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Izvleček
Splošne knjižnice se soočajo z velikimi spremembami pri načinu razdeljevanja sred
stev, zato se v vedno večji meri posvečajo merjenju njihovega vpliva. Nikakor ni spor
no, da imajo splošne knjižnice velik vpliv na skupnost, v kateri delujejo, vprašanje pa
je, kako je vpliv mogoče izmeriti in raziskati. V pregledu literature o merjenju vpliva
knjižnice na skupnost so predstavljeni terminološki pomisleki, ki izhajajo iz analize ter
se nanašajo na terminološke dileme in nestrinjanja. Predpostavlja se, da bo ISO stan
dard 16439 doprinesel k usklajenemu pristopu merjenja vpliva knjižnice. V prispevku
so predstavljeni avtorji, teoretske usmeritve in metodološki pristopi, ki so v zadnjih
dvajsetih letih zaznamovali to področje. Prav tako se v njem razpravlja o prednostih in
pomanjkljivostih priročnikov in metodologije merjenja vpliva knjižnice.
Ključne besede: splošne knjižnice, merjenje vpliva, skupnost, terminologija vrednotenja,

metodologija raziskovanja

Sažetak
Suočene s velikim promjenama u načinu raspodjele sredstava narodne knjižnice sve se
više okreću mjerenju utjecaja. Neosporno je da narodne knjižnice imaju veliki utjecaj
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na zajednicu u kojoj djeluju ali pitanje je na koji je to način moguće izmjeriti i istraži
ti. U pregledu literature o mjerenju utjecaja knjižnice na zajednicu predstavljene su
terminološke dvojbe proizašle iz analize a koje upućuju na terminološke prijepore i
neslaganja. Pretpostavka je da će ISO standard 16439 pridonijeti usuglašenom pristu
pu mjerenju utjecaja knjižnice. U radu su predstavljeni autori, teorijski pravci i meto
dološki pristupi koji su zadnjih dvadesetak godina obilježili ovo područje. U radu se
raspravlja i o prednostima i nedostacima priručnika i metodologije mjerenja utjecaja
knjižnice.
Ključne riječi: narodne knjižnice, mjerenje utjecaja, zajednica, terminologija vrednova-

nje, metodologija istraživanja

Abstract
Public libraries are facing great changes related to the way in which public financial
resources are allocated. This is the reason why more and more attention is paid to the
measurement of their impact. It is not questionable that they have great influence on
the local community but the question is how to adequately measure and research their
impact. The review and analysis of the literature on the measurement of the social
impact of public libraries raise some terminological questions pointing to terminologi
cal dilemmas and disagreements. The ISO Standard 16439 is supposed to contribute
to a coordinated approach of measuring the public library’s social impact. The article
presents the authors, theoretical guidance and methodological approaches being of
significant importance in the last twenty years. The advantages and disadvantages of
guidelines and of the methodology of impact measurement are discussed, too.
Keywords: public libraries, impact measurement, local community, measurement termi-

nology, methodology

1 Uvod
Splošne knjižnice že imajo, ali pa si vsaj prizadevajo doseči, vzpostavljeno močno
povezavo s skupnostjo tako, da spremljajo njene potrebe in z njo vzdržujejo dia
log. V razvitih okoljih so upoštevane kot pomembne institucije, delujoče v sku
pnosti, ki jih podpira zaradi priznanih vplivov na posamezne člane in skupnost
kot celoto. Ključni pojmi, ki so povezani z vlogo splošne knjižnice, so prost dostop
do informacij, vseživljenjsko učenje, kakovostna raba prostega časa in mreženje.1
Vse navedeno je spodbudila ideja o splošni knjižnici kot prostoru, ki zagotavlja
inkluzivno skupnost in ne skupnosti, ki deli in razdvaja (Kerslake in Kinnel, 1997,
str. 160), ter o njenem specifičnem položaju znotraj medsektorskega povezovanja
kulture, informacijskih tehnologij in izobraževanja (Zlatar Violić, 2010, str. 5).
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Anne Goulding (2010, str. 10), ena najpomembnejših strokovnjakinj s področja
splošnega knjižničarstva, meni, da so na spremembe pri delovanju in položaju
splošnih knjižnic v družbi vplivali politični dejavniki, ekonomija, osnovana na
znanju, pa tudi družbene komponente, kot so socialna izključenost, profesio
nalno okolje, tehnologija, spremembe življenjskih navad ljudi, vodenje knjižnic,
načini, kako se knjižnice zagovarjajo v javnosti in, seveda, financiranje knjižnic.
V literaturi se že vrsto let pojavljajo razprave o vrednostih, ki jih splošne knjižnice
zagotavljajo skupnosti. Avtorji, kot so Aabø (2005, str. 488), Linely in Usherwood
(1998), Debono (2002), Asu in Clendening (2007), so mnenja, da splošna knjiž
nica lahko pripomore k napredku in podpori članov skupnosti na različne na
čine, od krepitve samozaupanja posameznikov, kar je povezano z zmanjšanjem
socialne izolacije, zagotavljanjem prostora knjižnice kot javnega prostora, do
izobraževanja in prispevka h gospodarski rasti s ponudbo inovativnih storitev,
oblikovanjem dejavnosti, ki neposredno učinkujejo na povečanje pismenosti,
bralnih navad in spretnosti, ter vseh drugih informacijskih storitev, ki vplivajo
na izboljšanje kakovosti življenja.
Zato ne preseneča zanimanje strokovnjakov za vrednotenje vpliva splošne knjiž
nice na skupnost, ki se je povečalo v zadnjih dvajsetih letih. Sara Chiessi2 ob
zaključku raziskave o vrednosti splošne knjižnice v Italiji postavlja zanimivo
vprašanje, ki temelji na njenem stališču, da je vpliv knjižnice mogoče povezan z
občutkom za knjižnice in pomenom, ki ga ima knjižnica v zavesti ljudi, torej, kak
šen je cilj in namen knjižnice danes (2011, str. 39). Sprašuje se, kaj splošna knjiž
nica danes pomeni, katere so tiste vrednosti, ki se povezujejo s splošno knjižnico
in kakšna je njena prihodnost.
Osnova za uspešno vrednotenje vpliva knjižnice na skupnost je vsekakor razu
mevanje okolice, v kateri knjižnica deluje, na kar opozarja večina avtorjev, ki
se ukvarjajo s to problematiko. V uvodnem delu te razprave bomo izpostavili
dvoje razmišljanj znanih strokovnjakov, Matarassa in Audunsona. Matarasso
(1998) meni, da je prvi pogoj za trden položaj knjižnice v družbi poznavanje in
razumevanje skupnosti, v kateri deluje, skrb za inovativne storitve in posvečanje
pozornosti strategiji razvoja. Meni, da se zaradi premajhnega zavedanja o po
membnosti knjižnic ter zapoznelih reakcij na spremembe v družbi storitve knjiž
nic spreminjajo prepočasi. Audunson (2005) je kritičen do splošnih knjižnic, ki
svoje delovanje utemeljujejo na postavki o fizičnem prostoru, ki zagotavlja dostop
do informacij in je informacijsko središče, ustrezno za delovanje knjižnic v 60-ih
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in 70-ih letih prejšnjega stoletja. Opozarja, da je o dejavnosti splošne knjižnice
treba govoriti iz perspektive časa, v katerem trenutno živimo.
Prav takšna razmišljanja so spodbudila velik interes za merjenje vpliva knjižnice
na skupnost, ob tem pa so se v zadnjih dvajsetih letih izpostavili posamezni av
torji, teoretske usmeritve in metodološki pristopi, ki zaslužijo, da jih predstavimo.

