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Izvleček
Splošne knjižnice naj bi svojim uporabnikom zagotavljale širok izbor leposlovnega
gradiva vseh zahtevnostnih stopenj. Pri tem se samo po sebi zastavlja vprašanje, ali bi
bilo mogoče zahtevnost in kakovost vzpostaviti tudi kot kriterij sistematičnega razvrščanja leposlovja. Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, je potrebno določiti, kakšno je sploh razmerje med kakovostjo in zahtevnostjo ter v kolikšni meri je mogoče
leposlovje po takšnih kriterijih objektivno ovrednotiti. Morebitno vpeljavo takšnih
kriterijev razvrščanja leposlovja pa bi bilo potrebno osvetliti tudi z vidika knjižničnega
managementa.
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Abstract
Public libraries are supposed to provide a wide range of literary materials of all difficulty levels to their users. Here we encounter a dilemma whether it is possible to establish difficulty and quality also as a criterion of systematic classification of literature.
In order to get and answer to that dilemma, it is necessary to define the relation between quality and difficulty, as well as the level of possible objective evaluation of literature in accordance with such criteria. Any eventual introduction of such literature
classification criteria should be also discussed from the point of view of library management.
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1

Uvod

Najbrž ni nobenega dvoma, da so splošne knjižnice uporabnikom dolžne zagotavljati dostop do čim bolj kakovostnega leposlovnega gradiva vseh zahtevnostnih stopenj, vendar vprašanje zares ustrezne izbire takšnega gradiva, načina
njegovega razvrščanja ter subjektov, ki naj sprejemajo merodajne rešitve, ni
povsem enostavno.
Za področje Slovenije na najsplošnejši, pravnoformalni ravni dolžnosti knjižnic
(med drugim tudi splošnih knjižnic) opredeljuje zakonodaja. V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (2002), ki sicer knjižnic posebej ne izpostavlja, je v 8. členu izražena potreba po zagotavljanju in dostopnosti javnih kulturnih
dobrin. V Zakonu o knjižničarstvu (2001) so zahteve opredeljene bolj natančno:
2. člen zakona govori o posredovanju knjižničnega gradiva uporabnikom, v 27.
členu pa se poudarja zahteva po zagotavljanju povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij v osrednjih območnih splošnih knjižnicah.
V skladu z 11. členom zakona morajo knjižnice upoštevati tudi standarde in strokovna priporočila, ki se nanašajo na organiziranost in delovanje knjižnične javne
službe in ki jih sprejme Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.
Po Normativih in standardih za splošnoizobraževalne knjižnice (Poročevalec kulturne
skupnosti, 1987, str. 71) je splošna knjižnica kulturni center družbene skupnosti,
ki združuje občane s podobnimi interesi; predvsem pa omogoča odraslim, mladini
in otrokom, da se prek najrazličnejšega knjižničnega gradiva in drugih oblik zapisov ter knjižničarske dejavnosti seznanjajo z dosežki preteklega in sedanjega
človekovega znanja in kulture. V normativih in standardih sicer ni govora o
leposlovju ter kakovosti in zahtevnosti leposlovja, vendar lahko predpostavljamo, da k dosežkom preteklega in sedanjega človekovega znanja in kulture med
drugim sodi tudi čimbolj kakovostna bera leposlovja vseh zahtevnostnih stopenj. Tudi Unescov Manifest o splošnih knjižnicah (1994) ne govori neposredno o
kakovosti leposlovja, temveč se na načelni ravni izpostavljajo zahteve, ki gotovo
zadevajo tudi to področje:
- dostop do informacij znanja in kulture z vsemi vrstami medijev;
- zadovoljitev potreb uporabnikov z ustreznim gradivom, vključujoč ustrezno
tehnologijo;
- univerzalna dostopnost gradiva in informacij;
- posebne oblike dela za motiviranje branja in razvoj bralnih sposobnosti.
Ob vsem tem bi kazalo opozoriti še na Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995),
ki v nekaterih členih vsaj posredno opredeljuje načela, ki jih ob vprašanju kriterijev kakovosti in zahtevnosti leposlovja v splošnih knjižnicah nikakor ne smemo
prezreti:
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-

-

Knjižničar skladno s cilji in možnostmi svoje ustanove uporabnikom zagotavlja najvišjo možno kakovost storitev ter povečuje njihovo dostopnost,
učinkovitost in raznovrstnost. (5. člen)
Knjižničar se zavzema za prost pretok gradiv in informacij, vendar ne odgovarja za posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe. (8. člen)
Knjižničar nasprotuje vsem poskusom uvajanja cenzure in drugih strokovno
neutemeljenih omejitev pri pridobivanju in posredovanju informacij. (9. člen)

Iz povedanega je razvidno vsaj dvoje: splošne knjižnice si morajo prizadevati,
da svojim uporabnikom ponudijo kakovostne storitve, in del tega je prav gotovo
tudi ponudba kakovostnega knjižničnega, med drugim tudi leposlovnega gradiva. Tudi S. Novljan (1993, str. 43) poudarja, “da je za vsako knjižnico, tudi
splošnoizobraževalno, pridobivanje knjižničnega gradiva temeljna naloga, v kateri
se jasno odraža funkcija knjižnice in njena kvaliteta”. Hkrati s tem morajo
knjižnice omogočati čim širšo dostopnost raznovrstnega gradiva, pri čemer izvedba cenzure nad manj kakovostnim leposlovjem ni sprejemljiv način promocije kakovostnega leposlovja. Temeljna dilema pri tem je, katero in kakšno
leposlovje je kakovostno, na podlagi katerih in kakšnih kriterijev naj ga razločimo od manj kakovostnega ali nekakovostnega leposlovja in kdo naj o tem odloča.
Potrebno in pomembno pa je tudi opredeliti, kakšno je razmerje med kakovostjo
in zahtevnostjo ter ovrednotiti pomen in vlogo obeh potencialnih kriterijev sistematičnega razvrščanja leposlovja za odrasle v splošnih knjižnicah.

2

Razmerje med kakovostjo in zahtevnostjo
leposlovja

V primeru razvrščanja po kriterijih kakovosti in zahtevnosti na področju otroškega in mladinskega leposlovja se zdi razmerje med kakovostjo in zahtevnostjo
razmeroma neproblematično, saj je jasno, da je potrebno stopnjo zahtevnosti
tovrstnega leposlovja prilagajati starostnim skupinam mladih bralcev1. Tako je
samo po sebi razumljivo, da bi lahko otroško in mladinsko leposlovje po kriteriju kakovosti razvrščali tudi znotraj različnih stopenj zahtevnosti. Pri leposlovju,
ki je namenjeno odraslim bralcem, pa je situacija nekoliko drugačna. Res je sicer, da se tudi pri tej kategoriji uporabnikov pojavljajo različni tipi bralcev, v
ožjem področju psihologije bralcev pa je bilo izdelanih tudi kar nekaj tipologij
odraslih bralcev leposlovja, vendar v primeru leposlovja za odrasle vprašanja

