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Izvleček
Skozi zgodovino so knjižnice pogosto spreminjale svojo vlogo. Iz zgodovine jih poznamo v vlogi izobraževalnih središč, v njih so prepisovali in zbirali različne dokumente,
nudile so prostor za študij ter različne storitve. Njihova kakovost je odvisna od različnih dejavnikov, predvsem strokovne usposobljenosti osebja, storitev, ki jih nudijo, in
nenazadnje od prostorskih danosti. Današnji hiter razvoj informacijske tehnologije v
veliki meri vpliva na naloge knjižnic in zahteva njihovo stalno prilagajanje. V pričujoči
študiji so avtorji želeli ugotoviti, kako 171 študentov in bibliotekarjev Filozofske fakultete v Ljubljani zaznava sedanjo in prihodnjo vlogo visokošolskih knjižnic. V ta namen
so pripravili vprašalnik na osnovi naslednjih področnih facet ali vidikov: časovni okvir,
storitve, tip komunikacije ter oblika gradiva. Predpostavljeni model so avtorji v glavnem potrdili. V skladu s pričakovanji se v tridimenzionalnem SSA (Smallest Space
Analysis) prostoru urejeno razporejajo elementi treh vidikov (časovni okvir in oblika
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gradiva se razvrščata aksialno; tip komunikacije se razvršča radialno), medtem ko je
vidik storitve bolj neurejen in kaže na angularno ureditev.
Ključne besede: visokošolske knjižnice, zaznavanje, bibliotekarji, uporabniki
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Abstract
Throughout history libraries have had many different roles. They served as educational centres, manuscript transcriptors and collectors, places for study, places offering
services, even museums and entertainment facilities, etc. Their quality depends on a
number of different factors, e.g. quality of staff, and of services, as well as on environmental characteristics. The current development in the information and communication technology has an important impact on libraries functions and therefore demands their permanent adjustment. In this study the authors tried to find out how 171
students and librarians from the Faculty of Arts perceive the current and future roles
of academic libraries. Following this, the questionnaire was prepared on the basis of
the following domain facets: time frame, services, communication type and type of
material. As expected in the partitions of the three dimensional (Smallest Space Analysis) space three facets with ordered elements appeared (two axial: time frame and
material, and one modular: communication type) and one unordered with the polar
role: services. With the exception of the service facet, all the other facets clearly revealed themselves.
Key words: academic libraries, perception, librarians, users

1

Uvod

V prispevku predstavljamo raziskavo, s katero smo ugotavljali, kako študenti
bibliotekarske in drugih strok ter bibliotekarji sami zaznavajo sedanjo in prihodnjo vlogo visokošolskih knjižnic. Uporabili smo razmeroma redko uporabljan
raziskovalni pristop – facetno teorijo (FT). Izbrani način raziskovanja omogoča
vsebinsko bolj veljaven in sistematičen pristop k raziskovanju v primerjavi s
klasičnim raziskovanjem, saj med drugim izhaja predvsem iz slabosti klasičnih
načinov raziskovanja, kot je na primer faktorska analiza (Polič, 1990).
Izobraževanje in raziskovanje sta glavni nalogi univerz in ostalih visokošolskih
ustanov ter v skladu s tem tudi visokošolskih knjižnic. V kolikšni meri uspevajo
knjižnice zagotoviti oboje, je odvisno predvsem od naravnanosti matične visokošolske ustanove (Baker, 1997). V eni od prejšnjih študij sta Zabukovec in Polič (2002) ugotovila, da je zaznana kakovost knjižnic močno odvisna od dostopnosti potrebnega gradiva, kakovosti odnosa med knjižničarjem in uporabnikom

