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1 UVOD 

Smernice za evalvacijo prireditev in izkušnje obiskovalcev so nastale na podlagi aktivnosti delovne 

skupine, v kateri so sodelovali zaposleni v Mestni knjižnici Ljubljana (MKL) in zaposleni na Oddelku za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete UL. Dokument predstavlja 

vodič, katerega namen je pomagati knjižnicam pri bolj celostnem raziskovanju in vrednotenju 

prireditvene dejavnosti za odrasle. Čeprav knjižničarji prireditveniki marsikdaj intuitivno, na podlagi 

opazovanja in neformalnega stika z udeleženci vrednotijo izbiro, kvaliteto in izvedbo prireditev ter to 

upoštevajo pri svojih nadaljnjih korakih, pa knjižnice le redkokdaj izvajajo formalno in sistematično 

ocenjevanje svoje prireditvene dejavnosti, ki gre preko pregledovanja podatkov o številu udeležencev 

in številu prireditev. Preveliko zanašanje le na število izvedenih prireditev in število udeležencev 

namreč lahko privede do nabora prireditev, ki sicer pritegne veliko število obiskovalcev, ne podpira pa 

poslanstva in vrednot knjižnice, ne služi enakovredno različnim ciljnim skupinam in ne pripomore k 

ugledu knjižnice kot institucije.  

Raziskovanje in vrednotenje prireditvene dejavnosti predstavlja torej osnovo za boljše načrtovanje, 

hkrati pa lahko tudi pomaga knjižnicam pokazati povezavo med poslanstvom in nalogami knjižnice ter 

prireditveno dejavnostjo, kjer ni osrednji pokazatelj uspeha le število obiskovalcev.  

Knjižnica lahko analizira svojo prireditveno dejavnost z različnimi metodami, kot so analize izvedenih 

prireditev in zbranih podatkov o vsaki prireditvi, opazovanje na samih prireditvah ali spraševanje 

obiskovalcev. Vsaka od teh metod ima svoje značilnosti in lahko pomaga odgovoriti knjižnici na 

določena vprašanja. Ideja pričujočih smernic za evalvacijo prireditev in izkušnje obiskovalcev je, da: 

- nudijo pregled nad naborom možnih elementov vrednotenja in analiz, ter 

- pomagajo pri nadaljnjih korakih izbire in izvedbe raziskovalne metode.  

Nabor metod kot tudi njihov opis seveda ni izčrpen. Dokument v prvi vrsti predstavlja osnovna 

izhodišča in premisleke ter za najpogostejše metode odgovarja na vprašanja kdaj, zakaj in kako 

uporabiti posamezno metodo. Osnovnim orisom metod so dodani tudi praktični primeri in izkušnje z 

uporabo metode v okviru raziskav znotraj MKL. 

Ker je ovrednotenje obstoječe ponudbe prireditev, kot tudi doseženih ciljev knjižnice in potreb 

skupnosti, ključno za načrtovanje prireditvene dejavnosti knjižnice, so na začetku smernic zbrana tudi 

strokovna izhodišča ter izzivi in vprašanja, s katerimi se knjižnice soočajo na tem področju in pri katerih 

lahko evalvacija igra pomembno vlogo.  
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2 PRIREDITVE ZA ODRASLE V KNJIŽNICI  

2.1 POMEN PRIREDITEV V KNJIŽNICI 

Pomembna dejavnost splošnih knjižnic – poleg dostopa do knjižničnih zbirk – je izvajanje javnega 

programa prireditev na področju kulture. Prireditve v knjižnici lahko definiramo kot dogodke, ki 

promovirajo uporabo knjižničnega gradiva, knjižničnih prostorov ali storitev ter nudijo skupnosti 

možnost vseživljenjskega izobraževanja, zabave ali kulturnih doživetij. Z njimi knjižnica uresničuje svoje 

poslanstvo, saj predstavljajo dodatne možnosti za informiranje, izobraževanje in kvalitetno preživljanje 

prostega časa, hkrati pa prireditve dajejo knjižnici možnost, da: 

- privabi v knjižnico posameznike, ki sicer v knjižnico ne bi prišli; 
- promovira svoje zbirke/gradivo; 
- predstavlja center kulturne aktivnosti v manjših skupnostih, kjer v kraju ni drugih tovrstnih 

aktivnosti ali ponudbe; 
- omogoči dostop do izobraževanja, kulturnih in kulturno-izobraževalnih prireditev tudi tistim 

posameznikom, ki si ne morejo privoščiti plačila tovrstnih vsebin; 
- vzpostavi tesnejše povezave z organizacijami, društvi in posamezniki v lokalni skupnosti; 
- poveča vidnost in vlogo knjižnice v skupnosti (Lear, 2013). 

Javnomnenjska telefonska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic, 

izvedena leta 2011 za promoč pri pripravi strateških usmeritev slovenskih splošnih knjižnic, je pokazala, 

da ni razlik med člani in uporabniki pri obisku literarnih večerov in predavanj v splošnih knjižnicah, ki 

jih je skupaj uporabljalo tretjina članov in uporabnikov. Za njih je vedelo 47 % vprašanih uporabnikov 

in članov, a so dejali, da jih ne obiskujejo, 18 % vprašanih pa zanje ni vedelo. Raziskava iz leta 2011 je 

pokazala tudi, da je 48 % neuporabnikov storitev splošnih knjižnic poznalo možnost obiska literarnih 

večerov, predavanj. Dobra tretjina vprašanih je omenjene prireditve videla kot osebno nekoristne, 15 

% vprašanih pa je menilo, da bi bile zanje koristne. Prireditve v obliki diskusij, okroglih miz in simpozijev 

je skupaj poznalo 42 % neuporabnikov, 44 % pa jih ni poznalo in se jim tudi niso zdele koristne za 

njihovo lastno uporabo. 

2.2 STROKOVNA IZHODIŠČA ZA PRIREDITVE 

Pravni okviri: nacionalni, lokalni in drugi strateški dokumenti 

Zakonske in druge pravne podlage in standardi predstavljajo osnovo za oblikovanje programa 

prireditev v splošni knjižnici. Zakon o knjižničarstvu (2001) določa, da poleg pridobivanja, hranjenja in 

izposoje knjižničnega gradiva ter informacijskega opismenjevanja uporabnikov (2. člen) knjižnica 

organizira in izvaja vseživljenjsko izobraževanje ter organizira in izvaja kulturne ter kulturno-

izobraževalne prireditve (16. člen). Splošne knjižnice izvajajo tudi domoznanstvo, podpirajo bralno 

kulturo, organizirajo dejavnosti za skupine s posebnimi potrebami ter kulturne prireditve, ki so 

povezane z njihovo dejavnostjo.  

Drugi pravni in strateški okviri, ki opredeljujejo delovanje knjižnic na tem področju, so še: 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK),  

- strateški načrti na državni (Nacionalni program za kulturo Ministrstva za kulturo) in lokalni 

ravni (npr. Strategije razvoja kulture v MOL),  

- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice, strokovna združenja (Strategija razvoja 

slovenskih splošnih knjižnic Združenja splošnih knjižnic),  

- strateški dokumenti knjižnic (npr. Strateški načrti MKL) in  

- drugi področni pravilniki, uredbe (Zakon o javnih zbiranjih ipd.), priporočila mednarodnih 

strokovnih združenj (npr. Manifest o splošnih knjižnicah, IFLA).  
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Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) opredeljuje javni interes na 

področju kulture kot uresničevanje in uveljavljanje zlasti z zagotavljanjem pogojev za kulturno 

ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in kakovost javnih kulturnih dobrin. 

Kriteriji kakovosti, dostopnosti in raznolikosti ponudbe prireditev za posamezne ciljne skupine 

obiskovalcev splošne knjižnice pa so kot pomemben element opredeljeni v dokumentih nacionalnega 

programa za kulturo.  

Zadnji veljavni Nacionalni program za kulturo (za obdobje 2014–2017) je prireditve v knjižnicah 

povezoval z namenom krepitve bralne kulture in intenzivnejše uporabe gradiva v svojih zbirkah. Javni 

interes na področju knjižnične dejavnosti se tako kaže v nalogah knjižnic in poslanstvu, temeljno 

poslanstvo splošnih knjižnic je po tem dokumentu postati središče za neomejeno dostopnost 

knjižničnega gradiva in informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju 

bralne kulture, demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe. Temu se 

pridružuje kulturna in socialno-razvojna funkcija. Knjižnice postajajo vse pomembnejši ponudnik 

kulturnih prireditev in oblik vseživljenjskega izobraževanja, še posebno v okoljih, kjer ni drugih 

kulturnih institucij. Splošne knjižnice morajo na področju izobraževanja, informacijske pismenosti in 

kulture tudi v spremenjenih družbenih razmerah ostati temeljna podpora vsem prebivalcem Republike 

Slovenije. 

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) na področju, 

povezanem s prireditvami, določajo naslednje knjižnične vloge: razvoj bralne pismenosti za vse 

starostne skupine, pridobivanje znanja, domoznanska dejavnost, seznanjanje z javnimi zadevami in 

spremljanje aktualnega dogajanja v družbi, spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in 

ustvarjalnosti v lokalni skupnosti.  

Vlogo knjižnice pri razvoju bralne kulture in bralne pismenosti odraslih dokument povezuje z 

naslednjimi nameni:  

- spodbujanjem branja kot estetske, etične, spoznavne, terapevtske in sprostitvene izkušnje in 

s tem ustvarjalnega razvoja ter kakovostnega preživljanja prostega časa posameznika, 

- promocijo pozitivnega odnosa do branja, 

- vključenostjo v sodobne kulturne tokove z neodvisno promocijo kakovostnih novosti na 

knjižnem trgu, 

- spodbujanjem medkulturnega dialoga in medgeneracijskega povezovanja v lokalni skupnosti, 

- krepitvijo družbene kohezije, 

- razvojem in spodbujanjem avdiovizualne kulture, 

- spodbujanjem ustvarjalnosti. 

Pri tem knjižnica na področju bralne kulture spodbuja in omogoča različne oblike izmenjave bralne 

izkušnje, seznanjanje s sodobnimi kulturnimi tokovi, širi možnosti za bralčev izbor bralnih virov, 

sodeluje pri izvajanju svetovanja za branje, bibliopreventive ter biblioterapije, razvija bralno 

pismenost, ozavešča o problematiki slabše bralne pismenosti, motivira za vključevanje v svoje 

dejavnosti, zagotavlja bralne vire, sama ali v sodelovanju z drugimi zagotavlja svetovanje, pomoč in 

izobraževanje za razvoj bralne pismenosti itd. 

Knjižnična vloga seznanjanja z javnimi zadevami in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi delovanje 

knjižnice usmerja k: 

- identifikaciji in usmerjanju na vire o aktualnem dogajanju ter aktualnih zadevah, 

- svetovanju o državljanskih pravicah, 

- aktivnem predstavljanju virov, 

- organizaciji javne razprave o aktualnih zadevah, 

- organizaciji predavanj in predstavitev.  
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Program prireditev v knjižnicah je del redne ponudbe splošnih knjižnic in poti za širjenje kulture in 

znanja, spodbujanje vseživljenjskega učenja, za promocijo zbirk in knjižnice, kot tudi dodatne možnosti 

povezovanja z uporabniki in z lokalno skupnostjo. Splošne knjižnice so zaradi razvejane mreže knjižnic 

in števila prireditev eden pomembnejših ponudnikov prireditev v okolju.  

Delovanje splošnih knjižnic, razen splošnih pravnih okvirov na državni, lokalni in ravni posamezne 

splošne knjižnice, na področju prireditvene dejavnosti ni podrobneje opredeljeno, zato se pojavlja 

potreba po strateškem načrtovanju tudi tega področja in oblikovanju splošnih smernic za dvig 

kakovosti kulturnega programa splošnih knjižnic (dolgoročno, letno, mesečno načrtovanje prireditev). 

Zakonodajni okvir se ves čas spreminja, prilagaja in sledi aktualnim tokovom in trendom, čemur se 

morajo s svojim programom prilagajati tudi knjižnice. 

Izzivi in vprašanja, s katerimi se soočajo (slovenske) knjižnice pri prireditvah 

Kot javni zavod in neprofitna institucija splošna knjižnica z javnimi sredstvi pripravlja program 

prireditev v širšem javnem interesu za različne ciljne skupine in ta je za obiskovalce brezplačen. 

Splošne knjižnice so pomemben ponudnik prireditev, zlasti če upoštevamo kriterij številčnosti in 

raznolikosti prireditev ter mrežo prireditvenih lokacij. Kot omenjeno, pravno-formalni okviri niso 

podrobneje opredeljeni, zato se ob oblikovanju ustrezne ponudbe na teh področjih dejavnosti splošne 

knjižnice pojavlja več vprašanj, na katera je potrebno odgovoriti pri načrtovanju programa prireditev.  

Več odprtih vprašanj terja aktiven razmislek o pomenu in vlogi prireditvene ponudbe v splošni knjižnici: 

- Kako dobro pozna knjižnica svoje poslanstvo, svoje lokalno okolje, svoje uporabnike ali 

obiskovalce? Ali kako knjižnica izpolnjuje kriterije kulture v javnem interesu po kriterijih 

kakovosti (predpostavlja izbirnost in vrhunskost), raznolikosti (idejni in estetski pluralizem), 

dostopnosti?  

- Kako se v spremenjenih družbenih in finančnih razmerah knjižnica prilagaja, raziskuje in išče 

nove oblike uresničevanja javnega interesa na prireditvenem področju?  

- Kako, na primer, na kakovost programa prireditev vpliva dejstvo, da so prireditve v knjižnici 

brezplačne? 

Med drugimi pa je gotovo zanimivo tudi vprašanje učinkovite in z uresničevanjem javnega poslanstva 

skladne porabe javnih sredstev, ki jih knjižnica namenja za prireditveno dejavnost. In pa seveda 

vprašanje strateškega in operativnega načrtovanja, organizacije, financiranja, promocije in 

vrednotenja prireditev, tudi kakovostno ocenjevanje ponudbe prireditev, ki jih oblikuje in ponuja 

splošna knjižnica.  

Med pomembnimi vprašanji na temo prireditev v splošni knjižnici so tudi naslednja vprašanja: 

- Kakšne so konkretne prireditvene vsebine splošne knjižnice, ki so skladne z opravljanjem 

javnega poslanstva oz. javnega interesa na področju prireditev? 