2 Terminološke dileme
Temeljiti pregled literature s področja vrednotenja delovanja knjižnic kaže na to,
da kljub vrsti znanstvenih člankov, raziskav in projektov terminološki aparat še
vedno ni popolnoma usklajen. Petr Balog (2010) v knjigi Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama celo poglavje posveča terminologiji s področja
merjenja uspešnosti. Avtorica opozarja na »terminološki aparat, okrog katerega
se je (…) konsenz vzpostavil le delno« (Petr Balog, 2010, str. 62), kot primer pa
navaja termine ‘outcome’, ‘impact’, ‘value’ in ‘benefit’, ki se pogosto uporabljajo
kot sinonimi. V literaturi v hrvaškem jeziku se termina ‘outcomes’ in ‘impacts’
prevajata s termini ‘rezultati’, ‘ishodi’ in ‘utjecaji’,3 prevod pa je največkrat odvi
sen od konteksta, v katerem se pojavljajo. Poudariti je treba, da se je na Hrvaškem
v zadnjih letih znatno povečalo število strokovnih in znanstvenih člankov na
temo vrednotenja, vendar pa sta se s terminološkimi problemi ukvarjali samo dve
avtorici – že omenjena Kornelija Petr Balog (2010) ter Melita Ambrožič4 (1999).
Nedvomno je, da avtorji, ki se ukvarjajo s tem področjem, prav tako pa tudi vedno
večje število priročnikov o merjenju ali ocenjevanju »končnih rezultatov delova
nja knjižnice/rezultatov dela/vpliva knjižnice« sprejemajo definicije pojmov ‘im
pacts’ in ‘outcomes’5 s stališča, da je pri uporabnikih mogoče opaziti spremembe
ob koriščenju storitev, programov in dejavnosti knjižnic. Ena od najpomemb
nejših avtoric s področja vrednotenja delovanja knjižnic, Roswitha Poll, v nizu
člankov razpravlja o terminološkem določanju pojmov ‘končni rezultat delovanja
knjižnice’, ‘učinek’, ‘rezultat dela’ in ‘vpliv’.6 V delu Impact/outcome measures for
libraries iz leta 2003 izhaja iz teze, da ocenjevanje končnega rezultata delovanja

3
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knjižnice (angl. outcomes, hr. ishodi), ki ga ta ima na skupnost, pomeni ocenje
vanje posledic, ki jih ima knjižnica na posameznega uporabnika ali skupnost
uporabnikov.
Definicija, ki je Roswithi Poll tako v tem kot tudi v kasnejših delih v soavtorstvu
s Philipom Payneom (2006) služila kot izhodišče, je definicija, ki jo je predlagalo
združenje knjižnic kolidžev in znanstvenih knjižnic (Association of College and
Research Libraries – ACRL), kjer je termin ‘ishodi’ (angl. outcomes, slov. končni
rezultati delovanja knjižnice) definiran kot spremembe pri uporabnikih knjižnic,
ki so »nastale kot rezultat njihovih stikov z viri in storitvami knjižnic«. V delih,
objavljenih leta 2003 in 2006 (Poll, 2003; Poll in Payne, 2006), je poudarjena
dvojnost končnih rezultatov delovanja knjižnice – knjižnica ima na uporabnika
ali skupino uporabnikov lahko neposreden, kratkoročen ali dolgoročen vpliv;
končni rezultati delovanja knjižnice so lahko namerno izzvani, lahko pa so tudi
nepričakovani, lahko so dejanski ali potencialni. Kratkoročni rezultati, ki lahko
nastanejo že ob samo enem obisku knjižnice, so pridobitev informacije, rešitev
nekega problema, prihranek časa, izboljšanje spretnosti za oblikovanje iskalnih
strategij, izboljšanje informacijskih veščin.
Dolgoročni rezultati uporabe knjižnice pa so informacijska pismenost, izboljša
nje akademskega statusa, karierni napredek in spremembe pri informacijskem
vedenju (na primer uporabnik pogosteje ali več bere, kompetentno uporablja
informacije). Poll in Payne menita, da izraza ‘value’ (hr. vrijednost, slov. vred
nost) in ‘benefit’ (hr. dobrobit, slov. splošno dobro počutje posameznika) zajema
ta širše področje kot izraza ‘utjecaj’ (angl. impacts, slov. vpliv) in ‘ishod’ (angl.
outcomes, slov. končni rezultati delovanja knjižnice). Razliko med ‘impacts’ in
‘outcomes’ avtorja pojasnjujeta na naslednji način: ‘outcomes’ (hr. ishodi, slov.
končni rezultati delovanja knjižnice) se nanašajo na vpliv knjižnice na posamez
nega uporabnika knjižnice ali na skupnost uporabnikov knjižnice, ‘impact’ (hr.
utjecaj, slov. vpliv) pa se nanaša na cilje knjižnice in njihovo povezanost s cilji
nadrejene institucije (Poll in Payne, 2006, str. 548).
V enem od najbolj znanih priročnikov za merjenje kakovosti knjižnic Roswitha
Poll in Peter Boekhorst (2007, str. 31) ‘končne rezultate delovanja knjižnice’ de
finirata kot rezultate, ki so opazni pri posameznih uporabnikih kot posledica
uporabe knjižnice. ‘Končni rezultati delovanja knjižnice’ po njuni razlagi pred
stavljajo način, kako so se uporabniki knjižnic spremenili zaradi stika z viri in
storitvami knjižnic. Poll (2003) pojasnjuje razliko med termini, ko želimo pri
kazati učinek uporabe storitev knjižnice: ‘outcomes’ ji pomeni posledico, viden
ali praktičen rezultat oziroma posledico nekega dogodka ali dejavnosti; ‘impact’
razume kot vpliv ene osebe, stvari ali dejavnosti na drugo; ‘benefit’ (slov. ko
rist) je podporno ali koristno delovanje; ‘library outcomes’ (slov. končni rezultati
Knjižnica, 2016, 60(4), 9–32
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delovanja knjižnice) so možna posledica uporabe knjižničnih storitev, vpliv, ki
ga raba knjižničnih storitev ima, oziroma njena pomembnost za posameznika.
Glede na jasno izraženo skeptično stališče Pollove o veljavnosti rezultatov izvede
nih raziskav o končnih rezultatih delovanja knjižnice, je ta definicija najbližja sta
lišču, ki ga lahko opazimo v vseh njenih dosedanjih člankih. Pollova sicer spre
jema stališče, da je končne rezultate delovanja knjižnice potrebno meriti, vendar
opozarja, da pri tej vrsti raziskav obstajajo omejitve, ki temeljijo na metodoloških
pomanjkljivostih posameznih orodij in instrumentov za merjenje, prav tako pa
tudi na problematičnih interpretacijah dobljenih rezultatov (Poll, 2003). Po drugi
strani Petr Balog (2010, str. 82) meni, da je termin ‘vrednost’ (angl. value) tesno
povezan s končnimi rezultati delovanja knjižnice (angl. outcomes, hr. ishodi), ter
da gre za vrednosti, ki jih knjižnice izpostavljajo tako, »da nečemu neotipljivemu
dodajajo vrednost in na ta način kreirajo potencialno koristnost za uporabnike.«
Avtorica meni, da se termini ‘vrijednost’ (angl. value, slov. vrednost) in ‘učinak’
(angl. effect, slov. učinek) oziroma ‘ishod’ (angl. outcomes, slov. končni rezultati
delovanja knjižnice) bistveno razlikujejo. »Nekaj lahko ima vrednost ali pa nima
vpliva na določeno aktivnost ali posameznika in obratno.« Petr Balog pravi, da se
termin ‘vpliv’ (angl. impact, hr. učinak) pogosto uporablja kot sinonim za končne
rezultate delovanja knjižnice (angl. outcomes), pa vendar obstaja razlika. Vpliv
določene aktivnosti ali dogodka se odraža na drugih aktivnostih, prejemnikih
ali uporabnikih teh aktivnosti. Po drugi strani se rezultati odražajo v doseženi
koristnosti ali pa v nedoseganju le-te, kar je posledica pomanjkanja teh vplivov.
Merjenje vrednosti je pravzaprav merjenje rezultatov, ki izhajajo iz koristnosti
knjižničnih uslug (‘outputs’). Da bi lahko ocenili vrednost, moramo torej prepo
znati in oceniti realizirano korist.
Iz literature je razvidno, da avtorji kritično opozarjajo na nekonsistentnost rabe
termina ‘outcomes’. Bertot in McClure sta se izkazala z vrsto prispevkov na temo
merjenja7 uspešnosti in učinkovitosti knjižničnih storitev zaradi informatizacije
delovanja, s posebnim poudarkom na storitvah, zasnovanih za spletno okolje.
V enem od svojih prispevkov Bertot (2006) definira ‘vrednotenje’, ki temelji na
končnih rezultatih delovanja knjižnice kot tisto vrednotenje, ki v sebi združuje
prepoznavanje načina, s katerim knjižnični programi, storitve in viri spreminjajo
uporabnika, njegovo znanje, spretnosti in vedenje. Bertot in McClure (2003, str.
591) ‘outcomes’ definirata kot »vpliv, korist, razliko ali spremembo pri posamez
niku, skupini ali instituciji, kot posledico uporabe ali vključenosti v storitve knjiž
nic oziroma koriščenje virov, ki jih nudijo knjižnice.« Avtorja menita, da je ena od

