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Dragi udeleženci posvetovanja,
delu izražene. Literarno besedilo tako ocenjuje-
mo s kriteriji literarnega vrednotenja, hkrati pa 
smo pozorni na knjižno delo kot založniško-obr-
tniški izdelek, vrednotimo pa tudi namembnost 
dela oziroma njegovo ustreznost glede na dolo-
čeno ciljno skupino (Lavrenčič Vrabec). 

Morda pa posebnega sistema ne potrebujemo, 
saj lahko vzdržujemo in povečujemo število iz-
posoj kvalitetnih literarnih besedil z naknadnim 
»izbiranjem«, ki obsega neposredno svetovalno 
dejavnost bralcem različnih profilov in »posredno 
svetovalno« dejavnost obveščanja bralcev o lite-
rarnih novostih, aktualnih temah? Ta dejavnost je 
v rokah knjižničarjev in knjižničark, ki imajo v tem 
pogledu še posebej ključno vlogo v splošnih knji-
žnicah in so postavljeni v zahtevno vlogo tistega, 
ki dejansko iz-bere (Matajc).

Slišali bomo tudi nekatera druga provokativna 
razmišljanja, na primer o tem, da knjižnice še zda-
leč nimajo tako velikega vpliva na širše množice, 
kot jo imajo množični mediji, kljub temu pa lahko 
nezanemarljivo vplivajo na skupino ljudi, ki gene-
rira spremembe, saj slednji knjižnice pogosteje 
uporabljajo. Tako knjižnice posredno vplivajo na 
razvoj skupnosti in s tem tudi na ustvarjanje kul-
turnega profila te skupnosti (Marinković).

Zgledi vlečejo, zato bomo spoznali nekatere do-
bre prakse, ki dajejo rezultate. Avstrijska knjižnična 
mreža Österreichische Bibliothekswerk npr. pri-
pravlja knjižne recenzije za knjižničarje in bralce in 
letno predstavlja več kot 1.600 vsebin, pri pripravi 
kritik sodeluje 90 posameznikov (Ehgartner).

Pa tudi pri nas v splošnih knjižnicah tečejo pro-
jekti, iz katerih bi se lahko razvil morebitni sistem 
vrednotenja; poleg projekta »Zlate hruške« v MKL 
je eden od njih portal dobreknjige.si, ki namerava 
vzpostaviti enoten spletni portal slovenskih splo-
šnih knjižnic, s celovitimi, neodvisnimi predsta-
vitvami kakovostne literature. Splošne knjižnice 
s portalom dobreknjige.si zasledujejo kar nekaj 
ciljev za »unovčitev« kvalitativnega potenciala 
knjižničnih zbirk (Malec). 

Okrogla miza po koncu posvetovanja, na kateri se 
bomo pogovarjali o slišanem in morda še razširili 
nabor stališč in sugestij v zvezi s tematiko priporo-
čanja književnosti, pa bo morda že prinesla glavna 
izhodišča, na podlagi katerih se bomo lahko usmerili 
bodisi v nadaljnji razvoj projekta ali pa bomo ugoto-
vili, da razmišljanje v to smer ni smiselno in realno.

      
mag. Jelka Gazvoda

direktorica Mestne knjižnice Ljubljana

uv
od

1 Izseki iz besedil navedenih avtorjev so povzeti in ne citirani.

Odločitev o organizaciji prve strokovne razprave o 
možnostih razvoja sistema vrednotenja književno-
sti za odrasle, ki bi ga v knjižnicah lahko uporabljali 
kot orodje za pomoč bralcem pri njihovem giba-
nju v svetu bralne kulture, je v Mestni knjižnici Lju-
bljana zorela precej časa, vse od takrat, ko je bila 
Ljubljana svetovna prestolnica knjige (2010-11) in 
je sedanji minister za kulturo dr. Uroš Grilc začel 
omenjati pomen priporočanja kvalitetne knjige 
tudi za odrasle. Temeljna vprašanja, o katerih smo 
razmišljali, so: ali sploh ocenjevati ter priporočati in 
če, ali v Sloveniji že obstajajo elementi, ki bi jih lah-
ko povezali v skupno podlago te morebitne pri-
hodnje zgodbe, ter koliko imamo strokovnjakov z 
različnih področij, vezanih na književnost, izdaja-
nje in uporabo književnih del, ki bi bili pripravljeni 
pri tem projektu sodelovati kot resnično neodvisni 
ocenjevalci. Organizacijski in finančni vidik tega 
projekta vidimo kot nadgradnjo, o kateri bi se za-
čeli pogovarjati takrat, ko bi nedvomno ugotovili, 
da so njegovi cilji postavljeni realno in izvedljivo. 

