MODERNA KNJIŽNICA V STIKU Z OTROKI:
Izkušnje, razmišljanja, predlogi iz avstrijske
perspektive*
(Biblos, Dunaj, 53(2004)1, str. 91-102)
Brigitte MERSICH

Izvleček
V znanstvene knjižnice zahaja vedno več otrok; seveda ne zato, da bi jih uporabljali pri
znanstvenem delu, ampak kot obiskovalci vodenih ogledov knjižnic ali udeleženci
delavnic, udeležujejo se razstav, pa tudi rojstnodnevna praznovanja v prostorih knjižnic
niso redkost. Knjižnice morajo zato posebno pozornost nameniti oblikovanju in izvajanju
izobraževalnih programov za to pomembno skupino obiskovalcev. Avtorica v prispevku podaja nekaj predlogov za pripravo otrokom primernih aktivnosti, ki naj bi jih
izvajale tudi znanstvene knjižnice.

*

(Op. prev.): Delo z otroki je ena najpomembnejših investicij v prihodnost. Uvajanje v svet znanja,
odpiranje poti do starih in novih dosežkov je pomemben prispevek v oblikovanju mladih: oni so
bodoči odrasli, ki naj samozavestni in s samozavedanjem sebe kot mladih Slovencev stopajo v
globalni svet. Pri nas je na področju muzejske pedagogike že čutiti prve uspehe, o drugih »pedagogikah«, ki jih navaja članek, pa ne moremo izreči enake hvale. V času medijskega razcveta je
knjižnična pedagogika prav gotovo tisto polje, ki ima lahko pomembno vlogo pri usmerjanju otrok
in mladine, sicer bodo prostor usmerjevalcev zasedli programi, ki niso benevoletni, in informacije,
ki so brez intelektualnega zrna, so pleve. Kot je rekel Demokrit, na prazne oltarje se hitro naselijo
demoni.
Članek Brigitte Mersich posreduje številne izkušnje in zamisli za učinkovito ustvarjanje prisrčnega stika med knjižnico in otroci. Prevod je seveda sledil besedi avtorice in je ohranil vse poudarke,
vezane na avstrijski prostor in izkušnje pri delu v Avstrijski nacionalni biblioteki na Dunaju.
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Abstract
Recently an increasing number of children comes to scientific libraries, not for scientific research of course, but as visitors: they take part in guided tours or workshops,
visit exibitions or celebrate their birthdays in the rooms of the library. Therefore special educational programmes should be focusing on this important group of visitors
more and more. The author makes some suggestions on how to develop a tailored
concept to address the group of young customers.

Še pred nedavnim sta bila »otrok« in »knjižnica« dvojica, ki ni najbolje sodila
skupaj. Da so otroci (poleg upokojencev) najpogostejši uporabniki lokalnih
knjižnic, je sicer bilo samoumevno, iz velikih javnih knjižnic pa so bili otroci
bolj ali manj pregnani. Seveda obstajajo pravila, ki omogočajo, da smejo po potrebi zaprositi za dovoljenje tudi otroci. A o takih določilih za uporabo
knjižničnega gradiva s strani otrok pogosto niso vedeli ničesar niti zaposleni pri
informacijah. Prav gotovo so lahko otroci v spremstvu staršev ali učiteljev naročili knjige in si jih ogledali, ne pa samostojno. Strah, da bi se v knjižnice zgrnile
množice otrok je bil velik. Otroci in mladostniki so le redkokdaj zatavali skozi
dvorane s katalogi v velikih knjižnicah, največkrat zaradi nuje, ko je bilo treba
pripraviti referat ali strokovno poročilo. Preobilje ponujenih informacij v katalogih in prosto dostopnih delih knjižnic na eni strani, na drugi pa pomanjkljive
informacije s strani knjižničnega osebja, so jih vnovič pregnale.

Knjižnice odkrivajo otroke
Okoli leta 2000 pa je prišlo do spremembe. Na eni strani se je tudi v Avstriji
prebudilo splošno zanimanje za znanstvene knjižnice, na drugi strani pa je dozorelo spoznanje, da so otroci in mladostniki pomembna ciljna skupina. K temu je
pripomoglo več razlogov:
- Pod vplivom uspešnice »Ime rože« Umberta Eca je vse več avtorjev umestilo
nenavadne dogodke v knjižnice, knjigo pa so odkrili kot predmet, ki vpliva
na skrivnosti polno, mistično dogajanje. Spomniti se je treba na fantazijske
romane Wolfganga Hohlbeina1 ali na nedavno uspešnico za mlade bralce
Cornelie Funke »Črnilno srce«, če kot primera navedem samo dva avtorja.
Prerokovanja, da se bo ob razvoju informatike pomen knjige zmanjšal, se torej
niso izpolnila. Virtualna knjiga se je lahko uveljavila do prav take mere kot

1.

