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Izvleček
V začetku leta 2001 je v vseh potujočih knjižnicah v Sloveniji potekalo anketiranje uporabnikov. S pomočjo 14-tih vprašanj smo želeli ugotoviti, kako uporabniki ocenjujejo
storitve potujočih knjižnic in kako pomembno se jim zdi delovanje potujočih knjižnic.
Anketa je bila zasnovana kot del osrednje teme 10. srečanja slovenskih potujočih knjižnic
- to je »Merjenje uspešnosti potujočih knjižnic v Sloveniji«. Anketa je zajela 13% aktivnih
uporabnikov potujočih knjižnic po vsej Sloveniji. Deleži anketiranih po spolu in statusu odražajo strukturo uporabnikov potujočih knjižnic. Posamezne potujoče knjižnice
so na zastavljena vprašanja dobile zelo podobne odgovore. Rezultati kažejo, da so uporabniki zadovoljni s storitvami, cenijo prijazen odnos zaposlenih in njihovo strokovno
usposobljenost, zadovoljni pa so tudi z izborom in ponudbo knjižničnega gradiva. V
prihodnosti bi si želeli več neknjižnega gradiva. Poleg ponudbe knjižničnega gradiva je
za anketirane uporabnike najpomembnejši razlog za obiskovanje potujočih knjižnic še
oddaljenost od ostalih (statičnih) knjižnic. Pogostokrat je potujoča knjižnica njihova
edina pot do knjige, ostalega gradiva in informacij, zato delovanje potujočih knjižnic
ocenjujejo kot zelo pomembno. Po rezultatih ankete naj bi knjižnično gradivo in storitve
potujočih knjižnic uporabljalo skoraj 130% več oseb, kot pa je dejansko njihovih aktivnih
članov.
Ključne besede: potujoče knjižnice, evalvacija, uporabniki, Slovenija
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Abstract
In the beginning of 2000, an inquiry was carried out among the readers in all mobile
libraries in Slovenia. Fourteen questions were asked in order to find out what the read
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ers thought of our work and how important were mobile libraries to them. The inquiry
was planned as part of the main topic of the 10th meeting of Slovene mobile libraries,
i.e. the Survey of the Effectiveness of Mobile Libraries in Slovenia. The inquiry included more than 13% of the active readers all over Slovenia. Percentages of the respondents, in regard to gender and status, reflect the structure of the readers. Respondents’
answers were very similar in all mobile libraries. The results showed that the readers
were satisfied with the service, the attitude and the qualification of the employees and
they were pleased with the selection and presentation of materials. In future, they would
like to have access to more audio and video materials. The two main reasons for attending mobile libraries are: remoteness of stationary libraries and the selection of the
materials. For them, mobile libraries are often the only means available for borrowing
books. The most important result of the inquiry was in the fact that the materials and
the services offered by mobile libraries were used by more people (130% more) than
the recorded number of active members.
Key words: mobile libraries, evaluation, users, Slovenia

1

Potek anketiranja

1.1

Namen anketiranja

Od januarja do marca 2001 je v vseh potujočih knjižnicah v Sloveniji1 potekalo anketiranje uporabnikov. Enajst potujočih knjižnic je na 588 postajališčih v
51 občinah po vseh Sloveniji (v okolici Ajdovščine, Domžal, Kamnika, Kopra,
Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Nove Gorice, Postojne,
Tolmina in Tržiča) svojim uporabnikom razdelilo ankete s 14 vprašanji.

1

V letu 2001 je v Sloveniji delovalo enajst potujočih knjižnic: Potujoča knjižnica Ljubljana, Potujoča
knjižnica Maribor, Potujoča knjižnica Murska Sobota, Potujoča knjižnica Novo mesto, Potujoča
knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, Potujoča knjižnica Postojna, Potujoča knjižnica
Ajdovščina-Nova Gorica-Tolmin, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja - Potujoča knjižnica Tržič in Knjižnica
Domžale - Enota potujoča knjižnica Lukovica. Prvih šest ima vsaka svoje, za knjižnično dejavnost
posebej prilagojeno vozilo, na avtobusnem ali kamionskem podvozju, dolgo od 10 do 12 metrov, ki
ga imenujemo tudi bibliobus. Potujočo knjižnico Ajdovščina-Nova Gorica-Tolmin so sestavljale tri
knjižnice, ki so si do septembra 2001 delile skupni fond gradiva in tudi vozilo. Število dni v mesecu,
ko je bil bibliobus v uporabi pri posamezni knjižnici, je bilo določeno glede na dogovorjeni finančni
delež. Sicer pa je vsaka potujoča knjižnica imela zaposlenega svojega voznika in knjižničarko, ki sta
obiskovala samo uporabnike na svojem terenu. Tudi pri anketiranju so vse tri vsaka zase obdelale
odgovore svojih uporabnikov, zato jih (kljub skupnemu vozilu) upoštevamo kot tri samostojne potujoče knjižnice. Potujoča knjižnica iz Tržiča svoje uporabnike obiskuje z manjšim vozilom. Prav tako
ima kombi Knjižnica Domžale - Enota potujoča knjižnica Lukovica, ki vozilo upravlja skupaj z Matično knjižnico Kamnik. Oddali pa so skupne rezultate ankete. Posebna oblika potujočih knjižnic, t.i.
kolekcije, v anketiranje niso bile vključene.
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Anketo smo člani IO Sekcije ZBDS za potujoče knjižnice2 pripravili po finskem
vzoru, ki smo ga prilagodili slovenskim razmeram3 . Z anketo smo želeli preveriti, ali se zdi bibliobusna dejavnost uporabnikom pomembna, kako ocenjujejo storitve potujočih knjižnic oz. katerih izboljšav, sprememb in novosti si
želijo. Vprašali smo jih tudi po njihovem mnenju o gradivu, zaposlenih4 in
notranjosti bibliobusov. Zaradi kritične situacije v Potujoči knjižnici Ljubljana
so ljubljanski uporabniki odgovarjali še na dodatno vprašanje, in sicer kaj
menijo o ukinitvi potujoče knjižnice5 .

