per
Capita Grants in School Library Grant Program. Namen skladov je opisan na naslovu,
http://www.library.sos.state.il.us/library/isl/grants/grants.html
55
Ustanovljena je bila leta 1975.
53

− zagotavljanje podpore servisu ILLINET/OCLC,
− zagotavljanje dostopa do elektronskih virov,
− koordinacija programa informacijske pismenosti,
− koordinacija programov varovanja in zaščite knjižničnih gradiv,
− distribucija gradiv za državni parlament.
Knjižnica ima svetovalno telo (State Library Advisory Committee), ki daje priporočila glede njenih
politik, storitev in vodenja. Ima 20 članov (13 strokovnjakov s področja knjižničarstva in 7
predstavnikov prebivalcev) s 3-letnim mandatom, ki jih imenuje državni knjižničar. Direktor
Državne knjižnice je sekretar svetovalnega odbora.
Primarna skupina uporabnikov knjižnice so državni uradniki, ki lahko dobijo stalno kartico
knjižnice. Kartico lahko dobijo tudi uporabniki s knjižno kartico splošnih knjižnic Illinoisa, in sicer
t.i. kartico za goste, knjižnico pa lahko direktno uporabljajo tudi lastniki kartic, knjižnic članic
ILSCO konzorcija. Zanimivo je, da knjižnica, čeprav gre za novo zgradbo, gradiva nima v
prostem pristopu, ampak ima skladiščni sistem.
Državna knjižnica ni klasična nacionalna knjižnica, vendar pa prejema obvezne izvode
publikacij, ki jih izdajo državni organi in državne univerze (natisnjene so bile s pomočjo finančne
podpore države Illinois). Univerze pošiljajo 1 do 3 izvode publikacij, državni organi pa pošljejo 40
izvodov za depozitarni program države Illinois in 25 kopij za Report Centre (samo publikacije, ki
jih knjižnica distribuira dalje v parlament). 40 izvodov razdeli tako, da 3 obdrži Državna knjižnica,
37 pa jih pošlje depozitarnim enotam po državi in izven nje (California, Colorado, DC, Kentucky,
Massachussets in England). Omenjene publikacije si je možno izposoditi.
Knjižnica zbira statistične informacije, tiskane publikacije, mikrofilme in CD-ROM-e, ki so na voljo
tudi on-line v IO. Ima zbirko telefonskih imenikov, zbirko gradiv o družinski zgodovini (potrebna
so za proučevanje in sestavljanje rodovnikov) in zagotavlja servis Newsline56.
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Polni teksti USA Today, New York Times in Chicago Tribune so preoblikovani v računalniško govorečo
datoteko in na voljo na 11 mestih od 6.30 zjutraj dalje; člani knjižnic uporabijo telefon s tonsko izbiro ter
izberejo časopis in članek, ki ga želijo slišati; načrtujejo še vključitev lokalnih časopisov. Strošek za
uporabnika storitve je le klic do najbližjega centra, t.j. Newsline Service Center.

Zakon o telekomunikacijah iz leta 1996 vključuje posebne popuste za knjižnice in šole, t.j.
splošne knjižnice, javne in privatne K-12 šole ter konzorcije šol in knjižnic. Gre za popust za
telekomunikacije, internet dostop in interne komunikacije. Knjižnice in šole letno zaprosijo za
popust pri School and Libraries Corporation. Dobijo pa ga le, če imajo potrjen oz. sprejet
tehnološki plan. Tako morajo splošne knjižnice najprej predložiti omenjeni plan Državni knjižnici,
šolske knjižnice pa državnemu svetu za šolstvo (State Board of Education).
Knjižnica zagotavlja uporabnikom preko interneta številne elektronske storitve, katerih razvoj
podpira državni knjižničar (Jessy White) in njegov administrativni aparat. »Find-It! Illinois«
internetna vstopna stran ima tri komponente: Virtual Illinois Catalog (VIC), Illinois Government
Information (IGI) in FirstSearch. Vsi viri so knjižnicam in njihovim uporabnikom na voljo zastonj.
Illinois Government Information (IGI) je internetno iskalno orodje, ki indeksira javne informacije
na spletnih strežnikih državnih agencij, kolidžev, univerz, lokalnih skupnosti, nekaterih šol,
splošnih knjižnic itd. Omogoča dostop z enega mesta do katerekoli spletne strani ali on-line
storitve države ali lokalne uprave, ne da bi bilo treba vedeti, kateri organ ali agencija zagotavlja
določeno vrsto informacij. Iskanje je možno preko ključnih besed ali stvarnih gesel, na voljo je
tudi zahtevnejši način iskanja. Zanimiv je telefonski servis za odrasle (Illinois Adult Learning
Hotline) preko katerega prostovoljci pomagajo funkcionalno nepismenemu prebivalstvu z nasveti
(državna raziskava je namreč pokazala, da je 44-48% odraslega prebivalstva Illinoisa
funkcionalno nepismenega). Državna knjižnica je tudi pobudnik zanimive družinske akcije, t.j.
noč družinskega branja (Family Reading Night), ki poteka vsako leto tretji četrtek v novembru in
vzpodbuja družine, da bi večere, preživete skupaj, namenile branju. Družinam je namenjen tudi
informacijski link NPIN (National Parent Information Network), ki se financira preko Državne
knjižnice iz zveznega fonda LSTA. Gre za informacijski sistem za starše, v katerem lahko dobijo
informacije, ki jih potrebujejo pri vzgoji in izobraževanju otrok57. Državna knjižnica koordinira tudi
projekt »Next generation«, ki poteka po izbranih splošnih knjižnicah, ki imajo najete kvalificirane
mentorje, ki mladino poučujejo o uporabi tehnologije kot sredstva za komuniciranje, o
medčloveških odnosih ter o tehnikah medsebojnega komuniciranja58.
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Servis je najprej od leta 1967 dalje sponzorirala UIUC, od leta 1993 dalje pa firma ERIC Clearinghouse
on Elementary and Early Chilhood Education (ERIC/EEC), ki je bolj znana po ponudbi podatkovne zbirke
ERIC. Sedež ima na omenjeni univerzi, pri izvajanju storitev pa sodelujejo tudi regionalni knjižnični centri,
uradi za šolstvo, vodstva šolskih območij in Illinois Family Partnership Network. Informacije o NPIN Illinois
so dostopne na naslovu, http://npinil.crc.uiuc.edu
58
Podatke o projektu najdemo na naslovu, http://findit.sos.state.il.us/nextgen/index.htm

