Dobreknjige.si – projekt slovenskih
splošnih knjižnic
Dobreknjige.si – project of Slovenian public libraries

Luana Malec, Polonca Kavčič, Irena Škvarč

Oddano: 31. 8. 2016 – Sprejeto: 23. 9. 2016
1.04 Strokovni članek
1.04 Professional article
UDK 004.738.5:655.3.066.11(497.4)

Izvleček
V družbi, kjer je knjiga izpostavljena zakonom trga, je razvoj bralne kulture svojevrsten
izziv sodobnih knjižnic, zaradi česar so v nenehnem iskanju novih in izvirnih promocij
dobrega branja, katerih novejši produkt je tudi knjižni portal Dobreknjige.si. V pri
spevku osvetlimo vzročno povezanost med stanjem knjižnega trga in portalom, pred
stavimo njegovo vzpostavitev, namen in cilje. Obrazložimo vsebinsko in organizacijsko
zasnovo portala ter analiziramo prve učinke njegove uporabe. Na koncu poudarimo še
specifike, ki jih je treba ob načrtovanju in upravljanju takega portala upoštevati, ter
nakažemo ambicije nadaljnjega razvoja.
Ključne besede: spletni portali, Dobreknjige.si, kakovostna literatura, splošne knjižnice,

Slovenija

Abstract
In modern societies the book is becoming increasingly subjected to the laws of the mar
ket that mostly satisfy the need for entertainment. The development of reading culture
in such circumstances is an increasingly difficult and demanding task for modern li
braries. They must always search for new, innovative and effective means of raising the
levels of the reading culture. A newer product on this field is also the web site Dobre
knjige.si – the site for readers and book recommendation. In this paper we highlight
the causal connection between the state of the book market and the portal to present
its establishment, purpose and goals. Substantive and organizational design of the
portal is reasoned and the first effects of its use are analysed. At the end, we stress the
specifics that need to be considered at the planning and management of such a portal
and indicate the ambitions for future development.
Key words: web portals, portal Dobreknjige.si, quality literature, public libraries, Slovenia
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1 Polje divje rastočih knjig
Da je današnji literarni sistem, tako v svetu kot v Sloveniji – če seveda zanemari
mo gospodarske krize, ki se z različno intenziteto in učinki občasno reflektirajo
tudi v svet založništva –, usmerjen v vse večjo produkcijo knjig, je že splošno
znano. Več knjig obeta večjo raznovrstnost knjižne produkcije in s tem tudi večjo
možnost izbire. Drugače povedano, več izdanih naslovov pomeni večjo verjet
nost, da bodo med njimi tudi taki, ki jih bralec potrebuje ali želi. Večja ponudba
novoizdanih del pa lahko bralcem prinese tudi težave; izbira je zanje praviloma
težja, še posebej v primerih, ko ne vedo, kaj natanko potrebujejo. Na spletni stra
ni angleškega bralnega projekta Opening the Book1 so zagato (pre)velike izbire
knjig ilustrirali s posrečenim primerom avtomobilskega parkirišča. Na praznem
parkirišču se vozniki pogosto težko odločimo, kam parkirati – izberemo neki
prostor, a si takoj zatem premislimo in zapeljemo drugam … Na zelo zasedenem
parkirišču dilem ni – poiščemo prvi prazen prostor, ki ustreza velikosti našega
»konjička«, in parkiramo. Primer je grobo poenostavljen, ampak nekaj podobne
ga se dogaja tudi v sodobnih knjižnicah. Večja ponudba izdanih naslovov zato
prinaša knjižnicam več dela, predvsem pa večjo odgovornost. Naloga in dolžnost
sleherne knjižnice je narediti to izbiro obvladljivo za uporabnike. Pri tem je ključ
no, da uporabnikom ponudi nabor, ki jim bo omogočal različne pristope iskanja,
in da seveda v tak nabor skrbno vključi tudi vse tiste naslove dobrih knjig, ki niso
reklamirane in potrebujejo pomoč knjižničarja, da jih bralci odkrijejo.
Težava današnje izbire, še zlasti leposlovja, je tudi v tem, da le manjši obseg
novo izdanih del doživi kritiško presojo, in da je paradoks večji, kritiških presoj
primanjkuje predvsem tam, kjer se največ bere, tj. na področju žanrske literature.
Ob tem tudi pestra ponudba bralnih priporočil, tako knjigotrških kot knjižničnih,
dobre knjige pogosto spregleda; prva zaradi narave trga, druga pa zaradi posa
mičnega in zato omejenega obsega delovanja2 (Malec, 2014).
Slovensko strokovno javnost zadnja leta vznemirja tudi rubrika »Najbolj brane
knjige« s seznami najbolj izposojenih knjig v slovenskih knjižnicah, ki jih od
leta 2002 v okviru slovenskega informacijskega knjižničnega sistema COBISS
evidentira Inštitut informacijskih znanosti (IZUM, 2016). Analiza stotih najbolj
izposojanih knjig v slovenskih splošnih knjižnicah, izvedena leta 2008, je namreč
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Več o tem na: http://www.openingthebook.com/resources/audience-development (Less is more,
B. l.).
Slovenske splošne knjižnice pripravljajo priporočilne sezname leposlovja v najrazličnejših obli
kah, od najpreprostejših tiskanih do novejših spletnih. Do pred kratkim pa je bila težava v tem,
da so ob odsotnosti skupnega orodja knjižnice to večinoma počele nepovezano in zato tudi v
omejenem obsegu.
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v omenjenih seznamih razkrila precejšen kvalitativni razkorak med zastopano
popularno literaturo in zahtevnejšo, umetniško književnostjo (Jager, 2008). So
deč po teh seznamih naj bi se interesi uporabnikov oddaljevali od razvojnih ciljev
splošnih knjižnic.
Rubrika »Najbolj brane knjige v slovenskih splošnih knjižnicah« po našem mne
nju še ne more ponazoriti gibanj na področju bralne kulture,3 lahko pa z njo
opozorimo na zagato, pred katero so se znašle splošne knjižnice, tj. kako uskladiti
povpraševanje uporabnikov s poslanstvom in nalogami splošnih knjižnic. Zadre
ga ni nova, je pa kompleksnejša, saj današnji knjižni trg, kot smo že uvodoma
dejali, ponuja veliko več literature kot nekoč.
Ob vprašanju (ne)kakovosti branja velja enakovredno poudariti še problem ne
branja, ki se v nasprotju s kakovostjo branja v Sloveniji omenja le obrobno, je pa
za razvoj slovenske družbe znanja ključen. Po podatkih raziskave Bralna kultura
in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji (2014) je v Sloveniji kar 42 % nebralcev
oz. takih, ki v zadnjem letu niso prebrali nobene knjige, iz česar bi lahko posplo
šili, da najmanj 42 % Slovencev knjige in branja ne dojema (več) kot vrednote.
Po nebranju smo Slovenci nad evropskim povprečjem, na Finskem je denimo
nebralcev 20 %, v Franciji 30 % (Grilc, 2015). Grilc (2015) ob tem opozarja, da je
veliko težje nebralca pripraviti do tega, da prebere eno knjigo, kot pa bralca, ki je
prebral knjigo ali dve, spodbuditi k temu, da jih prebere več, ali da preide na bra
nje zahtevnejše literature. Še zahtevnejše pa je oblikovati družbene in vrednostne
strukture, ki zmanjšujejo možnosti ustvarjanja nebralcev. Pa jih bomo morali,
poudarja Grilc (2015), če si v Sloveniji res želimo na pot, kot že dolgo pravimo,
družbe znanja in ozaveščenih državljanov.
Razvoj bralne kulture postaja v danih razmerah vse težji in vse pomembnejši
izziv sodobnih splošnih knjižnic. Slednje morajo kot pomembne sooblikovalke
kulturnega življenja v lokalnih skupnostih vedno znova iskati nove, inovativne
in učinkovite načine za dvig bralne kulture in opisane vrzeli tržnih mehanizmov
kvalitetno zapolniti. Knjižničarji dobro vemo, da skrbno oblikovane kvalitet
ne knjižnične zbirke še ne ustvarjajo pozitivnih trendov v bralni kulturi. Enako
pomembni so premišljeni, ciljno naravnani projekti promocije dobrega branja,