- Kako profiliran je njen prireditveni program? 

- Kako skrbi za kakovost izbora in izvajanja prireditvene ponudbe? 

- Kako s programom prireditev v splošni knjižnici naslavljati različne ciljne skupine 

uporabnikov oziroma obiskovalcev? 

- Kako prireditve vplivajo na splošen ugled knjižnice? 

- Kolikšen delež prireditev v knjižnici predstavljajo lastni programi? 

- Kakšna strokovna znanja s področja organizacije prireditev so potrebna v splošni knjižnici? 
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Načrtovanje in vrednotenje prireditvene dejavnosti 

Izhodišča 

Prireditvena ponudba splošnih knjižnic v Sloveniji v splošnem kaže veliko število zelo različnih 

prireditev, ki variirajo tudi po kakovosti. Pregled ponudbe prireditev posameznih knjižnic se pogosto 

kaže kot zelo razvejan sistem ponudbe za različne skupine uporabnikov, ki pogosto niso strukturirane 

kot prepoznaven prireditveni program.  

Programi prireditev zajemajo tematsko in glede na formo zelo raznolike vsebine, kot so literarni večeri, 

predstavitve knjig, potopisna predavanja, predavanja, razstave,1 izobraževanja, ustvarjalne delavnice, 

nastopi glasbenih skupin, predvajanje filmov, gledališke predstave, ure pravljic, lutkovne predstave za 

otroke, spremljevalni program pri projektih itd. 

V splošnem je v knjižnicah opazen porast števila prireditev s področja t. i. »mejnih vsebin«, ki 

vključujejo ezoteriko, astrologijo ter različne prakse za duhovno in osebno rast, vsebin, ki se ukvarjajo 

s posameznikovim čustvovanjem, vero, alternativnimi metodami zdravljenja ipd. Pregled ponudbe v 

določenem časovnem obdobju lahko tako pogosto pokaže nepreglednost ponudbe (veliko število 

raznolikih prireditev), zelo različno prireditveno ponudbo knjižnic s primerljivo strukturo uporabnikov, 

pomanjkanje programskih osnov oz. jasnih, prepoznavnih kriterijev pri posameznih dejavnostih v 

okviru prireditev, razpršenost dejavnosti (vsebinska, kadrovska, organizacijska ipd.), pomanjkanje 

kakovostnih in prepoznavnih prireditev in tudi medijsko zanimivih prireditvenih vsebin. 

Ključna vprašanja, ki si jih moramo zastaviti pri oblikovanju programa prireditev v splošni knjižnici, so: 

- za kakšne vrste prireditev gre, 

- kateri ciljni skupini ali skupinam so prireditve namenjene, 

- koliko prireditev pripravljamo in  

- kako kakovostne prireditve pripravljamo. 

Ob tem je pomembno tudi vprašanje, kakšne kriterije kakovosti uporabljamo pri selekciji prireditev v 

splošni knjižnici. Kriteriji kakovosti za posamezno vrsto prireditev, ki jih lahko zasledujemo, so na 

primer:  

- reference avtorja, 

- kakovost, 

- izvirnost, 

- ustreznost teme glede na cilje programa, 

- prepoznavnost avtorja v javnosti, 

- pričakovani medijski odzivi in kritike ipd. 

Obenem se moramo zavedati, da je prireditvena dejavnost pomemben segment servisov in ponudbe 

sodobnih splošnih knjižnic in kot tak pogosto tudi zelo viden segment zunanje pojavnosti knjižnic. S 

premišljenim izborom vsebin, širitvijo, nadgradnjo ter predvsem dolgoročnim strateškim načrtovanjem 

in izvajanjem zastavljenih programov lahko oblikujemo kakovosten in prepoznaven program 

prireditvene ponudbe za različne ciljne skupine.  

                                                           
1 Število obiskovalcev razstav je posebej izpostavljeno tudi v vprašalniku za zbiranje statističnih podatkov o delu 

slovenskih knjižnic BibSiSt, čeprav je prav ta podatek zelo sporen in ga ISO 11620 pri izračunih obiskovalcev 
prireditev per capita izključuje. 
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Vrste prireditev 

Prireditve so v splošnem strukturirane po različnih kriterijih, predvsem po vsebini oz. tematiki 

(kulturne, izobraževalne), velikosti oz. pomenu prireditve (število obiskovalcev, pomen za lokalno ali 

širše okolje), ciljni skupini, ki so ji prireditve namenjene (odrasli, otroci, posebne ciljne skupine). 

Različne vrste prireditev, ki jih organiziramo v splošni knjižnici, so: literarne prireditve, strokovna in 

poljudna predavanja, potopisna predavanja, razstave, glasbene prireditve, filmske predstave, 

gledališke predstave, delavnice, natečaji itd. Poznamo redne prireditve (»events«) in posebne 

prireditve (»special events«). Vsebinsko delimo prireditve v sklope prireditev: 

- cikli dogodkov (poudarek na izčrpnosti posredovanja enovitega znanja o posameznem 

vsebinskem področju), 

- redni dogodki (knjižnica na podlagi analize okolja določi najbolj ugodne dneve za prireditve, 

uskladi jih s prireditvenimi zmogljivostmi – kader, razpoložljivost prostora; določi lahko tudi 

stalne dneve za posamezno vrsto prireditev), 

- sodelovanje pri prireditvenih dejavnostih, ki presegajo nivo posamezne knjižnice,2 

- posamični dogodki. 

Analiza stanja 

Preden si začrtamo smernice za oblikovanje programa prireditev v splošni knjižnici ovrednotimo 

obstoječe stanje in ga ocenimo oz. analiziramo. Program prireditev in dogodkov v knjižnici naj bi 

zajemal različen spekter prireditev za različne ciljne skupine – tako po starosti, po zahtevnosti, 

vsebinah. Vrednotenje zajema pregled stanja in kakovosti obstoječih prireditev ter analizo stanja 

obstoječe ponudbe, čemur sledijo predlogi možnih rešitev in oblikovanje strategije razvoja prireditev 

v prihodnje, priprava vsebinskih kriterijev za posamezna področja, načini promocije in obveščanja 

javnosti, preučitev možnosti oblikovanja specifičnih oblik ponudbe prireditev, pogojev za 

profesionalizacijo dejavnosti, oblik sodelovanja z drugimi inštitucijami itd. 

Analiza lahko odgovori na pomembna vprašanja, povezana s kakovostjo programov prireditev. Kakšne 

prireditvene kapacitete imamo na voljo, od prostorov za prireditve, tehnične opreme in kadrovske 

strukture do kanalov za obveščanje ter promocije itd.? 

Za celovitejši pregled stanja prireditev v knjižnici je pomemben tudi kontekst, lokalno in širše okolje, v 

katerem deluje knjižnica, torej tudi podatki o zunanjem okolju, ki lahko pomembno definira 

oblikovanje programa prireditev (prebivalstvo, demografski in statistični podatki, kulturna ponudba v 

okolju itd.). 

Poglavitni kriterij za oblikovanje vsebinskih sklopov prireditev v knjižnicah je skladnost s poslanstvom 

knjižnice in javni interes oz. knjižnične vloge. Vsebinski kriteriji upoštevajo: 

- kakovost vsebine, izvajalca, število izvedb, 

- umetniško vrednost vsebine, originalnost npr. knjižnega dela, 

- prepoznavnost izvajalca v javnosti (prejemniki nagrad ipd.), 

- relevantnost teme, 

- pričakovan obisk itd. 

                                                           
2 Splošne knjižnice so pogosto povabljene k sodelovanju pri določenih prireditvenih dejavnostih, ki jih ne 

organizirajo same, pač pa so del širšega projekta, najpogosteje na lokalnem nivoju (npr. v Ljubljani so bile v 
preteklih letih to Svetovna prestolnica knjige, Ljubljana – mesto literature, Zelena prestolnica Evrope, Emona 
2000, Bobri, Evropski teden mobilnosti itd., kjer so vsi javni zavodi, ki so del MOL, pripravili tematske prireditve, 
dogodke in druge vsebine). Na nacionalni ravni so npr. splošne knjižnice v preteklih letih v svojih prostorih 
pripravile del prireditev, izvedenih v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje, Kulturnega bazarja in 
Nacionalnega meseca skupnega branja. 
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Program prireditev lahko razdelimo v deleža lastnega programa, ki ga aktivno oblikuje knjižnica, in 

gostujoči program, s katerim se knjižnica le odziva na ponudbe vsebin iz okolja. Zelo pomemben je 

zlasti prvi, delež lastnega programa, ki ga z izborom vsebin, tematik, izvajalcev itd. aktivno oblikujemo. 

Strateško načrtovanje 

Prioritetna naloga organizatorja prireditvenega programa v knjižnicah je strateško načrtovanje, ki 

pomeni opredelitev osnovnih usmeritev za prireditve z upoštevanjem vloge knjižnice v lokalnem okolju 

in strokovnih okvirov ter koordinacija prireditev za različne ciljne skupine uporabnikov knjižnice. Šele 

ob splošnih usmeritvah oblikujemo tudi program na operativni ravni z načrtovanjem določenih 

dogodkov, ciklov dogodkov, prireditev ob določenih priložnostih ipd.  

Pri organizaciji programa prireditev v splošni knjižnici si moramo zastaviti več vprašanj in poiskati 

odgovore nanje. Ali na primer specifična prireditvena ponudba določenih knjižnic v mreži dejansko 

pomeni, da so tako zelo drugačne tudi značilnosti prebivalcev njenega lokalnega okolja? Ali morda 

ponudba prireditev ustvarja obiskovalce prav teh prireditev? Če velja slednje, to lahko pomeni, da 

določenim ciljnim skupinam ne ponujamo primernega programa, ki bi ga obiskovali pripadniki ciljne 

skupine, čeprav so sicer uporabniki določene knjižnice.  

Oblikovanje programa prireditev po začrtanih smernicah, ki vključujejo analizo stanja, zajema 

elemente snovanja, organiziranja, izvedbe in vrednotenja. Proces se začne z opredelitvijo namena in 

ciljev, opredelitvijo teme, analizo možnosti glede izvajalcev, ciljne publike, pregledom ponudbe, 

oblikovanjem programa prireditve in organizacijskim, finančnim in promocijskim načrtom in časovnico 

organizacije prireditve. Ključna vprašanja načrtovanja prireditev na obeh oz. vseh ravneh so: zakaj, 

kako, kdo, kje, kdaj itd. pripravljamo program prireditev in oz. ali posamezne prireditve.  

Načrtovanje prireditev 

Pri načrtovanju prireditev opredelimo najprej namen in cilje, ki jih zasledujemo z organizacijo 

prireditve, nato pa poiščemo vsebine in načine, kako uresničiti zastavljene cilje. Nato sledi faza 

raziskovanja, pridobivanje splošnih in konkretnih informacij, preverjanje možnosti iz lastnih in tujih 

virov in oblikovanje izhodišč za organizacijo prireditve.  

Na osnovi ocene obstoječega stanja prireditev lahko sprejemamo nadaljnje korake pri vzpostavitvi 

kakovostnega načrtovanja na strateški in operativni ravni:  

- strateško načrtovanje, 

- letno načrtovanje, 

- mesečno ali/in tedensko načrtovanje.  

Pri izvajanju prireditvenega programa sledimo smernicam prireditev, usklajujemo program za vse 

knjižnice v mreži, koordiniramo terminske in vsebinske načrte, pripravimo protokol izvedbe prireditev, 

poenotimo delovanje v knjižnicah v mreži.  

Ključna vprašanja, ki nam pomagajo pri načrtovanju prireditev: 

Katere cilje zasledujemo z organizacijo programa prireditev oz. posamezne prireditve v splošni 

knjižnici? Kaj vse je potrebno načrtovati v okviru prireditvenega programa splošne knjižnice, zakaj in 

kako? Za katere ciljne skupine pripravljamo program oz. posamezno prireditev? In nenazadnje: s 

kakšnimi strokovnimi znanji na področju prireditev razpolagamo zaposleni v splošni knjižnici? 
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Organizacija  

Organizacija prireditve zajema protokole izbora vsebin, komunikacije z izvajalci, protokol izvedbe 

prireditve, finančna sredstva, promocijo. Organizator prireditve mora imeti širok spekter znanj, od 

znanj z zakonodajnega področja, organizacije, promocije do komunikacijskih veščin in etične 

komponente, ter širok nabor konkretnih vsebinskih znanj, odvisno od vrste prireditve, velikosti 

prireditve ter vsebinskega področja, ki ga prireditev pokriva. 

Ključna vprašanja, ki nam pomagajo pri organizaciji programa prireditev v knjižnici: 

Kakšna sredstva imamo na voljo, kakšni so prireditveni prostori, oprema, kadrovska struktura? Kakšna 

je ustrezna struktura programa: enkratne prireditve, cikli prireditev, večji in prepoznavnejši dogodki? 

Izvedba  

Izdelamo protokol izvedbe, ki zajema poenoteno izvajanje prireditev ne glede na lokacijo in termin 

izvedbe, denimo obveščanje o dogodku, priprava prostora, uvodni pozdrav in predstavitev izvajalcev 

na prireditvi, ocena izvedbe itd., ki jih lahko razvrstimo v: aktivnosti pred in po prireditvi ter aktivnosti 

na prireditvi. 

Ključna vprašanja, ki nam pomagajo pri izvedbi programa prireditev v knjižnici: 

Kakšna je vsebina programa/prireditve, kdo so izvajalci, kdo organizira prireditev? Kakšne scenarije 

smo si zastavili pri organizaciji programa/prireditve in kako smo ga oziroma jo izvedli? Kako bomo 

vrednotili izvedbo prireditev, če? 

Finance  

Določimo višino sredstev, ki so na voljo za izvajanje programa prireditev in posamezne prireditve, 

poenotimo zneske honorarjev za posamezne kategorije prireditev, izdelamo protokol izplačil 

honorarjev itd.  

Ključna vprašanja, ki nam pomagajo pri finančnem načrtovanju programa prireditev v knjižnici: 

Kakšen delež javnih sredstev namenjamo za prireditveni program v splošni knjižnici? Kakšno je 

razmerje med sredstvi za program prireditev v knjižnici ter kakšni so učinki in doseženi cilji? Kakšen je 

vpliv brezplačnosti na kakovost prireditev v splošni knjižnici?  

