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Izvleček
V prispevku se osredotočamo na vlogi knjižničarja in kritika v literarnem sistemu.
Kritiška in knjižničarska dejavnost sta koncipirani kot razmeroma enakovredni obliki
literarnega posredništva, ki skrbita za razširjanje in izmenjavo spoznanj o literaturi na
relaciji med producenti in uporabniki. Avtorica vloge literarnega kritika ne zavrača, jo
pa prikaže v konstruktivistični in empirični literarnovedni perspektivi, v kateri njegovi
pogledi dobijo status izrazito osebnih presoj. Zato predlaga, da knjižničarji pri priporočanju književnih del uporabnikom upoštevajo ne samo poglede sočasne kritike, ampak prav tako svoje bralske izkušnje in izkušnje drugih bralcev.
Ključne besede: bralna kultura, knjižničarji, literarni kritiki, knjižnice

Abstract
The article is focused on the role of a librarian and a literary critic as mediators in
developing a reading culture. The literary critic is presented through the theory of radical (cognitive) constructivism (empirical literary studies), where his views acquire the
status of merely limited and distinctly personal judgements. The author suggests that
when librarians recommend literary works to users, they consider not only the contemporary critics, but also their own reading experiences and the experiences of other
readers.
Keywords: reading culture, librarians, literary critics, libraries
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1 Uvodni zaris
V prispevku se poskušamo postaviti v vlogo knjižničarja kot ene od posredniških
vlog v literarnem sistemu. Pri tem skušamo zlasti z ozirom na razporeditev moči
med njim in vlogo literarnega kritika v procesih literarnega posredništva razrešiti
dilemo, v kolikšni meri naj oblikovanje knjižničarskih priporočil o literarnih delih sledi stališčem literarne kritike, kakšne so lahko »pasti« tovrstnega odnosa,
in pogledati, katere so alternativne možnosti.
Med naloge knjižničarja namreč sodi tudi vrednotenje in na tej podlagi priporočanje književnih del bralcem z namenom prispevati k razvoju bralne kulture. Pri
tem lahko uporablja različne strategije: lahko izhaja pretežno iz svoje bralske izkušnje, lahko se ravna po leposlovnih izkušnjah drugih bralcev in upošteva npr.
statistiko izposoj v knjižnici, lahko svetuje glede na žanrske preference uporabnika (glede na spol, starost, interese, izobrazbo itd.), lahko pa se pri priporočanju in
predstavljanju literarnih del torej naslanja predvsem na mnenje sočasne literarne
kritike, kakor se ta pojavlja v kulturnih rubrikah časopisja oziroma v kulturnih
in literarnih revijah.1 Sprotno spremljanje kritik je v tako rekoč neobvladljivem
porastu književne produkcije upravičeno in celo nujno, zlasti če si pod kritiko
predstavljamo strokovno in sorazmerno avtonomno dejavnost, ki nastaja na primerno širokem literarnoteoretskem in literarnozgodovinskem ozadju. Vendar je
prav tako pomembno, da kritiška mnenja uporabljamo kritično. Pomislimo samo
na različnost izhodišč, estetskih in idejno-nazorskih podlag, namer in ciljev literarne kritike ali pa na različnost okoliščin, v katerih se kritiška dejavnost opravlja
(vzemimo bolj »skrajen«, vendar ne redek primer pisanja kritike oziroma recenzije po naročilu založbe).
Ko postavljamo pod vprašaj relevantnost kritiških stališč, pogledov in razlag za
namene knjižničarjeve komunikacije z uporabniki in potemtakem formiranja
bralskega »okusa«, v našem prispevku po eni strani izhajamo iz izkušenj in dilem konkretnih knjižničarjev,2 po drugi strani pa se opiramo na dve glavni ter