W. Hohlbein: Das Buch, Wien 2003
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Slika 1: Otroci v slavnostni dvorani Avstrijske nacionalne biblioteke
pisarna brez papirja. Knjižni trg je eksplodiral. Razstava o zgodovini knjige2
je bila izjemno uspešna.

2.

Tako je razstavo Im Anfang war das Wort – Glanz und Pracht illuminierter Bibeln, ki je bila
v slavnostni dvorani Avstrijske nacionalne knjižnice od 27. 11. 2003 do 6. 1. 2004, obiskalo senzacionalno veliko ljudi: 170.000. Med njimi je bilo veliko šolskih razredov in skupin mladih.
Številni učitelji so sami vodili po razstavi ali pa so za svoje učence pripravili vprašalnike, s pomočjo katerih so učenci posamič ali v skupini obravnavali (predelali) razstavo.
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Muzeji in gledališča so pričeli uvajati pedagoške programe že v šestdesetih
letih. »Muzejska pedagogika« in »gledališka pedagogika« sta tako kot »zoološka pedagogika« že dolgo časa uveljavljena pojma. Vendar so se šele pred nedavnim zaslišali glasovi, da je potrebno profesionalizirati tudi knjižnično pedagogiko3. Zlasti potem, ko so v javnost prišli zaskrbljenost vzbujajoči rezultati pisanske študije4, so postale zahteve po vse obsegajočem konceptu, ki bi
podpiral branje, resnično glasne. Vodilno vlogo naj bi prevzele knjižnice z
razstavami, projekti za otroke, bralnimi urami in podobnimi prireditvami, ki
bi spodbujale k branju.
Navsezadnje pa je ob razvejanosti knjižnic treba paziti tudi na gospodarske
in finančne okoliščine. Ugotovili smo, da družine z otroki sicer niso plačilno
najmočnejša skupina uporabnikov, zato pa so skupina, ki je za plačilo najbolj
motivirana. Tako je Avstrijska nacionalna biblioteka pred kratkim vpeljala
»rojstno-dnevni paket«, ki vsebuje vodstvo za otroke in malico.

Izkazalo se je, da so mladi pričeli osvajati, zavzemati knjižnice kot obiskovalci,
ne kot uporabniki5. Podatkov za referate in strokovna poročila ne iščejo več v
knjižnici, ampak doma, prek medmrežja. Ob tem pa so v prenekateri knjižnici
zaradi zakona o varstvu otrok in mladostnikov ostale starostne omejitve za uporabnike enake kot poprej, čeprav so jih marsikje popravili in starosto mejo nekoliko znižali6.

Otroci kot knjižnični obiskovalci
Otroke in mladostnike lahko kot obiskovalce znanstvenih knjižnic razvrstimo v
štiri skupine, ki pa se seveda med seboj prekrivajo. To so:
- Udeleženci vodstev po zgodovinskih prostorih ali udeleženci obiskov po
delovnih prostorih v knjižnicah (v čitalnicah, pri katalogih, v informacijskih
središčih, skladiščih). Taka vodstva, ki popeljejo obiskovalce skozi sodobne
delovne prostore, je mogoče povezati s kratkimi navodili za uporabo knjižnice.
3.

H. Schultka: Bibliothekspädagogik versus Benutzerschulung: Möglichkeiten der edukativen Arbeit in Bibliotheken, v: Bibliotheksdienst, 36 (2002), 1486-1505: Tukaj zapisana opredelitev knjižnične pedagogike se glasi: »Knjižnična pedagogika je teorija in praksa pedagoškega dela
v knjižnicah glede na obiskovalce knjižnice.«

4.

OECD: Programme for international Student Assessment, gl. www.pisa.eocd.org.

5.