Promocija 

Izdelamo protokol obveščanja in promocije prireditev za tiskane objave (npr. mesečne, četrtletne, 

priložnostne ipd.), objave na spletu ter profilih družbenih omrežij, obveščanje članov oz. uporabnikov, 

plakati, letaki, javne objave ipd. 

Ključna vprašanja, ki nam pomagajo pri promociji prireditev v knjižnici: 

Kako promoviramo program prireditev in kako posamezne prireditve v knjižnici? Kakšne kanale 

obveščanja uporabljamo, ali so ti ustrezni? Zakaj je promocija prireditev pomembna tudi v povezavi z 

pozicioniranjem, ugledom in percepcijo inštitucije v javnosti? 
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Vrednotenje 

Pri vrednotenju prireditev v knjižnici nas najprej zanima, kakšno je aktualno stanje na področju 

strukture prireditev v knjižnici. Zanima nas naslednje:  

- katere so ciljne skupine obiskovalcev (odrasli, otroci, mladi, ranljive skupine, starejši, družine 

ipd.); 

- število obiskovalcev in struktura obiskovalcev (starost, izobrazba, spol ipd.); 

- kakšne so prireditvene vsebine (tema, izvajalci, forma prireditve ipd.); 

- kako kakovostno je izvedena prireditev (ocena kakovosti izvedbe); 

- porabljena finančna sredstva (honorarji); 

- katere cilje zasledujemo s posameznim sklopom prireditev (poslanstvo knjižnice, bralna 

kultura, sodelovanje z lokalnim okoljem ipd.); 

- promocijski vidik (kako smo oz. ali smo ustrezno promovirali prireditve) itd. 

Za preverjanje uspešnosti prireditev določimo kvantitativne in kvalitativne kazalnike. Analiza prireditev 

lahko zajema kvantitativne in kvalitativne statistične in vsebinske podatke: vsebina prireditve, izvajalci, 

lokacija prireditve, finančni stroški, število obiskovalcev. Ocena izvedbe prireditve: ocena izvajalca oz. 

izvajalcev prireditve (predavatelja/povezovalca/izvajalca izobraževalne delavnice); ocena 

zadovoljstva/nezadovoljstva obiskovalcev; število obiskovalcev; ali je prireditev sledila načrtovanim 

vsebinskim ciljem; opaženost v širši javnosti, medijski odzivi.  
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3 PRIPRAVA NA VREDNOTENJE PRIREDITVENE DEJAVNOSTI 

3.1 ZBIRANJE PODATKOV  

Zaradi dodatnega dela, ki ga vsako vrednotenje prinese, bo knjižnica težko ves čas natančno spremljala 

vse navedene vidike svoje prireditvene dejavnosti. Priporočljivo pa je, da se podrobnejša analiza in 

zbiranje odzivov s pomočjo anket ali intervjujev opravi vsakih nekaj let, saj se okolje knjižnice, prioritete 

knjižnice in tudi njeni uporabniki ves čas spreminjajo.  

Da se lahko izvedejo tovrstne analize, je potrebno zbrati tudi prave podatke. Nekatere od njih lahko 

knjižničarji pripravijo že med načrtovanjem in izvedbo prireditev, medtem ko morajo druge zbirati z 

občasnim spraševanjem obiskovalcev/neobiskovalcev prireditev s pomočjo anket, intervjujev ali celo 

fokusnih skupin. V nadaljevanju je podan nabor podatkov, ki jih lahko beležijo knjižničarji sami za 

pripravo kasnejših analiz. 

ZA VSAKO PRIREDITEV 

Za podatke, ki se zbirajo ob pripravi in izvedbi vsake prireditve, lahko knjižnica oblikuje enotne obrazce 

ali preglednice (denimo v MS Excel), v katere zaposleni sproti vpisujejo praviloma normirane podatke. 

Podatke po izvedbi prireditve naj beleži tisti zaposleni, ki je bil prisoten na sami prireditvi in je tako 

lahko spremljal in opazoval potek prireditve. Dobro je ob tem zapisati tudi morebitne komentarje, ki 

jih udeleženci povedo knjižničarju ali izvajalcu, saj se sicer te informacije pogosto pozabijo oziroma 

izgubijo. S sprotnim zbiranjem vseh potrebnih podatkov bo knjižnica ne le pridobila osnovne podatke 

za letna poročila, ampak tudi omogočila občasne natančnejše analize (npr. čas, potreben za pripravo 

prireditev; primerjava načina promocije in števila obiskovalcev ipd.). 

 

Ob pripravi prireditve:  

- vrsta prireditve 

- tematike prireditve 

- cilji prireditve 

- ciljno občinstvo  

- zasnova prireditve (notranja/v sodelovanju/zunanja) 

- vključena profitna dejavnost (da/ne) 

- optimalno število obiskovalcev (glede na vrsto prireditve, prostor) 

- načini promocije 

- lokacija 

- mesec izvedbe 

- dan v tednu 

- ura izvedbe 

- stroški (honorar, materiali, promocija, prostor, drugo) 

- čas, potreben za pripravo/promocijo prireditve 

- osebe, vključene v pripravo/promocijo prireditve 

 

Ob tem seznamu posebej poudarjamo pomen kontroliranja/normiranja zapisa vrednosti, kjer je 

to le mogoče, saj bo tovrsten pristop pripomogel k natančnejšim analizam izvedenih prireditev. 

Takšen primer je, na primer, tematika prireditve, kjer je smiselno, da si knjižnica vnaprej oblikuje 

podrobnejši seznam gesel, ki jih zaposleni uporabijo pri opisu posamezne vrste prireditve (npr. za 

strokovna predavanja opredelimo teme, kot so: zdravje, vrtnarjenje, znanost, tehnika, alternativna 

medicina, glasba, filozofija itd.). Prav tako je smiselno, da knjižnica premisli o oblikovanju več ciljnih 

skupin znotraj skupine odrasli in otroci/mladi. 
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Po izvedbi prireditve – opazovanje s strani zaposlenih:  

- čas trajanja prireditve 

- število obiskovalcev 

- okvirna struktura obiskovalcev 

- ali je bila dosežena specifična ciljna skupina (npr. mladi odrasli, brezposelni, mladi starši) 

- ocena nastopa voditelja/gostov 

- ocena kvalitete vsebine 

- morebitne težave 

- komentar zaposlenega  

- morebitni komentarji obiskovalcev o prireditvi 

Za hitrejše in tudi bolj poenoteno ocenjevanje nastopa, kvalitete ipd. lahko knjižnica vnaprej pripravi 

lestvice, iz katerih zaposleni izbere najprimernejšo oceno (npr. številčne ocene 1–5 ali kategorije, kot 

so npr. pomanjkljivo/ustrezno/nadpovprečno ipd.), morebitne obrazložitve pa doda v komentarje. 

OBČASNO 

Za podatke, ki zahtevajo od zaposlenih bolj poglobljeno opazovanje ali pa jih lahko pridobimo le od 

obiskovalcev, naj knjižnica zbira podatke občasno za izbrano časovno obdobje (primeri takšnih 

podatkov so zbrani v nadaljevanju). Poleg podatkov za poglobljeno analizo kakovosti in izvedbe 

prireditev pa je smiselno, da knjižnica občasno zbira tudi podatke o značilnostih obiskovalcev 

prireditev, njihovih željah ter mnenju o ponudbi prireditev. Pri tem hkrati dobi tudi informacijo o tem, 

katerih skupin prireditev ne obiskujejo. Vprašanja o prireditvah lahko knjižnica vključi tudi v svoje 

splošne ankete in s tem pridobi boljši vpogled v seznanjenost uporabnikov s prireditveno dejavnostjo 

knjižnice, njihovo mnenje o ponujenem naboru prireditev ter morebitne razloge za neudeležbo na 

prireditvah. 

 

Po izvedbi prireditve – opazovanje/samoevalvacija s strani zaposlenih:  

- ustreznost poteka prireditve 

- primernost časa/prostora/lokacije prireditve 

- ali je vsebina/izvedba ustrezala pričakovanjem knjižnice 

- ali so bili doseženi cilji, na podlagi katerih je bila prireditev izbrana 

- ustreznost predstavitve prireditve v promocijskem gradivu 

- privlačnost opisa prireditve in promocijskega gradiva 

 

Po izvedbi prireditve – ocena ali mnenje obiskovalcev:  

- o kvaliteti vsebine 

- o izvedbi prireditve 

- o izkušnji na prireditvi 

- o primernosti voditelja/gostov 

- o zadovoljstvu s prireditvijo 

- o vrednosti/uporabnosti prireditve  

- o ustreznosti promocijskega gradiva/uporabljenih promocijskih kanalov 

- o tem, kaj jih je pritegnilo na prireditev 

- o identificiranju vpliva knjižnice na posameznika/lokalno skupnost 
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3.2 ELEMENTI VREDNOTENJA  
Vrednotimo lahko posamezno prireditev ali obsežnejši sklop prireditev, naj bo to ponudba prireditev 

enega meseca, ponudba prireditev v enem letu, prireditve v izbrani enoti ali prireditve znotraj določene 

serije oziroma sklopa. Tako pri analizi posamezne prireditve kot sklopa prireditev lahko ocenjujemo 

izvedbo, promocijo in stroške ter tudi obiskovalce in dosežene cilje prireditve. V nadaljevanju poglavja 

so zapisana vprašanja, ki si jih lahko zastavimo kot izhodišča za analize. Knjižnica si, glede na svojo 

velikost ter namen in želen obseg evalvacije, izbere poljuben nabor vprašanj, ki narekujejo kasnejše 

zbiranje in analizo kontroliranih/normiranih podatkov. 

 

Posamezna prireditev 

IZVEDBA PRIREDITVE 

Kakšna je bila kakovost predstavljene vsebine?   

Kakšen je bil nastop voditelja/gostov?  

Kakšna je bila komunikacija voditelja/gostov z občinstvom?  

Kakšno je bilo vzdušje na prireditvi?  

Kakšna je bila celovita izkušnja obiskovalcev prireditve?   

Ali je bil čas/prostor za izvedbo prireditve primerno izbran?  

Ali so bile pri izvedbi prireditve prisotne kakšne težave? (npr. tehnične, težave z obiskovalci 
ali izvajalci prireditve …) 

 

Ali je bil potek prireditve ustrezen? (npr. dovolj časa za vprašanja, ustrezna dolžina 
prireditve, prireditev začne in zaključi knjižničar …) 

 

  

PROMOCIJA PRIREDITVE 

Ali je prireditev v promocijskem gradivu ustrezno predstavljena?  
(npr. informativen naslov, jasen opis vrste in vsebine prireditve, katere osebe sodelujejo pri 
predstavitvi/pogovoru, kakšne so njihove reference, v sodelovanju s katero 
organizacijo/društvom je prireditev organizirana, ali je prireditev tudi promocijske narave …) 

 

Ali je opis prireditve v promocijskem gradivu privlačen?   

Preko katerih kanalov je bila prireditev promovirana? (npr. letaki, spletna stran, Facebook …)  

Kateri način promocije je privabil največ obiskovalcev in kateri največ predstavnikov ciljne 
skupine?  

 

 

STROŠKI PRIREDITVE  

Koliko časa knjižničnega osebja je bilo vloženega v pripravo prireditve?  

Koliko zaposlenih je bilo vključenih v izvedbo prireditve in v kakšnem obsegu?  

Kakšni so bili drugi stroški, povezani s prireditvijo (npr. honorar, materiali, promocija 
…)? 
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OBISKOVALCI PRIREDITVE 

Koliko obiskovalcev se je udeležilo prireditve? 
Kakšen delež optimalnega števila obiskovalcev (glede na vrsto prireditve/prostorske 
zmožnosti) je bil dosežen?  

 

Kakšna je bila demografska struktura udeležencev prireditve?   

Kakšne so bile druge značilnosti obiskovalcev? (člani ali nečlani knjižnice, redni 
obiskovalci ali novinci, živijo v bližini knjižnice ali dlje …) 

 

Kaj je pritegnilo obiskovalce, oziroma zakaj so se odločili za obisk prireditve?  

 

IZBOR PRIREDITVE IN DOSEŽENI CILJI 

Kakšna je bila vrednost/uporabnost prireditve za udeležence?  

Kakšno je bilo zadovoljstvo udeležencev s prireditvijo?   

Ali je prireditev dosegla izbrano ciljno občinstvo?  

Ali je prireditev dosegla namen/cilj, na podlagi katerega je bila uvrščena v program?  

Ali je vsebina/izvedba prireditve ustrezala pričakovanjem knjižnice?3   

  

Sklop prireditev 

Evalvacijo sklopa prireditev pripravimo na podlagi podatkov za posamezno prireditev. Sklop prireditev 

lahko nato pogledamo samostojno, lahko pa med seboj primerjamo rezultate različnih sklopov, vrst 

prireditev ali enot.  

IZVEDBA PRIREDITEV 

Kakšna je ocena kvalitete predstavljenih vsebin?  

Kakšna je ocena voditeljev in gostov prireditev?  

Kakšna je izkušnja obiskovalcev prireditve?   

Kakšne težave se pojavljajo pri izvedbi prireditev in kateri vidiki izvedbe prireditev dobro 
delujejo?  

 

Kako uravnoteženo so prireditve v sklopu razporejene glede na:  

- čas (ura/dan/mesec) izvedbe, 
- lokacijo izvedbe? 

 

 

PROMOCIJA PRIREDITEV 

Kako celovite so predstavljene informacije o prireditvah?  

Kako privlačno so predstavljene prireditve v promocijskih gradivih/objavah?  

Kateri kanali so bili uporabljeni za promocijo prireditev in v kolikšni meri?  

Kolikšen delež obiskovalcev pritegnejo posamezni načini promocije prireditev? Katere 
ciljne skupine pritegnejo? 

 

Kakšne načine obveščanja o prireditvah si želijo različne ciljne skupine?  

                                                           
3 Če se knjižnica drži smernic in strategije, mora vsebina ustrezati njenim pričakovanjem, za izvedbo pa to ni 

rečeno. 
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STROŠKI PRIREDITEV 

Koliko časa je v povprečju vloženega v organizacijo in izvedbo prireditve?  

Koliko oseb in v kakšnem obsegu skrbi za organizacijo in izvedbo prireditev?   

Kateri stroški nastanejo pri izvedbi različnih prireditev in v kakšni višini?   