teoretsko in empirično utemeljeni postavki (kognitivnega) radikalnega konstruktivizma. Ti postavki sta tudi podlaga empirični literarni vedi, v katero se umešča
naša razprava. Prva postavka pravi, da so nosilci literarnih dejavnosti – mednje
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Ostrejše ločnice med kritiko, ki se pojavlja v kulturnih rubrikah dnevnega časopisja in je bližje
publicističnemu besedilu, in akademsko kritiko, ki naj bi se praviloma pojavljala v bolj specializiranih, kulturno-literarnih revijah, za namene tega prispevka ne bomo vzpostavljali, saj
mislimo obe.
Morda ni odveč dodati, da je premislek utemeljen z dejanskimi dilemami, s katerimi se pri priporočanju del soočajo knjižničarji in ki so bile izražene prav v kontekstu izobraževanja »Vred
notenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture«; knjižničarje npr. zanima, kateri
kritiki zaupati, kateri ne, kakšni so argumenti za in proti, katere so druge možnosti.
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spadajo tako literarni kritiki kot knjižničarji, literarni avtorji, uredniki, založniki
in ne nazadnje bralci – v prvi vrsti živi, kognitivni sistemi. Tj. posamezniki z
(nevro)biološkimi podlagami in kognitivnimi strukturami. Nanje, na njihove razlage, poglede in stališča vplivajo zaznavno-spoznavni, mentalni in emocionalni
procesi ter čisto osebnostne lastnosti. To bi pomenilo, da so tako kritiška stališča
kot knjižničarska priporočila odraz neke specifične uporabe, razumevanja in doživljanja besedila, v tem smislu individualno posebna, in že zaradi tega ne morejo
zadostiti kriteriju »pravilnosti«.
Druga postavka (kognitivnega) radikalnega konstruktivizma pa se nanaša na delovanje nosilcev literarnih dejavnosti kot posameznikov na socialnem področ
ju, kjer stopajo v medsebojne interakcije z drugimi posamezniki. Da bi vsaj do
neke mere odgovorili na vprašanje, kako pri oblikovanju knjižničarskih priporočil upoštevati kritiške razlage in če vendarle obstajajo tudi kaki argumenti, ki
niso nujno proti, a jih je vredno poznati, ko uporabnikom priporočamo dela, se
bomo v nadaljevanju osredotočili na vlogo literarnega kritika in na njegov položaj na literarnem polju.3 Tu so razmerja med nosilci literarnih vlog in dejavnosti
praviloma še institucionalizirana (npr. razmerje kritik-založnik, kritik-urednik,
kritik-knjižničar), kar pomeni, da institucije oziroma kulturno-literarne ustanove
vplivajo na ravnanja konkretnih akterjev na literarnem polju. Tak tipičen primer
so kulturno-literarne ustanove, v okvirih katerih pogostoma delujejo kritiki, npr.
založbe. S tega gledišča so literarnokritiški pogledi ne samo produkt (nevro)bioloških podlag, kognitivnih mehanizmov, ampak tudi dejavnikov socialne resničnosti, v katero so kritiki, avtorji, bralci, knjižničarji idr. vpeti kot posamezniki in
h kateri spadajo tudi institucionalni dejavniki. Zato njihovi pogledi in stališča dobijo status (zgolj) omejenih, specifičnih in parcialnih pojmovnih predstav o svetu.

2 Literarni kritik in druge vloge v literarnem sistemu:
radikalnokonstruktivistična perspektiva
Temeljno izhodišče radikalnokonstruktivistične perspektive (RK) je, da je svet kot
objektivna resničnost nedostopen. Tisto, kar proizvedejo možgani v svojih operacijah, zato ni odslikava t. i. zunanje resničnosti, ampak so (samo) kognitivne
predstave oziroma opisi sveta, kakor so nastali v internih operacijah nevronske
mreže v možganih tistega, ki spoznava. To nas pripelje do »radikalnega« spoznanja, da so tudi literarnokritiška stališča, pogledi in razlage samo kognitivni
3