1.2

Metoda anketiranja6

Uporabniki so pri odgovorih izbirali med ponujenimi možnostmi, pri vsakem
vprašanju pa so lahko pripisali tudi svoje osebno mnenje7 . Anketiranje je bilo
2

V letu 2001 je v Izvršnem odboru Sekcije Zveze bibliotekarskih društev Slovenije za potujoče knjižnice
sodelovalo sedem članov, ki so zastopali posamezne slovenske pokrajine, v katerih delujejo potujoče
knjižnice.

3

Anketo, ki so jo v obdobju dveh let postopoma izvedli v vseh finskih knjižnicah (tako potujočih kot
ostalih), nam je posredoval Antero Kyöstiö, vodja potujoče knjižnice v Tampereju, ki je bil tudi gost
srečanja slovenskih potujočih knjižnic v Idriji. Vprašanja v finski anketi so bila: 1. S kakšnim vzrokom
ste prišli v potujočo knjižnico? 2. Ste našli, kar ste želeli? 3. S kakšnim namenom ste si iskano sposodili?
4. Kako ste iskali želeno gradivo? 5. Zakaj želenega niste dobili? 6. Kako pogosto obiščete potujočo
knjižnico? 7. Ali vam je osebje lahko pomagalo? 8. Kaj menite o strokovni usposobljenosti osebja? 9.
Kako ocenjujete prijaznost in uslužnost osebja? 10. Ali vam urnik ustreza? 11. Ali je čas postanka
zadosti dolg? 12. Kako ste zadovoljni z izborom gradiva v bibliobusu? 13. Kako ste zadovoljni s časopisi in revijami? 14. ...z neknjižnim gradivom? 15. ...z brošurami in informativnim gradivom? 16.
...s seznamom novosti ? 17. ...z oznakami v bibliobusu? 18. ...s potrdilom o vrnjenem/izposojenem
gradivu? 19. ...z vodenjem po bibliobusu? 20. ...s telefonsko storitvijo? 21. Kako osebje rešuje konfliktne situacije? 22. Kako bi ocenili storitve v potujoči knjižnici kot celoti?
Ker smo na podlagi odgovorov želeli izvesti tudi konkretne izboljšave, smo nekatera zgornja vprašanja izločili, saj smo iz izkušenj in statistik predvidevali, kaj bodo odgovorili uporabniki in česa si
želijo. Pri številu vprašanj smo bili tudi časovno (kratki postanki bibliobusov) in prostorsko omejeni
(list papirja).

4

V nekaterih potujočih knjižnicah je zaposlenih več oseb (Ljubljana, Maribor), v večini primerov pa
sta zaposlena le voznik in knjižničarka. Na terenu vozniki opravljajo tudi delo knjižničarja (pisno ali
s pomočjo računalnika vodijo evidenco izposojenega in vrnjenega gradiva), zato da ima knjižničarka
več časa za iskanje gradiva. Knjižničarji na potujočih knjižnicah imajo različne strokovne nazive. Zato
jih skupaj poenostavljeno imenujem kar zaposleni ali osebje.

5

V času pripravljanja ankete in njene izvedbe je bil obstoj Potujoče knjižnice Ljubljana negotov. Mestna
občina Ljubljana in ostalih osem občin se niso mogle dogovoriti glede deležev financiranja.

6

Zaposleni v potujočih knjižnicah so pred začetkom anketiranja dobili natančna navodila o poteku
anketiranja, skupaj z obrazcem za vpisovanje rezultatov. S tem smo želeli čim bolj poenotiti sam potek
anketiranja in tudi način izračunavanja rezultatov, zato da bi bili rezultati posameznih potujočih
knjižnic med seboj primerljivi in uporabni za končno skupno analizo.

