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Izvleček
Knjižnice naj bi uporabniku ponudile spletno stran, ki uveljavlja nezamenljivost pojma
(javna splošna) knjižnica z drugimi ponudniki informacij in storitev na internetu, znotraj
tega pomena pa drugačnost, ki uporabnika vodi do drugih (splošnih) knjižnic. To zmorejo uveljaviti z zanesljivostjo, kakovostjo informacij in storitev ter varnostjo uporabe, s
čimer jih uporabnik priznava za pomemben referenčni vir, kamor se vedno znova vrača
po zanj veljavno informacijo, dokument. S številom uporabe in zadovoljstvom uporabnikov opravičujejo knjižnice vlaganje v razvoj in vzdrževanje spletne strani. Pričujoča
raziskava na primeru vzorca spletnih strani slovenskih splošnih knjižnic ugotavlja, kako
knjižnice uveljavljajo svoj namen in strokovna priporočila pri oblikovanju spletnih strani.
Rezultati odkrivajo prizadevanja knjižnic po posodobitvi delovanja, pri čemer je poudarek na predstavljanju klasične knjižnice in njene dejavnosti, manjši delež pa je namenjen razširitvi ponudbe vsebin z dostopnostjo elektronskih virov. Pomemben je tudi
pogled na njihovo različnost, ki ni posledica potreb uporabnikov, ampak posledica
improvizacije, premajhne pozornosti pri izboru, dostopnosti, organizaciji in oblikovanju
različnih informacij in storitev na spletni strani. Prispevek nakazuje, po opisu analize
splošne podobe spletne strani splošnih knjižnic, nekatere aktivnosti za izboljšanje stanja.
Ključne besede: digitalne knjižnice, spletne strani, vrednotenje, splošne knjižnice, informacijska pismenost, knjižnični marketing
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Abstract
Libraries should offer their patrons web sites which establish the unmistakeable concept (public) of library, the concept that cannot be mistaken for other information brokers and services available on the Internet, but inside this framework of the concept of
library, would show a diversity which directs patrons to other (public) libraries. This
can be achieved by reliability, quality of information and services, and safety of usage.
Achieving this, patrons regard library web sites as important reference sources deserving continuous usage for obtaining relevant information. Libraries excuse investment
in the development and sustainance of their web sites by the number of visits and by
patron satisfaction. The presented research, made on a sample of Slovene public libraries’ web sites, determines how the libraries establish their purpose and role, as well as
the given professional recommendations in web site design.
The results uncover the striving of libraries for the modernisation of their functions,
major attention is directed to the presentation of classic libraries and their activities,
lesser to the expansion of available contents and electronic sources. Pointing to their
diversity is significant since it is not a result of patrons’ needs, but more the consequence
of improvisation, too little attention to selection, availability, organisation and formation of different kind of information and services on the web sites. Based on the analysis of a common concept of the public library web site, certain activities for improving
the existing state of affairs are presented in the paper.
Key words: digital libraries, web sites, evaluation, public libraries, information literacy, library marketing

Uvod
Knjižnica sledi uporabnikovim potrebam, celo več: spodbuja njihovo rast in
razvoj, pri čemer naj bi bila v spodbujanje potreb vgrajena tudi možnost njihove uresničitve. Imamo računalnike, imamo internet, možnost, da knjižnice
svojim uporabnikom ponudijo nove storitve ali stare na nov način. Zanimalo
nas je, kako so slovenske splošne knjižnice izrabile novo tehnologijo. Odgovor
smo iskali v zbranih statističnih podatkih o dostopnosti računalniške opreme
v splošnih knjižnicah in njeni uporabi. Novljan (2001) poroča, da je bilo v letu
2000 v splošnih knjižnicah za uporabnike 0,14 računalniških delovnih mest z
internetom na tisoč prebivalcev, članov knjižnic 247, obiskovalcev pa 4.012
na tisoč prebivalcev. V povprečju sta v vsaki knjižnici ponujala dostop do interneta zaposlenim in uporabnikom 2,06 računalnika, pri čemer so uporabljali ta dostop predvsem zaposleni (72%). Od 283 knjižnic je bilo 123 knjižnic brez
računalniške opreme (43%), čeprav poteka opremljanje tudi s pomočjo