Izraza literarno polje in literarni sistem, ki sicer izhajata iz različnih teoretskih tradicij (prvega
je uporabljal P. Bourdieu, na katerega se tudi opira empirična literarna znanost, drugi pa se je
uveljavil v nemški razpravni tradiciji), sta v prispevku rabljena sinonimno.
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opisi, kakor so nastali v kognitivnih (pod)sistemih spoznavajočih, tj. kritikov.
Podobno pa velja za vloge avtorja, bralca, urednika, založnika, knjižničarja idr.
v literarnem sistemu.
2.1 Nosilci literarnih vlog kot živi, kognitivni sistemi
Kako kot živi, kognitivni sistemi spoznavamo, bomo poskušali jedrnato pojasniti
zlasti s pomočjo H. Maturane, F. Varele in G. Rotha.4 Maturana je avtor koncepta
avtopoietičnosti, po katerem »tisto, kar nastopa kot predmet kognicije (informacija), specificira sama organizacija in struktura organizma, natančneje, njegov
kognitivni podsistem, tj. živčni sistem s centrom v možganih« (Maturana, 1985
cv: Škerlep, 1995; Maturana in Varela, 1992 cv: Škerlep, 1995, str. 774). Maturana
pojasnjuje delovanje živčnega sistema v možganih, ki je sestavljen iz senzoričnih in motoričnih živčnih vlaken in je podlaga kognitivnim procesom. Deluje kot
operativno zaprto omrežje5 milijard nevronov; vsako stanje relativne nevronske
aktivnosti vodi v spremembo stanja relativne aktivnosti nevronov, kar pomeni,
da so aktivnosti skupine nevronov v omrežju določene skozi strukturo živčnega
sistema (Maturana, 1987, str. 97–99, 104–105; Varela, 1987, str. 125–126 cv: Perenič,
2014; Maturana in Varela, 1998, str. 138; Perenič, 2014, str. 14–16).
Od tod sledi, da so kognitivni opisi oziroma mentalne predstave sveta produkt
samoreferencialno delujoče nevronske mreže posameznika. Podobno kakor velja
za živčni sistem, ki je njihova podlaga, tako tudi za omenjene pojmovne predstave
veljata krožni tok organizacije in samonanašalnost. To bi pomenilo, da se individui v procesih spoznavanja vedno nanašajo na predhodne vzorce razumevanja,
čustvovanja itd., ki tvorijo njihovo kognitivno območje.
Iz teorije, kakor sta jo od konca 60. let prejšnjega stoletja razvijala Maturana in
Varela, je deloma izhajal tudi biolog in raziskovalec možganov Gerhard Roth. Stališča o informacijski zaprtosti kognitivnih sistemov ne zanika, vendar bolj podčrta njihovo energetsko odprtost. Ugotovimo lahko, da do izraza pride tesnejša
povezanost operativno zaprtega sistema z okoljem, ki dejansko »poganja« sistem.
Od tod sledi, da je kognitivni sistem sorazmerno avtonomen; okolje vpliva nanj,
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Empirična literarna znanost (ELZ) se izmed t. i. naravoslovnih razlag o delovanju živih, kognitivnih sistemov, ki so v literarni komunikaciji nosilci literarnih dejavnosti produkcije, posredovanja
in recepcije, zlasti opira na (nevro)biološka dognanja. Izmed prodornejših filozofsko-teoretskih
koncepcij, iz katerih ELZ tudi črpa, pa omenimo še E. von Glaserfelda.
»[Ž]ivčni sistem deluje kot zaprto omrežje sprememb v odnosih aktivnosti med njegovimi sestavinami.« (Maturana in Varela, 1998, str. 138)
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vendar je sistem sposoben selekcije in na podlagi svoje strukture in organizacije
določa, v kolikšni meri bo sprejel dražljaje od zunaj.
Zanimivejša pa je za naš kontekst temu sledeča Rothova razlaga možganskih
funkcij, saj je deloma v opreki z Varelo in Maturano. Roth sicer nikjer ne zanika
bioloških podlag kognitivnih procesov, kar se odraža v samem delovanju kognitivnega podsistema, vendar pravi, da so v nasprotju z drugimi vrstami kemičnih procesov v organizmu odnosi med živčnimi celicami v nevronskem omrežju
možganov dosti variabilnejši.6 Variabilnost pomeni lastnost možganov, da se
spreminjajo, kar je povezano z vplivi iz okolja kot medija ali s spremembami
dednih lastnosti (Roth, 1987, str. 262–263, 266–267; Perenič, 2014, str. 16–19). To
nas pripelje do še enega »radikalnega« spoznanja, ki se nanaša na variabilnost
procesov zaznavanja, spoznavanja in mišljenja oziroma na spremenljivost kog
nitivnih funkcij. Ko govorimo o kognitivnih aktivnostih, ki so podlaga literarnim procesom pisanja, posredovanja in sprejemanja, moramo zato govoriti tudi
o mnogovrstnosti teh opisov, tj. o mnogovrstnosti doživljajskih in predstavnih
svetov tistih, ki so v procesih literarne komunikacije v vlogi kritikov, avtorjev,
bralcev, knjižničarjev itn.
Koncept samonanašalne in krožne organizacije živega, kognitivnega sistema
bomo zato dopolnili z ugotovitvijo o raznolikosti spoznavanja in doživljanja posameznikov (prim. Perenič, 2014, str. 18). V krožnem toku delovanja kognitivna
območja opazovalcev niso samo zamejena, ampak v primerjavi z drugimi kognitivnimi opisi, ki so produkt čisto drugih opazovalcev, tudi individualno različna.
V tem pogledu med vlogama knjižničarja in kritika ter tudi drugimi vlogami v
literarnem sistemu ni razlik.
2.2 Nosilci literarnih vlog v kognitivno-socialni perspektivi
Lastnost možganov, da se spreminjajo, in vplive okolja na spoznavanje še bolj
poudarjajo t. i. ekološke razlage o delovanju sistemov,7 kamor spada tudi personalistična koncepcija možganskih funkcij Thomasa Fuchsa. V primerjavi s pojmovanjem človeške zavesti v pretežni odvisnosti od nevrofizioloških procesov
ekološki tip razlage namreč gradi na stališču, da so možgani biološki, človeški
in družbeni organ. V razlagi je po eni strani poudarek na operativnih procesih