7

Odgovori so bili označeni s črkami od a do d, v navodilih na začetku ankete je bilo navedeno, naj
obkrožijo črko odgovora, na črto pod ponujenimi odgovori za posamezno vprašanje pa lahko zapišejo svoje osebno mnenje in predloge.
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prostovoljno in anonimno8 . Zaposleni smo ankete razdeljevali naključnim
uporabnikom vseh starosti, običajno enemu članu gospodinjstva9 . Anket nismo razdeljevali predšolskim otrokom in učencem nižjih razredov osnovne šole.
Uporabniki so ankete izpolnjevali na bibliobusu, zaradi prevelike gneče ali
časovne omejitve so nekateri doma izpolnjene ankete vrnili ob naslednjem
obisku.
Anketa je bila zasnovana kot del osrednje teme 10. srečanja slovenskih potujočih knjižnic, ki je potekalo 2. in 3. julija 2001 v Idriji, to je »Merjenje uspešnosti potujočih knjižnic v Sloveniji«. Z dobljenimi odgovori smo želeli prikazati uspešnost potujočih knjižnic z vidika uporabnikov. Odgovore svojih uporabnikov so analizirale posamezne knjižnice10 , skupni rezultati vseh potujočih
knjižnic pa so bili prvič predstavljeni na srečanju v Idriji.

2

Anketiranci

2.1

Vzorec

V enajstih potujočih knjižnicah so uporabniki vrnili 2.089 pravilno izpolnjenih
anket, 26 anket je bilo neveljavnih11 . Uporabnikom je bilo razdeljeno še veliko
večje število anket, ki pa jih iz različnih vzrokov niso vrnili (pozabili, izgubili…). Zaradi velikega števila uporabnikov in časovne omejenosti postankov
bibliobusov anket nismo mogli razdeliti vsem. Nekateri niso želeli sodelovati.
Po statistikah za leto 2000 je bilo v tem letu v vseh slovenskih potujočih
knjižnicah 16.173 aktivnih12 uporabnikov. V začetku leta 2001 smo anketirali
8

To je bilo v uvodnih navodilih ankete tudi zapisano.

9

Potujočo knjižnico pogostokrat obiskuje več članov iste družine, ki imajo vsak svojo ali pa le eno
“skupno” izkaznico. V posameznih potujočih knjižnicah so (že več let) zaposleni isti knjižničarji in
vozniki, ki se redno mesečno srečujejo s svojimi uporabniki, zato zelo dobro poznajo, ne le njihove
bralne želje in navade, ampak tudi sorodstvene vezi.

10

V tej analizi bodo predstavljeni samo skupni rezultati in ne deleži v posameznih potujočih knjižnicah.

11

Neveljavna je bila anketa, ki je imela izpolnjeno le eno stran lista (ker so drugo spregledali) oz. v
kateri je manjkalo več kot pet odgovorov.

12

Kot izhodišče za izračunavanje podatkov smo vzeli števila aktivnih uporabnikov in ne število vpisanih
članov, ker je to bolj zanesljiv in verodostojen podatek o dejanskem obiskovanju in koriščenju storitev
v knjižnicah. Kot aktivnega uporabnika smo šteli člana potujoče knjižnice, ki je vsaj enkrat v letu
2000 vrnil ali si izposodil gradivo. Potujoče knjižnice, ki imajo izposojo avtomatizirano, so podatke
o aktivnosti članov dobile iz računalniških, ostale pa iz letnih pisnih statistik. Navedeni podatki o
aktivnosti veljajo za leto 2000, saj je anketa potekala v začetku leta 2001, ko podatkov za tekoče leto
še ni bilo mogoče izračunati.
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2.089 aktivnih članov (samo pravilno izpolnjene ankete), torej smo (po podatkih iz leta 2000) anketirali 12,91% vseh aktivnih uporabnikov slovenskih potujočih knjižnic. Odstotek anketiranih pri posameznih potujočih knjižnicah niha
(Lukovica 72%, Maribor 7,41%, Tržič 35,7%, Nova Gorica 18,9%, Ajdovščina
22,4%, Tolmin 14,3%, Koper 15,2%, Postojna 45,2%, Novo mesto 11,3%, Murska Sobota 4,6%, Ljubljana 9,7%).
Ker naj bi po medsebojnem dogovoru ankete razdeljevali samo enemu članu
posameznega gospodinjstva, bi lahko sklepali, da smo na ta način verjetno
anketirali več kot 2.000 gospodinjstev iz vse Slovenije.

