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Uvodne misli

Profil mladinskega knjižničarja

Uvodne misli
Leta 2002 je bil podan predlog o ustanovitvi Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
s strani delovne skupine mladinskih knjižničarjev, a je do njene ustanovitve preteklo kar
nekaj časa in besed. V prvem mandatnem obdobju delovanja (2009–2011) je Sekciji za
mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS (v nadaljevanju Sekcija) predsednikovala glavna
pobudnica ustanovitve Liljana Klemenčič, vodja mladinskega oddelka Knjižnice Ivana
Potrča Ptuj. Sledili sta še dve mandatni obdobji, ko je bila Sekcija bolj ali manj nedejavna.
Leta 2018 smo svoj prvi mandat kot članice izvršnega odbora Sekcije nastopile avtorice
tega dokumenta.
V prvem letu delovanja smo skušale zastaviti temelje svojega delovanja z oblikovanjem
vizije in poslanstva Sekcije. Podale smo pobudo za prevod obstoječih IFLINIH smernic in
drugih podobnih dokumentov, ki vlogo in status mladinskih knjižničarjev jasno in
natančno opredeljujejo, ter pobudo za podrobnejšo opredelitev ciljnih skupin
uporabnikov in specifičnih storitev zanje v strokovnih dokumentih.
Sekcija je v nadaljevanju mandata:
objavila prvi prevod IFLINIH
smernic za knjižnične storitve za
mlade z naslovom IFLA smernice za
knjižnične storitve za otroke, stare
med 0 in 18 let,
izvedla anketo Profil mladinskega
knjižničarja,
dokončno izoblikovala svojo vizijo
in poslanstvo,
izdala prvo strokovno glasilo
SeM@FoR,
mesečno začela obveščati svoje
člane o novicah s področja
mladinskega knjižničarstva in
mladinske književnosti.

Vizija in poslanstvo Sekcije za mladinsko
knjižničarstvo pri ZBDS
Naše poslanstvo je nuditi podporo
knjižničnemu osebju preko informiranja o
trenutnih
trendih,
vprašanjih
in
raziskavah na področju mladinskega
knjižničarstva, da se bo lažje soočalo z
izzivi, ki jih prinašajo hitro spreminjajoče
se vloge in naloge mladinske knjižnice v
21. stoletju. Tako bodo mladinski
knjižničarji opolnomočeni za izvajanje
visokokakovostnih storitev za otroke vseh
starostnih skupin in zmožnosti.

Sekcija v prihodnosti namerava izoblikovati kompetenčni oz. poklicni profil mladinskega
knjižničarja, ki bo natančno opisal področje dela, kompetence, vloge in naloge
sodobnega mladinskega knjižničarja. Izdelava poklicnega profila bo podlaga našemu
prizadevanju, da bi se status mladinskih knjižničarjev v Sloveniji uredil. Prizadevali pa si
bomo tudi za izobraževanja, tako formalna kot neformalna, ki so ključna za delo
mladinskih knjižničarjev in s tem njihov osebnostni ter poklicni razvoj. Posledično pa to
seveda pomeni tudi razvoj in napredek mladinskega knjižničarstva kot stroke.
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS

5

Profil mladinskega knjižničarja

Knjižnični sistem v Sloveniji in položaj mladinskih knjižnic

Opisa poklicnega profila mladinskega knjižničarja se bomo lotili postopoma in pri tem
izhajali iz formalnih izhodišč, raziskav, analiz in praks na področju mladinskega
knjižničarstva in dela mladinskih knjižnic.
V prvi fazi smo se lotili raziskave praktičnega vidika dela mladinskih knjižničarjev in
njihovih potreb ter v ta namen oblikovali anketo Profil mladinskega knjižničarja, ki smo jo
izvedli leta 2019. Rezultate, analizo in interpretacijo predstavljamo v pričujočem
dokumentu.
Za dosego končnega cilja bomo v naslednjih fazah pripravili:
pregled obstoječih dokumentov in strokovne literature, ki se nanaša na delo
mladinskih knjižnic in knjižničarjev,
pregled in analizo domačega in tujih knjižničnih sistemov,
pregled domačih in tujih izobraževanj, tako formalnih kot neformalnih.
Ker pa smo želeli dobiti relevantne podatke, smo nekatera izhodišča za naslednje faze v
določeni meri že pripravili pred oblikovanjem ankete.

Knjižnični sistem v Sloveniji in
položaj mladinskih knjižnic
V Sloveniji deluje 58 splošnih knjižnic, ki svojo dejavnost opravljajo na 273 lokacijah oz.
izposojevališčih. To so poleg desetih osrednjih območnih in 43 območnih knjižnic še
razne dislocirane in krajevne enote. Poleg teh je v knjižnično mrežo vključenih tudi 13
bibliobusov s številnimi postajališči.
Po podatku Mrežnika iz leta 2018 imamo v Sloveniji 634 šolskih knjižnic. Od tega jih 453
deluje na osnovnih šolah, 116 pa na srednjih šolah, ostale so še knjižnice na glasbenih
šolah in šolah s prilagojenim programom. V vseh teh ustanovah in njihovih oddelkih se
zaposleni srečujejo z delom z mladimi uporabniki.
Mladinski oddelki načeloma pokrivajo otroke in mlade do 15. leta oz. do konca osnovne
šole in so znotraj splošnih knjižnic zelo različno umeščeni. Ker podatkov o tem nismo
našli, smo v maju 2021 dodatno izvedli kratko anketo, s katero smo pridobili številčne
podatke o prostorski umeščenosti mladinskih oddelkov in številu zaposlenih.
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Zanimalo nas je, kje se v splošnih knjižnicah nahajajo oddelki za mlade bralce. Ali so to:
samostojne, dislocirane enote na lastni lokaciji,
samostojni, prostorsko ločeni oddelki v matični stavbi,
kombinirani oddelki: gradivo za mlade bralce se nahaja skupaj z gradivom za odrasle
in ni ločeno npr. v svojem nadstropju ali prostoru,
v knjižnici ni gradiva za mlade bralce.
Poleg tega smo želeli izvedeti tudi število zaposlenih na mladinskih oddelkih.
Anketo so izpolnile vse splošne knjižnice. Po teh podatkih imamo v Sloveniji od 273
izposojevališč:

7 dislociranih enot,
180 kombiniranih enot (od teh so knjižnice za 36 enot v
svojem prvem odgovoru izbrale možnost prostorsko
ločen oddelek),
78 prostorsko ločenih enot v matičnih stavbah,
8 oddelkov/enot, ki gradiva za mlade bralce ne hrani
in 296 oseb, ki opravljajo delo mladinskega knjižničarja.

Izkazalo se je, da imamo znotraj stroke različne predstave o tem, kdo je mladinski
knjižničar. V opombah so namreč knjižnice opisovale različne vloge in vsestranskost
zaposlenih, ki opravljajo delo v več enotah. Posledično so se tako začela postavljati
številna vprašanja:
Je mladinski knjižničar oseba, ki je stalno razporejena na mladinskem oddelku v
matični knjižnici?
Je mladinski knjižničar tudi tisti, ki dela v kombiniranih oddelkih?
Gre zgolj za kateregakoli izposojevalca, ki pri svojem delu dela z gradivom za mlade?
Gre za zaposlenega, ki poleg redne izposoje opravlja še specifične naloge, denimo
vodenje pravljičnih uric?
Pojavilo se je tudi vprašanje ali nas zanima zgolj prostorska umeščenost mladinskih
oddelkov, torej ali gre samo za gradivo in literaturo mladinske stopnje (M) ne pa tudi
otroške (C, P)?
Med opombami smo prejeli tudi predlog za ureditev statusa mladinskih knjižničarjev, da
bi v bodoče lahko pridobili natančnejše podatke o številu specializiranih mladinskih
knjižničarjev (s potrebnimi pridobljenimi znanji ali izobrazbo). Zanimalo jih je tudi, v
kolikšni meri si splošne knjižnice sploh še prizadevajo, da bi tak profil imele.
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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Izhodišča za pripravo ankete

Izhodišča za pripravo
ankete
Omenili smo že, da smo se ob pripravi ankete naslonili na domače in tuje standarde,
smernice, raziskave in strokovno literaturo, ki predstavljajo strokovno podstat delu in
poslanstvu mladinskih knjižnic in mladinskih knjižničarjev. V naslednjih fazah jih bomo
razdelali bolj podrobno, za potrebe te ankete pa izpostavljamo:

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za
obdobje 2018–2028)
V strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice se uveljavlja vizija
proaktivne knjižnice kot dejavnik razvoja lokalne skupnosti. Proaktivnost
splošne knjižnice temelji na knjižničnih vlogah: “Knjižnična vloga predpostavlja
procese zbiranja, obdelave, hranjenja, vzdrževanja, predstavljanja in
posredovanja knjižničnega gradiva in informacij ter jih nadgrajuje tako, da
opredeljuje posebnosti izbranega področja delovanja splošne knjižnice. Vloga
torej pomeni perspektivo, ki poveže vse vidike nekega področja delovanja
splošne knjižnice v naravnanost k določenemu cilju, npr. višji ravni informacijske
pismenosti. Vloge opredelijo namen delovanja, ki ima za cilj doseči opredeljeno
pridobitev za ciljno skupino in tako naslavlja prepoznano potrebo v lokalni
skupnosti.“ (Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice, 2018: 29)
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice določajo 11 knjižničnih
vlog, v anketi smo se osredotočili na štiri, ki so pomembne za mladinske
knjižnice:
bralna kultura in bralna pismenost,
informacijsko in računalniško opismenjevanje,
vključevanje v družbo in
informacijsko središče lokalne skupnosti.
Pri posameznih knjižničnih vlogah smo se še posebej posvetili možnim oblikam
dela, osebju in kompetenčnem modelu.
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IFLA smernice za knjižnične storitve za otroke, stare od 0 do
18 let
IFLA smernice za knjižnične storitve za otroke, stare od 0 do 18 let (IFLA
Guidelines for Library Services to Children aged 0-18, revised version (2018))
prinašajo predloge in možnosti za izvajanje knjižničnih storitev in programov za
otroke in mlade, z namenom njihovega izboljšanja v različnih kulturnih,
socialnih in gospodarskih okoljih, v katerih knjižnice širom po svetu delujejo.

Poslanstvo in upravljanje mladinskih knjižnic
Pomembno poslanstvo mladinskih knjižnic je zagotavljanje dostopa do
informacij, programov in storitev za vse mlade v svojem prostoru, zagotavljanje
virov in storitev v raznolikih medijih, tako za potrebe izobraževanja kot tudi
osebnega razvoja svojih uporabnikov.
Kompetence in znanja mladinskih knjižničarjev
Mladinski knjižničarji imajo ključno vlogo pri ozaveščanju o pomenu branja in
razvoju pismenosti, širjenju in dostopu do informacij, virov, storitev in
dejavnosti, namenjenih mladim. To lahko zagotavljajo le z ustrezno strokovno
usposobljenostjo, nenehnim izobraževanjem in stalnim nadgrajevanjem znanj
in veščin.
Mladinski knjižničarji morajo pri svojem delu izkazovati tudi visoke etične
standarde in vrednote ter skrbeti, da osebna stališča in mnenja ne vplivajo na
njihovo delo.
“Osebje, ki se ukvarja s storitvami za otroke, bi moralo biti strokovno
usposobljeno, kar zadeva tako strokovno znanje kot tudi večjo ozaveščenost o
teorijah o otrokovem razvoju in psihologiji. Učinkovite in strokovno vodene
mladinske knjižnice zahtevajo usposobljene in predane mladinske knjižničarje,
ki bodo oblikovali, načrtovali, organizirali, izvajali, upravljali in ocenjevali storitve
ter programe za zadovoljevanje potreb otrok in njihovih družin iz skupnosti.“
(IFLA smernice za knjižnične storitve za otroke, stare med 0 in 18 let, 2019: 7)
Programi in viri financiranja
Smernice navajajo tudi, kaj mladinske knjižnice lahko storijo za ustrezno
financiranje s trajnim in rednim dotokom sredstev, ki je ključnega pomena za
zagotavljanje kakovostnih storitev. Mladinski knjižničarji pa bi morali biti
vključeni v procese ocenjevanja in načrtovanja porabe finančnih sredstev.
Opredelijo možne vire financiranja in izpostavijo pomembnost učinkovitih in
trajnostnih partnerstev ter sodelovanj v lokalni skupnosti in širše, tj. z vsemi
vzgojno-varstvenimi zavodi, izobraževalnimi ustanovami, uradi, socialnimi
službami, institucijami, podjetji in drugimi skupinami, ki obravnavajo potrebe
otrok.
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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Razvoj in upravljanje zbirke
Pomemben segment mladinskih knjižnic je razvoj in upravljanje zbirke in
storitev, ki morajo vključevati vse vrste ustreznih medijev, gradivo pa mora biti
na voljo v različnih formatih, tako fizičnih kot digitalnih. Nujno je, da so
mladinske knjižnice opremljene s sodobno informacijsko tehnologijo, ki je na
voljo vsem njihovim uporabnikom, in da nudijo dostop do visokohitrostnega
interneta.
Programi in dejavnosti
Mladinske knjižnice so v svojem okolju pomembne promotorke knjig in branja,
kar dosegajo z učinkovitim ozaveščanjem skupnosti o svojih storitvah in
programih. Ti morajo biti inkluzivni in vključevati vse člane skupnosti (invalidni
otroci, priseljenci, begunci in vsi ostali s kakršnimikoli oviranostmi).
Prostor
Mladinske knjižnice morajo za dobro izvajanje svojih storitev poskrbeti za
ustrezne prostorske razmere, primerno pohištvo in opremo, dobro razsvetljavo
in signalizacijske oznake, hkrati pa naj uporabnikom nudijo gostoljuben in varen
prostor.
Promocija in vrednotenje
Za vsako knjižnico je izrednega pomena zbiranje in analiziranje, skratka
vrednotenje ustreznih podatkov. To je lahko orodje za izboljšanje knjižničnih
storitev in programov. Te mora knjižnica otrokom in skupnosti tudi promovirati.
Mladinski knjižničarji naj v vlogi zagovornika knjižnic uporabljajo marketinške
tehnike in na ta način ugotavljajo, kaj njihovi uporabniki potrebujejo.
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Razmisleki o branju in mladinskem knjižničarstvu
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo je leta 2017 ob 70letnici mladinskega knjižničarstva na Slovenskem izvedla raziskavo, v kateri je
ugotavljala položaj mladinskih knjižničarjev. Z njo so “želeli preiskati današnji
položaj, doživljanje in ambicije mladinskega knjižničarja:
v družbi nasploh,
pri razvijanju bralne kulture in bralne pismenosti,
pri sodelovanju z drugimi ustanovami,
znotraj knjižničarske družine.“ (Zadravec idr., 2017:1)
V raziskavi so definirali naslednja delovna področja mladinskih knjižničarjev
(navedeno glede na oceno pomembnosti): spodbujanje bralne kulture/bralne
pismenosti, pridobivanje gradiva (gradnja knjižnične zbirke), posredovanje
gradiva in informacij, priporočanje in vrednotenje gradiva, bibliopedagoške
dejavnosti, delo s specifičnimi skupinami uporabnikov, specifična znanja,
veščine in vedenja, sodelovanje med mladinskimi knjižničarji, vloga kulturnega
delavca v družbi, postavitev in hranjenje gradiva, obdelava gradiva (klasifikacija,
katalogizacija, oprema), sodelovanje z drugimi ustanovami.
Povzemamo nekatere ugotovitve:
mladinsko knjižničarstvo je pretežno ženski poklic,
mladinsko knjižničarstvo je posebno delovno področje znotraj
knjižničarstva,
visoka stopnja zadovoljstva s poklicem,
najpomembnejša poklicna vizija: razvijanje bralne kulture in bralne
pismenosti,
mladinski knjižničarji se zavedajo, da so pomemben člen nacionalne kulture,
delo mladinskih knjižničarjev je prepleteno s sodelovanjem z lokalnimi in
državnimi ustanovami.
V raziskavi so ugotovili predvsem, da sta bralna kultura in gradnja knjižnične
zbirke bistvena elementa dela mladinskih knjižničarjev in da je branje nujno za
vsakogar, ki se ukvarja z bralno kulturo in bralno pismenostjo.
Nadalje so izpostavili tudi položaj mladinskih knjižničarjev: “Čeprav je 96%
anketiranih s svojim poklicem zadovoljnih, jih skoraj toliko (81%) meni, da vloga
mladinskega knjižničarja v veljavnih aktih ni dovolj dobro opredeljena. Večina
prostih odgovorov omenja neurejen status in z njim povezano neobčutljivost
do teže in odgovornosti tega poklica.“ (Zadravec idr., 2017: 13)
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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Mladinski knjižničar

Mladinski knjižničar

Področje dela, kompetence, vloga in
poslanstvo?
Mladinske knjižnice imajo pravzaprav osrednjo vlogo, saj
nudijo raznovrstno gradivo za otroke in mlade vseh starostnih stopenj,
ozaveščajo o pomenu branja,
izvajajo književno in knjižnično vzgojo (bibliopedagoške dejavnosti),
izvajajo programe na področjih različnih pismenosti in opismenjevanja,
spodbujajo vseživljenjsko učenje
in nenazadnje nudijo prostor za preživljanje prostega časa.
S svojim delovanjem tako primarno vzgajajo mlade bralce v vsestranske in kritične
odrasle bralce (in uporabnike knjižnic) in s tem dvigujejo raven bralne kulture v lokalni
skupnosti in posledično v družbi.
Za njihovo učinkovito delovanje pa so ključni kompetentni mladinski knjižničarji.