Schutka: Bibliothekspädagogik (op. 3), 1489: »Uporabniki so fizične in pravne osebe, ki potrebujejo ali nameravajo uporabiti usluge knjižnice. Jaz ločim med uporabniki in obiskovalci. Obiskovalci so fizične in pravne osebe, ki potrebujejo knjižnico kot kraj komunikacije, razvedrila, spodbude. Praviloma so to obiskovalci razstav ali obiskovalci drugih prireditev.«

6.

Tako so v Avstrijski nacionalni biblioteki s 1. 1. 2002 starostno mejo 16 let spustili na 15 let.
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Obiskovalci razstav.
Udeleženci prireditev in delavnic z vsebinami, ki so povezane s knjižnico.
Udeleženci »dogodkov«, ki so po naročilu izpeljani v prostorih knjižnice, npr.
praznovanja rojstnega dne, otroške proslave, dogodki, ki so povezani z znano ponudbo knjižnice, torej vodstvom, obiskom razstave ali delavnico.

Otroci, ki obiščejo knjižnico, so zvečine že šolarji in bolj ali manj dobro berejo.
Če pa si natančno preberemo navedeno definicijo »obiskovalca« in pretehtamo
ponudbo knjižnic, potem lahko ugotovimo, da so v okviru knjižnične pedagogike upoštevanja vredna ciljna skupina tudi predšolski otroci.

Pripravljalni koraki
»Pa je v resnici pametno peljati skupine hrupnih štiri- in petletnikov v posvečene prostore knjižnice, v svetišče misli?« bo vprašal marsikateri dvomljivec. Izkušnje dokazujejo, da pokažejo dobro pripravljeni otroci, ki jih ob ustreznih zunanjih pogojih popeljemo na obisk po knjižnici ali razstavi, več zanimanja in
tudi več pridobijo, kot marsikatera skupina mladostnikov ali celo odraslih. Ne
smemo pozabiti, da so knjige za otroke v predšolski dobi od vsega začetka znani
in njim ljubi predmeti, saj so edina vrata v svet, ki jih od vsega začetka dalje
znajo in smejo samostojno odpreti. V večini vrtcev poznajo bralne kotičke, udobne prostorčke za napete zgodbe in sproščene trenutke, kjer pa veljajo pravila glede jemanja, uporabe in vračanja knjig, to je mikro-knjižnica v otrokovem
vsakdanjem okolju.
A kaj je »dobra« priprava? Otroci naj bi se v daljšem obdobju, to je vsaj tri dni
pred napovedanim obiskom knjižnice v svojem znanem okolju v vrtcu ali šoli
seznanili z vsebino obiska v knjižnici. Po možnosti naj bi uvajanje potekalo s
pomočjo gradiva, ki bi se ga smeli tudi dotakniti, ga prijeti: to so ustrezne otroške in mladinske knjige, modeli starih knjig, pripomočki, kakršne so v preteklosti potrebovali pri izdelavi knjige, faksimili starih tiskov in rokopisov. Za dodatno pripravo z učitelji in / ali vzgojitelji in kot informacija za starše bi dobro služila
mapa – ne obsežna, a zanimivo pripravljena – z ustreznimi predlogami. Glede na
izkušnje lahko rečemo, da so se posebej dobro obnesli pobarvanke – posamični
listi z motivi iz knjižnice ali razstave, ali pa kratek kviz, izpolnjevanka, da je otrok
lahko povzel predstavljene informacije. Drugo stori še majhno darilce ob slovesu: razglednica, svinčnik z logotipom, barvnik ali bonbon – tako jih navdušimo
za skorajšnji ponovni obisk. Če bodo otroci že čez nekaj dni spet prišli na obisk
knjižnice, bodo že marsikaj vedeli, pripravljeni bodo na naporne poti, ki pogosto
vodijo po stopnicah navzgor in po stopnicah navzdol ter po hodnikih, ki so za
otroke marsikdaj zelo dolgi; vendar ti ponovni obiski ne bodo prepolni informa-
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cij, otroci pa bodo imeli pozitiven občutek, da so uspešni, ker marsikaj že prepoznajo.
In kako izgledajo malo prej navedeni »ustrezni zunanji pogoji«? Odgovori so na
prvi pogled nadvse banalni in vendar je pogosto prav od takih »banalnosti« odvisen uspeh vodstva za otroke. Najpomembneje je, da otroci in mladostniki pridejo na obisk knjižnice spočiti in sproščeni. Če je bil prihod naporen ali potovanje dolgo, bi bilo dobro, da se otroci pri vhodu ali na podobnem kraju malce
oddahnejo, si dušo privežejo z malico in napitkom, preden se prične program.
Zlasti pri majhnih otrocih je treba paziti, da bodo predstavljeno in opisano tudi
zares videli. Skupine torej ne smejo biti prevelike. Pogosto so vitrine previsoke,
preglednice in opisi so nameščeni visoko nad njihovimi glavami. Trdne plastične pručke lahko pri reševanju takih zadreg pomagajo, vendar se tako v skupini
poveča nemir, ker morajo otroci stopati nanje in se morajo pri tem menjavati.