3

Prvih sto knjig, zabeleženih na IZUM-ovi lestvici najbolj izposojenih knjig v slovenskih splošnih
knjižnicah, je bilo v preteklem letu (2015) izposojenih 431.060-krat, kar znese slaba 2 % vseh
izposojenih izvodov v istem letu (22.690.970). V letnih statističnih poročilih o delu splošnih
knjižnic, ki jih vodi NUK, se ta podatek ne zbira, vemo pa, da z daljšanjem lestvice najbolj
izposojenih knjig pada število izposoj na posamezni naslov, iz česar lahko posplošimo, da 100
najbolj izposojenih knjig v splošnih knjižnicah, med katerimi prevladujejo najbolj promovirane
prodajne uspešnice, predstavlja neznaten del »dolgega repa« vseh drugih, v splošnih knjižnicah
izposojenih naslovov.
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med katere lahko uvrstimo tudi nov knjižni portal slovenskih splošnih knjižnic
Dobreknjige.si (Malec, 2014).
Angleške splošne knjižnice so na spletnem portalu Whichbook objavile naslednji
slogan: »The best book in the world is quite simply the one you like best and that
is something you can discover for yourself, but we are here to help you find it.«4
Takšna je tudi filozofija portala Dobreknjige.si. Vsebina portala je, skladno s po
slanstvom splošnih knjižnic, namenjena najširši javnosti, zato vključuje tako vr
hunska kot tudi tista manj zahtevna dela, ki so po mnenju knjižničarjev še lahko
vir bralne rasti. Portal torej ni avtoritativen; v vlogi promotorja branja upošteva
raznovrstnost uporabnikov (in neuporabnikov) splošnih knjižnic, njihovih zmož
nosti in potreb, spoštuje njihove odločitve, obenem pa skuša poseči v njihovo
izbiro, jih spodbuditi k raziskovanju, k spoznavanju novega in drugačnega, vse
z dolgoročnim ciljem vpliva na bralno rast širše skupnosti.