82

Žugelj, U.; Zabukovec, V.; Polič, M.; Maver, J. Zaznavanje sedanje in prihodnje vloge
visokošolskih knjižnic: primer knjižnic filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

ter dostopnosti knjižničnih storitev. Na osnovi rezultatov pilotske študije in študija literature smo predvidevali, da na zaznavo vloge visokošolskih knjižnic najodločilneje vplivajo naslednji vidiki, ki smo jim določili posamezne elemente:
- časovni okvir,
- knjižnične storitve,
- neposreden ali posreden stik med uporabnikom in knjižnico oz. bibliotekarjem in
- oblika gradiva.
Vidik časovnega okvira vključuje dva elementa: sedanjost in prihodnost. Menili
smo, da se bo zaznana vloga visokošolskih knjižnic razlikovala, če opisujemo
knjižnice danes ali v prihodnosti.
Pogledi na bodočo vlogo visokošolskih knjižnic se med avtorji precej razlikujejo.
Medtem ko nekateri napovedujejo popolno digitalizacijo knjižnic (Peapcke at al,
1998), so drugi v svojih napovedih bolj zmerni in pričakujejo, da bo večina
knjižnic ostala hibridnih (Kerec, 2002). Kljub tem razlikam se večina avtorjev
strinja, da bo vpeljevanje novih tehnologij v knjižnice spremenilo naravo
knjižničnih storitev, naloge informacijskih specialistov in tudi okolje v katerem
se knjižnice nahajajo (Bazillion in Braun, 2001; Borgman, 2002; Martelanc, 1999;
Vilar in Maver, 2002). Ko skušajo slediti hitremu razvoju tehnologije in vedno
bolj aktualnemu učenju na daljavo, so knjižnice postavljene pred mnoge nove
izzive in zahteve uporabnikov. Kljub vsemu med avtorji obstaja soglasje, da trenutna raven razvoja tehnologije in interneta še ne omogoča popolne digitalizacije knjižnic (Smith, 1999).
Bazillion in Braun (2001) menita, da se glavni smoter knjižnic v svojem bistvu ne
bo dosti spremenil. Knjižnice bodo še naprej zagotavljale intelektualno kontrolo
nad gradivom, tudi elektronskim, in v okviru svojih zmožnosti omogočale dostop do tega gradiva vsem, ki ga potrebujejo.
Prihodnji razvoj knjižnic naj bi bil v veliki meri odvisen od hitrosti mrežnih
povezav, enostavnega dostopa do digitaliziranih besed, slik in zvokov. Borgmanova (2002) pravi, da meje med zbirkami in storitvami knjižnic počasi izginevajo. Tako naj bi visokošolske knjižnice postale vir informacij za širšo skupnost
in ne več samo za študente in delavce univerz.
Vidik storitev vključuje šest elementov: diseminacijo informacij, referenčne
informacije, izposojo, usposabljanje uporabnikov, študij in srečanja. Storitvam
smo v našem modelu pripisali ključni pomen, saj predstavljajo osrednjo dejavnost knjižnice. Preko njih se ustvarja komunikacija med bibliotekarji in uporabniki. V visokošolskih knjižnicah je danes poleg klasičnih knjižničnih storitev
že ustaljena uporaba elektronskih publikacij, podatkovnih zbirk s celotnimi besedili, medknjižnične izposoje (tudi s tujino) in drugih storitev.
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Po Stewardu (1997) naj bi bile knjižnice strateško naravnane, usmerjene v učinkovitost svojih storitev, iznajdljive v svojih pristopih in dojemljive za potrebe vedno
bolj zahtevnih uporabnikov. Podobno trdita Brophy in Colling (1996), ki menita,
da je glavna naloga knjižnic zadovoljstvo uporabnikov.
Diseminacija informacij je namenjena strokovnjakom na določenem področju
ter vključuje posredovanje informacij in referenc o gradivu, ki ga potrebujejo
zase ali za svoje delo. Diseminacija informacij ni zgolj omogočanje dostopa do
gradiva in poučevanje uporabnikov o uporabi elektronskih baz podatkov. Njen
namen je prepoznati informacijsko potrebo uporabnika, izdelati njegov informacijski profil ter ga v skladu s tem seznanjati z želenimi informacijami in relevantnimi novostmi. S takšnim aktivnim posredovanjem informacij knjižnica
svojim uporabnikom omogoča, da pridejo do najaktualnejših informacij, in hkrati