Vodstva po knjižnici in posredovanje znanja
Vendar pridejo na obisk v knjižnice praviloma učenci in dijaki s svojimi učitelji.
Čim mlajši so otroci, toliko intenzivnejša mora biti priprava. Zaželeno bi bilo,
da bi knjižnice imele za šole pripravljene »medijske kovčke«, škatle z gradivom.
V njih naj bi bilo gradivo, informacije za učitelje, denimo pojasnila o posameznih zbirkah, tloris, podatki o odpiralnem času, elektronski naslovi, kratek vodnik po zgodovinsko ali arhitekturno pomembnih prostorih, katalogi potekajočih
razstav, vzorci in ponudbe zanimivih zgoščenk, zgoščenk o posebej pomembnih
spomenikih ali temah, ki so povezani z določeno knjižnico. Takšen kovček naj bi
zainteresirani odnesli in uporabili v šoli ali na drugem učnem mestu.
Seveda ga lahko uporabimo tudi znotraj knjižnice. Za optimalen potek vodstev
in uspešno posredovanje znanja – ne le otrokom in mladostnikom – bi bilo dobro imeti »sprejemnico«. Takšen večnamenski prostor naj bi imel prenosne
sedeže (stole ali blazine) za približno 60 oseb (dve skupini) in nujne aparature
kot grafoskop, projektor za predvajanje filmov in video posnetkov, računalnik,
predvajalec zgoščenk, projekcijska tabla. Po kratkem pozdravu knjižničnega delavca naj bi sledil približno 20 minut trajajoč uvod s filmsko ali računalniško
projekcijo, ki bi predstavil knjižnico, njeno zgodovino in ureditev. S tem bi dosegli določeno standardizacijo knjižničnih obiskov. Sledil bi sprehod skozi
knjižnico, na katerem bi obiskovalci v živo videli tisto, o čemer je pripovedoval
filmski uvod, odpadlo pa bi dolgotrajno stanje med razlago, saj bi voditelj samo
s kratkimi opozorili usmerjal pogled obiskovalcev ter odgovarjal na njihova
vprašanja.
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Slika 2: Otroci na obisku razstave Im Anfang war das Wort – Glanz und Pracht illuminierter Bibeln v slavnostni dvorani Avstrijske nacionalne biblioteke (slika ponazarja problem predstavitve objektov v vitrinah, ki ne upošteva otrok kot obiskovalcev).

Slika 3: Sl. 2 in 3: Otroci na obisku razstave Im Anfang war das Wort – Glanz und
Pracht illuminierter Bibeln v slavnostni dvorani Avstrijske nacionalne biblioteke
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Takšna knjižnična vodstva poznajo v Wolfenbüttlu in žanjejo velik uspeh. Tudi v
Papirusni zbirki v Avstrijski nacionalni biblioteki se vodstva pričnejo ali končajo
v majhni sprejemnici. Če skupine otrok obiščejo samo Papirusno zbirko, imajo
na koncu vodstva ponavadi možnost, da svoje ime napišejo v hieroglifih na pravi papirus, uporabijo pa kalamos in iz saj narejeno tinto. Če so otroci dotlej že
obiskali druge dele knjižnice in so zaradi dolgotrajnega stanja in hoje prišli v
Papirusno zbirko utrujeni, so dobili priložnost, da so najprej malo posedeli in
šele nato obiskali stalno razstavo te zbirke, ki jo je UNESCO vnesel v register
Svetovne dediščine dokumentov, v Memory of the World. Prav neverjetno je videti, kako je četica utrujenih, nejevoljnih in glasnih otrok postala pozorna in mirna,
čim so lahko posedli v majhnem, a s pisanimi blazinami opremljenem prostoru.