Omenili bi še letno temeljno knjižničarsko spopolnjevanje za šolske in splošne knjižnice, in sicer
za kadre, ki nimajo formalne izobrazbe s področja bibliotekarstva, poletno šolo menedžmenta za
knjižničarje iz malih splošnih knjižnic in podeljevanje finančne podpore za izobraževanje (pomoč
knjižničarjem za študij na akreditiranih bibliotekarskih šolah v višini 7.500 USD na kandidata).
Državna knjižnica izvaja od leta 1992 satelitske izobraževalne telekonference (posnete so tudi
na videokasetah, ki si jih je možno sposoditi medknjižnično), za izvajanje sestankov z
regionalnimi knjižničnimi sistemi in izobraževanje, pa uporablja videokonferenčni sistem (oprema
je nameščena tudi v vseh regionalnih knjižničnih centrih).
5.5 Zastopanje interesov knjižničarjev in uporabnikov pred zakonodajalci
Posebna oblika borbe za interese knjižničarjev in njihovih uporabnikov je t.i. advocacy day
(legislative day activities), ki poteka vsako leto 18. aprila v glavnem mestu Springfieldu, in
predstavlja posebno obliko političnega lobiranja. Datum je izbran namerno, v tem obdobju so
namreč poslanci v parlamentu najbolj aktivni, kajti do konca pomladnih zasedanj je samo še šest
tednov, in to je obdobje intenzivnega pripravljanja in sprejemanja zakonov. Predstavniki
knjižničarjev iz cele države se zberejo v Državni knjižnici, s pomočjo knjižničarskega združenja
(ILA, Illinois Library Association) se dogovorijo za strategijo in vsebino aktivnosti v parlamentu
(združenje že vnaprej natisne lističe z apeli o čem in kako naj poslanci glasujejo, pa tudi izjave
za tisk oz. medije). Skupine knjižničarjev se nato napotijo v parlament in tam med zasedanji
dobesedno »lovijo« posamezne poslance in jih skušajo prepričati, kako naj glasujejo o določeni
zadevi, npr. o odpravi filtriranja interneta59. Advocacy day poteka tudi v drugih ameriških
državah, v okviru ALA pa deluje poseben odbor za »advocacy«, ki koordinira politično aktivnost
knjižničarjev na nivoju zvezne države. Politično lobiranje je del vsakdanje aktivnosti ameriških
knjižničarjev, kajti le z vplivanjem na politične organe, organizacije in posameznike lahko
dosežejo sprejem takšnih zakonskih predpisov, ki ustrezajo knjižnicam in uporabnikom.

6 Ameriške knjižnice in varovanje intelektualne svobode
6.1 Intelektualna svoboda in prosti dostop do informacij
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Zasedanja parlamenta, so v nasprotju z našimi, popolnoma odprta za javnost in izgledajo prav kaotično
– obiskovalci se lahko sprehajajo med poslanci, poslanci se spuščajo v medsebojne debate ali se po
telefonu posvetujejo s svojo »bazo«, nekateri si privoščijo prigrizek, vsekakor pa v takšnem neredu nihče
ne posluša govorcev. Tišina pa nastane ob glasovanjih, ki so vsa javna, in na monitorju lahko vsak vidi,

Intelektualna svoboda je pravica vsakega posameznika do prostega dostopa do informacij ne
glede na njihovo vsebino in njegova pravica do izražanja svojega mišljenja, pomeni pravico
imeti, sprejemati in razširjati svoje misli. Intelektualna svoboda je osnova demokratičnega
sistema. Takšen sistem zahteva ljudi, ki znajo samostojno in odgovorno odločati o stvareh, za
kar pa morajo biti dobro informirani. In ravno knjižnice so tiste, ki zagotavljajo informacije v
najrazličnejših oblikah, in omogočajo informiranost prebivalstva.
V zgodovini (pa tudi danes) se je intelektualno svobodo poskušalo na različne načine omejevati.
Cenzura pomeni zatiranje (onemogočanje) določenih idej in informacij, katere smatrajo
posamezniki, skupine, organi oblasti ali privatne organizacije za neprimerne oziroma nevarne60.
Cenzorji zato od javnih ustanov kot so npr. knjižnice zahtevajo, da iz javnega dostopa umaknejo
informacijske vire, ki jih smatrajo za neprimerne ali nevarne. S takšnimi poskusi se srečujejo tudi
ameriški knjižničarji. Posamezniki ali skupine pritiska zahtevajo umaknitev gradiva s polic, in
sicer tistega za katerega menijo, da ne sme biti dostopno javnosti, včasih samo določeni
kategoriji prebivalstva glede na starost ali druge značilnosti. Seveda pa takšno ravnanje v
temelju nasprotuje prvemu ustavnemu amandmaju, po katerem ima vsak pravico, da bere,
gleda, posluša in izraža misli, čeprav jih cenzor smatra za neprimerne. Ameriško vrhovno
sodišče šteje za izjeme, ki jih prvi amandma ne varuje: obscenost, otroško pornografijo,
obrekovanje (klevetanje) in hujskanje k nespoštovanju zakonov. Zvezna vlada pa ima pravico
razglasiti zaupnost določenih informacij, če so pomembne za nacionalno varnost.
6.2 Zakaj morajo imeti knjižnice jasno politiko varovanja intelektualne svobode
Vsaka ameriška knjižnica ima seveda svojo politiko izgradnje knjižnične zbirke61, obstaja pa
zvezni zakon, ki prepoveduje zbiranje gradiv, ki vsebuje otroško pornografijo (izjema so nekateri
inštituti, ki se ukvarjajo s proučevanjem te problematike) in razna državi ali državljanom
kako je določen poslanec glasoval. Kot gost Državne knjižnice in knjižničnega združenja se je lahko tudi
naša skupina udeležila lobiranja med poslanci.
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Cenzorji npr. menijo, da določena gradiva vsebujejo ideje, ki so za družbo nezdrave in destruktivne,
negativno vplivajo na mladino, širijo nemoralo in korupcijo ipd. Če se ozremo v zgodovino, so bile knjige
največkrat cenzurirane zaradi politične vsebine, seksualnih idej, rasnega, kulturnega ali etičnega ozadja,
religioznih prepričanj. Največkrat so bila cenzurirana gradiva, ki so bila spoznana za heretična,
bogokletna, uporniška, obscena ali neprimerna za otroke. Po mnenju nekaterih so največji cenzorji oz.
samocenzorji knjižničarji sami, ki se izogibajo nabavi »spornih« informacijskih virov, zlasti tistih s
seksualno tematiko.