V zadnjih letih je uporaba pojma kompetenca in kompetenčnih
modelov postala zelo popularna na vseh področjih, tudi v
knjižničarstvu. Sam pojem izhaja iz socialne psihologije, preučujejo
pa ga različne vede, od psihologije, antropologije, sociologije do
pedagogike in ekonomije. Pojem se uporablja tako v vsakdanjem
življenju kot znanstvenem diskurzu in glede na raznolikost ved, ki se s
pojmom kompetenc ukvarjajo, ni presenetljivo, da o enotni definiciji
ne moremo govoriti in zato prihaja tudi do različne rabe samega
pojma.
Vse rabe in definicije pa izpostavljajo tri dimenzije pojma
kompetence:
kognitivno,
motivacijsko in
socialno.
Na splošno lahko rečemo, da je kompetenca sklop znanj, veščin,
osebnostnih lastnosti in ravnanj oz. odnosa posameznika.
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Mladinski knjižničar

Ameriško združenje knjižničarjev (ALA) tako definira sedem kompetenčnih področij
mladinskih knjižničarjev v splošni knjižnici, ki delajo z otroki do 14. leta:
zavezanost skupini uporabnikov,
referenčna in uporabniška storitev,
veščine načrtovanja programov,
znanje, uporaba in upravljanje gradiva,
doseg in zagovorništvo,
administrativne veščine in veščine upravljanja,
profesionalnost in poklicna rast.

Na OCLC so v okviru raziskovalne in izobraževalne platforme pripravili seznam
kompetenc za področje knjižničarstva (Competency Index for the Library Field, 2014), ki
zajema vse vidike knjižničarskega delovanja. Kot ključne kompetence za 21. stoletje, iz
katerih izhajajo vse ostale, opredelijo tehnološke in osebnostne/medosebnostne
kompetence.
Kompetence pri storitvah za otroke in mladino so razdelili na tri sklope:
Ozaveščanje o storitvah za otroke
oblikovanje in izvajanje knjižničnih storitev in prostorov tako, da ustrezajo potrebam
in interesom otrok v skupnosti,
obveščanje zainteresiranih o potrebah otrok, da bi zagotovili kakovostne knjižnične
storitve,
opredelitev in izvajanje ozaveščanja za povečanje uporabe knjižnice za otroke in
družine ter da bi dosegli ranljive skupine,
sodelovanje s starši, skrbniki in drugimi odraslimi, ki skrbijo za otroke,
ponujanje orodij, virov in podpore za spodbujanje digitalne pismenosti in
zagotavljanje starosti ustreznih tehnoloških storitev za otroke.
Zbirka za otroke
gradnja zbirke, ki ustreza potrebam in interesom otrok,
vzpostavitev in sledenje strategijam za obveščanje o trenutnih in relevantnih
informacijskih virih,
zagotovitev sredstev za zadovoljevanje razvijajočih in spreminjajočih se potreb otrok,
olajševanje otrokove zahteve po informacijah in podajanje natančnih in ustreznih
odgovorov,
povezovanje otrok, njihovih družin in skrbnikov z viri, ki spodbujajo branje.
Dejavnosti za otroke
oblikovanje, izvajanje in sponzoriranje knjižničnih programov, ki ponujajo informacije,
učenje posebnih spretnosti ali zabavo za otroke, njihove družine in skrbnike,
razvijanje in promocija dejavnosti in prostorov za učenje za otroke in njihove družine.
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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Mladinski knjižničar

Mladinski knjižničarji izvajajo specifične naloge za različne ciljne skupine, ki zahtevajo sebi
lastne pristope in znanja. To so:

predšolski otroci,
osnovnošolski otroci,
starši in skrbniki,
družine,
strokovni delavci.

Oblikujejo, načrtujejo in izvajajo posebne programe za otroke, pri čemer uporabljajo
ideje, pridobljene iz knjig, drugih knjižnic in z osebnimi stiki. Med drugim izvajajo in
pripravljajo

bibliopedagoške ure,
ure pravljic,
programe za spodbujanje in promocijo branja,
priporočilne bralne sezname,
knjižno in knjižnično vzgojo.
Poleg tega tudi
skrbijo za kakovostno zbirko,
komunicirajo z javnostmi ...

Pri tem svetujejo in sodelujejo z vzgojitelji, šolskimi knjižničarji ter tudi z ravnatelji in
učitelji lokalnih izobraževalnih ustanov.

Poleg dobrega poznavanja bibliografskih, katalogizacijskih in referenčnih metod pri
iskanju in zagotavljanju različnih virov informacij morajo mladinski knjižničarji izkazovati
samoiniciativne pobude pri oblikovanju novih in izvirnih dejavnosti, programov in storitev
za otroke. Ti so poleg spodbujanja bralne kulture namenjeni tudi spodbujanju uporabe
knjižnic in krepitvi pozitivne podobe knjižnice v lokalni skupnosti.
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Glede na potrebe skupnosti vzdržujejo in razvijajo zbirke otroške in mladinske literature,
primerne različnim starostnim stopnjam, razvrščajo in ocenjujejo ustreznost gradiva. Za
vzdrževanje zbirke uporabljajo statistične podatke in poročila ter jih v skladu s
knjižničnimi smernicami tudi izločajo. Imeti morajo široko in poglobljeno znanje o otroški
in mladinski književnosti.

Pri svojem delu potrebujejo veščine komunikacije in ravnanja z otroki, tako individualno
kot v skupinah. Prav tako pa morajo znati učinkovito komunicirati in ravnati s starši,
skrbniki in strokovnimi delavci. Imeti morajo znanje uporabe računalnika in tako veščine
predajanja znanja kot veščine javnega nastopanja.
Poslanstvo mladinskih knjižničarjev je prvenstveno privzgojiti ljubezen do branja.

Glede na vse navedeno lahko rečemo, da:
je delo mladinskih knjižničarjev kompleksno in specifično,
mladinski knjižničarji potrebujejo specifična znanja in veščine,
svoje delo opravljajo v ekipi ali samostojno,
se glede na vrsto institucije delo mladinskih knjižničarjev
razlikuje po obsegu in posameznih področjih dela,
so mladinski knjižničarji vpeti v lokalno okolje.

In najbrž ne bomo pretiravali, če rečemo, da mladinski knjižničarji zaradi narave svojega
dela in ciljnih skupin potrebujejo specializirana znanja za uspešno opravljanje dela.

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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Anketa

Anketa Profil mladinski
knjižničar
Z anketo smo v prvi vrsti želeli raziskati praktični vidik delovanja mladinskih knjižničarjev:
preveriti, kaj o posameznih področjih knjižničarskega dela menijo knjižničarji,
katera znanja in veščine so pomembna v praksi,
ugotoviti na katerih področjih se kaže potreba po dodatnih znanjih in izobraževanjih.

Ob upoštevanju knjižničnega sistema, pogojih dela in ustroja različnih institucij
predvidevamo, da:
vrsta knjižnice in njen ustroj vplivata na usmerjenost na posamezna področja
mladinskega knjižničarstva,
delovna doba vpliva na odnos zaposlenih do posameznih elementov dela mladinskih
knjižničarjev,
različne potrebe okolja in uporabnikov vplivajo na obseg dela,
samostojno delo ali delo v ekipi prinaša diferenciacijo v usmerjenosti posameznika
na različna področja dela mladinskih knjižničarjev.
V skladu s predvidevanji smo pričakovali, da bo do bistvenih odstopanj prišlo:
med odgovori šolskih in splošnih knjižničarjev (zaradi različnih potreb, narave in kraja
dela),
med odgovori, ki jih bodo podali splošni knjižničarji, ki delajo v matičnem oddelku ali
v krajevni enoti,
da bodo mladinski knjižničarji imeli drugačen odnos in potrebe po znanjih in
veščinah glede na delovno dobo in
da se bodo odgovori mladinskih knjižničarjev, ki delajo v krajevnih enotah, in šolskih
knjižničarjev pretežno ujemali.
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Ciljna skupina
Anketa je bila namenjena vsem knjižničarjem, ki v praksi delajo z otroki in
mladostniki, ne glede na vrsto knjižnice. Naša ciljna skupina so bili torej:
Zaposleni v splošnih knjižnicah
v samostojnih mladinskih oddelkih/enotah,
v kombiniranih oddelkih ali enotah, ki so namenjeni tako odraslim kot tudi mlajšim
uporabnikom,
v krajevnih enotah,
v potujočih knjižnicah.
Zaposleni v šolskih knjižnicah
na osnovnih šolah,
na srednjih šolah.
Knjižničarji iz drugih institucij, ki delajo z otroki in mladostniki.

Časovni okvir
Anketa se je izvajala od 17. 5. do 17. 6. 2019.

Metodologija
Anketa se je izvajala v spletnem anketnem orodju SurveyMonkey. K
sodelovanju smo neposredno povabili člane Sekcije. Posredno smo mladinske
knjižničarje povabili k reševanju še preko drugih stanovskih organizacij:
bibliotekarska društva,
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS,
Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS,
Združenje splošnih knjižnic.
K sodelovanju v anketi so bili povabljeni tako člani Sekcije kot tudi drugi splošni in šolski
knjižničarji, ki v Sekcijo niso včlanjeni.

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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Struktura anketirancev

Velikost vzorca in stopnja odgovorov
Anketo je reševalo 311 oseb. 187 sodelujočih oz. 60% je anketo v celoti
izpolnilo. Za odgovarjanje na anketna vprašanja so v povprečju porabili 17,5
minut.
Na povabilo po e-pošti je na anketo odgovorilo 15 oseb, na posredovano povezavo pa
296.
Vsi anketiranci, ki prihajajo iz šolskih knjižnic, so anketo rešili v celoti. Za reševanje so v
povprečju porabili 23 minut. 93% anketirancev, ki prihajajo iz splošnih knjižnic, je anketo
rešilo v celoti. Za reševanje so v povprečju porabili slabih 27 minut.

Struktura anketirancev
Zaposlitev
Večina
anketirancev
(76%)
je
zaposlena v splošnih knjižnicah in
manjši del (22%) v šolskih knjižnicah.
Najmanj anketirancev (2,04%) prihaja iz drugih
institucij (javni zavodi).

Od splošnih knjižničarjev polovica
(50,35%) opravlja delo v matični
knjižnici, manj kot tretjina v krajevnih
enotah (20,98%) in manj kot tretjina tako v
matični kot v krajevnih enotah knjižnice
(21,68%).

Doba zaposlitve
Anketiranci so v knjižnici povprečno zaposleni 17 let, od tega imajo povprečno
16,5 let izkušenj z delom z otroki in mladimi.
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Struktura ankete
16 vprašanj v anketi smo razdelili na posamezne vsebinske sklope:
Osebnostne lastnosti in etična načela
Prvi sklop vprašanj smo posvetili opredelitvi osebnostnih lastnosti in etičnim načelom, ki
jih pri svojem delu potrebujejo mladinski knjižničarji.
Knjižnična zbirka
V drugem sklopu smo izpostavili nekatere pomembne vidike izgradnje in vzdrževanja
knjižničnih zbirk, posebnih zbirk in poznavanje sodobne otroške kulture, ki je osnova
ustrezni zbirki.
Knjižnične vloge
V tretjem sklopu smo se osredotočili na knjižnične vloge, ki so opredeljene v Strokovnih
priporočilih in standardih za splošne knjižnice iz leta 2018. Posebej smo izpostavili
naslednje štiri knjižnične vloge:
a) Bralna kultura in pismenost
Pri knjižnični vlogi bralna kultura in pismenost smo izpostavili delo mladinskih
knjižničarjev, ki oblikujejo, učinkovito zagotavljajo in ocenjujejo različne zabavne
ter privlačne programe in dejavnosti za potrebe vseh otrok v lokalni skupnosti.
Poleg tega učinkoviti in kompetentni mladinski knjižničarji razumejo teorije o
otrokovem razvoju in psihologiji, vključujoč komunikacijo, jezik in pismenost ter
vpetost le-teh v knjižnične storitve. Mladinski knjižničarji poznajo izobraževalne
potrebe v lokalnem okolju, procese učenja in ponudnike izobraževanj. Pri svojem
delu izvajajo različne učne oblike, ki zajemajo tako bibliopedagoške kot
biblioandragoške dejavnosti.
b) Informacijsko in računalniško opismenjevanje
Knjižnična vloga informacijsko in računalniško opismenjevanje postavi v ospredje
mladinske knjižničarje, ki so osveščeni o trendih v tehnologiji, digitalnem svetu in
družbenih omrežjih ter o njihovi vpetosti v storitve mladinskih knjižnic.
c) Vključevanje v družbo
Knjižnična vloga vključevanje v družbo opredeli mladinske knjižničarje kot osebe,
ki poznajo družbene razmere in problematiko nevključevanja ranljivih skupin v
lokalno skupnost, zato uporabljajo uveljavljene tehnike za prepoznavanje potreb
vseh otrok in njihovih družin v lokalni skupnosti.

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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d) informacijsko središče lokalne skupnosti
Knjižnična vloga informacijsko središče lokalne skupnosti pa vključuje mladinske
knjižničarje, ki obvladajo procese iskanja informacij in referenčni pogovor ter
poznajo vse ponudnike informacij v lokalnem okolju. Mladinski knjižničarji
komunicirajo in sodelujejo v partnerstvu z drugimi organizacijami v skupnosti, ki
služijo otrokom in njihovim družinam, za dosego skupnih ciljev.

Prostor in oprema
Četrti sklop se nanaša na ureditev in opremo prostora namenjenega mladim bralcem.
Zanimalo nas je, v kolikšni meri se mladinski knjižničarji zavedajo, kako pomembno je,
ob upoštevanju vseh varnostnih vidikov, ustvarjnje prijaznega in gostoljubnega okolja za
vse svoje uporabnike.
Upravljanje knjižnice
Peti sklop se dotika vprašanj vpetosti mladinskih knjižničarjev pri upravljanju knjižnice in
njihove vključenosti v procese načrtovanja, upravljanja, nadziranja in evalvacije storitev,
programov in finančnih sredstev.
Osebna in poklicna rast
Zadnji, šesti sklop je vezan na samoocenjevanje mladinskih knjižničarjev in
prepoznavanje pomembnosti nenehnega osebnega in strokovnega izpopolnjevanja.

