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Izvleček
Naglica sprememb v informacijski družbi povzroča knjižničarjem nemalo težav, saj se
spopadajo z njimi pogosto z nespremenjeno količino denarja in knjižničnega osebja
ter brez strokovnih priporočil za uvajanje določene novosti v knjižnično dejavnost. To
velja tudi za oblikovanje spletnega mesta. V članku je dan poudarek načinom reševanja
problema uvajanja novosti na primeru oblikovanja spletnega mesta. Spremembe je
možno (laže) obvladovati, če upoštevamo 1. - namen knjižnice (spletnega mesta), 2. izhodišča, ki veljajo za načrtovanje uresničevanje namena, 3. - sodelovanje med
knjižnicami in sorodnimi ustanovami. Avtorica ponuja, ob uporabi splošnega vedenja
o knjižnicah in ključnih novostih iz zakonodajne prakse, predlog elementov, ki jih je
moč uporabiti pri načrtovanju vsebine spletnega mesta, s katerim želi knjižnica povečati in posodobiti uporabo obstoječe knjižnice in ponuditi nove elektronske vire svojim uporabnikom. Sodelovanje med knjižnicami pri oblikovanju načrta spletnih strani
in izboru vsebine pa priporoča, ker opogumlja knjižnice za uvajanje novosti, poveča
hitrost uvajanja novosti in kakovost spletnih strani in ker povečuje stroškovno učinkovitost.
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Abstract
Quick changes in information society are presenting numerous difficulties to librarians. They are facing these changes with limited funds and numbers of staff, as well as
without expert recommendations on how to introduce novelties into library activities.
This also holds for the designing of library web pages. Possible solutions to the introduction of novelties are given on the case of creating a web homepage. Changes can
be managed if we consider 1. – aims of the library (web pages), 2. – starting points for
reaching the planned goal, 3. – collaboration among libraries and related institutions.
Based on expert knowledge about libraries and key novelties from legislative practice, the author proposes certain elements, which can be used in designing the content of library web pages that would modernize the library and offer new electronic
sources to its customers (users). On this point, the author recommends collaboration
between libraries since this enhances the introduction of novelties and accelerates
the speed of creating web homepages as well as improves cost benefits.
Key words: web pages, public libraries, collaboration