sovražna gradiva (nekaterih med njimi ne sme zbirati niti Kongresna knjižnica!). Vprašanje
spoštovanja pravice do intelektualne svobode in prostega dostopa do informacij zadeva oz.
vpliva na vsa dogajanja v knjižnici (od selekcije do obdelave gradiva, njegove postavitve,
možnosti uporabe oz. izposoje informacijskih virov, zaupnosti podatkov o uporabnikih,
razpoložljivosti virov fizično oviranim uporabnikom itd.) do problematike omejevanja (filtriranja)
dostopa do interneta. Ameriški knjižničarji pri tem najprej spoštujejo ustavo (zlasti prvi
amandma, ki zagotavlja svobodo govora in tiska, t.j. svobodo izražanja), etični kodeks62,
Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (Universal Declaration of Human Rights63) in ALA
interpretacijo prvega ustavnega amandmaja, t.j. Library Bill of Rights64. Knjižničarji so dolžni v
največji možni meri zagotoviti prebivalcem prosti dostop do gradiva in informacij, ki ga
potrebujejo pri študiju ali zadovoljevanju drugih kulturnih ter razvedrilnih potreb. Radi pa
poudarijo, da akademske knjižnice nikoli niso doživljale pritiskov okolja glede nabavne politike.
Ker lahko ravno v zvezi s pravico uporabnikov do prostega dostopa do gradiva in informacij,
prihaja do različnih nesporazumov in celo konfliktnih primerov, je zelo pomembno, da imajo
knjižnice jasno zapisano svojo politiko o tem, kaj zbirajo oz. nabavljajo (vsebina knjižnične
zbirke) in pod kakšnimi pogoji je to na voljo uporabnikom. Le na ta način lahko branijo svoje
odločitve, če kdorkoli knjižnici nasprotuje, da bi bilo določeno gradivo ali informacije na voljo
javnosti65. Prav tako morajo imeti knjižnice na javnih mestih obrazce, s katerimi se lahko
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V pomoč pri oblikovanju nabavne politike naj bi upoštevale priporočila ALA, ki so zbrana v Priročniku za
izdelavo politike nabave gradiva: http://www.ala.org/alaorg/oif/workbook_selection.html
62
Besedilo etičnega kodeksa ameriških knjižničarjev (Code of Ethics) je dostopno na strani,
http://www.ala.org/alaorg/oif/ethics.html
63
Dostopna na naslovu, http://www.udhr50.org/UN/default.htm
64
Avtor dokumenta je Forrest Spaulding (1882-1965), ki je bil 25 let knjižničar v Iowi v splošni knjižnici in
aktiven član ALA. Ves čas se je aktivno boril zoper cenzuro in druge prepovedi uporabe gradiva. Že leta
1930 je napisal dokument »Library's Bill of Rights«, in sicer za svojo knjižnico. Dokument je leta 1939
sprejela ALA in istočasno ustanovila Odbor za cenzuro (Committee on Censorship), ki se je kasneje
preimenoval v Intellectual Freedom Committee. Današnje besedilo dokumenta »Library Bill of Rights« je
ALA potrdila leta 1948. Dokument je bil v vseh letih dopolnjen le trikrat. Besedilo najdemo na naslovu,
http://www.ala.org/work/freedom/lbr.html, interpretacije posameznih členov listine pa na naslovu,
http://www.ala.org/work/freedom/interpret.html
65
Kot tujec težko razumeš, da kljub nenehnemu zagovarjanju intelektualne svobode obstajajo seznami
knjig, ki v ameriških knjižnicah naj ne bi bile na policah (t.i. challanged books), in da demokracija ne
pomeni v vseh primerih vladavino večine. Na teh seznamih najdeš npr. Huckelberry Finna, Harry Potterja
ipd., dovolj je namreč, da vsebina neke knjige žali dostojanstvo (čustva, versko prepričanje…)
posameznika ali skupine, pa se že lahko ta posameznik ali skupina pritožita, in knjižnični svet mora
sprejeti sklep o umiku knjige s police. Knjižnica in bralci, ki se z ukrepom ne strinjajo, morajo dokazati
nasprotno; tovrstni postopki pa so običajno zelo težavni in dolgotrajni, saj je treba »prepričane« prepričati
v nekaj drugega. Takšno prakso ti knjižničarji pojasnijo kot vidik demokracije, saj gre za pravico ljudi do
nestrinjanja z drugimi. Podatki o spornih knjigah (Challenged and Banned Books) so dostopni na naslovu,
http://www.ala.org/bbooks/challeng.html

uporabniki pritožijo glede določenega gradiva. Vse pritožbe obravnava t.i. review committee, ki
je sestavljen iz uporabnikov, knjižničarjev in predstavnikov oblasti. Člani odbora vsako sporno
delo preberejo in ocenijo primernost vsebine. Knjižničarji morajo biti zelo aktivno vključeni v
postopke in zbirati argumente zoper pritožbe, pri tem jim je na voljo Urad za intelektualno
svobodo, ki jim nudi nasvete ali tudi pravno pomoč. Izhodiščno stališče knjižničarjev v takšnih
postopkih je, da vključitev določenega gradiva v knjižnično zbirko ne pomeni, da se knjižnica
zavzema tudi za ideje, ki jih le-to vsebuje, knjižnica opravlja samo svoje delo nevtralnega
ponudnika različnih informacij.
Za ameriške knjižnice je zelo pomembna zaupnost podatkov o uporabnikih, o uporabi
informacijskih virov in drugih knjižničnih storitev, kajti prvi ustavni amandma ščiti ljudi pred
kakršnimikoli posegi v njihovo zasebnost. Kljub temu se zgodi, da organi oblasti, preiskovalci
ipd. zahtevajo od knjižnic podatke o tem, kaj si je nekdo izposojal, oz. katere informacije je iskal.
Knjižničarje pri tem ščiti zakon, po katerem morajo posredovati podatke le v primeru sodne
odločbe, v kateri je pojasnjeno, za kakšen primer gre, in v kateremu delu sodnega postopka
bodo uporabljeni podatki knjižnice. Ameriško združenje knjižnic zagovarja stališče, da nikogar ne
moreš kaznovati le zaradi tistega, kar je prebral, kaznuješ ga lahko šele za storjeno dejanje, ki je
nelegalno.
Zadnje leto je najbolj aktualna bitka ameriških knjižničarjev povezana z akcijo za odpravo
zveznega zakona Children´s Internet Protection Act oz. CIPA, ki zahteva kontrolo dostopa do
interneta v javnih osnovnih in srednjih šolah in tudi njihovih knjižnicah in predpisa Neighborhood
Internet Protection Act oz. NCIPA, ki predpisuje lokalno kontrolo dostopa do interneta za
prejemnike zveznih javnih sredstev za komunikacije. Predpisa je sprejel ameriški kongres
decembra 2000. Z uvajanjem internetnih filtrov66 naj bi varovali otroke in mladino pred škodljivimi
internetnimi stranmi (ki vsebujejo obscenost in otroško pornografijo)67. Nespoštovanje določil
pomeni izgubo javnih sredstev iz zveznega programa za sofinanciranje knjižnic (Library Services
and Technology Act in e-rate programa, ki sofinancira stroške komunikacij). Šolski knjižničarji
menijo, da ni njihova naloga nadzirati in preprečevati dostop do neprimernih vsebin, kajti naloga
staršev je, da z vzgojo otrokom razvijejo kritičen odnos do neprimernih vsebin (npr. pornografije,
66

O programski opremi za filtriranje interneta lahko najdemo nekaj podatkov na URL:
http://www.peacefire.org. Programska oprema omejuje dostop do interneta na snovi izločanja dokumentov
po ključnih besedah, preprečevanja dostopa do celotnih internetnih naslovov (URL-jev) ali samo z
blokiranjem posameznih besed in ne celotnih dokumentov. Knjižničarji menijo, da so trenutni filtri zelo
slabi in blokirajo tudi strani oz. dokumente, ki za otroke in mladino sploh niso sporni.