1

To seveda ne pomeni, da ne bi mogli zahtevnosti diferencirati tudi znotraj posameznih starostnih
skupin.
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razmerja med kakovostjo in zahtevnostjo ne kaže obravnavati zgolj z vidika recepcije in tipologij bralcev. Za razjasnitev tega, vse prej kot enostavnega razmerja,
je nujno izhajati tudi iz drugačnih metodoloških paradigem, pri čemer je treba upoštevati tako “moment produkcije konkretnega literarnega dela ter okoliščine njegovega nastanka kot tudi avtonomni pomen in sestavljenost dela” (Virk, 1999, str. 8). S
tega vidika se z vso resnostjo zastavlja naslednje vprašanje: Sta pojma kakovosti in
zahtevnosti leposlovja za odrasle pravzaprav oznaki ene in iste lastnosti tovrstnega
leposlovja ali pa lahko kakovost podobno kot v primeru otroškega in mladinskega
leposlovja diferenciramo znotraj različnih zahtevnostnih stopenj?
Da bi lahko ustrezno odgovorili na to vprašanje, je pravzaprav potrebno spregovoriti nekaj besed o samem predmetu, ki ga v luči kriterijev kakovosti in zahtevnosti obravnavamo. Kaj je torej leposlovno gradivo, ki ga splošne knjižnice
namenjajo odraslim bralcem? Možnih odgovorov na to vprašanje je seveda več.
Gradivo bi lahko opredeljevali po kriterijih literarnega vrstno zvrstnega razvrščanja (drame, poezija, romani, kriminalke itn.), lahko bi izpostavili delitev na
skupine po nacionalnojezikovni pripadnosti avtorjev (jezik izvirnega dela) ali
po jezikih, v katerih so dela napisana (izvirniki in prevodi) ipd. A ker nam pri
tem ne gre za naštevanje takšnih in drugačnih vrst, zvrsti in tipov leposlovnega
gradiva, ki ga splošne knjižnice ponujajo, temveč skušamo oblikovati natančno
definicijo predmeta naše obravnave, je potrebno vprašanje zastaviti na splošnejši ravni: kaj je leposlovje? V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je leposlovje
definirano kot ‘umetniška literatura’ (1994, str. 484). Iz te definicije lahko
izpeljemo sklep, da je bistvena lastnost, po kateri se leposlovje razlikuje od literature v širšem smislu (poleg umetniške sodi v širši sklop pojma literatura tudi
znanstvena, filozofska, zgodovinska in nasploh neumetniška literatura, kamor
sodijo tudi tako imenovane polliterarne zvrsti kot so eseji, spomini ipd.), pravzaprav umetniškost. Ali kot bistvo besedne umetnine opredeljuje Janko Kos: “…
bistvo besedne umetnosti sámo na sebi ni estetsko. Zato mu bolj kot pojem lepota ustreza pojem umetniškosti …” (Kos, 1983, str. 41). Kos v istem delu umetniškost obravnava ne le kot bistvo, ampak kot posebno, absolutno vrednoto
umetniške literature: “Vrednost takšne umetnine namreč ne more biti zgolj vsota
posameznih delnih vrednot – spoznavnih, etičnih in estetskih – ampak mora vse
te relativne vrednote vključevati v eno samo vrednostno strukturo , ki pripada
delu kot celoti, vendar ni niti spoznavna, pa tudi ne etična ali estetska. Primerno
ime zanjo je umetniškost, ker se nanaša na vrednost temeljne literarno-umetniške strukture, ki po dognanjih literarne fenomenologije obstaja v literarni umetnini kot njeno posebno umetniško bistvo”. (Kos, 1983, str. 195)
Ker pa v splošnih knjižnicah pod pojmom leposlovje najbrž ne razumemo le
umetniške pač pa tudi trivialno literaturo2 (znaten del knjižničnih leposlovnih
2

V leksikonu Literatura (1987) se pod geslom leposlovje navaja sinonimni izraz beletristika, ta pa
naj bi zajemal tako umetniško kot trivialno literaturo.
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fondov zapolnjuje prav trivialna literatura), bi lahko vprašanje diferenciacije
leposlovja v splošnih knjižnicah po kriteriju kakovosti zastavili prav na ravni
razmerja med umetniško in trivialno literaturo. Tako bi leposlovje, ki mu priznavamo status umetniškosti, lahko verjetno brez večjih zadržkov ocenili kot kakovostno, trivialna literatura pa je po tej logiki manj kakovostna oziroma nekakovostna. Najbrž bi iz tega lahko potegnili sklep, da bo manj kakovostna, trivialna
literatura tudi manj zahtevna ali kar nezahtevna, umetniška, bolj kakovostna literatura pa bo po isti logiki zahtevna ali zelo zahtevna. A če se zdi nezahtevnost
nekakovostne (trivialne) literature, ki ji Kos pripisuje “majhen in kratkotrajen
obseg spoznavnih, etičnih in estetskih vrednot” (Kos, 1983, str. 195), nekako
samoumevna, pa je zahtevnost kakovostne (umetniške) literature nekoliko manj
samoumevna, saj lahko v okviru umetniške literature izvajamo ahistorično tipološko diferenciacijo, ki je v precejšnji meri povezana prav z vprašanjem zahtevnosti in delitve na verizem, hermetizem in klasiko (Kos, 1983). Izrazito zahteven tip literature je tako zlasti hermetizem, razmeroma nezahteven verizem, zlato sredino pa predstavlja klasika. Lahko bi torej zaključili, da je nekakovostno (neumetniško) leposlovje praviloma tudi nezahtevno, stopnja zahtevnosti kakovostnega (umetniškega) leposlovja pa je spremenljiva (od manj do zelo zahtevne).