6
7

To je v njegovem pogledu tudi pomembno za razvoj možganov.
Za oznako »ekološki« sem se odločila zlasti ob naslonitvi na nemškega psihiatra in filozofa Thomasa Fuchsa in zato, ker te razlage pri pojasnjevanju človekovega spoznavanja in komuniciranja
poudarjajo vpliv celote življenjskih razmer (gl. Perenič, 2013, 2014).
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v organizmu, po drugi strani pa je podčrtana povezanost organizma in njegovih
možganov z življenjskim okoljem, od koder se poudarek seli na vlogo interakcij
z drugimi posamezniki pri naših načinih spoznavanja. Človekovo zaznavanje,
spoznavanje in mišljenje se kažejo kot dinamičen življenjski proces (Fuchs, 2013;
Perenič, 2014, str. 19–21).
V tej perspektivi so kognitivni opisi oziroma mentalne predstave tistih, ki spoznavajo, predvsem produkt posameznikove povezanosti s svetom. Načini literarnega
spoznavanja, doživljanja in delovanja, kamor sodita tako literarnokritiško kot
knjižničarsko delovanje, pa ne samo produkt empiričnih, tj. (nevro)bioloških in
kognitivnih mehanizmov, ampak tudi socialne interakcije in drugih dejavnikov
socialne resničnosti. S tem se pomikamo na področje literarne komunikacije, kjer
posamezniki v vlogi literarnih akterjev stopajo v interakcije z drugimi posamez
niki, kar ima vpliv na njihovo spoznavanje in ravnanje.
(nevro)biološki
mehanizmi

kognitivni
mehanizmi

dejavniki socialne
resničnosti

Slika 1: Posamezniki kot nosilci vlog v literarnem sistemu v empirični pogojenosti