2.4

Struktura anketiranih

2.4.1 Spol
Anketiranje je bilo anonimno, uporabnike smo vprašali samo po njihovem spolu
in statusu.
Med anketiranimi je bila večina oseb ženskega spola, to je 77,4% (1.616 oseb),
moških anketirancev je bilo 19,9% (415 oseb). Ostali anketirani spola niso
obkrožili. Glede na to, da predšolski otroci in učenci nižjih razredov niso bili
vključeni v anketo, odstotek anketiranih po spolu kaže tudi dokaj realno sliko
uporabnikov potujočih knjižnic, kjer po končanem šolskem obdobju izrazito
prevladujejo ženske.
Ta splošna razdelitev na približno 3/4 ženskih in 1/4 moških anketirancev velja tudi za posamezne potujoče knjižnice. Z redkimi izjemami je delež moških
anketirancev pod ali se giblje okoli 20%. Odstotek anketiranih žensk pa je
povsod zelo visok, nad 70% in že proti 80%.
2.2
Status
Pri razvrščanju anketiranih v skupine nismo izbrali starostnih kriterijev, ampak smo se odločili za statusno opredelitev, s katero smo bolje zajeli značilne
skupine naših uporabnikov.
Med anketiranimi je bilo največ zaposlenih, 766 oseb ali 36,7% vseh anketiranih.
Po deležu je sledila skupina osnovnošolcev s 27,2% ali 568 oseb. Sledijo srednješolci z 11,2% (ali 234 oseb) in upokojenci z 11,1% (ali 231 oseb). Kot nezaposleni se je opredelilo 5,8% (ali 122 oseb) anketiranih. Najmanj je bilo študentov (3,2% ali 67 oseb). Če te kategorije razdelimo še na odrasle (zaposleni,
nezaposleni, upokojeni) in mladino (osnovna šola, srednja šola in študenti), je
bilo 53,6% anketiranih odraslih in 38,6% mladine, ostanek predstavlja delež
anketirancev, ki na vprašanje niso odgovorili.
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Dobljeni rezultat se ne sklada povsem s povprečno strukturo uporabnikov v
potujočih knjižnicah, kjer je delež odraslih in mladine približno enak ali se celo
nagiba v prid mladini. Odstotek anketiranih osnovnošolcev je torej glede na
običajno strukturo uporabnikov nekoliko prenizek. Vzrok so že omenjeni v
anketiranje nevključeni nižji razredi osnovne šole. Na nizek odstotek anketirane mladine pa je vplivala tudi izpuščena kategorija predšolskih otrok, ki so
s svojimi starši omembe vredna skupina uporabnikov. Glede na povprečni delež
upokojencev v potujočih knjižnicah je tudi odstotek anketiranih predstavnikov upokojencev nekoliko nižji. Vzrok gre pripisati samemu načinu anketiranja.
Med anketiranimi je bila glede na status in spol izrazito največja skupina zaposlenih žensk, 30,7% vseh anketiranih. Ta skupina je bila na prvem mestu kar
pri osmih od enajstih potujočih knjižnic. Naslednja skupina so bile osnovnošolke (iz višjih razredov) s 15,4%, ki so bile na prvem mestu pri preostalih treh
knjižnicah. Sledijo osnovnošolci z 11,2%, upokojenke z 9%, srednješolke s 7,2%
itd. Najmanj anketirancev je bilo nezaposlenih moških 0.7%.

3

Vprašanja in odgovori

3.1

Prva informacija o delovanju potujoče knjižnice

V prvem vprašanju smo uporabnike spraševali, kje so prvič izvedeli za potujočo knjižnico. Lahko so obkrožili več odgovorov13 . V vseh enajstih slovenskih
potujočih knjižnicah so uporabniki največkrat obkrožili, da so za to dejavnosti
izvedeli od sodelavcev, znancev, sosedov, ki so že obiskovali potujočo knjižnico.
Prvo informacijo je na ta način dobilo 66,3% anketiranih. Iz urnikov postankov bibliobusov je za potujočo knjižico izvedelo 21,5% anketiranih. Iz medijev
in drugih informativnih gradiv 17,2% anketiranih14 . Samo 8,1% anketiranih je
obkrožilo, da so jih s potujočo knjižnico seznanili v drugih knjižnicah. Uporabniki so v svojih pisnih odgovorih omenjali, da so za potujočo knjižnico izvedeli tudi v službi oz. delovni organizaciji ali v šoli. Nekaterim je postala že

13

Pri nekaterih vprašanjih so anketirani lahko obkrožili ne le enega, ampak več odgovorov. Odstotek
za posamezen ponujen odgovor je računan na število anketirancev, in zato seštevek odstotkov vseh
možnih odgovorov presega 100%.

14

Poleg urnikov postankov bibliobusov, ki jih uporabniki prejmejo v bibliobusu ali po pošti, urnike objavljajo tudi nekateri lokalni mediji: časopisi, radiji in televizije. Občasno (npr. ob uvedbi novega
postajališča) potujoče knjižnice (nečlanom) razdelijo tudi posebna informativna gradiva o delovanju
potujočih knjižnic. Uporabniki so o vsakokratnem prihodu potujoče knjižnice obveščeni tudi s plakati na postajališčih.
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tako ustaljena praksa, da se sploh ne spominjajo več, kje so najprej izvedeli
zanjo, in se je spominjajo še iz otroških ali šolskih časov.
S tem prvim vprašanjem smo želeli izvedeti, kam usmeriti promocijo za potujoče knjižnice. Izkazalo se je, da je najboljša promocija kvalitetno opravljena
storitev, o kateri se glas najhitreje širi prav med samimi uporabniki.

3.2

Vzrok za obiskovanje potujoče knjižnice

Pri vprašanju, zakaj obiskujejo potujočo knjižnico, so uporabniki lahko obkrožili več odgovorov. Največ se jih je odločilo za ustrezen izbor gradiva v bibliobusu15 . Da je to glavni razlog, je menilo 52,8% anketiranih. Na drugem mestu
je bila s 44,2% oddaljenost od ostalih knjižnic. 40,5% anketiranih se je odločilo
za odnos osebja do uporabnikov. Na zadnjem mestu je z 18,3% ponudba različnih storitev.
Ustrezen izbor gradiva v bibliobusu (na prvem mestu v sedmih potujočih
knjižnicah) in oddaljenost od ostalih knjižnic (na prvem mestu pri ostalih štirih)
sta po mnenju uporabnikov torej poglavitna razloga za obiskovanje potujoče
knjižnice.
K odgovorom, ki so jim bili na voljo, so uporabniki pripisali tudi nekaj svojih.
Potujočo knjižnico obiskujejo: ker radi berejo, zaradi cene knjig, zaradi primernosti urnika, ker pride med delovnim časom v podjetje ali se pripelje pred
domači prag, zaradi otrok, ki jih navajajo na branje in red, zaradi praktičnosti,
zaradi možnosti daljše izposoje kot v drugih knjižnicah, zaradi zelo prijaznih
in usposobljenih zaposlenih, zaradi prijetnega vzdušja, zaradi srečevanja z
drugimi ljudmi, ker je to edina možnost razvedrila v kraju ipd.

