BESEDA ČOPOVE NAGRAJENKE
Sedim v knjižnici in razmišljam …
I am sitting in the library and thinking …

Vesna Horžen
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1.21 Polemika, diskusijski prispevek
1.21 Polemic, Discussion

1 Uvod
V svojem prispevku1 ne bom povedala nič takšnega, česar ne bi že vedeli, brali
ali slišali, izvedla nisem nobenih meritev in raziskav, ničesar ne bom dokazovala
s kvantitativnimi rezultati, ki jih imamo knjižničarji tako radi. Izhodišče mojega
razmišljanja je znamenita besedna zveza, ki jo je pred skoraj 500 leti zapisal rojak
iz moje doline, Primož Trubar, in ki jo Slovenci zelo radi in pogosto izrekamo:
stati inu obstati.
To bi bil lahko moto, vodilna misel knjižnic 21. stoletja na vseh področjih našega
poslanstva. Vse, kar v knjižnicah počnemo, je podrejeno tej sintagmi, saj ni nič
več tako, kot je bilo. Naj poudarim še, da v prispevku govorim predvsem o splošnih knjižnicah, saj sem kompetentna le za to vrsto knjižnic.

1

Prispevek je bil predstavljen na Kongresu ZBDS 2016 »Upravljanje znanja v knjižnicah« (19.–20.
september 2016, Maribor).
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2 Skica za avtoportret
Za začetek bom zelo na kratko predstavila svojo knjižničarsko pot od začetkov
do danes.
V knjižnico sem bila pred več kot četrt stoletja povabljena v okolju, v katerem
živim, predvsem zaradi svojih značajskih lastnosti, ki so odločevalcem o moji namestitvi dajale upanje, da bodo primerna podlaga za izvedbo sprememb v domači
knjižnici, ki jo je leta 1986 matična služba NUK-a označila takole: »Če podatke na
kratko povzamemo v kvalitativno oceno, lahko rečemo, da je Ljudska knjižnica ta
in ta med najslabše razvitimi slovenskimi splošnoizobraževalnimi knjižnicami.«
Poleg značajskih lastnosti, ki so po presoji odločevalcev obetale vpeljavo reda,
je bila v njihovih očeh primerna tudi moja ljubezen do knjig in branja. Oboje naj
bi bilo zadovoljiva popotnica za vodenje knjižnice, v kateri je bila do mojega prihoda zaposlena ena knjižničarka. Nihče, z menoj vred, ni razmišljal, da nimam
nikakršnih znanj in izkušenj s področja bibliotekarstva ali s področja vodenja
in da v sredini, kjer naj bi delala, tudi ni nikogar, ki bi mi ta znanja in izkušnje
posredoval.
Kljub neobetavnemu začetku sem se z velikim veseljem zakopala v delo in po
dveh letih so mi občinske oblasti kot priznanje za zasluge poleg vodenja knjižnice
dodelile še vodenje galerije in muzeja. Tako sem postala multipraktik za različna
področja kulture, ki so jim bila občasno pridodana še področja gospodarstva, kot
sta trgovina in turizem.
Vse dejavnosti, s katerimi sem se ukvarjala, so širile moja znanja in kompetence,
moje delovno mesto pa je brusilo tudi na začetku omenjene značajske poteze, ki
so mi pri opravljanju vodstvenih nalog prišle včasih prav, spet drugič pa so me
ovirale.
Po dvajsetih letih vodenja lokalne kulturne institucije sem dobila novo priložnost, ki se je odprla s profesionaliziranim delovnim mestom predsednika ZSK-ja,
in spet sem z veseljem zavihala rokave. Delo, ki ga opravljam, me izpolnjuje in v
njem vsak dan najdem nove in zanimive izzive.