2 Prvi koraki
2.1 Od ideje do realizacije
Projekt vzpostavitve portala Dobreknjige.si smo konec leta 2012 v okviru izvajanja
posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic zagnali v Osrednji knjižnici Srečka
Vilharja Koper in Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v partnerstvu z
vsemi primorskimi splošnimi knjižnicami. S skupnim projektom smo v območnih
knjižnicah še istega leta uspešno kandidirali na poziv Ministrstva za kulturo.5
Zaradi omejenih finančnih in kadrovskih resursov smo izgradnjo portala zasno
vali večfazno in presegli planski okvir enega leta. Leta 2013 smo, po proučitvi lite
rature in vsebinske zasnove sorodnih domačih ter tujih knjižničnih, knjigotrških
in uporabniških portalov ter po posvetih s strokovnjaki za posamezna problem
ska področja, zasnovali vsebinsko strukturo portala. Posebno pozornost smo na
menili načrtovanju uporabniškega vmesnika. V procesu njegovega snovanja smo
skušali upoštevati tako namen in vsebino zbirke kot tudi značilnosti in potrebe
predvidenih uporabnikov, ob sočasnem upoštevanju standardov in priporočil za
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Prevod: »Vsakdo lahko najboljšo knjigo zase odkrije sam – je namreč preprosto tista, ki mu je
najbolj všeč; mi pa smo tu zato, da mu jo pomagamo najti.« Več o portalu Whichbook na spletni
strani http://www.openingthebook.com/whichbook (Whichbook, 2016).
Projekt smo prijavili v Neposredni poziv k predložitvi predloga finančnega načrta in programa za
izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic za leto 2013, ki ga je razpisalo Ministrstvo
za kulturo Republike Slovenije.
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oblikovanje spletnih vsebin, zlasti smernic z vidika uporabnosti uporabniške
ga vmesnika. Zaradi upoštevanja standardov WCAG 2.0, stopnje AA, je danes ta
dostopen tudi slepim, slabovidnim in drugim uporabnikom z motnjami branja.6
Portal smo še istega leta implementirali na platformi podjetja Qualitas, ki omo
goča urejanje vsebin v vseh operacijskih sistemih (Linux, iOS, Windows), njena
mobilnost pa poskrbi za vsebinsko in oblikovno prilagodljivost portala različnim
mobilnim elektronskim napravam (pametnim telefonom, tabličnim računalni
kom ipd.). Revidirano verzijo portala smo po poskusnem testiranju in ustreznih
popravkih posredovali v pregled vsem primorskim in osrednjim območnim knjiž
nicam v Sloveniji. Izbor pridobljenih mnenj, pripomb in predlogov smo nato
vključili v nadgradnjo portala, realizirano leta 2014. V naslednjem letu je sledila
še objava aplikacij za prenosne naprave Ios in Android, z dodatnimi funkcijami
naročanja na novosti priljubljenega knjižničarja ali žanra.
2.2 Dober glas seže v deveto vas
Portal smo v različnih razvojnih fazah in ob različnih priložnostih večkrat pred
stavili slovenski strokovni javnosti, s ciljem sprotnega informiranja in spodbu
janja knjižnic za sodelovanje. Soustvarjanju portala se je na tak način še pred
njegovo vzpostavitvijo pridružila več kot polovica slovenskih splošnih knjižnic.
Medijem in javnosti smo ga nato v organizaciji Sekcije za splošne knjižnice pri
ZBDS skupaj predstavili 20. novembra 2014, na praznični dan slovenskih splo
šnih knjižnic. Slovesno prireditev smo pospremili z animiranim filmom in drugim
promocijskim materialom (plakati, zgibankami in knjižnimi kazalkami), ki so ga
prejele vse splošne knjižnice. Predstavitev je bila odmevna tudi v širši javnosti,
o portalu je poročala večina pomembnejših tiskanih, radijskih in televizijskih
medijev (skupaj 73 objav).

6

Najpomembnejša navodila za oblikovanje dostopnih spletnih strani pripravlja mednarodna
nevladna organizacija W3C, ki tudi sicer pripravlja standarde za svetovni splet. Med njene pri
marne dejavnosti sodi razvoj smernic za dostopnost spletnih vsebin (Web Content Accessibility
Guidelines – v nadaljevanju smernice WCAG), ki so jih v okviru iniciative za spletno dostopnost
WAI (Web Accessibility Initiative – WAI) pripravili vidni strokovnjaki na tem področju. Smernice
WCAG določajo, kako naj bodo spletne vsebine oblikovane, da bodo dostopne tudi uporabni
kom s posebnimi potrebami. Smernice WCAG so izšle v letih 1999 (WCAG 1.0) in 2008 (WCAG
2.0). Priporoča se uporabo novejše različice 2.0, ki v nasprotju s svojo predhodnico temelji na
načelih, neodvisnih od uporabljene tehnologije. Vsaka smernica vključuje več kriterijev uspe
šnosti, skupno jih je 64 in vsi so merljivi. V odvisnosti od potreb in situacij se lahko skladnost
s kriteriji meri na treh ravneh: A (najnižja), AA in AAA (najvišja). Stopnja A odpravlja osnovne
ovire dostopnosti, stopnja AA je dostopna večini ljudi in tehnologij, stopnja AAA pa zagotavlja
najvišjo raven dostopnosti in jo je najtežje vzdrževati. Večina oblikovalcev spletnih strani stremi
k doseganju stopnje AA (Web content accessibility guidelines, 2008).
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Natanko čez leto dni je Združenje splošnih knjižnic knjižnicam upravljavkam
portala na osrednji prireditvi ob dnevu splošnih knjižnic v Knjižnici Mirana Jarca
v Novem mestu podelilo nagrado s področja storitev za uporabnike. Na plaketi
so zapisali, da je to najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic na področju
inovativnih storitev za uporabnike leta 2015.
V času pisanja tega članka (avgust 2016) sodeluje na portalu že 46 od 58 sloven
skih splošnih knjižnic (Slika 1), med sodelujočimi je vseh 10 osrednjih območnih
knjižnic. Knjižna priporočila vnaša več kot 150 knjižničarjev, posledično je tudi
knjižnih priporočil, objavljenih na portalu, že več kot 1500.7

Slika 1: Število na portalu Dobreknjige.si sodelujočih
splošnih knjižnic po posameznih knjižničnih območjih

Pozitiven je tudi odziv uporabnikov. Prejeli smo veliko pohval in spodbudnih
besed, pa tudi nekaj kritik in predlogov, večinoma tehtnih, ki so nam pomaga
li k izboljšavam. Slika 2 prikazuje konstantno rast uporabe portala, od njegove

7
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27. 8. 2016 je bilo na portalu objavljenih 1598 zapisov, novih 45 pa je bilo v pripravi.
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vzpostavitve do 31. julija 2016 smo zabeležili 1.476.671 ogledov. Zanimivi sta tudi
starostna in spolna struktura obiskovalcev: največ uporabnikov portala (kar
60 %) je srednjih let (tj. med 35. in 54. letom starosti), podobno kot v klasični
knjižnici tudi tu izstopajo predstavnice ženskega spola (76,8 %).

23,2 %

76,8 %

Slika 2: Ogledi, starost in spol obiskovalcev portala Dobreknjige.si

Portal je tudi sicer vse bolj prepoznaven; vključen je v izobraževanja Narodne in
univerzitetne knjižnice (v nadaljevanju NUK), knjižnice ga predstavljajo v svojih
okoljih, o njem so poročale strokovne revije (Mentor, Štubidu, Šolska knjižnica,
Knjižničarske novice ipd.), dostop do portala nudijo spletne strani nekaterih za
ložb, knjigarn, šol ipd. (Rozina, 2016b).