3.3

Gradivo

3.3.1 Uspešnost storitve
Pri tretjem vprašanju, “Ali v potujoči knjižnici najdete, kar želite?”, so uporabniki lahko izbirali med “vedno”, “nikoli” in “včasih”. 63% vseh anketiranih je

15

Zaradi prostorske omejenosti v vozilu je uporabniku ob obisku bibliobusa na voljo samo del celotnega fonda gradiva, ki ga ima potujoča knjižnica. Morda je zato prav ustrezen izbor gradiva ena najzahtevnejših nalog zaposlenih. Zaposleni oblikujejo izbor gradiva v bibliobusu glede na svoje izkušnje, povpraševanje uporabnikov, poznavanje njihovih bralnih navad, letne čase itd. Izbor gradiva v
bibliobusu pa se stalno zamenjuje in dopolnjuje z gradivom iz skladišča oz. prostorov potujoče knjižnice.
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odgovorilo, da “vedno” najdejo, kar želijo. Ta odgovor je bil na prvem mestu
kar v desetih od enajstih knjižnic. 30,2% anketiranih pa je menilo, da želeno
dobijo “včasih”. Preostali anketirani se niso odločili za nobeno izmed treh
možnosti, mnogi pa so pripisali svoj odgovor. Najpogosteje navajajo, da “skoraj vedno” najdejo želeno gradivo, če ga ni, jim prijazno osebje svetuje kaj
podobnega ali pa jim knjigo zagotovo priskrbi do naslednjič s pomočjo rezervacij
ali tudi iz drugih knjižnic.
Uporabniki v slovenskih potujočih knjižnicah največkrat dobijo želeno gradivo. Za to je možnih več razlogov. Eden od njih je ustrezen izbor gradiva v bibliobusu, ki so ga uporabniki kot glavni vzrok obiskovanja potujočih knjižnic
navedli že v predhodnem vprašanju, drugi, kot bomo videli kasneje, pa je najbrž tudi pomoč osebja pri iskanju gradiva.
3.3.2 Izbor gradiva v bibliobusu
Na vprašanje, “Ali so zadovoljni z izborom gradiva v bibliobusu?”, je 85,8%
anketiranih odgovorilo pritrdilno. Le 2,6% vprašanih ni zadovoljnih z izborom
gradiva. 8,2% vprašanih pa je svoje želje zapisalo. Največkrat so to osebne želje
po gradivu, ki ga sami običajno prebirajo. Nekateri si želijo več novitet, tako
strokovnih kot tudi leposlovnih, zlasti starejši bralci pa bi radi brali starejše
(domače) povesti in romane. Radi bi imeli več literature z različnih strokovnih
področij (zgodovine, glasbe, tehnike, športa) in raznih literarnih zvrsti (romanov,
fantastike, mladinskih del). Želijo si tudi (pestrejšega izbora) neknjižnih del:
avdio in video kaset, CD-jev, CD-ROM-ov, ki jih nekatere potujoče knjižnice
še nimajo. Sprašujejo po učbenikih, knjigah v tujem jeziku in revijah. Želijo si,
da bi se gradivo v bibliobusih večkrat zamenjalo. Radi bi imeli več izvodov
posameznega naslova.
Vse te različne želje posameznih uporabnikov pa morajo zaposleni uravnovesiti tako, da je ponudba s posameznih področij in zvrsti skladna s povpraševanjem in da vsakdo najde nekaj zase.
3.3.3 Vidne informacije o ureditvi gradiva16
Na vprašanje, ali so zadovoljni z vidnimi oznakami za posamezno gradivo, jih
je kar 93,4% odgovorilo z “da” in le 2,9% z “ne”. Preostali delež zajema anketirane, ki niso odgovorili na vprašanje. Veliko uporabnikov, ki so odgovorili pritrdilno, je hkrati pripisalo, da jim knjige ponudi osebje, da izbirajo skupaj z
zaposlenimi, da če knjige ne uspejo dobiti sami, prosijo za pomoč zaposlene.