1

Uvod

Sodobno knjižnično dejavnost zaznamujejo spremembe, ki jih pozoren obiskovalec knjižnic ne more spregledati: knjižnica se v okolju uveljavlja kot javni
prostor, ki nadomešča marsikatero storitev zasebnega sektorja, stroj nadomešča
človeka, kjer je le možno, in uporabnik knjižničarja. Te značilnosti kažejo, da se
knjižničarstvo razvija v smeri intenzivnega vključevanja uporabnika v
knjižničarstvo, zato da se mu omogoči svobodno, neodvisno zadovoljevanje
potreb ob hkratnem upoštevanju racionalnega, gospodarnega trošenja energije,
materialnih dobrin in finančnih sredstev. V tem okviru dobiva knjižničar kot
strokovnjak vlogo usmerjevalca, ki je prisoten vedno, a na način, ki posamezniku
najbolj ustreza.
Zato knjižničar išče, poleg novih informacijskih virov, tudi nove načine zadovoljevanja uporabnikovih potreb, in vse bolj pomembno postaja, da za doseganje svojih ciljev upošteva, v svoji profesionalni in etični drži, sodelovanje in povezovanje na vseh ravneh: lokalni, pokrajinski, nacionalni, mednarodni, zlasti s
knjižnicami in sorodnimi ustanovami. Ta dva elementa knjižničarjevega delovanja izstopata tudi pri oblikovanju ponudbe informacij, gradiva in storitev na spletnih straneh. Domača stran osrednje knjižnice naj bi bila uporabnikova elektronska vrata do informacij v elektronski dobi (Splošne …, 2002, str. 32), mesto, kjer
se mu priznava lokalna in globalna vloga. Knjižnica ju omogoča uresničevati v
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sodelovanju z drugimi knjižnicami in viri informacij zunaj knjižničarske dejavnosti. Vse uspešne sodelovalne oblike pa povezuje aktivno sodelovanje vseh
vključenih. Sodelovanje je uspešno potem, ko posamezna knjižnica opredeli
lastne cilje za potrebe svojih uporabnikov, sprejme nabavno politiko in oblikuje
načrt ureditve vsebine spletnega mesta in način dostopa in uporabe. Učinkovitost pa knjižnica poveča s sodelovanjem in vzajemno uporabo virov, kar priporočajo tudi mednarodni standardi za splošne knjižnice (Splošne …, 2002, str. 3031).
Povezujoče delovanje slovenskih splošnih knjižnic sloni, tako kot v preteklosti,
na zakonski in prostovoljni podlagi, obe pa je narekovala težnja po hitrejšem
strokovnem razvoju, ki ga omogoča delitev strokovnih izkušenj in zgledov in
skupno opravljanje nalog in razvojnih projektov. Danes so splošne knjižnice
povezane v strokovno društvo, ki naj bi spodbujalo sodelovanje za skupno učinkovito razreševanje problematike na posameznih področjih. Učinke sodelovalnih oblik je moč sedaj zaznati predvsem na administrativnih in upravnih področjih, medtem ko so sodelovanja za skupno oblikovanje in uporabo storitev in
virov še na začetku poti. Delež pri tem dodajajo tudi sekcije za domoznanstvo,
potujoče in splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije,
okrepitev sodelovanja pa pričakujemo predvsem od služb v območnih osrednjih knjižnicah, ki jih predvideva Zakon o knjižničarstvu (2001), in sicer v 27.
členu, za skladen in hitrejši razvoj knjižnic na področju domoznanstva, informacijske referenčne dejavnosti. Profesionalizirano koordinirano usmerjanje skupaj
sprejetih nalog in projektov bo vplivalo tudi na oblikovanje dostopnosti elektronskih virov in informacij na spletnih straneh splošnih knjižnic in na izboljšanje
ponudbe. Zaključki raziskave Spletne strani slovenskih splošnih knjižnic (Novljan, 2002), ki izhajajo iz ocen posameznih elementov knjižnične dejavnosti, objavljanih na spletnih staneh knjižnic, opozarjajo, da vsebine spletnih strani splošnih knjižnic ne dosegajo nivoja primernosti za zadovoljevanje potreb prebivalcev.
Na spremenjene potrebe tudi pri nas vpliva komunikacijska in informacijska
tehnologija, ki je povzročila globalni razvoj informacijskega sistema v dostopnosti informacij in razviti kot tudi nerazviti svet spremenila v informacijsko
družbo. Moore pravi, da ima ta tri značilnosti: informacija je uporabljena kot
ekonomski vir, veča se uporaba informacij v splošni javnosti in razvila je informacijski sektor znotraj ekonomije (Moore, 2002, str. 271- 272). Učinki informacijske družbe se kažejo v ekonomiji in tehnoloških spremembah tudi pri nas in
imajo močan vpliv na knjižnice. Iz omenjene raziskave je razvidno, da so
knjižnice poskušale uresničevati svoj namen tudi na spletnih straneh, pri čemer
pa ponudba vseh knjižnic skupaj ni zadostovala za potrebe sodobnega uporabnika. Različnost poudarkov, ki so jih knjižnice dajale vsebini, obliki in načinom
prikazovanja ni ponudila zaključka, da so spletne strani knjižnic različne zaradi
potreb njihovih prebivalcev. Nepopolnost, nejasnost pri razbiranju namena
spletne strani ponujata podobo strokovne negotovosti knjižnic pri oblikovanju
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spletnih strani. Vzroke lahko iščemo v finančnih težavah, ponuja pa se tudi sklep, da večina knjižnic spletne strani ne oblikuje z načrtovanim namenom, napisano nabavno politiko in je tudi zato večina spletnih mest konceptualno še zmeraj
v nastajanju.
Strokovna priporočila za oblikovanje spletnih strani najdemo predvsem v tuji
teoriji (npr. Brophy, 2001; Cooke, 2001; St. Clair, 1993; Griffiths, 2000), prakso
pa v obliki spletnih mest na svetovnem spletu. Priporočil v obliki mednarodnih
in nacionalnih standardov, norm še ni. Ta nastanejo navadno, ko praksa na
določenih vzorcih že potrdi sprejemljivost določenega ravnanja za posplošitev.
Ker tega še ni, se nam zdi smiselno zapisati vsaj nekaj usmerjevalnih, selektivnih
elementov kot priporočilo. Bralci oziroma organizatorji vsebine spletne strani
bodo spoznali, da tudi pri spletnem mestu izhajamo iz izhodišč, ki veljajo za
organizacijo klasične knjižnične dejavnosti; iz obstoječe zakonodaje, upravnih
predpisov, manifestov, standardov, ki usmerjajo strokovnost knjižničarjevega
dela, predvsem pa iz poznavanja knjižničarstva. S tem zmore knjižničar organizirati knjižnične storitve v različnih pogojih in tudi takrat, ko nima ustrezne zakonodaje ali konkretnih strokovnih priporočil. V nadaljevanju bomo iz zahtev
teh izhodišč oblikovali elemente, na katere naj bi bile knjižnice pozorne, ko oblikujejo knjižnično ponudbo na svojih spletnih straneh. Namen našega početja
pa je predvsem ta, da želimo s podrobnejšo navedbo možne vsebine, seveda
splošne, ponuditi opozorilno matrico za preveritev vsebine vsakega posameznega
spletnega mesta in za opredelitev področij sodelovanja, kjer bi vsebina nastajala
s prispevkom nekaj ali vseh knjižnic. Izhajamo iz predpostavke, da knjižnicam
osnovnega znanja za to ne manjka, saj so že sedaj kot osrednje knjižnice sposobne
zadovoljevati potrebe prebivalcev več lokalnih skupnosti. Zato bo naš zapis
morda le spodbuda za sodelovanje med knjižnicami, pri katerem nihče ne izgublja,
ampak z dajanjem več pridobiva.

