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Izvleček
Prispevek predstavlja uvajanje dijakov v srednji šoli (mladih raziskovalcev) v raziskovalni proces, ki se zaključi z izdelavo raziskovalne naloge. Z njimi se prijavijo na razpise
tekmovanj za mlade raziskovalce. Mladi raziskovalec si najprej izbere mentorja. Skupaj
izbereta raziskovalni problem. Nato mladi raziskovalec oblikuje delovni načrt, iz tega
pa kasneje razvija zastavljene cilje, hipoteze ter s pomočjo literature, analize rezultatov eksperimentalnega dela izdela raziskovalno nalogo. Ob tem je zelo pomembna tako
vloga mentorja kot tudi knjižničarja, ki je lahko mentor ali pa somentor. Pri delu mladih raziskovalcev je velik poudarek pri izboru raziskovalnih metod, saj s tem mladi
raziskovalci v osnovni in srednji šoli pridobijo pomembna znanja in izkušnje. Ob uspešnem sodelovanju mladega raziskovalca, mentorja in knjižničarja lahko nastane dobra in uporabna raziskovalna naloga.
Ključne besede: mladi raziskovalci, raziskovalne naloge, mentorstvo, knjižničarji, dijaki, srednje šole
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Abstract
The article discusses the introduction of secondary school students (young researchers) to research projects, which include writing an independent research paper. Young
researchers compete with their fellows at competitions for best research projects in
secondary schools. Each young researcher has to choose a supervisor and together
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they select research topic. Young researchers then create their own work plan which
will help them to develop their aims and hypotheses. With the aid of the literature
and the analysis of their experimental results, they are able to complete their paper.
The role of the supervisor and the librarian, who can also act as their supervisor or cosupervisor, is crucial. The choice of research methods is central in the work of young
researchers since this helps them to acquire important research skills already in primary and secondary schools. Good teamwork between the researcher, the supervisor
and the librarian is a precondition for a good and useful research paper.
Key words: young researchers, research projects, supervision, librarians, secondary
school students, secondary schools