3 Organizacijska in finančna struktura
Na začetku leta 2015 je portal s podpisom tripartitne pogodbe prešel v last vseh
sodelujočih splošnih knjižnic, v imenu katerih je pogodbo podpisalo Združe
nje splošnih knjižnic. Njegovo upravljanje je trenutno zaupano Osrednji knji
žnici Srečka Vilharja Koper in Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica,
splošne knjižnice pa svojo pravico do nadzora nad upravljanjem, delovanjem
in razvojem portala uresničujejo preko nadzornega sveta, ki ga sestavljajo di
rektorji petih osrednjih knjižnic, ki so v preteklih dveh letih vanj prispevale
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največ vsebin8 (Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, Lavričeve knjižnice Ajdov
ščina, Mariborske knjižnice, Mestne knjižnice Grosuplje in Mestne knjižnice
Ljubljana), predsednik Združenja splošnih knjižnic in predstavnik Narodne in
univerzitetne knjižnice (koordinator osrednjih območnih knjižnic). Nadzorni
svet imenuje knjižnice, upravljavke portala ter glavnega urednika in njegovega
namestnika, nadzira zakonitost dela in poslovanja portala, spremlja, analizira
in ocenjuje njegovo delovanje, daje soglasje k strateškemu načrtu, programu
dela in finančnemu načrtu ter nadzira njihovo izvajanje, potrjuje letno poročilo,
imenuje in razrešuje stalne in občasne komisije in daje predlog za spremembo
sedeža portala.
Za vsebino portala skrbi uredniški odbor z desetimi regijskimi uredniki – pred
stavniki osrednjih območnih knjižnic (Poslovni model portala DOBREKNJIGE.SI,
2015). Člani uredniškega odbora so imenovani za dobo štirih let. Uredniški odbor
sprejema pravila vnosov in prispeva ideje za popravke in nadgradnjo portala.
Glavna urednica in njena namestnica skrbita za vse vidike delovanja portala;
njegovo upravljanje, urejanje in razvoj, za povezovanje in vzdrževanje partner
skih vezi med institucijami, ki prispevajo vsebine za portal, za izobraževanja in
promocijo na nacionalni ravni, za poslovne stike z drugimi zunanjimi sodelavci
in seveda za vodenje uredniškega odbora. Pomembni so ažurnost, takojšen od
ziv na težave vnašalcev, sprotno pregledovanje zapisov, opozarjanje na napake,
posodabljanje zapisov, vnašanje novic (tudi na profil na Facebooku) ipd. Porast
vsebin na portalu je sčasoma zelo povečal obseg vsakodnevnega uredniškega
dela, naloge smo si nedavno uredniki porazdelili po teritorialnem načelu, tudi
preostali člani uredniškega odbora so pridobili privilegije regijskih urednikov
in krepijo komunikacijo z vnašalci iz svojih območij. Koncept vzpostavljenega
modela se je pokazal kot dobra opora dosedanjemu delovanju in razvoju portala.
Sredstva za delovanje in razvoj portala zagotavlja Ministrstvo za kulturo preko
letnih neposrednih pozivov k predložitvi predlogov finančnih načrtov in progra
mov za izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic. Prvi dve leti je
Ministrstvo zagotovilo večino sredstev za razvoj in vzdrževanje portala, od leta
2015 pa za potrebe upravljanja in urednikovanja portala priznava tudi stroške
dela polovice zaposlenega v obeh knjižnicah upravljavkah portala.

8

Knjižnici upravljavki portala sta iz seznama najbolj aktivnih knjižnic izvzeti, saj njuna direktor
ja, zaradi navzkrižja interesov, ne moreta biti člana nadzornega sveta.
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4 Filozofija in vsebinska zasnova
Dejali smo že, da smo pri snovanju portala Dobreknjige.si skušali upoštevati
raznovrstne potrebe in želje uporabnikov splošnih knjižnic. Želeli smo ustvariti
portal, ki bi spoštoval odločitve uporabnikov, obenem pa skušal poseči v njihovo
izbiro, jih spodbuditi k raziskovanju, k spoznavanju novega in drugačnega, vse z
dolgoročnim ciljem vpliva na bralno rast širše skupnosti.
Posebno pozornost smo v ta namen namenili razvoju sistema za poizvedovanje,
ki s premišljeno raznovrstnostjo iskalnih modulov odpira uporabnikom nove po
glede na literaturo in jih po različnih poteh vodi do zanje najprimernejše knjige.
Raznovrstni in nenavadni iskalni kriteriji vzbujajo radovednost, bralce spodbuja
jo, da stopijo iz udobnih, ustaljenih bralnih navad, spodbujajo jih, da poskusijo
tudi kaj novega in drugačnega. Portal tako poleg običajnega, t. i. osnovnega in
naprednega iskanja, ponuja še bogat in raznovrsten nabor specifičnih iskalnikov,
urejenih po:
–– začetnicah avtorjev in naslovov objavljenih del,
–– literarnih vrstah in zvrsteh,
–– nacionalni oz. jezikovni pripadnosti avtorjev,
–– literarnih nagradah,
–– knjižničarjih-svetovalcih,
–– najpogosteje uporabljenih predmetnih oznakah,
–– nazadnje dodanih komentarjih,
–– nazadnje dodanih priporočilih,
–– najbolje ocenjenemu leposlovju,
–– knjigah s podobnimi karakteristikami,
–– načelu »bralci, ki so izbrali to knjigo, so izbrali še«,
–– značilnostih bralnih doživetij (vesela – žalostna, običajna – nenavadna ipd.),
–– obsegu priporočenih del ter
–– stopnjah zahtevnosti leposlovja.
Odločitev o tem, kaj uvrstiti na portal, je zaupana knjižničarjem-svetovalcem
na portalu. Njihova priporočila, podobno kot v klasičnih knjižnicah, temeljijo
na lastnih bralnih izkušnjah, podkrepljenih s širšim poznavanjem književnosti,
splošno razgledanostjo in s tekoče pridobljenimi informacijami s knjižnega trga.
Z opisi domačih in tujih knjižnih nagrad, pa tudi vseh literarnih vrst in zvrsti, ki
so na portalu dostopni v kontekstni obliki, smo portalu vdihnili noto izobraže
valnega značaja.
Z osebnimi spletnimi predstavitvami knjižničarjev in z možnostjo sledenja nji
hovim priporočilom smo skušali na spletni portal prenesti tudi dragocen vtis
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zaupnosti in osebne note, običajno ustvarjene med bralcem in knjižničarjem
-svetovalcem v klasični knjižnici.
Nadalje je portal Dobreknjige.si dvosmerno povezan s COBIB-om, vzajemnim
katalogom slovenskih knjižnic. Spletne povezave do pripadajočih bibliografskih
zapisov v COBIB-u omogočajo uporabnikom portala pregled in rezervacijo žele
nega gradiva v izbrani splošni knjižnici, bibliografske zapise v COBIB-u pa dopol
njujejo spletne povezave do celovitih vsebinskih opisov priporočenega leposlov
ja na portalu Dobreknjige.si. Nadalje je preko sistema COBISS portal povezan z
NUK-ovim lokalnim računalniškim katalogom. Povezava, dostopna v uredniškem
delu portala, omogoča enostavne prevzeme NUK-ovih bibliografskih zapisov na
portal Dobreknjige.si, zaradi česar delo na portalu poteka hitreje, ob sočasnem
zagotavljanju natančnosti oz. pravilnosti zapisov. Prevzete zapise je treba namreč
le še dopolniti z anotacijo in drugimi, za bralce pomembnimi informacijami (od
lomek iz knjige, prejete literarne nagrade, zahtevnost dela, velikost tiska ipd.)
Z anotacijami, s fotografijami naslovnic, z odlomki iz knjig, doživljajskimi opisi,
informacijami o prejetih nagradah, s posebnimi oznakami knjig z večjim tiskom,
z informacijami o dolžini in zahtevnosti priporočenih del, mnenji in ocenami
bralcev, neposrednimi povezavami do pripadajočih e-izvodov v spletni e-knji
garni in e-knjižnici BIBLOS ter s sklopom drugih relevantnih spletnih povezav
predstavlja portal Dobreknjige.si vsebinsko dopolnitev klasičnega knjižničnega
kataloga.