Slika 4: Primer medijskega kovčka z izdelki Avstrijske nacionalne knjižnice;
predmete, ki si jih lahko otroci pobliže ogledajo, je izdelal mag. Max Krauss (Institut für Buchrestaurierung)

Razstave
Ker je knjiga – zlasti srednjeveška, na roko napisana knjiga – postala zanimiv
motiv za otroško in mladinsko književnost, vzbujajo posebej razstave o zgodovini knjige veliko zanimanje tako pri učiteljih kot pri učencih. Doslej so razstave
zvečine postavljali z mislijo na odrasle obiskovalce. V bodočnosti pa bi bilo tre-
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ba upoštevati, da bi bil že ob začetku priprav na razstavo vključen knjižnični
pedagog, ki bi poskrbel za didaktično podporo. Vzporedno s pogosto zelo
obsežnimi in dragimi znanstvenimi katalogi bi lahko pripravil specialni katalog7
za otroke in mladostnike, pa tudi pripomočke za barvanje in sestavljanje, ki bi
otrokom pomagali, da bi se sami ali pri skupinskem delu poglobili v vsebino
razstave. Knjižnični pedagog bi moral pri načrtovanju razstave zastopati interese otrok v polnem pomenu besede, se postaviti na njihovo mesto in paziti, da bi
bila postavitev razstave prijazna za otroke.

Sliki 5 in 6: Kopti (egiptovski kristjani) po sledeh svojih prednikov pri pisanju
na papirus v Papirusni zbirki Avstrijske nacionalne biblioteke
Otroci in mladostniki bi tudi zaslužili, da bi občasno pripravili posebne razstave, ki bi se ujemale z njihovimi interesi. Mogoče bi bilo to izvedljivo v skupnem
sodelovanju z muzeji za otroke, z otroškimi knjižnimi klubi, z založbami za otroško in mladinsko literaturo in raziskovalci oz. raziskovalnimi instituti za otroški in mladinski tisk. Pa se kot razstavne teme ne ponujajo samo dela iz otroške
in mladinske književnosti. Seveda bi bilo zanimivo videti eno ob drugem več
7.

Prim.: U. Horak: Ich, Petsire, bin Kopte. Ein Buch aus Ägypten für Kinder und ihre auch nie
Erwachsenen. Kinder lernen die Kopten kennen, Dunaj, Avstrijska nacionalna knjižnica 1995.
To je bil doslej prvi in edini katalog za otroke, ki je spremljal razstavo v Avstrijski nacionalni
knjižnici. Vsebina, grafično oblikovanje in obseg kar se da natančno ustrezajo zahtevam. Zelo
ambiciozno, a skorajda preveč bogato, je zastavljen katalog k posebni razstavi »Der Turmbau zu
Babel« Ursprung und Vielfalt von Sprache und Schrift, Dunaj, Umetnostnozgodovinski muzej
2003.
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izdaj istega dela in primerjati, kaj se je z njimi dogajalo.** Ali da bi pokazali
knjige, ki so jih otroci in mladina brali med obema vojnama, v času nacionalsocializma8. A razstava o razvoju šolskih knjig bi bila zanimiva tako za učence kot
učitelje. Iz kakšnih knjig so se učili naši prastarši, stari starši in starši in iz kakšnih knjig so jih učili? Ali: kaj so morali znati cesarjevi otroci? V Dvornem,
deželnem in državnem arhivu ter v Avstrijski nacionalni biblioteki je na kupe
učnih pripomočkov za mlade nadvojvode in nadvojvodinje iz družine
Habsburžanov, od srednjeveških razkošno poslikanih rokopisov do vaj cesarja
Franca Jožefa, ko se je učil prevajati v vse jezike monarhije9. Razstavo naj bi pospremil ustrezno oblikovan, a ne preobsežen katalog z obilico slikovnega gradiva
in z delovnimi listi, pa tudi spremljevalne prireditve, predavanja in delavnice.

Slika 7: Primer predloge za pobarvanko (pripravila B. Mersich)

**

(op. prev.:) Avtorica B. Mersich navaja kot primer Ginzkeyevo knjigo »Hatschi Bratschis Luftballon«, ki je v slovenskem prevodu ne poznamo, v nemščini pa so nekatere odlomke cenzurirali.

8.

Prim. npr. S. Blumesberger: Modul »Kinder- und Jugendbuchautorinnen« v okviru projekta
»Biographische Datenbank und Lexikon österreichischer Frauen am Institut für Wissenschaft und Kunst, ein Jubiläumsfondsprojekt mit der Nummer 8546«. — (op. prev.: B.
Mersich je temo otroške literature v času nacionalsocializma izpostavila kot primer ideološke indoktrinacije, ki ima daljnosežne posledice)

9.