46

Novljan, S. Spletne strani slovenskih splošnih knjižnic

državnega financiranja od leta 1990. Mednje sodijo manjše krajevne knjižnice,
medtem ko so vse osrednje knjižnice (60) računalniško opremljene.
Po podatkih o dostopnosti tehnologije se zaposleni še vedno ukvarjajo predvsem z informacijsko infrastrukturo, njeno dostopnostjo, delovanjem, obvladovanjem bolj kot z vsebino, s storitvami, ki jih ta omogoča. Novljan odkriva razloge tudi v premajhnem številu zaposlenih (2001, str. 27): »Knjižnice imajo
premalo zaposlenih. To trditev nam dovoljujejo zapisati analizirani podatki. Iz
ocenjenih rezultatov lahko sklepamo, da se zaradi obilice dela in pomanjkanja
sredstev za izobraževanje zaposleni ne morejo vključevati v izobraževanje v
skladu s potrebami, kar vpliva na samo kakovost dela in njegovo posodobitev,
pa tudi na možnost pridobivanja lastnih sredstev z razširitvijo servisa z novo
razširjeno ponudbo in sodelovanjem, npr.: hitri servis, intenzivna pomoč
knjižničarja, tečaji in svetovalni servis o iskanju, vrednotenju, uporabi in predstavitvi informacij posameznikom in službam, informacijski nadzor, svetovanje
za oblikovanje informacij na domači spletni strani (izbira povezav, vrednotenje povezav ipd.), tečaji za poizvedovanje na internetu in podobno. Taka ponudba ne bi okrepila le kakovosti dela in finančno zmogljivost knjižnic, s katero bi
prispevala k uravnavanju enake dostopnosti na svojem območju, ampak tudi
njihov položaj v skupnosti, ko bi se službam in posameznikom s sodelovalnim
servisom, čeprav v posameznih primerih plačljivim, predstavile kot zanesljiv
in učinkovit sodelavec.”
Večina osrednjih splošnih knjižnic (44) je oblikovala svojo spletno stran. Po
oceni zaposlenosti strokovnih knjižničnih delavcev, ji le-ti niso mogli nameniti veliko časa, če odštejemo še čas, ko so računalniško opremo uporabljali za
obdelavo knjižničnega gradiva in prispevali nove zapise v računalniški katalog. 658 knjižničarjev (poleg teh strokovnih delavcev je bilo v knjižnicah zaposlenih še 98 upravnih in 103 tehničnih delavcev) se je po podatkih sodeč
moralo ukvarjati predvsem s klasičnimi knjižničnimi opravili (0,32 knjižničarja
na 1000 prebivalcev, 30.077 izposojenih enot knjižničnega gradiva na
knjižničarja, 656 pridobljenih enot knjižničnega gradiva na knjižničarja, 12.135
obiskovalcev na knjižničarja).

1

Namen raziskave

Podatki so nas napeljali k temu, da smo se lotili vrednotenja spletnih strani
splošnih knjižnic. Glede na podatke smo domnevali:
- da knjižnice v večini primerov še niso uspele dobro izkoristiti spletnih strani za predstavitev svojega poslanstva z razširitvijo in obogatitvijo svojega
delovanja.
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Poskušali smo oceniti, kako knjižnice izrabljajo obstoječe možnosti: kako so
vključile v dostopnost spletne strani tudi spodbujanje njene uporabe in uporabe
knjižnice z zagotavljanjem vsebine, ki ustreza uporabnikovim potrebam. Izhajali
smo iz namena knjižnice in koristi, uporabnosti, ki jo ponuja nova tehnologija
knjižnici in uporabniku. Zanimalo nas je:
- ali so na spletnih straneh knjižnice ohranile svojo prepoznavnost, nezamenljivost z oblikovanjem vsebine po lokalnih potrebah, s katero zaživi njihova spletna kot izvirnik v globalni primerjavi;
- ali so knjižnice učinkovito oblikovale jasen namen in dobro uveljavile svoje
prednosti pri izbiri, organizaciji in dostopu virov za potrebe, želje in interese svojih prebivalcev; kako so uporabnike vključile v sodelovanje;
- ali vsebina omogoča uporabniku uspešno in učinkovito neodvisno reševanje
njegovih problemov, ima dobro načrtovan izbor veljavnih virov in povezav
in njihovo varno uporabo, ki krepita zaupanje uporabnika;
- kako knjižnica izkorišča prednosti nove tehnologije na področju zagotavljanja neodvisnega iskanja, izbire, vrednotenja in uporabe virov za rešitev uporabnikovega problema, kako podpira uporabnikovo potrebo po raziskovanju
in potrebo po obvladovanju teh sposobnosti.

2

Cilj vrednotenja

Ugotoviti smo želeli:
- kako dobro knjižnica zadovoljuje potrebe svojega okolja oz., kako uresničuje
svoj namen;
- temeljne slabosti in nevarnosti;
- izboljšave, ki bi vodile k uspešnejšemu delu.