7
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značilnosti končnih rezultatov delovanja knjižnice ta, da so ti vnaprej determini
rani zaradi storitev/virov, ki so vključeni v proces načrtovanja, z namenom, da bi
se dosegel vnaprej določen in pričakovani cilj, kar vključuje merjenje in prikaz
rezultatov, s katerimi se izkazuje, v kolikšni meri so storitve in viri knjižnice iz
polnili pričakovane končne rezultate delovanja knjižnice ali skupnosti, v kateri
knjižnica deluje.
Poll in Payne (2006, str. 549) razširjata razpravo na končne rezultate delovanja
kulturnih institucij, ne samo knjižnic, pri tem pa poudarjata, da njihovi končni
rezultati delovanja vključujejo znanje, informacijsko pismenost, akademsko ali
profesionalno uspešnost, socialno vključenost in splošno dobro počutje posa
meznika. Pri tem izpostavljata dve vrsti končnih rezultatov delovanja: izzvani
končni rezultat delovanja knjižnice – to je tisti, ki ga knjižnica sama namerno
»izzove« v skladu s svojim poslanstvom in cilji ter nepričakovani končni rezultat
delovanja knjižnice – ko ljudje vzpostavijo določen socialni stik.
K razpravi o terminologiji je pomembno prispevala Barbara Debono, ki v svojem
članku posreduje obsežen pregled literature na temo vrednotenja vpliva splošnih
knjižnic (2002). Na podlagi temeljite analize literature s področja vrednotenja
vpliva knjižnice je Debono ugotovila, da se posamezni termini uporabljajo iz
menično, včasih kot ‘social capital’ (družbeni ali socialni kapital), ‘social value’
(družbena ali socialna vrednost) ali pa kot ‘social impact’ (družbeni ali socialni
vpliv). Termin ‘socialni kapital’ uporabljajo tudi norveški raziskovalci Vårheim,
Steinmo in Ide (2008), povezujejo ga z več pozitivnimi družbenimi spremembami,
kot so demokracija, ekonomski razvoj, učinkovitost vlade, razvoj skupnosti, boj
proti kriminalu in podobno. Termin ‘socialni kapital’ uporabljajo za označevanje
mrež in povezav znotraj skupnosti, pri tem pa zajemajo tudi nivo sodelovanja,
zaupanja, medsebojne podpore in sodelovanja posameznikov v lokalnih aktiv
nostih skupnosti, ki krepijo njihov občutek družbene pripadnosti in dobrobiti za
skupnost (Vårheim, Steinmo in Ide, 2008, str. 878).
Na definicijo termina ‘končni rezultati delovanja’, ki jo je ponudil Inštitut za mu
zejska in knjižnična raziskovanja (Institute for Museum and Library Studies –
IMLS), se sklicujejo številni avtorji (npr. Dudden, 2007; Holt, 2007), ki se strinjajo
s tem, da gre za koristi, ki jih prejemajo uporabniki knjižnic. Koristi se manife
stirajo kot spremembe ali dosežki pri stališčih uporabnikov (sprememba stališča
ali izkazovanje lastnega stališča, na primer o tem, kaj imajo radi ali s čim so za
dovoljni), pridobivanje veščin (nekaj kar nekdo sedaj lahko počne, vendar prej ni
znal, na primer vključiti računalnik, poslati elektronsko sporočilo), pridobivanje
znanja, spremembe v vedenju (na primer, da se uporabnik storitve odloči, da bo
šel na volitve, česar pred tem ni počel, da začne sistematično brati otrokom, česar
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prej ni delal), sprememba statusa (položaj v družbi ali profesionalni status) in v
spremembi splošnega položaja posameznika.
Markless in Streatfield (2006) v knjigi Evaluating the impact of your library pri
ocenjevanju znanja ali veščin posameznika uporabljata termin ‘assessment’
(slov. ocenjevanje), izraz ‘evaluation’ (slov. vrednotenje) pa se uporablja za prikaz
sposobnosti ocenjevanja knjižničnih sistemov in storitev. ‘Vpliv’ (angl. impact)
definirata kot kateri koli učinek storitve na posameznika ali skupino, ki postane
očiten zaradi sprememb pri posamezniku.
Velik napredek pri dosedanjih naporih predstavljajo prizadevanja, da se določi,
kaj je ‘vpliv’ in kako ga meriti, vrhunec teh prizadevanj pa je objava standarda
ISO 16439:2014 Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic (ISO 16439:2014
Methods and procedures for assesing the impact of libraries)8. ‘Vpliv’ (angl. im
pact) je definiran kot razlika ali sprememba, ki je nastala pri posamezniku ali
skupnosti kot posledica stika s knjižnico. Vidiki vpliva knjižnice (angl. aspects
of library impact) so definirani kot neposreden, takojšnji ali dolgoročni vpliv
(na primer izboljšanje informacijske pismenosti), daljnosežen vpliv (spremem
be v življenju posameznika) ali omejen vpliv (majhne spremembe, napredek pri
uporabi tehnologije), nameren ali nenameren vpliv, ki lahko povzroči dejanske
prednosti ali zgolj potencialne prednosti. Rezultati vpliva knjižnice (angl. effects
of library impact) se nanašajo na tri nivoje: vpliv na posameznika, vpliv na knjiž
nico kot institucijo ali skupnost in socialni vpliv (angl. social impact) (HRN ISO
16439:2014, str. 14). Za nas je posebej zanimiv socialni vpliv, definiran je kot vpliv,
ki se nanaša na naslednja področja: socialno življenje, sodelovanje pri informira
nju in izobraževanju, lokalno kulturo in identiteto, kulturno raznolikost, razvoj
skupnosti, splošno dobro počutje posameznika, zaščito kulturne dediščine. Pri
analizi navedenega standarda ob poznavanju prejšnjih, ISO 2789 in ISO 11620,
opažamo, da avtorji standarda ISO 16439 spretno postavljajo težko merljive in
težko razložljive elemente v jasno določeno obliko standarda. Pomen tega stan
darda za knjižničarstvo je izjemen tudi zaradi tega, ker se z njim ocenjevanje
vpliva knjižnice postavlja na isto raven z drugimi standardi s področja informa
cijskih in komunikacijskih znanosti, s tem se nakazuje tudi vstop v »zrelejšo«
teoretično-metodološko in prakseološko fazo. Standard predstavlja dokument
in pristop, ki ga je mogoče koristno uporabiti v razpravi o pomenu raziskovanja
vpliva knjižnice na skupnost s financerji in odločevalci. Seveda je tudi veljav
nost rezultatov, ki izhajajo iz doslej izvedenih raziskav, dragocen argument pri

8
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V oktobru 2016 je bil sprejet slovenski prevod standarda SIST ISO 16439 Informatika in dokumen
tacija – Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic, ki vzpostavlja slovenski terminološki
aparat na tem pomembnem knjižničarskem področju. Prevod je finančno omogočila Zveza biblio
tekarskih društev Slovenije. (Op. prev.).
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dokazovanju upravičenosti vlaganja v razvoj splošnih knjižnic. S teoretičnega
vidika ISO standard 16439 pomeni zelo velik prispevek k izenačevanju terminov,
ki se uporabljajo pri raziskovanju vpliva knjižnice na skupnost.
Predvsem pa se nam zdi zelo pomembno, da se ozremo na B. Usherwooda (2002a,
2002b), ki je za razlaganje procesov, ki ocenjujejo socialni vpliv knjižnice glede
na njene cilje, uporabljal termin ‘social auditing’. Sprejemljivo nam je stališče M.
Mihalić (2012, str. 38), ki zagovarja Usherwoodovo stališče o pomembnosti razi
skovanja dejanskega nudenja storitev knjižnic, in ne samo percepcije osebja ali
analize politike in pravil knjižnice s pomočjo kvalitativnih metod, s čimer odpi
ramo prostor za razpravo o uporabi kvalitativnih metod pri raziskovanju končnih
rezultatov delovanja knjižnice in vpliva knjižnic na skupnost.