5 Kompetentnost kot pogoj verodostojnosti
Nesporno je, da lahko kakovost vzpostavljenega knjižnega portala zagotovimo le
kompetentni knjižničarji, za kar so nujni splošna razgledanost, bralna kilome
trina in strokovno znanje, ki ga je treba krepiti s kontinuiranimi izobraževanji,
posveti, z izmenjavami informacij in stališč. V uredništvu portala, kjer dnevno
spremljamo vnose na portal in komuniciramo z vnašalci, se že od njegove vzpo
stavitve občasno soočamo z dilemami knjižničarjev, pa tudi širše strokovne jav
nosti, kaj na portal sodi in kaj ne. Poleg občasnih težav z neupoštevanjem dogo
vorjenih pravil za vnašanje vsebin smo težave zaznavali še v nihanju kvalitete
(zlasti prvih) objavljenih anotacij.
Po številnih usposabljanjih za uporabo in vnašanje vsebin na portal, organizira
nih širom po Sloveniji, smo spomladi 2016 organizirali prvi ciklus izobraževalnih
srečanj, in sicer na temo vrednotenja leposlovja in razvoja bralne kulture, s kate
rimi smo skušali književnost, njeno predstavljanje, priporočanje in vrednotenje
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osvetliti z različnih zornih kotov, s končnim ciljem dviga kakovosti knjižničnih
storitev in odličnosti portala Dobreknjige.si (Rozina, 2016b).
K sodelovanju smo povabili uveljavljene in priznane strokovnjake, večinoma s
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer z Oddelka za primerjalno knji
ževnost in literarno teorijo, Oddelka za slovenistiko ter Oddelka za bibliotekar
stvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. V okviru štirih izobraževalnih torkov
(15. marec, 5. april, 19. april, 10. maj) so nam tako predavali:
–– izr. prof. dr. Andrej Blatnik z dvema referatoma: Specifike slovenskega knjižne
ga trga in Založniški standardi;
–– dr. Uroš Grilc: Portali o knjigah, kakovostno vrednotenje založniške produkcije
in kulturna politika. Primeri evropskih praks in slovenskih izziv;
–– dr. Nada Grošelj: Pomen prevodne književnosti;
–– dr. Aljoša Harlamov: Kako napisati anotacijo;
–– red. prof. dr. Miran Hladnik: Ko že vsak nekaj piše;
–– izr. prof. dr. Vanesa Matajc z dvema predavanjema: Trivialna/kvalitetna knji
ževnost in Povezava književnosti z drugimi vedami;
–– red. prof. dr. Urška Perenič: Zakaj bi verjeli literarnemu kritiku?;
–– red. prof. dr. Alenka Šauperl: Kratek opis leposlovja: vzemi ali pusti in
–– dr. Katarina Švab: Izbira leposlovja – še vedno izziv za knjižnice?.
Ciklus predavanj je obiskovalo 124 knjižničarjev, skupno smo registrirali 257 ude
ležb: največ (74) jih je obiskalo 1. izobraževalni torek, ko sta predavala izr. prof.
dr. Vanesa Matajc in dr. Uroš Grilc, 71 udeležencev je prisostvovalo predavanju
red. prof. dr. Mirana Hladnika in dr. Aljoša Harlamova (2. izobraževalni torek), 54
sta predavala red. prof. dr. Urška Perenič in izr. prof. dr. Andrej Blatnik (3. izobra
ževalni torek), v okviru 4. izobraževalnega torka pa so 58 udeležencem predavale:
red. prof. dr. Alenka Šauperl, ki je del svojega časa odstopila še predavateljici dr.
Katarini Švab, izr. prof. dr. Vanesa Matajc in dr. Nada Grošelj.
V junijski številki Knjižničarskih novic smo zasledili prvo pisno refleksijo orga
niziranih dogodkov, zapisal jo je Roman Rozina (2016b), bibliotekar in vnašalec
portala iz Mestne knjižnice Grosuplje: »Da je snovalcem tega projekta še kako
mar za kakovost (v smislu izbora knjig in vnesenih anotacij), priča tudi letošnje
strokovno izobraževanje z naslovom ‘Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu
in razvoj bralne kulture’. Veliko število udeležencev na tem dogodku (in tudi
pozitivne ocene le-tega) potrjuje, da je smer prava in obeta, da bo tudi to izobra
ževanje pripomoglo k temu, da bodo anotacije še boljše in naši uporabniki (ki jim
je portal namenjen in zaradi katerih vse to delamo) še bolj zadovoljni. Zadovoljni
uporabniki pa so najboljše ogledalo strokovnega dela nas, knjižničarjev oz. prave
smeri, kakor potujejo splošne knjižnice.« (Rozina, 2016a, str. 24)
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Po zadnjem, četrtem izobraževalnem srečanju smo pripravili spletno evalvacijsko
anketo in jo poslali vsem 124 udeležencem. Poleg zadovoljstva z organizacijo,
izborom predavateljev, vsebino, lokacijo, terminov in mnenja o potrebnosti oz.
koristnosti tovrstnih izobraževalnih vsebin so nas zanimali še statusni in demo
grafski podatki udeležencev, pomembni za načrtovanje nadaljnjih izobraževanj.
Anketo je izpolnilo 76 anketirancev, večinoma (96 %) zaposlenih v splošni knjiž
nici (Slika 3).
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Po anketi sodeč je predavanjem, prvenstveno organiziranih za potrebe knjižni
drugo
1
čarjev soustvarjalcev portala Dobreknjige.si, prisostvovalo še enkrat toliko (50 %)
ne-sodelavcev portala, torej tistih, ki ne vnašajo predstavitev knjig na Dobre
knjige.si (Slika 4). Izobraževanj se je sicer udeležila skoraj četrtina (24,6 %) vseh
vnašalcev na portal.9
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Slika 4: Razmerje med udeleženci vnašalci in ne-vnašalci portala Dobreknjige.si