3

Kriterij kakovosti leposlovja v splošnih
knjižnicah

Nobenega dvoma ni, da je vprašanje kakovosti leposlovja v splošnih knjižnicah
problem, ki mu knjižničarji že dolgo posvečajo pozornost. Tako je o tej temi že
leta 1940 pisal Anton Pirjevec:
“Pravilni odnos med knjigami in bralci predpostavlja pri bralcih umsko in duševno pripravljenost za vzgojne in izobraževalne sile, ki jih vsebuje kvalitetna knjiga. Ne gre za to, da
sprejme bralec brez ugovora vse tendence knjige, ampak da se odpre duhovnim in duševnim silam, ki jih izžareva vsaka umetnina, da reagira na umetniško in znanstveno kakovost, da sprejme čim več umskih, duševnih in formalnih vrednot, ki izoblikujejo osebnost
in tvorijo njeno bogastvo.
Iz teh nalog knjige in knjižnic pa sledi, da moramo izločiti iz ljudskih knjižnic vse, kar
otežkoči ali celo nasprotuje zdravemu in pravilnemu odnosu med bralcem in knjigo. V
prvi vrsti bomo izločili izrazito plažo kakršne koli vrste.
Kako pa je z manjvredno književnostjo, to je ona književnost, za katero ne velja umetniško merilo, a se vendar vsebinsko in formalno loči od plaže in ima med vsemi plastmi ali
posameznimi starostnimi skupinami navdušene bralce? Na to vprašanje odgovarjajo teoretiki in skušeni praktiki ljudskoknjižničarskega dela različno.
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Strogi zagovorniki izobraževalnih in vzgojnih ciljev ljudskih knjižnic hočejo izločiti tudi
vso manjvredno književnost. Brez dvoma je to stališče tudi upravičeno. Zlagana sentimentalnost, izkrivljena slika življenja in neresnična solzava čustvenost nimajo v sebi
tvornih sil in ne morejo služiti izobrazbi in vzgoji ljudskih množic v najširšem in najvišjem smislu. Za nje je treba res kvalitetne umetniške in znanstvene književnosti. A koliko
takih del, ki bi odgovarjala najvišjim zahtevam, imamo mi, koliko drugi narodi? Kdo bi
mogel pri najstrožji izbiri objektivno in nezmotljivo soditi, kaj spada v ljudsko knjižnico,
kaj vanjo ne spada? Iz literarne zgodovine vemo, kolikokrat so poznejši rodovi popolnoma
odklonili sodbo starejših rodov, bodisi, da so dela , ki jih je starejši rod hvalil, odklonili, ali
da so šele izkopali pomembne spise, ki jih v preteklosti ni nihče upošteval. Že iz navedenega sledi, da mora biti ljudski knjižničar zelo previden pri presoji sodobne književnosti, da
iz tehtnih vzrokov ne bo odklonil knjige, da se pa tudi ne bo dal varati od spretne reklame
založnikov, ki napihuje pomen senzacijske enodnevnice. “ (Pirjevec, 1940, str. 58-59)
Zanimivo je, da ne glede na časovno oddaljenost okoliščin, iz katerih izvira Pirjevčevo razmišljanje, problematika, o kateri piše, tudi v današnjem času ohranja
aktualnost in tehtnost. Gre seveda za temeljno dilemo razmejevanja trivialnega
(manj kakovostnega) in umetniškega (bolj kakovostnega) leposlovja, pri čemer
se očitno izpostavlja tudi problem subjektov presoje. Kdo je tisti, ki naj sprejema merodajne odločitve o kakovosti in umetniškosti leposlovja? Kako naj ob
spoznanju, da je celo literarna zgodovina nezanesljiv instrument kanonizacije
leposlovja, knjižničarji vrednotijo sodobno literarno produkcijo? Pirjevec priporoča previdnost – nasvet, ki bi ga veljalo upoštevati tudi danes.
Ko govorimo o kakovosti knjižničnega gradiva, se kdaj pa kdaj zgodi, da jo prej
in raje povezujemo s tako imenovano strokovno literaturo kot pa z leposlovjem.
Pri tem se ustvarja vtis, da ima v očeh ljudi leposlovje zaradi svoje posebne fikcijske naravnanosti v odnosu do strokovne literature nekakšen manjvreden status. Ali kot o tem v delu “Ljudske knjižnice” iz leta 1961 razmišlja Mara Šlajpah:
“Bralci običajno zahtevajo ali leposlovne knjige in pri tem mislijo na odpočitek
in kulturno zabavo, ali pa poučne in strokovne knjige, in pri tem mislijo na
izobraževanje in vzgojo. Vendar ta delitev ni povsem točna, ker se bralec pri branju
klasikov prav tako vzgaja v humanem mišljenju in odnosu do soljudi kot pri
preučevanju naprednih socioloških, filozofskih in zgodovinskih del. Pri izboru
je vsekakor odločilna izobrazba in razgledanost bralca. Ker pa mora ljudska
knjižnica upoštevati potrebe in razgledanost vseh bralcev, ne sme imeti enostranskega izbora del, ampak čim bolj raznovrsten izbor. To je poleg tega, da je odprta
vsem državljanom brez izjeme, njena druga značilnost.” (Šlajpah, 1961, str. 1112)
Najbrž ni dvoma, da je za razrešitev problema razmejitve med kakovostnim in
nekakovostnim leposlovjem eden ključnih elementov prav vprašanje razmerja
med trivialnim in umetniškim vidikom, ki ju na bolj ali manj posreden način
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izpostavljata tudi citirana avtorja (Pirjevec, Šlajpah). Trivialne, manj kakovostne
literature knjižnice zaradi velikega povpraševanja po tovrstnem gradivu seveda
ne morejo kar preprosto odpisati ali pa se pri nabavi odločati zgolj za umetniška
besedila, žal pa je tudi možnost izpeljave učinkovite in sistematične ločitve obeh
vrst gradiva precej vprašljiva. Kolikor mi je znano, izmed vseh ljubljanskih splošnih knjižnic le ena (pa še ta ne v celoti) razvršča knjige tudi po tovrstnih kriterijih. V omenjenem primeru gre za formiranje skupin slovenskih klasikov in svetovne trivialne književnosti, pri čemer so med slovenske klasike uvrščeni le
avtorji, ki sodijo v čas pred drugo svetovno vojno. Kaj pa slovenska umetniška
literatura druge polovice 20. stoletja?
Zadeva, kot rečeno, seveda ni preprosta. Merodajno, objektivno in sistematično
razmejevanje med trivialnim ter umetniškim leposlovjem ni nič manj problematično od tovrstnega razmejevanja po kriteriju kakovosti. Resda se lahko
knjižničarji pri enem in pri drugem tipu razmejevanja vsaj do neke mere oprejo
na literarnozgodovinske preglede, na kritiške in deloma celo na literarnoznanstvene recenzije ter spremne študije, a to potrebam knjižnic ne po kvantiteti ne
po kvaliteti ne zadošča3. Pokritost je zlasti pri sodobni književnosti premajhna,
različni literarni zgodovinarji pripuščajo na Parnas različne avtorje in velik problem predstavlja relativna nezanesljivost literarnega vrednotenja, kajti “literarna
vrednost je izrazito relativna in se stalno spreminja” (Smith, 1988, str. 11). France
Prešeren, ki naj bi danes veljal za največjega slovenskega pesnika, v času svojega življenja ni bil deležen pozornosti, kakršno bi si zaslužil. Njegovi sodobniki naj bi enako ali celo bolj cenili danes pozabljenega Koseskega. Lahko z zanesljivostjo trdimo, da se čez sto ali dvesto let odnos do Prešerna in slovenskih klasikov ne bo spremenil? Najbrž ne. In če je v historični perspektivi zanesljivost
vrednotenja vsaj malo dvomljiva v primeru vélikih imen literarnega kanona,
koliko manj verodostojno in zanesljivo je potem vrednotenje sodobnih literatov? Nobenega zagotovila ni, da ne bodo prihodnji rodovi našega obdobja ocenjevali na podoben način, kot mi ocenjujemo preteklost, in nihče ne more z gotovostjo napovedovati, kako bodo naši zanamci ocenjevali in vrednotili dela literarnih ustvarjalcev našega časa.
A tudi če minljivost in relativnost literarnih sodb ter ocen nekako odmislimo ter
se prepustimo iluziji nezmotljivosti časa, v katerem živimo, in na podlagi obsto3