Toliko na kratko o moji knjižničarski karieri, k čemur pa naj le še dodam, da večino svojih razmišljanj v teku dneva posvetim knjižničarstvu, knjižnicam in knjiž
ničarjem, iz teh misli pa se rojevajo utrinki spoznanj ali, kot se reče v psihologiji,
»faze iluminacij«, čemur po domače pravimo, »da se mi je posvetilo«. Seveda so
ta razmišljanja in spoznanja lahko tudi bridke zmote, saj niso vedno podprta z
izsledki znanstvenih raziskav, vendar mi ta trenutek strah, da se z menoj morda
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ne boste strinjali, ne bo preprečil povedati, kako vidim slovenske splošne knjiž
nice sedaj in v prihodnosti.
Konec koncev smo iz take snovi kot sanje, je povedal Shakespeare, in v njegove
besede ne gre dvomiti.

3 Knjižnica, najmanj pomembna postranska stvar na svetu?
Sedim v knjižnici in razmišljam: kakšen je položaj splošnih knjižnic v naši družbi
v času, katerega vrednote in atributi so »višje, hitreje, močneje« in v katerem so
knjižnice na prvi pogled verjetno najmanj pomembna postranska stvar na svetu.
Skoraj nihče jih ne omenja, predvsem pa ne mediji; ko gre za naštevanje področij kulture, so na zadnjem mestu; včasih se zdi, da branje, katerega promotor in
zagovornik so, v slovenski družbi ni vrednota; vse, kar se v knjižnicah ponuja kot
storitev, je samoumevno in ni omembe vredno; obstaja stereotip, da je tipična
knjižničarka pusta gospa, ki se jo opazi le takrat, ko je zoprna; knjižnice so prostori, ki »dišijo« po prahu in papirju in so zato lahko ljudem neprijetni … Skratka,
knjižnice so kot Pepelke, ki jim redkokdo privošči drugi pogled, potem ko se jim
naloži vsa tista dela, ki jih pač nekdo mora opraviti. In ko se le zgodi, da knjižnico
opazovalec pogleda drugič, ali sploh vemo, kako jo vidi pod plastjo vsakdanjosti,
ko so odstranjeni vsi prašni stereotipi, ki jo prekrivajo? In če še naprej za podlago
našega razmisleka spremljamo zgodbo o Pepelki: ali bi ob radikalni preobrazbi
podobe knjižnic res vsi ostrmeli in bi »od čudeža godcem roke zastale«? Si tega
želimo in ali to potrebujemo? Smo na to pripravljeni? Je to sploh mogoče? In še
najpomembnejše vprašanje: se to od knjižničarjev in knjižnic pričakuje?
Ali pa je prav tako, kot je, saj življenje ni praznik, ampak delovni dan, v katerem
so Pepelke tiste, ki varujejo svet, da ne pade s tečajev, brez njih pa ni mogoče
živeti?
Vsa ta vprašanja in še mnogo drugih si zadnje desetletje in več postavljajo različni
strokovnjaki po vsem svetu, saj je knjižnice morda celo bolj kot druge kulturne
institucije preplavil val krize identitete.
Da bi lahko načrtovali prihodnost, moramo najprej videti in razumeti sedanjost.
Če smo knjižnico primerjali s Pepelko, poglejmo najprej na kratko nekaj razlogov
za takšno asociacijo. Ti tičijo predvsem v odnosu tistih, ki imajo v rokah škarje
in platno:
–– ustanavljanje in financiranje splošnih knjižnic je izvorna naloga lokalnih
skupnosti, torej občin, ki jih je v Sloveniji 212. Knjižnično zakonodajo oblikuje
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in sprejema država, izvajanje pa naloži občinam. Lokalne skupnosti imajo
zakonsko določeno nalogo oblikovati pogoje, v katerih delujejo knjižnice, in
izpolnjevati to, kar jim predpišeta država in stroka. 212 županov in občinskih
svetov, ki so takšni in drugačni, sprejema odločitve, ki so v skladu s knjižnično
zakonodajo in stroko, ali pa tudi ne, in njihove odločitve so bolj ali manj nedotakljive. To v praksi pogosto pomeni, da lahko knjižnice njihovi ustanovitelji
in financerji ovirajo pri izvajanju zakonskih nalog ali pa jim nalagajo naloge,
ki niso v okviru njihovega poslanstva, oboje pa počnejo običajno z namenom
znižati finančna sredstva za po njihovem mnenju nikomur potrebno in razsip
no kulturo.