1

Uvod

Mladostna razigranost, vedoželjnost ter iskrenost ne poznajo meja. In prav je tako,
kajti mladi so venomer polni energije, inovativni, so pa tudi vse bolj zahtevni.
Nenehno odkrivajo, iščejo kaj novega, zanimajo jih vse aktualne podrobnosti v
domači okolici in v svetu. V prispevku »Dijaki, mladi raziskovalci v srednji šoli«
bo predstavljeno njihovo uvajanje v raziskovalne dejavnosti v srednji šoli kot
dodatno aktivnost ob pouku oziroma kot dopolnjevanje in nadgrajevanje učne
snovi. Poudarjeno bo, kako naj mladi raziskovalec oblikuje delovni načrt in kako
naj se loti raziskovanja za svojo raziskovalno nalogo. Pozornost bo namenjena
še mentorstvu, izboru teme in informacijskim potrebam. Tudi knjižničar je lahko
mentor ali pa somentor, zato njegove vloge v raziskovalni aktivnosti ne smemo
zanemariti. Če je določena oseba hkrati mentor in knjižničar, je to zelo dobra
kombinacija oziroma priložnost za učinkovit začetek in uspešen zaključek dela
mladih raziskovalcev (raziskovalne naloge).
»Raziskovalna pot posameznika gre skozi različna obdobja življenja. V mladosti
je najpomembnejše odraščanje, vzgajanje ter izobraževanje. Če so prisotni še
ustvarjanje, inovativnost, znanje in nadarjenost, to pomeni pravo pot razvoja
posameznika. Samo oblikovanje osebnosti posameznika pa je odvisno tudi od
družinskega okolja, socialnih razmer, interesov ter razlik med spoloma.« (Perko,
2000) Na življenje ter sam razvoj posameznika v mladosti izrazito vplivajo starši, vzgojitelji, učitelji ter celotna družba. Z različnimi smernicami in prilagajanjem se posameznik socializira ter postane del družbe.
Kdaj začnemo raziskovati in kaj je raziskovanje? Raziskovati pomeni »s temeljnim,
načrtnim delom, opazovanjem zbirati podatke, ugotavljati dejstva o čem«. (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997, str. 1120) Vedeti je potrebno, da je prvotno raziskovanje v zgodnjem otroštvu bistveno drugačno kot pa raziskovanje
znanstvenika na določenem inštitutu oziroma v določeni ustanovi. V zgodnji
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mladosti je otrok osredotočen na raziskovanje bližnje okolice oziroma sveta, ki
ga obdaja. Z vstopom otroka v vzgojno-izobraževalni proces se vloga raziskovanja poveča, saj nenehno »raziskuje vsebine učnih predmetov, pripravlja seminarske, raziskovalne naloge, referate in se udeležuje raziskovalnih taborov. Ko
mladostnik postane študent, postane tudi raziskovalec v dodiplomskem in
podiplomskem študiju in nazadnje je človek kot izoblikovana osebnost tudi
odrasel človek, raziskovalec na področju lastnega življenja in dela«. (Perko, 2000)
»Prvi poskus spoznavanja raziskovalnega dela pravih raziskovalcev se začne z
mladinskim raziskovalnim delom, ki zajema osnovno in srednjo šolo.« (Perko,
2000)
Večina učencev oziroma dijakov svojo raziskovalno nalogo izdela predvsem
zaradi zanimanja in radovednosti, nekateri pa zaradi želje po dokazovanju. Marsikaterega dijaka zanima več kot le učna snov. Številni dijaki s svojo zagnanostjo
in mladostnim elanom kažejo svoje skrite potenciale. Večina mladih raziskovalcev se ob prvem srečanju z vso množico literature in izbranih tem verjetno počuti precej zmedeno. Pogosto se vprašajo, kako naj začnejo raziskovati izbrani problem ali izbrano temo. Ob tem je pomembno, da mlade ljudi začnemo že v vzgojno-izobraževalnem procesu navajati na samostojnost, iskanje konkretnih in pravih
informacij ter na delo z računalnikom, še posebno pa jih je potrebno opozarjati
na pomembno vlogo šolske knjižnice kot živahnega informacijskega središča šole.
»Šolska knjižnica s svojimi dejavnostmi izboljšuje splošno ter informacijsko
pismenost, daje veselje do učenja, nudi uporabo storitev v knjižnici, mlade uči
uporabe informacijskih virov, uči jih samostojnosti in odgovornosti za prihodnost, seznanja jih z dostopom do informacij in podobno.« (Bratuša et al., 2005)