Vsako vprašanje vsebuje od štiri do sedem trditev o znanjih in veščinah, ki so jih
anketiranci ocenjevali glede na pomembnost. Izbrali so lahko eno možnost.
Desetim vprašanjem je na koncu dodan še del, v katerem so anketiranci ocenjevali
manko znanj in veščin. Izbrali so lahko več možnosti.
Zaključni sklop osmih vprašanj, namenjen izobrazbi, delovni dobi, zaposlitvi ipd.,
sestavljajo vprašanja zaprtega, izbirnega in odprtega tipa.
Anketo zaključuje vprašanje odprtega tipa, s katerim smo želeli izvedeti, kakšna so
njihova pričakovanja o nadaljnem delu Sekcije.
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Pregled rezultatov
ankete
Anketiranci so ocenjevali trditve glede na pomembnost. Ocenjevanje je bilo razvrščeno
po lestvici s petimi stopnjami:
sploh ni pomembno,
delno pomembno,
pomembno,
zelo pomembno
absolutno nujno.

Odgovore smo obtežili po naslednjem ključu:

sploh ni pomembno
delno pomembno
pomembno
zelo pomembno
absolutno nujno

-100,
-50,
0,
50,
100.

V nadaljevanju prikazujemo tehtano povprečje vseh veljavnih odgovorov.

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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Osebnostne lastnosti in etična načela

I. Osebnostne lastnosti in etična načela
1. Osebnostne lastnosti mladinskega
knjižničarja:
Anketirancem se zdi najpomembnejše, da je
mladinski knjižničar kreativen, inovativen,
fleksibilen in naklonjen novim idejam ter
spremembam (72,35%). Na drugem mestu
sta z 71,86% izenačena odgovora, da
mladinski knjižničar komunicira odprto in
neposredno z različnimi občinstvi in da
obravnava
uporabnike
na
prijeten,
profesionalen način in predstavlja primer
pozitivne podobe za druge zaposlene. Malo
manj, a še vedno veliko, sta dobila
odgovora, da izkazuje mladinski knjižničar
veščine kritičnega mišljenja in sposobnost
reševanja problemov (59%) ter da
predstavlja ideje na jasen in jedrnat način z
ustrezno stopnjo navdušenja (58,04%).

Graf 1: osebnostne lastnosti (N=311)

2. Mladinski knjižničar razume in
deluje v skladu z osnovnimi
vrednotami ter etiko knjižnične
službe:

Graf 2: vrednote in etika (N=295)
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Osebna
prepričanja
mladinskegih
knjižničarjev ne smejo vplivati na izvajanje
storitev (75,93%), morajo pa tudi spodbujati
vključujočo in spoštljivo komunikacijo
(74,58%). Nadalje anketiranci menijo, da so
izbira ustrezne komunikacijske strategije,
konstruktivno obvladovanje konfliktov in
ohranjanje profesionanega pristopa v
konfliktnih
situacijah
(68,64%),
prepoznavanje in
ustrezen odziv na
raznolikost (62,37%) in ambasadorstvo
dobre volje za knjižnico ter promoviranje
vrednot ter storitev knjižnice (62,37%) zelo
pomembne vrednote.
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II. Izgradnja in vzdrževanje knjižničnih zbirk

3. Mladinski knjižničar na splošno
skrbi za izgradnjo in vzdrževanje
knjižničnih zbirk, tako da:
Največ vprašanih meni, da naj bi mladinski
knjižničarji za zbirko skrbeli z izločanjem
gradiva (35,61%). Nadalje menijo, da je
pomembno tudi upravljanje kataloga
(30,63%) in nabava knjižničnega gradiva
(28,04%), medtem ko se jim katalogiziranje
gradiva sploh ne zdi pomembno (-9,59%).

Graf 3: izgradnja in vzdrževanje zbirke (N=271)

4. Mladinski knjižničar skrbi za
izgradnjo in vzdrževanje posebnih
knjižničnih zbirk:

Graf 4: izgradnja in vzdrževanje posebnih zbirk (N=271)
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Glede na odgovore se anketirancem
izgradnja in vzdrževanje posebnih zbirk zdi
manj pomembna. 10,7% jih meni, da morajo
mladinski knjižničarji vzpostavljati in izvajati
ustrezne tehnike za ohranjanje gradiva,
samo malo manj kot 6% pa jih meni, da je
naloga mladinskih knjižničarjev identifikacija,
izbira in vzdrževanje posebnih zbirk.
Digitalne zbirke so pomembne za 2,58%
anketirancev, digitalizacijo gradiva pa
ocenjujejo kot nepomembno.
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5. Mladinski knjižničar izkazuje
poznavanje
in
sposobnost
upravljanja
sodobne
otroške
kulture: literature, iger, glasbe in
filmov, uporabe digitalnih vsebin in
medijev za otroke ter drugih
materialov, ki prispevajo k raznoliki,
vseobsegajoči in ustrezni otroški
zbirki. V ta namen:
Da morajo imeti mladinski knjižničarji široko
in poglobljeno znanje o otroški in mladinski
književnosti, vključno s poznavanjem
avtorjev, ilustratorjev in založb, meni 67,71%
vprašanih. 60,89% anketirancev meni, da je
pomembno, da so mladinski knjižničarji
seznanjeni s sodobnimi trendi na področju
otroške in mladinske književnosti ter tekočo
založniško produkcijo. Da je pomembno
vzpostavljanje in uporaba meril za izbor in
izgradnjo visoko kakovostne zbirke ter
razvijanje kriterijev za vrednotenje gradiva
glede na vsebino, literarno vrednost,
primerno starosti, je odgovorilo 57,01%. Da
dobro poznajo sodobno otroško in
mladinsko kulturo pa 54,80%. 53,87% jih
meni, da mladinski knjižničarji s svojim
poznavanjem lokalne skupnosti in potreb
uporabnikov
gradijo
zbirko,
ki
je
raznovrstna, sodobna in relevantna.
Graf 5: otroška in mladinska knjižnična zbirka (N=271)
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III. Knjižnične vloge
a) Bralna kultura in bralna pismenost
6.
Mladinski
knjižničar
oblikuje,
učinkovito zagotavlja in ocenjuje
različne
zabavne
ter
privlačne
programe in dejavnosti za potrebe vseh
otrok v lokalni skupnosti. Pri svojem
delu uporablja tako bibliopedagoške
kot tudi biblioandragoške pristope. Za
namen uresničevanja te knjižnične
vloge:
Več kot polovica (55,25%) vprašanih meni,
da je najpomembnejše ozaveščanje odraslih
o pomenu branja. Manj pomembne so
dobre sposobnosti javnega nastopanja
(47,06 %), programi za spodbujanje različnih
pismenosti (46,43%) in dobro pisno
izražanje (43,49%). Najmanj pa so
pomembni
oblikovanje
razstav
in
programov za izkustveno učenje (35,29%)
ter izobraževanje med kolegi (33,82%).

Graf 6: bralna kultura (N=238)

7. Učinkovit in kompetenten mladinski
knjižničar razume teorije o otrokovem
razvoju in psihologiji, vključujoč
komunikacijo, jezik in pismenost ter
vpetost le-teh v knjižnične storitve.

Graf 7: razvojna psiholoogija (N=238)
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Največ anketirancev je prepričanih o
pomembnosti prepoznavanja otrok s
posebnimi potrebami (49,16 %). Pomembno
se jim zdi, da mladinski knjižničarji poznajo
in razumejo teorije o razvoju branja in
pismenosti
(47,48%).
Prav
tako
je
pomembna organizacija bralnih srečanj in
klubov (45,38%). Dobra tretjina vprašanih
meni, da morajo mladinski knjižničarji
oblikovati širok nabor programov glede na
potrebe (37,39%), razumeti pomen igre iz
različnih vidikov (35,29%) in poznati razvoj in
psihologijo otrok oz. mladostnikov (34,66%).
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8. Mladinski knjižničar pozna izobraževalne potrebe v lokalnem okolju,
procese učenja in ponudnike izobraževanj. Pri svojem delu izvaja različne
učne oblike, ki zajemajo tako bibliopedagoške kot biblioandragoške
dejavnosti. Za namen uresničevanja te knjižnične vloge:

Iz odgovorov je razvidno, da se
anketirancem
zdi
najpomembnejše
prizadevanje za učenje v različnih oblikah in
samoizobraževanje (48,69%).
44,32% anketirancev meni, da morajo
mladinski knjižničarji razumeti in spodbujati
intelektualno
svobodo
in
svobodo
informacij. Z 42,36% je na tretjem mestu
pomembnost stalnega izobraževanja, tako
formalnega kot neformalnega. Četrto in
peto mesto s skoraj izenačenim odstotkom
zasedata odgovora, da morajo mladinski
knjižničarji dobro poznati izobraževalne
potrebe v lokalnem okolju (31,22%) in
izobraževati starše, skrbnike in vzgojitelje za
uporabo storitev in knjižničnih virov (31%).
Nekoliko manj pomembno (17,47%) se
anketirancem
zdi
ponujanje
lahko
dostopnih in visokokakovostnih učnih
izkušenj za otroke.
Najmanj odstotkov, le 8,95%, je dobil
odgovor, da mladinski knjižničarji oblikujejo
in zagotavljajo programe za vseživljenjsko
učenje izven šolskega okolja.

Graf 8: pridobivanje znanja (N=229)
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b) Informacijsko in računalniško opismenjevanje
9. Mladinski knjižničar je osveščen o
trendih v tehnologiji, digitalnem svetu
in družbenih omrežjih ter o njihovi
vpetosti v storitve mladinskih knjižnic.
Za namen uresničevanja te knjižnične
vloge:
Po mnenju anketirancev je najbolj
pomembno, da so mladinski knjižničarji
informacijsko pismeni, poznajo različne
iskalne strategije (56,82%) in da otroke in
mlade informacijsko opismenjujejo ter
pomagajo pri dostopu do informacijskih
virov
(51,36%).
47,95%
vprašanih
poznavanje novih tehnologij, informacijskih
orodij in virov, primernih za otroke, ocenjuje
kot
pomembne.
O
pomembnosti
ozaveščanja staršev in drugih jih je
prepričanih le 24,09%..
Najmanj nujno pa se jim zdi, da so mladinski
knjižničarji dejavni na družbenih omrežjih,
saj se le 11,59% zaveda vpetosti družbenih
omrežij v storitve mladinskih knjižnic.

Graf 9: informacijsko opismenjevanje (N=220)

10. Na področju tehnologije
mladinski knjižničar:

Graf 10: tehnološka znanja (N=220)
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45,45% anketirancev meni, da bi mladinski
knjižničarji morali razumeti, uporabljati in
pomagati drugim uporabljati internet. Nekaj
manj (41,82%) jih odgovarja, da se morajo
mladinski knjižničarji dovolj dobro spoznati
tudi na osnovno računalniško strojno
opremo in zunanje naprave. 40,91%
vprašanih pa trdi, da morajo mobilne
naprave za branje e-knjig obvladati tako
dobro, da jih lahko pomagajo uporabljati
tudi drugim. Z 31,14% sledi odgovor
pomembnosti razumevanja varnosti pri
uporabi interneta.
Ne zdi pa se jim potrebno, da bi skrbeli za
vzdrževanje spletnih strani.
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c) Vključevanje v družbo
11. Mladinski knjižničar pozna družbene razmere in problematiko
nevključevanja ranljivih skupin v lokalno skupnost, zato uporablja
uveljavljene tehnike za prepoznavanje potreb vseh otrok in njihovih
družin v lokalni skupnosti. V ta namen:

Iz odgovorov je razvidno, da anketiranci pri
spodbujanju vključenosti ranljivih skupin v
lokalno skupnost najpogosteje razvijajo
programe z določenim namenom (48,39 %).
Pri
planiranju,
implementiranju
in
ocenjevanju svojih programov ter storitev
anketiranci upoštevajo mnenja in prošnje
otrok (43,58 %). V 30,5 % anketiranci sledijo
potrebam otrok in družin v svojem okolju.
Samo
9,4%
anketirancem
se
zdi
pomembno, da je potrebno uporabiti
različne metode za določanje potreb otrok,
staršev in skrbnikov v svojem okolju.

Graf 11: vključevanje v družboi (N=218)
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d) Informacijsko središče lokalne skupnosti
12. Mladinski knjižničar obvlada
procesa
iskanja
informacij
in
referenčni pogovor ter pozna vse
ponudnike informacij v lokalnem
okolju. V ta namen:
71,16% vprašanih meni, da pozorno
posluša uporabnika, identificira njegovo
potrebo in glede na to priporoča gradivo.
57,44% jih išče povratne informacije in
ustrezno prilagodi prihodnja priporočila.
44,42% anketirancev identificira vprašanja
in ideje, ki jih je treba razrešiti, ter zagotavlja
točne in pravočasne informacije. 42,09%
anketirancev pozna bralne sezname in
kurikule šolskega sistema.
Graf 12: informacijsko središče (N=215)

13. Mladinski knjižničar komunicira
in sodeluje v partnerstvu z drugimi
organizacijami v skupnosti, ki služijo
otrokom in njihovim družinam, za
dosego skupnih ciljev. V ta namen:

Graf 13: povezovanje in sodelovanje (N=214)
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Sodelovanje z drugimi institucijami je po
mnenju
anketirancev
(43,22%)
najpomembnejše. Povezovanje z otroki,
družinami in ostalimi strokovnimi delavci
za potrebe seznanjanja z novostmi
(35,28%)
je
skoraj
enakovredno
sodelovanju z organizacijami in društvi s
podobnimi cilji za potrebe razvijanja
storitev in programov (35,05%).
Manj pomembna se anketirancem zdita
splošna gradnja partnerstev znotraj
skupnosti in pospeševanje sodelovanj
(20,33%). Spletna orodja za spodbujanje
sodelovanja in spremljanje odzivov bralcev
pa se jim zdijo skoraj nepomembna
(10,75%).
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IV. Prostor in oprema
14. Mladinski knjižničar goji prijazno in podporno okolje za otroke ter
njihove družine, kar omogoča enostavnejši dostop do knjižničnih virov,
programov in dejavnosti. V ta namen načrtuje knjižnične prostore, tako
da:
Vsi odgovori so bili ovrednoteni skoraj kot
enako pomembni z le 10% odstopanjem
med najvišjo in najnižjo vrednostjo.
Absolutno
najpomembnejše
se
anketirancem zdi, da se mladinski
knjižničarji
zavedajo
pomembnosti
upoštevanja varnostnih vidikov v prostoru
(59,09%). Takoj za tem sledita ustvarjanje
gostoljubnega in prijaznega fizičnega okolja
(58,61%) in razstavljanje ter označevanje
materialov/gradiva na otrokom zanimiv in
privlačen način (58,37%). Skoraj enako
pomembno se anketirancem zdi tudi
obravnavanje in prizadevanje za odstranitev
fizičnih ali drugih ovir, ki bi lahko preprečile
uporabnikom dostop do knjižnice (57,66%).
Kot nekoliko manj pomembno so ocenili
vprašanje prilagoditve prostora v knjižnici, ki
je namenjen otrokom in mladim (54,78%).
Na zadnjem mestu, a še vedno skoraj na
sredini merilne lestvice, je zagotavljanje
prostora in storitev, ki so primerne
razvojnim potrebam otrok (49,76%).

Graf 14: prostor in oprema (N=209)
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V. Upravljanje knjižnice
15. Upravljalci mladinskih knjižnic bi morali poznati vso zakonodajo, ki
vpliva na delovanje knjižnice, vključujoč zakonodajo o finančnem
poslovanju, varstvu podatkov, zdravju in varnosti ter zaščiti in varovanju
otrok. Dobro vodenje vključuje tudi odgovorno ravnanje z viri. V ta
namen mladinski knjižničar:
Najpomembnejše se anketirancem zdi, da mladinski knjižničarji razumejo vprašanja
zasebnosti in to upoštevajo pri svojem delu (56,13%). Prav tako pomembno anketiranci
ocenjujejo tudi ustvarjalno in učinkovito sodelovanje s kolegi za doseganje ciljev in
prednostnih nalog mladinske knjižnice (53,92%). Na tretjem mestu je določanje ciljev,
razvijanje načrtov in prioritet za storitve mladinske knjižnice s 47,79%. Precej nižje na
lestvici sta se znašla izvajanje evalvacij (28,68%) in temeljito poznavanje zakonodaje
(22,55%). Načrtovanje, upravljanje, nadziranje in ocenjevanje knjižnici razpoložljivih
proračunskih sredstev se anketriancem zdi skoraj nepomembno, saj je tehtano
povprečje pri tem odgovoru doseglo le 15,69%.