3

Metoda dela

Upoštevali smo poslanstvo, namen splošne knjižnice (Manifest, 1995; Zakon,
2001), v središču katerega so njeni prebivalci, ki jim skuša z novo tehnologijo
ponuditi nove možnosti za neodvisno reševanje problemov s hitro in učinkovito dostopnostjo veljavnih virov in storitev (klasičnih, novih), ki jih je zanje
izbrala in organizirala. Izhajali smo iz značilnosti digitalne knjižnice, kakršne
nam ponuja Saračević (2001), da je na spletni strani knjižnice primerno ponuditi:
- informacije o klasični zbirki knjižničnega gradiva in možnostih njene uporabe,
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elektronske publikacije: periodiko, knjige, multimedijo,
zbirke, podatke, ki jih je oblikovala knjižnica v digitalni obliki,
izbrane povezave do določenih področij in vsebin,

in dejstva, da knjižnica že pozna potrebe svojega okolja, svoje uporabnike,
načine zadovoljevanja njihovih potreb in predpostavke, da je vedenje o tem
uporabila pri izboru in organizaciji informacij na spletni strani. Zato smo pričakovali, da bo med informacijami več novih, kakršne niso dostopne v njihovih
klasičnih zbirkah, manjšina pa dvojnic; pričakovali smo, da bo knjižnica povečala ponudbo naslovov in ne samo načine dostopa in uporabe že obstoječih in
da se bo s koristnimi povezavami predstavila uporabniku kot odprto okno v
svet.
Pri tem nismo prezrli, da veljajo tudi za spletno stran splošne knjižnice načela
nepridobitnega trženja1 , pri čemer prebivalca zanima predvsem uresničitev
njegovega cilja (zadovoljitev potrebe) in cena uresničitve (porabljeni čas, denar,
energija, psihični napor), knjižnico pa mora zanimati poleg tega tudi strošek
dela. Ko knjižnica ponuja na spletni strani informacije, publikacije, storitve,
izdelke, pričakuje uporabnika, porast uporabe in števila uporabnikov ter zadovoljstvo uporabnikov, v drugem krogu pa ugled med sorodnimi organizacijami in utrjen položaj v okolju. To pričakovanje obojestranske koristi lahko z
večjo verjetnostjo uresniči, če opredeli razlog, nujnost svojega početja (določi
organizacijske smotre, analizira okolje, oceni svoje prednosti in slabosti; Kotler, 1996, str. 82), pri čemer jo vodijo načela socialnega marketinga (Jančič, 1999,
str. 49-5). Tako pri načrtovanju spletne strani posveča pozornost:
- poslanstvu, namenu spletne strani: potencialni uporabniki in njihove
potrebe, naloge knjižnice/ spletne strani, izdelki, storitve, procesiranje;
- informacijski politiki spletne strani: področja, stopnja zahtevnosti, vrste virov, prioritete;

1

Odnos menjave med ljudmi, marketinški koncept, ki ne zadovoljuje samo potreb uporabnikov knjižnic,
ampak širšega kroga javnosti, opravičujejo knjižnice s svojo poslovno aktivnostjo že s klasično ponudbo
svojih izdelkov in storitev. Če tudi nima uporabnik neposrednega menjalnega odnosa s knjižnico, ga
ima preko ustanovitelja, ki financira njeno delovanje. Ponudba knjižnic, ki je naravnana na potrebe
okolja, je v korist okolju, čeprav je neposredna menjava opravljena na ravni uporabnika knjižnice.
“Korist v družbeni menjavi nima natančne cene. Zaradi tega je zelo težko prenesti ekonomska načela
maksimalizacije koristi na proces družbene menjave”, pravi Jančič ( 1999, str. 33). Kjub temu pa
knjižnica lahko operira tudi s finančnimi kazalci uspešnosti in skuša izračunati, proučiti družbene
stroške in družbene koristi, da opraviči svojo aktivnost, pri čemer ne bo pozabila omeniti svojih dolgoročnih učinkov, ki jih je težje oceniti. Tako lahko npr. opraviči svojo aktivnost z izračunom stroška
knjižnice na prebivalca, s stroškom na prebivalca ob povečani uporabi, ki presega standard. Izračuna
lahko korist družbe, če knjižnico obiskuje določeno število njenih prebivalcev (po standardu, po
državnem povprečju ali drugem merilu), ki si na leto izposodijo določeno število enot knjižničnega
gradiva (po standardu, državnem povprečju ali kakšnem drugem merilu): kolikšen je uporabnikov
prihranek, kolikšen je skupen glede na vložena sredstva?
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zaposlenim s spletno stranjo: usposobljenost, zanesljivost;
merjenju delovanja spletne strani: opravičevanje upravičenosti vlaganj.

Temu primerno smo oblikovali vprašalnik, s katerim smo merili delovanje
knjižnice na področju izrabe nove tehnologije. Neposredno pa smo tako ocenjevali le prvi dve postavki (poslanstvo, informacijsko politiko), ki zajemata
predlagano vsebino spletne strani (Saračević, 2001), zaposlenim pa smo namenili pozornost pri interpretaciji rezultatov. K sodelovanju smo povabili študente
drugega letnika bibliotekarstva, ki so po pripravljenem vprašalniku prebrali
spletno stran knjižnice in dodali svoje mnenje o njej. Zanje smo se odločili s
predpostavko:
- da zmorejo študentje bibliotekarstva, ki poznajo namen splošnih knjižnic,
ustrezno presoditi, kako je knjižnica uresničila svoje poslanstvo na svoji
spletni strani.
Pred tem so se študentje seznanili z nekaterimi toeretičnimi izhodišči za vrednotenje spletnih strani in s primeri tujih spletnih strani splošnih knjižnic
(Cooke, 2001; Quality, 2001; The internet, 1999; Smith, 1997)

