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Izvleček
Domskih knjižnic se v Sloveniji ne obravnava enakovredno njihovemu pomenu. Njihov
namen je dvojen: razvijati učenčevo pismenost, še zlasti bralno, kritično in ustvarjalno
mišljenje ter ponujati možnosti za učenje in aktivno preživljanje prostega časa. To morajo
uresničevati z dobro zbirko strokovno urejenega knjižničnega gradiva, ki ga redno
posodabljajo in s strokovnim osebjem predstavljajo uporabnikom: gojencem in vzgojiteljem. Z anketnim vprašalnikom smo ugotovili, da knjižnice v domovih srednjih šol
opravljajo svojo knjižnično dejavnost glede na možnosti dokaj uspešno. Največ težav
imajo zaradi neustrezne zasedbe delovnega mesta knjižničarja in nizkih finančnih
sredstev. Tovrstno dejavnost bi bilo potrebno temeljito analizirati in poiskati ustrezne
rešitve, da bi se vsaj ohranila, če že ne razvijala.
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Abstract
Dormitory libries are not justly treated in Slovenia. They have a double purpose: to
develop student literacy, especially reading, critical and creative competence and,
moreover, to provide students with opportunities for learning and active spending of
free-time. This is made possible by means of a good collection of expertly arranged
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library material, which is regulary updated and presented to its users, both students
and tutors alike. A questionnaire has helped us to find out that libraries in secondary
school dormitories carry out their work rather successfully, especially from the
viewpoint of poor facilities. The major problems are, nevertheless, the appropriate
qualifications of those who fill the posts of librarian and low financial resources. Therefore, such activities should be thoroughly analysed and reconsidered in terms of
possible effective solutions, if we want to at least maintain them, let alone develop
them.
Key words: dormitory libraries, school libraries, college libraries, dormitories, Slovenia

1

Uvod

V knjižnični informacijski sistem Slovenije imamo vključene tudi domske
knjižnice, knjižnice v dijaških domovih. Si predstavljate knjižnico, ki jo lahko v
mrzlih zimskih mesecih obiščete, ne da bi se odeli v topel kožuh, ker lahko vanjo
zgolj oddrsate v copatih po toplem hodniku? Sliši se prelepo in ponekod je vse to
res. A žal ne povsod, kjer bi dijaki lahko (oz. morali!) to idilo iz dneva v dan
doživljati in podoživljati. Morda zato, ker so domske knjižnice v Sloveniji obravnavane neenakovredno njihovemu pomenu? Slabo jih poznajo knjižničarji1 ,
strokovne literature na to temo v Sloveniji skorajda ni, površno je zastopana tudi
v zakonodaji, dejavnost sama pa je premalo podprta znotraj ustanov, v katerih se
nahaja.
Podatke o delovanju slovenskih domskih knjižnic sem zbiral v začetku leta 2003,
da bi preveril:
- ali domske knjižnice kljub neenakovrednemu obravnavanju znotraj stroke
opravljajo vsem drugim knjižnicam enakovredno delo;
- ali se ravnajo po priporočilih standardov za šolske knjižnice ter priporočilih
za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v dijaških domovih;
- ali izpolnjujejo zahteve ustanov in zadovoljujejo potrebe uporabnikov.

2

Domska knjižnica

Domska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa in je ena od
vej šolskih knjižnic. Ker govori knjižničarska stroka o vrstah šolskih knjižnic
1