2

Mentorstvo, izbor teme in informacijske
potrebe

Mentor je zelo pomemben in nepogrešljiv subjekt pri raziskovalnih aktivnostih.
Mlademu raziskovalcu pomaga, mu svetuje in ga vodi pri zbiranju podatkov, pri
oblikovanju delovnega načrta ter izdelavi raziskovalne naloge. Mentor je lahko
profesor na šoli, zunanji sodelavec šole, lahko pa tudi knjižničar. »Trditev, da
knjižničar ne more biti mentor oziroma somentor mlademu raziskovalcu, ni
ustrezna, saj izniči knjižničarsko stroko kot enakovredno ostalim strokam.«
(Perko, 2000) Vloga knjižničarja je pri iskanju informacij za mladega raziskovalca ali vsakega uporabnika in pri presoji najdenih podatkov izjemno pomembna.
Zelo učinkovito in zaželeno bi bilo, če bi se mladi raziskovalci v osnovnih ali
srednjih šolah pod mentorstvom knjižničarjev pogosteje odločali za raziskovanje
in izdelali raziskovalne naloge iz posameznih področij knjižničarske stroke. Na
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voljo je veliko tem, ki bi bile zelo dobro izhodišče za raziskovanje mladih raziskovalcev (»analiza domače in tuje literature, predlogi za nabavo, uvajanje novosti v
knjižnicah in dejavnosti, ki so odvisne od okolja in uporabnikov ter ustreznost
literature«). (Perko, 2000) Mladi raziskovalci bi med drugim lahko raziskovali
tudi značilnosti in posebnosti nabave literature po tematiki ter povpraševanju,
pogostnost izposoje literature uporabnikom glede na strokovno področje, čas
ter starostne skupine uporabnikov, pomen periodike in serijskih publikacij v
knjižnicah in podobno.
Knjižničar kot somentor lahko mladim raziskovalcem učinkovito svetuje pri
izbiri literature, virov, »lahko jim zagotovi dodatno literaturo preko medknjižnične
izposoje, navaja jih tudi na uporabo drugih tipov knjižnic (specialne, visokošolske,…).« (Perko, 2000, str. 182) Mladega raziskovalca navaja na uporabo raziskovalnih metod ter na pravilno citiranje uporabljenih virov, literature in na samo
oblikovanje pisnega dela (kazalo, povzetek in podobno). Poskrbeti mora za ustrezno obdelavo raziskovalnih nalog ter omogočiti dostopnost le-teh ostalim
uporabnikom knjižnice, poskrbel pa bi lahko tudi za promocijo raziskovalnega
dela s pripravo raznih razstav, predstavitev raziskovalnih nalog in podobno.
Zelo pomemben je knjižničarjev osebni pristop do vsakega uporabnika, kot somentorja ali mentorja pa do vsakega mladega raziskovalca. Knjižničar naj do
vsakega obiskovalca pristopi prijazno in optimistično. Vsak posameznik je enkratna osebnost, med seboj pa se ljudje izjemno razlikujemo. S svojo pozitivno
samopodobo lahko učinkovito vpliva na zaupanje vsakega uporabnika. Danes si
sodobni knjižničar lahko pomaga z ogromno možnostmi svetovanja in iskanja
informacij.
Postavlja se nam zanimivo vprašanje: Kako sploh navdušiti mlade, da postanejo
mladi raziskovalci? Potrebno jim je predstaviti aktualne teme v domačem okolju,
v svetu. Mladi raziskovalec si lahko izbere določeno aktualno temo ali področje,
ki ga zanima. Tema ne sme biti preširoko ali preozko zasnovana. Raziskovalno
delo naj se nanaša predvsem na raziskovanje v domačem okolju oziroma vsaj v
domači državi.
Po navadi se mladi raziskovalci in mentorji za aktualne teme odločajo večinoma
takrat, ko na šole prejmejo razpise za posamezna področja tekmovanj mladih
raziskovalcev. Razpisi so pravi izziv in vzpodbuda. Mladi se veselijo tudi srečanj
z mladimi raziskovalci drugih šol, sklenejo nova poznanstva in izmenjajo izkušnje. Končni rezultat dela mladih raziskovalcev so raziskovalne naloge. Z raziskovalnimi nalogami si mladi nabirajo nove izkušnje tovrstnega dela ter si pridobivajo dodatna znanja. »Mentorji, somentorji in knjižničarji so večkrat v dilemi,
saj postanejo vmesni člen med mladimi raziskovalci in organizatorji tekmovanj,
ki od mladih veliko pričakujejo.« (Perko, 2000, str. 183) Pomembno je, da mentor naravo dela prilagodi glede na sposobnosti in interese mladega raziskovalca