4

Vzorec

Od 44 spletnih strani splošnih knjižnic smo izbrali 28 (64%) in jih v času od
decembra 2001 do aprila 2002 prebrali. Zajete so bile vse kategorije osrednjih
splošnih knjižnic od najmanjših, tistih, ki delujejo na območju z 10.000 prebivalci, do knjižnic srednjih velikosti (na območjih z 20.000 - 30.000 prebivalci)
in velikih osrednjih knjižnic na območjih z več kot 50.000 prebivalci.

5

Analiza podatkov

Pri analizi podatkov in iskanju odgovorov na vprašanja smo bili pozorni na
elemente za vrednotenje spletne strani, predvsem tiste, ki jih navaja Cooke
(2001, str. 184), ki so nam bili v pomoč pri presoji vsebine spletne strani:
- Kakšen je namen spletne strani?
- Ali je možna komunikacija z organizacijo?
- Kakšne teme pokriva spletna stran? Ponuja osnovne informacije, so za to
dostopni dodatni viri? Je kakšno določeno področje bolj obširno predstavljeno? Katero? Ali so postavljene povezave do dodatnih informacij, ki raz-
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širijo področje, tema, ki jo spletna stran pokriva? So te povezave uporabne?
Kaj pokrivajo? Ali je informacija o povezavah dovolj natančna in uporabna?
Kakšen sloves in znanje odlikujeta organizacijo, odgovorno za informacije
na spletni strani?
Ali so informacije natančne in resnične?
Ali je spletna stran dobro in redno vzdrževana?
Ali so informacije dobro predstavljene in urejene?
Ali je spletna stran lahko uporabljiva, obstaja pomoč za uporabnika?
Kako jo lahko primerjamo z ostalimi podobnimi stranmi? Ali je izvirna?
Kakšen je celostni vtis o spletni strani?

Pri presoji vsebine, opredeljene z vprašalnikom v skladu z namenom splošne
knjižnice, smo tako razbirali raznolikost, zanimivost in izvirnost vsebine pa tudi
druge elemente, ki so lahko vzrok za to, da prebivalec odpre spletno stran;
podobno vzrokom, ki nagovorijo posameznika za obisk knjižnice (Sutton,1995).
To so bili predvsem:
- vsebina: namen, cilj, interaktivnost, informacijski proces, jezik, posodabljanje;
- dostop: enostaven dostop in povezave, ki vključujejo kratke, jedrnate besedne zveze za veljavne vsebine ciljih spletnih strani in dokumentov, hitrost
odziva;
- oblikovanje: enostavna uporaba, pomoč;
- izvirnost: oblikovanje vsebine po potrebah okolja, komuniciranje z uporabnikom, vključevanje uporabnikov v oblikovanje vsebine spletne stani, vrednote, etika poslovanja, brezplačne storitve.
Za potrditev domnev smo sprejeli merilo, in sicer 75% v vzorec zajetih knjižnic
(21) mora doseči oceno dobro po kriteriju uporabnosti vsebine spletne strani
za prebivalce in prav toliko študentov mora po vsebini spletnih strani ustrezno
presoditi, ali so knjižnice uresničile namen splošne knjižnice na svojih spletnih straneh.
Pri ocenjevanju uporabnosti vsebine spletne strani smo se zgledovali po merilih za ocenjevanje diplomskega dela (Urbanija in Šauperl, 1986) in izbrali naslednje kriterije:
- Nezadovoljivo: vsebina ni ali pa je slabo povezana s poslanstvom splošne
knjižnice;
- Zadovoljivo: vsebina je povezana s poslanstvom knjižnice, z zadovoljevanjem informacijskih, izobraževalnih, kulturnih in socialnih potreb, vendar
samo na posameznih delih;
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dobro: vsebina je povezana s poslanstvom knjižnice, vendar le posamezni
deli izkazujejo izvirnost v zadovoljevanju potreb prebivalcev okolja
knjižnice;
odlično: vsebina je izvirna in zanimiva in izkazuje tesno povezanost z različnimi potrebami prebivalcev njenega okolja.