3 Vrednotenje kot nujen element upravljanja knjižnice
Vodenja knjižnic si danes ni več mogoče zamisliti brez izvajanja sistemskih ana
liz poslovanja. Moranova (2008, str. 70–73) pri opisovanju funkcij menedžerjev
posebej izpostavlja pet njihovih nalog: načrtovanje, organizacija, upravljanje s
človeškimi viri, vodenje in nadzor. Vrednotenje je obvezna pomoč pri sprejema
nju odločitev za vsako od navedenih funkcij. Rezultati, do katerih pridemo z vred
notenjem, se uporabijo za izboljšanje poslovanja. Vendar morajo knjižnice svoje
delovanje upravičiti tistim, ki jih financirajo – odločevalcem, sponzorjem, širši
javnosti. Badurina, Dragija Ivanović in Krtalić (2010, str. 50) navajajo tri osnovna
načela vrednotenja9: načelo predvidevanja potreb uporabnikov, pri katerem se
s pomočjo raziskav skuša ugotoviti potrebe različnih skupin uporabnikov, da bi
lahko vpeljali nove izdelke in storitve; načelo odločanja, pri katerem se s pomoč
jo izvedenih analiz poskuša najti trdno oporišče za sprejemanje odločitev, ki
so vezane na delovanje in finančno poslovanje knjižnice; načelo kakovosti, pri
katerem se dobljeni rezultati uporabljajo za izboljšanje obstoječih izdelkov in
storitev (Badurina, Dragija Ivanović in Krtalić, 2010, str. 49). Ta načela izhajajo
iz pristopa k vrednotenju, zasnovanem na tradiciji merjenja uspešnosti knjižnic,
ki je bil zasnovan že v 90-ih letih prejšnjega stoletja in v prvem desetletju tega
stoletja. V literaturi, ki se ukvarja z merjenjem končnih rezultatov delovanja in
vpliva knjižnic, je očiten odmik od razmišljanja o vrednotenju knjižnic izključno
kot o raziskovanju kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti delovanja knjižnice.
Eden od pomembnejših razlogov za to je, da so tako splošne kot tudi visokošolske
knjižnice soočene z novim načinom komuniciranja s financerji in odločevalci.