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in morebiti zastavi cilje nekoliko višje. »Za učinkovito in kvalitetno raziskovalno delo tako v srednji šoli kot tudi v drugih obdobjih življenja je potrebno veliko
brati, pisati, se pogovarjati, brati knjige, poslušati radio, gledati televizijo, delati
z računalnikom, uporabljati in brati revije, obiskovati knjižnice in druge ustanove.« (Perko, 2000) Če se mladi raziskovalec redno informira o aktualnih
dogodkih in temah v življenju, potem se tudi pri delu v šoli bolje znajde, lažje
napreduje, predvsem pa se lažje loti zastavljenega raziskovalnega dela.
Mladi raziskovalec se na začetku sreča z informacijsko potrebo. Vedeti mora,
kakšne informacije bo potreboval ter kje jih lahko poišče. Ob tem je vloga
knjižničarja izredno pomembna. »O informacijski potrebi govorimo, kadar mislimo na informacije, ki so posamezniku objektivno potrebne. Pri informacijskih
željah in zahtevah pa govorimo o posameznikovem subjektivnem odnosu do
potrebnih informacij« (Žumer, 2005, str. 54). Gre za stanje, ko posameznik
potrebuje določene informacije, da bi uspešno opravil neko delo ali posel. Informacijske potrebe so lahko »nerazpoznane in neizražene« (Žumer, 2005). Pri nerazpoznanih posameznik potrebuje neke informacije, pa se tega ne zaveda.
»Neizražena informacijska potreba nastopi, ko se oseba zaveda, da potrebuje neko
informacijo, vendar pa je iz različnih razlogov noče, ne more ali pa ne želi razrešiti« (Žumer, 2005). Poznamo še informacijske želje, informacijske zahteve in
uporabo informacij. »Informacijske želje se nanašajo na informacije, ki si jih
posameznik želi pridobiti« (Žumer, 2005, str. 55). Pri informacijskih željah
knjižničarja zanima predvsem to, kakšne vire in informacije si posameznik želi
uporabiti. »Informacijska zahteva pomeni zavestno akcijo posameznika, da pridobi zaželeno informacijo« (Žumer, 2005, str. 56). Tukaj se uporabnik, tudi mladi raziskovalec, sreča z informacijskim virom, strokovnjakom in informacijskim
sistemom. »Informacijske zahteve niso identične z informacijskimi potrebami«
(Žumer, 2005). Uporaba informacij predstavlja zadnji, končni cilj, informacije
so uporabljene, »merimo pa jih lahko z analizo citatov, analizo izposoje v knjižnici
in podobno« (Žumer, 2005, str. 55). Za vsakega knjižničarja je lažje, če je informacijska potreba že izoblikovana, ima jasen namen ali pomen, mladi raziskovalec oziroma uporabnik pa si že izdela načrt dela. Največ dela lahko knjižničarju
naloži uporabnik ali mladi raziskovalec, ki se ne znajde oziroma ne ve, kako naj
knjižničarju pove, kaj potrebuje.
Raziskovanje in poizvedovanje po informacijah sta v tesni medsebojni povezavi. Z razvojem informacijske tehnologije, večjo informacijsko pismenostjo ter
kompleksnejšim izobraževalnim sistemom se tudi informacijske potrebe in želje
uporabnikov povečujejo. »Razvoj informacijske tehnologije vpliva na novo organizacijo dela v knjižnici. Zmogljivejši računalniki ponujajo možnost kakovostnih storitev v knjižnici, knjižničarji pri svojem delu lahko sproščajo kreativnost in inovativnost v skladu z zadovoljevanjem informacijskih potreb svojih uporabnikov« (Kavčič-Čolić, 1999, str. 7). Uporaba računalnika in moderne
tehnike pomaga izbranemu uporabniku hitro zadovoljiti informacijske potrebe
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(pomoč interneta, elektronskih virov, enciklopedij in slovarjev). Knjižničar si
prizadeva, da bi uporabnikove informacijske potrebe zadovoljil že prvič, ob
prvem obisku vsakega uporabnika, tudi mladega raziskovalca. Če prvič ustrezno
ne zadovoljimo informacijskih potreb uporabnika, obstaja majhna verjetnost,
da bo ista oseba sploh še prišla v našo knjižnico. »Zato knjižničar kot informacijski posrednik pomaga pri zadovoljevanju informacijskih potreb in sodeluje
pri razvoju informacijske pismenosti.« (Bon, 2000, str. 151) Knjižničar mora slediti novostim na knjižnem trgu, na področju strokovne literature ter mora kot
mentor poznati navodila in pravila za izdelavo raziskovalne naloge, novosti na
svojem strokovnem področju in drugo.