3 Vlogi literarnega kritika in knjižničarja v mreži
institucionaliziranih komunikacijskih razmerij:
literarnosistemska perspektiva
Ko posamezniki v svoji kognitivni in socialni pogojenosti stopajo v medsebojne
odnose, nastajajo socialna področja. Eno od takih skupnih področij je literarno.
82
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Je rezultat koordiniranega komunikacijskega sodelovanja med posamezniki,8 ki
so nosilci različnih literarnih dejavnosti in vlog produkcije, posredovanja in sprejemanja. Razmerja med njimi pa so praviloma institucionalizirana. To je doslej
najbolj nazorno uspela prikazati in razložiti empirična literarna znanost (ELZ).9
V njej je literarna komunikacija modelirana na način štirih in med seboj interaktivno povezanih delovalniških ravnin proizvajanja, posredovanja, sprejemanja
in obdelave, ki so usmerjene na literaturo. Na njih pa imajo svoje mesto literarne
vloge in poklici, kakor so literarni avtorji, pesniki, pisatelji, dramatiki, esejisti
(proizvajanje), tiskarji, založniki, izdajatelji, uredniki, knjigarnarji, knjižničarji
(posredovanje), bralci (sprejemanje), literarni zgodovinarji, kritiki (obdelava), ki
stopajo v najrazličnejše (hierarhične) odnose (npr. pisatelj-kritik, tiskar-založnik,
založnik-kritik, kritik-bralec, kritik-knjižničar) in tvorijo strukturo sistema literatura (Schmidt, 1980, 1991 cv: Perenič, 2010, str. 101–111).
izobraževanje
znanost (načeloma
le opazuje sistem,
se ne vmešava)
religija

umetnost
literarno
proizvajanje

literarno
posredovanje

LITERATURA
literarno
sprejemanje

literarno
obdelovanje

politika

šport

Slika 2: Shematski prikaz literarnega sistema po Siegfriedu J. Schmidtu
(Schmidt 1980, 1991 cv: Dović, 2004, str. 57; gl. tudi Perenič, 2014, str. 60)

Vloga literarnega kritika je v modelu prikazana v empirični pogojenosti, saj na
njegova ravnanja, motivacije in stališča v literarnem sistemu vplivajo tako biološki kot kognitivno-afektivni in socialni dejavniki, in je umeščena na ravnino
obdelovanja (Schmidt, 1980, 1991, str. 324–372). Literarna kritika predstavlja vrsto (pol)profesionalne in institucionalizirane obdelovalne vloge. K njeni profesionalizaciji je zlasti prispevalo uveljavljanje sistema recenziranja v časopisju,
spodbudna pa je bila tudi rast knjižne produkcije in periodičnega tiska na kapitalistično organiziranem knjižnem trgu (Schmidt, 1989, str. 360–377 cv: Perenič,