–– Knjižnicam greni življenje tudi država: tako kot celotnemu javnemu sektorju tudi knjižničarjem sistemsko znižuje plače, predvsem pa izdatno znižuje
sredstva za nakup knjižničnega gradiva, nad katerim poleg države bdijo tudi
založniki s svojimi očitki, pričakovanji in zahtevami.
–– Knjižnice torej na eni strani prizadenejo nesmiselne birokratske ovire in zahteve ter finančni rezi, na drugi strani pa se jim ob tem, da so kot edine kulturne
institucije v okolju svojim uporabnikom s celodnevno odprtostjo ves dan na
razpolago, kopičijo dodatne naloge in nalagajo nove vsebine, ki jih je včasih
toliko, da bi se, če bi bile v tekočem stanju, že zdavnaj prelile iz posode, ki jim
je namenjena … Knjižničarji namreč nikoli ne rečejo ne.

4 Druga stran kovanca
Kaj pa so prednosti Pepelk, deklic, ki obvladajo ognjišče? Kaj se skriva pod plaščem pepela? Preprosto to, da so v različnih oblikah prisotne povsod po naši
deželi, kar omogoča, da jih obišče okrog 11 milijonov obiskovalcev, ki tako ali
drugače uporabljajo različne knjižnične storitve in ki si izposodijo približno 26
milijonov knjižničnega gradiva. Približno 60 % prebivalcev Slovenije uporablja
storitve splošnih knjižnic in čisto preprosto velja, da so uporabniki splošnih
knjižnic večinoma tudi naši zagovorniki; morda se tega premalo zavedamo. Leta
2011 je bila v okviru Združenja splošnih knjižnic narejena javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic, katere rezultati
bi takšno trditev lahko podprli. Osebno verjamem, da se britanska zgodba, kjer
so zaprli nekaj sto knjižnic in odpustili nekaj tisoč knjižničarjev, pri nas ne bi
mogla zgoditi. Slovenska mentaliteta, če govorimo o prebivalstvu, je naklonjena Pepelkam, saj jim zagotavljajo varnost, so zanesljive in nikogar ne ogrožajo.
Naši uporabniki knjižnicam zaupajo in s svojim obiskom potrjujejo, da jih potrebujejo, saj so knjižnice ena zadnjih oaz človečnosti v naši družbi. To je zelo
pomembno vedeti, saj bi moral biti takšen odnos prebivalstva do knjižnic še bolj
zavezujoč, da bi te o svoji prihodnosti razmišljale ne samo zaradi svojega obstoja,
ampak v prvi vrsti zaradi spoštovanja svojega poslanstva, ki se začne in konča pri
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uporabniku. In ne nazadnje: naši uporabniki so tudi volivci, ki zaprtja knjižnic
oblastem verjetno ne bi kar tako hitro odpustili.
Takšna je torej v mojih očeh realnost slovenskih splošnih knjižnic v tem trenutku.

5 Kako pa bo jutri?
Brez vsakega dvoma bo situacija v prihodnosti še veliko bolj zahtevna in treba bo biti iznajdljiv. Ostati Pepelka ali postati kraljična, to je zdaj vprašanje. Če
knjižnice ostanejo Pepelke, saj je kraljestvo knjižnic od tega sveta, imajo v vedno
bolj zahtevnih razmerah veliko več možnosti za preživetje, kot če bi postale kraljične. Tokrat torej ne bodo pomagali ptički, sijoča obleka, šolenci in kraljevič,
saj se bo deklica najprej morala spremeniti navznoter: postati bo morala bolj
samozavestna in samoiniciativna, odločna in odločevalna, sebe bo morala ceniti
in spoštovati, več časa bo morala posvetiti ljudem kot loncem, ki se zdaj svetijo
kot sonce, pa tega nihče ne vidi in le redkokdo potrebuje, naučiti se bo morala
povedati svoje želje in izraziti svoje misli, skratka, naučiti se bo morala postati to,
o čemer je že danes prepričana, da bi morali v njej videti drugi, čeprav se sama
v resnici vidi popolnoma drugače. In še nekaj pomembnega bo morala priznati:
da je slovenske gore list in da jo to določa, kot človeka določa značaj, ki mu ni
mogoče ubežati.