Silva Novljan v pogovoru na temo Slovenci in knjige opozarja na nekatere probleme, ki zadevajo
vprašanje kakovosti leposlovja v splošnih knjižnicah: “Včasih slišimo, da imajo knjižnice slabo
zbirko in da kupujejo ‘pogrošno literaturo’ pri tem pa, prvič, nihče ne definira, kaj je dobro in kaj
je slabo, in drugič, treba je vedeti, da mora tudi knjižnica pridobiti bralca in se ne sprašuje samo,
kdo bere in kaj bere, ampak tudi kako in koliko je sploh sposoben brati. Knjižničarji se zavedajo,
da je branje razvojni proces, prizadevajo si razvijati branje na vseh razvojnih stopnjah posameznika
in branje kot temeljno sposobnost tudi razširjati. Tudi zato so ustanovili Bralno društvo Slovenije. Ne zanikam, da je kakovost posameznega knjižničnega gradiva lahko vprašljiva, ampak če je,
potem smo krivi tudi mi, uporabniki knjižnic. Pojdite v knjižnico in zahtevajte dobre knjige!”
(Baumgartner, 1990, str. 429-430)
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ječih literarnozgodovinskih pregledov vendarle povzamemo neke sezname in
sistematike avtorjev ter literarnih epoh, ki jih bomo povezovali z resno, pravo,
visoko ali pa recimo umetniško in s tem kakovostno slovensko ter svetovno literaturo, s tem še vedno ne razrešimo problema nove, tekoče literarne produkcije,
ki je med uporabniki splošnih knjižnic (ne vedno upravičeno)4 praviloma veliko
bolj iskana in zaželena. Kot ugotavlja Rees (1989, str. 397), se večina sodobnega
leposlovja ne prebije skozi številna sita, ki se začnejo z izborom in uspehom
objave pri ugledni založbi, nadaljujejo z novinarskimi predstavitvami, morebitnimi kritiškimi odzivi in daljšimi recenzijami ter končno z literarnovedno
obravnavo, ki delo umesti v literarni kanon. Zato je presojanje o kakovosti in
umetniškosti sicer številnih novosti velikokrat prepuščeno knjižničarjem in v
končni fazi samim uporabnikom.
Če se torej sprašujemo o možnostih razvrščanja leposlovnega gradiva v splošnih knjižnicah na podlagi kriterija kakovosti, bi bil odgovor lahko (zadržano)
pritrdilen le za tisti del leposlovnega gradiva, ki po razpoložljivih literarnozgodovinskih virih bodisi predstavlja del kanona bodisi je jasno, da v kanon ni in ne
more biti vključen. Knjižnice bi verjetno lahko sestavile zbirki umetniške in trivialne literature pri nekoliko starejšem gradivu in tudi pri novostih, kjer je trivialnost (ali pa morda celo umetniškost) očitna na prvi pogled5, izbira ne bi smela
biti preveč zahtevna, toda ostaja neko neoznačeno, sivo polje številnih bolj ali
manj spregledanih leposlovnih del, pri katerih vprašanje njihove umetniškosti
preprosto ni bilo niti zastavljeno, kaj šele definirano. Problem uspešnega razvrščanja leposlovja po kriteriju kakovosti pa se še bolj zaplete v trenutku, ko
poskušamo predmet naše obravnave osvetliti še s perspektive tako imenovane
“tretje metodološke paradigme” (Virk, 1999, str.9) in “se osredotočiti na moment
sprejema oziroma recepcije” (Virk, 1999, str. 9). Kot je namreč za definicijo pomena in bistva leposlovja pomembno izhajati iz samih literarnih del in okoliščin
njihovega nastajanja, tako je ob vprašanju ustreznosti takšnega ali drugačnega
razvrščanja leposlovnega gradiva v knjižnicah skorajda nujno upoštevati tudi
vidik recepcije leposlovja. Ko gre namreč za bralce in branje knjižničnih
leposlovnih del, ki bi jih želeli razvrščati po kriteriju kakovosti, nikakor ne smemo
prezreti dejstva, da uporabniki skoraj v vsakem primeru izhajajo s stališča, da
iščejo »dobro« in ne »slabo« leposlovje. Obstajajo različni tipi odraslih bralcev
(eden od pomembnih faktorjev diferenciacije – a ne edini - je stopnja in vrsta
4

“Novosti ne želijo samo bralci, ki so dobri poznavalci knjižnega trga, ki resnično veliko berejo in
želijo biti ‘na tekočem’, prav tako ne samo bralci določenega žanra, kjer na majhnem trgu, kot je
slovenski, hitro zmanjka naslovov, ampak so med iskalci novosti tudi občasni bralci in slabi poznavalci knjižnega trga. Slednjim nove knjige pomenijo večjo verjetnost za aktualno zanimivo branje, bodisi za sprostitev ali za razjasnitev in razumevanje lastne eksistenčne situacije. Iščejo predvsem romane, ki se dogajajo v sodobnem času in prostoru ali pa ‘razvpite’ naslove, ki jih človek
mora prebrati, če noče slišati ‘Kaj še nisi prebral?! To moraš prebrati!’” (Novljan, 1993, str. 43)

5

Seveda je sodba o umetniškosti ali trivialnosti leposlovja, ki ne temelji na natančnem branju
celotnega besedila (hermenevtični krog), lahko marsikdaj tudi povsem napačna.
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izobrazbe) in pri mnogih kakovost ni razumljena kot umetniškost. Kriterij kakovosti je torej iz tega vidika izrazito, skrajno subjektiven6, in kot tak ne nudi
primerne osnove za razvrščanje.

4

Kriterij zahtevnosti leposlovja v splošnih
knjižnicah

Primerjava med kriterijem zahtevnosti in kakovosti pokaže, da kakovost in zahtevnost tudi pri leposlovju za odrasle ne označujeta ene in iste lastnosti
leposlovnega gradiva (gl. pog. 4.2). Res je sicer, da so zahtevnejša dela večkrat
tudi bolj kakovostna, manj zahtevna pa nasprotno, manj kakovostna, vendar vsem
manj zahtevnim delom nikakor ne moremo kar počez odrekati kakovosti, zahtevnost kot taka pa po drugi strani tudi ne more biti brezpogojni garant kakovosti7.
Zdi pa se, da se v splošnih knjižnicah pri svetovalnem delu kriterija kakovosti in
zahtevnosti lahko tudi zamenjujeta, saj knjižničarji na vedno iste zahteve po “dobri
knjigi” odgovorjajo s ponudbo leposlovnih del, katerih zahtevnostna stopnja se
po njihovi oceni sklada s stopnjo bralne kompetence, ki jo uporabniku pripišejo8. Odgovor na vprašanje, zakaj se kakovost, v primerih, ko uporabnik svoje
iskalne zahteve ne opredeljuje tudi po drugačnih kriterijih, “prevaja” v zahtevnost,
je kot na dlani: zahtevnost je lažje opredeljiva in manj subjektivna kot gola kakovost. Pod pojmom kakovosti si lahko uporabniki v skladu s svojo bralno naravnanostjo (horizont pričakovanja, vrstno-zvrstne preference, izobrazba, bralske
in življenjske izkušnje, estetska merila ipd.) predstavljajo povsem različne stvari,
ki jih ni mogoče ustrezno tipizirati in na tej podlagi klasificirati niti v okvirih
različnih tipologij bralcev, kaj šele literarnovednih tipologij ali knjižničnih klasifikacijskih skupin. In če ugotavljamo, da je opredelitev kakovosti leposlovja
problematična in relativna že z literarnovednega stališča, se (razumljivo) problem, ko postavimo v središče uporabnika in zadovoljevanje njegovih subjektivnih potreb, le še potencira.