Prim. B. Mersich, E. Klecker: Was mussten die Kinder des Kaisers lernen? Der Lateinunterricht der kleinen Habsburger. Besedilo predavanja v okviru otroške univerze pri Univerzi Dunaj,
17. julija 2003. Predavanje je obiskalo 150 (!) otrok.
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Slika 8: V restavratorski delavnici se otroci seznanijo z nekaterimi knjigoveškimi opravili.
Tako kot za vodstva po knjižnici je tudi za obiske razstav priporočljivo, da skupine šoloobveznih otrok in malčkov iz vrtcev pospremi uvodna razlaga. To lahko
stori bodisi pedagoško usposobljen sodelavec knjižnice nekaj dni poprej v šoli
/ vrtcu ali pa neposredno pred obhodom knjižnice v kakšnem primernem prostoru. Tako je mogoče brez posebnih težav razdeliti splošne informacije o
knjižnici, o razstavi, o zgodovinskem okviru, spremna besedila z razstave – s
tem pa odpadejo dolge razlage in stanje v razstavnih prostorih. Dobro bi bilo, če
bi knjižnični pedagogi tudi za razstave pripravili »medijske kovčke« oz. škatle z
gradivom, v katerih bi bili poleg razstavnih katalogov tudi predmeti, ki bi jih otroci
smeli vzeti v roke (npr. knjiga z lesenimi platnicami, vrečasta knjiga, verigasta
knjiga), pa pripomočki in orodja (kovinsko in leseno pisalo, ptičje pero, preganjene
pole papirja; knjigoveški pečatniki in kolesa za vzorčenje platnic itd.), kosi različnih materialov (papirus, pergament, ročno izdelan papir, vzorci različnega usnja),
faksimili, zgoščenke, ki omogočajo virtualno obračaje listov razstavljenih predmetov ali igre, ki poglabljajo znanje (npr: »Kako bi naredil svojo knjigo?« ali »Kako
bi izdelalo svojo rokopisno knjigo?«).
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Delavnice
Z besedo »delavnica« mislim na prireditev, ki jo ponudi knjižnica, v okviru katere obiskovalci samostojno raziskujejo ali pa se preskusijo v ročnih spretnostih.
V ta okvir sodi malo prej omenjeno »pisanje na papirus« v Muzeju papirusa v
Avstrijski nacionalni biblioteki ali tudi »Wolfenbüttelski šolarski seminarji«, ki
jih v Herzog-August-Bibliothek ponujajo od leta 1983 dalje10. Z njimi uvajajo
dijake višjih razredov srednjih šol – v okvirih pristojnosti, ki jih ima knjižnica
– v znanstveno delo in to se dogaja tudi ob originalih, seveda pod stalno budnim
očesom bibliotečnega pedagoga. Zlahka si predstavljamo, da bi v knjižnicah s
starejšim pisnim gradivom pripravili dogodke, delavnice, prireditve, ki bi bile
povezane z zgodovino knjige. Nastajanje pergamentnega rokopisa, razvoj
knjižnega slikarstva, prehod do tiskane knjige – vse to bi bile teme, ki bi jih bilo
mogoče didaktično dobro pripraviti. Otroci bi lahko tinte in barve sami pripravili, pisali in slikali na pergament ali ročno izdelan papir, pri napakah pa »palimpsestirali«11, pobarvali slikovne predloge, preganili liste v lego, jih skozi veznik
prešili in vložili v kartonaste platnice, ki bi jih prevlekli z lastnoročno izdelanim
marmornim papirjem. Vse to je mogoče izpeljati brez posebnih težav, materialni
stroški so majhni in jih lahko prevzamejo udeleženci delavnice.
Tudi »šolarski seminarji« za dijake in drugo mladino lahko dobijo svoje mesto v
okvirih večjih knjižnic. Iniciativni učitelji12 so že doslej uvajali svoje učence v
vznemirljivo delo ob neposrednih virih (rokopisih, avtografih, starih tiskih, zgodovinskih zemljevidih in atlasih, časopisih itd.). Učenci in dijaki so se lahko pred
začetkom skupinskega dela seznanili z izbranim zgodovinskim virom najprej
prek reprodukcije (mikrofilma, mikrofilmske povečave, fotokopije, digitalnih
medijev itd.). Če je umestno, jim lahko na koncu dela knjižničar – pedagog, ki je
skrbel za skupino, izvirnik tudi predstavi. Tako kot pri razstavah, ki se tematsko
ukvarjajo z deli iz zgodovine knjige, z mladinsko književnostjo ali knjižnimi deli
iz zgodovine šolstva, je mogoče tudi tukaj najti tematske zaokrožitve, vendar so
pri mladih naletele na velik odziv teme iz krajevne, socialne in obče zgodovine.