2

Vsebina spletnih strani

Vsebina spletnih strani splošne knjižnice naj bi izstopala predvsem z značilnostmi, ki poudarjajo dolžnost in odgovornost knjižnice pri pridobivanju, posredovanju in uporabi informacij. Iz nje naj bi bilo moč razbrati:
- jasne cilje spletne strani, po možnosti tako oblikovane, da se da njihovo doseganje meriti;
- vsebino, ki izhaja iz lokalnega območja in sega v nacionalno in globalno;
- kakovost, zanesljivost, veljavnost in odzivnost storitev.
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Oblikovati take vsebine, pomeni razmišljati o tem, kako bi povečevali uporabnost spletnih strani, vzpostavljali in vzdrževali kakovost, povečevali ponudbo
informacij, omogočali stalni razvoj, razvijali nove storitve in kako bi vsebino
približali različno informacijsko pismenim prebivalcem.

2.1

Cilj spletnih strani

Ko knjižnica postavlja načrt svojih spletnih strani, je priporočljivo, da si najprej
odgovori na nekatera vprašanja, predvsem, kaj želi doseči. Pomembno je, da
uveljavlja podobnost namena spletnih strani s spletnimi stranmi drugih organizacij, v njem pa predstavlja značilnosti, ki uveljavljajo njeno nezamenljivost z
drugimi organizacijami. Tako bo:
- Predstavila klasično knjižnico in možnosti njene uporabe na daljavo za:
- predstavitev klasične zbirke in storitev za povečanje uporabe knjižnice;
- povečanje prijaznosti in udobnosti uporabe obstoječe zbirke in storitev;
- omogočanje sodelovanja uporabnikov pri oblikovanju knjižnične zbirke
in programa knjižnice.
- Uveljavljala izvirnost spletnih stani s ponudbo elektronskih virov:
- dopolnila klasične vire z istimi v elektronski dostopnosti;
- razširila izbor z novo vsebino, ki jo ponujajo elektronski viri;
- povečala možnosti samostojne namenske uporabe informacij z elektronsko dostopnimi viri.
Pri oblikovanju spletnih strani knjižnica upošteva možnosti, ki jih ponuja nova
tehnologija, novi informacijski viri in zmožnosti posameznika in skupin, da
aktivno posežejo v izbor, vrednotenje in uporabo informacij, ki bi zadovoljile
njihove potrebe po razrešitvi problema. To pomeni, da bo knjižnica upoštevala
potencialne potrebe svojih uporabnikov pri vsebinskem oblikovanju informacij, kakor tudi njihove potrebe po neodvisnem raziskovanju. Odgovorila si bo na
vprašanja, kdo so potencialni uporabniki, kakšni so, kaj potrebujejo, kako rabijo
informacije, da bo zanje ovrednotila informacijske vire, ki jih bo izbirala za predstavitev na svojih spletnih straneh. Informacije in elektronske vire bo oblikovala in organizirala tako, da bo uporabnika v najhitrejšem možnem času pripeljala
do zanesljivih in točnih informacij za razrešitev opredeljenega problema. Ogradila
bo svet informacij s filtriranjem pomembnih za njeno okolje. Sodoben uporabnik je še zmeraj ustvarjalen, raziskuje in razmišlja, na drugi strani pa njegovo
življenje usmerja potrošniški način življenja in slog hitre prehrane. Uporabnika
zanima končna informacija, vsaj v večini primerov bolj kot pa pot do nje. Tega se
knjižnica zaveda, in deluje kot filter zanjo in mu tako pomaga pri dosegu cilja. Pri
uporabi spletnih strani pa pot do prave informacije ni več nepomembna, uporabnik se mora še bolj kot v klasični knjižnici potruditi, da ubere pravo.
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Knjižničarji se zavedajo pomena vrednotenja informacij in tega, da je uporabnik
na spletni strani brez njihove neposredne prisotnosti, pomoči, zato bo knjižnica
pri oblikovanju vsebine upoštevala zakonitosti informacijskega procesa, shemo,
po kateri uporabnik navadno razrešuje svoj problem. Pozornost bo posvečala
obdelavi elektronskih virov, ki jih bo predstavila z vrstilci za oznako vsebine,
oblike in namena. Za pomoč bo ponudila spremljajoča vodila: razumljive,
enoznačne predmetne oznake, ključne besede, izvlečke, v katerih bo opisana tema,
način in zahtevnost njene obravnave, namen in možnost uporabe. Podobno bo
opisala povezave do informacij, ki obravnavajo isti problem poglobljeno, dopolnilno, povezave do virov, ki isti problem umeščajo v širši kontekst, ga povezujejo z drugimi vsebinami. Pozorna bo na to, da ne bo navajala brez pojasnila naslove
spletnih mest, ki jih priporoča svojim uporabnikom, in podobno.
Pri nastajanju spletnih strani jo bodo vodili splošni cilji, ki jo vodijo tudi pri
organizaciji in upravljanju knjižnične dejavnosti: pridobivanje novih uporabnikov, uveljavljanje nove in večje uporabe. Zato bo omogočala izbiro s ponudbo
vsebinsko in oblikovno različno argumentiranih sporočil na različnih virih, neodvisen izbor s predstavitvijo možnosti in elementov samostojnega dostopa in
uporabe virov ter uspešen in učinkovit izbor, ki ga bo omogočala z ustreznimi
elementi hitre identifikacije, dostopa in ovrednotenja virov. Tako oblikovana
ponudba pa bo posredno vplivala na razvijanje izbiranja v navado, da bo uporabnik med množično ponudbo informacij izbral pravo za svoj opredeljen problem,
željo, potrebo. Te cilje bo za svoje spletne strani podrobneje opredelila, ko si bo
odgovorila na vprašanja:
Kdo so potencialni uporabniki (notranji, zunanji, iskalni roboti) in kakšne potrebe
imajo?
Kakšne storitve in vire želi ponuditi knjižnica?
Kakšne tehnične možnosti imajo uporabniki, kakšne ima in potrebuje knjižnica?
Kakšen naj bo videz spletne strani?
Kakšna naj bo njena uporaba?
Koga lahko vključi v izvedbo svojih načrtov?
Kako naj vzdržuje kakovost?
V teh okvirih bi bilo primerno načrtovati delo tako, da se razpozna vloga knjižnice
kot selektorja in pomočnika pri izboru informacij za posameznika in okolje. Druga
značilnost, s katero naj bi izstopala, bo njena sposobnost za spodbujanje aktivnosti, tretja pa zadovoljevanje aktualnih potreb tudi z dostopom do preteklega, naloga,
ki jo uresničuje s povezovanjem do knjižnic, ki arhivirajo pomembna spletna
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mesta. Knjižnico naj bi v svetu globalnih informaciji prepoznali tudi v vlogi
ohranjevalca identitete v globalizaciji in v vlogi oglaševalca lastnega okolja, saj
digitalizacija dokumentov vpliva tudi na njihovo širšo dostopnost, zato bo predvidela, da se bo na njeni domači strani lahko pojavil tudi uporabnik, ki ni prebivalec njenega območja, da bo med obiskovalce njenega spletnega mesta zašel
tudi naključni obiskovalec. S pazljivim izborom in jezikovno dostopnostjo vsebine bo uresničevala večkulturnost v globalnem svetu z nezamenljivostjo svojega spletnega mesta, ki bo z izvirnostjo, udobnostjo uporabe zbujal zaupanje
uporabnikov in nepogrešljivost njegove uporabe.