16

Posamezne skupine in zvrsti branja so v bibliobusih označene z napisi na policah, oznakami na knjigah (npr. barvnimi trakovi za različne starostne skupine pri mladinskem leposlovju) ali drugimi
vidnimi informacijami, zato da se uporabniki čim laže in hitreje tudi sami znajdejo in si lahko sami
poiščejo gradivo.
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Prav na podlagi njihovih pisnih odgovorov se zdi, da si kljub mnenju o pregledno
označeni ureditvi gradiva, knjige največkrat izbirajo s pomočjo osebja.
3.3.4 Iskanje gradiva
Pri vprašanju, kako najdejo želeno gradivo, so se uporabniki lahko odločili za
več odgovorov. V vseh enajstih potujočih knjižnicah so največkrat odgovorili,
da dobijo želeno gradivo tako, da vprašajo osebje. Na ta način dobi gradivo
87,6% vseh vprašanih. 55,9% bralcev sami poiščejo gradivo. 10,5% jih išče samo
na določenih policah, 5,2% pa si gradivo izbere med vrnjenim.
Polovica uporabnikov potujočih knjižnic si knjige zna poiskati tudi sama. Nekateri so v to prisiljeni, saj se zaposleni zaradi prevelikega števila uporabnikov in
kratkih postankov bibliobusov ne morejo posvetiti vsem uporabnikom. Vendar tudi tisti, ki si knjige izbirajo samostojno, za pomoč zaprosijo zaposlene,
če želenega ne najdejo. Velika večina jih je tako odvisna od pomoči osebja. To
lahko razumemo kot njihovo veliko nesamostojnost ali celo razvajenost (npr.
tudi pomoč pri izbiri “lahkih” romanov), ki deloma izvira iz določenih značilnosti delovanja potujoče knjižnice (enkrat-mesečni postanki, veliko uporabnikov v kratkem času...). Morda je tudi pomoč zaposlenih pri izbiranju knjig eden
izmed razlogov, zakaj so uporabniki tako zadovoljni z izborom gradiva v bibliobusih.
V veliki večini pisnih odgovorov kot posebno odliko zaposlenih na potujočih
knjižnicah omenjajo njihovo izredno prijaznost in uslužnost.
3.3.5 Razlogi za neuspešnost storitve po mnenju uporabnikov
V sedmem vprašanju smo anketirane spraševali, kaj so po njihovem razlogi,
da želenega gradiva niso dobili. Uporabniki vseh enajstih slovenskih potujočih knjižnic so največkrat menili, da želenega gradiva niso dobili, ker je bilo
izposojeno. Izposojeno gradivo je kot glavni vzrok navedlo 82% vprašanih. 14,6%
vprašanih je ostalo brez gradiva, ker ni bilo zadosti izvodov. 14% ni dobilo želenega gradiva, ker ga potujoča knjižnica nima. Samo 4,5% vprašanih je menilo,
da niso dobili gradiva zato, ker si ga sami niso znali poiskati, osebja pa niso
vprašali.
Anketirani, ki potujočo knjižnico obiskujejo že veliko let, so v pisnih odgovorih zapisali, da so prebrali že večino knjig. Čeprav uporabniki včasih želenega
gradiva ne dobijo, je iz njihovih pisnih odgovorov razvidno, da se zaradi tega
ne jezijo, saj vedo, da ga bodo dobili naslednjič, izposodijo si nekaj podobnega. Nekateri pa izposojene knjige vzamejo kot dokaz, da je potujoča knjižnica
dobro obiskana.
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3.4

Zaposleni

3.4.1 Posredovanje informacij
Da so zadovoljni z informacijami, ki jih posredujejo zaposleni, je odgovorilo
kar 93,1% anketiranih. V vseh enajstih potujočih knjižnicah se je tako odločila
velika večina uporabnikov. Le 0,2% vprašanih ni zadovoljnih z informacijami.
“Delno” je z informacijami zadovoljnih 3,2% anketiranih, 2,7% pa je z njimi
zadovoljnih “včasih”. Preostali delež pomeni, da na vprašanje ni bilo odgovora.
V svojih pisnih odgovorih anketirani menijo, da sta med najpomembnejšimi
vzroki, zakaj vsi ne dobijo želenih informacij, prekratki postanki bibliobusa
in preveliko število obiskovalcev.
3.4.2 Strokovna usposobljenost
75,1% anketiranih je strokovno usposobljenost knjižničarjev ocenila kot “zelo
dobro”. Za to oceno se je odločila velika večina uporabnikov v vseh enajstih
potujočih knjižnicah. Kot “dobro” jo je označilo 23,9% anketiranih. Samo 0,1%
vprašanih pravi, da je strokovna usposobljenost “slaba”. Preostali delež pomeni, da na vprašanje ni bilo odgovora.
Pri tem vprašanju so anketirani napisali najmanj pisnih pripomb. Nekateri niso
obkrožili nobenega odgovora in nato pisno pojasnili, da ne želijo ocenjevati.
Večkrat je poleg strokovnosti omenjena prijaznost zaposlenih. To se je pokazalo tudi pri naslednjem vprašanju.
3.4.3 Odnos zaposlenih do uporabnikov
V vseh enajstih potujočih knjižnicah so se anketirani odločili, da je odnos osebja do uporabnikov “zelo dober”. Tako meni 85% anketiranih. Da je odnos
“dober”, se je odločilo 13,8% bralcev, le 0,2% pravi, da je odnos “slab”. Preostali delež pomeni, da na vprašanje ni bilo odgovora.
Mnogi anketirani so ob možnih odgovorih pripisali, da je odnos osebja pohvalen, prisrčno prijazen, da so zaposleni izredno prijazni, vedno pripravljeni z
veseljem pomagati ali knjigo priskrbeti do naslednjič, da so prizadevni, skrbni, vljudni in ustrežljivi, pravi prijatelji, s katerimi je prijetno poklepetati, in ki
za uporabnike vedno najdejo prijazno besedo, da je prav zaradi zaposlenih v
potujočih knjižnicah posebno vzdušje in občutek domačnosti.