3

Mladi raziskovalec oblikuje delovni načrt

»Vsak posameznik naj bi že na začetku razumel, kakšen je namen in pomen
določenega raziskovalnega projekta« (Šauperl, 2005, str. 13). Bistvenega pomena so predvsem vložen trud, čas, ki je na razpolago, in seveda tudi finančni vložek.
Pomembno je oceniti še obseg raziskovalnega dela. Načeloma se raziskovalnega
projekta že precej lažje lotijo študenti, ki v teku študija dobijo potrebna znanja in
sposobnosti za raziskovalno aktivnost (Šauperl, 2005). Vsak mladi raziskovalec, ki namerava izdelati raziskovalno nalogo, se pogosto sprašuje, kako naj se
nekega zastavljenega problema loti. Če je le malenkost radoveden ali želi odkriti
nekaj zanimivega, bo v svojem okolju hitro našel številna vprašanja, ki potrebujejo svoj odgovor. Jasno si mora oblikovati tudi svoj cilj (kako bo nek problem
lahko rešil ali realiziral). Da bi bil cilj dosežen, si mora mladi raziskovalec oblikovati svoj delovni načrt. Delovni načrt je lahko za mladega raziskovalca temeljnega
pomena, saj mu časovno olajša izdelavo raziskovalne naloge. Da bi raziskovalna naloga bila realizirana, se mora mladi raziskovalec konkretno osredotočiti z
glavno problematiko dela in to v čim krajšem času. Lahko si predstavlja, da se
bodo pri delu pojavili razni problemi, predvsem pomanjkanje časa.
Mladi raziskovalec v uvodu delovnega načrta krajše predstavi problem, s katerim se bo ukvarjal v svoji raziskovalni nalogi. Raziskovalni problem mu podrobneje predstavi tudi mentor in ga ob tem dodatno navduši za raziskovanje tega
problema. Lahko ga dobi s prebiranjem literature. Osnova za raziskovanje pa je
lahko kakšen razpis z raziskovalnimi temami. Določen raziskovalni problem je
lahko mentorjeva oziroma posameznikova ideja. »Potrebno je biti pozoren na
obseg raziskovalnega problema, ta mora biti v razumnih mejah. Potrebno je poznati okoliščine raziskovalnega problema.« (Šauperl, 2005)
Mladi raziskovalec nato predstavi svoje motive, cilje, hipoteze oziroma predpostavke ter osrednje metode dela ter si sestavi okvirno kazalo. Vsekakor je
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potrebno, da na začetku svojega dela pregleda razpoložljivo literaturo in vire, ki
obstajajo o izbrani tematiki in so tudi že bili objavljeni. Ugotoviti mora, do kakšne mere je bil izbrani problem že raziskan. Zelo pomembno je, da mladi raziskovalec zna poiskati raznovrstno literaturo: monografije, članke, brošure, zvočne
posnetke, poročila in podobno. Zato bi morali knjižničarji in profesorji v osnovnih
ter srednjih šolah učence oziroma dijake intenzivneje učiti iskanja literature po
Virtualni knjižnici Slovenije (COBISS/OPAC).
V nadaljevanju opredeli in pojasni izbor raziskovalnih metod ter prikaže potek
dela. Mladi raziskovalci se pri tovrstnih projektih učijo uporabljati posamezne
raziskovalne metode. Največkrat je uporabljena tako imenovana »anketna metoda (spraševalna metoda – anketa, intervju, test)«. (Ambrožič, 2005)
Mladi raziskovalec v delovnem načrtu tudi predstavi rezultate, ki jih je našel pri
pregledu literature in virov ter jih komentira. V zaključku povzame vse predstavitve raziskovalnega problema, motive, cilje, hipoteze, predstavi izvedbo dela
ter okvirne rezultate. Podati mora čim več lastnih idej, lastnih zamisli ter predstaviti vizije prihodnjega dela. K delovnemu načrtu lahko doda še priloge, ki bodo
vključene v raziskovalno nalogo.