2.2

Predstavitev knjižnice na spletnih straneh knjižnice:

2.2.1 Splošno o knjižnici
Knjižnica je javni zavod in tako se mora predstaviti tudi na spletnih straneh in
omogočiti prebivalcem dostop do informacij o sebi kot javni službi, da lahko
tekoče spremljajo njeno delovanje. Zato bo na spletnih straneh objavljala dokumente, ki so rezultat njenega delovanja, kot to zahteva Zakon o dostopnosti informacij javnega značaja (2003) in poslovanja: statut, pravilnike, člane upravnih
in strokovnih svetov, programe, poročila, statistične podatke, zapisnike upravnih
in strokovnih teles in podobno, pri tem bo po potrebi za svoje dokumente citirala ustrezne zakonske podlage, zakonodajne dokumente, ki usmerjajo njeno delo
in opredeljujejo pravice in dolžnosti uporabnikov, pa bo objavila tudi v popolni
obliki.
-

-

-

Poslanstvo knjižnice: uporabniku naj pove, zakaj naj bi obiskal knjižnico.
Namen, opredeljen s konkretnimi nalogami na konkretnih področjih. Letni
program in letno poročilo o delu knjižnice s podatki, ki opravičujejo namen.
Knjižnica lahko uporabnika prepriča tudi z objavo svojih pisnih dokumentov, ki jih je sprejela, npr.: poslanstvo knjižnice: opredelitev storitev, nabavna politika knjižnice, etični kodeks knjižnice, pravice uporabnika knjižnice /
uporabniška knjižnična listina, izjava o kakovosti organizacije in delovanja
knjižnice, standardiziran vprašalnik za vrednotenje uporabnikovega zadovoljstva, program informacijske pismenosti.
Razvojni program knjižnice: uporabniku naj pove, katere projekte knjižnica
razvija, s kom, kakšni bodo rezultati in kdaj bodo dosegljivi.
Načrt razvoja knjižnične mreže, novo izposojevališče, nova storitev, novo
knjižnično gradivo in podobno.
Tradicija (zgodovina) knjižnice: uporabniku naj vzbudi zaupanje v njeno
delovanje.
Kratek prikaz s poudarki ovrednotenja njenega delovanja na okolje.
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-