9

Dragija uporablja izraz »vrednovanje« (slov. vrednotenje). (Op. prev.).
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Markless in Streatfield (2013, str. 7) izpostavljata, da odločevalci zahtevajo podat
ke, s katerimi bodo knjižnice dokazale, da izpolnjujejo poslanstvo in cilje usta
nove. Gouldingova (2006) je v analizi delovanja britanskih splošnih knjižnic kot
enega od ključnih problemov izpostavila, da se knjižnice soočajo s problemom
prikazovanja in dokazovanja prispevka splošne knjižnice glede na bistvene prio
ritete nacionalne politike, oziroma, da svojih nalog ne zastavljajo glede na cilje,
ki so načrtovani za britansko družbo v celoti. Že s samim naslovom knjige Viewing library metrics from different perspectives Dugan, Hernon in Nitecki (2009)
nakazujejo, da na meritve uspešnosti gledajo z drugačnega zornega kota, in pri
tem posebej opozarjajo na potrebo, da se podatki zbirajo sistematično, vendar z
jasno predstavo, za kakšen namen in komu bodo predstavljeni. Torej se morajo
vodje in sodelavci ustanove še pred pričetkom vrednotenja zavedati poslanstva
svoje ustanove, ciljev načrtovanih dejavnosti in storitev ter načinov, kako lahko
komunicirajo z določenimi deležniki.
Chiessi (2011, str. 39) ugotavlja, da je glavni razlog za merjenje vpliva knjižnice
javno zagovarjanje knjižnic ter promocija knjižnice in njene vrednosti. Posebnost
raziskovanj, povezanih z vrednotenjem v primerjavi z drugimi vrstami razisko
vanj, ki se nanašajo na knjižnice, je prav v razumevanju široke palete povezav
med interesnimi skupnostmi in knjižnico ter v razumevanju položaja knjižnice
znotraj živega organizma, kot je okolje, v katerem knjižnica deluje. Spodbuje
ni s to novo situacijo znanstveniki in raziskovalci objavljajo vedno večje števi
lo priročnikov za vrednotenje končnih rezultatov delovanja knjižnice in vpliva
knjižnice.
Pojav velikega števila priročnikov, tutorialov, navodil in orodij za vrednotenje
končnih rezultatov delovanja knjižnice spominja na objavljanje vrste priročni
kov za vrednotenje v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja (npr. King Research
(1990), Lancaster (1993), McClure (1987), Moore (1989), Van House idr. (1987) in
Zweizig idr. (1996)), ki so ponujali standardizirane metode za zbiranje in predstav
ljanje podatkov oziroma so stroki skušali zagotoviti konsistentne metode. Stališče
teh avtorjev je bilo, da morajo knjižnice jasno določiti svoje cilje in naloge, ki so
usklajeni s potrebami skupnosti in so natančno določeni in merljivi. Eden od
ciljev tedanjih priročnikov je bila tudi standardizacija merjenja storitev splošnih
knjižnic. Vse to je pripomoglo k sistematičnemu zbiranju podatkov o delovanju
splošnih knjižnic in razvoju benchmarking (primerjalnih) analiz. Možnost pri
merjave podatkov je ena od največjih vrednosti procesa vrednotenja, kajti brez
usklajenega obrazca oziroma poenotene metodologije zbiranja podatkov delova
nja knjižnic ni mogoče niti primerjati niti analizirati, in zato ni mogoče ponuditi
predlogov za izboljšanje dela celotne mreže, prav tako ni mogoče vrednotiti vloge
in prispevka splošnega knjižničarstva v sklopu nacionalnega knjižničnega siste
ma in nacionalnih politik.
18
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Zaradi dolgoletnega izobraževanja knjižničarjev in izpopolnjevanja metod in
orodij za zbiranje podatkov lahko države, kot so Združene države Amerike, Fin
ska in Velika Britanija, redno objavljajo statistične podatke o delovanju splošnih
knjižnic. Te podatke uporabljajo tako za izboljšanje delovanja in razvoj knjiž
nične mreže kakor tudi kot komunikacijsko orodje v odnosu do odločevalcev in
financerjev.
Literaturo, ki se ukvarja z merjenjem vpliva knjižnice, lahko razvrstimo v dve sku
pini: na priročnike na temo vrednotenja vpliva in končnih rezultatov delovanja
knjižnice ter na publikacije, ki prinašajo rezultate raziskav vpliva knjižnice. Obe
skupini dokumentov povezujejo razprave o metodologiji raziskovanj in o uporabi
rezultatov raziskovanj za zagovarjanje knjižnic v strokovni in širši javnosti. V na
daljevanju besedila bomo v sklopu te delitve obravnavali nekatere pomembnejše
raziskovalce in prispevke na tem področju.
3.1 Pomen in dosežki priročnikov s področja vrednotenja
Raziskave, ki se izvajajo v okviru procesa vrednotenja končnih rezultatov de
lovanja in vpliva splošne knjižnice, zahtevajo dobro poznavanje metodologij,
raziskovalnih metod in ustrezno analizo. Ker knjižnice razpolagajo z omejenimi
sredstvi in premajhnim številom strokovnjakov, se morajo tudi raziskovanja pri
lagoditi okoliščinam, v katerih knjižničarji skušajo izvesti ciljne raziskave. Glede
na spremembe, ki se dogajajo v komunikacijski verigi med knjižnico in deležniki
ter pogostimi primeri nerazumevanja odločevalcev o pomenu splošnih knjižnic
za družbo v celoti, je potrebno sistematično razvijati metode »prepričevanja« in
dokazovanja vrednosti knjižnic.
Markless in Streatfield, ki že vrsto let izobražujeta knjižničarje o vrednotenju, sta
objavila dve izdaji knjige Evaluating the impact of your library (2006, 2013), spo
ročilo knjige temelji na njunih lastnih izkušnjah. Posebej je treba poudariti njuno
sodelovanje pri projektu Global Libraries Initiative (GL), ker je ta projekt močno
vplival na njuno nadaljnje delo. Ideja programa GL je bila vrednotenje vpliva knji
žnice z namenom krepitve položaja knjižnice v skupnosti, kar pomeni uporabo
dokazov (rezultatov) za namen javnega zagovorništva knjižnic (Streatfield idr.,
2012, str. 16). Zato so osmislili projekt vrednotenja, načine zbiranja podatkov in,
kar je najpomembnejše, načine predstavljanja dokazov (rezultatov), z namenom
uporabe za javno zagovarjanje knjižnic. V obeh izdajah knjige Evaluating the impact of your library v poglavju o predstavljanju podatkov Markless in Streatfield
posebej poudarjata, da morajo raziskovalci jasno vedeti, za kakšen namen se
dokazi zbirajo, komu so rezultati raziskave namenjeni (po njuni terminologiji
‘dokazi’), saj je od tega odvisna metodologija, s katero se bodo podatki zbirali
Knjižnica, 2016, 60(4), 9–32
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(kvalitativne ali kvantitativne metode). Preden se rezultati izvedenih raziskav
predstavijo, se je treba prepričati v zanesljivost ‘dokazov’ in upoštevati tri krite
rije: relevantnost (ali je izbrani kriterij uspešnosti res tisti, ki podpira ‘dokaz’),
zadostnost (ali je sestavljena slika utemeljena na prevelikem ali premajhnem
številu ‘dokazov’) in verodostojnost (usmerjenost k nevtralnosti, da se izognemo
raziskavi, ker je to nekomu v interesu) (Markless in Streatfield, 2006, str. 63–80;
2013, str. 113–124).
Markles in Streatfield, ki v svojih delih vztrajata pri razumevanju pomembnosti
vrednotenja in praktični dimenziji, posebno pozornost posvečata izboru ciljev
določene storitve ali institucije, ki so predmet vrednotenja, ker menita, da brez
natančno definiranih ciljev ni mogoče oblikovati kazalcev, ter da je cilje potrebno
postaviti v širši kontekst. To pomeni, da moramo pri izbiri ciljev upoštevati, kako
nacionalni programi in zakoni vplivajo na storitev ali institucijo, ki je predmet
raziskovanja, kaj se pričakuje od raziskovalca, katere podatke je treba poiskati,
in kakšne interese imajo drugi deležniki in potencialni partnerji, pri tem pa opo
zarjata na nujnost realnih ciljev, na njihovo dosegljivost oziroma nedosegljivost
ter dokazljivost.
Eden od nepogrešljivih priročnikov za raziskovanje na področju vrednotenja je
The library’s contribution to your community: a resource manual (2007) (v nadalj
njem besedilu LCTYC). To je priročnik, ki na pregleden in razumljiv način nudi
informacije o tem, kaj vse je mogoče meriti, s čim lahko splošna knjižnica vpliva
na skupnost in predlaga ustrezne raziskovalne pristope. Del Priročnika prinaša
podatke raziskave med politiki in odločevalci na lokalni ravni o pričakovanih
informacijah splošnih knjižnic.