Rezultati iskanja gradiva o domskih knjižnicah s pomočjo vzajemnega kataloga COBIB so pokazali, da je zadnjo raziskavo na tem področju opravila Alenka Šauperl (Šauperl, 1992).
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glede na stopnjo izobraževalnega sistema (vrtec – knjižnice v vrtcih, osnovna
šola – osnovnošolske knjižnice, srednja šola – srednješolske knjižnice), domskih
ne omenja. Obravnava jih kot dopolnilni del srednješolskih knjižnic. Morda bi
lahko kdo trdil, da je uporaba tęrmina domska knjižnica kot samostojna oznaka
za specifičen tip knjižnic sporna. Vendarle le navidezno, saj ta pojem obstaja v
šolskem sistemu, npr. v Okvirnem vzgojnem programu za dijaške domove (1994),
uporabljajo ga knjižničarji, med drugim najdemo oznako “domska knjižnica” v
študiji A. Šauperl (1992).
Domska knjižnica je namenjena dijakom in delavcem dijaških domov. Če je „šolska knjižnica […] namenjena uresničevanju ciljev vzgojnoizobraževalnega procesa v skladu z načeli, ki opredeljujejo vzgojnoizobraževalno dejavnost« (Novljan, 1996, str. 42),
potem je namen domske knjižnice opravljati ob šolski knjižnici dopolnilno vzgojno-izobraževalno dejavnost. A. Šauperl (1992, str. 30) pravi, da naj bi se „v
nasprotju s šolsko knjižnico (vzgajati učenca v bralca in uporabnika vseh virov informacij) […] domska knjižnica bolj posvečala kulturno-razvedrilnim dejavnostim in informiranju za potrebe ljubiteljskih dejavnosti v domu.” Tak poudarek je pričakovan. Če naj
domska knjižnica opravlja ob šolski knjižnici dopolnilno dejavnost, potem je
prav, da ob podobnih nalogah, kot jih ima šolska, daje poudarek zadovoljevanju
potreb po aktivnem preživljanju prostega časa in ustvarjanju.
V domski knjižnici je zaposlen knjižničar z visokošolsko izobrazbo (Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, 98. člen). Ta naj bi
organiziral knjižnico in njeno delovanje tako, da bi razvijala učenčevo pismenost, še zlasti bralno, kritično in ustvarjalno mišljenje ter ponujala možnosti za
učenje in aktivno preživljanje prostega časa. Natančneje je delovno mesto
knjižničarja v domski knjižnici opredeljeno v Odredbi o normativih in standardih v dijaških domovih (1997, VI. poglavje, 3. točka). Ta poleg ostalih strokovnih
del vzgojiteljev v dijaškem domu z najmanj 20 vzgojnimi skupinami predpisuje
še pol delovnega mesta knjižničarja. Če upoštevamo dejstvo, da Odredba predvideva 30 dijakov na eno vzgojno skupino, pomeni, da je pol delovnega mesta
knjižničarja predpisanega za ustanovo z najmanj 600 dijaki. Domnevamo lahko,
da je domskih delavcev s potrebno knjižnično izobrazbo v Sloveniji le nekaj, v
večini domov pa knjižnice oziroma knjižničarja sploh ni ali pa ta opravlja prostovoljno knjižnično delo.

2.1

Naloge domske knjižnice

Domske knjižnice so vključene v knjižnični informacijski sistem Slovenije.
Pogoji za sodelovanje domske knjižnice z ostalimi knjižnicami za racionalno in
učinkovito dostopnost knjižničnega gradiva zahtevajo sprejetje in upoštevanje
enotnih pravil in standardov pri oblikovanju strokovnega dela, predvsem pri
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obdelavi in ureditvi knjižničnega gradiva zaradi izmenjave in obdelave bibliografskih podatkov.
Domska knjižnica opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo: nabavlja,
obdeluje, ureja gradivo v prostem pristopu, zagotavlja dostop do knjižničnega
gradiva, ga predstavlja in daje v uporabo, sodeluje pa tudi, čeprav redkeje, pri
izmenjavi bibliografskih informacij in drugih informacijskih proizvodov z drugimi knjižnicami.
Namenjena je uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa v skladu z
načeli, ki opredeljujejo vzgojno-izobraževalno dejavnost (srednješolski vzgojno-izobraževalni program in vzgojni program posameznega dijaškega doma2 ),
predvsem mora nuditi pomoč pri učenju. Ob tem, tako kot ob prostočasnih aktivnostih, vzgaja dijaka v bralca in uporabnika knjižnice ter ostalih virov informacij, pri čemer ji lahko pripišemo vse naloge, ki jih za šolsko navaja S. Novljan
(1996, str. 28–32):
- motivira učence za uporabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov;
- svetuje in asistira učencem in učiteljem pri iskanju, izboru, vrednotenju gradiva in njegovi aktivni uporabi ter predstavitvi in uporabi znanj, ko usmerjevalno informiranje dopolni s pogovorom in vodenjem pri branju, gledanju,
poslušanju virov in lastnem pisanju;
- uči uporabljati knjižnico, njene informacijske vire in gradiva. Knjižnica mora
uporabnika naučiti iskati informacijske vire, kritično ovrednotiti dobljene
informacije iz njih, jih selekcionirati in znati pravilno uporabiti. Šolska
knjižnica s pomočjo učiteljev (vzgojiteljev) prispeva velik del k učenčevemu
razvijanju samostojnosti pri uporabi informacij, ki mu bo v pomoč pri nadaljnjem študiju in samoizobraževanju. Predpogoj za uspešno bibliopedagoško vzgojo je primerno urejena knjižnica. Le-ta zahteva primerno urejene
knjižnične prostore (od prostora za gradivo do čitalnice), postavitev gradiva
v prostem pristopu po enotnem sistemu, katalog (kataloge) itd.
- uči dijaka učiti se.
Pri naštetih nalogah se domska knjižnica lahko bolj kot šolska posveča kulturno-razvedrilnim dejavnostim in informiranju za potrebe ljubiteljske dejavnosti
v domu ter nudi primeren prostor za aktivno preživljanje prostega časa in učenje.
Knjižnica zadovoljuje štiri temeljne dejavnosti prostega časa (Lešnik, 1982, str.
175–177)3 :