-

-

-

Knjižnična mreža: uporabniku naj pove, kje lahko vstopi in za katero območje
je odgovorna osrednja knjižnica.
Zemljevid izposojevališč na območju knjižnice. Za vsako izposojevališče
naslov, odgovorno osebo, urnik odprtosti, posebnost izposojevališča.
Oddelki knjižnice: uporabniku naj povedo, kakšno gradivo in storitve so mu
na voljo v njih.
Vsebina zbirke in storitev, značilnost, odgovorna oseba, urnik delovanja.
Knjižnični delavci: uporabniku naj povedo, kdo so odgovorne osebe za
posamezne storitve.
Podatki o dosegljivosti knjižničarjev z navedbo funkcije za posamezne
storitve.
Sodelavci knjižnice: uporabnik naj izve, da je knjižnica vhod v drugo knjižnico
in da se njen program oblikuje in izvaja s sodelovanjem drugih organizacij in
zainteresirane javnosti.
Knjižnični informacijski sistem (domači, izbrane knjižnice tujih sistemov, s
katerimi knjižnica sodeluje ali imajo za uporabnike zanimive informacije,
storitve), organizacije in društva, s katerimi sodeluje knjižnica pri uresničevanju programa.

2.2.2 Storitve
- Poslovnik: uporabnik naj ve, kaj lahko koristi, kdaj in kako lahko koristi
knjižnico in njeno dejavnost.
Pravilnik. Cenik. Članstvo. Rezervacija. Medknjižnična izposoja. Podaljševanje. Preslikovanje.
- Vpogled v knjižnične zbirke: uporabnik naj ve, katere zbirke ima knjižnica,
kakšne so in kakšen je njihov namen, dostopnost. Opis značilnosti. Katalogi.
- Izposoja knjižničnega gradiva: uporabnika naj privabi vsebina in način uporabe knjižnice.
Lokalni katalog knjižnice. Področja, ki jih z vsebino pokriva, vrste gradiva in
načini izposoje. Obvezno je potrebno navesti, koliko odstotkov knjižnične
zbirke je dostopne preko računalniškega kataloga, kadar katalog ni popoln!
- Listanje po knjižničnem gradivu: uporabnika naj privabi možnost neodvisne
in udobne izbire.
Prost pristop. Udobje. Priporočilni seznami knjižničnega gradiva.
- Listanje po novostih: uporabnika naj privabi aktualnost, kakovost.
Predstavitev novosti in posebnosti uporabe.
- Branje časnikov in časopisov: uporabnika naj privabi možnost za splošno,
specialno in tekoče informiranje, različna možnost uporabe, dostopnost starejših letnikov.
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Predstavitev izbora različnih naslovov, aktualnosti, novosti in posebnosti
uporabe.
Uporaba neknjižnega gradiva: uporabnika naj privabijo novi mediji in
možnosti njihove uporabe.
Vrste knjižničnega gradiva, njihova vsebina. Prednosti in slabosti njegove uporabe. Možnosti, načini in zakonitost uporabe. Uporaba tehnologije.
Iskanje odgovora na vprašanje: uporabnik naj izve, da se po odgovor na (katerokoli) vprašanje lahko zateče v knjižnico. Predstavitev referenčne zbirke
in možnosti njene rabe. Predstavitev informacijskih virov, storitev;
knjižničarjeve osebne pomoči in svetovanja in dostopnost (osebno, pisno,
telefonsko, faksirano, elektronsko).
Preslikovanje: uporabnik naj izve za udobnost uporabe informacij in spoštovanje zakonitosti pri rabi informacij.
Predstavitev različnih možnosti.
Uporaba računalniške opreme: uporabnik naj spozna prednosti uporabe računalniške opreme pri dostopnosti, iskanju in uporabi informacij.
Računalniška oprema in možnosti njene uporabe.
Udeležba na prireditvah: uporabnik naj ve, da je zaželen pri oblikovanju in
izvajanju programa prireditev enako kot pri udeležbi.
Program prireditev. Ovrednotenje najbolj uspelih prireditev. Prireditve vezane na značilnosti območja knjižnice. Vabilo za sodelovanje.
Izobraževanje za uporabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov: uporabnik naj izve, da mu knjižnica omogoča neodvisno in uspešno izbiro z učenjem informacijske pismenosti. Cilji, vsebina, oblike izobraževanja.
Urnik. Prijava.
Ovrednotenje knjižnice, mnenja uporabnikov: uporabnik naj izve, da se program knjižnice oblikuje s sodelovanjem uporabnikov.
Načini izražanja pripomb, pritožb, predlogov, mnenja. Uporaba. Oblike
sodelovanja.
Pomoč in svetovanje knjižničarja: uporabnik naj izve, da je knjižničar strokovnjak za pridobivanje, organizacijo, predstavitev informacij, ki svoje znanje
v obliki svetovanja in pomoči deli z uporabniki.
Vsebina in posebnosti svetovalnega dela. Načini in oblike svetovalnega dela.
Program posebnih oblik in uporaba posebnih zbirk.
Posebna ponudba: uporabnik se seznani z možnosti, ki mu jih ponuja knjižnica
zunaj splošne dostopnosti knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
Vrsta storitev. Npr. najem prostora, opreme, izposoja in vračanje gradiva na
zahtevo uporabnika. Pogoji.