9

Na portal skupno vnaša 154 vnašalcev, največ (30) iz osrednjeslovenskega knjižničnega območja,
sledijo Obalno-kraško (25), Gorenjsko (21) in Goriško območje (20), Koroško (18), Dolenjsko (16),
Celjsko-posavsko (10), Štajersko (6), Spodnjepodravsko (5), Pomursko (1), zamejstvo (2). Podatki
uredništva portala Dobreknjige.si na dan 28. 6. 2016.
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Kot je razvidno iz Slike 5, je bilo največ slušateljev iz Osrednjeslovenskega knjiž
ničnega območja (40,28 %), najmanj pa iz Štajerskega in Pomurskega knjižnič
nega območja (1,39 %).
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Slika 5: Struktura udeležencev po knjižničnih območjih

Po pričakovanjih ima največ anketirancev (63,16 %) univerzitetno izobrazbo ozi
roma bolonjski magisterij (Slika 6).
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Slika 6: Udeleženci glede na doseženo stopnjo izobrazbe

Iz Slike 7 je razvidno, da ima približno tretjina anketirancev formalno izobrazbo
s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti ali knjigarstva, tretjina s po
dročja literarnih ved ali jezikoslovja, približno tretjina anketirancev pa je svoje
osnovno študijsko področje zapisalo v rubriko Drugo (družboslovje, sociologi
ja, zgodovina, teologija, agronomija, filozofija, naravoslovje, komunikologija,
predšolska vzgoja, geografija, socialno delo, ekonomija, informatika …). Na tem
mestu velja opozoriti na raznovrstnost nalog splošne knjižnice – kar pomeni tudi
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zaposlovanje ljudi z različnimi izobrazbami in znanji, seveda skladno s cilji knjiž
nice in z vizijo oblikovati kolektiv, ki bo sposoben izvajati vsebinsko različne
aktivnosti, ki vsakodnevno potekajo v splošni knjižnici. Pogoja za uspešno pri
lagajanje vse bolj očitni raznovrstnosti nalog knjižnice sta namreč fleksibilen in
razgledan knjižničar (Gazvoda, 2016).
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Slika 7: Osnovno študijsko področje udeležencev izobraževanja

Zanimalo nas je še področje dela, ki ga udeleženci v knjižnici, v kateri so zapo
sleni, opravljajo (Slika 8). »Pretežno z uporabniki« je najpogosteje izbrani od
govor anketirancev (56,58 %), preostanek je porazdeljen med delom z gradivom
(17,11 %), drugo (11,84 %), vodstvena dela (7,89 %) in organizacijska dela (6,58 %).
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Slika 8: Udeleženci glede na področje dela, ki ga opravljajo v svoji knjižnici

Tako pri ocenjevanju vsebine predavanja kot tudi pri ocenjevanju podajanja sno
vi je največ udeležencev (predvidevamo, da so anketiranci ocenjevali le preda
vanja, katerih so se udeležili) oceno 5 (najvišja stopnja zadovoljstva) dodelilo
predavanju Trivialna/kvalitetna književnost (Slika 9). Splošno gledano so bila
vsa predavanja nadpovprečno ocenjena, povečini z ocenama 4 in 5. Udeleženci
izobraževanj so bili zadovoljni tudi z njihovo izvedbo: najbolj jih je navdušila
organizacija, najmanj pa lokacija predavanj (učilnica NUK-a). Povprečna ocena
vseh parametrov 4,28 pokaže na splošno zadovoljstvo z izvedbo izobraževanj
(organizacija, izbrani termini, lokacija, izbor predavateljev, izbor vsebin).
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Slika 9: Zadovoljstvo udeležencev z vsebino predavanj
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Slika 10: Zadovoljstvo udeležencev s podajanjem snovi