6

Povzetek rezultatov

6.1

Kako dobro knjižnice zadovoljujejo potrebe svojega
okolja, uresničujejo namen

V vsebini spletnih strani splošnih knjižnic lahko razpoznamo nekatere značilne
vsebinske sklope. V okviru števila knjižnic (izrazili smo ga v odstotkih), za
katere smo ugotovili, da imajo opisane vsebine, bomo opisali tudi povprečno
oceno doseženih uspehov knjižnic.:
1. Splošna predstavitev knjižnice
Na spletnih straneh ima 46% knjižnic zapisano poslanstvo, ki obiskovalcu zadovoljivo predstavi namen z navajanjem posameznih nalog, storitev knjižnice,
a cilja uporabniku s poslanstvom ne približajo na razumljiv, zanimiv način.
Objavljajo tudi svoj celoten poslovnik, ki je zaradi obsega, poslovnega jezika,
oblikovanja slabo pregleden in nezanimiv. Zadovoljivo so predstavljeni oddelki, v posameznih primerih tudi enote knjižnice, a nepovezano z namenom,
nepopolno, nekateri brez urnikov, naslovov in celo z zastarelimi podatki. Na
spletni strani jih navaja 64% knjižnic. Malo knjižnic (7%) pa se predstavlja tudi
s svojim letnim načrtom. Predstavitev je na splošno dobra, tako kot objava
poročil 25% knjižnic. Vse navedejo vsaj del poslovnika, pri čemer pravilnik
objavlja 68% knjižnic, pogoje za članstvo 75%, cenik pa 68% knjižnic, vsi elementi so povprečno dobro predstavljeni, so direktno povzeti iz virov, navadno
stereotipni. Nobena knjižnica se ne predstavlja s poudarkom posebnosti svojega poslovanja, ki jo ločijo od drugih knjižnic in ostalih virov informacij.
2. Predstavitev knjižnične zbirke
32% knjižnic, ki so spletno stran izkoristile tudi za promocijo svoje knjižnične
zbirke, je to opravilo na zadovoljivi ravni. Imajo pomanjkljiv načrt, pogosto
nejasne cilje in slabo organizacijo vsebine. Zadovoljivo je 35% knjižnic posebej
opozorilo na domoznansko gradivo v tej zbirki, vendar brez poudarka izvirnosti,
ki jo samo po sebi nosi. Katalog zbirke pa dobro ponuja v uporabo 75% knjižnic.
Ponujajo njegovo neposredno uporabo brez izkoristka možnosti strani za
izobraževalno pomoč, za učenja izbire vira.
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3. Prireditve in posebna ponudba
V povprečju so dobro predstavljene prireditve. Navaja jih 82% knjižnic, predvsem program, ki je pogosto prevzet vir, opazne pa so tudi netočne, zastarele,
nepopolne najave. Nekatere prireditve so že interaktivne. Program informacijske pismenosti, ki ga navaja 11% knjižnic, je pomanjkljivo izdelan in ne presega začetnih osnov klasične knjižne in knjižnične vzgoje. Med posebno ponudbo pa je 11% knjižnic uvrstilo možnost najema prostora, prav toliko posebne,
plačljive storitve, 7% pa najem opreme.
4. Elektronski viri
Knjižnice ponujajo glede na ponudbo nezadovoljiv izbor elektronskih publikacij,
ponujene pa ne poudarjajo izvirnosti in z zanimivostjo ne privabljajo uporabnikov. Tudi pri izboru povezav stanje ni boljše. Dostop do elektronskih publikacij in povezav je neroden in pogosto nezadovoljiv. Tak slabo umeščen nabor
elektronskih publikacij v kontekst namena splošne knjižnice ponuja 82%
knjižnic. Izbrane povezave na spletne strani nezadovoljivo ponuja 75% knjižnic.
Vsebina je pomanjkljiva, nedosledna in nepregledno organizirana: urejena
tematsko, po vrstah virov ali drugače sistemsko smiselno, zato tudi njena zunanja podoba kaže neurejen videz. Vire ne uvajajo opisi, izvlečki, reference,
ki bi uporabnika usmerjale pri izboru, kar je še zlasti opazno, kadar usmerjajo
uporabnika k drugim povezavam. Pogosto so viri direktno dostopni, brez povezav, ki bi uporabnika hitro vodile v raziskovanju, mu omogočile, pa tudi olajšale, uspešno in neodvisno razrešiti problem s kvalitetno zasnovo informacijskega procesa.