6

Tanja Jaklič (2002, str. 5), na primer, ugotavlja: “A navsezadnje obhod po knjižnicah poleg nekaterih naslovov prinaša tudi spoznanje, da je branje res intimna stvar posameznika in je zato svetovanje, kateri naslov naj bere, precej individualna reč.”

7

“Tako ni mogoče trditi, da je izrazito veristična umetnost a priori boljša ali slabša od hermetičnih
del, pa tudi ne narobe, saj je vnaprej očitno, da so vrednote enega ali drugega tipa literature različno razpodeljene in jih ni mogoče vrednotiti po istem kopitu.” (Kos, 1983, str. 197)

8

“V šest knjižnic se odpravim s preprostim (na)vodilom: Rada bi brala dober roman. In kaj dobim?
Vse mogoče, od Victorie Holt do Jančarja. Vse tako rekoč v isto košarico! Knjižničarsko pravilo, da
bralcu, ki je nazadnje užival v branju Victorie Holt, ne priporočajo Dostojevskega in nasprotno –
da vzdržljivejšemu iskalcu besed ne podajajo lahke literature je preprosto …” (Jaklič, 2002, str. 5)

153

Knjižnica 50(2006)1-2, 145-161

Knjižničar je seveda dolžan po svojih najboljših močeh in zmožnostih bralcu
pomagati s koristnim nasvetom, ga vljudno in nevsiljivo tudi usmeriti h kvalitetnejšemu branju, vendar pa, kot rečeno, vidika kakovosti zaradi vseh naštetih
razlogov ne kaže vzpostavljati kot kriterij sistematičnega klasificiranja leposlovja. Treba se bo najbrž sprijazniti z dejstvom, da bo pri iskanju “dobre knjige” še
vedno na prvem mestu knjižničarjevo znanje, poznavanje gradiva, občutek za
bralca in upanje, da si bo knjižničar lahko vzel dovolj časa. Na težavnost
knjižničarjeve vloge pri tem opozarja npr. S. Novljan (1993, str, 43):
“Od tod dalje nastopi trdo knjižnjičarjevo delo – svetovanje, iskanje nadomestila (za novo knjigo, ki je že izposojena), prepričevanje, da je med staro zalogo še
veliko dobrih, branja vrednih del, ob katerih naj bi bralec prav tako užival kot ob
novostih. Težaško delo in ne zmeraj uspešno. Neuspešno pogosto tudi zato, ker
si zanj knjižničar ne more vzeti dovolj časa.”
Pač pa bi si prav s sistematičnim razvrščanjem leposlovja po kriteriju zahtevnosti
knjižnice lahko v precejšnji meri izboljšale pregled nad leposlovnim gradivom,
med katerim bi knjižničar ali bralec, ki bi iskala “kaj dobrega”, tako hitreje in
lažje našla “pravo stvar”. Seveda bi bila tudi izvedba razvrščanja po kriteriju
zahtevnosti vse prej kot enostavna, saj bi se tudi ob takšni razmejitvi pojavljale
dileme glede stopnje zahtevnosti posameznih, konkretnih literarnih del. Toda
primerjava med možnostmi razmejevanja po principu kakovosti na eni ter principu zahtevnosti na drugi strani pokaže, da bi bilo ne glede na morebitne težave
formiranje zahtevnostnih stopenj vendarle izvedljivo, kakovosti pa pravzaprav
ni mogoče smiselno in v klasifikacijskem smislu učinkovito diferencirati.
Leposlovno gradivo za odrasle bi lahko razdelili na tri zahtevnostne stopnje, ki
bi do neke mere, nikakor pa ne v celoti, ustrezale Kosovi ahistorični tipologiji
verizem, hermetizem, klasika (Kos, 1983). Pri tem bi bilo seveda potrebno v sklop
treh zahtevnostnih stopenj vključiti tako umetniško kot trivialno literaturo, s
čimer se izognemo problemu razmejevanja leposlovja na trivialno in umetniško
leposlovje9, ki je nezaželeno iz podobnih razlogov kot že omenjeno razmejevanje po kriteriju kakovosti. V kolikor bi pri vzpostavljanju treh zahtevnostnih sto-

9

V zvezi s tem bi kazalo opozoriti še na nekaj dejstev, zaradi katerih delitev leposlovja na trivialni
in umetniški pol za knjižnice ni najbolj priporočljiva. Tovrstne delitve knjižnice v glavnem tudi
do sedaj niso izvajale in prav nobenega razloga ni, da bi to počele v bodoče. To namreč ni naloga
knjižnic, ampak gre za stvar, ki zadeva literarno aksiologijo in literarno vrednotenje. “Vrednotenje
pa tudi na koncu stoletja, ki je bilo za aksiologijo izjemno plodno, ostaja zapleteno in konfliktno
območje” (Dović, 2000, str 125). Dović predstavi štiri osrednje tokove literarne aksiologije zadnjih
dveh desetletij (utilitarni liberalizem, neomarksizem, empirične usmeritve in imanentizem), mnenja pa se krešejo zlasti ob vprašanju, ali je vrednost literarnih del prisotna v samih literarnih delih,
ali pa jim je zgolj pripeta od zunaj. Iz tega sledi, da v literarni vedi ni enotnega mnenja o dejanskem
pomenu, vlogi in funkciji literarnih kanonov, kar spet pomeni, da je sistematično razmejevanje
umetniške in trivialne literature precej vprašljivo početje.
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penj izhajali iz omenjene tipologije (verizem, hermetizem, klasika), se ne bi mogli
izogniti vprašanju razmerja med njimi in trivialno, najmanj zahtevno literaturo.
Pri tem bi bilo seveda zanimivo zlasti vprašanje odnosa med trivialno literaturo
ter verizmom, ki je v sklopu Kosove tipologije tisti tip literature, ki velja za najmanj zahtevnega. Seveda bi lahko razmejitev na tri zahtevnostne stopnje opredeljevali tudi neodvisno od Kosove tipologije.
Tovrstno razlikovanje leposlovja je v knjižnicah na neformalni ravni pravzaprav
že kar prisotno, ni pa v smislu klasifikacije tudi sistematizirano. Morebitna praktična izvedba in vzpostavitev sistema razvrščanja leposlovja po kriteriju zahtevnosti bi bila za knjižnice precej trd oreh, vendar bi bila ob ustreznih pogojih (kadri,
finance, primerna organizacija) lahko relativno uspešna10, predvidoma pa tudi
dobrodošla tako za knjižničarje kot uporabnike. Oznake (zahtevno, manj zahtevno, zelo zahtevno leposlovje) bi seveda lahko uporabljali zgolj kot gesla, ki bi
torej na ravni deskripcije omogočili iskalnost gradiva po kriteriju zahtevnosti,
lahko pa bi se odločili tudi za kategorizacijo, na podlagi katere bi po kriteriju
zahtevnosti formirali tudi posebne skupine in temu primerno postavitev po policah. Druga možnost se sicer zdi manj verjetna, saj kombinatorično prostorske
omejitve pri tvorjenju skupin ne omogočajo kategorizacije, ki bi lahko vključevala
večje število kriterijev razmejevanja posameznih skupin gradiva.