8
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Koordinirano sodelovanje pomeni, da mora biti vsak posameznik, ki je pojmovan kot živi, kog
nitivni sistem, sposoben izoblikovati takšne spoznavne svetove (kognitivne opise, predstave),
ki so primerljivi s predstavnimi svetovi pri drugih posameznikih. Prek vzporednih oziroma
primerljivih predstav resničnosti nastajajo skupna oziroma konsenzualna področja smisla (Hejl,
1987, str. 317; Hejl, 1992; Perenič, 2010, str. 130; Perenič, 2014, str. 22).
Na ta način se je tudi utemeljila kot empirična družboslovna in komunikacijska znanost, pri
čemer mislimo predvsem na utemeljitelja ELZ Siegfrieda J. Schmidta in njegovo monografijo
Očrt empirične literarne znanosti (1980, 1991). Empirična literarna znanost črpa z dveh teoretskih
ozadij, in sicer iz radikalnega konstruktivizma (RK) in sistemske teorije (gl. npr. Kos, 1998, 2004).
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2010, str. 111). V teh okoliščinah je literarni kritik postal ena od ključnih posred
niških instanc med literarnim proizvajalcem in bralsko publiko, njegov vpliv pa
detektiramo tudi pri nekaterih drugih vlogah in razmerjih na literarnem polju.
Med njimi opozorimo na literarne vloge, ki imajo v literarnem sistemu svoje mesto
rezervirano na ravnini literarnega posredovanja ali distribucije; to so izdajatelj,
založnik, urednik, knjigotržec in ne nazadnje knjižničar. Izkaže se, da literarna
kritika lahko nastopa v tesnejši zvezi z njimi, in sicer zlasti, ko je vpletena v procese pošiljanja izdelkov na knjižni trg, kjer pa se lahko povezuje s sistemom založb in knjigotrškimi interesi. Schmidt pri posredovanju literature loči štiri vrste
podprocesov, ki segajo od sprejema besedila (lektorski procesi) prek njegovega
oblikovanja, postavitve in vezave (medializacija) do posredovanja knjigotržcem
(distribucija) in samega trženja (marketing). Literarni kritik lahko nastopa v fazah distribucije in trženja zlasti, ko deluje v povezanosti z založniško sfero, kar
pa ga postavlja bolj na stran interesov založbe in njenih knjigotrških interesov.10
To je še posebej značilno za razmere od pojava množične proizvodnje in vse bolj
množičnega razširjanja knjig (Schmidt, 1980, 1991, str. 271–286; Schmidt, 1980,
1991 cv. Perenič, 2010, str. 107–108). Literarna kritika, kakor se večinoma pojavlja
v dnevnem časopisju oziroma revijah, zato nastopa kot nekakšen filter oziroma
selektivni (tržni) mehanizem v neobvladljivi količini knjig.
V kontekstu literarnega posredništva v okviru založbe je prav tako zanimiva povezanost vlog kritika in urednika pri založbi, ki sta lahko razdruženi, lahko pa
združeni v eni osebi. To kritika kot posrednika med založbo in publiko ali založbo
in knjigotržci vnovič postavlja bolj na stran knjigotrških interesov založbe.
Kje v verigi literarnega posredništva pa ima svoje mesto knjižničar? Če poskusimo sestaviti verigo v logičnem zaporedju, takoj opazimo dvoje. Knjižničar oziroma knjižnica kot tip kulturno-literarne ustanove sta v odnosu do predhodnega
člena v verigi, ki ga predstavlja sistem založb (ta pa pogosto vključuje knjigotrško dejavnost), v vlogi kupcev knjig. Obenem pa je knjižničar tisti, ki prav tako
prevzema skrb za literarno posredovanje, s čimer se znajde v zapletenem procesu med ustvarjalci, sistemom založb (in njihovimi ter drugimi knjigotrškimi
interesi), ki jih skozi svojo refleksijo lahko legitimira literarna kritika, in bralskim občinstvom. Na tem ozadju je mogoče tudi bolje razumeti stališče o problematičnosti naslanjanja knjižničarske dejavnosti zgolj na kritiko z namenom
priporočati književna dela uporabnikom. Če predpostavimo, da je kritika vezni
člen med fazama distribucije in trženja, torej posrednik v verigi med vlogami
10

Tudi v razmerah visoke stopnje profesionalizacije založbe še naprej lahko skrbijo za organizirano prodajo knjig. Lahko pa je knjigotrštvo samostojnejša (trgovska) panoga, ločena od sistema
založb.
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izdajatelja-založnika-knjigotržca in knjižnice kot kupca in uporabnika, potem bi
to pomenilo, da tudi knjižnica prek ponudbe svojih storitev in priporočanja del
posredno podpira interese založb.11

literarna
produkcija
(avtor)

sistem
založništva in
knjigotrštva
• glas literarne
kritike

knjižničarska
dejavnost

uporabniki

Slika 3: Knjižničarska dejavnost v procesu literarnega posredovanja
s posebnim ozirom na sistem založništva in vlogo literarne kritike