5. Komunikacija in interaktivnost
Konkretne delavce zadovoljivo predstavi 60% knjižnic, ko večini doda telefonske številke, v posameznih primerih tudi elektronske naslove, a brez navedbe
delovnega mesta, vzroka za navedbo. Rezervacijo knjižničnega gradiva omogoča
46% knjižnic, podaljševanje pa 78% knjižnic in to dobro, upoštevaje možnosti
in pravila. Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju programa je zadovoljivo oblikovalo 26% knjižnic, odgovore na vprašanja ponuja zadovoljivo 43% knjižnic, zadovoljivo zato, ker so odgovori posredovani tudi brez referenčnega okvira, ker
so možnosti pomanjkljivo predstavljene. Uporabnik ne razbere vedno, kaj želijo od njega oz. kaj mu ponujajo, včasih celo tega ne, ali nagovarjajo odrasle ali
mladino. Tudi z jezikom se ne morejo pohvaliti vse knjižnice. Merjenje uporabnikovega zadovoljstva je navedlo 4% knjižnic, a nezadovoljivo. Najbolj moteče
pa so obljube, ki jih knjižnice ne izpolnjujejo. Največ knjižnic (50%) pa vključuje
uporabnike, predvsem mladino, v reševanje kviza.
Skupna ocena vsebine spletnih strani ne dosega v 75% oznake dobro in potrjuje našo domnevo, da večini knjižnic še ni uspelo uspešno in učinkovito izrabiti
vseh možnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija. Oceno dobro so dosegle
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predvsem pri objavi informacij, ki so jih povzele ali prenesle iz že pripravljenih
dokumentov, kot so pravilnik, cenik, pogoji članstva, program knjižničnih
prireditev. Največ možnosti so do sedaj tudi dobro ponudile uporabnikom s
katalogom, rezervacijo in podaljševanjem knjižničnega gradiva, s čimer so jim
prihranile nekaj časa, fizičnega napora in denarja. V vsebinah, ki so terjale od
knjižnic več časa in znanja zaposlenih, so dosegale slabše rezultate, tako pri
predstavitvi klasične zbirke, ki bi uporabnike pritegnila v knjižnico, kakor tudi
pri izboru elektronskih virov, ki bi jih vabili na spletno stran. Obseg navedenih
virov je delno ustrezen, izbor je ozek in neizviren. Večina knjižnic ponuja uporabnikom z elektronskim naslovom tudi možnost, da napišejo predloge,
pripombe, pritožbe, ampak kaj ko je poslanstvo navadno objavljeno nejasno,
pomanjkljivo in tako slabše poučeni uporabniki ne vedo, kaj lahko pričakujejo.
Izvirnost vsebine še ne potrjuje uporabnikove potrebe po vračanju na spletno
stran knjižnice, v kateri je včlanjen. Večino potreb po informacijah bi lahko
zadovoljil enako dobro ali še bolje zunaj spletne strani svoje knjižnice. Vloženi
viri, procesi še ne dajejo takih rezultatov, ki bi opazno vplivali na okolje, nekateri drugi viri, med njimi že nekatere občine, pa na svoji spletni strani omogočajo
povezavo do svoje knjižnice in jo tako popularizirajo. Koristi za uporabnike ne
izstopajo, ker ima uporabnik premalo možnosti za dostop do identificirane
informacije v natančni obliki in ob pravem času. Premalo je tistih virov, h katerim se uporabnik vrača, več je informacij, ki jih uporabnik prebere le enkrat
(npr. zgodovina knjižnice, podatki o knjižnici, podatki, ki govore o slovesu
knjižnice, a so za potrebe uporabnika nezanimivi, stanovske povezave, ki uporabniku, ki ni knjižničar, ne nudijo učinkovitih informacij). Spletne strani so
direktno in usmerjevalno nezadovoljivo informativne.
Ker smo izhajali iz izhodišča, da je namen spletne strani enak namenu knjižnice,
kar pomeni uporabnost za prebivalce, smo presodili, da knjižnice z njo še niso
uspele uresničiti svojega namena in imajo zato v menjalnem procesu tudi same
manjšo korist kot bi jo imele pri boljših rezultatih uporabnosti.