V drugem delu Priročnik prinaša vrsto nasvetov za izbiro in oblikovanje ciljne
skupine, za katero dejansko interpretiramo zbrane podatke. LCTYC prepoznava
izbrane vidike knjižničnih storitev, ocenjuje prednosti in slabosti teh storitev v
skupnosti. Osredotoča se na prednosti, ne na slabosti knjižnice, poudarja seda
njost, ne prihodnosti ter opozarja na dobrine, ki so pomembne za skupnost in
jih je mogoče meriti. Priročnik je razdeljen na dve veliki celoti, prva se ukvarja s
teoretskimi predpostavkami, v njej se spoznavamo s temeljnimi postavkami in
koraki v izvedenem raziskovanju, drugi del pa s predlaganimi metodami razi
skovanja prinaša podrobno analizo družbenega prispevka knjižnice. Vendar se
v Priročniku raziskovalne metode uporabljajo izredno togo – nabor podatkov je
močno omejen, omejeno pa je tudi število raziskovalnih metod. Za knjižnično
skupnost bi bilo zelo koristno nadgraditi metodologijo ter modele in tako za
gotoviti, da se v bodoče raziskave vključi večje število metod in osmislijo novi
modeli.
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Shaping outcomes (2006) je priročnik, namenjen knjižničarjem in muzealcem,
razvijati se je začel leta 1998 kot sodelovalni projekt med IMLS in univerzo v
Indiani (Indiana University, Purdue University Indianopolis – IUPUI). Zasnovan
je na modelu, ki se imenuje ‘Outcomes Based Planning and Evaluation’ (v na
daljnjem besedilu OBPE), definiran pa je kot sistemski način načrtovanja upo
rabniško usmerjenih programov ter merjenja doseganja ciljev teh programov.
OBPE se ne omejuje zgolj na storitev, temveč odgovarja na vprašanje, kako stori
tev, ki jo knjižnica izvaja, vpliva na življenja posameznikov, kakšne spremembe
je povzročila v njihovih življenjih, pri tem se ‘outcomes’ definirajo kot želena
sprememba pri končnem uporabniku (spremembe pri informacijskem vedenju,
stališčih, veščinah, znanju, pogojih in statusu). Priročnik OBPE je zasnovan na
logičnem modelu načrtovanja in vrednotenja, ki ga je razdelala Dudden (2007) in
pomaga pri identifikaciji specifičnih posameznikov in skupin, ki imajo določeno
potrebo v skladu s poslanstvom ustanove. Priročnik je razdeljen na pet modulov:
prvi modul na kratko opisuje, kaj je to OBPE, drugi del predstavlja postopek obli
kovanja načrta vrednotenja, tretji del je namenjen izgradnji tako imenovanega
logicmodela, četrti pojasnjuje sam postopek vrednotenja, peti modul pa poja
snjuje, kako napisati poročilo in predstaviti rezultate. Avtorji modela menijo, da s
pomočjo OBPE-ja knjižnice in muzeji lahko zberejo podatke, ki jim bodo v pomoč
pri komunikaciji s skupnostjo, predstavijo podatke o odgovornosti ustanove do
financerjev in odločevalcev ter v pomoč pri odločitvi, katere programe morajo
razširiti ali obnoviti. Na tem mestu bi radi izpostavili četrti modul, v katerem se
opisuje proces vrednotenja, ter je sestavljen iz nabora kazalcev uspešnosti in
načrta zbiranja podatkov (metode, časovni okvir zbiranja). Pri tem so natančno
predstavljeni možni viri podatkov (kot na primer anekdote, različni vprašalniki,
ocene ali opazovanja, gradiva, ki so nastala kot rezultat določenega programa in
sekundarni viri o delovanju ustanove) skupaj s prednostmi in pomanjkljivostmi
vsakega od virov.
Informacijska šola na univerzi v Washingtonu (Information school at the Uni
versity of Washington) izvaja projekt z naslovom Information behavior in every
day contexts (IBEC) (Informacijsko vedenje v vsakodnevnih kontekstih), katere
ga rezultat je priročnik J. Durrance, K. Fisher in B. Hinton (2004), ki temelji na
modelu z nazivom How librarians and libraries help. Tako v knjigi, ki je nastala
kot rezultat raziskav, kakor tudi v številnih člankih o omenjenem modelu (Dur
rance in Fisher-Pettigrew, 2002; Durrance in Fisher, 2003) avtorice vztrajajo pri
razumevanju povezovalnih dejavnikov, s pomočjo katerih se z medsebojnim pre
pletanjem ustvarjajo končni rezultati delovanja knjižnice. Ti dejavniki so: knji
žnične storitve, vključno s specifičnimi dejavnostmi, preko katerih uporabnik
komunicira z ustanovo ter zaposlenimi, ki imajo bistveno vlogo pri oblikovanju
programa; osebe, ki so v neposredni interakciji z uporabniki; običajni podat
ki o rezultatih delovanja knjižnice (‘outputs’), ki se pojavljajo v večini modelov
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končnih rezultatov delovanja knjižnice in končni rezultati delovanja knjižnice,
ki izhajajo iz interakcije uporabnikov s specifičnimi storitvami.
Bertot (2006) meni, da sta ta priročnik in vzpostavljena spletna stran dragocen
prispevek k praksi raziskovanj končnih rezultatov delovanja knjižnice in pri tem
posebej izpostavlja njune prednosti glede na druge priročnike. Priročnik J. Dur
rance in K. Fisher namreč omogoča dostop do informacij o kvalitativni metodo
logiji, gradivo je predstavljeno na logičen in neposreden način, k problemu se
pristopa iz prakse, kar pomeni, da so opisana orodja, ki so jih knjižnice že upo
rabljale. Zanimivo je, da se tako LCTYC kot tudi Bertot pravzaprav odmikata od
uporabe navedenih orodij v akademske namene. Knjižničarji so se zelo pozitivno
izrazili o IBEC-ovem priročniku in o LCTYC, ker predstavljata orodje iz povezanih
enot za učenje (od načrtovanja do pisanja poročil) in nudita praktične smernice
za izvajanje vrednotenja, ob tem pa omogočata učinkovito komuniciranje s širšim
avditorijem, kateremu morajo knjižnice predstavljati svoje delovanje.
V priročniku v tiskani obliki z naslovom How libraries and librarians help: a
guide to identifying user-centered outcomes (Durrance, Fisher in Hiton, 2004) je
podrobno opisan model z enakim imenom, ki ga bomo v nadaljevanju besedila
poimenovali kot HLLH-model. HLLH-model je sestavljen iz štirih ključnih sklopov
dejavnikov: iz modela knjižničnih storitev, uporabnikov, relevantnih podatkov o
rezultatih dela knjižnice (angl. outputs) in iz končnih rezultatov delovanja knjiž
nice (angl. outcomes). Prva skupina dejavnikov se nanaša na storitve in speci
fične dejavnosti knjižnic, s katerimi uporabnik vstopa v interakcijo. Druga sku
pina dejavnikov so uporabniki, nanaša se na osebe, ki vstopajo v interakcijo s
storitvijo, kar je hkrati tudi najpomembnejše žarišče HLLH-modela. V to skupino
dejavnikov vstopa določitev specifičnih potreb, stališč in dojemanj uporabnikov,
avtorice so jih povezale s storitvijo ali dejavnostjo, ki jo uporabljajo. Tretja skupina
dejavnikov vključuje tradicionalne rezultate dela (angl. outputs), ki so osnovni za
raziskovanje končnih rezultatov delovanja knjižnice (angl. outcomes), četrto, za
dnjo skupino dejavnikov predstavljajo končni rezultati delovanja knjižnice (angl.
outcomes), ki so merjeni iz perspektive uporabnikov in so rezultat uporabniških
interakcij s storitvami knjižnice. Celotni HLLH-model temelji na predpostavki, da
sta razumevanje konteksta, v katerem deluje knjižnica, in v katerem se dogaja
interakcija uporabnikov in knjižnice, ter razumevanje osnovnih statističnih po
datkov o rezultatih dela knjižnice (angl. outputs), nujna pogoja za razumevanje
in zbiranje kazalcev o končnih rezultatih delovanja knjižnice (angl. outcomes).
Tako kot model, ki sta ga razvila Markless in Streatfield, tudi ta model knjižničar
je aktivno vključuje v proces vrednotenja z namenom, da prepoznajo in poiščejo
dejavnosti, jih vključijo v končne rezultate delovanja knjižnice (angl. outcomes)
ter pokažejo, kako določene dejavnosti vplivajo na končne rezultate delovanja
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knjižnice. Zakaj so zaposleni v knjižnici pomembni? Prav oni so tisti, ki osmi
šljajo storitev, zbirajo uporabnike in zainteresirane osebe, razvijajo dejavnosti, ki
usmerjajo k pozitivnim končnim rezultatom delovanja knjižnice. Brez delavcev,
ki so aktivno vključeni v proces organizacije in izvedbe določene dejavnosti, ra
ziskovanja ni mogoče zastaviti niti izvesti procesa vrednotenja.