 

OBISKOVALCI PRIREDITEV 

Kakšno število obiskovalcev se je udeležilo prireditev? 

Kakšen delež optimalnih kapacitet prireditev je bil zaseden?  
(na določeni lokaciji, določene vrste prireditev …) 

 

Kakšna je demografska struktura obiskovalcev?  
(na različnih vrstah prireditev, v različnih enotah …) 

 

Kakšne so značilnosti obiskovalcev prireditev?  
(člani/nečlani, redni obiskovalci/novinci, živijo v bližini knjižnice ali dlje …) 

 

Katerih skupin obiskovalcev obstoječe prireditve ne pritegnejo?  

Kakšni so razlogi za obiskovanje/neobiskovanje prireditev?   

 

NABOR in IZBOR PRIREDITEV  

Kakšen delež prireditev: 

- Je zasnovan in izveden s strani zaposlenih v knjižnici? 
- Je nastal v sodelovanju z drugimi deležniki (organizacije, društva …) v lokalni 

skupnosti?  
- Je bil med prireditve uvrščen na podlagi zunanjih ponudb, kjer 

posamezniki/skupine hkrati »tržijo« svojo dejavnost ali produkt? 

 

Kakšna je raznolikost vsebin, vključenih v program?   

Kakšna je raznolikost vrst prireditev?  

Kako ustrezen je nabor prireditev glede na: 

- poslanstvo knjižnice,  

- potrebe okolja,  

- potrebe različnih skupin uporabnikov/potencialnih uporabnikov?  

 

Kakšna je bila vrednost/uporabnost prireditev za udeležence?  

Kakšno je bilo zadovoljstvo udeležencev s prireditvami?   

 

DOSEŽENI CILJI 

V kolikšni meri so bili doseženi cilji/nameni, na podlagi katerih so bile prireditve 
uvrščene v program?  
(primeri ciljev: pritegnitev neuporabnikov knjižnice, izposoja določenega gradiva, 
povezovanje s skupnostjo, vseživljenjsko učenje ipd.) 

 

V kolikšni meri so vsebina in izvedba prireditev ustrezali pričakovanjem knjižnice?  
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4 IZVEDBA VREDNOTENJA: IZBRANE METODE IN PRIMERI ORODIJ 

4.1 ANALIZA OBSTOJEČIH PODATKOV  

ZAKAJ? Vsaka knjižnica lahko z analizo obstoječega programa prireditev in osnovnih podatkov, ki jih za 
potrebe statistike zbira o številu obiskovalcev, naredi prve analize svoje ponudbe in s tem pridobi boljši 
vpogled v svojo obstoječo ponudbo prireditev. Takšne analize so še posebej pomembne v večjih 
knjižnicah, kjer prireditve potekajo na različnih lokacijah in jih morda organizirajo tudi različni 
knjižničarji, saj hitro pride do neenakomerne razporejenosti prireditev in vsebin. Kljub vsemu pa tudi v 
manjših knjižnicah tovrstne analize predstavljajo osnovo za nadaljnje delo in samoevalvacijo.  

KAKO? Možnosti analiz so seveda v veliki meri povezane s številom podatkov, ki jih knjižnica zbira o 

svojih prireditvah. Zato je smiseln premislek o tem, kakšne analize bi želeli pripravljati, ter glede na to 

pripraviti obrazce oziroma tabele, ki jih zaposleni izpolnijo že ob organizaciji in izvedbi vsake 

prireditve. Predlogi nabora podatkov za tovrstne analize so podani v poglavju Zbiranje podatkov za 

vrednotenje prireditev. 

KAJ? Osnovne analize dajejo predvsem kvantitativne podatke o dogajanju na področju prireditev v 

knjižnici. Pridobljene številke lahko pomagajo knjižnici oceniti stanje prireditvene dejavnosti v 

primerjavi s preteklimi leti ter identificirati morebitna nesorazmerja, ki bi jih veljalo odpraviti (npr. 

majhen delež prireditev za določeno ciljno skupino, velik delež prireditev na tematiko alternativne 

medicine v primerjavi z ostalimi tematikami). Analize, ki jih lahko opravimo za posamezen mesec ali 

celo leto ter za posamezno enoto ali za več enot hkrati, so, na primer: 

- Kakšna je bila obiskanost prireditev? Kakšen delež kapacitet je bil zaseden? 

- Koliko prireditev je bilo izvedenih glede na vrsto in tematiko? 

- Koliko prireditev je bilo izvedenih za posamezno ciljno skupino? 

- Koliko prireditev je pokrivalo posamezno ciljno usmeritev?  

- Kolikšen delež prireditev je bil zasnovan s strani zaposlenih in kolikšen delež je prišel od 

zunanjih ponudnikov?  

- Kako so prireditve razporejene glede na mesec ali glede na dan in uro v tednu?  

- Kakšna je višina stroškov, povezanih s prireditvami?  

- Kako se primerja povprečno število obiskovalcev glede na tip prireditve/enoto?  

- Kakšno je povprečno število obiskovalcev glede na dan v tednu/mesec? 

- Kakšna je okvirna demografska struktura na posameznih vrstah/tematikah prireditev? 

Prav tako se lahko knjižnica loti kvalitativnih analiz, kjer ocenjuje vidike, kot so:  

- ustreznost nabora oz. izbora prireditev glede na poslanstvo knjižnice in potrebe skupnosti, 

- kvaliteta izvedenih prireditev,  

- morebitne težave, ki se pojavljajo na prireditvah,  

- aktivnosti na področju promocije, ustreznost promocijskih gradiv in pristopov k razširjanju 

informacij o prireditvah, 

- ustreznost opisov prireditev, 

- ustreznost izvedbe prireditev (čas, lokacija, potek prireditve).  

Na vsa ta vprašanja lahko knjižnica odgovori sama skozi proces samoevalvacije in z ustreznim zbiranjem 

podatkov že med samimi prireditvami.  
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Primer analize prireditev MKL 

V okviru vrednotenja prireditev MKL je bila analiza obstoječih podatkov o prireditveni dejavnosti prvi 

korak. Ob tem se je pokazalo, da so možnosti analize na podlagi podatkov, ki jih je knjižnica zbirala o 

izvedenih prireditvah (vrsta prireditve, enota prireditve, določene vrste v posamezni enoti, število 

obiskovalcev, ciljna skupina prireditve, zunanji/notranji izvajalci), relativno omejene. Za boljši vpogled 

v dejavnost smo zato analizirali napovednike prireditev in dopolnili zbrane podatke z informacijami, 

kot so npr. dan prireditve, čas prireditve, območje Ljubljane, tematika. Za ilustracijo navajamo nekaj 

rezultatov analiz, ki so, denimo, pokazali:  

- pogosto prekrivanje dogodkov v mreži MKL (isti tip dogodka ob isti uri na različnih lokacijah, 

isti izvajalci v eni ali več enotah skoraj vsak mesec); 

- da potopisna predavanja privabijo v povprečju največje število obiskovalcev na prireditev, 

najmanj (kar 3x manj) pa literarne prireditve;  

- da imajo enote z več dogodki tudi večjo obiskanost teh dogodkov; 

- neenakomerno razporejenost vrst prireditev znotraj mreže (npr. večja koncentracija 

potopisnih predavanj, literarnih prireditev ali predavanj s področja alternativne medicine v 

nekaterih enotah ali območjih Ljubljane) kot tudi znotraj posamezne enote (npr. v nekaterih 

enotah prevladujejo ustvarjalne delavnice, v drugih potopisna predavanja – kar samo po sebi 

ni narobe, če je takšna razporeditev zasnovana z namenom in ne na osnovi osebnih preferenc 

organizatorja prireditev);  

- da je organiziranih veliko ustvarjalnih delavnic, ki (zaradi omejitev števila udeležencev) 

prinesejo majhen delež k vsoti vseh obiskovalcev prireditev. 

Analiza podatkov in napovednikov je hkrati pokazala tudi na nekaj drugih pomanjkljivosti, kot je 

denimo nekonsistentnost pri vnosu podatkov o tematiki in ciljni skupini, preširoko zastavljene ciljne 

skupine, občasno nejasni naslovi in opisi prireditev ter vprašljivost izbire določenih prireditev, kar pa 

že predstavlja bolj kvalitativni vidik samoevalvacije. Z dodatnim naborom podatkov, zbranih po 

prireditvi, bi lahko opravili še več poglobljenih samoevalvacij prireditev.  

Ob premislekih o evalvaciji nabora prireditev znotraj posamezne enote ali območja se je pokazala tudi 

potreba po analizi podatkov okolja: kakšna je demografska slika posameznega območja in drugi 

dejavniki, ki bi morali biti upoštevani pri izboru vrste prireditev in ciljnih skupin. 

4.2 OPAZOVANJE 

ZAKAJ? Z enostavnim opazovanjem in pisnim poročilom knjižničarja, ki je prisoten na prireditvi, 

pridobimo osnovne povratne informacije o vsaki prireditvi, ki pomagajo knjižnici narediti prvo oceno 

uspešnosti in ustreznosti prireditev. Prav tako s sprotnim beleženjem morebitnih vtisov obiskovalcev 

ter z lastnimi opažanji zaposlenih poskrbimo za zbiranje podatkov, ki knjižničarju prireditveniku (le-ta 

ne more biti prisoten na vseh prireditvah) pomagajo pri oceni in nadaljnji izbiri prireditev, identifikaciji 

dobrih elementov prireditev in zbiranju idej za morebitne izboljšave pri izvedbi. Tovrstna poročila tudi 

poskrbijo, da se opažanja in vtisi knjižničarjev ne izgubijo.  

Čeprav so nekateri od tako zbranih podatkov do določene mere subjektivni (npr. ocenjena starost 

udeležencev, ocena vzdušja, izvajalca ipd.), pa kljub vsemu lahko pokažejo okvirno sliko prireditve brez 

izvajanja ankete med udeleženci.  

KAKO? Opazovanje na samih prireditvah lahko knjižničar izvaja sistematično ali nesistematično – pri 

sistematičnem opazovanju ga bo vodil načrt, kaj naj opazuje in beleži, medtem ko bo pri 

nesistematičnem prosto beležil svoja opažanja. Čeprav ima nesistematično opazovanje svoje prednosti 

(ne omejuje pri tem, kaj se opazuje oziroma kaj je zanimivo), pa je sistematično opazovanje za 
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prireditveno dejavnost bolj uporabno, saj vnaprej pripravljeni obrazci omogočajo lažje, hitrejše in bolj 

poenoteno zbiranje podatkov, olajšajo obdelavo podatkov in primerjavo rezultatov.  

KAJ? Opazovanje izberemo predvsem za zbiranje podatkov o izvedbi prireditve.  

Tipično lahko v obrazec za opazovanje posamezne prireditve vključimo: 

- število udeležencev, 

- trajanje prireditve, 

- strukturo obiskovalcev,  

- morebitne težave na prireditvi, 

- oceno s strani prisotnega knjižničarja ter 

- morebitne komentarje obiskovalcev ali knjižničarja samega.  

Po potrebi se lahko naredijo tudi bolj poglobljena opazovanja, kjer se spremlja tudi vidike, kot so:  

- ustreznost prireditve z vidika sledenja načrtovanim vsebinskim ciljem,  

- potek prireditve,  

- prisotnost in odziv ciljne populacije, v primeru da je prireditev načrtovana za posebno skupino 

(npr. maturanti, starostniki, migranti …),  

- ali se obiskovalci prireditve udeležujejo sami ali v družbi,  

- interakcija med obiskovalci na in po prireditvi/dogodku (če je namen prireditve tudi 

povezovanje skupnosti),  

- vedenje obiskovalcev (npr. zamujanje, odhajanje s prireditve …).  

ANALIZA 
Zbrane podatke za vsako prireditev lahko povežemo s podatki, ki so bili pripravljeni ob načrtovanju 

prireditve (zato je smiselno za vsako prireditev imeti unikatno identifikacijsko številko), saj bo to 

omogočilo tudi primerjavo izvedbe z načrtom, hkrati pa ne bo potrebno podvajanje podatkov o sami 

prireditvi (npr. vrsta prireditve, lokacija prireditve ipd.).  

Analiza podatkov tovrstnega sistematičnega opazovanja poteka podobno kot pri običajnih anketah z 

zaprtimi in odprtimi vprašanji.  
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Primer obrazca za opazovanje 

Primer obrazca za beleženje podatkov o izvedbi prireditve 

 

Primer vidikov za podrobnejše opazovanje prireditve  

  

ID PRIREDITVE:       DATUM: 

ZAPOSLENI:  

Število obiskovalcev: ____  

otroci ___     mladi ___      srednja generacija ___    starejši ___ 

ženske ___   moški ___ 

 

Trajanje prireditve: ____ min 

Tehnične težave:  ne             da:  ___________________________________ 

Druge težave:                  ne             da: ____________________________________ 

Prisotnost (samo)promocije      ne        delno       da      

Ocena prireditve:  

         vsebina            slabo        povprečno        dobro       odlično 

         izvajalec   slabo        povprečno        dobro       odlično 

         vzdušje   slabo        povprečno        dobro       odlično 

 

Komentarji/odziv obiskovalcev:   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Opažanja zaposlenega:             

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Obiskovalci:    prišli sami ______________              prišli v družbi ____________ 

Druženje po prireditvi:  ne            malo            veliko 

Zamudniki:  ________________   Predčasni odhodi: ________________ 

 

Potek prireditve:    

Predstavitev prireditve  

Predstavitev  

Vprašanja  
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4.3 INTERVJU 

ZAKAJ? Knjižnice se intervjujev uporabnikov ali obiskovalcev poslužujejo redkeje, saj gre za metodo, ki 

od izvajalca raziskave zahteva več časa, tako za izvedbo kot tudi za analizo rezultatov, poleg tega pa ni 

vedno jasno, kakšen bo končni rezultat ali kako pridobljene vpoglede predstaviti. Prednost in razlog za 

izvedbo intervjujev pa je vsekakor dejstvo, da nam ta kvalitativna metoda omogoča pridobitev 

globljega vpogleda in razumevanja ciljnih skupin, ki ga ankete ne morejo ponuditi. Rezultatov 

intervjujev ne moremo posploševati, bomo pa z njimi pridobili anekdote ter identificirali pomembne 

vidike tega, kar nas zanima. Intervjuji so izredno uporabni tudi kot prvi korak pred oblikovanjem 

anketnih vprašalnikov, saj nam omogočijo oblikovanje boljših vprašanj in nabora možnih odgovorov, 

izkoristimo pa jih lahko tudi kot osnovo pri oblikovanju person (glej poglavje PERSONE). 