prihranijo čas, ki bi ga porabili za samostojno iskanje in brskanje po različnih
podatkovnih zbirkah.
Referenčno informacijo bibliotekar oblikuje na podlagi referenčnega intervjuja z
uporabnikom. Namen takšnega intervjuja je čimbolj natančno in učinkovito ugotoviti naravo, količino in nivo želene informacije ter način posredovanja informacije, ki je za uporabnika najbolj primeren.
Usposabljanje uporabnikov vključuje seznanjanje uporabnikov z načini uporabe knjižnice, možnimi viri informacij, iskalnimi strategijami ter ostalimi možnimi
načini pridobivanja informacij in njihovo učinkovito uporabo. Usposabljanje
uporabnikov naj bi vključevalo seznanjanje z vsemi storitvami in možnostmi
dela v knjižnici z namenom natančnega, izčrpnega in hitrega pridobivanja informacij. V bistvu gre za proces informacijskega opismenjevanja.
Izposoja predstavlja sistem beleženja izposoje gradiva, ki omogoča povezavo
posameznega uporabnika, ki že ima vsaj minimalne bibliografske podatke o gradivu, z gradivom samim.
Študenti in učitelji s pridom izkoriščajo možnost študija in tudi srečanj v knjižnici,
še posebej, ko potrebujejo miren prostor za uporabo knjižničnih storitev in gradiva.
Različni avtorji (Kerec, 2002; Bazillion in Braun, 2001) pričakujejo, da bodo
knjižnice v prihodnosti postale strokovna središča za različna področja v informacijskem in izobraževalnem smislu. Poleg nudenja novih elektronskih virov
informacij, bodo sodelovale pri urjenju iskalnih spretnosti za nove medije in
dostopne vire informacij, diseminacijo informacij in gradiva ne le po tradicionalni poti temveč tudi v elektronski obliki, organizirale bodo različne forume,
hkrati pa bodo razvijale načine za pridobivanje povratnih informacij od svojih
uporabnikov.
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Pri vidiku komunikacije smo proučevali dva elementa: neposreden stik in stik
na daljavo. Bazillion in Braun (2001) menita, da bodo knjižnice še vedno potrebne, kljub temu, da bodo uporabniki v bližnji prihodnosti imeli možnost večino
njenih storitev uporabljati od doma oziroma z neke druge, od knjižnice oddaljene
lokacije. Ljudje bodo še naprej hodili v knjižnice, da bi dobili želene informacije
ali preprosto našli primeren prostor za študij. Čeprav bodo mnoge storitve dostopne na daljavo, bodo mnoge med njimi ostale v knjižnici. Vlogo knjižnice kot
prostora utrjujejo tudi vse pogostejše licenčne omejitve, ki omejujejo uporabo
posameznih elektronskih informacijskih virov na prostor v knjižnici.
Knjižnični prostor pa se v skladu z novimi nalogami in možnostmi spreminja.
Univerze, ki skušajo slediti tem novim možnostim, danes namesto tradicionalnih knjižnic raje gradijo učno informacijske centre, v katerih je v splošnem večji
poudarek na nudenju ustreznega prostora za študij, informacijsko tehnologijo in
velik izbor različnih medijev učnega gradiva, najpogosteje tiskanih virov. Mnoge med njimi nudijo tudi storitve, ki omogočajo učinkovitejši študij, med njimi
računalniške storitve, medijske centre, laboratorije za pridobivanje informacijskih spretnosti. Spet druge nudijo prostore za poučevanje in seminarske sobe
(McDonald, 1997).
Zadnji vidik v modelu – gradivo - vključuje dva elementa: tradicionalno gradivo
(tiskano, avdiovizualno gradivo) in elektronsko gradivo (cederomi, internet).
Smer razvoja je razvidna iz vse večje zastopanosti novih medijev, ki podpirajo
knjižnične zbirke. Po Bazillion in Braunu (2001), bodo papir, kot vodilni medij
pedagoške komunikacije, počasi izrinili sodobnejši elektronski mediji. Takšno
stališče je verjetno preveč radikalno, saj raziskave kažejo, da večina uporabnikov
knjižnic v primeru daljših besedil raje izbere tiskane vire, tudi kadar lahko izbirajo med elektronskimi (Kerec, 2002).