6.2

Kako dobro so vlogo in pomen splošne knjižnice po
vsebini na spletni strani presodili študentje

Domnevo o sposobnosti študentov, da ocenijo uspešnost vsebine spletne strani glede na namen splošne knjižnice, lahko obdržimo z zadržkom. Študentje
so ocenili, da spletne strani knjižnic zadovoljujejo informativne (75%),
izobraževalne (53%), kulturne (6%) in socialne potrebe (29%). Čeprav so v 15
primerih pripisali, da potrebe zadovoljujejo le delno, je njihova ocena glede na
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odgovore pri posameznih vsebinah razmeroma visoka. Lahko bi jo pripisali
nezadostnemu poznavanju namena splošne knjižnice in neizkušenosti, da iz
posameznega povzamejo skupno oceno glede na cilj.

6.3

Temeljne slabosti in nevarnosti

Spletne strani ponujajo vtis, da so jih knjižnice oblikovale brez predhodnih
jasnih ciljev, prioritet, načrta vsebine, da ne poznajo dobro potreb in možnosti
svojega okolja. Presenetljivo je, da redko ponujajo dostope do lokalnih in drugih informacij javnega značaja, tudi povezave do uprave občine, zanemarjene
pa so tudi domoznanske informacije. Pri oblikovanju bi bilo primerno upoštevati stopnjo informacijske pismenosti prebivalcev in vključiti več pomoči in
učenja v izbor in uporabo virov. Če knjižnice že ne spremljajo uporabe spletnih strani, pa je profesionalno in etično nesprejemljivo, da navajajo zastarele
podatke, da ne odgovarjajo na uporabnikove dopise. Več komunikacije z uporabnikom bi ponudilo tudi možnost za kvalitetnejše oblikovanje vsebine.
Spletne strani splošnih knjižnic so dokaz želja in prizadevanj knjižnic po nujnosti uvajanja sodobnih možnosti v delo. Za oblikovanje dobre spletne strani
pa sta potrebna, tako kot za klasično knjižnico, poleg vsega ostalega, še čas in
znanje. Pri tem so v povprečju uspešnejše večje knjižnice, ki imajo več strokovnih delavcev, več možnosti za njihovo specializacijo, več možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev, ker delujejo v zahtevnejšem in bolj osveščenem
okolju. Vendar se tudi te niso mogle izogniti začetniškim pomanjkljivostim.
Našli bi jih pri vsakem od Saračevićevih vprašanj, s katerimi vpeljuje specifične
kriterije izbora vsebin: Kaj in zakaj? Kdo? Kje? Za koga? Kdaj? Kako? Na kakšen način? Koliko v primerjavi? (Saračević, 2001) Večino knjižnic niso vodila
pri oblikovanju spletnih strani ta vprašanja, čeprav so podobna vprašanjem,
ki jih vodijo pri oblikovanju klasične zbirke knjižničnega gradiva, informacij
in storitev. V posameznih elementih so lahko dobre, vendar pa ti sami ne zagotavljajo toliko uporabnosti in zaupanja, da bi se uporabniki vračali nanje,
vsekakor ne toliko kot se vračajo v knjižnico.
Pri iskanju elektronskih informacij, virov za rešitev problema, zadovoljitev
potrebe, se uporabnik verjetno še vedno bolj kot na spletno stran knjižnice
naslanja na druge vire interneta. Koliko in kako mu je pri tem v pomoč znanje
informacijske pismenosti, je vprašanje, ki se takoj prilepi na to domnevo. Zelo
pomembno. Podatki o ravni funkcionalne pismenosti opozarjajo na to, da
uporabniki niso dovolj dobro podkovani o procesu reševanja problemov, iskanju, vrednotenju in uporabi informacij. Zato je še bolj pomembno, kako
knjižnice oblikujejo informacije na svojih spletnih straneh, kako se vključujejo v proces opismenjevanja, kakšno pomoč in oporo za pridobitev prave infor
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macije oblikujejo na svoji spletni strani. Pogoste pripombe knjižničarjev, da jih
uporabniki učijo, da znajo sami uporabljati internet, niso razveseljive. Če znajo uporabniki vse sami, ali to pomeni, da bodo potrebovali knjižnice samo še
za zagotavljanje strojne in programske opreme in ne več za knjižnično vsebino,
ki uporabniku prihrani čas, denar, energijo, psihični napor pri neodvisnem
dostopu do njim veljavnih informacij?!
Opazna značilnost spletnih strani je tudi razlika v kvaliteti. Celo bolj kot se
razlikujejo klasične storitve in zbirke knjižnic, ki jih razpoznamo po statističnih
podatkih, se razlikujejo spletne strani knjižnic. Problem pa je v tem, da razlike v ponudbi spletnih strani uporabnik odkriva hitro in globalno, saj so primerjave lahko dostopne, vsekakor bolj kot fizične knjižnice, zlasti za lastnike računalniške opreme. S takimi primerjavami pa slabše knjižnice zgubljajo zaupanje tudi tistih svojih uporabnikov, ki so do sedaj cenili vsaj njihovo klasično
ponudbo. Izgubo zaupanja si knjižnice, vsaj tiste, ki imajo slabe pogoje delovanja
in malo manevrskega prostora za njihovo izboljšanje, ne morejo privoščiti.
Knjižnice so oblikovale spletne strani brez skupnega dogovora, minimalnih
standardov za oblikovanje spletnih strani splošnih knjižnic. Dosedanja dosegljiva priporočila v literaturi in zgledi dobrih spletnih strani očitno ne zadostujejo, da bi knjižnice, čeprav po sili razmer, ne stopale na pot amaterizma v stroki,
ki ga včasih celo smešijo s slabimi oblikovalskimi rešitvami in sramotijo s
slovničnimi napakami, kar seveda za javne zavode ni dopustno. Prav tako je
umestno meriti uporabo spletnih strani in na njih predstavljenih virov, saj
knjižnice že sedaj porabijo čas in denar ter opremo, ne spremljajo pa primernosti tega dela in ne morejo primerjati rezultatov s podobnimi prizadevanji.