5

Management in implementacija kriterija
zahtevnosti leposlovja

Splošna naloga managementa v neprofitnih organizacijah je takšna organizacija
dejavnosti, ki bo uporabnikom v okviru določenih sredstev nudila čim višjo
kakovost storitev. Ker management v tem sektorju ni orientiran v doseganje
dobička, je njegov strateški cilj povečati učinkovitost in uspešnost obstoječih
organizacij v smislu racionalnosti poslovanja, dviga kakovosti in obsega storitev
ter motiviranja zaposlenih za kvalitetno delo in stalno izobraževanje.
Management mora v okviru strategije vodenja in razvoja knjižničarske dejavnosti
ugotoviti, ali so izboljšave pri razvrščanju leposlovnega gradiva potrebne, preučiti
10

Že vnaprej je treba seveda računati tudi z možnostjo “napak “ in “neustreznih umestitev” posameznih
literarnih del, saj tudi kriterij zahtevnosti ni in ne more biti povsem objektiven. Tako bi med
katalogizatorji, knjižničarji-informatorji kot tudi med samimi uporabniki lahko ob posameznih
leposlovnih delih prihajalo do različnih mnenj, vendar se zdi, da bi se večino gradiva vendarle
dalo ustrezno opredeliti. Najbrž bi se zlasti ob spornih primerih pojavila tendenca po umeščanju
v srednjo zahtevnostno stopnjo, kar pa navsezadnje niti ne bi bilo tako slabo, ker sredina vedno
predstavlja nekakšen kompromis, ki blaži prehuda in neosnovana odstopanja v eno ali drugo
smer.
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zbrane podatke o trenutnem stanju ter morebitne že obstoječe predloge za odpravo neustreznih rešitev na tem področju. Odločitev managementa o upoštevanju
ali neupoštevanju kriterija zahtevnosti pri razvrščanju leposlovja je izrazito
vezana na argumente knjižničarsko-klasifikacijske in literarnovedne stroke11.
Najprej je potrebno namreč v okviru procesa načrtovanja ugotoviti, ali je takšna
razvrstitev glede na predmet razvrščanja (leposlovno knjižnično gradivo) sploh
smiselna in izvedljiva. Šele če (in ko) je odgovor na to temeljno vprašanje pozitiven, lahko management prižge zeleno luč za morebitno izpeljavo projekta. Pri
tem je nujno opozoriti še na to, da so možnosti uspešnega razvrščanja po kriteriju zahtevnosti odvisne tudi od drugih že obstoječih (ali pa predlaganih novih)
klasifikacijskih kriterijev, saj je kriterij zahtevnosti le eden izmed potencialnih
kriterijev razvrščanja. Upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da je sistem klasifikacije leposlovja vezan na skupna izhodišča (Univerzalna decimalna klasifikacija), ki veljajo za vse knjižnice v slovenskem prostoru, zaradi česar večji posegi
v obstoječ sistem ne morejo biti izpeljani zgolj v okvirih posamezne ali
posameznih knjižnic.
Uvedbo novega klasifikacijskega kriterija v splošnih knjižnicah bi bilo z vidika
knjižničnega managementa (neprofitni management) mogoče primerjati z uvajanjem novega izdelka, storitve ali inovacije v profitnih organizacijah. In če je pri
slednjih ključni motiv ustvarjanje dobička (in zniževanje stroškov), je v primeru
knjižničnega, neprofitnega managementa v ospredju zadovoljevanje potreb uporabnika12. Manager v knjižnici mora, še preden se sprememba začne uvajati, odgovoriti vsaj na nekaj vprašanj.
1. Ali predstavlja predlagana sprememba ustrezen kvalitativen preskok13 glede
na obstoječe stanje?
2. Kaj bo knjižnica s takšno spremembo pridobila v smislu uresničevanja namena, vloge in poslanstva14 v konkretnem času in okolju svojega delovanja?
3. Katere in kakšne potrebe bi uvedba spremembe zadovoljila?
4. Do kakšne mere se zadovoljitev teh potreb sklada s poslanstvom knjižnice?

11

“Temeljna zadolžitev managementa je namreč opredeljevanje strategije in skrb za njeno uresničevanje. Zavoljo tega pri sprejemanju strokovnih odločitev v zvezi z novim izdelkom oz. storitvijo sodeluje bolj v ozadju, kot nekakšen spiritus agens. Pri sprejemanju poslovnopolitičnih odločitev pa
mora biti management v prvih bojnih vrstah in prevzeti mora tudi polno odgovornost zanje, ne
glede na to, da v procesu odločanja sodelujejo tudi številni strokovni delavci.” (Operativni management, 1998, str. 120)

12

“Uspešnost (neprofitne) organizacije se torej ne meri s količino storitev, ampak s stopnjo zadovoljitve potreb, ki jih ima uporabnik.” (Management, 1994, str. 957)

13

“Vzdrževanje ravnovesja med uvajanjem novega in ohranjanjem starega je ena najbolj delikatnih veščin managementa.” (Management, 1994, str. 958)

14

“Prva in najpomembnejša značilnost vloge managerja v kvazitržnem okolju je, da opredeli misijo
oziroma poslanstvo svoje organizacije.” (Management, 1994, str. 958)