Ob takšnem odnosu do svojega obstoja bodo knjižnice oziroma knjižničarji ustvarili pogoje za kvaliteten razmislek o svojem razvoju in poslanstvu. Vprašanja, kaj
početi s knjižnicami in zakaj jih sploh še potrebujemo, si moramo zastavljati najprej in predvsem knjižničarji, ter imeti pripravljene odgovore, kadar sprašujejo
odločevalci in uporabniki.
Ko sem pri pripravi tega prispevka brskala po različnem gradivu, sem seveda
najprej vzela v roke zbornik posvetovanja ZBDS-ja iz leta 2003 z naslovom Vizija
razvoja knjižničarstva v Sloveniji. Pred 13 leti smo o prihodnosti knjižnic razmišljali v okviru drugačnih razmer, kot nam vladajo dandanašnji, zato je bil takratni
pogled v prihodnost bolj umirjen in optimističen. To je bilo tako imenovano tranzicijsko obdobje, ki je dopuščalo svetlo bodočnost in ko smo si še upali verjeti,
da bo nekoč bolje.
Danes, v obdobju neoliberalnega kapitalizma, je naš pogled zamejen, osredotočen na tukaj in zdaj, saj je treba preživeti in bije se surov boj za obstoj, ki ga
humanisti in družboslovci slabo obvladamo. Večino časa porabimo za to, da
strežemo nenasitnim birokratskim zahtevam, ki so največkrat same sebi namen.
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Takšno stanje je nevarno, ker zatre duha, snovanje vizije ter zastavljanje ciljev,
saj funkcioniramo s predpostavko, da jih v razmerah, v katerih živimo, tako ali
tako ne bo mogoče doseči.
Napaka! V teh razmerah je še kako nujna vizija. Knjižničarji moramo oblikovati
novo zgodbo svoje prihodnosti, saj to, kar nas je določalo v preteklosti, ni več
samo po sebi umevno. Da bi lahko oblikovali odgovore, pa je najprej treba postaviti vprašanja.
Ker sem se pri svojem delu večinoma ukvarjala z vodenjem in upravljanjem, bi si
sama najprej postavila vprašanje, kako voditi in upravljati knjižnico, da bo pripravljena na spremembe in da bo omogočala in izvajala inovacije. Strokovnjaki,
predvsem za področje realnega sektorja, že več kot desetletje ugotavljajo, da se
je model klasičnega menedžmenta in vodenja izpel in da bo treba poiskati nove,
drugačne formule za delo z ljudmi, za motiviranje zaposlenih in za predanost poslanstvu organizacije: nujen je premik od praktičnega h kreativnemu menedžerju;
od direktorja, ki kontrolira, k takšnemu, ki omogoča; od direktorja, ki je usmerjen
k birokraciji, k takšnemu, ki je usmerjen k vrednotenju rezultatov; od direktorja,
ki komunicira od zgoraj navzdol, do takšnega, ki komunicira horizontalno. Po
mojem mnenju se sicer menedžment in vodenje v javnem sektorju, še posebej v
knjižnicah, zelo razlikuje od menedžmenta v realnem sektorju. Prepričana sem,
da je biti inovativen in motivacijski vodja v javnem sektorju težje kot v realnem,
saj so v javnem sektorju birokratske ovire in finančne omejitve velikokrat nepremostljive. Vendar pri tem ne smemo pozabiti, da se tudi z majhnimi koraki daleč
pride, prva pogoja za kakršenkoli napredek pa sta kreativnost in pripravljenost
na spremembe. Leta 2015 smo v slovenskem prostoru dobili doktorsko disertacijo
z naslovom Vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah, avtorica je dr. Sabina Fras
Popović, ki prinaša zelo zanimive rezultate raziskav, podatke in razmisleke. Disertacija je več kot odlično izhodišče za iskanje novih poti na tem področju.