10.

M. Habenbacher, Wolfenbütteler Schülerseminare: http://www.hab.de/forschung/-de/schulsem./
index.htm.

11.

Prim. prispevka D. Deckersa ter E. Gamillschega in J. Gruškove v: Biblos 53 / 2004, 1. V okviru
imenovanega evropskega projekta je izšla knjiga za otroke Palimpsesti ali igra za dva in zbor Nataše
Golob, Ljubljana 2003, ki dokazuje, da je mogoče tudi tako težko in specialno temo predstaviti napeto in
starosti primerno: dvojčka, Julija in Peter, se znajdeta sredi pustolovščin polnega potovanja skozi čas, ki
ga povzroči skrivnostna igra s kockami, v katerem morata rešiti nalogo, kaj pomeni beseda »palimpsesti«. Knjiga bo kmalu izšla v italijanskem prevodu in načrtovana je tudi nemška izdaja.

12.

Prim.: W. Lackner: Ein Humanist reist durch die Steiermark: Das Itinerarium des Hugo Blotius
vom Jahre 1571. 60. Jahresbericht des 2. Bundesgymnasium Graz, Lichtenfelsgasse 3, Graz 1978,
6-19. Nemški prevod v latinščini pisanega poročila, ki je ohranjeno v Cod. 8944 Avstrijske nacionalne knjižnice, so pripravili dijaki 6. razreda imenovane gimnazije (letnik bi ustrezal 2. razredu
srednjih šol v Sloveniji).
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Sliki 9 in 10: Primer vrečaste knjige. Rekonstrukcija je delo mag. Maxa Kraussa,
Institut für Buchrestaurierung