4 Literarnokritiška in knjižničarska dejavnost: dvoje
enakovrednih dejavnosti v procesu literarnega posredništva?
Na ozadju predstavljenih argumentov bi lahko rekli, da je knjižničarsko in kritiško dejavnost mogoče razumeti kot razmeroma enakovredni obliki literarnega
posredništva, ki v institucionalnih primerih (v našem primeru sta taka okvira
knjižnica in zlasti založba) in na različne načine, ki imajo lahko poteze simbioze
ali konflikta, skrbijo za posredovanje spoznanj o literaturi zainteresirani bralski
publiki. Takšno interaktivno razmerje med vlogama knjižničarja in literarnega
kritika bomo v nadaljevanju poskušali kritično presvetliti še s pomočja modela literarne komunikacije, kakor ga je podal nemški teoretik Ralf Klausnitzer
(2004).

11

Nekaj podobnega lahko predpostavimo za vlogo knjigarnarja, ko nam pomeni predvsem samostojno panogo, v ločenosti od sistema založništva. Knjigarnar se v verigi literarnega posredništva
na podoben način kot knjižničar po eni strani znajde v vlogi kupca in po drugi strani v vlogi
ponudnika, od njega pa je odvisno, po čem se bo ravnal pri oblikovanju svoje ponudbe, kakšno
vlogo bo odmeril sočasnim kritiškim stališčem, ali bo dal prednost povpraševanju potrošnika
ipd.
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založništvo + knjigotrštvo
DISTRIBUCIJA

(literarni) avtor

(literarna) publika

PRODUKCIJA

RECEPCIJA

literarna kritika (tiskani, množični mediji)
šolski pouk
akademska/znanstvena obravnava literature
knjigotrštvo
knjižničarska dejavnost
bralna društva
LITERARNOPOSREDNIŠKE USTANOVE
Slika 4: Knjižničarska in kritiška dejavnost kot razmeroma avtonomni obliki
literarnega posredništva (Klausnitzer, 2004, str. 170; prev. in prir. U. Perenič)

Model literarnega sistema razlikuje med distribucijo in literarnim posredništvom.
Distribucija zajema predvsem tehnično izdelavo, razmnoževanje in posredovanje
knjig publiki (bralcem) na knjižnem trgu. Poleg tehničnega vidika je podčrtan
ekonomski vidik razširjanja; knjiga je ne samo kulturna in intelektualna, ampak
predvsem materialna, potrošna dobrina (blago). Za akterje v segmentu distribucije je zato značilna profitna naravnanost (upoštevanje ponudbe in povpraševanja)
oziroma razpetost med komercialnimi in nekomercialnimi interesi.12
Ravnina literarnega posredništva pa je v modelu umaknjena od vlog in ustanov
tehničnega razširjanja. Kot je razvidno, enakovredno vključuje vlogi literarnega
kritika in knjižničarja. To se kaže v njuni umeščenosti med druge vloge, poklice in
ustanove, ki v poteku literarnega procesa skrbijo za posredovanje literature. Sem
spadata tudi vlogi literarnega znanstvenika, ki se v modelu povezuje z akademskimi ustanovami, in učitelja, ki se povezuje z izobraževalnimi institucijami, ki
na različnih stopnjah izobraževanja skrbijo za posredovanje književnega kanona.
Med organiziranimi oblikami literarnega posredništva najdemo literarna društva
12

V zvezi s tem so na kratko obravnavane prednosti in slabosti nizko- in visokonakladnih izdaj,
problemi zalog, težave, s katerimi se soočajo založniki in knjigotržci pri zagotavljanju denarnih
virov za izdelavo in tehnično razširjanje knjig.
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in literarne kroge ter knjigotrško dejavnost, pri čemer v ospredju ni ekonomski
vidik, ampak vloga knjigotržcev pri posredovanju knjig kot simbolno-kulturnega
kapitala. Literarnoposredniškim ustanovam in vlogam je, na kratko, skupno to,
da skrbijo za posredovanje, razširjanje in izmenjavo spoznanj, védenja, stališč
o literaturi. Iz shematskega zarisa je razvidno, kako se na ta način v literarni
komunikaciji vzpostavljajo interakcijska razmerja med produkcijskim in recepcijskim polom.