77

Knjižnica 47(2003)1-2, 69-83

2.3

Elektronski viri in storitve na spletnih straneh
knjižnice

2.3.1. Splošno
- Cilj: neposredna uporaba, tiskanje, shranjevanje informacij.
Pogoji uporabe. Kontrola dostopa. Omejitve uporabe. Zakonitost. Vrednotenje uporabe.
- Vrste elektronskih virov: možnost izbire elektronskih virov po obliki (in
znotraj tega po vsebini).
Podatkovne zbirke z besedili (monografije, poročila, članki), z glasbenimi tiski
(notno gradivo), s kartografskimi in slikovnimi dokumenti. Podatkovne
zbirke z izvlečki in kazali. Druge podatkovne zbirke (enciklopedije, slovarji,
statistične tabele in podobno). Spletne strani. Elektronske serijske publikacije. Elektronsko avdiovizualno gradivo.
- Vsebina elektronskih virov: možnost izbire elektronskih virov po vsebini.
Večkulturnost v vsebini in jezikovni dostopnosti; dostopnost virov v slovenskem jeziku! Splošno. Dokumenti javne oblasti oz. javnega značaja. Tematske zbirke.
- Mnenja o elektronskih virih: pomoč uporabnikom pri vrednotenju elektronskih virov.
Interaktivni program za izmenjavo mnenj o elektronskih virih. Diskusijske
skupine.
- Naročila poizvedb: pomoč knjižnice pri reševanju problemov in tekočem
seznanjanju z novostmi.
Bibliografije, članki in druga besedila ter informacije, periodično obveščanje
o novostih. Načini elektronskega posredovanja.
- Predlogi za nabavo elektronskih virov: sodelovanje uporabnikov pri oblikovanju ponudbe elektronskih virov.
Obrazec za opis predlaganega vira.
- Novosti: Vzdrževanje aktualnosti in opogumljanje uporabe.
Predstavitev vsebine, oblike in namena virov in storitev.
2.3.2. Splošna vsebina
- Vzajemni katalog knjižnic: možnost informiranja o publikacijah in njihovih
lokacijah ter dostopnosti.
- Spletne strani knjižnic: lokacije kot viri informacij, njihove značilnosti in
povezanost.
Splošne knjižnice, knjižnice na območju splošne knjižnice, knjižnice z vsebino, skladno s potrebami okolja, in druge.
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Informacije javnega značaja: možnosti tekočega informiranja za aktivno
sodelovanje v okolju v skladu z lastnimi potrebami in zahtevami družbe.
Javne službe: lokalne, nacionalne, globalne. Vladne in nevladne: pravice,
dolžnosti. Gospodarstvo. Okolje. Sociala. Izobraževanje. Kultura. Prosti čas.
Turizem in drugo.
Domoznanstvo, del v informacijah javnega značaja: Identiteta in predstavitev
ustvarjalnosti lokalne skupnosti.
Primarni domoznanski elektronski viri: strokovni, leposlovni. Sekundarni
domoznanski viri: pomembni ustvarjalci in njihova dela.
Vprašanja in odgovori: možnost za hitro podatkovno, bibliografsko in posredovalno informiranje.
Splošne referenčne informacije, povezave do specialnih referenčnih informacij.

2.3.3 Tematska vsebina
- Vsebinska področja: možnost izbire v skladu z interesi in potrebami.
Opredelitev vsebinskih področij in njihova predstavitev ter predstavitev
posameznih virov znotraj njih z odlično vsebinsko obdelavo.
- Ureditev: pomoč za uspešno in učinkovito dostopnost vira za opredeljene
potrebe.
Možna ureditev po vsebini, s skupinami, oblikovanimi v skladu s potrebami
okolja, ponudbo tržišča in podobno skupinam v klasični zbirki. Znotraj tematskih področij lahko sledi razvrstitev po namenu: informiranje, izobraževanje, raziskovanje, načrtovanje, sprostitev, druženje, ali od splošnega do
posebnega. Možnost uporabe posameznih virov.