nacističnih idej, sovražnih nagnjenj do drugačnih ali do drugih narodov itd.), s katerimi se lahko
srečajo marsikje, ne le na internetu. Namesto kontrole naj bi knjižnice pomagale staršem pri
vzgoji otrok, zato pripravljajo različne izobraževalne oblike, na katerih sodelujejo oboji. Še
posebno pozornost pa namenjajo otrokom, ki zaradi kakršnegakoli razloga na ta izobraževanja
ne morejo pripeljati staršev. Izobraževanje naj bi bilo veliko bolj učinkovito kot filtri, kajti otroci se
morajo biti sposobni sami pravilno odločati o tem, kaj je zanje primerno za branje, gledanje,
poslušanje, ne glede na to, kje so – v knjižnici ali doma. Akcija za odpravo internetnega filtriranja
je zelo široko zastavljena, knjižničarji se poslužujejo tudi političnega lobiranja in vplivanja na
poslance obeh domov, tako državnih parlamentov kot zveznega (kongresa). ALA meni, da
pomeni uvajanje filtrov kršenje prvega ustavnega amandmaja, saj preprečuje prebivalstvu prosti
dostop do informacij.
6.3 Urad za intelektualno svobodo Ameriškega združenja knjižnic
ALA se s problematiko intelektualne svobode ukvarja že vse od njenega nastanka dalje68,
poseben organ, t.j. Urad za intelektualno svobodo (Office for Intellectual Freedom69) z
Združenjem za svobodo branja (Freedom to Read Foundation70), pa je ustanovila 1. decembra
leta 1997 v Chicagu. Glavna naloga urada je varovanje pravice do branja, kar pomeni zaščito
(tudi pravno) tako uporabnikov kot delavcev knjižnic pred neutemeljenimi posegi v njihovo
ustavno pravico do prostega dostopa do informacij. Izvaja svetovanje, izobraževanje in druge
oblike pomoči knjižničarjem in uporabnikom v primerih, ko kdorkoli poskuša prepovedati uporabo
knjižničnega gradiva in informacij71. Urad vlaga velike napore v obveščanje in izobraževanje
javnosti o pomenu intelektualne svobode v demokratični družbi. Vodi ga Judith Krug.
Glede na to, da je dokument Library Bill of Rights temeljni dokument za ravnanje knjižnic, le-te
od urada večkrat potrebujejo razlage posameznih določil, na osnovi česar nastajajo politike ALA
do problematike intelektualne svobode. Urad izdaja tudi časopis »Intellectual Freedom«.
Temeljno izhodišče Urada za intelektualno svobodo je, da morajo knjižnice zagotavljati dostop
do informacijskih virov in informacij vsakomur, ki jih želi. V knjižnicah so viri, ki vsebujejo različne
67

O filtrih in filtriranju internetnih strani več na naslovu, http://www.ala.org/alaorg/oif/filtersandfiltring.html
Npr. Intellectual Freedom Committee, http://www.ala.org/alaorg/oif/ifc_inf.html in Committee on
Professional Ethics, http://www.ala.org/alaorg/oif/cope_inf.html
69
Podatke o uradu, njegovi aktivnosti, politikah ipd. najdemo na naslovu, http://www.ala.org/oif.html
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Freedom to Read Foundation predstavlja svojo delavnost na naslovu, http://www.ftrf.org/index.html
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informacije, a ne glede na njihovo vsebino in usmerjenost, morajo biti dostopni vsakomur. Urad
si posebej prizadeva, da bi knjižničarji poznali problematiko intelektualne svobode, za kar se
morajo nenehno izobraževati. Zato ne le prireja razne izobraževalne oblike, ampak skrbi tudi za
objavljanje različnih dokumentov, politik, nasvetov, odločb, informacijskih virov itd. v elektronski
obliki, zainteresirani pa se lahko vključijo v uradov naslovniški seznam (mailing list) in praktično
vsak dan prejemajo novice s področja intelektualne svobode72.
6.4 Pravica do kopiranja avtorsko zaščitenih del
Posebna ovira za prosti dostop do gradiva in informacij so lahko tudi predpisi o varovanju
avtorske pravice. Za ameriške predpise bi lahko rekli, da so vsaj do javnih izobraževalnih
ustanov dovolj sprejemljivi. Akademske ustanove imajo glede pravice do kopiranja gradiva
številne privilegije, ki jih ostala javnost nima. V členih, ki govorijo o t.i. pošteni uporabi (fer use)
gradiva, o bazah podatkov, fotokopiranju, medknjižnični izposoji in javnem predvajanju del, se
določila glede pravice do kopiranja ne nanašajo le na akademske knjižnice, ampak tudi na
visokošolske knjigarne, študentske domove, dejavnost študentov, izobraževalno dejavnost itd.
Visokošolske ustanove si lahko pridobijo pravico do kopiranja praktično za vsa gradiva, ki jih
potrebujejo za izvajanje študijskega procesa. Čas, od oddaje prošnje založniku ali distributerju
do odobritve pravice kopiranja, je za večino del zelo kratek, obstajajo pa tudi službe, ki
pomagajo ustanovam, knjižnicam in posameznikom pri pridobivanju dovoljenj za kopiranje.
Določila glede »fair use« avtorsko pravico nekoliko omejujejo zaradi koristi družbe – zaščitena
dela je možno pod določenimi pogoji in v določenem obsegu kopirati zaradi komentiranja,
izdelave kritike ali poročanja o delu in za potrebe poučevanja, študija ali raziskovanja v
neprofitnih izobraževalnih ustanovah73. Zakon natančno določa tudi odgovornost knjižnic za
spoštovanje zakona o pravici kopiranja, le-te so dolžne vso opremo in gradiva, ki so avtorsko
zaščitena, opremiti z opozorili o zakonskih določilih.
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Urad ima zaposlenega pravnika, ki lahko pomaga knjižnicam in knjižničarjem s pravnimi nasveti oz. v
sodnih postopkih, posebnega svetovalca pa ima tudi za pomoč knjižnicam v postopkih, ko posamezniki ali
skupine zahtevajo umik določenega gradiva s polic.
72
Nad obilico informacij, ki jih prejemaš vsakodnevno, si lahko presenečen, prav tako nad aktivnostjo ne
le urada, ampak tudi knjižničnih združenj, knjižnic in posameznih knjižničarjev – kar je neprimerljivo s
stanjem v našem knjižničarstvu, kjer npr. pri ZBDS ne obstaja niti komisija (kaj šele sekcija) za vprašanja
intelektualne svobode. Kot da v našem okolju ni tovrstnih problemov.
73
Zakon zelo natančno določa, kaj in v kakšnem obsegu je dovoljeno kopirati avtorsko zaščitena dela za
potrebe pedagoških delavcev in za uporabo gradiva v letniku pri pedagoškem procesu. Dela, ki so še
dostopna na trgu, se po določilih »fer use« ne sme kopirati v celoti, ampak le delno.