Graf 15: upravljanje knjižnice (N=204)
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VI. Osebna in poklicna rast
16. Mladinski knjižničar izvaja samoocenjevanje, je prilagodljiv in se
stalno poslužuje priložnosti za strokovni razvoj. V ta namen:

Največkrat so anketiranci odgovorili, da
aktivno
spremljajo
novosti
in
sodobne/aktualne trende na področju
mladinskega knjižničarstva (61,39%).
S 55,94% sledi odgovor, da izkazujejo
zavezanost učenju kot vseživljenjskemu
procesu, razumejo njegov pomen in aktivno
nadaljujejo osebno in poklicno rast z
nadaljnjim
izobraževanjem.
47,03%
anketirancev išče nove ideje tako znotraj kot
zunaj knjižničnega področja. Da iščejo
priložnost za uporabo novih znanj in
izmenjavo najboljših praks, raziskav in
izkušenj je odgovorilo 41,34% anketirancev.
38,86 % anketirancev je odgovorilo, da si
zastavlja osebne poklicne cilje, opredeljuje
učne potrebe in ustvarja učni načrt za
njihovo doseganje. 34,65% anketirancev
razume in uporablja vire ter strategije za
sledenje novim idejam in tehnologijam.
Manj kot tretjina (30,69%) anketirancev je
odgovorila,
da
priznava
vrednost
profesionalnega mreženja in aktivno
sodeluje v strokovnih združenjih.

Graf 16: osebnostna in pooklicna rast (N=202)
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Znanja in veščine:
ocena anketirancev
Z anketo smo želeli ugotoviti tudi morebitne potrebe o znanjih in veščinah. Ocena
anketirancev nas je zanimala v treh segmentih:
izgradnja in vzdrževanje knjižničnih zbirk (5. vprašanje),
knjižnične vloge (od 6. do 13. vprašanja),
upravljanje knjižnice (15. vprašanje).
Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.
Ti odgovori ponujajo jasnejšo sliko, na katerih področjih se mladinskim knjižničarjem zdi,
da bi svoja znanja in veščine še morali izpopolnjevati oz. kje so njihovi manki. Tako bo
lahko Sekcija v prihodnje ciljno načrtovala, organizirala in izvajala usposabljanja in
izobraževanja, namenjena mladinskim knjižničarjem, ki so nujna za kakovostno delo z
vsemi njihovimi uporabniki.

V nadaljevanju predstavljamo primerjavo odgovorov anketirancev o pomembnosti
posameznih področij in njihovo oceno o manku teh znanj in veščin.
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Znanja in veščine: knjižnična zbirka

5. vprašanje: poznavanje in sposobnost upravljanja z zbirko, poznavanje
sodobne otroške in mladinske kulture
Glede na odgovore se 31% anketirancem nobeno od naštetih znanj in veščin ne zdi, da
bi jih potrebovali, pa jih trenutno še nimajo. 25,46% anketirancev bi potrebovalo znanja
o poznavanju lokalne skupnosti, s katerimi bi gradili zbirko, ki bi odražala etnično
raznolikost skupnosti in spodbujala medkulturno razumevanje. 24,35% anketirancev bi
potrebovalo znanja o vzpostavljanju in uporabi meril za izbor in izgradnjo visoko
kakovostne zbirke ter razvijanju kriterijev za vrednotenje gradiva glede na vsebino,
literarno vrednost, primerno starosti otrok ipd. Najmanj bi jih potrebovalo široko in
poglobljeno znanje o otroški in mladinski književnosti, vključno s poznavanjem avtorjev,
ilustratorjev in založb (11,81%) ter znanja o poznavanju lokalne skupnosti in potrebah
uporabnikov za grajenje zbirke, ki je raznovrstna, sodobna in relevantna (12,55%).

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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6. vprašanje: oblikovanje različnih programov za potrebe lokalne
skupnosti z uporabo bibliopedagoških in biblioandragooških pristopov
Odgovori anketirancev kažejo, da jim najbolj manjka znanj in veščin javnega nastopanja
in priprave storitev. 32,35% jih tako ocenjuje, da jim manjka dobrih sposobnosti javnega
nastopanja, 21,85% pa priznava manko znanj za zagotavljanje programov in storitev, ki bi
izboljšale različne pismenosti. Pripravljanje razstav, spodbujanje izkustvenega učenja,
dobro pisno izražanje, ozaveščanje o pomenu branja in izobraževanje sodelavcev so
znanja in veščine, ki jih nima od 12 do 16% vprašanih. Tretjina jih ocenjuje, da te veščine
že imajo.

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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7. vprašanje: razumevanje teorij o otrokovem razvoju in psihologiji

Sodelujoči v anketi ocenjujejo, da jim najbolj manjka ravno tistih znanj in veščin, ki so jih
opredelili kot najpomembnejše: prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in
različnimi oviranostmi (36,66%), oblikovanje programov za otroke in mlade glede na
njihovo razvojno stopnjo (26,05%) in poznavanje razvojne psihologije (23,53%). Manjši
delež jih meni, da jim manjka znanj in veščin tudi pri razumevanju otroške igre (19,33%),
organizaciji bralnih srečanj in bralnih klubov (21,01%) in poznavanju razvoja branja in
pismenosti (15,97%). Samo 23,95% jih meni, da že imajo vse naštete veščine in znanja.

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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8. vprašanje: poznavanje izobraževalnih potreb in izvajanje različnih
učnih oblik
Skoraj tretjina (29,69%) vprašanih meni, da ne pozna dovolj dobro izobraževalnih potreb
v lokalnem okolju. Nekaj manj (26,64%), da bi potrebovali več veščin in znanja pri
oblikovanju in zagotavljanju programov za vseživljenjsko učenje izven šolskega okolja.
24,45% anketiranih je izrazilo, da si premalo prizadeva za učenje v različnih oblikah
(vključno s spletnim) ter da se premalo samoizobražuje. 22,27% pravi, da nima dovolj
veščin in znanja za ponujanje lahko dostopnih in visokokakovostnih učnih izkušenj za
otroke. Vse naštete veščine in znanja ima 22,75% vprašanih in ne potrebuje dodatnih.
19,21% anketirancev si želi več znanj in veščin, da bi bolje izobraževali starše, skrbnike in
vzgojitelje za uporabo storitev ter knjižničnih virov. 7,42% si želi bolje razumeti in
spodbujati intelektualno svobodo in svobodo informacij. 4,37% vprašanih pa meni, da
na področju tako formalnega kot neformalnega stalnega izobraževanja ne potrebujejo
dodatnih znanj.

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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Znanja in veščine: informacijsko opismenjevanje

9. vprašanje: trendi v tehnologiji, digitalnem svetu in družbenih omrežjih
29,55% anketirancev bi si želelo bolje poznati nove tehnologije, informacijska orodja in
vire, ki so primerni za otroke. 26,36% anketirancev meni, da potrebuje več znanja in
veščin na področju uporabe družbenih omrežij in njihove vpetosti v storitve mladinskih
knjižnic. Od 220 vprašanih kar 24,55% meni, da imajo premalo veščin s področja
informacijske pismenost in poznavanja raznolikih iskalnih strategij. 23,18% pravi, da
imajo manko na področju ozaveščanja staršev, skrbnikov in drugih strokovnih delavcev o
novih tehnologijah in primernih informacijskih/digitalnih virih. Najmanjši odstotek
vprašanih, 14,09%, pa bi potreboval več veščin in znanj pri informacijskem
opismenjevanju otrok in mladostnikov ter bi lahko tako svojim mladim uporabnikom
bolje pomagali pri dostopu do informacijskih virov. 26,82% vprašanih pa meni, da za
kakovostno opravljanje svojega dela poseduje vsa našteta znanja in veščine.

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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10. vprašanje: tehnologija
Najmanj anketirancev, 6,82%, bi potrebovalo več znanja o razumevanju in uporabi
interneta, posledično bi ga lahko tudi drugim bolje pomagali uporabljati. 10,91%
vprašanih nima dovolj znanja in veščin na področju razumevanja in uporabe osnovne
računalniške opreme in zunanjih naprav. 19,55% meni, da bi morali bolje razumeti,
uporabljati in pomagati drugim uporabljati mobilne naprave za branje e-knjig. 26,82%
anketirancev je odgovorilo, da ne potrebuje nobene od naštetih veščin. 35,91% bi radi
bolje razumeli splošne varnostne protokole, povezane z uporabo interneta (anti-virusni
programi, funkcije piškotov). Največ, kar 43,18% vprašanih pa je izrazilo, da bi potrebovali
znanje o vzdrževanju spletnih strani.

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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Znanja in veščine: sodelovanje in partnerstvo

11. vprašanje: inkluzivnost in prepoznavanje potreb vseh otrok v lokalni
skupnosti
40,3% anketirancev meni, da bi potrebovali znanja uporabe različnih metod za določanje
potreb otrok, staršev in skrbnikov. 36,65 % jih meni, da bi potrebovali znanja, s katerimi
bi razvijali programe z določenim namenom. 31,65% anketirancev je mnenja, da ne
potrebuje nobenega od naštetih znanj. Da bi želeli imeti znanja, kako slediti potrebam
otrok in družin v svojem okolju, meni le 13,3% anketirancev. Le 11,01% anketirancev je
odgovorilo, da bi potrebovali znanja, kako upoštevati mnenja in prošnje otrok, ko
planirajo, implementirajo in ocenjujejo programe ter storitve.

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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12. vprašanje: proces iskanja informacij in referenčni pogovor

Glede na predhodne ugotovitve, ni presenetljivo, da je kar 47,91 % anketirancev
odgovorilo, da ne potrebuje nobenega od naštetih znanj. Približno tretjina (32,56 %) jih
je odgovorila, da bi želeli poznati bralne sezname in kurikule šolskega sistema. 12,09 %
anketirancev bi želela znati identificirati vprašanja in ideje, ki jih je treba razrešiti, in znati
zagotavljati točne ter pravočasne informacije. 10,23 % anketirancev je mnenja, da bi
potrebovalo znanje o iskanju povratnih informacij od bralcev o priporočenem gradivu in
ustreznosti prilagoditve prihodnjih priporočil. Znanja o pozornem poslušanju
uporabnika, identificiranju njegove potrebe in glede na to priporočanju gradiva
potrebuje le 6,05 % anketirancev.

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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Znanja in veščine: povezovanje sodelovanja

13. vprašanje: partnerstvo z drugimi organizacijami
Kar 40,67% anketirancev ocenjuje, da bi pri svojem delu potrebovali znanje in veščine o
uporabi spletnih orodij za spodbujanje sodelovanja bralcev. Več kot tretjina (35,98%) jih
ocenjuje, da z veščinami iz tega sklopa nima težav in ne potrebuje dodatnih
izobraževanj. V manjši meri si primankljaji v znanju po ocenah anketirancev sledijo po
naslednjem redu: (16,82%) sodelovanje z organizacijami in društvi s podobnimi cilji za
potrebe razvijanja storitev in programov za otroke in družine, (15,42%) povezovanje z
otroki, družinami in ostalimi strokovnimi delavci, ki delajo z otroki in mladimi, da bi se
seznanili z novimi materiali/gradivom, viri in tehnologijami, (12,62%) pospeševanje
sodelovanja in gradnja partnerstev znotraj skupnosti in (9,81%) sodelovanje z družinami,
vzgojno-izobraževalnimi institucijami, društvi in drugimi skupnostmi za potrebe
promocije branja in pismenosti.

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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15. vprašanje: upravljanje knjižnice in poznavanje zakonodaje
Presenetljivo kar 37,75% anketirancev ocenjuje, da bi pri svojem delu potrebovali znanje
in veščine o načrtovanju, upravljanju, nadziranju in ocenjevanju knjižnici razpoložljivih
proračunskih sredstev. Skoraj enak delež (36,27%) jih ocenjuje, da z veščinami iz tega
sklopa nima težav in ne potrebuje dodatnih izobraževanj. V manjši meri si primankljaji v
znanju po ocenah anketirancev sledijo po naslednjem redu: (17,65%) določanje ciljev,
razvijanje načrtov in prioritet za storitve mladinske knjižnice ter izvajanje evalvacij,
(17,16%) temeljito poznavanje zakonodaje, (9,80%) sodelovanje s kolegi in nazadnje še
razumevanje vprašanja zasebnosti s 4,90%.

Legenda:
barve na vrhu: ocene o manku znanj in veščin
bela barva spodaj: odgovori anketirancev o
pomembnosti posameznih področij
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Primerjava glede na različna izhodišča

Primerjava odgovorov
glede na različna izhodišča
Naša pričakovanja pred izvedbo ankete:
odgovori šolskih in splošnih knjižničarjev se bodo
bistveno razlikovali,
odgovori splošnih knjižničarjev, ki delajo v
matičnem oddelku ali v krajevni enoti, se bodo
bistveno razlikovali,
da bodo mladinski knjižničarji imeli drugačen
odnos in potrebe po znanjih in veščinah glede na
delovno dobo in
da se bodo odgovori mladinskih knjižničarjev, ki
delajo v krajevnih enotah, in šolskih knjižničarjev
pretežno ujemali.

Glede na predvidevanja in pričakovanja smo izvedli analizo odgovorov z ozirom na
različna izhodišča:
1. vrsta knjižnice (splošna in šolska knjižnica),
2. doba zaposlitve splošnih in šolskih knjižničarjev (razpon do 10 let, od 10 do 20 let in
nad 20 let),
3. enote splošne knjižnice (matični oddelki in krajevne enote) v primerjavi s šolskimi
knjižnicami.
Poleg tega smo za posamezna vprašanja naredili primerjavo med odgovori, ki so
vsebovali nasprotujoče si trditve. Med anketiranci, ki so na določeno vprašanje odgovorili
s sploh ni pomembno in tistimi, ki so isto kompetenco ocenili kot absolutno nujno.
Primerjali smo še izražene potrebe po znanjih in veščinah splošnih in šolskih
knjižničarjev.
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1. Vrsta knjižnice
Na vsa anketna vprašanja je odgovorilo 139 splošnih in 43 šolskih knjižničarjev, v
primerjavo pa smo zajeli še 10 odgovorov splošnih knjižničarjev, ki so anketo izpolnili
skoraj v celoti. Izpustili so le zadnjih pet vprašanj o letih in kraju zaposlitve. Vzorec za
korelacijo tako obsega 192 odgovorov.
V povprečju so splošni knjižničarji v knjižnici zaposleni 16,35 let, šolski pa 19,51 let. Z
otroki in mladimi splošni knjižničarji delajo 14,90 let, šolski pa 21,98 let
Izpostavljamo trditve, kjer je odstopanje večje od 15%.
Izgradnja in vzdrževanje knjižničnih zbirk

Informacijsko in računalniško
opismenjevanje

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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Primerjava glede na različna izhodišča

Informacijsko središče lokalne
skupnosti

Upravljanje knjižnice

Iz zgornjih primerjav je razvidno, da so šolski knjižničarji pri svojem delu bolj avtonomni,
saj največkrat v svojem delovnem okolju delujejo sami. Nabava, katalogizacija, izločanje
gradiva, prav tako pa tudi upravljanje s finančnimi sredstvi in poznavanje zakonodaje
šolski knjižničarji ocenjujejo kot veliko pomembnejše v primerjavi s splošnimi knjižničarji.
Niti enim niti drugim se digitalizacija in hramba digitalnih virov ne zdita pomembna.
Morda gre tu za pomanjkanje razpoložljivih sredstev. Zanimivo je tudi, da oboji dejavnost
na družbenih omrežjih ocenjujejo kot nepomembno.
Šolski knjižničarji po pričakovanjih poznavanje bralnih seznamov in šolskih kurikulov
ocenjujejo višje kot splošni. Vendar pa nam podrobnejši vpogled v rezultate ankete,
naredili smo namreč tudi primerjavo glede na leta zaposlitve, ponekod razkrije ravno
obratne ocene.
2. Doba zaposlitve splošnih in šolskih knjižničarjev
Od 192 odgovorov je 56 odgovorov iz skupine od 0 do 10 let zaposlitve, 58 odgovorov iz
skupine med 10 in 20 let in 68 odgovorov iz skupine od 20 let in več zaposlitve v
knjižnici.
Izpostavljamo nekaj posameznih odstopanj:
Osebnostne lastnosti in etična načela

do 10 let
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Šolskim knjižničarjem je vključujoča in spoštljiva komunikacija s 93,18% skoraj absolutna.
Sklepamo lahko, da je v šolskem okolju, zaradi izvajanja mediacije pri sporih med otroki,
uporaba in učenje spoštljive in vključujoče komunikacije med šolskimi knjižničarji
posledično bolj ozaveščena kot pa med splošnimi.