4 Metodološki izzivi
S preučevanjem literature na temo vrednotenja končnih rezultatov delovanja
knjižnice s poudarkom na vrednotenju vpliva knjižnice na skupnost smo ugo
tovili, da lahko pričakujemo težave, če k raziskovanju pristopimo površno, in
pri tem ne upoštevamo osnovnih socioloških predpostavk skupnosti ter težav,
s katerimi se splošne knjižnice srečujejo v 21. stoletju (Dragija Ivanović, 2012,
str. 85). Razumevanje vpliva knjižnice na skupnost torej nikakor ne more biti
zasnovano samo na teoretskih modelih, temveč moramo skupnost, ki jo razisku
jemo, spoznati in razumeti, nato pa tudi knjižnico, ki deluje znotraj skupnosti. Iz
člankov Usherwooda (2002b), Marklessa in Streatfielda (2006) lahko razberemo
sporočilo, da knjižnice pri predstavljanju rezultatov svojega delovanja delajo na
pako, ker opisujejo storitve, vendar pri tem ne prikazujejo, kako storitve knjižnic
koristijo posamezniku in skupnosti.
V tem delu prispevka želimo poudariti pomen uporabe kvalitativne metodologije
v raziskavah vpliva knjižnice na skupnost. Poročila o izvedenih raziskavah kažejo
na to, da so najpogosteje uporabljane metode intervjuji in fokusne skupine, ter
da anketni vprašalniki služijo kot pripomočki za zbiranje splošnih podatkov o
uporabnikih. Med predstavljenimi priročniki in študijami, ki podrobno opisujejo
celovitost procesa vrednotenja in vpliva knjižnice na skupnost – od vzpostavitve
raziskave do izvedbe raziskave in uporabe rezultatov vrednotenja – izpostavlja
mo publikacijo Evaluating the impact of your library avtorskega dvojca Markless
in Streatfield, in sicer zaradi preglednega in temeljitega predstavljanja lastnega
raziskovalnega koncepta, ter spletne priročnike, ki so nastali kot rezultat razisko
valnih projektov Shaping outcomes in IBEC-ov The outcomes toolkit 2.0, predvsem
zaradi enostavnega opisa koncepta vrednotenja družbenega vpliva knjižnice.
Izpostaviti moramo tudi težave raziskovalcev ob merjenju vpliva knjižnice na
skupnost. Tako je Roswitha Poll kritična do metod, ki se uporabljajo v takšnih
raziskavah, ker se vrednosti ter prispevki knjižnice in knjižničnih storitev različ
no definirajo v razmerju do interesnih skupin, zbrani podatki zaradi neustrezne
raziskovalne metodologije pogosto niso primerljivi, uporabniki, ki s problema
tiko niso seznanjeni, pogosto ne znajo natančno definirati, kakšen je namen
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uporabe določene storitve, zato je dosežen rezultat lahko slučajen oziroma nima
povezave s knjižnico (Poll, 2003).
Avtorici Fisher in Durrance sta z relativno enostavnimi napotki za oblikovanje
načrta raziskave, predstavljanjem najpomembnejših kvalitativnih metod in mož
nosti obdelave, knjižničarjem približali vrednotenje vpliva knjižnice. Največji
prispevek njunega raziskovalnega modela je v poudarjanju pomena ‘konteksta’
(angl. context sensitive approach), v katerem knjižnice delujejo, in v katerem
uporabniki vstopajo v interakcijo s storitvami, ki jih ni mogoče razumeti brez ho
lističnega pristopa in kombiniranih metod (Durrance in Fisher-Pettigrew, 2002).
Bertot in McClure (2003) prav tako menita, da je treba prvo fazo začeti premišljeno
in z natančno odločitvijo, kateri model vrednotenja končnih rezultatov delovanja
knjižnice bo najboljši in najbolj koristen glede na potrebe knjižnice, glede na vire, s
katerimi knjižnica razpolaga in glede na vrednotenje ciljev dejavnosti, sposobnosti
osebja in drugih dejavnikov, ki so del stanja, v katerem se knjižnica nahaja. Takšen
celosten pristop k raziskovanju je nujen, če želimo raziskati vpliv knjižnice, saj
brez premišljeno vzpostavljene metodologije ter jasne slike o instituciji in okolju,
ki jo obkroža, raziskava ne bo uspešna, ali pa ne bo mogoče razumeti in ustrezno
interpretirati zbranih podatkov. Z razmišljanjem v tej smeri je Holtova (2007, str.
112) pri oblikovanju svojega modela raziskovanja (angl. outcome planning work
model) vzpostavila tri nivoje: nivo ocene kapacitet knjižnice, virov in politike usta
nove, nivo podatkov o skupnosti, v kateri knjižnica deluje, kar je mogoče razumeti
enako kot analizo skupnosti, ter nivo zbiranja podatkov neposredno od uporab
nikov in potencialnih uporabnikov, v povezavi z njihovimi željami in potrebami.
Eden od najbolj pogosto citiranih avtorjev s tega področja je B. Usherwood; nje
govo raziskovanje vrednotenja družbenega vpliva knjižnic (angl. social audit)
je, izvedeno v sodelovanju z R. Linley v letih 1996 in 1997, vzpostavilo natančno
določene okvire, znotraj katerih se še danes izvajajo raziskave o vplivu splošnih
knjižnic na skupnost. V tej raziskavi se prepleta percepcija storitev knjižnice z
vidika izbranih lokalnih funkcionarjev, knjižničarjev in lokalnih prebivalcev,
uporabnikov in neuporabnikov knjižničnih storitev. Zaradi treh ciljev raziska
ve (razviti orodje za merjenje družbenega vpliva knjižničnih dejavnosti v po
vezavi s cilji ustanove, raziskati družbeni in ekonomski vpliv splošnih knjižnic
ter raziskati, v kolikšni meri storitve knjižnic v praksi prispevajo pri doseganju
socialnih ciljev) je bilo potrebno vzpostaviti ustrezen metodološki aparat in ga
tudi preveriti v raziskovalni praksi. Kot velik zagovornik uporabe kvalitativnih
metod je Usherwood izhajal iz hipoteze, da se vsega ne da pokazati s številkami
in da je izredno pomembno uporabljati ustrezna raziskovalna orodja, ki bodo
prinesla najboljše rezultate raziskav. Trdil je, da so študije končnega rezultata
delovanja knjižnice (‘outcome’) in vpliva knjižnice (‘impact’) pomembnejše kot
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samo merjenje. Številke moramo pojasniti s poglobljeno analizo, ki bo predsta
vila pravo podobo delovanja in ‘življenja’ knjižnice, kar nakazujejo sociološke
in psihološke študije, ki se izvajajo s ciljem predstavitve vrednosti knjižničnih
storitev glede na njihov vpliv na posameznika in skupnost.
Nujno se je treba ozreti na delo Huysmansa in Oomesove (2013), ki sta na kongre
su IFLA-e leta 2012 predstavila projekt merjenja socialnega pomena nizozemskih
splošnih knjižnic. Njun projekt je poleg izčrpnega pregleda literature s tega po
dročja potrebno izpostaviti še iz dveh razlogov. Prvi je kritičen pristop do doseda
njih raziskovalnih metod, drugi razlog pa je dognan in obdelan model področja
delovanja knjižnice in dimenzij njenega vpliva. Tako zastavljeno raziskovanje je
lahko dobra usmeritev za načrtovanje naslednjih raziskav.
Analiza zbornika Northumbria International Library Performance Measurement
Conference (2013) in drugih relevantnih publikacij s področja merjenja vpliva
knjižnic kaže na to, da se večje število avtorskih prispevkov ukvarja s kvantitativ
nimi podatki ter merjenjem tistega, kar je mogoče izmeriti. V praksi knjižnice zbi
rajo predvsem podatke kvantitativne narave (na primer, ko se raziskuje knjižnica
kot center za mlade, moramo zbrati podatke o številu knjig za mlade, številu do
godkov in podobno, z drugimi besedami, zbirajo se podatki, do katerih je relativno
enostavno priti). Takšni podatki pa so smiselni samo, če jih obogatimo s podatki o
izkušnji in percepciji mladih, ki so bili deležni določene storitve knjižnice. Lahko
se strinjamo s trditvijo Brophyja (2008, str. 13–14), da imajo tradicionalno zbiranje
statističnih podatkov in tradicionalne meritve pomembno mesto pri vrednote
nju, vendar pa se moramo strinjati tudi s trditvijo, da je za razvoj novih storitev
in napredek delovanja knjižnic treba uporabljati tudi metode, ki bodo pomagale
raziskati, oceniti družbeni prispevek knjižnice (Usherwood, 2002a).
McMenemy (2007, str. 275) uporabo zgolj kvalitativne metodologije dojema kot
nujno v procesih merjenja vrednosti in pomena knjižnic za skupnost. Na Hrva
škem obstaja večje število študij uporabnikov, s katerimi ne moremo zanesljivo
sprejemati sklepov o vplivu knjižnice ali končnih rezultatih delovanja knjižnice,
ki jih knjižnica ‘proizvede’ ali po katerih je v skupnosti prepoznavna. Vendar pa je
v strokovni in znanstveni javnosti prisoten vedno večji interes za raziskave vpliva
knjižnice na skupnost. Na 10. posvetovanju za splošne knjižnice (10. savjetovanje
za narodne knjižnice) leta 2015 je bil eden od prispevkov posvečen vrednotenju
družbenega vpliva knjižnice,10 v letu 2012 pa je bila prva številka časopisa Vjesnik
bibliotekara v celoti posvečena merjenju vpliva knjižnice.