Dovoljenje za kopiranje gradiv, ki ne sodijo v določila o pošteni uporabi, dobi na osnovi prošnje
zainteresirani uporabnik pri lastniku avtorske pravice ali licencirani agenciji. Ta odloči, če je
prošnja sprejemljiva, in če je, pod kakšnimi pogoji dovoljuje kopiranje. Obstajajo pa tudi
agencije, ki zbirajo sredstva za plačilo avtorskih pravic njihovim lastnikom, in potem lahko
legalno kopirajo gradiva. Zato naj ne bi obstajali razlogi za kršenje zakona, in zakon naj ne bi
oviral knjižnic pri zagotavljanju prostega dostopa do informacij. Knjižnice imajo še posebno vlogo
pri osveščanju, izobraževanju in informiranju svojih uporabnikov glede pravice kopiranja gradiv,
da ne bi do kršitev avtorske pravice prihajalo ravno znotraj njih74.
6.5 Prosti dostop do informacij in filtriranje interneta
6.5.1 Uporaba interneta v šolskih knjižnicah na območju Champaigna
S politiko in odnosom do filtriranja interneta v praksi smo se lahko seznanili pri enem izmed
vodilnih uradnikov četrtega šolskega okoliša na območju okraja Champaign, namestniku
nadzornika šolskega okoliša (Deputy Superintendant). V okviru omenjenega okoliša delujejo
osnovne, srednje in višje šole, v njih je zaposlenih 750 učiteljev in pomožnega osebja in vpisanih
19.000 učencev. Vsak šolski razred ima zagotovljen dostop do interneta od leta 1997, ko so v
Champaignu izvedli akcijo nakupa opreme in ureditve komunikacij za vse šole (vsak razred je
moral dobiti najmanj eno računalniško postajo z dostopom do interneta). Cilj akcije je bil
zagotoviti vsem otrokom dostop do različnih informacijskih virov. Z vprašanjem, kako zagotoviti
otrokom »primerne« informacije, se v šolskem okolišu dolgo niso ukvarjali, niti niso imeli
izdelane ustrezne politike. S sprejemom zveznega zakona o kontroli dostopa do interneta, pa so
začeli razmišljati tudi o tej problematiki. Poskus, da bi se dogovorili z Urbano o enotni politiki, ni
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Čeprav obstajajo interpretacije zakona o pravici kopiranja, ki jih je pripravilo Ameriško knjižničarsko
združenje (ALA), pa tudi številni priročniki, se kot tujec v določilih kar težko znajdeš. In kako smo kot
uporabniki (s statusom akademskega osebja) univerzitetne knjižnice, doživljali skrb za spoštovanje
zakona o pravici do kopiranja? Na začetku spopolnjevanja nas niso posebej seznanili z določili zakona, na
voljo nam je pa bil dokaj obsežen priročnik, za katerega nismo imeli časa, da bi ga natančno preštudirali.
Sicer pa prave potrebe za to naj ne bi bilo, saj osebje knjižnic zakonska določila dobro pozna. Res, če
želiš kopirni službi naročiti kopijo določenega gradiva in tvoja želja presega dovoljeno, te na to opozorijo.
Težava pa nastane takoj, ko gradivo kopiraš sam na samopostrežnih kopirnih strojih. Vsi so seveda
opremljeni s pisnim opozorilom, da uporabnik stroja ne sme kršiti zakona o pravici kopiranja, nihče pa ne
stoji za tvojim hrbtom in preverja, če si npr. prekopiral več kot eno poglavje knjige. V tem primeru je
spoštovanje zakona odvisno od morale vsakega uporabnika. Res pa je tudi, da je cena ene fotokopije na
samopostrežnih fotokopirnih strojih precej visoka in pred kopiranjem dobro premisliš, če fotokopije res
rabiš.

uspel, zato so z razpravami o internetnih filtrih začeli sami in nato uvedli N2H2 programsko
opremo75. Razprava o uvedbi filtra je bila živahna in je trajala pet mesecev, dokler svet ni sprejel
sklepa o nakupu programske opreme, ki je nameščena na strežniku, ki nadzira vse osebne
računalnike v javnih osnovnih šolah okoliša, filtriran je torej tudi dostop do interneta z
računalnikov učiteljev.
Na naša vprašanja o tem, zakaj ne nasprotujejo uporabi filtra, je namestnik nadzornika
odgovoril, da so pač dolžni skrbeti za to, da otroci ne bi imeli dostopa do neprimernih informacij,
saj menijo, da so to dolžni zaradi odgovornosti do staršev, ki jim zaupajo otroke tudi v vzgojnem
smislu. Za starše imajo pripravljene posebne obrazce, s katerimi lahko dovolijo ali pa ne, da
njihov otrok v šoli sploh uporablja internet. Sogovorniku se je zdelo popolnoma prav, da strežnik
in programsko opremo nadzoruje on, in da ima možnost v nabor ključnih besed, ki jih program
potem izloča, sam dodajati t.i. sporne besede. Ravnanje se mu ne zdi sporno, saj izvaja samo
določila zveznega zakona.
6.5.2 Univerzitetna srednja šola in politika dostopa do informacijskih virov
Na popolnoma drugačen odnos do filtriranja interneta smo naleteli v Univerzitetni srednji šoli
(University High School), ki deluje v okviru univerze Urbana-Champaign. Dejavnost šole in njeno
knjižnico nam je predstavila vodja knjižnice Frances Harris. Gre za javno srednjo šolo, zaradi
njene inovativnosti pri uvajanju novih učnih metod in tehnik pa je zanimanje za vpis tako veliko,
da morajo pri vpisu izvajati selekcijo (šola ima le 300 učencev). Oddelki šole imajo svoje petletne
razvojne plane, v katerih se odločijo, kaj in kako bodo poučevali, učitelji pa imajo na voljo
laboratorije, v katerih lahko testirajo nove načine poučevanja posameznih predmetov76. Učenci
imajo v primerjavi z našimi veliko svobode, vendar pa tudi veliko obveznosti. Pouk traja pet let,
po končani šoli pa se lahko učenci vpišejo na visokošolske kolidže.
Šola je članica univerze, knjižničarji imajo fakultetni status, uporabniki knjižnice pa lahko
uporabljajo vse informacijske vire, ki so na voljo v univerzitetnem knjižničnem sistemu. Zato je ta
srednješolska knjižnica v veliko boljšem položaju kot druge šolske knjižnice, saj lahko za nabavo
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Nakup programske opreme za filtriranje N2H2 je stal 10.000 USD, treba bo plačevati še letno
uporabnino in nadgradnje programa in opreme.
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Pri oblikovanju in izvajanju predmetov so učitelji zelo svobodni, posebnih disciplinskih težav na šoli ni.
Šola ima (kot ostale visoke šole) vsakih sedem let akreditacijsko ocenjevanje, v okviru katerega komisija
oceni tudi knjižnico.