»Dogodki«
»Dogodki« so vnaprej naročene prireditve, za katere ponudi knjižnica okvir, kraj
in infrastrukturo – denimo za proslave rojstnega dne, za slovesnosti in prireditve, ki si jih zaželijo posamezniki ali podjetja. V ospredju ni vzgojni vidik, pač pa
ekonomski, saj si morajo številne knjižnice del svojega proračunskega denarja
pridobiti kakor vedo in znajo. Zaradi bogate pahljače pisanega in posebnega,
nenavadnega spremljevalnega programa, je privlačnost knjižnice kot prireditvenega prostora velika in uporabna za kar se da različne priložnosti. Tako so npr. v
Avstrijski nacionalni biblioteki pogosteje priredili praznovanja rojstnega dne v
Papirusni zbirki, kot pa so praznovanja izpeljali v obliki posebnega vodstva za
otroke skozi slavnostno dvorano in skladišča. Prostor Papirusne zbirke je intimnejši, ponudba je bolj specifična, otroci so lahko aktivni in za povrh še odnesejo
svoje stvaritve. Ta razširitev ponudbe v obliki delavnic, razstav s spremljevalnim programom vred in vodstvi za otroke je spremenila knjižnice v zaželene
prireditvene prostore za dogodke, v katerih otroci uživajo.
Posrečena kombinacija zgoraj navedenih štirih prvin je bila prireditev »Znam
brati« (Lesefit), ki se je v sodelovanju z avstrijskim »Bralnim klubom za mlade«
in Zveznim ministrstvom za šolstvo, znanost in kulturo odvila 5. julija 2003 v
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Avstrijski nacionalni biblioteki. Iz vsake avstrijske zvezne dežele je na Dunaj
pripotoval izbran razred; vsi so se zbrali v veliki dvorani v pritličju, v t.im. Sala
terrena, ki je velik prireditveni prostor in prostor za vstop v slavnostno dvorano
Avstrijske nacionalne biblioteke. Prišlo je več kot 300 otrok in njihovih spremljevalcev, ki so vstopali eden za drugim; vsi so lahko odložili svojo prtljago in
posedli. Sprejel in nagovoril jih je avtor otroških knjig Thomas Brezina in tako je
bilo vse dotlej, dokler se niso zbrali prav vsi. Potem so dobili vprašalnik, ki so ga
morali rešiti tako, da so med vodstvom po knjižnici pritrdili samolepilne etikete
(ki so imele vlogo odgovorov) na ustrezna polja. Otroci so bili razdeljeni v štiri
skupine, vsako so ločeno vodili do posebnih mest v slavnostni dvorani, v skladišču in v Papirusni zbirki, kjer so pri pisanju na papirus lahko sedeli in se odpočili. Če so pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja, so dobili odgovor »Lesefit«. Po končanem vodstvu, ko so se otroci vnovič sešli v Sala terrena pri prigrizku in soku, so to besedo prenesli na dopisnico, s katero so sodelovali na loteriji. Prav na koncu je bila v slavnostni dvorani še posebna prireditev: odkrili so
največje bralno znamenje na svetu: to je kip, napolnjen s skoraj 11.000 majhnimi
bralnimi znamenji, ki so jih oblikovali otroci iz vse Avstrije – za vsako prebrano
knjigo enega – in jih poslali. Predstavili so tudi »ogromansko knjigo«, ki so jo
naredili otroci skupaj s Thomasom Brezino in slikarjem Gottfriedom Kumpfom.
Izkazalo pa se je, da je organizacijsko posebno zahtevno točno in gladko potekajoče menjavanje sorazmerno velikih skupin od enega mesta do drugega prek
sorazmerno velikih razdalj. Poleg tega je bilo potrebno – zaradi kviza – zagotoviti ustrezno normirane vsebine, ki so jih otrokom pripovedovali različni ljudje.
To pa je zahteva, ki se je jasno pokazala že pred več leti: vsebinska raven vodstev
po Avstrijski nacionalni biblioteki se je namreč precej razlikovala, odvisno od
izobrazbene ravni in izkušenj slehernega vodiča. Vsak otrok v Avstriji bi moral
preživeti vsaj eno tako vznemirljivo dopoldne bodisi v Avstrijski nacionalni
biblioteki ali v eni od velikih deželnih knjižnic.

Pogled v prihodnost, perspektive
Vsaka knjižnica bi si v prihodnosti lahko privoščila delo na področju knjižnične
pedagogike. Vsaka večja javna knjižnica naj bi imela knjižničnega pedagoga ali
pa bi omogočila takšno izobrazbo kateremu od sodelavcev. Težko si je namreč
predstavljati, da bi oddelki za delo z javnostjo, ki morajo v glavnem skrbeti za
organizacijo in razpored vodstev in prireditev, prevzeli še naloge, povezane z
vsebinskimi zasnovami vodstev za otroke, katalogov ali razstav za otroke, njim
namenjenih delavnic ali da bi pripravili vse za »dogodke«, da bi stalno sodelovali z drugimi izobraževalnimi ali kulturnimi ustanovami , da bi prevzeli izpeljavo
ali organizacijo vsebin, povezanih s knjižnico v skupinah in okoljih zunaj bibliotek.
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Slika 11: Zaključna prireditev akcije »Znam brati« (Lesefit) v slavnostni dvorani
Avstrijske nacionalne biblioteke
Otroci in mladina so poleg tradicionalnih skupin odraslih uporabnikov in obiskovalcev le ena od ciljnih skupin knjižničnih pedagogov. Vendar bi bilo treba v bližnji
prihodnosti nameniti veliko pozornosti tej, doslej ob rob odrinjeni skupini, saj
so otroci vendar današnji obiskovalci in jutrišnji uporabniki, ki jim je treba odvzeti strah pred knjižničnim pragom ter jim razkriti možnosti in poti raziskovanja,
iskanja znanja. Knjižnična pedagogika lahko brez nadaljnjega postane za nekaj
časa »otroška pedagogika«. Otrokovo poznavanje knjige naj še naprej spodbujajo
bralni kotički v otroških vrtcih, šolskih knjižnicah in knjigarnah, vendar naj ne
bo tukaj tudi konec vsega. V našem času, ko je v neskončnem virtualnem prostoru preobilje informacij, naj bi jih otroci spoznavali in se jih naučili obvladovati
s pomočjo velikih, a preglednih medijskih skladišč, ki jih predstavljajo velike
javne knjižnice.
Prevedla: dr. Nataša Golob
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