146

Štendler, J. Kaj menijo uporabniki o delu slovenskih potujočih knjižnic

3.5

Spremembe v potujočih knjižnicah

Pri enajstem vprašanju, kaj naj v potujočih knjižnicah spremenimo ali dodamo, so kljub več možnim odgovorom, anketirani imeli najrazličnejše svoje predloge.
V desetih potujočih knjižnicah se je večina anketiranih (55,6%) odločila, da bi
radi imeli pestrejši izbor knjig, avdio in video kaset. Pisni odgovori potrjujejo,
da se ta visok odstotek nanaša predvsem na avdio in video gradivo, ki ga nekatere potujoče knjižnice še ne izposojajo. 21% si na potujočih knjižnicah želi
novih dejavnosti. Da je treba spremeniti vidne informacije o ureditvi gradiva,
meni 15,1% anketiranih. 14,9% anketiranih ni obkrožilo nobenega od možnih
odgovorov.
Njihove pisne odgovore pri tem vprašanju bi lahko razdelili v dve povsem različni skupini. Prva pravi, da ni potrebno ničesar spreminjati, in da so s potujočo knjižnico zelo zadovoljni. V drugi so najrazličnejši predlogi. Mnogokrat
so njihove želje povezane z urnikom17 . Želijo si daljših in pogostejših postankov, primernejših ur obiskov, več prostora v bibliobusu, manj obiskovalcev. O
mnogih bi veljalo resneje razmisliti: ločene novitete za mladino in odrasle,
katalog gradiva matične knjižnice, ure seznanjanja otrok s knjižnico, ure pravljic, obiski in srečanja z literarnimi ustvarjalci, več sodelovanja z uporabniki,
različne oblike knjižnih tekmovanj za otroke, kvizi, knjižne uganke ipd.

3.6

Notranjost bibliobusov

V anketi smo uporabnike vprašali, kako ocenjujejo notranjost potujočih knjižnic
po naslednjih kriterijih: osvetlitev, ogrevanje/hlajenje, zračenje, dostop do gradiva, vstop v vozilo, čistoča, točnost prihodov, urejenost osebja, izraba prostora.
Želeli smo, da bi uporabniki ocenili posamezne dejavnike. Žal pa je le 11,3%
anketiranih pravilno razumelo navodilo. Vsi ostali pa so vse te različne dejavnike
ocenjevali kot celoto. 71,8% se jih je odločilo, da so vsi ti dejavniki “dobri”. Da
so “slabi”, je odgovorilo 0,7% vprašanih. Ostalih 16,2% anketiranih ni odgovorilo.
Glede na maloštevilne odgovore tistih, ki so razumeli navodilo, in tistih, ki so
notranjost ocenjevali kot celoto, lahko sklepamo, da je več kot 3/4 uporabnikov z notranjostjo slovenskih bibliobusov zadovoljna.
17

Zaradi časovnih in kadrovskih omejitev ter velikega števila postajališč so prav te želje najteže uresničljive.
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3.7

Pomembnost delovanja potujočih knjižnic

Kaj o pomembnosti delovanja potujoče knjižnice pravijo njeni uporabniki? 68%
anketiranih je odgovorilo, da je za njihov kraj “zelo pomembna”. 30,5% vprašanih meni, da je “pomembna”, le 1,1%, da je “manj pomembna”.
Anketirani so zapisali, da je potujoča knjižnica pomembna predvsem zaradi
določenih skupin ljudi: zaradi starejših, bolnikov, osamljenih, upokojencev,
invalidov, tistih brez prevoza, zaradi otrok, ki se v potujoči knjižnici spoznajo
s knjigami, se navajajo na poslušanje, branje, pa tudi na red. Za vse te je potujoča knjižnica praktično edini način, da pridejo do knjige. Tako berejo tudi tisti, ki sicer zaradi oddaljenosti knjižnic ne bi nikoli brali. Potujoča knjižnica v
odročnih vaseh skrbi za širjenje znanja in kulture, je povezava s svetom. Velikokrat je to edina dejavnost, razvedrilo ali kulturni dogodek na vasi. Hkrati
je to tudi družabno srečanje krajanov.
Zaradi načina financiranja potujočih knjižnic se je z delitveno bilanco ljubljanskih občin pojavila resna grožnja, da bo Potujoča knjižnica Ljubljana po dolgoletnem uspešnem poslanstvu morala prenehati z delovanjem. Anketa ljubljanske knjižnice je zato vsebovala še dodatno vprašanje, kaj njihovi uporabniki
menijo o morebitni ukinitvi? Kar 98% jih je odgovorilo, da se s tem “ne strinja”
in le 2% “se strinja”, prav nikomur pa ni bilo vseeno.
Svojo podporo za ohranitev potujoče knjižnice so odločno izrazili tudi v pisnih
odgovorih. Ukinitev bi zanje pomenila veliko izgubo, predvsem za starejše in
otroke. Nekdo je zapisal: »Ne vzemite nam potujoče knjižnice!«