Opredelitev raziskovalnega problema
Naš namen je bil ugotoviti, ali predpostavljeni model sedanje in prihodnje vloge
visokošolskih knjižnic ustreza dejanskemu stanju kot ga zaznavajo udeleženci.
Proučevali smo, kako študenti bibliotekarske in nebibliotekarskih strok ter bibliotekarji sami zaznavajo vlogo knjižnic. Za primer smo uporabili Osrednjo
humanistično knjižnico na Filozofski fakulteti. Na osnovi predhodnih raziskav,
analize vlog akademskih knjižnic in narave njihovega dela smo oblikovali naslednji preslikovalni stavek (glej Sliko 1).
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Slika 1. Preslikovalni stavek

2

Metoda

Udeleženci in vključene knjižnice: v študiji je sodelovalo 171 oseb. Od tega je
bilo 88 študentov nebibliotekarske stroke, 60 študentov bibliotekarske stroke
in 23 bibliotekarjev z različnih oddelkov Filozofske fakultete v Ljubljani.
Knjižnice, vključene v raziskavo, so oddelčne knjižnice, ki skupaj sestavljajo
Osrednjo humanistično knjižnico, a so med seboj prostorsko ločene. Vsaka od
knjižnic deluje v okviru svojega oddelka in se med seboj razlikujejo po veliko-
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sti, načinu shranjevanja gradiva, odprtosti in v nekaterih primerih tudi v storitvah, ki jih nudijo.
Gradivo: izhajajoč iz preslikovalnega stavka smo pripravili vprašalnik z 48 postavkami1 . Preslikovalni stavek je bil sestavljen na podlagi: 1) pregleda relevantne literature, 2) pilotske študije, v kateri smo 40 študentov povprašali o trenutnih in bodočih nalogah njihovih oddelčnih knjižnic in 3) razgovorov z nekaterimi strokovnjaki s področja bibliotekarstva.
Postopek: v raziskavi smo se odločili za uporabo raziskovalnega pristopa, znanega kot facetna teorija (FT). V svojem bistvu FT govori o tem, da je potrebno
raziskovalno področje najprej natančno formalno opredeliti, šele nato se lahko
lotimo oblikovanja hipotez, načrtovanja pripomočkov, zbiranja podatkov in njihove statistične analize (Podlesek, 2003).
Večina vedenjskih konceptov v družbenih vedah je multivariatnih, zaradi česar
moramo pri raziskovanju uporabiti sistematičen načrt, ki nudi natančno definicijo raziskovalnega problema in vključenih spremenljivk. Omogoča nam razumevanje odnosov med empiričnimi podatki, oz. med proučevanimi spremenljivkami (Levy in Elizur, 2003). V okviru pristopa želimo torej oblikovati čim natančnejši model realnosti. Prvi korak v raziskovanju je tako izdelava definicijskega sistema. Tvorijo ga ključni konstrukti, ki opredeljujejo naše raziskovalno
področje in jih v FT imenujemo facete oziroma vidike. Ko opredelimo posamezne vidike, razdelamo njihovo vsebino in opredelimo odnose med njimi. Slednje
prikažemo s preslikovalnim stavkom, ki vsebinsko strukturira raziskovalno
področje. Na podlagi oblikovanega definicijskega sistema izberemo ustrezno
metodo za zbiranje in analizo empiričnih podatkov. V njih iščemo strukturo in
preverjamo ali se ujema s strukturo definicijskega sistema. V primeru neujemanja
definicijski sistem izpopolnimo ter ponovno preverjamo (Podlesek, 2003).
V terminologiji facetne teorije govorimo o facetah oz. vidikih, ki predstavljajo
način razvrščanja raziskovalnih spremenljivk v skladu z nekim pravilom ter imajo
določeno formalno vlogo. Regionalne hipoteze, to je domneve o razvrščanju spremenljivk znotraj posameznega vidika, so povezane z vlogami vsebinskih vidikov
v delitvi SSA (Smallest Space Analysis) prostora. Podatke namreč navadno analiziramo s pomočjo Guttmanovega postopka večrazsežnostnega lestvičenja, ki
jih preslika v prostor nizke razsežnosti, navadno dvo ali trirazsežnosten. Njihova razporeditev v prostoru lahko v večji ali manjši meri odraža pričakovani razpored vidikov.
Študentom in bibliotekarjem smo dali v reševanje vprašalnik, ki smo ga sestavili po zgoraj omenjenem principu. Za vsako od 48 postavk je vprašani na petsto1

Vprašalnik je zainteresiranim na voljo pri avtorjih raziskave.
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penjski lestvici (1- sploh ne; 5 – v celoti) izrazil svoje strinjanje oziroma nestrinjanje. Študenti so izpolnili vprašalnik med predavanji, bibliotekarji pa v teku
svojega delovnega dne. Vsi so dobili navodilo, da naj opisujejo knjižnico svojega
oddelka.