5 Sklepne ugotovitve
Ko spremenimo oziroma ukinemo hierarhijo odnosov med vlogama knjižničarja
in kritika in enakomerneje razporedimo komunikacijsko moč med različne literarne posrednike (literarni zgodovinarji, učitelji književnosti, knjigotržci, poklicni in ljubiteljski bralci), se tudi odnos med omenjenima vlogama zazdi »prijaznejši«. Literarna kritika je še naprej eden od pomembnih členov v verigi literarnega
posredništva, pri posredovanju književnosti, ki vključuje tudi vrednotenje književnosti, pa vlogo dobijo preostali literarni akterji, med njimi knjižničar.
To ponuja zanimiv, neobvezujoč, vendar mogoč odgovor glede strategij za obliko
vanje knjižničarskih priporočil o literaturi. Knjižničar pri priporočanju in vrednotenju lahko gradi na pogledih kritike, ki pa nimajo več avtoritativnega statusa,
ampak bolj status osebnih, individualnih presoj, na leposlovnih izkušnjah uporabnikov in na svojih izkušnjah kot knjižničarja, ki pa so dragocene zato, ker
so po eni strani sad interakcije z uporabniki knjižnice, po drugi strani pa čisto
osebne izkušnje pri branju. Kot pomembni členi pri organiziranem kupovanju,
zbiranju, hranjenju in posredovanju literature knjižničarji lahko tudi sledijo založniško-knjigotrškim trendom. Kot zadnji, vendar ne najmanj pomemben vir,
se za predstavljanje knjig knjižničarjev na ozadju predstavljenega premisleka in
kot še ena od možnosti začnejo ponujati neposredni odzivi na prebrano, kakor jih
denimo najdemo na spletu na forumih, blogih, portalih in v klepetalnicah. Kljub
obsegovni in vsebinski skromnosti, nedodelanosti in fragmentarnosti lahko delujejo zelo avtentično, kar bi mogli med drugim povezati z njihovo anonimnostjo.
Ljubiteljski odzivi na prebrano niso razumljeni kot antipod profesionalni kritiki,
ampak v dobi spletnih oblik komunikacije, ki na demokratičen način spodbujajo
raznovrstne odzive na prebrano, bolj kot možno in zanimivo dopolnilo in ena od
potencialnih podlag za vrednotenje knjig za namene knjižničarske dejavnosti.
Bi mogli besede pesnice, literarne kritičarke z literarnovedno izobrazbo in tudi
blogerke Asje Bakić, ki se sicer nanaša na književno kritiko v dobi spleta, nekoliko preslikati tudi na knjižničarjev »glas« in glasove drugih posrednikov v
Knjižnica, 2016, 60(2–3), 77–89

87

Urška Perenič

literarnem sistemu, ko gre za vrednotenje književnosti? Pri tem seveda v duhu
konstruktivistične (samo)refleksije spet ni mogoče spregledati, da so tudi ti glasovi (zgolj) pojmovne predstave, kakor so nastale v kognitivnih (pod)sistemih
vsakokratnih literarnih posrednikov, med drugim knjižničarjev.
Vertikalna kritiška hierarhija je prepustila svoje mesto večglasju, ki avtoriteto razbija na delce in jih razporeja horizontalno. Vsak ima pravico do mnenja in vsak
ga lahko neovirano izraža – bodisi anonimno bodisi z lastnim imenom, vseeno je.
(Bakić, 2015)
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