informacijskih virov troši univerzitetni knjižnični proračun in ji ni treba posebej plačevati licenc za
baze podatkov.
Učenci imajo v šolanje vključen obvezen dvosemestrski predmet Računalniško opismenjevanje,
katerega del je informacijsko opismenjevanje nasploh. Predmet izvaja vodja knjižnice77. Pri
raziskovalnih projektih morajo znati uporabljati in citirati različne informacijske vire.
Ker Univerzitetna srednja šola upravno sodi pod univerzo, je zakon o filtriranju interneta ne
zadeva, to pa ne pomeni, da nimajo politike uporabe interneta. Velik poudarek daje knjižnica
izobraževanju učencev in staršev o internetu (evalvacija spletnih strani in avtorjev spletnih strani
ter spoznavanje škodljivih spletnih strani, t.i. hate-sites), saj je prepričana, da je avtomatsko
filtriranje interneta nesmiselno, končno, mladina lahko najde dostop do interneta tudi izven javnih
ustanov. Če bodo učence naučili vrednotenja in selekcije informacijskih virov, bodo po njihovem
mnenju naredili veliko več kot s prepovedmi.
6.6 Champaign Public Library – nabavna politika in politika prostega dostopa do virov za
mladino
Splošna knjižnica v Champaignu78 je znana po svoji liberalni nabavni politiki, saj poskuša
zagotavljati tudi takšne vire, ki jih v drugih knjižnicah zaradi dvomljive vsebine morebiti ne
nabavijo. Knjižnica je širom ZDA postala znana leta 1992 zaradi naročila knjige pevke Madone
»Sex« in svojega dobrega vodenja javne obrambe pravice do intelektualne svobode in določil
prvega amandmaja ameriške ustave. Omenjena knjiga je bila še pred izidom s strani
posameznikov in skupin iz cele države označena kot neprimerna, pohujšljiva, knjižnica pa je bila
deležna različnih obtožb, čeprav knjige še nihče ni videl. Z jasno pisno nabavno politiko,
argumentiranimi javnimi razpravami in sodelovanjem z mediji so dosegli, da so bile obtožbe
umaknjene. Po prejemu knjige je niso dali v prosti pristop, da ne bi kršili zakona o zaščiti otrok
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Zaposleni v ameriških šolskih knjižnicah so zelo aktivno vključeni v učni proces, zato morajo imeti kot
osnovno pedagoško izobrazbo na dodiplomskem nivoju študija (končan t.i. teaching module). Nekateri
knjižničarji se zaposlijo v šolskih knjižnicah, ko že imajo opravljen magisterij iz bibliotekarstva in
informacijske znanosti, vendar pa morajo izobrazbo kljub temu še dopolniti na področju pedagogike.
Knjižničarjem v knjižnici Univerzitetne srednje šole se ni treba ukvarjati z nabavo in obdelavo gradiva, saj
te servise opravlja glavna univerzitetna knjižnica, zato se lahko posvečajo pedagoškemu delu in delu z
uporabniki.
78
Informacije o Champaign Public Library najdemo na naslovu http://www.champaign.org

pred pornografijo, je pa starejšim od 18 let dostopna na izposoji79. Sicer pa dobi vsak
obiskovalec knjižnice dokument o nabavni politiki knjižnice, dokumenta ALA »Library Bill of
Rights« in »Freedom to Read: Policy Statement«, dokument ameriškega združenja filmskih in
video delavcev »Freedom to View« in poseben obrazec, na katerem lahko izrazi svoj dvom
oziroma nestrinjanje z nabavo določenega knjižničnega gradiva. Vse pritožbe potem
obravnavata knjižnični svet in nadzorni svet (Board of Trustees) knjižnice in o svojih ugotovitvah
obvestita prizadetega. Na tak način se poskuša knjižnica izogniti sporom z uporabniki.
V državi Illinois si splošne knjižnice zadnjih 25 let prizadevajo, da bi bila tudi gradiva, ki so bila
nekoč »rezervirana« za odrasle (starejše od 18 let), dostopna mladini, želijo torej odpraviti
starostne kategorije pri dostopu do knjižničnega gradiva. Zdaj naj bi bilo tako organiziranih že
90% splošnih knjižnic. Seveda se knjižnice pri tem srečujejo z mnogimi dilemami, ki zadevajo
pravice otrok do zaupnosti na eni strani in na drugi strani pravice staršev do vzgoje svojih
otrok80. Splošna knjižnica Champaign se je poskušala nesporazumom s starši izogniti z uvedbo
posebne knjižne kartice za mladino, na kateri je zabeleženo, da imajo oz. nimajo dostopa tudi do
gradiva za starejše. Od leta 2000 dalje morajo vpisni list za člana, mlajšega od 18 let, podpisati
starši (ali skrbnik, če otrok nima starša), ki se lahko odločijo, da ima njihov otrok dostop do
celotnega knjižničnega gradiva, razen tistega, ki je zakonsko prepovedano za mladino. Odločijo
se tudi, če si sme njihov otrok izposojati video filme, ki so označeni z oceno R (ocena
ameriškega filmskega združenja za filme, neprimerne za mladino)81.
Knjižnica nas je posebej opozorila, da je za marsikaterega prebivalca vpisnina lahko ovira
prostemu dostopu do gradiva in informacij, zato splošne knjižnice vpisnin za prebivalce s
svojega »davčnega območja« ne poznajo, ostali uporabniki pa plačajo le stroške začasne
knjižnične kartice. Plačujejo pa se morebitne zamudnine, poškodbe in izguba gradiva. Za
uporabnike, ki imajo nizke dohodke, so našli zanimivo rešitev, kako lahko poravnajo takšno
kazen, in sicer s prostovoljnim delom v knjižnici. Izposojo omogočajo tudi brezdomcem
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Knjižničarji so nas opozorili na kontroverznost prebivalstva namreč, da je bila po izidu knjiga vidna v
vsaki izložbi knjigarn po mestu in seveda vsem dostopna, pa temu nihče ni oporekal.
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Državni zakon zagotavlja uporabnikom zaupnost podatkov o tem, katere informacijske vire uporabljajo v
knjižnici oz. si jih izposojajo na dom. Kaj pa, če želijo starši vedeti, katere knjige si izposoja njihov otrok?
Ali sme knjižnica starše obvestiti, katere knjige, ki si jih je otrok rezerviral, že čakajo nanj na izposoji?
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V obdobju šestih mesecev po uvedbi možnosti prostega dostopa do gradiva za mladino, se je pri 1.355
vpisanih otrocih za omejeni dostop odločilo 848 staršev, ostali pa za prost dostop do fonda. Knjižnica ima
težave le še pri mladih, ki so stari 17 let, in so že študenti ter zato že precej samostojni, njihovi starši pa
mogoče živijo celo v drugi državi. V takšnih primerih knjižnica naredi tudi izjemo.