V največji meri (V celoti se strinjam) so se slušatelji strinjali s trditvijo »V slo
venskem knjižničnem prostoru primanjkuje tovrstnih izobraževanj« (66,67 %).
49,33 % udeležencev se je v celoti strinjalo, da je z izobraževanji dopolnilo lasten
nabor znanj in veščin, isti delež jih je tudi mnenja, da bodo izvedena izobraže
vanja pripomogla h kvaliteti portala Dobreknjige.si. 45,33 % anketirancev se v
celoti strinja, da bodo pridobljena znanja lahko uporabili pri svojem delu, to pa
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še zdaleč ne pomeni, da so slušatelji z izvedenim ciklusom izobraževanj pridobili
vse želene informacije (s slednjim se je v celoti strinjalo le 21,33 %) – kar je lahko
(in mora biti) izhodišče za naše nadaljnje delo. Na tem mestu se zato kar sama
ponuja misel Cristopha Deega (2016): »Knjižnica ne bo očarala nikogar, če ne bo
najprej tudi sama radovedna glede vseh novih možnosti.«
Tudi mnenja anketirancev, zapisana ob koncu vprašalnika v polju, ki v anketah
najpogosteje ostaja neizpolnjeno, veliko povedo. Za objektivni prikaz na izobra
ževanju ustvarjene klime jih, kljub številčnosti, v nadaljevanju podajamo v celoti:
–– »Vse pohvale organizatorjem za izbor vsebin in predavateljev ter predstavitev
različnih pogledov. Enkrat letno bi bila taka dopolnilna izobraževanja, ki bi
vključevala nove podatke in usmeritve zelo dobrodošla strokovnemu kadru in
ostalim za kakovostnejše delo.«
–– »Hvala, izobraževanje je bilo odlično in ga priporočam vsem mojim sodelavcem.«
–– »Manjkalo je praktičnega dela, primerov.«
–– »Pohvaliti moram tudi vaš pogum za organizacijo in namen združevati vse, kar
je v stroki dobrega ne glede na tradicionalne vrtičke.«
–– »Izobraževanja bi bilo dobro, da bi potekala po regijah, udeležba naj bi bila
omogočena čim večjemu številu strokovnih delavcev, ki delajo z gradivom, v
izposoji, vodijo pogovore, klepetalnice …«
–– »Predlagam, da imajo predavatelji in komentatorji vedno ozvočenje. Slišnost
je bila pogost problem, pri nekaterih predavateljih, ki ne drže enake jakosti
glasu, prav škoda, da se jih ni dobro slišalo.«
–– »Predavatelji bodo uspešni le, če bodo portal Dobre knjige upoštevali v vsej
resnosti namena in ko bodo do poslušalcev predavanj (v tem primeru knjiž
ničarjev) pristopali kot do kadra, ki ima ogromno izkušenj in je izobrazbeno
povečini dobro podkovan. Iskrene čestitke in zahvala dr. Matajc.«
–– »Odlična predavanja, nekatera bolj, druga manj, morda bi bilo dobro, če bi bila
predavanja v centru, za tiste, ki prihajamo z vlaki, avtobusi … sicer pa mogoče
kakšno prakso tudi v vsako srečanje, ker enostavno ni mogoče biti na vseh
predavanjih … želim si še takšnih predavanj …«
–– »Dobra in zanesljiva organizacija, predavanja, na katerih sem sodelovala, niso
bila monotona, tako da je bilo mogoče pridobiti veliko koristnih informacij ter
namigov za vnos na portal Dobreknjige.si.«
–– »Udeležila sem se le enega dneva izobraževanja in bila navdušena. Še več ta
kih izobraževanj si želim. Odlična ideja! Predavanje Aljoša Harlamova pripo
ročam vsem slovenskih knjižničarjem.«
–– »Čestitam vam za strokovni pogum! Naj se izobraževanja še nadaljujejo. Vse
bin je še precej. Žal mi je, ker nisem mogla biti prisotna zaradi svojih delovnih
obveznostih na čisto vseh dogodkih. Z mojega vidika bi bilo dobrodošla pono
vitev za ‘zamudnike’. Uspešno delo še naprej želim.«
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–– »Za dober vnos anotacij predlagam praktične delavnice s knjigo. Pri Vanesi
Matajc smo začeli na ta način, a po spominu. Morda bi morali dobiti knjigo,
vsaj pol ure časa in nato kritično oceno zapisanega. Opažam namreč precej
slabih jezikovnih zapisov in vsebinskih nesmislov pri nekaterim anotacijah.«
–– »Bila sem le na prvem predavanju. Menim, da se organizatorji trudite in nudite
uporabna znanja za vnašalce in ostale.«
–– »Izobraževanje je bilo na pravem mestu in v pravem času, ko se portal še obli
kuje, in bo pripomogel h kakovostnejšim anotacijam.«
–– »Želim vam veliko uspeha, pot do tja ste že našli.«
–– »Pohvale za organizacijo takšnih izobraževanj, ki jih je resnično premalo na
našem področju.«
–– »Zelo dober izbor predavateljev.«
–– »Super izobraževanja, čestitke!«
–– »Zelo dobra organizacija tako portala kot tudi izobraževanj! Super in uspešno
delo še naprej!«
–– »Pogrešala sem več vaj v obliki delavnice.«
–– »V naslednjem letu že čakam nadaljevanje.«
–– »Le tako naprej.«
–– »Še organizirajte podobna izobraževanja.«
–– »Zelo dober koncept in izpeljava, dobro bi bilo, da se te teme redno letno
osvežujejo.«
–– »Najbolj sem se razveselila predavanj izr. prof. dr. Vanese Matajc in red. prof.
dr. Alenke Šauperl.«
–– »Pohvala organizatorkama za odličen izbor predavateljev in tem ter
organizacijo! :)«
–– »Čestitam za idejo, izvedbo, pogum. Hvala!«
–– »Bilo bi primerno, da bi bila obvestila o takih dogodkih bolj vidna/javno do
stopna (sama sem izvedela od kolegov). Dobro bi bilo tudi, da bi bili udeleženci
vnaprej obveščeni o menjavah predavateljev.«
–– »Zelo dobro izpeljano – tako vsebinsko kot organizacijsko.«

6 Pluralnost kot pogoj objektivnosti
Na fluidnem področju književnosti10 sta po našem mnenju glas bralcev in lite
rarne stroke, poleg seveda glasu knjižničarjev, nujna prvina objektivnega knjiž
10

Interpretacija literarnega dela se težko vzdrži subjektivne opredelitve. Že Clare Beghtol (1994) v
svoji razpravi ugotavlja, da je pri literarnem delu težko ločiti objektivno zgodbo od subjektivne
ga doživetja posameznega bralca. Njeno tezo lahko potrdimo tudi z vidika literarne vede, kajti
teza impresionističnih kritikov predpostavlja, da ima literarno delo toliko različnih izvodov,
kolikor ima bralcev. Ta še zlasti prevladuje pri dojemanju same zgodbe, njene filozofije, pa tudi
pri poistovetenju s karakterji literarnih junakov ipd. (Zamuda, 2009).