Izgradnja in vzdrževanje knjižničnih zbirk

do 10 let

do 10 let

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS

od 10 do 20 let
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od 10 do 20 let

nad 20 let
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od 10 do 20 let

nad 20 let

Zanimivo se nam je zdelo, da so šolski knjižničarji ocenili poznavanje otroške kulture
(literature, iger, glasbe in filmov, uporabe digitalnih vsebin in medijev za otroke) nižje od
splošnih. Ponovno lahko le sklepamo, da gre za pomanjkanje sredstev za nabavo
gradiva, zato se jim poznavanje morda ne zdi enako smiselno kot splošnim knjižničarjem,
vendar pa so uporaba meril za izbor in kriteriji za vrednotenje gradiva pri šolskih
bistveno višje ocenjeni, saj morajo ti z omejenimi sredstvi veliko bolj premisliti, katero
gradivo bodo nabavili. Seznanjenje z novimi trendi, poznavanje literature in vrednotenje
gradiv so pri obeh profilih najvišje ocenjeni v skupini od 20 let in več dela v knjižnici.

Bralna kultura in pismenost

do 10 let
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Šolski knjižničarji so v primerjavi s splošnimi tudi precej višje ocenili pomen otroške igre
iz socialnega, kognitivnega in izobraževalnega vidika kot splošni. Sklepamo, da imajo
šolski knjižničarji poleg strogo bibliotekarskih znanj tudi pedagoška znanja oz. znanja o
kognitivnem razvoju pri posameznih starostnih stopnjah in so jim posledično te veščine
pomembnejše, saj jih tudi bolje razumejo.
Učenje in izobraževanje sta šolskim knjižničarjem nekoliko pomembnejša, zanimivo pa je,
da ponujanje učnih izkušenj za otroke noben profil ne ocenjuje kot zelo pomemben z
izjemo šolskih knjižničarjev iz skupine od 0 do 10 let zaposlitve. Prav tako nas je
presenetilo, da splošni knjižničarji ocenjujejo kot dokaj nepomembno zagotavljanje
programov za vseživljensko učenje izven šolskega okolja. Poznavanje informacijskih
orodij in informacijsko opismenjevanje otrok se zdita šolskim knjižničarjem
pomembnejša, prav tako ozaveščanje staršev in skrbnikov o novih tehnologijah in
informacijskih virih. Dejavnost na družbenih omrežjih ocenjujejo kot nepomembno z
izjemo mlajših splošnih knjižničarjev.

Informacijsko in računalniško opismenjevanje

do 10 let

od 10 do 20 let

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS

nad 20 let

49

Profil mladinskega knjižničarja

Primerjava glede na različna izhodišča

Informacijsko središče lokalne skupnosti

do 10 let

do 10 let

od 10 do 20 let

od 10 do 20 let

nad 20 let

nad 20 let

Pri knjižnični vlogi informacijsko središče lokalne skupnosti nas je presenetil podatek
nepoznavanja bralnih seznamov in kurikulov šolskega sistema med splošnimi knjižničarji,
ki so posledično to znanje ocenili kot manj pomembno, predvsem v srednji starostni
skupini. Še bolj pa preseneča, da so tudi šolski knjižničarji izrazili potrebo po dodatnem
izobraževanju na tem področju. Res pa je, da gre pri teh za prvi dve časovni obdobji.
Uporabo spletnih orodij za spodbujanje odzivov bralcev sta oba profila označila kot
nepomembno.
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Upravljanje knjižnice

do 10 let

od 10 do 20 let

nad 20 let

Vključevanje v družbo

do 10 let

od 10 do 20 let

nad 20 let

Prostor in oprema

do 10 let

od 10 do 20 let
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Tako splošni kot šolski knjižničarji so uporabo različnih metod za določanje potreb otrok,
staršev in skrbnikov ocenili kot nepomembne. Tu velja omeniti, da so oboji izrazili
potrebo po dodatnem izobraževanju pri tej trditvi, zato je morda ne prepoznavajo kot
pomembno ali so jo pač nizko ocenili, ker je zaradi pomankanja potrebnega znanja v
praksi ne uporabljajo.
Šolski knjižničarji so v primerjavi s splošnimi precej višje ocenili zagotavljanje prostora, ki
je primeren razvojnim potrebam otrok skupaj s prizadevanji za odstranitev ovir, ki bi
preprečevale dostop do knjižnice.

3. Enote splošne knjižnice v primerjavi s šolskimi knjižnicami
Predpostavljali smo, da bo prišlo do odstopanj med odgovori zaposlenih v matičnih
ustanovah in odgovori zaposlenih v krajevnih enotah, a je do bistvenih odstopanj z vsaj
15% razlike prišlo le v primeru 14 trditev od skupno 86 trditev, torej le pri 16,27% trditev.
Štirinajstim trditvam smo dodali še dve trditvi, ki sta se po odstopanju močno približali
15% in tako vse skupaj razdelili na štiri vsebinske sklope:
Sodobna otroška zbirka in pridobivanje znanja:
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Informacijsko opismenjevanje, tehnološka znanja in referenčni pogovor:

Spodbujanje povezovanja in sodelovanja:
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Prostor, oprema in upravljanje knjižnice:

Nekaj več odstopanj se je pokazalo, ko smo obe skupini porazdelili v podskupine glede
na dobo zaposlitve. Skupno imamo za primerjavo 99 odgovorov, in sicer:
39 odgovorov iz skupine od 0 do 10 let,
29 odgovorov iz skupine med 10 in 20 let,
31 odgovorov iz skupine od 20 let in več zaposlitve v knjižnici.
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Sodobna otroška zbirka in pridobivanje znanja:

do 10 let

od 10 do 20 let

nad 20 let

Informacijsko opismenjevanje, tehnološka znanja in referenčni pogovor:

do 10 let

od 10 do 20 let
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Spodbujanje povezovanja in sodelovanja:

do 10 let

od 10 do 20 let

nad 20 let

Prostor, oprema in upravljanje knjižnice:

do 10 let
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Predpostavljali smo, da bodo odgovori mladinskih knjižničarjev, ki so zaposleni v
krajevnih enotah, primerljivi z odgovori šolskih knjižničarjev. Ta predpostavka se je sicer v
nekem oziru potrdila, saj se bistvena odstopanja pojavljajo le v 18,60% vseh trditev,
vendar pa se odstopanja pojavljajo ravno v tistih trditvah, ki nakazujejo na samostojno
delo.
Primerljivost obeh profilov smo sklepali na podlagi njune narave dela. Oboji večinoma
delujejo sami. Odstopanja pa so se pokazala ravno pri nabavi gradiva, katalogizaciji,
upravljanju kataloga, ohranjanju virov, razvijanju namenskih programov, sodelovanju z
družinami, zunanjimi organizacijami in bralci in pri poznavanju zakonodaje ter
upravljanju finančnih sredstev.

Poleg tega pa nastajajo dodatna odstopanja tako znotraj omenjenih 16 trditev kot tudi
novih trditev iz drugih sklopov ankete, če odgovore primerjamo po letih zaposlitve, zato
lahko sklenemo, da se naša predpostavka ni potrdila.

Primerjava nasprotujočih trditev
Za posamezna vprašanja pa smo naredili primerjavo med odgovori, ki so vsebovali
nasprotujoče si trditve. Med anketiranci, ki so na določeno vprašanje odgovorili s sploh
ni pomembno in tistimi, ki so isto kompetenco ocenili kot absolutno nujno.
V nadaljevanju so navedene ocene posameznih kompetenc, v oklepaju sledi skupno
število takih odgovorov, število ocen sploh ni pomembno in število ocen absolutno
nujno.

Vzpostavlja in izvaja postopke za digitalizacijo knjižničnih virov. (49: 36% / 13%)
Skrbi za vzdrževanje spletnih strani. (55: 33% / 22%)
Ti so denimo menili tudi, da katalogiziranje vseh vrst knjižničnega gradiva po ustreznih
standardih bibliografske kontrole sploh ni pomembno. Prav tako so menili, da za
mladinskega knjižničarja izbiranje, organiziranje in vzdrževanje zbirke digitalnih virov v
knjižnici ter izvajanje postopkov za digitalizacijo sploh ni ali pa je le delno pomembno.

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
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Razume, uporablja in pomaga drugim uporabljati mobilne naprave za branje e-knjig.
(64: 2% / 62%)
Oceno sploh ni pomembno sta podala knjižničarja z dolgo delovno dobo.
Načrtuje, upravlja, nadzira in ocenjuje knjižnici razpoložljiva proračunska sredstva za
doseganje ciljev storitev. (42: 11% / 31%)
Večina anketirancev, ki je načrtovanje sredstev označila kot sploh ni pomembno prihaja
iz splošnih knjižnic z mediano 13 let dela. Med njimi tudi 2 šolska knjižničarja. Oceno
absolutno nujno pa so skoraj enakovredno podali tako mladinski kot šolski knjižničarji v
prid šolskim z mediano 20 let dela v knjižnici.

Ostale zaposlene seznanja s storitvami in jih izobražuje, da jih lahko posredujejo
dalje. (39: 2% / 37%)
Temeljito pozna vse vidike organizacije, ki vplivajo na uporabnike (poslanstvo in vizija,
politike in postopki, knjižnične zbirke in storitve, zakoni in priporočila). (33: 5% / 28%)
Vseh pet knjižničarjev, ki so podali oceno sploh ni pomembno prihaja iz splošne knjižnice
s povprečno delovno dobo 15,4 leta.
Dve vprašanji sta bili taki, kjer ni bilo moč primerjati obeh skrajnih vrednosti, a ker so nas
korelacije vseeno zanimale smo pri teh primerih uporabili oceno delno pomembno
namesto ocene sploh ni pomembno.
Ozavešča starše, skrbnike, vzgojitelje idr. o pomenu branja, zlasti v zgodnjem
otroštvu. (86: 4% / 82%)
Kot nepomembno so ocenili tudi izobraževanje staršev za uporabo knjižničnih storitev,
ozaveščanje staršev o novih tehnologijah in digitalnih virih ter organizacijo bralnih
srečanj in bralnih klubov.

Prepozna otroke s posebnimi potrebami in različnimi oviranostmi (67: 4% / 43%)
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Primerjava ocene manka znanj in veščin splošnih in šolskih knjižničarjev
Potrebe po izobraževanju se pri posameznikih zelo različno izražajo. Odvisne so od dobe
zaposlitve, kraja zaposlitve, predhodnih izkušenj in pridobljenih znanj preko formalnih in
neformalnih izobraževanj. Sledijo le tista področja, kjer so se želje po dodatnem znanju
pojavile v nekoliko večji meri kot vsa ostala.
Tako splošni kot šolski knjižničarji so v večji meri izrazili potrebo po dodatnem
izobraževanju na področju:
prepoznavanja otrok s posebnimi potrebami in različnimi oviranostmi, za potrebe
oblikovanja storitev,
dejavnosti na družbenih omrežjih,
razumevanja varnostnih protokolov pri uporabi interneta,
vzdrževanju spletnih strani,
uporabe različnih metod za določanje potreb otrok, staršev in skrbnikov
(demografski podatki, ankete, analiza …),
razvijanja programov z določenim namenom (pripeljati družino v knjižnico, premostiti
kulturne prepreke ...),
uporabe spletnih orodij (blogi, socialna omrežja) za spodbujanje sodelovanja in
odzivov bralcev in
načrtovanja, upravljanja, nadziranja in ocenjevanja knjižnici razpoložljivih
proračunskih sredstev za doseganje ciljev storitev.
Poleg zgoraj omenjenih veščin si splošni knjižničarji želijo dodatnega znanja na področju:
poznavanja nove tehnologije, informacijskih orodij in virov, ki so primerni za otroke in
poznavanja bralnih seznamov in kurikulov šolskega sistema.
Boljše poznavanje bralnih seznamov in kurikulov šolskega sistema si želijo tudi šolski
knjižničarji, a le tisti, ki so v knjižnicah zaposleni največ 10 let. Ti si skupaj s šolskimi
knjižničarji z daljšo zaposlenostjo (do 20 let) želijo več znanja tudi na področju:
oblikovanja in zagotavljanja programov za vse življenjsko učenje izven šolskega
okolja.
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Odprta vprašanja

Odprta vprašanja
Na odprto vprašanje, kaj se od Sekcije pričakuje in kako je pri delu mladinskim
knjižničarjem lahko v podporo, smo prejeli 93 odgovorov. Strnili smo jih v krajši povzetek:

Anketiranci od Sekcije pričakujejo predvsem:
redno obveščanje o aktualnih dogodkih in trendih v
mladinskem knjižničarstvu,
organizacijo izobraževanj, predavanj, seminarjev,
delavnic in usposabljanj,
izmenjavo dobrih praks in strokovnih mnenj
in tudi smernice za delo, strokovno pomoč, podporo in
spodbude.

Omenjajo tudi pripravo strokovne podlage za delo mladinskih knjižničarjev in
vrednotenje dela mladinskih knjižničarjev. Posebej so izpostavili izobraževanja in
pridobivanje znanj na področju rabe sodobne tehnologije in aktualnih digitalnih
kompetenc.
Anketirancem se zdi pomembno, da Sekcija s svojim aktivnim delovanjem opozarja in
ozavešča o pomembni vlogi mladinskih knjižničarjev in opozarja na potrebna znanja in
veščine, ki jih mladinski knjižničarji morajo imeti. Vplivali naj bi tudi na izobraževanje
bodočih bibliotekarjev, da bi že kot študentje na fakulteti lahko pridobili znanja iz
psihologije, pedagogike, metodike dela, pedagoških procesov in seveda temeljna znanja
s področja mladinske književnost.
Sekcija naj sodeluje pri razvoju stroke. Pripravi ali posreduje naj priporočila pri
oblikovanju prostorov za mladino in otroke v novih knjižnicah. Nekateri omenjajo tudi
pripravo seznamov bralnih priporočil.
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Interpretacija rezultatov
in sklepne ugotovitve
Delo mladinskih knjižničarjev je velikokrat razgibano, polno izzivov in sprememb, zato je
pomembno, da se znajo hitro prilagajati na vse spremembe in izzive, ki jih sprejmejo z
navdušenjem in radovednostjo. Do uporabnikov so profesionalni in hkrati prijazni. Tako
predstavljajo primer pozitivne podobe za druge zaposlene.

Najpomembnejše osebnostne lastnosti
mladinskih knjižničarjev so kreativnost,
fleksibilnost in inovativnost.

Mladinski knjižničarji imajo stike tako z otroki, mladimi kot odraslimi in starejšimi ter s
splošno javnostjo, s katero komunicirajo odprto in neposredno, tudi preko spletnih
strani ali različnih družbenih omrežjih in je zato nujno, da obvladajo vse načine
komunikacije.
Zavedajo se, da osebna prepričanja ne smejo vplivati na izvajanje knjižničnih storitev.
Zato morajo biti mladinski knjižničarji strpni, ne smejo gojiti predsodkov in morajo
omogočati enake storitve za vse uporabnike. Ljudje smo namreč enakovredni, ne glede
na naš status, spol, narodnost … Vsem uporabnikom morajo nuditi enakovredne storitve
in gojiti vključujočo ter spoštljivo komunikacijo.