156

Pogorelec, A. Opredelitev kriterijev kakovosti in zahtevnosti leposlovja

Da bi lahko ustrezno odgovorili na našteta vprašanja, je potrebno najprej izvesti
evalvacijo 15 učinkovitosti sedanjega modela klasifikacije knjižničnega
leposlovnega gradiva in ugotoviti, do kakšne mere se s tem modelom v trenutnih
razmerah, času in okolju uresničuje poslanstvo knjižnice. Kot rečeno, so naloge
knjižnice (poslanstvo) opredeljene v številnih (že omenjenih) dokumentih, a ker
gre za predlog konkretno definirane spremembe konkretno definiranega področja knjižničnega delovanja in ponudbe splošne knjižnice (klasifikacija knjižničnega
leposlovnega gradiva in zahtevnost kot potencialni klasifikacijski kriterij tega
gradiva), je pri tem potrebno izpostaviti zlasti potrebo po ponudbi kakovostnega
leposlovnega gradiva različnih zahtevnostnih stopenj, ki naj omogoča zadovoljevanje različnih (kulturnoumetniških, izobraževalnih, informativnih in razvedrilnih) potreb uporabnikov.
Dalo bi se reči, da v obstoječem sistemu klasifikacije leposlovja (Univerzalna
decimalna klasifikacija) nekega eksplicitno definiranega modela razmejevanja
leposlovja po kriteriju zahtevnosti ni moč zaslediti. Res je, da se v nekaterih
knjižnicah (npr. v Knjižnici Bežigrad) uporablja razmejitev na tipa družabnega
(82-311.2) in družbenega romana (82-311.4), ki pa – kolikor sploh zadeva vprašanje zahtevnosti - ne terminološko ne vsebinsko ne zadovoljuje kriterijev doslednega in sistematičnega razmejevanja po zahtevnosti. Razmejitev, ki sicer izhaja
iz Univerzalne decimalne klasifikacije, je mišljena le za romaneskno pripovedništvo (ne pa tudi za druge oblike pripovedništva in prav tako ne za poezijo in
dramatiko). V praksi se tako označeni romani opredeljujeo le številčno, ne pa
tudi besedno, kar pomeni, da uporabnikom knjižnic, ki praviloma ne poznajo
pomena UDK simbolov, te oznake ne koristijo. Delitev na družbeni in družabni
roman tudi ni izpeljana na ravni kategorizacije, kar pomeni, da omenjeni oznaki
ne predstavljata osnove za tvorjenje po policah ločenih skupin. Treba je še reči,
da splošne knjižnice še zdaleč ne uporabljajo enotnih oznak, saj se v različnih
knjižnicah na primer oznaka 82-311.2 opredeljuje bodisi kot roman, družabni
roman ali pa družbeni roman. V najnovejšem prevodu (vir: UDC Master Reference File, 1997, prevod: Tatjana Kovač, recenzija Marjan Dolgan) vrstilec 82311.2 označuje “romane nravi in romane iz resničnega življenja”, vrstilec 82-311.4
“pa družbene in pikareskne romane”. V šifrantu sistema COBISS pa se za književno
zvrst poleg drugih, žanrskih oznak, uporabljata izraza “roman” in “družbeni roman.” Vse to kaže na dejstvo, da je uporaba in tolmačenje pomena oznak “družbeni
15

“Evalvacija je v tovrstnih (neprofitnih) organizacijah še posebej pomembna faza managerskega
ciklusa. Organizacijam, ki so sklenile realizirati poslanstvo, niso dovolj poročila o opravljenem
delu, ampak so potrebna vrednotenja pretekle dejavnosti z vidika dolgoročnih ciljev, ki jih vsebuje
poslanstvo. Samo nenehna evalvacija jih lahko varuje pred samozadovoljstvom, ki je najbolj
pogosto vzrok za neuspeh organizacij. Organizacije se bolj pogosto začnejo razkrajati zaradi evforije, ki jo povzročajo prvi uspehi, kakor zaradi prvih težav, s katerimi se srečujejo v realizaciji poslanstva. Evalvacija je prvi korak h kritični distanci managementa do lastnega dela, pa tudi možnost
za odkrivanje ovir ter s tem stalna spodbuda za uvajanje inovacij v organizacijo.” (Management,
1994, str. 958)
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in družabni roman” v slovenskih splošnih knjižnicah neenotna in nedosledna,
vprašanje pa je, do kakšne mere lahko te oznake sploh povezujemo s kriterijem
zahtevnosti.
Že omenjeni primer ene izmed ljubljanskih splošnih knjižnic, ki ločuje skupini
slovenskih klasikov in svetovne trivialne literature, bi seveda lahko povezovali
z razločevanjem po kriteriju zahtevnosti, vendar se zdi, da gre pri tem tudi za
vprašanje kakovosti, pri čemer pa je ne glede na to takšno razmejevanje izrazito
parcialno, saj ne vključuje vsega leposlovnega gradiva, in kot tako seveda tudi ni
in ne more biti sistematično. Še manj sistematično in docela prepuščeno vsakokratni izbiri knjižničarjev pa je sprotno razmejevanje primerkov lažjega branja. Te splošne knjižnice brez oznak, ki bi na samem gradivu določale stopnjo
zahtevnosti, ponujajo na posebnih pultih ali policah, ki so prva postaja bralcev
manj zahtevne literature.
Glede na to, da sistematičnega razmejevanja leposlovja po kriteriju zahtevnosti
v slovenskih splošnih knjižnicah pravzaprav ni, bi iz tega lahko izpeljali sklep,
da bo vsak kvalitetno zastavljen, strokovno argumentiran in z vidika managementa profesionalno izveden model tovrstnega razmejevanja predstavljal kvalitativen preskok glede na obstoječe stanje. Seveda pa je že na samem začetku
potrebno odgovoriti tudi na vprašanje, katere cilje, ki so vezani na poslanstvo
knjižnice, bi s takšnim modelom razmejevanja uresničili. Weingand (Weingand,
1994, str. 41) te cilje opredeljuje kot zadovoljevanje izobraževalnih informativnih
in razvedrilnih potreb različnih uporabnikov. Če bi temu dodali še kulturnoumetniške potrebe, bi prišli do zaključka, da v splošnih knjižnicah prav
leposlovno knjižnično gradivo predstavlja enega izmed pomembnih virov zadovoljevanja tovrstnih (po stopnji zahtevnosti) diferenciranih potreb uporabnikov.
Te diferencirane potrebe lahko knjižnice ustrezno zadovoljujejo s ponudbo po
stopnji zahtevnosti diferencirane zbirke leposlovnega gradiva. Takšna ponudba
pa bi morala temeljiti na strokovno izvedenem modelu sistematično klasificiranega gradiva, ki bi v razmejevanje po kriteriju zahtevnosti vključil vse
leposlovno gradivo vsaj na ravni deskripcije (številčne oznake, deskriptorji), po
potrebi in možnostih pa tudi na ravni kategorizacije (oznake na gradivu, nalepke,
piktogrami, formiranje skupin po policah). S tem je podan tudi odgovor na vprašanje, kako bi se s sistematičnim klasificiranjem leposlovja po kriteriju zahtevnosti uresničevali namen, vloga in poslanstvo knjižnice: z boljšo klasifikacijo bi
se povečala kakovost ponudbe, s tem pa tudi raven zadovoljevanja potreb uporabnikov. Ustrezne besedne in številčne oznake v računalniškem katalogu bi
omogočile iskalnost gradiva po kriteriju zahtevnosti, oznake gradiva ali polic pa
bi olajšale iskanje in orientacijo v samem knjižničnem prostoru. Sistematična
razvrstitev bi olajšala iskanje knjižničarjem in uporabnikom, katerih potrebe po
zahtevni, manj zahtevni in razvedrilni kulturni ponudbi bi bile s tem zadovoljene
na višji ravni. To pa je seveda tudi v skladu s poslanstvom knjižnice.
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Samo izpeljavo postopka uvedbe spremembe naj bi organiziral, vodil in nadziral
knjižnični management, ki bi moral glede na ocene in priporočila knjižnično klasifikacijske in literarnovedne stroke sprejeti odločitve o kadrovskih, strukturno
organizacijskih in finančnih vidikih projekta. Ker uvedba klasifikacijskega kriterija zahtevnosti leposlovja predstavlja količinsko izjemno obsežno in strokovno zelo zahtevno delo, bi bila implementacija zgolj na ravni ene same splošne
knjižnice praktično nemogoča. Potrebno bi bilo povezovanje splošnih knjižnic,
še najbolj učinkovita pa bi lahko bila izpeljava na nacionalni ravni in temu primerna vključitev ustreznih institucij in potencialov. Pri tem pa seveda ne gre zgolj za
problem organizacije, kadrov in financiranja, temveč je poseg v obstoječ (vsaj v
izhodišču enoten) sistem klasificiranja tudi v strokovno-klasifikacijskem smislu takšne narave, da ga je potrebno obravnavati na nacionalni ravni. Tako bi lahko
zaključili, da je potreba po uvedbi spremembe locirana, definirana (in preverjena glede na poslanstvo) na nivoju splošne knjižnice, uspešna implementacija
takšne spremembe pa je zaradi kadrovskih, finančnih, organizacijskih in strokovnih razlogov izvedljiva le na nacionalnem nivoju.