Knjižnica, 2016, 60(2–3), 15–34

31

Luana Malec, Polonca Kavčič, Irena Škvarč

nega portala. Knjižničarji kot neodvisni strokovnjaki in dobro profilirani bralci
oblikujemo jedro portala s prispevanjem bralnih priporočil. V svetovnem spletu
tudi uporabniki niso udeleženi le pasivno, kot bralci, ampak kot aktivni sode
lavci. Zato ni dovolj le gradnja portala v tej smeri, torej izbire knjige in priprave
anotacije. Če želimo, da so uporabniki na portalu aktivni (njim je namreč name
njen portal, zanje pišemo anotacije …), moramo biti aktivnejši tudi sami, do njih
odprti, da jih pritegnemo k sodelovanju. Da uporabniki čutijo pripadnost in po
vezanost s svojimi somišljeniki, sta torej potrebna komunikacija in sodelovanje
znotraj širše spletne skupnosti.
Bralci, skladno s participativno filozofijo spleta 2.0, že sedaj aktivno sodelujejo
na portalu s komentiranjem priporočenega, z ocenjevanjem prebranega, z obli
kovanjem osebnih »knjižnih polic« in z deljenjem objav v družbenih omrežjih.
Želimo si več aktivnosti s ciljem oblikovanja močne bralne skupnosti. V načrtu
je razvoj kompleksnejših uporabniških profilov, na portalu bodo kmalu zaživeli
virtualni bralni klubi. Slednji so v knjižnicah vse bolj prepoznana in uveljavljena
oblika socialnih interakcij in promocije dobrega branja. Virtualne bralne klube
portala načrtujemo kot koristno dopolnitev že obstoječih, povezovali pa bodo
tudi množico uporabnikov, ki sami ne morejo ali ne utegnejo do knjižnice. Ob
tem želimo poudariti, da skušamo z novimi interakcijami med spletom in knjiž
ničnim prostorom bogatiti knjižnično ponudbo z dejavnostmi, ki se med seboj ne
izključujejo, ampak dopolnjujejo (Rozina, 2016b).
Tudi za literarno stroko je predviden poseben segment za oddajo kritik, ki je pro
gramsko že razvit, vendar še neaktiven. Konec lanskega leta smo se povezali z od
delkoma za primerjalno književnost in slovenistiko Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani in podiplomskim študentom pod mentorstvom profesorjev obeh od
delkov ponudili možnost objave literarnih kritik na portalu. Prve recenzije priča
kujemo še pred objavo tega prispevka. Po namigu dr. Mirana Hladnika bomo leta
2017 podobno sodelovanje predlagali Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo, kjer bi se študenti bibliotekarstva preizkusili z oblikovanji
knjižnih anotacij in vnosi prvih bralnih priporočil.
S takimi prenosi znanj z univerze v realno knjižnično okolje lahko vsi akterji
življenjskega kroga knjige le pridobimo; knjižnice utrdijo strokovnost in objektiv
nost portala, univerze izkažejo dodatno koristnost in vpetost v realno knjižnično
okolje, študentom pa je omogočen preizkus teorije v praksi, s prvimi objavami na
nacionalnem portalu pa tudi nezanemarljive reference za nadaljnje delo.

32

Knjižnica, 2016, 60(2–3), 15–34

Dobreknjige.si – projekt slovenskih splošnih knjižnic

7 Sklep
S portalom Dobreknjige.si skušamo knjižnice oblikovati učinkovito nacionalno
spletno orodje za promocijo branja in dobre literature. Z združevanjem dela in
znanja skušamo racionalizirati tudi vse bolj omejene finančne in kadrovske vire
ter poenotiti razvoj virtualnih knjižničnih storitev na nacionalnem nivoju. Prve
grobe ocene uporabe in delovanja portala nakazujejo spodbudne rezultate. Ve
doč, da se razvoj uspešnih portalov nikoli docela ne zaključi, v uredništvu portala
pozorno spremljamo odzive uporabnikov in kolegov knjižničarjev, po drugi strani
pa sledimo novim tehnološkim možnostim in trendom v svetu knjige. Na področ
ju književnosti sta po našem mnenju glas bralcev in literarne stroke, seveda poleg
glasu knjižničarjev, nujni prvini objektivnega knjižnega portala. V načrtu je zato
razvoj kompleksnejših uporabniških profilov, na portalu bodo kmalu zaživeli
virtualni bralni klubi, v kratkem pričakujemo prve recenzije literarnih kritikov.
Nesporno je tudi, da lahko kakovost vzpostavljenega knjižnega portala zagoto
vimo le kompetentni knjižničarji, za kar so nujni splošna razgledanost, bralna
kilometrina in strokovno znanje, ki ga je treba krepiti s kontinuiranimi izobraže
vanji, posveti, z izmenjavami informacij in stališč. Izobraževanja, organizirana
v ta namen, so bila dobro sprejeta, evalvacijska anketa je med drugim potrdila,
da je tovrstnih izobraževanj v slovenskem knjižničnem prostoru premalo. Kakor
smo videli zgoraj, so udeleženci enotni v mnenju, da si želijo nadaljevanja in
poglobitve izobraževanj, ta želja oziroma potreba pa predstavlja tudi izhodišče
za naše nadaljnje delo.
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