3

Značilnosti spletnih strani

Vsaka knjižnica, ki bo uresničevala svoj namen v danem okolju in času, bo z
vsebino, obliko in načinom uporabe nezamenljiva z drugo knjižnico in to kljub
temu, da bo uveljavljala načelo posameznikove in lokalne povezanosti s širšim
(nacionalnim in globalnim) okoljem. Izstopala bo z jezikovno dostopnostjo dokumentov, kjer bo poleg dostopnosti virov v materinem jeziku večinskega deleža
prebivalstva poskrbela za dostopnost virov v jezikih etničnih skupin. Knjižnice
v pokrajinah, ki so sosede tujih dežel, naj bi pazile tudi na jezikovno razumljivost
sporočil, ki so namenjena sodelovanju, informiranju prebivalcem sosednjih
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dežel, dežel, s katerimi se povezuje, npr. skupina Alpe-Jadran1 , enako naj bi ravnale
knjižnice, ki na svojo spletno stran vabijo turiste, tuje poslovneže, tujce zaposlene na njenem območju in podobno.
Tudi vsebina dostopnih dokumentov bo večkulturna in aktualna, s poudarki, ki
jih je knjižnica pripravila s spoštljivim odnosom do potreb potencialnih uporabnikov, med katerimi so tudi neregistrirani, njej nepoznani. Vsak poudarek
vsebine, pomeni dodatno ovrednotenje skupine virov (prvo je knjižnica opravila z nabavo vira, z odločitvijo, da ga uvrsti na spletno stran), ki ga je knjižnica
opravila zaradi določenih ali posebnih potreb uporabnikov (npr. predstavljanje
najuspešnejših leposlovnih del domačih avtorjev, informacije javnih služb in
podobno), zato mora natančno premisliti o posledicah takega dela in napisati
kriterije, izhodišča za ovrednotenje (npr. med najuspešnejša leposlovna dela
lahko uvrsti tista, ki so bila najbolj iskana, brana v določenem obdobju, pri čemer upošteva enakovredno razmišljujoče, zahtevno leposlovje in sprostitveno).
Izstopajoča značilnost spletnih strani knjižnic je omogočanje dostopa do informacij o javnih službah, njihovem delu in rezultatih njihovega dela. Vsaka
knjižnica bo pripravila lasten izbor informacij s tega področja, v vsakem primeru
pa mora omogočiti dostop do informacij javne oblasti: lokalne, državne in tudi
do pomembnih dokumentov evropske skupnosti. Nekateri dokumenti lokalne
skupnosti so tudi sestavni del domoznanske zbirke, zato bo pazila na ureditev in
hrambo. Kakor je za ponudbo pomemben izbor, je za uporabo pomembna obdelava teh dokumentov na spletnih straneh, njihova ureditev, uvodna predstavitev,
še zlasti če je dostop do vira naslovna stran spletnega mesta javne službe, ki hrani
za uporabnike knjižnice pomembne dokumente.
1
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V okviru Delovne skupine za splošne knjižnice Alpe-Jadran so bili sprejeti trije projekti za razvoj
in obogatitev vsebine spletnih strani knjižnic. Knjižnice nastopajo kot aktivni oblikovalci sodelovalnega prostora, ko izbirajo in vključujejo pomembne informacije o svoji deželi na spletne strani
Alpe-Jadran in predstavljajo ter uporabljajo spletne strani kot pomemben referenčni vir. S sodelovanjem knjižnica hkrati obogati svoje lastne strani, saj lahko isti izbrani vir objavi na svoji spletni
strani, če oceni, da je pomemben tudi za uporabnike njene spletne strani, ali pa naredi povezavo do
vira, ki ga je izbrala druga knjižnica. Knjižnice sodelujejo pri:
- dopolnjevanju informacij o knjižnicah in knjižničarstvu za portal Kulturna mreža Alpe-Jadran
(Cultural Alpe-Jadran Network), ki ga je razvila dežela Veneto: Pooblaščena knjižnica iz posamezne
dežele skrbi za objavljanje pomembnih informacij s področja knjižničarstva na spletni strani AlpeJadran, izbor predlaga »nabavna komisija« sodelujoče dežele;
- virtualni referenčni službi: sodelujoče knjižnice dežel prispevajo po njihovem mnenju pomembne in zanimive naslove spletnih dokumentov, strani, ki bodo uporabnikom, zainteresiranim za
delovanje na področju Alpe-Jadran, posredovali hitro in učinkovito informacijo za delo na različnih področjih. Teme in obliko referenčne storitve oblikuje nosilec spletne strani po predhodnem
dogovoru s sodelujočimi deželami;
- regionalni izmenjavi literature: sodelujoče knjižnice (najmanj ena iz vsake dežele) posredujejo
enkrat letno deset naslovov najuspešnejših (najbolj iskanih, branih) izvirnih romanov za odrasle,
ki so jih bralci izbirali med domačimi avtorji. Po objavi na spletni strani je možna izmenjava
literature.
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Sodelovanje pri oblikovanju ponudbe na
spletnih straneh knjižnic