Etična načela mladinski knjižničarji visoko
cenijo in se jim zdijo izrednega pomena, da
delujejo v skladu z osnovnimi vrednotami
in etiko knjižnične službe.
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Interpretacija in sklepne ugotovitve

Osnovne naloge splošne knjižnice so: zbiranje, hranjenje, posredovanje in posredovanje
informacij iz gradiva. Tako knjižnica s kakovostno zbirko uresničuje svoje poslanstvo.
Mladinski knjižničarji prepoznavajo pomembnost kakovostne, raznovrstne in sodobne
zbirke, ki odraža potrebe lokalnega okolja, vendar pri tem ne izpostavljajo multikulturnih
zbirk.
Čeprav ocenjujejo, da morajo razvijati kriterije za vrednotenje gradiva in merila za izbor
ter izgradnjo visokokakovostne zbirke, pa po drugi strani posebne zbirke dojemajo kot
nepomembne. Enako velja za postopke digitalizacije knjižničnih virov, vendarle pa v
manjši meri prepoznavajo vrednost digitalnih virov v knjižnici

Izgradnja in vzdrževanje posebnih zbirk,
digitalizacija knjižničnih virov so za delo
mladinskih knjižničarjev nepomembne.

Vloga mladinskih knjižničarjev pri izgradnji in vzdrževanju zbirke je predvsem v izločanju
gradiva in upravljanju kataloga. V manjši meri velja, da mladinski knjižničarji z ustreznimi
tehnikami ohranjajo knjižnično gradivo.

Mladinski knjižničarji za izgradnjo zbirke
skrbijo predvsem z izločanjem gradiva.

Mladinski knjižničarji morajo zelo dobro poznati mladinsko književnost in kulturo, da bi
tako lahko gradili in dopolnjevali knjižnično zbirko.

Mladinski knjižničarji imajo široko in
poglobljeno znanje o otroški in mladinski
književnosti, vključno s poznavanjem
avtorjev, ilustratorjev in založb.

Kaže, da mladinski knjižničarji pomembnost posameznih področij dela in kompetenc
ocenjujejo glede na delovanje in strukturo knjižnice, v kateri so zaposleni. Tako šolski
knjižničarji dajejo veliko večji pomen postopkom nabave gradiva in katalogizaciji kot
knjižničarji iz splošnih knjižnic.
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Vloga knjižnice pri razvoju predbralne in bralne pismenosti otrok in mladih oz. razvoju
bralne kulture je izjemno pomembna.
Da lahko mladinski knjižničarji zadovoljujejo ta pričakovanja in uspešno izpolnjujejo
knjižnične vloge, morajo dobro poznati družbene razmere in svojo lokalno skupnost.
Predvsem morajo zelo dobro poznati vse svoje uporabnike in njihove potrebe,
prepoznati ranljive skupine in delovati inkluzivno. Zelo pomembno je, da načrtujejo,
razvijajo, implementirajo in ocenjujejo programe in storitve z določenim namenom, pri
tem pa se ozirajo na mnenja, želje in potrebe otrok in družin v skupnosti.
Mladinski knjižničarji s pomočjo različnih zabavnih in privlačnih programov za otroke
predvsem ozaveščajo starše, skrbnike in ostale strokovne delavce o pomenu branja,
zlasti v zgodnjem otroštvu. Pri tem so jim v veliko pomoč dobre sposobnosti javnega
nastopanja in pisnega izražanja, saj tako lažje oblikujejo in promovirajo storitve in
programe za ozaveščanje o pomenu branja in pismenosti.
Kljub temu da bi se pri določanju potreb in načrtovanju potrebnih programov v okolju
lahko posluževali tudi različnih demografskih metod, ki bi jim bile v veliko pomoč, se zdijo
te metode mladinskim knjižničarjem dokaj nepomembne.

Mladinski knjžničarji za zadovoljitev potreb vseh otrok v lokalni
skupnosti oblikujejo in izvajajo različne dejavnosti in programe, pri
čemer je najbolj pomembno ozaveščanje uporabnikov o pomenu
branja in pismenosti.

Mladinski knjižničarji se zavedajo, da je ključnega pomena seznanjenost z vsemi
izobraževalnimi procesi, različnimi ponudniki in organizacijami izobraževalnih programov
v okolju in širše. Sami morajo nenehno izpopolnjevati in nadgrajevati svoje znanje na
mnogoterih področjih in na različne načine, tako formalne kot neformalne, pri čemer je
izrednega pomena samoiniciativnost in samoizobraževanje.
Rezultati ankete pa nam kljub temu pokažejo, da bi si prav na teh področjih mladinski
knjižničarji želeli več znanj in usposabljanj. Iz primerjave med splošnimi in šolskimi
knjižničarji pa je razvidno, da se šolskim knjižničarjem zdi skoraj nepomembno oblikovati
in zagotavljati programe za vseživljenjsko učenje izven šolskega okolja, sicer pa so v
primerjavi s splošnimi bolj naklonjeni ponujanju lahko dostopnih in visokokakovostnih
učnih izkušenj za otroke in se bolj zavedajo pomembnosti stalnega izobraževanja, tako
formalnega kot neformalnega, v različnih oblikah.
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Mladinski knjižničarji se izobražujejo na različne načine,
spodbujajo svoboden pretok informacija ter sodelujejo pri
oblikovanju in izvajanju raznolikih usposabljanj za vse uporabnike
v svojem okolju.

Kljub temu da mladinski knjižničarji priznavajo nujnost identifikacije otrok s posebnimi
potrebami in različnimi oviranostmi in hkrati izpostavljajo, da si prav na tem področju
želijo več znanja, pa se jim poznavanje in razumevanje teorij o razvoju in psihologiji otrok
in mladostnikov ne zdi ključnega pomena.
Vsekakor pa se jim zdi nujno, da za kompetentno opravljanje svojega dela poznajo in
razumejo teorije o razvoju branja in pismenosti, da organizirajo bralna srečanja,
oblikujejo širok nabor programov in storitev, v odvisnosti od potreb in razvojne stopnje
otrok ter s tem širše spodbujajo bralno kulturo in ljubezen do branja. Manjšo vlogo
pripisujejo tudi razumevanju pomena otroške igre iz socialnega, kognitivnega in
izobraževalnega vidika.

Mladinski knjižničarji prepoznajo otroke s posebnimi potrebami in
različnimi oviranostmi, saj poznajo teorije o razvoju otrok in
psihologiji ter poznajo in razumejo teorije o razvoju branja in
pismenosti. Na podlagi tega organizirajo za svoje uporabnike
bralna srečanja in tako skrbijo za spodbujanje bralne kulture.
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S tem ko razumejo in spodbujajo pomen intelektualne svobode in svoboden pretok
informacij in znanj, kažejo na širino svojega duha in so pomemben zgled tako mlademu
bralcu kot tudi njegovim staršem, skrbnikom, vzgojno-izobraževalnim in strokovnim
delavcem, s katerimi mladinski knjižničarji sodelujejo in vzpostavljajo stike, in nenazadnje
ostalim stanovskim kolegom. Kot tako, torej svobodomiselno, odprtega duha,
ambasadorko svobodnega pretoka najrazličnejših idej in razmišljanj, medkulturno
povezovalno, predstavljajo tudi ustanovo, torej knjižnico, v kateri delajo, delujejo in se
širše povezujejo z ostalimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi v svojem kraju, na
nacionalnem ali celo internacionalnem nivoju. Knjižnično vlogo informacijskega središča
lokalne skupnosti mladinski knjižničarji udejanjajo predvsem s pozornim poslušanjem
uporabnikov, prepoznavanjem njihovih potreb in priporočanjem primernega gradiva.
Pomembne so jim tudi povratne informacije o gradivu od bralcev, saj lahko tako še
natančneje identificirajo vprašanja in probleme ter zagotavljajo točne in pravočasne
odgovore.

Knjižnično vlogo informacijskega središča lokalne
mladinski knjižničarji udejanjajo predvsem s
poslušanjem uporabnika, identifikacijo njegovih
priporočanjem gradiva pa tudi z iskanjem povratnih
bralcev o gradivu.

skupnosti
pozornim
potreb in
informacij

Za promocijo branja mladinski knjižničarji znotraj lokalne
skupnosti gradijo partnerstva in sodelujejo predvsem z vzgojnoizobraževalnimi institucijami in družinami.

Zanimivo je, da se za potrebe sodelovanja ne poslužujejo
spletnih orodij oz. so mu ta skoraj nepomembna.
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Ker mladinski knjižničarji zelo dobro poznajo izobraževalne potrebe v svojem okolju,
vzpostavljajo vse potrebne stike in sodelovanja za zadovoljitev le-teh. Za potrebe
promocije branja in pismenosti sodelujejo predvsem z družinami, izjemno pomembna
partnerstva pa gradijo z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, društvi in ostalimi
lokalnimi organizacijami s podobnimi cilji in programi za otroke, mlade in družine.
Zanimivo pa je dejstvo, da se mladinskim knjižničarjem za vzpostavljanje teh sodelovanj
uporaba spletnih orodij ne zdi bistvena oz. jim je ta skoraj nepomembna, še posebej
šolskim. Glede na to, da živimo v digitalni družbi, kjer so splet in spletne vsebine močno
implementirane v naš vsakdan, se zdi zaskrbljujoče, da mladinski knjižničarji še ne
prepoznavajo vrednosti in mnogoštevilnih možnosti njihove uporabe.

Mladinski knjižničarji ne uporabljajo različnih
demografskih metod ali analiz za določanje potreb
uporabnikov v svojem okolju oz. se jim zdijo
nepomembne, vendar pa razvijajo svoje programe in
storitve z določenim namenom, npr. medgeneracijsko
povezovanje, premoščanje kulturnih preprek ipd.

Nujno je torej, da mladinski knjižničarji sledijo trendom sodobne tehnološko
informacijske družbe in so dovolj informacijsko pismeni, da lahko sami tovrstno
opismenjujejo tudi svoje uporabnike in jih v iskanju znanj usmerjajo k raznovrstnim
informacijskim virom. Pri iskanju informacij uporabljajo različne iskalne strategije,
poznajo nove tehnologije, orodja in vire primerne za otroke in mlade, hkrati pa svoje
znanje prenašajo na ostale odrasle uporabnike, s katerimi delajo in sodelujejo. Mladinski
knjižničarji morajo v današnji družbi razumeti in znati uporabljati tudi internet in spletne
vsebine ter sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Pomembno je tudi, da so
seznanjeni z osnovnimi spletnimi varnostnimi protokoli, hkrati pa svoje znanje na teh
področjih predajajo svojim uporabnikom. Kljub temu da se anketirancem skrb za
vzdrževanje spletnih strani zdi absolutno nepotrebna, si največji delež vprašanih želi
izobraževanja prav na tem polju. Nenazadnje bi morali biti mladinski knjižničarji aktivni
na socialnih omrežjih ali vsaj dovolj dobro seznanjeni s prednostmi in slabostmi
tovrstnih orodij, da lahko (mladim) tudi na tem področju pomagajo in svetujejo.
Zaskrbljujoč je namreč podatek, da se le majhen odstotek anketirancev zaveda vpetosti
socialnih omrežij v storitve mladinskih knjižnic, predvsem šolskih, kar morda kaže na
starejšo populacijo mladinskih knjižničarjev. Obenem pa priznavajo, da bi si prav to
področje želeli bolje poznati in obvladati
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Mladinski knjižničarji so informacijsko pismeni,
poznajo raznolike iskalne strategije, informacijske
vire in orodja, s katerimi seznanjajo svoje uporabnike.

Mladinski knjižničarji dovolj dobro obvladajo internet
in spletne vsebine ter sodobno informacijskokomunikacijsko tehnologijo.

Mladinski knjižničarji, ki obvladajo procese iskanja informacij in poznajo vse ponudnike v
lokalnem okolju, ponujajo vsem uporabnikom z različnimi potrebami, referenčnim
pogovorom in drugače, ne le svoje znanje, temveč zagotavljajo in oblikujejo tudi ostale
učne izkušnje in programe, ki so vezani tako na področje institucionalne izobrazbe, kot
tudi na vsa ostala življenjska področja in prostočasne dejavnosti. Seveda pa obenem vse
uporabnike izobražujejo in jih učijo o knjižnici in o uporabi vseh knjižničnih gradiv, virov
in storitev, ki so jim na voljo.
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Mladinski knjižničarji se zavedajo pomembnosti upoštevanja varnostnih vidikov v
prostoru, prizadevajo si za odstranitev fizičnih ali drugih ovir, ki bi lahko preprečile
uporabnikom dostop do knjižnice. Pomembno jim je ustvariti gostoljubno in prijazno
fizično okolje. Z razstavljanjem ter označevanjem gradiva na otrokom zanimiv in
privlačen način, želijo ponuditi enostavnejši dostop do knjižničnih virov, programov in
dejavnosti.

Za mladinske knjižničarje je
najbolj pomembno ustvarjanje
gostoljubnega, prijaznega in
varnega prostora.

Mladinski knjižničarji razumejo vprašanja zasebnosti in to upoštevajo pri svojem delu.
Pomembno jim je ustvarjalno in učinkovito sodelovanje s kolegi za doseganje ciljev in
prednostnih nalog mladinske knjižnice. Tudi določanje ciljev, razvijanje načrtov in
prioritet za storitve mladinske knjižnice se jim zdijo pomembni. Presenetljivo pa je, da se
jim zdi načrtovanje, upravljanje, nadziranje in ocenjevanje knjižnici razpoložljivih
proračunskih sredstev skoraj nepomembno. Se pa tukaj pokaže velik razkorak med
šolskimi in splošnimi knjižničarji, saj se to zdi šolskim knjižničarjev pomembnejše, kar je
tudi razumljivo zaradi same narave dela šolskih knjižničarjev, ki načeloma vse delo
opravijo sami. Prav tako je presenetljivo, da zelo majhen delež anketirancev prepoznava
kot pomembno temeljito poznavanje vseh vidikov organizacije, ki vplivajo na uporabnike
(poslanstvo in vizija, politike in postopki, knjižnične zbirke in storitve, zakoni in
priporočila). Je pa tukaj ponovno velik razkorak med šolskimi in splošnimi knjižničarji.
Ponovno je to pomembnejše šolskim knjižničarjem. Vseh pet knjižničarjev, ki so podali
oceno sploh ni pomembno prihaja iz splošne knjižnice s povprečno delovno dobo 15,4
leta.

Mladinski knjižničarji razumejo vprašanja zasebnosti
in to upoštevajo pri svojem delu. Pomembno jim je
ustvarjalno in učinkovito sodelovanje s kolegi za
doseganje ciljev in prednostnih nalog mladinske
knjižnice.
Načrtovanje, upravljanje, nadziranje in ocenjevanje
proračunskih sredstev je za mladinske knjižničarje
nepomembno.
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Profil mladinskega knjižničarja

Mladinskim knjižničarjem je pomembno aktivno spremljanje novosti in sodobnih trendov
na področju mladinskega knjižničarstva, s tem pa si ne samo olajšajo vsakodnevnega
dela z uporabniki, ampak skrbijo za svoj strokovni in poklicni razvoj. To podkrepi tudi
dejstvo, da izkazujejo zavezanost učenju kot vseživljenjskemu procesu, razumejo njegov
pomen in aktivno nadaljujejo osebno ter poklicno rast z nadaljnjim izobraževanjem.
Manjše presenečenje je, da je to pomembnejše šolskim knjižničarjem kot splošnim.
Preseneča pa tudi dejstvo, da je šolskim knjižničarjem pomembnejše kot splošnim, da si
zastavljajo osebne poklicne cilje, opredeljujejo učne potrebe in ustvarjajo učni načrt za
njihovo doseganje.
Zelo zaskrbljujoče pa je, da samo 30,69% anketirancev priznava vrednost
profesionalnega mreženja in aktivnega sodelovanja v strokovnih združenjih. Kar je
mogoče kar realen pokazatelj današnje slike mladinskega knjižničarstva pri nas in
predstavlja izziv, da je treba nekaj spremeniti.