(naenkrat si lahko izposodijo največ tri enote gradiva) in poslovnežem, ki so na službeni poti
(položiti morajo denarni depozit, ki jim ga vrnejo ob vračilu gradiva).
6.7 Urbana Free Library kot uporabnikom prijazna knjižnica
Zgodovina ameriških javnih knjižnic ni dolga, saj je bila prva ustanovljena v Bostonu šele leta
1854. Nekoč dostop do knjig ni bil enostaven, in pojav knjižnic, ki so bile odprte za javnost, je
pomenil za prebivalce nekaj novega in pomembnega. Izraz »free library« je tako naziv za prve
knjižnice, v katerih so bile za obiskovalce osnovne storitve brezplačne. Tudi danes velja
prepričanje, da obiskovalci ne bodo kradli gradiva ali drugače škodovali knjižnici, če jih le-ta ne
bo finančno omejevala pri uporabi njenih storitev.
Splošna knjižnica Urbane82 je ena najstarejših ameriških javnih knjižnic, saj je bila ustanovljena
leta 1874. Ob prvem razvrščanju ameriških splošnih knjižnic leta 1999 je bila uvrščena med 1%
najboljših in kot druga med 600-timi splošnimi knjižnicami v Illinoisu. Posebej pa je poznana po
prijaznih storitvah83. Njeni knjižničarji so prepričani, da je to eden najpomembnejših razlogov, da
knjižnica skoraj nima težav pri uresničevanju načela intelektualne svobode. Uporabnikom
(območje ima 63.000 prebivalcev) je na voljo 250.000 enot gradiva (veča se delež neknjižnega,
ki ga je trenutno 10%), njegova letna izposoja (750.000 enot) pa je najvišja v državi, tudi obrat
gradiva je visok, saj letno kroži najmanj 75.000 enot gradiva. Knjižnica ima oddelek za odrasle
(posebej bi omenili brezplačen javen notarski servis), oddelek za otroke (namenjen otrokom od
rojstva do dvanajstega leta, staršem, učiteljem in drugim, ki se ali ukvarjajo z otroci ali jih zanima
otroška literatura), arhivski oddelek (z gradivi o zgodovini območja, geneološko zbirko84 in
arhivom uradnih lokalnih dokumentov) in dokumentacijski center mesta Urbane (gre za urejanje,
mikrofilmanje in računalniško obdelavo dokumentov in zapisnikov mestne oblasti, torej za mestni
arhiv). Zaradi tesnega sodelovanja z mestnimi oblastmi, uporablja knjižnica za potrebe svoje
avtomatizacije storitve računalniškega centra Urbane. Čeprav je izgled knjižnice precej
»staromoden«, pa nudi uporabnikom najmodernejšo informacijsko tehnologijo in dostop do
elektronskih virov. Prijazna je tudi do slepih in slabovidnih ter oseb s slušnimi težavami in fizično
oviranimi, saj ima zanje več najsodobnejših naprav in zagotovljen neoviran fizičen dostop do
gradiva in storitev. Kot je povedal direktor Fred Schlimpf, knjižnici nikoli ni bilo treba nobene
82
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Spletna stran in on-line katalog knjižnice je na naslovu, http://www.prairienet.org/ufl/
Geslo knjižnice je:«Please ask for help – this is what we do the best«.

knjige umakniti s polic. Vsakega nezadovoljnega uporabnika povabi na pogovor in poskuša iz
njega narediti »prijatelja knjižnice« 85.

7 Gradnja in prenova knjižnic po meri uporabnikov
Gradnja in sam fizični izgled knjižnic se v Urbani-Champaignu kar precej razlikuje od slovenske
prakse, saj gre za področje, kjer je prostora dovolj, komunikacijsko je dobro urejeno (ceste, javni
prevoz itd.) in kjer veljajo drugačni predpisi o gradnji objektov. Tudi pri gradnji ali prenovi knjižnic
poskušajo upoštevati priporočilo, da so zgradbe brez nadstropij in stopnišč cenejše, lažje
obvladljive in za uporabnike lažje dostopne, zato (razen v večjih mestih) težko najdemo
knjižnice, ki bi imele več kot eno nadstropje. Njihovi izračuni kažejo, da morajo z dodatnim
nadstropjem podvojiti število zaposlenih. Zanimivo je še, da so zgradbe večinoma grajene s
pomočjo lesenih konstrukcij in veliko lesa, le redke so betonske. Opazili smo lahko tudi, da pri
gradnjah knjižnic večinoma niso predvideli, da se bo v zadnjem desetletju prebivalstvo na
posameznih območjih povečalo tudi za polovico (priseljenci!). Dan, ki smo ga preživeli z
arhitektom Garyjem Olsenom, načrtovalcem mnogih knjižničnih novogradenj ali prenov, je bil še
posebej zanimiv, saj smo skupaj obiskali dve enoti splošne knjižnice v Champaignu, ki ju je
načrtoval, in sicer »starejšo«, pri kateri naletimo na nekatere neprimerne prostorske rešitve, in
»mlajšo«, kjer se je poskušal izogniti neprimernim arhitekturnim rešitvam. Sama zgradba,
razporeditev in notranja oprema so namreč lahko dejavniki, ki prost dostop do gradiva in
informacij močno ovirajo.
Najprej smo obiskali podružnično knjižnico St. Joseph Public Library v Urbani, ki po
kategorizaciji spada med najmanjše splošne knjižnice in služi prebivalcem, ki so večinoma
angleško govoreči. Odprta je bila leta 1989 in se že srečuje z veliko prostorsko stisko, saj se je
prebivalstvo v zadnjih petih letih povečalo kar za 40%, knjižnica pa se ni povečala86. Arhitekt je
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V sodelovanju s Parkland College organizira knjižnica tečaje o genealogiji in izdaja knjige o zanimivih
osebah iz lokalnega okolja.
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Gre za skupino prebivalcev, ki knjižnico podpira v javnosti, skrbi za urejanje okolice knjižnice, za
dostavo gradiva na dom tistim uporabnikom, ki sami ne morejo priti v knjižnico, za pošto in za prodajo
rabljenih knjig, ki poteka dvakrat letno. Večina »prijateljev« ne ostane le pri letnem članskem prispevku (5
USD), ampak knjižnici tudi večkrat na leto podarijo finančna sredstva.
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Uporabnikom je na voljo 32.000 enot gradiva, tedensko je odprta 40 ur (glede na standarde je za takšno
knjižnico predpisana najmanj 30-urna tedenska odprtost), zaposleni so trije. Ob nedeljah je zaprta, saj je v
njenem okolju to družinski dan, in prebivalci menijo, da ni potrebe po odprtju knjižnice. Dnevno jo obišče
med 100 in 150 prebivalcev, običajno prihajajo kar cele družine, saj knjižnica posebej vzpodbuja starše,
da aktivno sodelujejo pri bralnih programih, urah pravljic, tekmovanjih itd. Vse storitve so zastonj,
zaračunavajo le zamudnino.