2

Osnova oblikovanja vzgojnega programa posameznega dijaškega doma je Okvirni vzgojni program za dijaške domove (1994).

3

Avtor v knjigi obravnava šest temeljnih dejavnosti prostega časa, poleg naštetih še telesnovzgojne
in neopredeljene.
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-

3

informativne (primeren izbor knjižničnega gradiva in organizirane aktivnosti),
ustvarjalne (nabava in izposoja priročnikov in nosilcev informacij, ki opisujejo ustvarjalne dejavnosti ter organiziranje ustvarjalnih dejavnosti),
družabne (del čitalnice ločen od prostora, ki je namenjen vodenim ali prostim prireditvam, pogovorom, skupinskim igram itd.),
filozofske (debate).

Raziskava: analiza domskih knjižnic

Podatke o domskih knjižnicah sem zbral s pomočjo anketnega vprašalnika, poslanega vsem dijaškim domovom. V času raziskave je v Sloveniji delovalo 41
dijaških domov (Seznam dijaških domov po občinah, 2003). Vrnjenih sem dobil
21 oziroma 51 % izpolnjenih vprašalnikov. Med njimi 7 domov knjižnice nima,
v treh dijaških domovih pa je knjižnica skupna za dom in srednjo šolo. Za obravnavo je bilo torej relevantnih 11 (27 %) izpolnjenih vprašalnikov.
Izhodišče za analizo domskih knjižnic so standardi za srednješolske knjižnice
(Standardi in normativi za šolske knjižnice, 1995), s pomočjo katerih sem oblikoval kriterije glede na število dijakov in zaposlenih v posameznem dijaškem domu.

3.1

Knjižnični prostori

Standard za srednješolske knjižnice predpisuje prostor za delo v skupinah oz.
čitalnico za vsaj 5 % dijakov velikosti 2 m2 za enega dijaka. K temu prostoru standard dodaja še površino za postavitev knjižnega gradiva in knjižnične kataloge
(za 1.000 knjig 5,5 m2 prostora, računano 10 knjig na dijaka) in površino prostora
za uporabo in postavitev neknjižnega gradiva, ki mora biti enaka površini čitalnice. Standard določa, da naj delovni prostor knjižničarja meri 15 m2, prostor za
pedagoško gradivo pa 30 m2.
Standardom ustrezno velik skupen prostor imata le 2 od 11 domskih knjižnic.
Tudi če zanemarimo prostor za pedagoško knjižnico in skrčimo delovni prostor
za knjižničarja, ustreza standardu le 60 % knjižnic.
Čitalnico ima primerno veliko, nekaj teh standard celo presega, 7 knjižnic. Namen domske knjižnice pogojuje preseganje standarda čitalniških sedežev za
uporabnike, saj je domska knjižnica predvsem delovni prostor za študij, druženje
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in ostale aktivnosti. Prostor za knjižno gradivo imajo vse, razen ene, ki navaja le
2 m2 prostora za knjige, dovolj velik, premalo prostora pa namenjajo neknjižnemu
gradivu in katalogom.