Mladinski knjižničarji ne
prepoznajo
vrednosti
profesionalnega mreženja
in aktivnega sodelovanja v
strokovnih združenjih.
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Zaključne misli

Zaključne misli
Glede na stanje in ureditev mladinskega knjižničarstva pri nas so bili rezultati ankete v
veliki meri pričakovani. Anketiranci so jasno izrazili željo in potrebo po specializaciji
znotraj knjižničarstva oz. po ureditvi statusa mladinskega knjižničarja, saj je njihovo delo
zelo specifično, kompleksno in raznovrstno. Da lahko mladinski knjižničar celostno
obravnava svoje uporabnike, prvenstveno otroke in mlade, nenazadnje pa tudi njihove
starše in skrbnike ter ostalo paleto strokovne javnosti, potrebuje na eni strani
specifična/poglobljena znanja in veščine, ki so nujna za kakovostno opravljanje
njegovega poslanstva, po drugi pa mora imeti širok uvid v mnogotera področja, ki se
dotikajo polja zanimanj, interesov in potreb vseh njegovih uporabnikov. Kljub temu da se
mladinski knjižničarji zavedajo pomembnosti nenehnega izobraževanja, pa izsledki
ankete kažejo na pomanjkanje nekaterih ključnih veščin in znanj ter posledično nujnost
po pridobivanju le-teh.
Seveda pa je na tem mestu potrebno poudariti, da potrebe in želje oblikujejo tudi
delovna doba in pa mesto/kraj zaposlitve. Čeprav smo predvidevali, da bodo primerljivi
predvsem odgovori šolskih knjižničarjev in tistih splošnih, ki delujejo v krajevnih enotah,
pa se te predpostavke niso potrdile v tolikšni meri, kot smo pričakovali.
Kljub temu da so bili izsledki analize ankete na splošno pričakovani, pa so pokazali tudi
nekaj zanimivih in tudi nasprotujočih si ocen, ki jih bo ob oblikovanju profila mladinskega
knjižničarja nujno upoštevati.
Ureditev statusa mladinskega knjižničarstva bo v prihodnosti velik izziv ne le za Sekcijo
temveč tudi za vse ostale deležnike na tem področju. Pri izdelavi celostnega poklicnega
profila mladinskega knjižničarja je pričujoča anketa le prvi korak, saj rezultati ankete
predstavljajo mnenje mladinskih knjižničarjev. Trenutno stanje ali lahko rečemo tudi
introspekcijo. Ta je zaradi dolgoletnih izkušenj zagotovo pomembna, ne more pa biti
edino merilo. Vloga knjižnic in knjižničarjev se s časom spreminja. Ne želimo si
izoblikovati zastarelega profila, zato ne smemo pozabiti na končnega uporabnika. Kaj ta
od knjižnice in knjižničarja pričakuje, kakšne so njegove želje in potrebe, kdo je po
njegovem mnenju kompetenten in usposobljen mladinski knjižničar in kaj tak kader zanj
pomeni. Sekcija bo v vlogi zagovornika tako znotraj strokovne kot tudi širše javnosti
opozarjala na specifične kompetence, vloge in naloge sodobnega mladinskega
knjižničarja in s tem pripravljala podlago za ureditev statusa in prepoznavanja tega
profila ne samo v oralnem diskurzu temveč tudi v pravnih aktih in drugih sorodnih
dokumentih.
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Priloga 1

Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 1:

odgovori po pomembnosti
I. Osebnostne lastnosti in etična načela
1. Osebnostne lastnosti mladinskega knjižničarja:

2. Mladinski knjižničar razume in deluje
v skladu z osnovnimi vrednotami ter
etiko knjižnične službe:
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Priloga 1

II. Knjižnična zbirka

3. Mladinski knjižničar na splošno skrbi
za izgradnjo in vzdrževanje knjižničnih
zbirk, tako da:

4. Mladinski knjižničar skrbi za
izgradnjo in vzdrževanje posebnih
knjižničnih zbirk:
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5.
Mladinski
knjižničar
izkazuje
poznavanje in sposobnost upravljanja
sodobne otroške kulture: literature,
iger, glasbe in filmov, uporabe
digitalnih vsebin in medijev za otroke
ter drugih materialov, ki prispevajo k
raznoliki, vseobsegajoči in ustrezni
otroški zbirki. V ta namen:
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Priloga 1

III. Knjižnične vloge
a) Bralna kultura in pismenost
6.
Mladinski
knjižničar
oblikuje,
učinkovito zagotavlja in ocenjuje
različne
zabavne
ter
privlačne
programe in dejavnosti za potrebe vseh
otrok v lokalni skupnosti. Pri svojem
delu uporablja tako bibliopedagoške
kot tudi biblioandragoške pristope. Za
namen uresničevanja te knjižnične
vloge:

7. Učinkovit in kompetenten mladinski
knjižničar razume teorije o otrokovem
razvoju in psihologiji, vključujoč
komunikacijo, jezik in pismenost ter
vpetost le-teh v knjižnične storitve.
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8. Mladinski knjižničar pozna izobraževalne potrebe v lokalnem okolju, procese učenja in
ponudnike izobraževanj. Pri svojem delu izvaja različne učne oblike, ki zajemajo tako
bibliopedagoške kot biblioandragoške dejavnosti. Za namen uresničevanja te knjižnične
vloge:
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Priloga 1

b) informacijsko in računalniško opismenjevanje
9. Mladinski knjižničar je osveščen o
trendih v tehnologiji, digitalnem svetu
in družbenih omrežjih ter o njihovi
vpetosti v storitve mladinskih knjižnic.
Za namen uresničevanja te knjižnične
vloge:

10. Na področju tehnologije mladinski
knjižničar:
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c) Vključevanje v družbo
11. Mladinski knjižničar pozna družbene razmere in problematiko
nevključevanja ranljivih skupin v lokalno skupnost, zato uporablja uveljavljene
tehnike za prepoznavanje potreb vseh otrok in njihovih družin v lokalni
skupnosti. V ta namen:
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Priloga 1

d) Informacijsko središče lokalne skupnosti
12.
Mladinski
knjižničar
obvlada
procesa iskanja informacij in referenčni
pogovor ter pozna vse ponudnike
informacij v lokalnem okolju. V ta
namen:

13. Mladinski knjižničar komunicira in
sodeluje v partnerstvu z drugimi
organizacijami v skupnosti, ki služijo
otrokom in njihovim družinam, za
dosego skupnih ciljev. V ta namen:
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IV. Prostor in oprema
14. Mladinski knjižničar goji prijazno in podporno okolje za otroke ter njihove
družine, kar omogoča enostavnejši dostop do knjižničnih virov, programov in
dejavnosti. V ta namen načrtuje knjižnične prostore, tako da:
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Priloga 1

V. Upravljanje knjižnice
15. Upravljalci mladinskih knjižnic bi morali poznati vso zakonodajo, ki vpliva
na delovanje knjižnice, vključujoč zakonodajo o finančnem poslovanju, varstvu
podatkov, zdravju in varnosti ter zaščiti in varovanju otrok. Dobro vodenje
vključuje tudi odgovorno ravnanje z viri. V ta namen mladinski knjižničar:
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VI. Osebna in poklicna rast
16. Mladinski knjižničar izvaja samoocenjevanje, je prilagodljiv in se stalno
poslužuje priložnosti za strokovni razvoj. V ta namen:
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Priloga 2

Priloga 2:

odgovori splošnih in šolskih
knjižničarjev
I. Osebnostne lastnosti in etična načela
1. Osebnostne lastnosti mladinskega knjižničarja:

2. Mladinski knjižničar razume in deluje
v skladu z osnovnimi vrednotami ter
etiko knjižnične službe:
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II. Knjižnična zbirka

3. Mladinski knjižničar na splošno skrbi
za izgradnjo in vzdrževanje knjižničnih
zbirk, tako da:

4. Mladinski knjižničar skrbi za
izgradnjo in vzdrževanje posebnih
knjižničnih zbirk:
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Priloga 2

5. Mladinski knjižničar izkazuje poznavanje in sposobnost upravljanja sodobne
otroške kulture: literature, iger, glasbe in filmov, uporabe digitalnih vsebin in
medijev za otroke ter drugih materialov, ki prispevajo k raznoliki,
vseobsegajoči in ustrezni otroški zbirki. V ta namen:
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III. Knjižnične vloge
a) Bralna kultura in pismenost
6.
Mladinski
knjižničar
oblikuje,
učinkovito zagotavlja in ocenjuje
različne
zabavne
ter
privlačne
programe in dejavnosti za potrebe vseh
otrok v lokalni skupnosti. Pri svojem
delu uporablja tako bibliopedagoške
kot tudi biblioandragoške pristope. Za
namen uresničevanja te knjižnične
vloge:

7. Učinkovit in kompetenten mladinski
knjižničar razume teorije o otrokovem
razvoju
in
psihologiji,
vključujoč
komunikacijo, jezik in pismenost ter
vpetost le-teh v knjižnične storitve.
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Priloga 2

8. Mladinski knjižničar pozna izobraževalne potrebe v lokalnem okolju, procese učenja in
ponudnike izobraževanj. Pri svojem delu izvaja različne učne oblike, ki zajemajo tako
bibliopedagoške kot biblioandragoške dejavnosti. Za namen uresničevanja te knjižnične
vloge:
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b) informacijsko in računalniško opismenjevanje
9. Mladinski knjižničar je osveščen o
trendih v tehnologiji, digitalnem svetu
in družbenih omrežjih ter o njihovi
vpetosti v storitve mladinskih knjižnic.
Za namen uresničevanja te knjižnične
vloge:

10. Na področju tehnologije mladinski
knjižničar:
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Priloga 2

c) Vključevanje v družbo
11. Mladinski knjižničar pozna družbene razmere in problematiko
nevključevanja ranljivih skupin v lokalno skupnost, zato uporablja uveljavljene
tehnike za prepoznavanje potreb vseh otrok in njihovih družin v lokalni
skupnosti. V ta namen:
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d) Informacijsko središče lokalne skupnosti
12.
Mladinski
knjižničar
obvlada
procesa iskanja informacij in referenčni
pogovor ter pozna vse ponudnike
informacij v lokalnem okolju. V ta
namen:

13. Mladinski knjižničar komunicira in
sodeluje v partnerstvu z drugimi
organizacijami v skupnosti, ki služijo
otrokom in njihovim družinam, za
dosego skupnih ciljev. V ta namen:
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Priloga 2

IV. Prostor in oprema
14. Mladinski knjižničar goji prijazno in podporno okolje za otroke ter njihove
družine, kar omogoča enostavnejši dostop do knjižničnih virov, programov in
dejavnosti. V ta namen načrtuje knjižnične prostore, tako da:
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V. Upravljanje knjižnice
15. Upravljalci mladinskih knjižnic bi morali poznati vso zakonodajo, ki vpliva
na delovanje knjižnice, vključujoč zakonodajo o finančnem poslovanju, varstvu
podatkov, zdravju in varnosti ter zaščiti in varovanju otrok. Dobro vodenje
vključuje tudi odgovorno ravnanje z viri. V ta namen mladinski knjižničar:
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Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 2

VI. Osebna in poklicna rast
16. Mladinski knjižničar izvaja samoocenjevanje, je prilagodljiv in se stalno
poslužuje priložnosti za strokovni razvoj. V ta namen:
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Priloga 3:
odgovori splošnih in šolskih
knjižničarjev glede na dobo zaposlitve
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Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS

Priloga 3
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Priloga 3
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Priloga 3
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Priloga 4

Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 4:

odgovori glede na mesto zaposlitve
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Priloga 4

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS

Priloga 4
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Priloga 4

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS

priloga 4
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Priloga 4
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Priloga 5

Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 5:
ocena manka znanj in veščin splošnih
in šolskih knjižničarjev
5. vprašanje: poznavanje in sposobnost upravljanja z zbirko, poznavanje
sodobne otroške in mladinske kulture
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Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 5

6. vprašanje: oblikovanje različnih programov za potrebe lokalne
skupnosti z uporabo bibliopedagoških in biblioandragooških pristopov
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Profil mladinskega knjižničarja

7. vprašanje: razumevanje teorij o otrokovem razvoju in psihologiji
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Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 5

8. vprašanje: poznavanje izobraževalnih potreb in izvajanje različnih
učnih oblik
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Profil mladinskega knjižničarja

9. vprašanje: trendi v tehnologiji, digitalnem svetu in družbenih omrežjih
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Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 5

10. vprašanje: tehnologija
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Profil mladinskega knjižničarja

11. vprašanje: inkluzivnost in prepoznavanje potreb vseh otrok v lokalni
skupnosti
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Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 5

12. vprašanje: proces iskanja informacij in referenčni pogovor
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Profil mladinskega knjižničarja

13. vprašanje: partnerstvo z drugimi organizacijami
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Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 5

15. vprašanje: upravljanje knjižnice in poznavanje zakonodaje
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Priloga 6

Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 6:
rezultati ankete o umeščenosti
mladinskih knjižnic
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Priloga 6
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Priloga 7

Priloga 7:
anketa Profil mladinskega knjižničarja

Profil mladinskega knjižničarja
Navodila za izpolnjevanje ankete:

Lepo pozdravljeni v imenu Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS. Z anonimno
anketo želimo pridobiti vpogled v trenutno samopodobo mladinskega knjižničarja, kar
zajema vpogled v znanja, veščine, sposobnosti in lastnosti, ki naj bi jih mladinski
knjižničar imel oz. ki jih delo mladinskega knjižničarja zahteva.
Naj vas že takoj na začetku opozorimo, da vam bo reševanje ankete vzelo dobrih 15
minut, saj je anketa zelo obsežna, vendar verjamemo, da vam je mar in boste v svojih
polno zasedenih delovnikih našli čas za izpolnjevanje ankete. V veliki meri se v
slovenskem knjižničnem prostoru strinjamo, da status mladinskega knjižničarja v pravnih
aktih ni urejen in bo na tem področju potrebno še veliko dela. Oblikovanje profila
mladinskega knjižničarja je eden od ključnih korakov na tej poti, zato se vam
zahvaljujemo, da ste si vzeli čas za reševanje ankete in nam s tem pomagali pri skupnem
oblikovanju profila mladinskega knjižničarja za slovenski prostor. Rezultate ankete bomo
poleg oblikovanja profila uporabili tudi pri organizaciji nadaljnjih izobraževanj.
Pomen veščin, znanj, sposobnosti in osebnostnih lastnosti
Znanja, veščine, sposobnosti in lastnosti, ki smo jih ocenili kot potencialno pomembne za
delo na področju mladinskega knjižničarstva, smo razdelili na različna področja dela, pri
čemur smo se oprli na knjižnične vloge, kot jih določajo nova Strokovna priporočila in
standardi za splošne knjižnice, in kompetence mladinskega knjižničarja, ki so navedene v
novih Iflinih smernicah za knjižnične storitve za otroke, stare med 0 in 18 let. Prosimo, da
pri vsakem področju oz. knjižnični vlogi ocenite znanja, veščine, sposobnosti in lastnosti,
glede na to, kako pomembni so za vaše delo, tudi če trenutno tega ne izvajate ali teh
znanj nimate.
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Po lastni presoji ocenite, kako nujno potrebna se vam zdijo navedena znanja, sposobnosti,
veščine in lastnosti. Posameznim sklopom sledi tudi samoevalvacija.

I. Osebnostne lastnosti in etična načela
1. Osebnostne lastnosti mladinskega knjižničarja:

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

Izkazuje kreativnost, inovativnost,
fleksibilnost in naklonjenost novim
idejam. Spremembe in izzive
sprejema z navdušenjem in
radovednostjo.
Komunicira odprto in neposredno z
različnimi občinstvi (učinkovito
uporablja ustno, pisno in digitalno
korespondenco).

Predstavlja ideje na jasen in
jedrnat način z ustrezno stopnjo
navdušenja.

Uporabnike obravnava na prijeten,
profesionalen način in predstavlja
primer pozitivne podobe za druge
zaposlene.