KAJ? Z intervjuji poskušamo pridobiti čim bolj celostno sliko o prireditvah knjižnice in njenih 

obiskovalcih oziroma neobiskovalcih. Od ciljne skupine in namena intervjuja so odvisna tudi vprašanja, 

ki jih postavimo, priporočljivo je, da so oblikovana tako, da intervjuvanci nanje ne morejo odgovoriti z 

eno ali dvema besedama, ampak jih spodbudijo k širši razlagi.  

 

V pogovorih z obiskovalci prireditev skušamo pridobiti vpogled v: 

- motivacijo za obisk prireditev, 

- kaj jim prireditve pomenijo, kakšen vpliv imajo na njihovo življenje, 

- pričakovanja, zahteve in želje v povezavi s prireditvami, 

- značilnosti glede obiskovanja prireditev, 

- prednosti in slabosti, ki jih zaznajo pri prireditvah, 

- mnenje o kvaliteti, uporabnosti, izvedbi prireditve. 

V pogovorih z uporabniki, ki prireditev ne obiskujejo, pa skušamo čim več izvedeti o: 

- značilnostih neobiskovalcev, 

- razlogih za neobiskovanje, 

- tem, kaj bi jih pritegnilo k obisku.  

KAKO? Čeprav obstaja več tipov intervjujev, je za vrednotenje prireditev verjetno najbolj primeren 

polstrukturiran intervju, kjer imamo jasen cilj in opredeljene teme pogovora z intervjuvancem. 

Vnaprej si pripravimo osnovna vprašanja in ideje za podvprašanja pri različnih scenarijih (npr. če nekdo 

redko obiskuje prireditve, če nekdo pogosto obiskuje prireditve …), pri izvedbi posameznega intervjuja 

po potrebi dodajamo nova podvprašanja ali kakšno vprašanje tudi izpustimo, če smo na to temo že 

prejeli odgovor. Večinoma uporabljamo odprta vprašanja, pri čemer ni nujno, da so vprašanja vedno 

postavljena na popolnoma enak način in v enakem zaporedju.  

Pri intervjuvanju se poskušamo čim bolj prilagoditi naravnemu toku pogovora, saj je tako izkušnja bolj 

prijetna in sproščena za intervjuvanca, kar posledično pomeni tudi bolj bogate in daljše odgovore. Da 

lahko tako vodimo intervju in hkrati z vsakim intervjuvancem obdelamo vse predvidene teme oziroma 

vprašanja, je dobro, da vprašanja pred samo izvedbo tudi memoriramo (in imamo seznam vprašanj le 

za končno preverjanje, da nismo česa pozabili) in naredimo pilotni intervju. Z izvedbo in poslušanjem 

pilotnega intervjuja ali intervjujev lahko identificiramo morebitne težave pri izbranih vprašanjih (npr. 

niso dovolj jasna, niso nevtralna, so preveč kompleksna) kot tudi pri naši izvedbi intervjuja. Ena izmed 

pogostih napak pri intervjujih je, da intervjuvancu ne pustimo časa, da sam do konca oblikuje in pove 

misel, ne da bi mu poskušali pomagati s podvprašanji ali dokončanjem njegove misli. 

Kakovost oziroma izkupiček intervjujev bo v veliki meri odvisen od spretnosti osebe, ki intervjuje 

izvaja. Smiselno je tudi, da intervjuje izvaja nekdo, ki ga intervjuvanci ne poznajo (npr. prihaja iz druge 

enote, je študent/študentka, ne dela z uporabniki) ter ni neposredno vključen v samo izvajanje 
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prireditev, saj se na takšen način lahko zagotovi tudi večjo mero nevtralnosti, tako pri spraševalcu kot 

pri intervjuvancu.  

Pred začetkom je potrebno potencialnemu intervjuvancu predstaviti vse pomembne vidike raziskave: 

kdo jo izvaja, zakaj, kaj bomo storili z odgovori, kako bo zagotovljena zaupnost pogovora, poudarimo 

tudi, da lahko kadarkoli ustavijo intervju. Namesto sprotnega zapisovanja odgovorov je priporočljivo 

uporabiti snemanje pogovora (npr. z mobilnim telefonom), če intervjuvanec v to privoli. Ob tem 

moramo zagotoviti, da bo posnetek uporabljen le za namen raziskave in bo uničen po transkripciji 

pogovora. Ob zaključku se intervjuvancu iskreno zahvalimo za čas in pomoč, prav tako se potrudimo, 

da smo skozi celoten intervju spoštljivi, izkažemo iskreno zanimanje za intervjuvanca in mu damo 

vedeti, da ni pravilnih in napačnih odgovorov. Na takšen način bo intervjuvanec odšel z dobrimi 

občutki, kar je zelo pomembno. 

Tako kot pri anketi je tudi pri izbiri metode intervjuja potrebno premisliti o vzorcu. Vzorec bo tipično 

priložnostni (npr. pristopimo do nekaj obiskovalcev prireditve in prosimo za intervju) ali namenski (če 

bomo pri izbiri pozorni na to, da zajamemo čim bolj heterogene obiskovalce ali pa bomo osredotočeni 

le na točno določeno skupino, npr. mlade moške). Število potrebnih intervjujev bo v veliki meri odvisno 

tudi od ciljev raziskave in heterogenosti/homogenosti intervjuvancev. Ena izmed usmeritev je, da je 

potrebno število intervjujev okoli 12. Če želimo v intervjuju zajeti npr. le mlade, bo ta številka dovolj 

velika, da bo omogočila vpogled v značilnosti te skupine in identifikacijo večine pomembnih vidikov. 

Če pa z intervjuji želimo pokriti obiskovalce vseh starostnih skupin, bomo za vsako ciljno skupino 

pridobili le nekaj intervjujev, kar bo premalo za oblikovanje poglobljenega razumevanja vsake skupine 

(če nam je seveda to pomembno) in bo potrebno večje število intervjujev.  

Poleg intervjuja s posamezniki bi lahko za vrednotenje in predvsem načrtovanje prireditev uporabili 

tudi fokusno skupino, kjer pa moderator le podaja izhodišča in usmerja pogovor med udeleženci. 

Fokusna skupina bi bila najbolj uporabna za pridobivanje vpogleda v potrebe posameznih ciljnih skupin 

(npr. mladi, starejši moški, mladi starši) ali pa za ugotavljanje vpliva prireditev pri obiskovalcih, ki se 

pogosto ali redno udeležujejo prireditev.  

ANALIZA 

Čeprav intervjuji tipično vključujejo manjše število udeležencev, je količina pridobljenih podatkov lahko 

velika. Pri analizi si lahko pomagamo z orodji za kvalitativno analizo (npr. Atlas, NVivo), vendar pa je 

možno podatke obdelati tudi s pomočjo Worda ali Excela. V prepisu intervjuja označujemo pomembne 

dele besedila s kodami (npr. želja po znanju, druženje ipd.), ki jih v naslednjem koraku razvrstimo v 

širše kategorije (npr. motivacija, lastnosti, pričakovanja). Pri vseh intervjujih za iste koncepte 

uporabljamo iste kode ter v naslednji fazi pregledamo citate intervjuvancev za posamezno temo. Pri 

analizi upoštevamo tudi lastne zabeležke ob intervjujih (npr. opažanja o intervjuvancu).  

Sinteza in oblikovanje zaključkov je pomemben del procesa analize kvalitativnih podatkov, 

kompleksnost pa je odvisna tudi od namena raziskave. V primeru praktične uporabe ugotovitev za 

načrtovanje prireditev ali za oblikovanje ankete lahko enostavno izpostavimo identificirane vidike 

znotraj posamezne kategorije in možne povezave med lastnostmi intervjuvancev in njihovimi odgovori.  

Primer intervjuja z obiskovalci prireditve 

V okviru raziskav prireditev smo sodelavci z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo izvedli 18 intervjujev ob zaključku prireditev v mreži MKL. Vzorec prireditev smo izbrali 

namensko, tako da smo obiskali 6 različnih vrst prireditev, tako v osrednji knjižnici kot v krajevnih 

knjižnicah. Poleg tega smo namensko izbirali tudi obiskovalce, ki smo jih prosili za intervju: v prvem 

krogu prireditev smo zajeli tipične obiskovalce (starejše ženske in moške), v naslednjem krogu pa smo 

izbirali predvsem profile obiskovalcev, ki jih v preteklih intervjujih še nismo zajeli (npr. mlajši moški, 
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ženska srednjih let ipd.). S tem smo želeli pridobiti čim bolj heterogen vzorec obiskovalcev. Ker je po 

zaključku večina obiskovalcev hitro zapustila prireditveni prostor, posamezen intervju pa je trajal med 

6 in 20 minutami, je en spraševalec na vsaki prireditvi lahko pridobili le en oziroma največ dva 

intervjuja.  

Kot je razvidno iz primera nagovora in vprašanj, obiskovalcev nismo neposredno spraševali po njihovih 

osebnih podatkih (npr. starost, izobrazba, status, kraj bivanja), saj bi tovrstna vprašanja v kontekstu 

intervjuja lahko postavila intervjuvanca v neprijeten položaj. Smo si pa svoja opažanja o vsakem 

intervjuvancu zabeležili, velikokrat se je tudi zgodilo, da je intervjuvanec v svojih odgovorih sam 

povedal veliko podatkov, ki so nas tudi zanimali (npr. da je upokojen, kakšno službo opravlja, v katerem 

delu Ljubljane stanuje, ali ima družino).  

Po analizi odgovorov smo ugotovili, da so bili intervjuji koristni predvsem za naše spoznavanje lastnosti 

udeležencev in zakaj prihajajo na prireditve, manj pa za ugotavljanje izkušnje in kaj vpliva nanjo. 

Udeleženci, ki smo jih intervjuvali, so bili vsi zelo pozitivno naravnani do prireditev in smo pravzaprav 

težko izvedeli stvari, ki bi pomagale pri izboljšanju ponudbe oziroma prireditev.  

 

NAGOVOR 

Moje ime je ___________, prihajam z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo na Filozofski fakulteti in izvajam intervjuje z udeleženci na prireditvah za odrasle, ki 

jih prireja Mestna knjižnica Ljubljana. Bi bili pripravljeni odgovoriti na nekaj vprašanj oziroma 

se na kratko pogovoriti o vaših vtisih o tej prireditvi in o obiskovanju prireditev v knjižnici na 

splošno?  

Z vašim privoljenjem bi odgovore snemali, da bomo lahko kasneje zapisali pogovor in ga 

uporabili za analizo prireditev. Ne bomo vas povprašali po osebnih podatkih, posnetek pa bomo 

po prepisu izbrisali. 

 

VPRAŠANJA 

- Kako bi v nekaj stavkih opisali vaš vtis o prireditvi? Vam je bilo morda kaj pri prireditvi 

posebej všeč, vas je kaj zmotilo?  

- Kje ste izvedeli za prireditev?  

- Kaj vas je pritegnilo, da ste se odločili za obisk? 

- Kakšna so bila vaša pričakovanja glede prireditve, jih je prireditev izpolnila ali ne povsem? 

- Ste prišli sami ali morda v družbi? 

- Pogosto obiskujete dogodke in prireditve v knjižnici ali je to vaš prvi takšen obisk? 

→ Podvprašanja za večkratne obiskovalce prireditev: 

- Katere vrste prireditev, ki jih organizira knjižnica, običajno obiskujete?  

- Ali obiskujete prireditve v različnih enotah knjižnice?  

- Na podlagi česa se odločite, katero prireditev boste obiskali? 

- Lahko opišete katero izmed preteklih prireditev knjižnice, ki ste jo obiskali? Kaj 

vam je ostalo najbolj v spominu, kako ste se počutili po obisku prireditve?  

- Kaj vam pomeni obiskovanje prireditev in dogodkov, ki jih organizira knjižnica? 

(Gre za druženje z drugimi udeleženci ali to, da vas zanima določena tematika, 

za aktivno ali kreativno preživljanje prostega časa …?) 

- Kakšne vrste prireditev bi si še želeli v knjižnici oziroma kaj bi lahko knjižnica še izboljšala 

pri svoji ponudbi, da bi prireditve večkrat obiskali? 

- Obiskujete še kakšne druge prireditve izven knjižnice? (gledališče, druga predavanja …) 
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Primer intervjuja o vplivu prireditve oziroma dogodka  

V nadaljevanju je prikazan nekoliko prirejen prevod intervjuja o vplivu prireditve iz knjige Cultural 

programming for libraries: linking libraries, communities, and culture (Robertson, 2005). V tem 

primeru je knjižnica pridobila dovoljenje obiskovalcev, da jih kontaktirajo nekaj tednov po zaključku 

dogodka, v telefonskem intervjuju pa jih je zanimal predvsem vpliv prireditve na medsebojno 

povezovanje posameznikov v skupnosti in ohranjanje teh poznanstev.  

Za naše kulturno okolje takšen intervju predstavlja nekoliko neobičajen poseg v intimo posameznika, 

bi pa nekatera izmed vprašanj lahko predstavljala dobro izhodišče tudi za pogovor v obliki fokusne 

skupine. Ker pa vprašanje vpliva oziroma učinka storitev postaja vse bolj aktualna tematika v splošnih 

knjižnicah, bi bilo zanimivo preizkusiti tovrsten intervju na primeru bolj specifičnih prireditev ali 

izobraževanj (na primer za izdelavo diplomske naloge), kjer ima knjižnica jasno izražene cilje, ki jih želi 

doseči (na primer pomoč pri zaposlitvi, povezovanje lokalne skupnosti, spodbujanje branja določene 

vrste literature).  

Intervju # _____________   Zaposleni/Raziskovalec ______________________   Datum  _________ 
Prireditev ____________________________________________  Lokacija ____________________ 

 
Intervju po prireditvi 

Kontaktiram vas na podlagi ankete, ki ste jo izpolnili na prireditvi v knjižnici xxx. Želeli bi vam 
zastaviti nekaj vprašanj o prireditvi xxx, ki ste se jo udeležili dne xxx. Je to primeren čas? 

Intervju bo trajal le nekaj minut. 
 