3.8

Število uporabnikov potujoče knjižnice

Zanimali pa so nas tudi podatki o dejanskem številu uporabnikov potujoče
knjižnice. Anketirane smo vprašali, koliko članov šteje njihovo gospodinjstvo,
koliko jih je vpisanih v potujočo knjižnico, koliko pa jih prebira knjige potujoče knjižnice in koliko je vpisanih v druge knjižnice. Dobljeni podatki omogočajo
vrsto izračunov, npr. kolikšen odstotek družinskih članov bere in koliko je torej
še potencialnih uporabnikov, kolikšen odstotek družinskih članov je vpisanih
v potujočo knjižnico, kolikšen odstotek jih hodi v druge knjižnice, kolikšen
odstotek članov potujoče knjižnice uporablja tudi druge knjižnice.
V tej analizi skupnih rezultatov se bomo omejili na izračun števila uporabnikov, ki prebirajo knjige iz potujoče knjižnice, a niso njeni člani. Odgovori anketiranih kažejo, da le 21,8% ali 1/4 uporablja člansko izkaznico samo zase.
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55,4% uporabnikov ali več kot polovica18 pa si na svojo izkaznico izposoja tudi
gradivo za ostale člane družine, kar pomeni, da je več kot polovica članskih izkaznic v potujoči knjižnici “družinskih”19 .
Po odgovorih anketiranih (2.089 pravilno izpolnjenih anket) je poleg njih samih
izposojeno gradivo uporabljalo še 2.665 oseb, kar pomeni, da je storitve potujočih knjižnic uporabljalo še nadaljnjih 127,6% oseb več, kot je bilo anketiranih
uporabnikov. Odstotek nevčlanjenih uporabnikov bibliobusa v posameznih
potujočih knjižnicah niha (Lukovica 337,5%, Koper 100,4%, Maribor 114,7%,
Tržič 76,4%, Nova Gorica 87,2%, Ajdovščina 175%, Tolmin 120,7%, Postojna
132,3%, Novo mesto 105,4%, Murska Sobota 206,5%, Ljubljana 112%). Dejansko število uporabnikov je torej veliko večje, kot kažejo številke aktivnih (ali
vpisanih članov). Če bi ugotovitve ankete posplošili na vse uporabnike (tudi
na tiste, ki jih nismo zajeli v anketi) potujočih knjižnic v Sloveniji, bi lahko rekli,
da na vsakega aktivnega člana lahko štejemo najmanj še enega nevčlanjenega
uporabnika.

4

Zaključek

To je prva anketa, ki je zajela tako obsežen in raznovrsten vzorec uporabnikov
potujoče knjižnice. Odstotki anketiranih po spolu in statusu se z nekaterimi
izjemami zaradi načina anketiranja ujemajo s strukturo uporabnikov v potujočih knjižnicah.
Posamezne knjižnice so pri analizi odgovorov svojih uporabnikov dobile zelo
podobne rezultate, iz česar bi lahko sklepali, da so v slovenskih potujočih
knjižnicah podobne razmere, in da so dobljeni rezultati odraz resničnega stanja.
Iz odgovorov anketiranih na različna vprašanja o gradivu in zaposlenih bi lahko
povzeli sklep, da je glavni razlog za obiskovanje slovenskih potujočih knjižnic,
poleg oddaljenosti od ostalih knjižnic, dobra storitev. Uporabniki na prijazen
način dobijo to, kar želijo. Če odmislimo časovno ustreznost postanka bibliobusa, ki je seveda prvi pogoj, se zdi, da uspešno opravljena storitev v potujočih knjižnicah temelji predvsem na dveh dejavnikih: na ustreznem izboru gradiva v bibliobusu in zaposlenih; na njihovi strokovni usposobljenosti in prijaznem
odnosu do uporabnikov. Dobro opravljena storitev pa je tudi najboljša promocija.
18

Pri 22.8% anketiranih zaradi pomanjkljivih odgovorov tega ni bilo mogoče določiti.

19

V 19.7% primerov poleg vpisanega bereta še dva člana, v 19% primerov še en član, 14.6% še trije
člani, 6.2% še štirje , 2.8% še pet, 1% še šest, 1.9% še sedem.
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Več kot polovica anketiranih si v potujoči knjižnici na svojo člansko izkaznico
izposoja gradivo za druge (nevčlanjene) osebe, iz česar izhaja najpomembnejša ugotovitev te ankete. Če bi odgovore anketirancev posplošili na vse uporabnike potujočih knjižnic v Sloveniji, je uporabnikov, ki koristijo storitve potujoče knjižnice, pa niso njeni člani, skoraj za 130% več, kot kažejo številke aktivnih
članov. To potrjuje domneve in izkustvene ocene zaposlenih na potujočih
knjižnicah, ki pa jih do sedaj niso mogli uradno dokazati, saj so bili v statistikah upoštevani samo aktivni (ali vpisani) člani, ne pa dejanski uporabniki.
Visok odstotek nevčlanjenih, “skritih” uporabnikov pa še dodatno dokazuje
tudi utemeljenost in pomembnost delovanja potujočih knjižnic za manjše, od
večjih središč oddaljene kraje.
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