Izkazuje veščine kritičnega mišljenja
in sposobnost reševanja problemov.
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2. Mladinski knjižničar razume in deluje v skladu z osnovnimi vrednotami ter etiko knjižnične
službe:

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

Njegova osebna prepričanja ne
vplivajo na izvajanje storitev. Je
strpen, ne goji predsodkov in
omogoča enake storitve za vse
uporabnike.
Spodbuja vključujočo in spoštljivo
komunikacijo.
Izbira ustrezne komunikacijske
strategije za preprečevanje in
konstruktivno obvladovanje
konfliktov. V konfliktnih situacijah
ohranja umirjen in profesionalen
pristop.
Prepozna in se ustrezno odziva na
raznolikost ter kulturne razlike.

Deluje kot ambasador dobre volje za
knjižnico in promovira vrednote ter
storitve knjižnice v vseh uporabniških
interakcijah.
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II. Izgradnja in vzdrževanje knjižnične zbirke
3. Mladinski knjižničar na splošno skrbi za izgradnjo in vzdrževanje knjižničnih zbirk, tako da:
sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

Upravlja s postopki nabave
knjižničnega gradiva.

Katalogizira vse vrste knjižničnega
gradiva po ustreznih standardih
bibliografske kontrole.

Upravlja katalog, tako da
uporabnikom knjižnice zagotovi
optimalen dostop do zbirke.

Z izločanjem gradiva zagotavlja, da
je zbirka aktualna, uporabna in v
dobrem stanju.

4. Mladinski knjižničar skrbi za izgradnjo in vzdrževanje posebnih knjižničnih zbirk:

Izbira, organizira in vzdržuje zbirko
digitalnih virov v knjižnici.

Vzpostavlja in izvaja ustrezne
tehnike za ohranjanje knjižničnega
gradiva.

Identificira, izbira in vzdržuje
posebne zbirke.

Vzpostavlja in izvaja postopke za
digitalizacijo knjižničnih virov.
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5. Mladinski knjižničar izkazuje poznavanje in sposobnost upravljanja sodobne otroške kulture:
literature, iger, glasbe in filmov, uporabe digitalnih vsebin in medijev za otroke ter drugih
materialov, ki prispevajo k raznoliki, vseobsegajoči in ustrezni otroški zbirki. V ta namen:
sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

a) Ima široko in poglobljeno znanje
o otroški in mladinski književnosti,
vključno s poznavanjem avtorjev,
ilustratorjev in založb.
b) Vzpostavlja in uporablja merila za
izbor in izgradnjo visoko kakovostne
zbirke ter razvija kriterije za
vrednotenje gradiva glede na vsebino,
literarno vrednost, primerno starosti
otrok ipd.

c) S svojim poznavanjem lokalne
skupnosti in potreb uporabnikov
gradi zbirko, ki je raznovrstna,
sodobna in relevantna.
d) Seznanjen je s sodobnimi trendi na
področju otroške in mladinske
književnosti ter tekočo založniško
produkcijo (novi avtorji, aktualne
izdaje, žanri, neleposlovne teme ipd.).

e) Ustvarja priporočilne bralne
sezname za povečanje dostopa do
knjižničnega gradiva in virov ter
tako spodbuja njihovo uporabo.

f) Dobro pozna sodobno otroško in
mladinsko kulturo (literaturo, igre,
glasbo, filme, digitalne vsebine
ipd.).
g) S svojim poznavanjem lokalne
skupnosti gradi zbirko, ki odraža
etnično raznolikost skupnosti in
spodbuja medkulturno
razumevanje.

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

nič od
naštetega

Knjižnična zbirka
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III. Knjižnične vloge
a) Bralna kultura in pismenost
6. Mladinski knjižničar oblikuje, učinkovito zagotavlja in ocenjuje različne zabavne ter privlačne
programe in dejavnosti za potrebe vseh otrok v lokalni skupnosti. Pri svojem delu uporablja tako
bibliopedagoške kot tudi biblioandragoške pristope. Za namen uresničevanja te knjižnične vloge:
sploh ni
pomembno

delno
pomembno

zelo
pomembno

pomembno

absolutno
nujno

a) Zagotavlja programe in storitve
za izboljšanje različnih pismenosti,
spodbujanja branja in poznavanja
poljudnoznanstvenih vsebin.

b) Oblikuje razstave in programe
osveščanja ter tako spodbuja
izkustveno učenje.
c) Ima dobre sposobnosti javnega
nastopanja (artikulacija, dobro
podajanje znanja, ustrezna
animacija).

d) Se dobro pisno izraža (zgradba
stavkov, natančen pravopis, logična
misel).

e) Ostale zaposlene seznanja s
storitvami in jih izobražuje, da jih
lahko posredujejo dalje.
f) Ozavešča starše, skrbnike,
vzgojitelje idr. o pomenu branja,
zlasti v zgodnjem otroštvu.

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

nič od
naštetega

Bralna kultura pedagogika/andragogika
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7. Učinkovit in kompetenten mladinski knjižničar razume teorije o otrokovem razvoju in
psihologiji, vključujoč komunikacijo, jezik in pismenost ter vpetost le-teh v knjižnične storitve.

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

a) Pozna in razume teorije o
razvoju in psihologiji otrok ter
mladostnikov.

b) Razume pomen otroške igre iz
socialnega, kognitivnega in
izobraževalnega vidika.

c) Pozna in razume teorije o razvoju
branja in pismenosti.
d) Oblikuje širok nabor programov
ali storitev glede na identificirane
potrebe otrok in mladih,
upoštevajoč njihovo razvojno
stopnjo.
e) Prepozna otroke s posebnimi
potrebami in različnimi oviranostmi
ter skuša glede na to oblikovati
svoje storitve.
f) Organizira bralna srečanja,
bralne klube ipd. ter tako
zagotavlja izkušnje in vire za
spodbujanje bralne kulture ter
ljubezni do učenja in branja.

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

nič od
naštetega

Razvojna psihologija
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8. Mladinski knjižničar pozna izobraževalne potrebe v lokalnem okolju, procese učenja in
ponudnike izobraževanj. Pri svojem delu izvaja različne učne oblike, ki zajemajo tako
bibliopedagoške kot biblioandragoške dejavnosti. Za namen uresničevanja te knjižnične vloge:
sploh ni
pomembno

delno
pomembno

zelo
pomembno

pomembno

absolutno
nujno

a) Oblikuje in zagotavlja programe
za vseživljensko učenje izven
šolskega okolja.

b) Ponuja lahko dostopne in
visokokakovostne učne izkušnje za
otroke.

c) Izobražuje starše, skrbnike in
vzgojitelje za uporabo storitev ter
knjižničnih virov.

d) Razume pomembnost tako
formalnega kot neformalnega
stalnega izobraževanja.

e) Razume in spodbuja
intelektualno svobodo in svobodo
informacij.

f) Prizadeva si za učenje v različnih
oblikah (vključno s spletnim) in se
samoizobražuje.

g) Dobro pozna izobraževalne
potrebe v lokalnem okolju.

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

nič od
naštetega

Pridobivanje znanja
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III. Knjižnične vloge
b) Informacijsko in računalniško opismenjevanje
9. Mladinski knjižničar je osveščen o trendih v tehnologiji, digitalnem svetu in družbenih omrežjih
ter o njihovi vpetosti v storitve mladinskih knjižnic. Za namen uresničevanja te knjižnične vloge:

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

a) Pozna nove tehnologije,
informacijska orodja in vire, ki so
primerni za otroke

b) Otroke in mlade informacijsko
opismenjuje ter jim pomaga pri
dostopu do informacijskih virov.
c) Starše, skrbnike in druge
strokovne delavce ozavešča o
novih tehnologijah in primernih
informacijskih/digitalnih virih.

d) Je dejaven na družbenih omrežjih
in se zaveda njihove vpetosti v
storitve mladinskih knjižnic.

e) Je informacijsko pismen in pozna
raznolike iskalne strategije.

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.

a)

b)

c)

d)

e)

nič od
naštetega

Informacijsko
opismenjevanje
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10. Na področju tehnologije mladinski knjižničar:

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

a) Razume, uporablja in pomaga
drugim uporabljati osnovno
računalniško strojno opremo in
zunanje naprave (npr. tiskalnik in
skener).
b) Razume, uporablja in pomaga
drugim uporabljati mobilne naprave
za branje e-knjig.

c) Razume, uporablja in pomaga
drugim uporabljati internet.

d) Razume splošne varnostne
protokole, povezane z uporabo
interneta (anti-virusni programi,
funkcije piškotkov).

e) Skrbi za vzdrževanje spletnih
strani.

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.

a)

b)

c)

d)

e)

nič od
naštetega

Tehnološka znanja
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c) Vključevanje v družbo
11. Mladinski knjižničar pozna družbene razmere in problematiko nevključevanja ranljivih skupin
v lokalno skupnost, zato uporablja uveljavljene tehnike za prepoznavanje potreb vseh otrok in
njihovih družin v lokalni skupnosti. V ta namen:

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

a) Uporablja različne metode za
določanje potreb otrok, staršev in
skrbnikov (demografski podatki,
ankete, analiza lokalne skupnosti,
sledi trendom ipd.).

b) Sledi potrebam otrok in družin v
svojem okolju.

c) Upošteva mnenja in prošnje
otrok, ko planira, implementira in
ocenjuje programe ter storitve.
d) Razvija programe z določenim
namenom (pripeljati družino v
knjižnico, premostiti kulturne
prepreke, medgeneracijsko
povezovanje ipd.).

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.

a)

b)

c)

d)

nič od
naštetega

Vključevanje v družbo
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d) Informacijsko središče lokalne skupnosti
12. Mladinski knjižničar obvlada procesa iskanja informacij in referenčni pogovor ter pozna vse
ponudnike informacij v lokalnem okolju. V ta namen:

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

a) Identificira vprašanja in ideje, ki
jih je treba razrešiti, in zagotavlja
točne ter pravočasne informacije.

b) Pozorno posluša uporabnika,
identificira njegovo potrebo in
glede na to priporoča gradivo.
c) Išče povratne informacije od
bralcev o priporočenem gradivu in
ustrezno prilagodi prihodnja
priporočila.

d) Pozna bralne sezname in
kurikule šolskega sistema.

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.
a)

b)

c)

d)

nič od
naštetega

Informacijsko središče

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS

129

Profil mladinskega knjižničarja

Priloga 7

13. Mladinski knjižničar komunicira in sodeluje v partnerstvu z drugimi organizacijami v
skupnosti, ki služijo otrokom in njihovim družinam, za dosego skupnih ciljev. V ta namen:

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

a) Znotraj skupnosti pospešuje
sodelovanje in gradnjo partnerstev.

b) Sodeluje z družinami, vzgojnoizobraževalnimi institucijami, društvi
in drugimi skupnostmi za potrebe
promocije branja in pismenosti.
c) Sodeluje z organizacijami, društvi
itd. v svojem okolju, ki imajo
podobne cilje, in v sodelovanju z
njimi razvija storitve in programe
za otroke in družine.
d) Se povezuje z otroki, družinami
in ostalimi strokovnimi delavci, ki
delajo z otroki in mladimi, da bi se
seznanil z novimi
materiali/gradivom, viri in
tehnologijami.
e) Uporablja spletna orodja (bloge,
socialna omrežja) za spodbujanje
sodelovanja in odzivov bralcev.

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.
a)

b)

c)

d)

e)

nič od
naštetega

Spodbujanje povezovanja
in sodelovanja
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IV. Prostor in oprema
14. Mladinski knjižničar goji prijazno in podporno okolje za otroke ter njihove družine, kar
omogoča enostavnejši dostop do knjižničnih virov, programov in dejavnosti. V ta namen načrtuje
sploh ni
delno
absolutno
knjižnične prostore, tako da:
zelo
pomembno

pomembno

pomembno

pomembno

nujno

Zagotavlja prostor in storitve, ki so
primerne razvojnim potrebam
otrok.
Razstavlja in označuje
materiale/gradivo na otrokom
zanimiv in privlačen način, ki je
hkrati tudi primeren za uporabo.
Razume vprašanja prilagoditve
prostora v knjižnici, ki je namenjen
otrokom in mladim (posebni
oddelki, območja).
Zaveda se pomembnosti
upoštevanja varnostnih vidikov v
prostoru (prilagojeno pohištvo,
zaščitene vtičnice …).
Ustvarja gostoljubno in prijazno
fizično okolje, ki spodbuja vse člane
skupnosti k uporabi knjižničnih
storitev.
Obravnava in si prizadeva za
odstranitev fizičnih ali drugih ovir,
ki bi lahko preprečile uporabnikom
dostop do knjižnice.
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V. Upravljanje knjižnice
15. Upravljalci mladinskih knjižnic bi morali poznati vso zakonodajo, ki vpliva na delovanje
knjižnice, vključujoč zakonodajo o finančnem poslovanju, varstvu podatkov, zdravju in varnosti
ter zaščiti in varovanju otrok. Dobro vodenje vključuje tudi odgovorno ravnanje z viri. V ta namen
mladinski knjižničar:
a) Temeljito pozna vse vidike
organizacije, ki vplivajo na
uporabnike (poslanstvo in vizija,
politike in postopki, knjižnične
zbirke in storitve, zakoni in
priporočila).

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

b) Izvaja evalvacijo svojih storitev.

c) Razume vprašanja zasebnosti in
to upošteva pri svojem delu

d) Ustvarjalno in učinkovito
sodeluje s kolegi, da doseže cilje in
prednostne naloge mladinske
knjižnice ter učinkovito deluje v
skupinah.
e) Določa cilje, razvija načrte in
prioritete za storitve mladinske
knjižnice.
f) Načrtuje, upravlja, nadzira in
ocenjuje knjižnici razpoložljiva
proračunska sredstva za doseganje
ciljev storitev.

Za katera pravkar ocenjena znanja in veščine menite, da bi jih pri svojem delu potrebovali, pa jih
trenutno še nimate? Izberete lahko več veščin.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

nič od
naštetega

Upravljanje knjižnice
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VI. Osebna in poklicna rast
16. Mladinski knjižničar izvaja samoocenjevanje, je prilagodljiv in se stalno poslužuje priložnosti
za strokovni razvoj. V ta namen:

sploh ni
pomembno

delno
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

absolutno
nujno

Izkazuje zavezanost učenju kot
vseživljenjskemu procesu, razume
njegov pomen in aktivno nadaljuje
osebno ter poklicno rast z
nadaljnim izobraževanjem.
Si zastavlja osebne poklicne cilje,
opredeljuje učne potrebe in
ustvarja učni načrt za njihovo
doseganje.
Priznava vrednost profesionalnega
mreženja in aktivno sodeluje v
strokovnih združenjih.

Razume in uporablja vire ter
strategije za sledenje novim idejam
in tehnologijam.

Išče priložnosti za uporabo novih
znanj in izmenjavo najboljših praks,
raziskav in izkušenj med sodelavci.

Išče nove ideje tako znotraj kot
zunaj knjižničnega področja.

Aktivno spremlja novosti in
sodobne/aktualne trende na
področju mladinskega
knjižničarstva.
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Priloga 7

17. Izobrazba
Koliko strokovnega znanja, veščin in sposobnosti, ki ste jih ocenjevali, že imate?
ocenite od 0 do 100 %

18. Kako ste pridobivali znanja, veščine in sposobnosti? Zapišite v odstotkih, pri čemer naj bo
seštevek vseh izobraževanj 100 %.
Formalno izobraževanje
Tečaji, seminarji
Praktične delavnice
Strokovni dogodki

19. Zaposlen/-a sem v:
splošni knjižnici
šolski knjižnici
drugo (navedite)

Zaposlitev šolskega knjižničarja
20. Delo šolskega knjižničarja opravljam v:
osnovni šoli
srednji šoli
obeh

21. Delo šolskega knjižničarja opravljam v:
matični šoli
podružnici
obeh
več šolah (navedite)

Delovne izkušnje
22. Koliko let ste zaposleni v knjižnici?
23. Koliko let delate z otroki in mladimi?

24. V uvodnem delu ste prebrali, da je anketo oblikovala Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri
ZBDS. Nekateri med vami ste že člani Sekcije, drugi boste morda to še postali. Prosimo, da na
kratko opišete, kaj od Sekcije pričakujete in kako smo vam pri vašem delu lahko v podporo.
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