Z izborom virov za spletne strani se bodo ukvarjali strokovnjaki za nabavo in
obdelavo knjižničnega gradiva oziroma pooblaščeni delavci, ki dobro obvladajo
pridobivanje gradiva, od ugotavljanja potreb, ponudbe trga, prek izbora do obdelave. Delo se lahko opravlja v obstoječem okviru nabave in obdelave, z morebitno obstoječo nabavno komisijo in z ustaljenim načinom pridobivanja informacij in odločanja, lahko pa se po potrebi razširi ali oblikuje nov koncept. Nova
odgovorna skupina knjižničarjev mora tesno sodelovati s komisijo za nabavo
klasičnih virov in kot prejšnja mora biti tesno povezana z oddelkom za neposredno delo z uporabniki. Tesno je tudi sodelovanje med knjižničarji za nabavo in
knjižničarji, ki jim je poverjena obdelava. Tehnične postopke urejanja gradiva na
spletni strani lahko opravlja pooblaščena služba ali delavec knjižnice, urednik.
Seveda je načrt ureditve predhodno sprejet, vsaka novost, ki jo lahko povzroči
nov vir, nova storitev, pa mora biti sprejeta s soglasjem urednika spletne strani,
pa naj je to ena odgovorna oseba ali skupina. Pravzaprav veljajo za spletno mesto ista strokovna in zakonodajna določila kot za delovanje klasične knjižnice in
je tako končna odgovornost za spletno mesto naložena direktorju knjižnice. Ta
bo poskrbel, da se bo spletno mesto načrtovalo in delovalo v skladu z namenom
knjižnice in njenim sprejetim programom.
Oblikovanje knjižničnih storitev na spletnih straneh je zahtevno, terja znanje in
čas zaposlenih, zato je predhodna odločitev o vsebini spletne strani toliko bolj
pomembna. Z dobro pripravljenim načrtom bo knjižnica lažje iskala sodelavce
in se dogovarjala z drugimi knjižnicami v pokrajini ali z vsemi na ravni države,
kaj je primerno opraviti z združenimi močmi, s porazdelitvijo dela, kaj pa mora
opraviti sama. Sodelovanje je priporočljivo, mora pa biti tudi koordinirano, če
želi biti tudi uspešno. Sodelovalne oblike so različne, v večini primerov pa uspešno delujejo, če se združujejo na osnovi skupno sprejetih projektov. K
združevanju in sodelovalnemu delu pa bo posamezne knjižnice pritegnil projekt
s trajnostjo storitve, z razvijanjem prijaznega poslovanja, s povečevanjem učinkovitosti in uspešnosti knjižnice, poenotenjem posameznih elementov knjižnične
dejavnosti in z uvajanjem vzorčnih novosti.
Prednosti sodelovanja so:
- zmanjševanje razlik v razvijanju splošne dostopnosti knjižnične dejavnosti;
- povečanje strokovne kakovosti storitev splošnih knjižnic,
- hitrejše razvijanje storitev za zadovoljevanje sodobnih potreb posameznikov in lokalne skupnosti;
- razvijanje posebnosti v splošni dejavnosti za ciljne skupine posameznikov.
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5

Zaključek

Knjižnica naj ne pozabi z naslovom spletnega mesta in s ponudbo vsebine in
možnosti uporabe spletnih strani seznaniti vsako gospodinjstvo, javno službo.
Naslov mora pripisati tudi na svoja druga obvestila in obrazce. To lahko stori s
ponosom, saj je zgradila novo enoto, novo knjižnico. Delovanje te enote bo spremljala tako kot delovanje svojih drugih enot in podatke o tem vključevala v vse
oblike poročil, tudi v statistična. Če bo presodila, da je uporaba nizka, neprimerna za vložena sredstva, bo poiskala vzroke. Uporabnost storitev, v kakršnikoli
obliki že te so, se povezuje z njihovo stopnjo prilagajanja uporabniški koristi,
kjer bo, če je potrebno, manj estetike in več etike, manj estetike in več funkcionalnosti. Zelo uporabno vodilo je med priporočili za oblikovanje posebnosti
knjižnične stavbe zapisala IFLA (Internetni …, 2002, str. 36): »Knjižnica naj odstrani
vse, kar ovira njeno uporabo«. Lahko ga navedemo tudi za obisk spletne strani.
Ta naj tako kot fizični knjižnični prostor omeji neskončnost prostora informacij
in spodbudi zaupanje ljudi, da ga je moč obvladovati. Ta prostor z občutkom
obvladljivosti, urejenosti, z možnostjo opredeljene izbire in svobodnega brskanja, ki opogumlja za raziskovanje, ustvarjanje, naj bi bil dostopen vsem brezplačno, priporočajo mednarodni standardi (Internetni …, 2002, str. 15, 32) in
sodobno upravljanje in vodenje knjižnic. S plačevanjem stroškov storitev in
članarine se »zmanjša dostopnost in krši temeljno načelo, da naj bo splošna
knjižnica dostopna vsem«. (ibidem)
S tem, ko bo knjižnica ponudila pomoč pri dostopnosti informacij z oblikovanjem ponudbe na svojih spletnih straneh, seveda ne bo zapirala svobodne uporabe interneta v knjižnici. Sledila bo svojemu namenu in uresničevala internetna
priporočila IFLA (Internetni …, 2003, str. 2): »Knjižnice in informacijski servisi
morajo podpirati pravico uporabnikov, da iščejo informacije po svoji lastni izbiri.« Še več. V svojem okolju se bo z brezplačnim dostopom do interneta (ibidem) vključevala v izobraževanje in osveščanje prebivalcev za njegovo odgovorno uporabo in jim nudila pomoč in svetovanje, da bodo pri tem učinkoviti in
uspešni.
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