Kompetentni knjižničarji za kakovostno
svetovanje na portalu Dobreknjige.si
Ni naključje, da se ravno na področju ponudbe leposlovja vedno znova odpira
vrsta dilem, s kakršnimi se knjižnična stroka pri drugih vrstah gradiva praviloma
ne srečuje. Razlogi zanje so mnogoteri in večplastni, napaja jih sistem množične produkcije knjig, kjer zakon trga (pre)pogosto zanemarja kvaliteto ponudbe,
svoj lonček pa pristavljajo še zagate, ki jih sproža subjektivna narava vsebinske
opredelitve leposlovnih del in se kažejo v kategorizaciji, predvsem pa v vsebinski
analizi obravnavanih del. Razvoj bralne kulture je v takih razmerah svojstven izziv, na katerega se splošne knjižnice med drugim odzivajo z novejšim svetovalnim
portalom Dobreknjige.si.
Nesporno je, da lahko kakovost svetovalnega dela na področju literature zagotovijo le kompetentni knjižničarji, za kar so nujni splošna razgledanost, bralna
kilometrina in interdisciplinarno strokovno znanje, načrtno krepljeno s kontinuiranimi izobraževanji, posveti, z izmenjavami informacij in stališč.
Po dobrem letu strokovnih usposabljanj za uporabo in vnašanje vsebin na portal
Dobreknjige.si, organiziranih po vsej Sloveniji, smo zato v uredništvu portala
spomladi 2016 organizirali prvi ciklus izobraževalnih srečanj na temo vrednotenja leposlovja in razvoja bralne kulture. Književnost, njeno predstavljanje, priporočanje in vrednotenje smo želeli osvetliti z različnih zornih kotov, s končnim
ciljem dvigniti kakovost svetovalnega dela in odličnost portala Dobreknjige.si.
Leposlovje je eno izmed tistih področij, kjer je potreba po interdisciplinarnem
pristopu sama po sebi umevna, zato smo k sodelovanju povabili uveljavljene in
priznane strokovnjake z različnih strokovnih področij, večinoma z Oddelka za
primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelka za slovenistiko ter Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani.
Pobudo, da bi prispevke predavateljev objavili v reviji Knjižnica, je podala dr.
Alenka Šauperl, profesorica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. S predlogom sta se strinjala Damjana Vovk, glavna urednica, in dr. Gorazd Vodeb, odgovorni urednik
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Knjižnice, ki sta predlagala pripravo tematske številke. In tukaj je – tematska
številka revije Knjižnica, ki združuje prispevke predavateljev. Prikrajšani smo za
delo dr. Vanese Matajc, smo pa pridobili tuj pogled, ki ga je za revijo prispevala
dr. Briony Birdi.
Izobraževanja so bila med slovenskimi knjižničarji dobro sprejeta, kar je pokazala tudi evalvacijska anketa, ki je med drugim potrdila, da je tovrstnih izobraževanj v slovenskem knjižničnem prostoru veliko premalo, kar je lahko in mora
biti izhodišče za naše nadaljnje delo. Na tem mestu se zato kar sama ponuja misel
Cristopha Deega (2016, str. 4): »Knjižnica ne bo očarala nikogar, če ne bo najprej
tudi sama radovedna glede vseh novih možnosti.«
S prvim prispevkom snovalke portala Luana Malec, Polonca Kavčič in Irena
Škvarč predstavljajo knjižni portal Dobreknjige.si; osvetlijo njegovo vzročno povezanost s sedanjim stanjem knjižnega trga, predstavijo njegovo vzpostavitev,
namen in cilje, obrazložijo zasnovo, analizirajo njegovo uporabo in nakažejo
ambicije nadaljnjega razvoja.
Predstavitvi portala Dobreknjige.si sledi delo dr. Uroša Grilca z analizo delovanja
ključnih slovenskih in tujih spletnih knjižnih portalov. Dr. Uroš Grilc opredeli njihovo vlogo zlasti z vidika informiranja bralcev ter vrednotenja knjižne produkcije. Nato na primeru norveškega inštrumenta vrednotenja knjižne produkcije opozori na model državne podpore odkupu knjig za knjižnice, ki je namenjena zgolj
kakovostni literaturi. Preveri tudi tezo, ali sistematični in dolgoročno zastavljeni
načini vrednotenja knjižne produkcije vplivajo na kakovost knjižne produkcije.
Z zavestjo, da se kriteriji literarne kvalitete v času in glede na socialno skupino
spreminjajo, se dr. Miran Hladnik s svojim prispevkom v času množične pisateljske dejavnosti osredotoči na spreminjajoče se naloge raznovrstnih bralčevih
skrbnikov; odbiro kvalitetnega gradiva pri tem nadomesti s sistematičnim kategoriziranjem rastoče produkcije, vse s ciljem orientacije bralcev in optimalne
izbire gradiva.