Naslednje vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kako privabiti v knjižnice čim
več prebivalcev vseh ciljnih skupin, ki sestavljajo našo spreminjajočo se družbo.
Spremembe, s katerimi se srečujemo, bi morale pomeniti izziv za knjižničarje
in knjižnično dejavnost: družbo sestavlja vedno več aktivnih ljudi v tretjem življenjskem obdobju, vedno več ljudi je samskih, oblike družin so različne, povečuje se število ljudi, ki velik del dneva preživijo na poti na delo, vedno večja je
potreba prebivalcev po tretjem prostoru, po znanju in zato po vseživljenjskem
izobraževanju, uporabnik ni več samo uporabnik, ampak je soustvarjalec, in še
mnogo je izzivov, ki bi jih morali knjižničarji prepoznati in razumeti, da bi lahko
prebivalcem ponudili svoje storitve na način, ki bi bil zanje zanimiv, primeren
in sprejemljiv. Zanimati bi nas morale različne sociološke raziskave, na podlagi
katerih bi lahko razumeli družbo in potencialnega uporabnika.
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In takoj se nam poraja naslednje vprašanje: katere storitve so tiste, ki jih potrebuje naš uporabnik? Kaj je tisto, kar morajo knjižnice imeti, pa uporabnik niti
pomisli ne na kaj takšnega? Uganke, kaj bomo knjižnice počele v prihodnosti,
ne moremo rešiti tako, da bomo o tem spraševali uporabnike. Oni te prihodnosti
ne poznajo. Kaj jim bomo ponudili, moramo vedeti mi. Zato moramo biti vedno
korak pred njimi, kar pa ni niti najmanj enostavno.
Treba je vedeti tudi to, katere storitve že sedaj izvajamo in jih imajo uporabniki
radi in kako bi te storitve izvajali bolje, hitreje, bolj prijazno, bolj osebno, prilagojeno individualnim potrebam. Predvsem oseben odnos do uporabnikov in osebna
obravnava vsakega posameznika je pomembna prednost splošnih knjižnic, ki
jo velja še nadgraditi. Pri rešitvah, kako bi delali nekaj ceneje, pa moramo biti
med drugim pozorni, ali so tiste rešitve, ki so dobre za knjižnico, dobre tudi za
uporabnika.
In še zadnje vprašanje: imamo knjižnice konkurenco, ki nikoli ne spi? Pa še kako,
in to dobesedno, če je ena od njih svetovni splet. In poleg te, ki je najbolj vseobsegajoča konkurenca, imamo še druge, ki ponujajo enake storitve kot knjižnice. Nič
ne pomaga, če se sprašujemo, ali je bila prej kura ali jajce. Če so tekmeci boljši od
nas, se bo treba s tem čim prej soočiti ter svoje storitve ponuditi drugače in bolj
zanimivo, saj bodo financerji razmislili, katere institucije so glede na svoje učinke
res vredne finančnih sredstev, ki jih vanje vloži družba.

6 In še za konec
Če bomo sposobni poiskati odgovore na zastavljena vprašanja, ni nobenega razloga, da bi bili pesimisti glede prihodnosti knjižnic. Odnos do knjižnic je v naši
družbi večinoma pozitiven, čeprav se počutimo kot Pepelke. Moja teza primerjave
je, da je to lahko prednost, saj so Pepelke res tiste, ki varujejo svet, da ne pade s
tečajev, in brez katerih ni mogoče živeti. Prepričana sem, da je to vedel tudi kraljevič, ko je s steklenim šolenčkom dirjal po kraljestvu in iskal svojo izbranko in da
je deklica iz pepela po združitvi z njim tudi v popolnoma spremenjenih razmerah
bivanja obvladala svoje ognjišče.
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