Zaključek
Tudi v obstoječih pogojih bi knjižnice svojo spletno stran lahko izboljšale. Že
zapis »poskusno obratovanje« je lahko opozorilo uporabniku, da spletna stran
še ni v celoti strokovno oblikovana, predolgo pa se omenjeno opozorilo ne sme
prikazovati. Postopnost izboljšav se lahko primerno, uravnoteženo uveljavlja,
če vedo, v katero smer želijo voditi svojega uporabnika. Izboljšave so nujne. Z
njimi bodo knjižnice pridobile zaupanje uporabnikov, si okrepile svoj položaj
v družbi in povečale njegov vpliv. Vsekakor pa morajo knjižnice izboljšati svoje spletne strani še preden same in njihovi uporabniki izboljšajo svojo računalniško opremo. Domneva, da je slaba opremljenost gospodinjstev z računalniško opremo in še slabša uporaba interneta za namensko uporabo, iskanje
določenih informacij, dostopnost določenih storitev, povezana z nepopolno
ponudbo spletnih strani knjižnic, ni izključljiva. Marsikatera knjižnica tudi zato
daje prednost razvoju klasične ponudbe pred razvojem elektronskih storitev.
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Predlagamo, da se oblikujejo standardi za spletno stran knjižnic, kjer bi bilo
med drugim dobro upoštevati priporočila za: razpoznavnost, jasen namen,
logično organizacijo, jasen načrt in prikazovalno hitrost, dobro vsebino in povezave, veljavnost za okolje knjižnice, vizualno privlačnost, strokovnost in pomoč,
promocijo, kakršno npr. predlaga Nordmeyer (2001, str. 140) za uporabniško
uspešno oblikovano spletno stran. Dodali bi, da je pri tem primerno upoštevati pravzaprav vsa načela, veljavna za delovanje splošnih knjižnic, od brezplačnosti, enake dostopnosti do etičnosti storitev. Poudarek je torej na celostnem marketingu (Jančič, 1999, str. 147), ki vzpostavlja dolgoročno povezanost
z uveljavljanjem menjave na podlagi prijazne interakcije okolja in knjižnice.
Opozoriti velja, da veljajo zakonodajna določila tudi za spletne strani knjižnic
ne samo za njihovo klasično podobo delovanja, tako tudi nadzor.
Predlog za dogovor o vsebini spletne strani splošne knjižnice naj bi opredelil
med drugim:
- jasne cilje spletne strani, po možnosti tako, da se da njihovo doseganje
meriti;
- vsebino, ki izhaja iz lokalnega območja in sega v nacionalno in globalno. V
njej pa so neobhodne splošne vsebine: lokalni katalog knjižnice, vzajemni
katalog knjižnic, povezave do spletnih strani knjižnic (predvsem splošne,
knjižnice v okolju splošne knjižnice, knjižnice z vsebino podobno potrebam
okolja, druge), informacije javnega značaja in pregledno urejene domoznanske informacije in značilne informacije za gospodarske, socialne,
izobraževalne, kulturne in druge potrebe prebivalcev območja knjižnice;
- zanesljivost in veljavnost referenčnih storitev.
Med takojšnje naloge bi predlagali tudi uvrstitev dopolnitev študija bibliotekarstva z več poudarka študijam kvalitete dela na primerih dobre prakse in
teoretično utemeljevanje takega dela, kakor tudi več samostojnega pridobivanja
izkušenj pri iskanju, vrednotenju in uporabi informacij in vrednotenju uspešnosti in učinkovitosti (seminarske naloge z elementi informacijske pismenosti
in raziskovanja), ne nazadnje tudi zato, ker je knjižničar, ne računalniški strokovnjak, odgovoren za izbor virov, ki jih bo knjižnica ponujala uporabnikom
na spletni strani.
Dopolnitev vprašalnikov o delovanju knjižnic z vprašanji uporabe elektronskih
informacij in storitev, z navedbo definicij in enot merjenja, bi vplivala na zanje
in razvoj. Nastajajoči pravilniki, še zlasti pravilnik o pogojih in merjenju
delovanja knjižnic pa bodo vključili tudi uporabnosti spletne strani, saj so s
posameznimi določili knjižnice zavezane k posredovanju informacij s pomočjo informacijske tehnologije. Pričujoči zapis vrednotenja spletnih strani splošnih knjižnic ni imel namena postaviti kazalce za merjenje delovanja. Želi opozoriti, s kakšnimi težavami se srečujejo knjižnice in uporabniki, in upa, da se
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koga dotakne, da spodbudi koristnejše ravnanje za oba udeleženca v menjalnem procesu. Več skupnega dela na tem področju bi knjižnicam koristilo, saj
so že sedanje spletne strani pokazale, da ima vsaka določeno kvaliteto, posebnost, rešitev, ki bi jo bilo dobro ovrednotiti za posplošeno rabo. Tako delovanje bi v prihodnje gotovo lahko spodbudili in usmerjali koordinatorji za referenčno dejavnost v osrednjih območnih knjižnicah. Izboljšave bodo vplivale
na povečano namensko uporabo računalniške in komunikacijske opreme. Marsikatera knjižnica, ki danes toži, da uporabniki uporabljajo računalniško opremo najpogosteje za zabavo, bo lahko z boljšimi spletnimi stranmi rešila ta problem.
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