V nadaljevanju se dr. Aljoša Harlamov posveti kvaliteti anotacij proznih literarnih
del na portalu. V ta namen analizira naključno izbrane anotacije in izloči njihove
najpogostejše napake. Ob tem prikaže, kako nam lahko naratologija oz. teorija
pripovedi pomaga pri sestavljanju kvalitetne anotacije.
O posredniški vlogi knjižničarja in kritika v literarnem sistemu se sprašuje dr. Urška Perenič, ki v svojem prispevku poudari pomen knjižničarjeve lastne bralske
izkušnje, ki naj jo upošteva pri priporočanju književnih del, poleg sočasne kritike
in izkušnje drugih bralcev.
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Uvodnik

Kakšne in katere spremembe je prineslo uvajanje digitalnih tehnologij v založništvo? Dr. Andrej Blatnik v članku na eni strani opozarja na izostajanje nekaterih
tradicionalnih sestavin iz komunikacijskega kroga knjige oziroma na njihovo
zmanjševanje, na drugi strani pa na krepitev pomena dejavnosti »precejanja«
in »ojačevanja«.
Na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske
fakultete v Ljubljani je bilo opravljenih več raziskav s področja vsebinskega opisa
leposlovja. Izsledke in predlagane smernice za enotno in bogatejše vsebinsko
opisovanje leposlovja predstavi dr. Alenka Šauperl, ki v svojem prispevku ugotavlja, da bi ob upoštevanju smernic postopek vsebinskega označevanja potekal
lažje, pa tudi rezultati bi omogočili zanesljivejši priklic podatkov iz katalogov in
drugih podatkovnih zbirk.
Ena izmed morebitnih rešitev za izboljšanje funkcionalnosti bibliografskih informacijskih sistemov je model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise, ki
poleg entitet definira še atribute in relacije, potrebne za izpolnjevanje uporabniških opravil. Slednjim se v kontekstu leposlovja z vidika uporabnikov posveti
dr. Katarina Švab. Obsežne analize, predstavljene v prispevku, so pokazale, da
obogateni bibliografski zapisi povečujejo zadovoljstvo uporabnikov pri izbiri in
identifikaciji gradiva. Potrdile so slabo uporabo knjižničnega kataloga, opažen
je bil tudi razkorak med izbiranjem gradiva v knjižničnem katalogu na eni strani
in v fizični obliki na drugi strani.
Kompleksno temo prevodne književnosti osvetljuje dr. Nada Grošelj. V prispevku
na osnovi praktičnih primerov predstavlja trajne probleme, s katerimi se ukvarjajo prevajalci, literarni teoretiki in širša javnost. S pomočjo nekaterih prevodoslovnih teorij osvetljuje najpogostejše dihotomije (dobesedno in prosto ali svobodno prevajanje, potujevanje in podomačevanje, posodabljanje in arhaiziranje,
vprašanje cenzure), ki se pojavljajo v izzivih za prevajalce, in tako nakazuje, da
prevod ne zrcali vedno značilnosti izvirnika.
V zadnjem prispevku nam dr. Briony Birdi predstavi pregled književnosti etničnih manjšin v angleškem jeziku, izdane v Veliki Britaniji. Po uvodnem pregledu
raznovrstne terminologije, ki se uporablja za tovrstno literaturo, se avtorica osredotoči na pet potencialnih elementov dobavne verige: na avtorje, knjigotržce,
dobavitelje knjižnic, splošne knjižnice in bralce, pri čemer skuša podati pregled
najpomembnejše znanstvene in strokovne raziskave o vsakem segmentu verige.
Opozori na dve temeljni težavi: prva je pomanjkanje empiričnih raziskav o manjšinski etnični književnosti, zlasti tistih, ki bi obravnavale njeno bralno občinstvo,
druga pa je, da se raziskave bolj kot na kulturne osredotočajo na jezikovne vidike
etničnih manjšin.
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Iskreno se zahvaljujeva vsem avtorjem, ki so bili pripravljeni ubesediti svoje prispevke, kakor tudi recenzentom, ki so sodelovali s skrbnim pregledom prispevanih del. Posebej se zahvaljujeva uredništvu revije Knjižnica, ki nama je ob odlični
strokovni opori omogočilo gostovanje v okviru pričujoče tematske številke.
V upanju, da bo zbrana vsebina spodbudila razmislek in seveda nove zamisli za
razvoj bralne kulture, vas prijazno vabiva k branju!

Luana Malec in Polonca Kavčič
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