opozoril na nekatere napake, ki so bile narejene pri načrtovanju knjižnice (npr. direktna namesto
indirektne svetlobe), pa tudi na to, da je knjižnica zaradi prostorske stiske spremenila
organizacijo in namembnost delov prostora, kar je pogoje tako za uporabnike kot za delavce
poslabšalo.
Druga podružnična knjižnica, t.j. Douglass Branch of the Champaign Public Library, je bila
odprta leta 1997, in sicer v okolju, ki je poseljeno pretežno s priseljenci iz Afrike in Latinske
Amerike. Zanimivo je, da so knjižnico fizično umestili med gimnazijo in osnovno šolo, tako da jo
lahko učenci obiščejo pred ali po pouku87. Čeprav za to območje veljajo priporočila, da se zaradi
možnosti vandalizma na javnih zgradbah vgrajujejo majhna okna, se je arhitekt po analizi okolja
odločil, da zgradijo knjižnico, ki bo v največji možni meri izkoriščala dnevno svetlobo. Okolje zelo
pazi nanjo in do sedaj ni bilo nobene škode. Da je knjižnica tesno povezana z okoljem in
predstavlja prostor, kjer se dogajajo različne aktivnosti občanov, smo se lahko prepričali ob
obisku. V posebnem prostoru za prireditve (ki ima tudi poseben vhod, in ga lahko občani
izkoriščajo, če je knjižnica zaprta) je ravno potekal seminar o varnosti, samozaščiti in
samoobrambi starejših prebivalcev, ki ga je za občane pripravila lokalna policija. Knjižnica ima
veliko kuhinjo, ne le zaradi številnih aktivnosti občanov, ampak tudi zato, ker je običaj, da
družine ob obisku knjižnice prinesejo s seboj hrano in pripravijo skupna kosila ali večerje. Še
posebej se jih veselijo otroci. V knjižnici so tudi pisarne občinske službe za načrtovanje in
urejanje parkov (Champaign Park District), katere uslužbenci tudi sodelujejo v aktivnostih
knjižnice. Arhitekt je opozoril na velik pomen analize okolja in njegovih potreb, ki mora biti
opravljena, preden se začne načrtovanje knjižnične zgradbe.

8 Ostale aktivnosti v času strokovnega spopolnjevanja
V času strokovnega spopolnjevanja smo imeli priložnost obiskati tudi dve knjižnici v Chicagu, in
sicer splošno knjižnico Chicago Public Library in univerzitetno knjižnico Chicago University
Library. V splošni knjižnici je bil še posebej zanimiv obisk oddelka za distribucijo gradiv slepim in
slabovidnim, kjer smo lahko spoznali, kako velika skrb se posveča tej kategoriji uporabnikov.
Zanje prirejena gradiva (knjige s povečanim tiskom, govoreče knjige, posebne video-kasete), ki
jih ameriškim knjižnicam dostavlja Kongresna knjižnica iz Washingtona, in naprave za njihovo
»branje«, vsak dan krožijo med uporabniki in knjižnicami s pomočjo regionalnih in državnega
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Dnevno obišče knjižnico 150 uporabnikov in različne skupine, knjižnica zagotavlja dostop do interneta in
preko ILLNET-a dostop do različnih baz podatkov.

sistema dostave gradiva. Organizirano je tudi izobraževanje za knjižničarje, ki se ukvarjajo s
slepimi in slabovidnimi uporabniki. Univerzitetna knjižnica pa obiskovalca preseneti z bogastvom
informacijskih virov: uporabnikom je na voljo več kot 6.5 milijona enot gradiva, veliko
neknjižnega gradiva, zemljevidov, mikrooblik, dostop do številnih elektronskih virov. Knjižnica
sodi med znanstvene knjižnice (reserach libraries), zato je na voljo tudi gradivo za raziskovalno
dejavnost. Dejavnost tudi tukaj ne poteka v eni zgradbi, ampak na osmih lokacijah. Med zbirkami
bi omenili zbirke za družbene vede in humanistiko, ekonomijo, zbirko vladnih dokumentov,
slovanskih in vzhodnoevropskih študij, več zbirk za področje Azije itd. Kot oddelčne delujejo
matematična knjižnica, kemijska, astronomska, pravna itd. Knjižnica je vključena v
medknjižnično izposojo disertacij »velikih desetih« univerz, uporabnikom pa nudi zelo veliko
čitalniških mest, opremljenih z računalniki, računalniško učilnico s 100 postajami, 16 sodobno
opremljenih učilnic, multimedijski center itd. Odprtost posameznih knjižnic je v primerjavi z
univerzitetno knjižnico UIUC bistveno manjša, med tednom jih je večina odprta do 17h, čez
vikend pa do 1h ponoči88.
V okviru modula o knjižničnem menedžmentu smo sodelovali na več seminarjih, in sicer o
izdelavi politik knjižnice, vodenju manjših splošnih knjižnic, upravljanju s človeškimi viri,
upravljanju s spremembami, upravljanju s časom, profesionalizmu in oblikovanju imidža knjižnic
in knjižničarjev, finančnem menedžmentu in pridobivanju finančnih sredstev, metodah in
tehnikah poučevanja menedžmenta, marketingu knjižničnih storitev, strateškem planiranju in
projektnem menedžmentu. V program pa je bilo vključenih tudi precej izobraževalnih oblik za
usposabljanje učnega osebja kot npr. razvijanje izobraževalnih modulov in učnih metod; tehnike
predstavitve vsebine izobraževalnih oblik; komunikacijski trening; uporaba programske in strojne
opreme za izobraževanje na daljavo; tečaj za uporabo PowerPoint 2000; prikaz uporabe opreme
za video-konference itd. Ob zaključku vsakega modula smo morali pripraviti in predstaviti lastne
učne module, pri čemer so naše nastope ocenili, analizirali pa smo tudi njihove video posnetke.
Mortensonov center je poskrbel tudi za to, da smo spoznali vsakdanje življenje prebivalcev
Illinoisa. Najprej smo se udeležili predstavitve največjega sovražnika tamkajšnjih prebivalcev,
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Več informacij o knjižnici je na voljo na njenih spletnih straneh: Univerzitetna knjižnica Chicago,
http://www.lib.uchicago.edu/e/using/intro/; Multimedijski center, http://intech.uchicago.edu/mmc/;
On-line katalog, http://www.lib.uchicago.edu/h/1; Referenčna služba,
http://www.lib.uchicago.edu/e/using/reference/; Politike uporabe knjižnice,
http://www.lib.uchicago.edu/e/using/access/; Izposoja, http://www.lib.uchicago.edu/e/using/circ/;
Učna gradiva, http://www.lib.uchicago.edu/e/using/reserve/

tornadov, ki so jo izvedli lokalni meteorologi (največje televizijske zvezde, kajti od njihovih
napovedi ni odvisen le pridelek, ampak tudi življenja ljudi). Zanimiv dan smo preživeli na
podeželju, kjer smo se srečali s farmarji, spoznali smo tudi samosvojo skupnost Amišev, v
židovskem centru pa smo bili prisotni na komemoraciji ob spominu na žrtve holokavsta.
Profesorji bibliotekarske šole so nas ob petkih popoldan vabili na svoja neformalna srečanja s
študenti, pa tudi na nekaj t.i. partijev smo bili povabljeni, na katerih smo lahko spoznali
gostoljubnost in odprtost naših gostiteljev. In tudi zaradi prijaznih in preprostih ljudi, ki živijo v
Illinoisu, je bilo Urbano-Champaign kar težko zapustiti …
Zahvala
Za pomoč pri zbiranju virov in spoznavanju knjižničarstva v Illinoisu se zahvaljujem delavkam
Mortensonovega centra Marianni Tax Choldin, Suzan Schnuer in Barbari Barnes, Terryju
Weechu, profesorju na GSLIS UIUC, svetovalki za knjižnični sistem Barbari B. Alexander iz
Državne knjižnice v Springfieldu in seveda mnogim knjižničarjem, s katerimi sem se srečala, in
so mi s svojim profesionalnim vedenjem pokazali, kako pomemben in odgovoren je knjižničarski
poklic.
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