3.2

Knjižnično gradivo

Standard za srednješolske knjižnice predvideva 10–15 knjig na dijaka ter 40 knjig
na učitelja, najmanj pa (temeljna zaloga) 3.000 enot za dijake in 1.000 enot aktualne pedagoške strokovne literature. Dejansko dosega temeljsko zalogo knjig
le 6 od 11 knjižnic, sicer pa število močno niha. Tako najdemo na eni strani
knjižnico s 6.400 enotami knjižnega gradiva za 200 dijakov, na drugi knjižnico s
samo 1.500 knjižnimi enotami za 300 dijakov.
Število naslovov serijskih publikacij je v domskih knjižnicah različno (od 2 do
28), nizko pa je tudi število enot neknjižnega gradiva (polovica knjižnic navaja,
da takega gradiva nima).
Gradivo je v domskih knjižnicah dostopno v prostem pristopu, urejeno je po
sistemu univerzalne decimalne klasifikacije ali pa poljubno po vsebinah glede
na najbolj pogosto izražene potrebe dijakov. Samo dve od anketiranih domskih
knjižnic imata knjižničarju in dijakom dostopen katalog. Sodobna tehnologija
pa še tudi ni našla sebi primernega mesta v knjižnicah, s katero bi lahko knjižnice
povečale dostopnost virov in njihovo uporabo.

3.3

Uporabniki

Uporabniki domskih knjižnic so praviloma vsi dijaki doma in vzgojitelji, ki se
za ta namen včlanijo, in se razlikujejo od obiskovalcev, ki knjižnico le obiskujejo
in si gradiva ne izposojajo. Število članov se zato v večini primerov razlikuje od
števila dijakov in vzgojiteljev. V dveh primerih je število članov večje od števila
dijakov, pri čemer domnevamo, da knjižnico obiskujejo zunanji obiskovalci,
morebiti študenti, ali pa vodenje evidence ni popolno (ko dijak preneha bivati v
domu, mora biti prekinjeno tudi njegovo članstvo).
Evidenco izposoje in obiska vodijo le v nekaterih knjižnicah, zato podatki za
navedbo niso uporabljivi.
Dijaki si v domskih knjižnicah izposodijo glede na povprečen izračun 1065
knjižnih enot na leto, števila izposojenih enot periodike in neknjižnega gradiva
pa v večini primerov ne navajajo, saj take evidence ne vodijo.
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3.4

Knjižnični delavci

V slovenskih domskih knjižnicah opravlja delo po en strokovni delavec, vzgojitelj (v treh primerih vzgojitelj s strokovnim izpitom iz knjižničarstva), ki poleg
ostalih del skrbi tudi za knjižnico. V dveh primerih domskemu knjižničarju pomaga prostovoljni delavec. Evidence porabljenega delovnega časa za knjižnična
dela zaposleni v večini primerov ne vodijo, s knjižnico se ukvarjajo, kadar imajo
čas.
Domski knjižničar naj bi po standardu za srednješolske knjižnice porabil 25 %
časa za interna bibliotekarska dela ter 75 % časa za bibliopedagoška. Menim, da
je bibliopedagoško delo pomembno, kljub temu, da ga je dijak deležen v šolski
knjižnici. Povezuje z obema temeljnima elementoma: učenjem in preživljanjem
prostega časa. Domska knjižnica se zato posveča predvsem knjižni in kulturni
vzgoji in spodbuja interesne dejavnosti, kot so pogovori, knjižne razstave, tematske razstave, srečanja z literarnimi ustvarjalci ipd.
Domska knjižnica praviloma ne posluje z denarjem, ne zaračunava članarine niti
zamudnine, saj je izposoja vezana na bivanje in uporabo gradiva v domu. Ponavadi dijak plača le stroške fotokopiranja oziroma ostale materialne stroške, če
take storitve knjižnica nudi. Izposojevalni rok določi domski knjižničar sam.
Dijaški domovi se financirajo iz državnega proračuna in tako se posledično financira tudi knjižnica. O višini stroškov, ki jih knjižnica na leto porabi, odloča
ravnatelj doma, načrt porabe pa pripravi knjižničar.