1. Kaj ste si najbolj zapomnili s prireditve xxxxx? 
2. Ste kasneje o prireditvi s kom govorili? Če da:  

a. S kom? 
b. Kako pogosto jih vidite? 
c. Kako ste prišli na tematiko prireditve? 
d. V kakšnem kontekstu in obliki je potekal pogovor? 

3. Ste imeli morda še kakšen stik s kom, ki ste ga spoznali na prireditvi (torej ga pred tem 
niste poznali)? 

a. Kdo je bil to? 
b. Kako pogosto se srečate? 
c. Kako ste vzpostavili stik?  

4. Ste s prireditve prinesli kaj domov? Če da:  
a. Kaj? (npr. letak, izdelek, kontaktne informacije, reference za nadaljnje branje 

ipd.) 
b. Kaj ste s tem naredili? (npr. spravil, prebral knjigo na tematiko …) 
c. Imate še kakšne druge načrte glede tega? 

5. Vam je dala prireditev kakšne ideje, ki bi jih radi še uresničili? Če da:  
a. Kaj? 
b. Zakaj je to za vas pomembno?  

6. Kaj bi pri prireditvi izpostavili kot najbolj relevantno ali najbolj pomembno za vas oziroma 
kaj ste pridobili z udeležbo na prireditvi?  

7. Ste zaradi prireditve že naredili kaj novega, drugačnega?  
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4.4 ANKETA 

ZAKAJ? Anketa nam omogoča, da zberemo podatke za večje število prireditev in obiskovalcev, ki nam 

ob ustreznem vzorcu omogočajo tudi posploševanje na populacijo. Moč anket je tudi v možnosti 

iskanja povezav med različnimi spremenljivkami (denimo, katera starostna skupina bolj pogosto 

obiskuje katero vrsto prireditev, kakšna je izkušanja različnih skupin obiskovalcev ipd.).  

KAJ? Z anketo lahko dobimo vpogled v odziv obiskovalcev na prireditev oziroma prireditveno 

dejavnost knjižnice ter v izbrane značilnosti obiskovalcev oziroma neobiskovalcev prireditev.  

Z njimi torej lahko zberemo: 
- podatke o izkušnji obiskovalcev, njihova mnenja, občutke, želje in pričakovanja v povezavi s 

prireditvami, 

- demografske podatke o obiskovalcih in neobiskovalcih,  

- podatke o informiranosti o prireditvah (npr. o ponudbi dogodkov),  

- podatke o vedenju, ravnanju obiskovalcev (npr. glede obiskovanje prireditev, odločanja za 

prireditve). 

KAKO? Ključno je, da si pred začetkom oblikovanja vprašalnika zastavimo jasna vprašanja, na katera 

želimo odgovoriti, saj cilji ankete vodijo načrtovanje in izvedbo anketiranja. Z anketiranjem 

udeležencev po prireditvi bomo na primer dobili odgovor na vprašanje, kakšna je bila njihova izkušnja 

in kakšne so značilnosti obiskovalcev, ki jih je prireditev dosegla. S tovrstnim anketiranjem seveda ne 

bomo zajeli uporabnikov (in neuporabnikov) knjižnice, ki prireditev ne obiskujejo. Slednje lahko 

dosežemo le preko splošnih anket o storitvah knjižnice, ki se izvajajo med uporabniki knjižnice in se 

širši skupnosti posredujejo tudi preko socialnih omrežij, spletne strani, e-pošte ipd.  

Največji izziv pri anketiranju je pridobitev ustreznega vzorca in tudi sama sestava vprašalnika, ki mora 

s čim manj vprašanji omogočiti pridobitev bistvenih podatkov. V nadaljevanju sledijo primeri vprašanj 

in analiz ter drugi napotki, ki lahko knjižnicam pomagajo pri anketiranju obiskovalcev in temeljijo na 

izkušnjah, ki smo jih pridobili z anketiranjem na prireditvah v MKL.  

Metodologija anketiranja po prireditvi  

IZVEDBA 

Z anketiranjem na sami prireditvi pridobimo najbolj sveže vtise obiskovalcev, ne moremo pa dobiti 

vpogleda v dolgoročnejši vpliv prireditve.  

Anketni vprašalnik v papirnati obliki lahko razdelimo takoj po zaključku prireditve, lažje pa je 

anketiranje izvesti tako, da vprašalnike s pisali pred začetkom prireditve razporedimo po stolih in 

prosimo udeležence, da jih po zaključku rešijo in pustijo na sedežih oziroma oddajo knjižničarju. Na 

takšen način bodo imeli udeleženci dovolj časa in tudi prostora za izpolnjevanje, odgovore pa bomo 

lahko dobili tudi s strani obiskovalcev, ki bodo prireditev predčasno zapustili (morda tudi zaradi 

nezadovoljstva s prireditvijo). V primeru papirnate ankete lahko za lažje izpolnjevanje vprašalnik 

natisnemo na nekoliko trši papir, saj bodo obiskovalci izpolnjevali liste brez trdne podlage. Potrebno 

pa je računati na to, da nekateri obiskovalci ne bodo mogli izpolniti ankete, saj s seboj ne bodo imeli 

očal za branje. Med slabosti papirnatega formata lahko štejemo tudi dodatno delo, ki je potrebno za 

prenos zbranih podatkov v elektronsko obliko. V primeru anketiranja v MKL smo tako ustvarili spletno 

enačico vprašalnika v orodju 1ka, kamor je lahko več različnih oseb vnašalo podatke izpolnjenih anket.  

Namesto klasične papirnate ankete se knjižnica lahko že v izhodišču odloči za uporabo elektronske 

oblike, ki precej olajša pripravo podatkov za analizo in omogoči izvajanje ankete brez priprave večjega 

števila lističev in pisal.  
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Tu je možnih več pristopov:  

- Na prireditvi udeleženci, ki bi želeli sodelovati v anketi, na list papirja zapišejo svoj e-naslov, 

kamor jim knjižnica nato posreduje anketo. Zelo verjetno je, da bomo na takšen način pridobili 

manj odgovorov, vtisi s konkretne prireditve ne bodo več sveži, prav tako pa lahko pričakujemo 

manjše število odgovorov s strani starejše populacije.  

- Če ima knjižnica na voljo tablične računalnike in gre za manjše skupine obiskovalcev, lahko 

knjižničarji spletno anketo (npr. v orodju 1ka) odprejo na tablici in jo dajo v reševanje 

obiskovalcem ob koncu dogodka. Tu si lahko obiskovalci tudi povečajo besedilo, je pa 

priporočljivo, da so navajeni dela s tovrstno opremo.  

- Preproste ankete za pridobitev povratnih informacij lahko pripravimo tudi s sodobnimi 

interaktivnimi orodji, kot je npr. Mentimeter, kjer obiskovalci med ali neposredno po dogodku 

preko unikatne kode odgovarjajo na zastavljena vprašanja. Ta način je posebno privlačen za 

mlajše obiskovalce in vešče uporabnike pametnih telefonov, je pa nekoliko bolj omejujoč za 

knjižnico z vidika možnih analiz. 

Če vprašalnik ni namenjen splošnemu anketiranju o prireditvah, ampak ga želimo povezati s konkretno 

prireditvijo (npr. kje so izvedeli za to prireditev, kako bi jo ocenili, kakšni so obiskovalci določene 

prireditve), moramo poskrbeti tudi za identifikacijo posamezne prireditve. V primeru spletne ankete bi 

torej prosili anketirance, da zapišejo naslov in kraj izvajanja prireditve, pri papirni anketi pa je ta 

podatek lahko že na samem vprašalniku. Pri anketiranju v MKL smo, na primer, imeli pripravljen skupni 

šifrant prireditev in zaposleni ali študent, odgovoren za anketiranje na prireditvi, je vsako izpolnjeno 

anketo označil z ustrezno šifro prireditve in identifikacijsko številko ankete.  

Naj gre za spletno ali papirno anketo, je nujno pred izvajanjem pripraviti pilotno testiranje vprašalnika 

in tudi samega postopka anketiranja in priprave podatkov. To pomeni, da si izberemo vsaj eno 

prireditev, kjer izvedemo prvo anketiranje. Na takšen način ugotovimo: 

- kaj vse potrebujemo za nemoten potek anketiranja in kakšen pristop bo najbolj ustrezen, 

- kako dolgo traja reševanje ankete, 

- če so vprašanja razumljiva ter ali smo ponudili smiselne odgovore, 

- če imamo vse potrebne podatke za nadaljnjo obdelavo.  

V primeru, da vprašalnika ne spreminjamo, lahko rezultate pilotnega testiranja obdržimo in jih 

preprosto priključimo ostalim zbranim podatkom. Če pa se odločimo za večje spremembe vprašalnika, 

je pilotno testiranje smiselno še enkrat ponoviti.  

VZORČENJE 

Vzorčenje na sami prireditvi je priložnostno, saj bomo odgovore dobili le od tistih obiskovalcev, ki se 

odločijo izpolniti anketo. Kakšen delež obiskovalcev bo izpolnil anketo, je težko predvideti – v okviru 

raziskave prireditev za odrasle v MKL je bilo, na primer, v povprečju vrnjenih 58 % anket (veliko od teh 

je bilo tudi pomanjkljivo rešenih), pri čemer so na nekaterih prireditvah vprašalnike izpolnili vsi 

udeleženci, na drugih le slaba četrtina. Glede na želeno število odgovorov je tako potrebno načrtovati 

vzorčenje prireditev, na katerih bo potekalo anketiranje. 

Pri vzorčenju prireditev lahko izbiramo med različnimi pristopi, odvisno od obsega prireditvene 

dejavnosti v knjižnici in želenih analiz. Čeprav lahko anketiranje izvajamo na izbranih prireditvah skozi 

celotno leto, bo izvedba lažja, če si izberemo le en mesec v letu (smiselno je vzeti čim bolj tipičen 

mesec), ko bomo na prireditvah izvajali anketiranje. Če se v knjižnici odvija manjše število dogodkov 

mesečno, se lahko izvede anketiranje tudi na vseh prireditvah v izbranem mesecu. V primeru velikega 

števila prireditev takšen obseg anketiranja ne bo mogoč in bo potrebno pripraviti vzorčenje prireditev.  
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Če želimo slučajnostni vzorec prireditev, potem iz celotnega nabora prireditev izbranega meseca 

naključno izžrebamo prireditve, na katerih bomo izvajali anketiranje. Druga možnost je uporaba 

neslučajnostnega vzorčenja, ki je sicer manj reprezentativno, vendar bolj priročno, saj bi izbrali 

prireditve na podlagi tega, kje in kdaj bodo knjižničarji lahko izvajali anketiranje. Če nam je pomembno, 

da v vzorcu obdržimo razmerja prireditev, ki jih knjižnica organizira (npr. glede na vrsto prireditve, 

lokacijo ali kak drug kriterij), se odločimo za stratificirano ali kvotno vzorčenje. Primer tovrstnega 

vzorčenja: če je med 20 prireditvami knjižnice v izbranem mesecu 10 strokovnih predavanj, 5 

potopisnih predavanj in 5 literarnih prireditev, bi to razmerje ohranili tudi pri vzorcu 8 prireditev, kjer 

bi izvajali anketiranje, torej bi izbrali ali izžrebali 4 strokovna predavanja, 2 potopisni predavanji in 2 

literarni prireditvi.  

Pri raziskavi, ki smo jo izvajali na prireditvah v mreži MKL, smo se odločili za priložnostno vzorčenje 

prireditev v mesecu novembru. Priložnosten vzorec je omogočal, da so si anketarji izbrali prireditev na 

lokaciji in v terminu, ki jim je ustrezal. Na takšen način smo lahko pokrili večje število prireditev in tudi 

pridobili večji vzorec, se je pa kot slabost izkazala slaba pokritost določenih, bolj oddaljenih enot in tudi 

neenakomerna zastopanost različnih vrst prireditev. S 790 pridobljenimi anketami smo zajeli približno 

petino vseh obiskovalcev prireditev v mesecu novembru in 3 % udeležencev tovrstnih prireditev v 

mreži MKL, kar je bil tudi naš zastavljen cilj pri določanju velikosti želenega vzorca.  

VPRAŠALNIK 

Anketni vprašalnik naj bo praviloma krajši od ene strani, če želimo, da nanj odgovori čim večji delež 

obiskovalcev. Vsebuje naj kombinacijo vprašanj o udeležencih in vprašanj o prireditvi, saj ne želimo 

vedeti le tega, kako ocenjujejo prireditev, ampak tudi v kolikšni meri so bile dosežene želene ciljne 

skupine ter kakšne so značilnosti obiskovalcev, ki so jih prireditve pritegnile in na katere ima torej 

prireditvena dejavnost knjižnice večji/manjši vpliv. Vendar je potrebno zaradi omejitve dolžine ankete 

dobro premisliti, katera vprašanja so res nujno potrebna – vsako demografsko vprašanje namreč 

pomeni eno vsebinsko vprašanje manj.  

Pri oblikovanju vprašalnika ne smemo pozabiti na nagovor, ki na kratko pojasnjuje, kdo izvaja anketo 

in kakšen je namen ankete. Priporočljivo je tudi, da v nagovoru povemo, kako bo zaščitena zasebnost 

anketirancev (anonimnost ali zaupnost odgovorov), kako dolgo traja reševanje ankete ter se tudi 

zahvalimo za sodelovanje. Primer nagovora na začetku anketnega vprašalnika:  

 

Vprašanja lahko oblikujemo kot odprta ali zaprta. Čeprav bi si morda želeli vključiti več odprtih 

vprašanj za pridobitev bolj poglobljenih in bogatih odgovorov, si anketiranci le redko vzamejo čas za 

pisanje in takšna vprašanja običajno preskočijo. Zato je bolje večino vprašanj pri tovrstni anketi 

oblikovati kot zaprta vprašanja, kjer anketirancem ponudimo vnaprej določene, a dobro premišljene 

odgovore.  

  

Spoštovani,  

v Mestni knjižnici Ljubljana želimo izboljšati nabor in kvaliteto prireditev za odrasle, 

zato izvajamo raziskavo o vaši izkušnji na tej prireditvi ter o ponudbi in obiskovanju 

prireditev Mestne knjižnice Ljubljana na splošno. Anketa je anonimna. Veseli bomo, 

če si boste ob koncu prireditve vzeli 5 minut časa in rešili priložen vprašalnik. Rešeno 

anketo lahko pustite na sedežu ali jo ob koncu prireditve pri izhodu oddate anketarju.  