4

Mladi raziskovalec in raziskovalna naloga

Raziskovalni projekt je lahko seminarska naloga, diplomsko ali magistrsko delo.
(Šauperl, 2005) Sem lahko uvrstimo tudi raziskovalno nalogo. »Raziskovalne
naloge se že vrsto let uspešno izdelujejo in javno predstavljajo. Kljub temu pa
nikjer ni možno zaslediti natančne definicije, kaj je raziskovalna naloga in kakšen je njen glavni namen.« (Perko, 2000)
Ko se mladi raziskovalec odloči za izdelavo raziskovalne naloge, si izbere svojega mentorja, temo ter izdela delovni načrt, se lahko aktivno loti izdelave raziskovalne naloge.
Med mentorjem in mladim raziskovalcem je potreben temeljit posvet že pri izboru teme, pri oblikovanju delovnega načrta, zelo pomembno pa je, da se temeljito
pogovorita tudi o prihodnjem delu. Od mladih raziskovalcev je potrebno s strani
mentorja pričakovati resno in zavzeto delo, kajti le takrat je lahko naloga v
določenem časovnem obdobju dokončana. Pomembno pa je tudi, da mentor
pokaže resnost, zavzetost in se drži dogovorov z mladim raziskovalcem.
Mladi raziskovalec v nadaljevanju uporabi okvirno kazalo s poglavji, ki ga je
oblikoval že pri delovnem načrtu. Določena poglavja v kazalu bo med delom
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verjetno še večkrat preoblikoval in spremenil. V uvodu predstavi svoje motive
in cilje raziskovalnega dela ter hipoteze.
Pri teoretičnem delu mladi raziskovalec uporabi vso zbrano literaturo in vire ter
loči bistvene podatke in informacije od nebistvenih. Izbrano tematiko predstavi
na osnovi najdene literature in virov o tem problemu, ki je bila že objavljena.
Pazljiv mora biti pri navajanju oziroma citiranju misli, ki niso njegove lastne.
Mlademu raziskovalcu je na začetku vselej potrebno pomagati pri navajanju virov med besedilom in na koncu besedila. Pazi naj, da z razpoložljivo literaturo
ne bo zašel v prevelike podrobnosti.
V eksperimentalnem delu mladi raziskovalec analizira dobljene podatke, ki jih
je dobil pri izvajanju metode spraševanja (anketa ali intervju).
Že pri oblikovanju vprašanj na anketnem vprašalniku ali pa pri oblikovanju
vprašanj za intervju, mora biti mladi raziskovalec zelo pozoren, mentor pa mu
naj pomaga. Vprašanja morajo biti smiselno oblikovana, jasna in razumljiva.
Mladi raziskovalec ne sme ponuditi preveč možnih odgovorov, saj tako anketiranec ne more jasno opredeliti svojih stališč ali jasnega mnenja. Vprašanja pa ne
smejo biti preveč splošna.
Pri obdelavi dobljenih podatkov mora mladi raziskovalec uporabiti posamezne
statistične metode, da lahko ponazori dobljene rezultate v obliki tabel, grafikonov
in podobno. V raziskovalni nalogi mora pod vsako tabelo oziroma pod grafikonom
napisati komentar, kjer analizira in razloži dobljene rezultate. Zelo pomembno
je, da ne pozabi potrditi ali ovreči zastavljenih hipotez in ciljev. Na to ga mora
mentor večkrat opozoriti.
Pri analizi grafikonov ali intervjujev ter pisanju komentarjev je potrebno vložiti
veliko truda in energije. To je eden od najtežjih postopkov pri raziskovalni nalogi za mladega raziskovalca, ki se tega šele uči.
V zaključku mladi raziskovalec strne in povzame glavna dejstva in spoznanja, ki
jih je odkril med delom. Še posebno pomembno je, da ponovno potrdi ali ovrže
zastavljene predpostavke in cilje. Poda naj čim več lastnih idej in vizij za prihodnost izbrane tematike.
Izjemnega pomena je, da je raziskovalčevo delo oziroma besedilo raziskovalne
naloge tudi oblikovno urejeno ter jezikovno pravilno. Jezikovno pravilnost mora
pregledati oziroma lektorirati profesor slovenskega jezika.
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5