4

Ovrednotenje

Domska knjižnična dejavnost v Sloveniji je neenotna, zato jo je tudi težko opredeliti oziroma ovrednotiti njeno uspešnost. Obisk domskih knjižnic je precejšen. Anketa o zadovoljstvu uporabnikov v domski knjižnici DD Gimnazija Šiška
(pomlad 2003) je pokazala, da velika večina anketirancev zahaja v knjižnico
večkrat tedensko, znatno manjše je število tistih, ki prihajajo v knjižnico le enkrat
tedensko. Poleg tega je 71 % takih, ki ob informacijski potrebi najprej obiščejo
domsko knjižnico, iz česar lahko sklepamo, da večina gojencev obiskuje samo
domsko knjižnico.
Za knjižnično dejavnost neustrezno izobraženi kader v večini domskih knjižnic
pogojuje njihovo neustrezno urejenost. Večina domskih knjižničarjev, ki svojega
gradiva nima vpisanega v katalog, niti nima pregleda nad njim niti ne more izvajati
knjižne, knjižnične in informacijske vzgoje.
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Opazil sem, da večina domskih knjižnic pri nabavi, obdelavi in medsebojni izmenjavi informacij in gradiva ne sodeluje s srednješolsko (srednja šola mora
imeti knjižnico, dijaški dom in poleg njega tudi domsko knjižnico) ali splošno
knjižnico. S sodelovanjem bi lahko izboljšale delo in prihranile oz. zapolnile finančni in časovni primanjkljaj.
Z zadovoljstvom sem opazil, da veliko domskih knjižnic dosega kriterije
knjižničnih standardov glede števila naslovov serijskih publikacij ter da imajo
vse dovolj veliko čitalnico in zadostno število sedežev, da jih lahko drugim, ki
tega še ne dosegajo, dajemo za zgled. Premajhna pa je izbira neknjižnega gradiva4 , bolj pestra pa bi morala biti tudi vsebinska ponudba knjižnega gradiva.
Največja težava, zaradi katere se dejavnost domskih knjižnic ne more razvijati,
temveč se le ohranja tam, kjer je to mogoče, je neustrezna sistematizacija delovnih mest za tovrstno dejavnost in s tem povezana nizka finančna sredstva. Odločitev za spremembo je tudi na strani ravnateljev dijaških domov in tudi vzgojiteljev samih. Večina zaposlenih v domskih knjižnicah kombinira vzgojiteljska
in bibliotekarska dela, kar vodi v neurejeno in nesistematično dejavnost, zaradi
katere so najbolj oškodovani uporabniki – dijaki – in nemara njihovi nezadovoljni starši, posredni financerji domskih knjižnic.

5

Zaključek

Domsko knjižnico dijaki potrebujejo, kar opravičijo tudi z obiskom takih, ki ne
ustrezajo knjižničarskim priporočilom. Potrebujejo tudi boljšo od te, ki jo je
pokazala naša raziskava. Ne moreta je nadomestiti niti šolska niti splošna
knjižnica. Nekateri morda menijo, da je dijaki ne potrebujejo, in da je brez nje
delo v domu lažje. Morda je prav zato tudi ni povsod. Verjetno bi bilo brez domskih
knjižnic lažje predvsem vzgojiteljem, še zlasti, kadar jim pomeni knjižnica dodatno obremenitev.
Da bi domske knjižnice izobraževalni sistem obravnaval enakovredno, bi se
morali uresničiti (vsaj nekateri) ukrepi s področja organizacije šolskih knjižnic,
ki jih predlaga S. Novljan (Novljan in Steinbuch, 1996, str. 29–31), in sicer:
- Spremlja naj se vključevanje šolskih [tudi domskih!, op. P. P.] knjižnic v vse
nove in dopolnjene zakone in predpise na področju šolstva in knjižničarstva,
da bo zagotovljeno delovanje teh knjižnic.
4

Raziskava v DD Tezno (Golob in Žunkovič, 1996) je pokazala, da dijaki v prostem času najpogosteje poslušajo radio (94,7 %), na drugem mestu je gledanje TV (90,5 %), na tretjem mestu pa poslušanje kaset, CD-jev, plošč (75,5 %). Branje časopisov je na 11. mestu.
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Sodelovati je potrebno pri oblikovanju, spreminjanju in posodabljanju
knjižničnega sistema Slovenije in zagotoviti, da bodo šolske knjižnice njegov
enakovredni sestavni del.
Nadaljevati je potrebno s tehnološkim in komunikacijskim opremljanjem
šolskih knjižnic, povezati knjižnice v enoten knjižnični informacijski sistem,
skrbeti za posodabljanje in vzdrževanje te opreme ter za ustrezno
izobraževanje knjižničnih delavcev za uporabo sodobne tehnologije.
Organizirati je potrebno obvezno dopolnilno izobraževanje sedanjih
knjižničarsko neizobraženih delavcev šolskih knjižnic in skrbeti, da je vsak
novo zaposleni delavec standardom ustrezno strokovno izobražen.
Osnovno znanje s področja delovanja knjižnic morajo osvojiti tudi vodstveni delavci šol [dijaških domov, op. P. P.] in učitelji.
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Šiška, za uporabne informacije in sodelovanje pri anketiranju dijakov uporabnikov ter dr. Silvi Novljan za koristne napotke in pomoč pri oblikovanju prispevka.
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