Zahvaljujemo se vam za obisk in za vaše sodelovanje! 
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Osnovni podatki o udeležencih, ki jih lahko vključimo v anketo: 

- starost udeležencev,  

- spol udeležencev (če nam je ta podatek pomemben, na primer da knjižnica zavestno želi 

privabiti tudi več moških udeležencev),  

- od kod prihajajo,  

- ali se prvič udeležujejo prireditve v knjižnici oziroma kako pogosto prihajajo na prireditve, 

- kaj je njihova motivacija za obiskovanje prireditev knjižnice,  

- če so člani/uporabniki knjižnice ali ne (s tem vidimo, koliko nečlanov/neuporabnikov knjižnice 

ali novih obiskovalcev je prireditev pritegnila). 

Glede na cilje prireditve se lahko odločimo tudi za druga, bolj specifična vprašanja, na primer status, 

pripadnost določeni skupnosti (etnični, verski, jezikovni ipd.), poklic ipd. 

Glede konkretnega dogodka oziroma prireditve lahko udeležence prosimo, da:  

- ocenijo vsebino prireditve/dogodka, 

- ocenijo predavatelja/voditelja oziroma nastopajočega, 

- ocenijo, kako koristna ali motivacijska se jim je zdela prireditev,  

- nam povedo, kje so izvedeli za dogodek, 

- nam povedo, kaj jih je pritegnilo k obisku, 

- delijo z nami svojo izkušnjo na prireditvi, torej doživljanje prireditve in okolja (npr. udobje 

sedežev, akustika, svetloba), morebitne občutke ipd.  

ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Dober vpogled v možne analize ankete daje dokument MKL: Obiskovalci prireditev za odrasle in njihova 

izkušnja, kjer so bile narejene podrobne analize predstavljenega vprašalnika. Zato na tem mestu ne bi 

natančneje obravnavali možnosti analiz, ampak le podali nekaj splošnih priporočil glede obdelave in 

interpretacije odgovorov anket.  

• Nepopolno izpolnjeni vprašalniki: V kolikor je večji del ankete izpolnjen, lahko takšen 

vprašalnik upoštevamo v našem vzorcu, moramo pa pri vsaki analizi zapisati, kakšno je število 

zajetih odgovorov. 

 

• Primerjalne analize: Poleg klasične obdelave vsakega odgovora posebej je pri tovrstnih 

anketah še posebej pomembno, da opravimo tudi analize, kjer primerjamo odgovore 

določenih skupin uporabnikov. Čeprav je za takšne analize najbolj priročno orodje SPSS, lahko 

večino tovrstnih analiz opravimo tudi v orodju 1ka ali s programom MS Excel, z uporabo vrtilnih 

tabel. Tu je smiselno posebej pogledati posamezne odgovore, glede na: 

o starost udeležencev,  

o pogostost obiskovanja,  

o lokacijo prireditve ipd. 

Tako res dobimo vpogled, katere skupine uporabnikov so morda bolj zadovoljne, kakšne so 

potrebe posameznih skupin uporabnikov, kaj iz anket izvemo o tistih, ki se redkeje udeležujejo 

prireditev v knjižnici, pa bi jih želeli pritegniti v večji meri ipd.  

• Interpretacija rezultatov: Interpretacija pridobljenih podatkov zahteva določeno mero 

previdnosti, saj se (kljub anonimnosti) tudi pri anketi pogosto pojavljajo družbeno zaželeni 

odgovori, zato dobimo rezultate, ki so boljši od dejanskega stanja. Takšen vidik je, denimo, 

visoko zadovoljstvo udeležencev. V preteklih raziskavah smo opazili, da večina udeležencev s 

svojimi pozitivnimi odgovori (četudi morda niso bili najbolj zadovoljni) želi pokazati knjižnici, 

da ceni njen trud in brezplačnost dogodkov ter da bi imeli tudi v prihodnje radi na izbiro 

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Obiskovalci_prireditev_za_odrasle_in_njihova_izkusnja_-_analiza_anket.pdf
https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Obiskovalci_prireditev_za_odrasle_in_njihova_izkusnja_-_analiza_anket.pdf
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tovrstne dogodke. Zato se je izkazalo, da je smiselno nekoliko več pozornosti posvetiti 

odgovorom tistih anketirancev, ki so na prireditvi prvič ali pa se redko odločajo za obisk 

dogodkov v knjižnici. Ti udeleženci so praviloma bolj kritični od rednih obiskovalcev (slednjim 

obstoječe prireditve očitno ustrezajo, sicer se jih ne bi tako pogosto udeleževali) ter nam s 

svojimi odgovori lažje pomagajo identificirati morebitne pomanjkljivosti in možnosti, kako 

doseči in pritegniti tiste skupine uporabnikov, ki se prireditev ne udeležujejo.  

Primer vprašalnika za prireditve za odrasle v MKL 

Vprašalnik, ki smo ga sestavili za anketiranje na prireditvah v mreži MKL, je bil sestavljen: 

- z namenom ugotavljanja izkušnje obiskovalcev na prireditvi,  

- za pomoč pri oblikovanju profilov obiskovalcev in  

- za nadaljnje načrtovanje prireditev.  

V skladu s temi izhodišči je tako vseboval tri sklope vprašanj: o prireditvi, splošna vprašanja o 

prireditvah v knjižnici in o značilnostih anketiranca. 

1. O prireditvi 

Splošna ocena prireditve. Testirali smo dve različni verziji zaprtega vprašanja, eno s klasičnimi 

številskimi ocenami in drugo z uporabo emotikonov oziroma čustvenčkov. Ob analizi smo ugotovili, 

da je bolje uporabiti številčni način izražanja, če imamo med anketiranci tudi starejše. Veliko 

starejših je namreč vprašanje z emotikoni preskočilo.  

Doživljanje prireditve, vodenja ter predstavitve. Ker bi na odprta vprašanja dobili malo 

odgovorov, številska ocena pa nam ne pove, kaj je obiskovalce razočaralo ali navdušilo, smo 

anketirancem ponudili manjši nabor pozitivnih in negativnih izrazov, ideja je izvirala iz 

metodologije kartic odzivov (angl. reaction cards). Pridevniki so pokrivali različne dimenzije 

(uporabnost, čustva …), anketiranci so lahko izbrali poljubno število oznak, s katerimi so opisali 

svoje doživljanje prireditve. Metoda omogoča ne le vpogled v morebitne razloge za oceno 

prireditve, ampak tudi primerjavo števila izbranih pozitivnih in negativnih pridevnikov pri 

določenih vrstah prireditev, pri določenih skupinah uporabnikov ipd. Pridevniki lahko služijo tudi 

kot kvantitativno orodje, ki nam pomaga beležiti intenzivnost odziva, primeri analiz so na voljo v 

poročilu rezultatov ankete MKL (Mestna knjižnica Ljubljana, 2018). Čeprav gre za zelo zanimivo 

orodje, pa tovrstnega vprašanja ne bi uvrstili v osnovni nabor vprašanj, ampak ga je smiselno 

uporabiti le, ko želimo narediti poglobljeno analizo izkušnje na prireditvi. Pri tem lahko nabor 

pridevnikov tudi prilagodimo svojim potrebam.  

 

 

 

 

 

 

  

Kakšna se vam je zdela prireditev? Izberite poljubno število oznak (negativnih, pozitivnih ali obojih hkrati).             
zmedena nestrokovna prijetna izpopolnjujoča na nivoju 
neprijetna razvlečena informativna navdihujoča sproščujoča 
neinformativna nezanimiva koristna aktualna zabavna 
pod pričakovanji slabo pripravljena kvalitetna izčrpna spodbuja razmišljanje 

Kakšno se vam je zdelo vodenje prireditve in podajanje vsebine? Izberite poljubno število oznak. 

samohvalno nespoštljivo neprimerno karizmatično sistematično slikovito 
medlo suhoparno        zoprno   duhovito      objektivno primerno 
površno prodajalsko prezahtevno jasno                 strokovno motivacijsko 
 

 

Ali imate občutek, da ste z obiskom današnje prireditve dobro izkoristili svoj čas? Obkrožite oceno 

od 1 do 5. 

                  prireditev me je razočarala, NE       1     2     3     4     5       DA, prireditev je bila enkratna  

 Kako zadovoljni ste z današnjo prireditvijo?                                                                  

(prekrižajte obraz, ki najbolje prikazuje vašo izkušnjo)        



31 
 

V ta sklop smo vključili tudi dve kratki odprti vprašanji, kjer so anketiranci lahko sami izpostavili, 

kaj jim je bilo posebej všeč na prireditvi, oziroma kaj jih je zmotilo. Čeprav veliko anketirancev na 

vprašanji ni odgovorilo, smo z vprašanjem pri velikem vzorcu vseeno dobili kar nekaj odgovorov, ki 

smo jih pri analizi razvrstili v kategorije: predavatelj, vsebina, okolje, izvedba. Kljub tipično 

majhnemu odzivu so tovrstna odprta vprašanja dobrodošla, kadar želimo dobiti vpogled v 

morebitne dobre in slabe elemente storitve.  

 

 

 

 

Kje so izvedeli za prireditev. Tudi tu je najbolj smiselna uporaba zaprtega vprašanja, pri čemer bi 

lahko možne odgovore še bolj natančno opredelili (npr. ločili spletno stran in e-pošto ali mesečni 

napovednik in letake v knjižnici, kot možen odgovor dodali še knjižničarje ipd.), če bi nam bila ta 

informacija ključna. S tovrstnim vprašanjem bo knjižnica lahko tudi preverila, npr:  

- kako se različne skupine obiskovalcev prireditev razlikujejo glede na kanal obveščanja, in 

- katere prireditve pritegnejo več obiskovalcev, ki so za prireditev izvedeli izven knjižnice. 

 

 

 

 

 

2. Na splošno o prireditvah: Kaj je obiskovalcem pomembno, kaj jih pritegne in česa bi si še želeli v 

prihodnje. Drugi sklop vprašanj je imel tri vprašanja, katerih namen je bil dvojen. Z njimi smo želeli 

pridobiti informacije, ki bi pomagale pri bodočem načrtovanju in morebitnem prestrukturiranju 

prireditev v mreži MKL, hkrati pa so nam v kombinaciji z drugimi vprašanji služila tudi za oblikovanje 

profilov obiskovalcev.  

 

 

 

 

 

  

Vam je bilo na prireditvi kaj posebno všeč? _______________________________________ 

Vas je na prireditvi kaj zmotilo, bi lahko kaj izboljšali?_______________________________ 

 

Kje ste izvedeli za prireditev? Izberite eno ali več možnosti. 

 MKL tiskani napovednik, letaki     MKL spletna stran, e-pošta              MKL družabna omrežja  

 preko znanca/prijatelja                  preko predavatelja (e-pošta, spletna stran, Facebook, vabilo)  

 drugje:  _______________________    

Izmed naštetih izberite 3 lastnosti prireditev, ki so vam najbolj pomembne:  

 priznan voditelj/strokovnjak  uporabna znanja/veščine      aktivno sodelovanje/ustvarjanje      

 možnost druženja, pogovora  prijetno vzdušje           priročna lokacija 

 kvalitetno podane vsebine  brezplačne vsebine          tematika                 

 drugo: ______________________   

 

Katerih vsebin bi si želeli več v ponudbi prireditev? Izberite 1 ali več od naštetih možnosti. 

 kultura   poljudna znanost         potopisi     osebnostna rast          zdravje     
 družba in odnosi med ljudmi                tehnika   drugo: _________________________ 

Kaj pogrešate pri trenutni ponudbi prireditev MKL?  Izberite 1 ali več od naštetih možnosti. 

 ponudbe ne spremljam     nič, ponudba mi povsem ustreza      
 širšo ponudbo v moji lokalni knjižnici    dogodke ob vikendih                
 bolj kvalitetno ponudbo prireditev        drugo: ________________________     
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3. Značilnosti anketirancev: demografska vprašanja in vprašanja glede obiskovanja prireditev  

Tretji sklop vprašanj je bil namenjen identifikaciji značilnosti obiskovalcev določenih vrst prireditev 

in prireditev v posameznih enotah knjižnice. Tako smo oblikovali vprašanja, s katerimi smo želeli 

izvedeti več o njihovi pogostosti obiskovanja prireditev v knjižnici in mobilnosti znotraj mreže 

MKL.  

 
Poleg teh dveh vprašanj smo jih povprašali še o tem, katere vrste prireditev v knjižnici najpogosteje 

obiskujejo, je bilo pa to vprašanje bolj namenjeno ustvarjanju profilov obiskovalcev. Ker nam 

odgovori niso bistveno pomagali pri oblikovanju profilov, bi ob ponovitvi raziskave raje obiskovalce 

povprašali o motivaciji za obiskovanje prireditev v knjižnici. Tako bi izvedeli več tudi o vplivu, ki 

ga ima obiskovanje prireditev v knjižnici na življenje posameznika. Možen primer takšnega 

vprašanja:  

 

Vprašalnik smo zaključili s tipičnimi demografskimi vprašanji, kjer so nas zanimale informacije o 

spolu, okvirni starosti, statusu, izobrazbi, članstvu v MKL in kraju oziroma področju bivanja. Možni 

odgovori v spodnjem primeru se malenkostno razlikujejo od teh, ki so bili uporabljeni pri 

anketiranju, saj smo ponekod videli, da lahko ustvarimo širše skupine (npr. osnovna/poklicna 

izobrazba), medtem ko bi pri nekaterih podatkih potrebovali bolj natančne podatke (npr. ožje 

starostne skupine).  

 

  

Kako pogosto obiskujete prireditve/dogodke v knjižnici?   

       prvi obisk            redko                                    občasno                           pogosto                     redno 
                                    enkrat na leto ali manj       nekajkrat na leto           vsak mesec     vsak teden 

Če večkrat obiskujete prireditve MKL, ali hodite v različne enote?  

 ne, prireditve obiskujem le v tej enoti 
 občasno, vendar le, če me prireditev res zanima    
 da, redno obiskujem prireditve v različnih enotah: _____________________________ 

Zakaj se odločate za obiskovanje prireditev, ki jih prireja knjižnica? Razvrstite naštete razloge od 
najbolj pomembnega (5) do najmanj pomembnega (1) tako, da pred odgovorom zapišete številko.  