10

Zbornik Posvetovanja še ni objavljen, na spletni strani http://sznk.nsk.hr/program/ je objavljen
program posvetovanja.

Knjižnica, 2016, 60(4), 9–32

25

Martina Dragija Ivanović

Avstralska raziskava, A safe place to go: libraries and social capital (2000), je kljub
temu, da ni prinesla velikih sprememb v metodologiji raziskovanja vpliva knjižni
ce na skupnost, vseeno ponudila nov pogled na doprinos knjižnice skupnosti in
na položaj splošne knjižnice znotraj skupnosti. Cilj celotne raziskave je bil anali
zirati, kako ulice, področja trgovskih centrov, javne zgradbe in drugi prostori, ki
jih ‘delimo’ s tujci, omogočajo ali pa ovirajo razvoj oziroma možnosti za krepitev
zaupanja. Rezultati izvedene študije so pokazali, da imajo osebe, ki poznajo svojo
sosesko, in so vzpostavile lokalne socialne stike ter so relativno izkušene v social
nih odnosih, visok nivo zaupanja v druge ljudi. Takšne osebe so nagnjene k bolj
aktivnemu načinu življenja v lokalni skupnosti in institucijah, ki so povezane
z njihovim krajem bivanja. Cilj projekta je bil raziskati, kako splošne knjižnice
pripomorejo k razvoju socialnega kapitala ter poiskati načine rabe knjižnice kot
prostora za raznolike skupine znotraj skupnosti (na primer različnih starostnih
skupin, različnega etničnega izvora, oblik hendikepa, stopenj izobrazbe).
Organizacija Laser Foundation je v sodelovanju z raziskovalno agencijo Price
Waterhouse Coopers izvedla raziskavo, s katero je želela izmeriti vpliv knjižnice
na skupnost. Priročnik, ki je nastal kot rezultat raziskave, svoj pomen izkazuje v
nizu prilog in podrobnem opisu metodologije, ki jo je mogoče uporabiti v praksi.
Še posebej je izpostavljen podroben opis preliminarnega raziskovanja literature,
s katerim avtorji opozarjajo, da se mora vrsta raziskovanja izvajati na dveh nivo
jih. Prvi nivo je splošno ozadje in kontekst knjižnic, v katerem se analizira gradivo
o splošnih knjižnicah. Drugi nivo pa je zasnovan na principu širšega konteksta
v odnosu do vladnih strategij, načrtov in ciljev. Cilj te analize je bil preučitev
dokumentov, ki prikazujejo, kako vlade in vladne ustanove zbirajo podatke o
vplivu knjižnice na skupnost. Izpostavili so štiri glavne teme, ki so jih prepo
znali kot prioritetne na nacionalnem in lokalnem nivoju. Te štiri teme so: otroci,
izobrazba, zdravje in osebe v starejšem življenjskem obdobju (Laser foundation,
2005, str. 7 in 39).
Med številnimi raziskavami posebej izpostavljamo avstralsko raziskavo splošnih
knjižnic, izvedeno v državi Victoria z naslovom Libraries builiding communities
(2006), njen cilj pa je bil veliko širši od samega merjenja vpliva knjižnice na
skupnost. Raziskava je sicer preučevala vpliv knjižnic, vendar pa je bil predmet
raziskave obenem tudi zadovoljstvo uporabnikov ter analiza delovanja splošnih
knjižnic. V raziskavi je bilo izprašanih 10.000 oseb (uporabniki knjižnice, neu
porabniki knjižnice, zaposleni v knjižnici in ključni predstavniki interesnih sku
pin). Uporabljene so bile različne raziskovalne metode: fokusne skupine, spletni
vprašalniki, telefonsko anketiranje, osebni intervjuji. Metodološki aparat je bil
izdelan, podatki pa so bili pridobljeni v sodelovanju z neodvisnim podjetjem za
marketinške raziskave. Cilj fokusnih skupin z uporabniki je bil pridobiti poglo
bljene informacije, ki bi opisale njihove izkušnje in mišljenja. Od knjižničarjev,
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uporabnikov in neuporabnikov so želeli pridobiti naslednje informacije: zakaj
knjižnico uporabljajo/ali ne, kakšne so prednosti uporabe knjižnice, kaj omejuje
uporabnike, da bi uporabljali splošne knjižnice in kaj bi knjižnice morale storiti,
da bi jih pogosteje uporabljali, kakšno je zadovoljstvo uporabnikov s knjižnični
mi storitvami ter predloge za izboljšanje knjižničnih storitev.
Telefonski intervjuji so bili izvedeni na vzorcu 400 oseb, njihov namen pa je bil
kvantificirati in potrditi izpostavljene zaključke, pridobljene na fokusnih sku
pinah. Poglobljeni telefonski intervjuji so bili izvedeni s prebivalci v ruralnih
in regionalnih skupnostih. V teh intervjujih so bila poudarjena vprašanja o do
stopnosti, možnosti uporabe in o predlogih za izboljšanje delovanja knjižnic.
Tako so zbrali informacije o tem, kaj pripadniki skupnosti mislijo o vrednosti
knjižnice, kakšen je prispevek knjižnice pri opismenjevanju, vzpostavitvi zaupa
nja v skupnost, razvoju mrež znotraj skupnosti, vpliv na zdravje in ekonomsko
rast. V intervjujih je bil predmet pogovora prihodnost splošnih knjižnic ter vloga
splošnih knjižnic v prihodnjem razvoju skupnosti.
S pomočjo tiskanih vprašalnikov so zbirali statistične podatke, potrebne za
primerjalne analize kazalcev (benchmarking), kot so: zadovoljstvo s storitvami
knjižnic, pomen storitev knjižnic, sociodemografski podatki. Vprašalnik je bil
oblikovan v angleškem jeziku, poleg tega pa tudi v jezikih najpogosteje zastopa
nih narodnostnih manjšin, to so kitajski, vietnamski, italijanski, španski, grški in
arabski jezik. Ključni deležniki, ki so bili intervjuvani, so bile osebe z močnim ali
opaznim vplivom v skupnosti, kot so lokalni svetniki, uradniki, poslovne osebe,
ravnatelji šol, učitelji, osebe, ki so aktivne v pomembnih organizacijah in pred
stavniki religioznih skupnosti.
Cilj intervjujev navedenih skupin je bil, da intervjuvanci pojasnijo, kako dojemajo
vpliv knjižnice na skupnost, in sicer z vidika tistih, ki jim je dobrobit skupnosti
osnovnega pomena. Vrednost te raziskave je nesporno v razdelanem razisko
valnem aparatu, na osnovi katerega je mogoče raziskovalno orodje prilagoditi
za drugačna okolja, prispevek raziskave pa je podrobna analiza in razumevanje
rabe knjižničnih storitev v celotni populaciji, vključno s posebnimi uporabniški
mi skupinami (pripadniki etničnih manjšin, osebe z nizkimi osebnimi dohodki
in osebe, ki živijo v odmaknjenih področjih). Pomen prilagajanja raziskovalnih
metod posebnim kontekstom, v katerih knjižnice delujejo, sta izpostavili Dragija
Ivanović (2012) in Poll (2014). Pollova je izvedla analizo desetih raziskav, ki so
bile narejene na specifičnih lokacijah, kot so otoki, afriške vasi, ali pa so bile
usmerjene na specifične skupine uporabnikov ali njihove specifične potrebe. Po
men njene analize je vsekakor v kritičnem razmisleku o uporabi kvalitativnih in
kvantitativnih metod raziskovanja ter o prednostih in slabostih oziroma omejit
vah ene ali druge metode.
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Neuporabniki knjižnice so pomembni deležniki, ki jih je treba vključiti v raziska
ve o vplivu splošne knjižnice na skupnost in očitno je, da je večina velikih razi
skav zajela tudi neuporabnike knjižnic. V pregledu literature s tega področja se
moramo nujno ozreti tudi na konference, ki se v vse večji meri ukvarjajo s tema
tiko merjenja vpliva knjižnice na skupnost. Čeprav zbornik 11. Northumbria kon
ference11 še ni objavljen, lahko iz seznama predavanj upamo na velik prispevek
na področju metodološkega pristopa k merjenju vpliva knjižnice. Na konferenci
Libraries in digital age 2014 je bil eden od tematskih sklopov v celoti posvečen
kvalitativnim metodam na področju raziskovanja uporabnikov, knjižnic in rabe
knjižnic. Nekatera od predavanj so opozorila na velike možnosti uporabe kvali
tativnih metod na področju raziskovanja vpliva knjižnic (Corrall, 2014; Dragija
Ivanović, 2014; Kelly, 2014).

5 Zaključek
V strokovni in znanstveni literaturi o vrednotenju knjižnic najdemo vrsto razdeli
tev, s katerimi se poskuša razvrstiti dejavnike in področja vpliva splošnih knjižnic
na skupnost. Večina citiranih raziskovalcev v tem prispevku je s svojimi poročili,
knjigami, priročniki in članki v časopisih predstavila lastna stališča o prispevkih
in vplivih, ki jih ima knjižnica na skupnost. Nedvomno splošna knjižnica vpliva
na osebni razvoj, socialno povezanost, krepitev skupnosti, na lokalno kulturo
in identiteto ter na domišljijo in kreativnost, zdravje in splošno dobro počutje
posameznika, ter z uresničevanjem svojega socialnega poslanstva vpliva na kul
turo, izobrazbo, branje in pismenost, rabo prostega časa ter uporabo informacij
v vsakdanjem življenju in tako spodbuja socialno kohezijo ter krepi zaupanje v
skupnost.
Svojo vrednost in velik družbeni pomen pa morajo knjižnice kljub temu dokazati.
Literatura o merjenju vpliva knjižnice je z vsakim dnem obsežnejša. Danes je
merjenje vpliva knjižnice ena od najbolj izpostavljenih raziskovalnih tematik,
kar dokazuje vedno večje število konferenc na izpostavljeno temo, prav tako pa
tudi število izvedenih projektov v svetu. Natančno razumevanje terminov, ki se
uporabljajo na področju vrednotenja vpliva knjižnic na skupnost, je osnova za
vsako raziskovanje, ki ga želimo izvesti.

11

Več informacij o konferenci na spletni strani http://www.york.ac.uk/about/departments/support
-and-admin/information-services/northumbria-conference/.
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Zato je treba posebej poudariti pomen standarda ISO 16439, ki naj bi uvedel kon
sistentno uporabo terminologije. Vsi priročniki, ki smo jih izpostavili, na začetku
izpostavljajo definicije in razlage kazalcev, ki bi jih lahko/morali uporabljati pri
raziskovanju. Znanstveniki in praktiki bi si skupno morali prizadevati za razvoj
in izpopolnjevanje metodološkega aparata, ki je sprejemljiv tudi za raziskovalce
in odločevalce. Analiza dosedanjih raziskav je odprla mnogo novih vprašanj, kot
na primer potrditve veljavnosti rezultatov ter prilagoditve raziskovalnih metod in
kazalcev v različnih kontekstih.
Ob vsem tem pa je, kakor v svojih delih posebej poudarjata Markless in Streat
field, potrebno stalno izobraževanje knjižničarjev, ki bi morali rezultate raziskav
vpliva knjižnic sprejeti kot eno od pomembnejših nalog na področju organizacije
in upravljanja knjižnic ter najti ustrezen način za prikazovanje podatkov odloče
valcem in financerjem. Vsekakor bi se morali raziskovalci sistematično spoznati
z omejitvami tako kvalitatitvih kot tudi kvantitativnih raziskovalnih metod, da
bi lahko za svoje raziskave izbrali tiste metode, ki bi omogočile zbiranje in ob
delavo najbolj kakovostnih podatkov. Opazen je velik napor raziskovalcev, da bi
dokumentirali in izkustveno potrdili obstoj očitnega vpliva knjižnice. In čisto na
koncu je treba opozoriti na obstoj pomembnega dokumenta, ki je nastajal pod
okriljem IFLA-e, to je Bibliografija del o vplivu in končnih rezultatih dela knjižnic,
ki ga ureja Roswitha Poll (Bibliography »Impact and Outcome of Libraries«).12
Dokument je hvalevreden vir informacij za vsakogar, ki se želi ukvarjati s tem
področjem.
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