Zaključek

Vsak mladi raziskovalec potrebuje veliko volje in energije, da uspešno konča
raziskovalno nalogo, zato jih je potrebno vselej motivirati, vzpodbujati in tudi
nagrajevati. Podobno velja za mentorje in somentorje. Najpomembnejša je lastna
angažiranost mladega raziskovalca, izjemno pomembno pa je tudi medsebojno
usklajevanje mladega raziskovalca z mentorjem, somentorjem oziroma
knjižničarjem.
Če pri mladih raziskovalcih ni lastne motivacije, zagnanosti, pozitivnega odnosa do dela in soljudi ter pozitivne samopodobe, potem bo mlademu človeku težje
uspelo končati raziskovalno nalogo. Da je zastavljena raziskovalna naloga
dokončana, je potrebno tudi veliko usmerjanja mladega raziskovalca s strani
mentorja in tudi knjižničarja ter ustrezne koordinacije dela med vsemi. Pri raziskovanju morajo imeti raziskovalec, mentor in knjižničar dobre kognitivne sposobnosti. Na podlagi teh ter učinkovite koordinacije lahko mladi raziskovalec uspešno izdela raziskovalno nalogo.
Kljub temu, da se precej mladih ter njihovih mentorjev navdušuje za raziskovalno dejavnost v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, je tudi precej
takšnih, ki se v raziskovalno dejavnost nočejo vključiti. Razlogov zato je seveda
več, a naj izpostavimo le najbolj očitne, ki jih lahko zasledimo v prebrani literaturi, iz lastnih izkušenj ter iz pogovorov z mladimi raziskovalci in mentorji.
»Osrednji vzroki so: nemotiviranost med mladimi (učenci in dijaki), profesorji
ter knjižničarji, slaba opremljenost nekaterih šol in knjižnic, neustrezno financiranje raziskovalne dejavnosti, pomanjkljiva strokovna usposobljenost, neustrezno nagrajevanje mentorjev, pomanjkanje izobraževanj za mentorje, nepoznavanje dela z računalnikom, nepoznavanje načina razmišljanja mladih, slabo poznavanje naslovov domačih in tujih revij, slabo znanje kakšnega tujega jezika in
podobno.« (Perko, 2000)
V prihodnje bi se morale v raziskovalno dejavnost pogosteje vključevati tudi
knjižnice. Te bi raziskovalno delo mladih lahko obogatile s pripravami predstavitev raziskovalnih nalog, razstav o raziskovalni dejavnosti in doseženih uspehih, raziskovalne naloge pa naj bodo dostopne vsem obiskovalcem knjižnice.
Knjižnice bi morale še dodatno poskrbeti za promocijo raziskovalnega dela na
šolah. Seveda so s tem povezani številni dejavniki, od finančnih težav, do organizacije dela, premajhnega zanimanja in podobno.
Mladi raziskovalci bi lahko pod mentorstvom knjižničarjev vse pogosteje raziskovali tudi teme, ki so povezane s knjižničarsko dejavnostjo. Bilo bi zelo primerno, da bi se v raziskovalno delo v prihodnje vključevalo vse več učiteljev in
knjižničarjev, zato bi bilo potrebno organizirati še več izobraževanj za mentorje
in knjižničarje o raziskovalni dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah.
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Večina mladih raziskovalcev, mentorjev in tudi knjižničarjev se velikokrat vpraša, če bo izdelana raziskovalna naloga privlačna, zanimiva, ali jo bo kdo sploh
prebral in uporabil. Ob vlogi knjižničarja se pogosto postavljajo različna vprašanja, če je bila posredovana literatura uspešna in dovolj izčrpna za obiskovalca
oziroma mladega raziskovalca. Če je povratna informacija kvalitetna in dobronamerna, je to velika vzpodbuda za knjižničarjevo delo. Tudi ob vlogi mentorstva
se večkrat porajajo različna vprašanja, predvsem o pristopu do raziskovalnega
problema, pravilni usmeritvi mladega raziskovalca ter o predlogih za uporabo
literature. Resno in zavzeto delo mladega raziskovalca prinese uspeh, ki ga mladi raziskovalec sam ali skupina mladih raziskovalcev dosežejo na posameznem
tekmovanju. To je predvsem za mentorja in knjižničarja hkrati velika vzpodbuda
in motivacija za raziskovalno delo v prihodnosti.
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