6

Zaključek

Ob vprašanju vsebinske obdelave leposlovnega gradiva za odrasle v splošnih
knjižnicah se razpira vrsta dilem in problemov, kakršnih knjižnična praksa in
teorija, ko gre za druge vrste knjižničnega gradiva, ne poznata. Težava leposlovnih
del je seveda v njihovi relativni vsebinski neopredeljivosti. Obstaja sicer vrsta
kriterijev, na osnovi katerih lahko leposlovna dela kategoriziramo, razvrščamo
in klasificiramo in že kar nekako samo po sebi razumljivo se zdi, da bomo v
knjižnicah vedno in znova naleteli na nekatere tudi v literarni vedi utemeljene
razmejitve ter grupiranja na posamezne literarne vrste (poezija, dramatika,
pripovedništvo) in zvrsti (kriminalni roman, znanstvenofantastični roman itn.).
Večkrat se v knjižnicah odločamo tudi za kategoriziranje, ki izhaja iz kriterijev
jezikovnonacionalne pripadnosti avtorjev (npr. ločevanje slovenske
književnosti), obstajajo pa seveda tudi še drugi in drugačni bolj ali manj uporabljani vidiki razmejevanja leposlovja, pri čemer med manj ali redko uporabljene
kriterije sodita tudi kriterija kakovosti in zahtevnosti.
Knjižnice naj bi v skladu z nalogami, ki jih določajo slovenska zakonodaja,
Unescov manifest o knjižnicah, Normativi in standardi ter Etični kodeks svojim
uporabnikom ponujale kakovostne storitve, kar vključuje tudi omogočanje
dostopa do kakovostnega leposlovja vseh zahtevnostnih stopenj. Kakovostno
leposlovje je v mnogih primerih tudi bolj zahtevno in obratno, vendar pa kakovosti in zahtevnosti v tem smislu ni mogoče izenačevati. Sistematično razvrščanje po kakovosti zaradi relativnosti in subjektivnosti tega kriterija ni najbolj pri-
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poročljivo, zdi pa se, da bi bilo upoštevanje kriterija zahtevnosti pri vsebinski
obdelavi koristno in dobrodošlo. Razvrstitev na tri zahtevnostne stopnje bi
omogočila večjo preglednost leposlovnega gradiva za odrasle, s čimer bi
knjižničarjem, ki bi se lahko oprli na takšno sistematiko, olajšali delo, uporabnikom pa izbiro gradiva. Ker tudi kriterij zahtevnosti ni in ne more biti povsem
objektiven, vključitev takšnega kriterija ne bi potekala brez težav, toda ob ustrezni organizacijski, kadrovski in finančni izvedbi bi vendarle lahko bila relativno uspešna.
Odločitev knjižničnega managementa o upoštevanju ali neupoštevanju kriterija
zahtevnosti pri razvrščanju leposlovja je izrazito vezana na argumente
knjižničarsko klasifikacijske in literarnovedne stroke. Če ni strokovnih ovir, ki
bi izhajale iz same narave leposlovnega knjižničnega gradiva, bi management
lahko prižgal zeleno luč za izvedbo projekta, vendar mora pred tem nujno ugotoviti, kaj knjižnica s takšno spremembo pridobi glede na cilje in poslanstvo, ki ga
ima. V konkretnem primeru gre za izboljšanje kakovosti ponudbe (dodatne informacije v zvezi z leposlovnim gradivom), s čimer se dvigne raven zadovoljevanja potreb uporabnikov. Treba pa je seveda upoštevati tudi dejstvo, da bi bila implementacija takšnega modela strokovno zelo zahtevna in količinsko zelo
obsežna, zaradi česar bi bilo ustrezno strokovno, organizacijsko, kadrovsko in
finančno podporo verjetno mogoče zagotoviti le na nacionalni ravni.

Citirani viri in literatura
1.

Baumgartner, S. (1999). Slovenci in knjiga. Sodobnost, 18 (5-6), 415-434.

2.

Dović, M. (2000). Literarna aksiologija v osemdesetih in devetdesetih …
Primerjalna književnost, 23 (2), 125-139.

3.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. Pridobljeno 3.12. 2001 s spletne strani:
http://www.zbds-zveza.si/kodeks.html

4.

Jaklič, T. (2002, 14. oktober). “Dober” roman ni “dober” za vsakogar. Delo,
Književni listi, str. 5.

5.

Kos, J. (1983). Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS.

6.

Literatura. (1987). Ljubljana: Cankarjeva založba.

7.

Management (1994). Radovljica: Didakta.

8.

Novljan, S. (1993). Imate kaj novega?. Knjiga, (3), 43-44.

9.

Novljan, S. (1994). UNESCOV manifest o splošnih knjižnicah. Knjižničarske
novice, 4 (10-11), 6-7.

160

Pogorelec, A. Opredelitev kriterijev kakovosti in zahtevnosti leposlovja

10. Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice. (1987). Poročevalec
kulturne skupnosti. 6 (28) , 70-78.
11. Operativni management. (1998). Kranj: Moderna organizacija.
12. Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba Sv. Mohorja
v Celju.
13. Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1994). Ljubljana: DZS.
14. Smith, B. H. (1988). Contingencies of value … Cambridge; Massachutes; London:
Harvard University Press.
15. Šlajpah, M. (1961). Ljudske knjižnice. Priročnik za knjižničarje. Ljubljana: DZS.
16. Virk, T. (1999). Moderne metode literarne vede in njihove filozosko teoretske osnove.
Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in
literarno teorijo.
17. Weingand, D.E. (1994). Managing today’s public library. Englewood, Colorado:
Libraries unlimited, inc.
18. Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, 87.
19. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. (2002). Uradni list RS, 001.

Mag. Andrej Pogorelec je zaposlen kot bibliotekar v Knjižnici Bežigrad.
Naslov: Ul. Koroškega bataljona 13, 1231 Ljubljana
Naslov elektonske pošte: andrej.pogorelec@guest.arnes.si

161