3

Rezultati in razprava

Da bi lahko potrdili naš predpostavljeni model, bi se morale v prostoru prikazane komponente posameznih vidikov med seboj jasno razlikovati. Medtem ko smo
pri vidikih časovni okvir, komunikacija in gradivo našli jasne meje med komponentami posameznih vidikov, so bile le-te pri vidiku storitev zabrisane. Zdi se,
da udeleženci niso dovolj razlikovali med navedenimi storitvami knjižnic. Poglejmo rezultate2 bolj natančno.

Slika 2: Razporeditev elementov vidika »časovni okvir« v prvih dveh
razsežnostih trirazsežnostnega SSA prostora
Oba elementa vidika časovni okvir prostor jasno razdelita na dva dela (Slika 2).
Jasno se ločuje zaznana vloga knjižnic v sedanjosti in prihodnosti. Očitno je, da
udeleženci pričakujejo večjo razpoložljivost posameznih knjižničnih storitev v
2 Podatki so bili obdelani s pomočjo programskega paketa HUDAP.
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prihodnosti, saj so ocene prisotnosti v prihodnosti za veliko večino storitev visoke in prav tako korelacije med ocenami. Medtem se v zaznavanju sedanjega
stanja kažejo večje razlike v zaznani stopnji prisotnosti posameznih storitev in
posledično tudi nižje korelacije med njimi. Udeleženci v sedanjosti nekaterih
storitev skoraj ne zaznavajo. Kaže, da so študenti nebibliotekarskih strok bolj
pod vplivom prihodnjih možnosti kot ostali dve skupini, oz. imajo do knjižnic
večja pričakovanja. Bibliotekarji in študenti bibliotekarstva so verjetno svoja
pričakovanja osnovali na podlagi svojih strokovnih znanj in situacijo ocenili bolj
stvarno. Glavna težava, s katero se danes spopadajo knjižnice, je digitalizacija,
ki pa ne poteka tako hitro, kot bi želeli (Paepcke et al., 1998; Kerec, 2002). Razvoj
namreč poteka od tradicionalne knjižnice preko hibridne do digitalne (Kerec,
2002).

Slika 3: Razporeditev elementov vidika »oblika gradiva« v prvih dveh
razsežnostih trirazsežnostnega SSA prostora
Glede na to, da se prihodnji razvoj knjižnic pogosto povezuje z večjo prisotnostjo elektronskega gradiva, smo pričakovali ujemanje med porazdelitvijo vidikov
oblika gradiva in časovni okvir (Slika 2 in 3). Rezultati so pokazali le delno prekrivanje obeh vidikov. Razvidno je, da udeleženci prihodnosti ne povezujejo le z
elektronskimi mediji, saj najbrž tradicionalne vire še vedno vidijo kot pomemben element knjižnic ter jim enako pomembnost pripisujejo tudi v prihodnosti.
Slednje je v nasprotju z mnenjem Bazilliona in Browna (2001), ki napovedujeta,
da bodo papir sčasoma povsem nadomestili drugi mediji.
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Slika 4: Razporeditev elementov vidika »tip komunikacije« v prvih dveh
razsežnostih trirazsežnostnega SSA prostora
Vidik tip komunikacije se v prostoru razporedi tako, da so elementi, ki se nanašajo na neposreden stik, v središču, tisti, ki označujejo stik na daljavo, pa so
razporejeni na obrobju. V okviru FT imenujemo takšno razporeditev modularna
razporeditev in kaže na dokaj jasno zaznavanje razlik med stikom na daljavo in
neposrednim stikom. Povedano drugače, kaže, da so elementi, ki označujejo neposreden stik, temeljni pri definiranju vloge knjižnic. Slednje velja predvsem za
uporabnike knjižnic in študente nebibliotekarskih strok. Po drugi strani pa je
analiza pokazala večjo vlogo posrednega stika pri bibliotekarjih in nekoliko manj
pri študentih bibliotekarstva. Napačno bi bilo torej sklepati, da knjižnice kot
ustanove ne bodo več potrebne. Bolj verjetno je, da se bodo knjižnice še v večji
meri prilagodile novejšim informacijskim in komunikacijskim tehnološkim
smernicam. To se sklada z ugotovitvijo iz raziskave (Zabukovec in Polič, 2002),
da kakovost odnosa med bibliotekarjem in študentom temelji predvsem na neposrednem stiku.
Z vidika raziskave je bila najpomembnejša spremenljivka storitve, kjer so rezultati pokazali precejšnje odstopanje od predpostavljenega modela. Razporeditev
elementov diseminacija informacij in referenčne informacije je bila jasna, medtem ko
ostali elementi te skupine niso bili jasno razporejeni v prostoru. Razporeditev
spominja na t. i. polarno razporeditev.
Menimo, da je šlo za nezadostno razločevanje med posameznimi storitvami pri
udeležencih. Prav tako smo odkrili precejšnje razlike med tremi skupinami vprašanih. Pri študentih nebibliotekarskih strok sta bili najbolj jasno izraženi področji
študij in srečanja, pri bibliotekarjih izobraževanje uporabnikov, pri študentih bibliotekarstva pa izposoja. Slednje razlagamo z dejstvom, da študenti bibliotekarstva
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v teku študija pridobijo največ izkušenj prav na področju izposoje. Tudi Janžekovič
et al. (2002) v svoji raziskavi ugotavljajo, da študenti bibliotekarstva izmed storitev najraje opravljajo izposojo.