___ možnost za druženje in/ali povezanost s skupnostjo 
___ prijetno in aktivno preživljanje prostega časa 
___ vseživljenjsko učenje in razvijanje novih spretnosti/sposobnosti 
___ osebnostna rast, navdih, višja samozavest 
___ drugo: ______________________________ 

Ste član/članica Mestne knjižnice Ljubljana:   ne     da    
Spol:           ženski    moški     

Starost:    <21         21–30       31–40        41–50            51–59             61+ 
Status:   dijak   študent   zaposlen    brezposeln     upokojenec       drugo 

Izobrazba:    osnovna/poklicna     srednja     višja/visoka strokovna     
 univerzitetna     magisterij/doktorat 

Vaš kraj bivanja:    Ljubljana  –  področje: __________________ (npr. Center, Bežigrad, Šiška)                                               
                                  okolica  Ljubljane:        ________________________  
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Primeri vprašanj iz drugih vprašalnikov 

Čeprav literature s področja prireditev za odrasle ni veliko, lahko zasledimo nekaj primerov 

vprašalnikov, ki so namenjeni prireditvam in lahko predstavljajo dodaten vir idej za ovrednotenje 

različnih vidikov prireditvene dejavnosti. Seveda je potrebno upoštevati, da so vprašalniki nastali v 

drugačnem okolju in za drugačna vprašanja knjižnic, zato je vedno potrebno premisliti o morebitni 

prilagoditvi vprašanj in odgovorov.  

V nadaljevanju je predstavljen nekoliko prilagojen in skrajšan primer vprašalnika iz knjige Cultural 

programming for libraries: linking libraries, communities, and culture (Robertson, 2005). Vprašalnik 

sicer vsebuje več odprtih vprašanj, ki bi bila morda bolj primerna za intervju, vendar pa ponuja tudi 

nekaj zanimivih vprašanj, kjer bi izpostavili: 

- čas, potreben za prihod na prireditev, veliko pove o zanimivosti in dosegu prireditve; 

- kdaj se posameznik odloči za prihod na prireditev (ponovno pove nekaj o tem, kako 

privlačna je prireditev in tudi pomaga časovno načrtovati promocijske aktivnosti); 

- vpliv prireditve na življenje posameznika v smislu razvoja novih spretnosti, motivacije, 

povezovanja s posamezniki in skupnostjo in tudi občutka zadovoljstva, zabave; 

- prireditev tudi kot možnost za druženje in skupno aktivnost družine/prijateljev;  

- prireditev kot kraj srečevanja in spoznavanja novih ljudi; 

- vpliv prireditve na privabljanje novih obiskovalcev v knjižnico. 

Na začetku vprašalnika je nagovor, na koncu pa prošnja za nadaljnje sodelovanje pri evalvaciji 

prireditve v obliki intervjuja, kjer bi lahko preverili dolgoročen vpliv prireditve. Tovrstno prošnjo 

uporabimo premišljeno, saj je to eden izmed načinov, kako bi lahko ugotavljali tudi dolgoročne vplive 

oziroma učinke dejavnosti.  

  

 

Čez približno 3 tedne bi vas želeli ponovno kontaktirati za še nekaj dodatnih vprašanj v zvezi z 
dogodkom. Če ste pripravljeni sodelovati, prosimo, da zapišete naslednje informacije, ki nam 
bodo  omogočile kontakt:  
 Ime: _________________    Telefonska številka ali e-poštni naslov: _______________________ 
 Najbolj primerni dnevi/čas za klic: _________________________________________________  
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  Anketa # _____________   Zaposleni/Raziskovalec ______________________   Datum  _________ 
Prireditev ____________________________________________  Lokacija ____________________ 

 

Anketa 

Spoštovani. Prosimo, pomagajte nam ovrednotiti to prireditev tako, da izpolnite ta vprašalnik.  

Vaši odgovori bodo zaupni, anketa pa vam bo vzela le nekaj minut.  

 

Koliko časa ste potrebovali, da ste prišli sem?   0–10 min   10–30 min   30–60 min   več kot 1 
uro 

Kdaj ste se odločili, da se udeležite prireditve?  danes    včeraj    prejšnji teden   prejšnji mesec 

Zakaj ste se odločili, da se udeležite prireditve? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Kaj ste pričakovali, da boste videli/delali na tej prireditvi? ____________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Kje ste izvedeli za to prireditev?              prijatelj     sorodnik     knjižnica   sodelavec 
(izberite vse možnosti, ki ustrezajo)    časopis      radio     internet     drugo ___________ 

Ste v preteklem letu že obiskali prireditve, ki so bile podobne tej?    da     ne 

Če ste, kakšne vrste prireditev ste obiskali (predavanja, plesne prireditve ipd.) ___________________  

___________________________________________________________________________________ 

Kje so se te prireditve dogajale? _________________________________________________________ 

V kolikšni meri ste, kot rezultat te prireditve: (Obkrožite eno številko, v praznem prostoru ob vprašanjih 
pa lahko poveste kaj več o tem.) 
                                     sploh ne                  v veliki meri 

       Razvili novo spretnost ali se naučili nekaj novega?                  1           2           3           4           5 

       Dobili motivacijo, da boste nekaj naredili?     1           2           3           4           5 

       Vzpostavili povezavo z nekom ali nečim?     1           2           3           4           5  

       Občutili zadovoljstvo, zabavo?     1           2           3           4           5 

Kaj je bil za vas najbolj pomemben ali uporaben del te prireditve? Prosimo razložite:   

___________________________________________________________________________________ 

Na podlagi vaše današnje izkušnje, kaj bi povedali drugim o tej prireditvi? _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

V kako veliki skupini ste prišli na prireditev?         1 (le jaz)     2         3     4   5  

       Je vaša skupina sestavljena iz:   družinskih članov    prijateljev    kolegov     drugo ________ 

       Kako pogosto vidite ljudi v vaši skupini?    vsak dan      vsak teden      vsak mesec 

Ste na tej prireditvi govorili s kom, ki ga že poznate?     da      ne  

       Če da, s kom?   prijateljem     sorodnikom   osebjem knjižnice    znancem    drugo______ 

Ali ste član knjižnice?    da            ne 

Ste pred današnjim dnem že kdaj obiskali to knjižnico/enoto?         da      ne 

Kako pogosto uporabljate to knjižnico/enoto?    prvič      enkrat letno ali manj  
                                                                                      vsakih nekaj mesecev     vsak mesec                                                     
                                                                                      vsak teden      vsak dan  

Kolikokrat ste to poletje obiskali katerokoli knjižnico?     0     1–5     6–10     11+ 

Spol:     moški     ženski 

Zakonski stan:     samski      poročen 

Starost: ________      Poklic: ___________________________________________________________ 



35 
 

4.5 PERSONE  

KAJ? Na podlagi rezultatov raziskav (intervjujev, anket, opazovanja in drugih analiz podatkov) lahko 

pripravimo tudi profile tipičnih predstavnikov ciljnih skupin – t. i. persone. Persone so sicer izmišljeni 

karakterji, s pomočjo katerih, v kontekstu prireditev, opišemo značilnosti posameznih skupin 

obiskovalcev (ali neobiskovalcev prireditev). V opisu persone opredelimo vidike, kot so denimo 

motivacija, potrebe, težave, želje, vzorci vedenja ter druge karakteristike, ki so pomembne za 

načrtovanje prireditev. 

ZAKAJ? Persone predstavljajo orodje:  

a) za analizo in vrednotenje prireditev, npr.  

- delež obiskovalcev, ki ga predstavlja posamezna persona,  

- delež posameznih person na različnih vrstah prireditev /v različnih enotah; 

b) za načrtovanje prireditev 

- katere tipe obiskovalcev bi želeli pritegniti v večjem številu in kako;  

c) za komunikacijo 

- med knjižničarji pri načrtovanju prireditev in njihovi promociji, 

- med knjižnico in financerji, saj s personami na enostaven in privlačen način pokaže, 

kakšni so vplivi prireditvene dejavnosti za posamezne ciljne skupine. 

S pomočjo person torej lažje razmišljamo o tem, komu naj bodo posamezne prireditve namenjene ter 

katerih skupin z obstoječo ponudbo knjižnica ne dosega v dovolj veliki meri.  

KAKO? Za vsako ciljno skupino oblikujemo vsaj eno, lahko pa tudi več person, pri tem naj bi se skupno 

število person gibalo med 5 in 8. Vsaki personi dodelimo sliko, izmišljeno ime, nekaj osnovnih 

karakteristik in jedrnat oris, ki poudari najbolj značilno lastnost persone v eni ali dveh besedah (več o 

oblikovanju person v Baxter, Courage in Caine, 2015; Pruitt in Adlin, 2010; Sundt in Davis, 2017). Pri 

oblikovanju posamezne persone si torej pomagamo z rezultati raziskav, posebej v intervjujih lahko 

dobimo dober vpogled v značilnosti posamezne persone in dobimo izhodišča za opis persone. 

Podrobnejše informacije o oblikovanju person so na voljo v literaturi. 

Primer person za MKL 

V okviru raziskav prireditev MKL smo na podlagi intervjujev in opazovanja na samih prireditvah 

oblikovali sedem person, ki na nekoliko drugačen, bolj atraktiven način predstavljajo različne tipe 

obiskovalcev prireditev in njihove značilnosti. Določili smo osnovne lastnosti, kot so okvirna starost, 

status, lokacija ter nekaj značilnosti, ki bi morda lahko vplivale na izbiro in obiskovanje prireditev. Ti 

elementi persone so temeljili izključno na naših opažanjih in niso reprezentativni za vse predstavnike 

posamezne persone (npr. zunanji obiskovalec Mitja je sicer opredeljen kot mlajša oseba, vendar pa so 

predstavniki te skupine lahko tudi starejši, ki sicer ne zahajajo v knjižnico in se ne udeležujejo njenih 

prireditev). Posamezno persono tako bolj opredeljujejo značilnosti glede obiskovanja, izbire prireditev 

in motivacije za obisk prireditev kot starost ali status.  

Pripravili smo dva prikaza person:  

- profil vsake posamezne persone, kjer so natančneje opisane njene značilnosti, in  

- povzetek vseh person, ki služi za hiter pregled in primerjavo person.  

Ker naš vzorec intervjujev ni bil zelo velik, je možno, da bi nadaljnji intervjuji morda razkrili še kakšno 

persono ali pa bi v posamezne persone dobili bolj natančen vpogled. Prav tako bi lahko primerjali 

persone z rezultati anket in na takšen način zagotovili ustreznost oblikovanih profilov kot tudi vpogled 

v to, koliko izpolnjenih anket pripada kateri personi. Ti rezultati lahko pokažejo, katere persone so bolj 

pogosti obiskovalci prireditev – v prvih analizah anket MKL smo, denimo, ugotovili, da persona Ivanka 

predstavlja skoraj tretjino vseh obiskovalcev prireditev.  
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Primer profila persone:  

 

 

Primer povzetka vseh identificiranih person: 
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5 ZAKLJUČEK 

Analiza izvedenih prireditev je ključnega pomena za vrednotenje njihove uspešnosti. Pri tem za 

določanje uspešnosti prireditev ni dovolj le mnenje oziroma ocena zadovoljstva obiskovalcev, ampak 

je enako pomembno tudi vprašanje, ali knjižnica s svojo ponudbo prireditev dosega zastavljene cilje 

(npr. promocija zbirke, privabljanje ljudi v knjižnico, vseživljenjsko učenje …) in izbrane ciljne skupine 

obiskovalcev (npr. mlade starše, upokojence, brezposelne, študente …).  

Pri vrednotenju upoštevamo tudi, da je splošna knjižnica javni zavod, ki pripravlja program prireditev 

za različne ciljne skupine v javnem interesu in z javnimi sredstvi ter ima pri izvajanju prireditvene 

dejavnosti določeno poslanstvo. Zato mora prireditvena ponudba splošne knjižnice ustrezati tako 

strateškim ciljem prireditvene dejavnosti kot raznolikim ciljnim skupinam in določenim kriterijem 

kakovosti.  

Z vrednotenjem svoje prireditvene dejavnosti tako knjižnica: 

- oceni svojo obstoječo ponudbo, torej kakšen in kako uravnotežen nabor prireditev 

ponuja, kakšnih prireditev je morda premalo ter v kolikšni meri so prireditve v skladu z 

njenim poslanstvom; 

- prikaže financerju obseg in vpliv svoje prireditvene dejavnosti; 

- ugotavlja, kakšna je izkušnja obiskovalcev ter kakšen vpliv imajo prireditve na 

posameznike in skupnost; 

- bolj uspešno načrtuje nadaljnje dejavnosti, od izbire prireditev do njihove izvedbe in 

promocije. 

Tako za ocenjevanje ustreznosti obstoječih prireditev kot tudi za načrtovanje prireditvene dejavnosti 

je pomembno, da knjižnica dobro pozna svojo skupnost, zato je poleg samega vrednotenja kakovosti 

in uspešnosti prireditev potrebno tudi raziskovanje okolja, v katerem knjižnica deluje, ter značilnosti 

različnih ciljnih skupin prireditvene dejavnosti.  

Na osnovi tovrstne analize nato knjižnica oblikuje ustrezen program prireditev za posamezne ciljne 

skupine. Tu je posebej zanimiva skupina neobiskovalcev prireditev, ki jo je potrebno natančneje 

preučiti pri načrtovanju nove ponudbe prireditev, s katero želi knjižnica nagovoriti določeno ciljno 

skupino, za katero (po svoji oceni) še nima ustrezne ponudbe.  

Na osnovi rezultatov vrednotenja prireditev načrtujemo nadaljnje korake pri oblikovanju 

prireditvenega programa splošne knjižnice. Analiza rezultatov predstavlja osnovo za načrtovanje 

prireditev na strateški, letni in mesečni oz. tedenski ravni. Pri načrtovanju prireditvenega programa ali 

posameznih prireditev upoštevamo vse elemente oblikovanja programa, od strateških okvirov, 

opredelitve ciljev, analize možnosti, do organiziranja in izvedbe prireditev. 

S premišljenim načrtovanjem in izvajanjem prireditvenega programa lahko na osnovi rezultatov 

vrednotenja in ob upoštevanju strateških ciljev splošne knjižnice oblikujemo kakovosten in 

prepoznaven program prireditvene ponudbe za različne ciljne skupine. 
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