Slika 5: Razporeditev elementov vidika »storitve« v drugih dveh razsežnostih
trirazsežnostnega SSA prostora
Razliko med predlaganim modelom in zaznanim stanjem pojasnjujemo s trenutnim stanjem v knjižnicah, vključenih v raziskavo. Knjižnice se soočajo s pomanjkanjem sredstev ter s tem povezano prostorsko problematiko, pomanjkanjem gradiv, kratkim odpiralnim časom in nenazadnje z nezadostno
tehnološko podporo. Na razlike je lahko vplivala tudi pripadnost udeležencev
posameznim knjižnicam, saj so le-te med seboj prostorsko ločene in zato ne
delujejo povsem enotno. Menimo, da je ravno zaradi edinstvene organizacije
Osrednje humanistične knjižnice, razlaga rezultatov in njihovo posploševanje
na ostale visokošolske knjižnice omejeno.

4

Zaključek

Ob splošnem pregledu dobljenih rezultatov smo ugotovili, da večina udeležencev
zaznava manjšo zastopanost obravnavanih knjižničnih storitev v sedanjosti,
medtem ko pričakuje njihovo večjo zastopanost v prihodnosti. Študenti, predvsem tisti iz nebibliotekarskih strok, pogosto ne poznajo vseh storitev, ki jim jih
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knjižnice nudijo že sedaj. Opažajo predvsem klasične storitve, kot na primer
dostopnost literature in študij v knjižnici. Tudi sicer smo opazili, da študenti
nebibliotekarskih strok zaznavajo najmanj storitev knjižnic, medtem ko bibliotekarji večinoma poročajo o večji prisotnosti posameznih storitev. Gotovo imajo
bibliotekarji v primerjavi z uporabniki večji pregled nad storitvami, ki jih
knjižnica nudi, saj so tisti, ki te storitve posredujejo. To bi lahko pomenilo, da
študenti niso dovolj seznanjeni z možnostmi, ki jih knjižnice nudijo, ali pa jim
dostop do teh storitev ni omogočen v zadostni meri. Nekateri študenti, sicer
uporabniki knjižnic, verjetno ne potrebujejo vseh storitev oziroma knjižnice
preredko obiskujejo, da bi se seznanili z njihovo ponudbo. Po drugi strani se nam
zdi verjetno, da bibliotekarji niso seznanjeni s težavami, s katerimi se ob uporabi knjižnic srečujejo študenti.
V prihodnje bi bilo potrebno natančneje proučiti opažene razlike med zaznavami študentov (uporabnikov) in bibliotekarjev. Prav tako bi bilo smiselno vključiti
še druge skupine uporabnikov (visokošolski učitelji in raziskovalci) in različne
skupine visokošolskih knjižnic. V odnosu do predlaganih storitev bi bilo zanimivo raziskati, katere storitve pričakujejo in potrebujejo študenti, kot najštevilčnejša skupina uporabnikov knjižnic.
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