Pri tem se zavedamo, da določitev ciljev projekta ne 
bo enostavna, saj črno-belo razlikovanje med do-
bro in slabo knjigo kot morebitni edini pričakovani 
rezultat vrednotenja ne bo dovolj. Cilj tega posveto-
vanja in okrogle mize je zato širok: predstaviti različ-
ne poglede na problematiko vrednotenja literarne 
knjige in spoznati stališča strokovnjakov, ki o knjigi 
vsakodnevno razmišljajo. V tem zborniku predsta-
vljamo izkušnje in argumente povabljenih referen-
tov v zvezi s postavljenim vprašanjem, ali je zagon 
projekta vrednotenja smiseln, izvedljiv in ali v končni 
fazi lahko pri ljudeh vzbudi zaupanje ter jim tako 
pomaga pri prepoznavanju in branju kakovostne 
književnosti.

Ob tem bomo slišali, da je pri splavitvi tega projekta 
treba upoštevati omejitve in izzive ter si zadati na-
logo zgolj v takem obsegu in take zahtevnosti, ki jo 
je realno kakovostno in kompetentno uresničevati. 
Hkrati se pričakuje, da bi se tako lahko spet dvigni-
lo in poudarilo pomen uredniškega in založniškega 
dela, ki ga bodo preko svojih kriterijev ocenjevali 
drugi deležniki na knjižnem trgu (Rugelj1).

Kot se o celotni knjižni ponudbi, namenjeni otrokom 
in mladini, vrednostno izrekajo predstavniki različnih 
dejavnikov v komunikacijskem krogu otroške knjige, 
bi bilo smiselno ta zgled razširiti še na druga podro-
čja, zlasti na tista, ki v slovenskem knjižnem polju ne 
doživljajo skoraj nobenih vrednotenj, predstavljajo 
pa njegov nemara najobsežnejši del – torej na po-
dročja t. i. popularnega branja (Blatnik).

Slišali bomo, kako v Pionirski MKL vsako knjigo 
ocenjujemo kot celosten založniški izdelek, v 
njem pa zasledujemo različne kakovosti, ki so v 
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Prispevek se nanaša na razliko, ki jo je avtorica 
začrtala že v svoji obravnavi mladinske književ-
nosti; zdi se namreč, da ta razlika ni nič manj 
zgovorna tudi v t. i. književnosti za odrasle. V 
obeh primerih gre za vrednostno razliko med 
umetniško in trivialno književnostjo. Prispevek 
bo utemeljeval, zakaj trivialna književnost bral-
cem ne priznava sposobnosti samostojnega 
mišljenja in imaginacije in zakaj t. i. umetniška 
književnost to sposobnost priznava tako, da jo 
aktivira. Na tej aktivaciji bralca in bralke lahko te-
melji kriterij vrednotenja in izbire književnosti za 
njeno promocijo v knjižnicah.

Teoretski izhodišči teh argumentov sta fenome-
nologija literature in recepcijska estetika (Ingar-
den, načeloma tudi Jauss), iz njiju pa je izpeljano 
tudi delovanje književnosti z vidika medkultur-
nosti (D. Khadir). Na tem teoretskem izhodišču 
se torej izriše eden od možnih kriterijev razliko-
vanja med umetniško in trivialno književnostjo 
in potencialna uporabnost tega vrednotenjske-
ga kriterija v razmerju med dejavnostjo inštituci-
je knjižnice in knjižničarske stroke ter uporabniki 
– bralci in bralkami. 

Potencialna uporabnost je odvisna od tega, 
kaj (poleg same knjižnične izposoje) ponuja in 
omogoča sodobna slovenska splošna knjižnica. 
Knjižnice so v vlogi tistega, ki »izbere« gradivo, 
ki bo ponujeno bralcem. Po kakšnih kriterijih je 
izbrano (skupek referenc v: Kdo izbere? / Who 
Chooses? Posebna številka Primerjalne književ-
nosti, 2011) in na kakšne načine bo lahko še 
dodatno (»vdrugo«) »izbrano« oz. ponujeno? 
Pri obeh izbiranjih so slovenske splošne knji-
žnice najbrž razpete med dve težnji: 1.) kako z 
izborom za nabavo (leposlovnega) knjižnega 
gradiva vzdrževati in povečevati število izposoj 
in tako ekonomsko upravičevati svojo vlogo jav-
nega zavoda; in 2.) kako vzdrževati in povečeva-
ti število izposoj kvalitetnih literarnih besedil, da 
bi bile s tem usklajene z ekonomsko »politiko« 
drugega, povezanega javnega zavoda, tj. Javne 
agencije za knjigo, ki upravlja s subvencionira-
njem (tudi) leposlovnih besedil, ki so ovredno-
tena kot kvalitetna, seveda z namenom, da bi 
bila ta besedila brana in izposojana v čim večji 
meri. Ta razpetost sicer presega našo problema-
tiko, zato se vračam k omenjeni točki 2. Ta je še 
posebej povezana s prej omenjenim »drugim«, 

naknadnim »izbiranjem«, ki obsega neposredno 
svetovalno dejavnost bralcem različnih profilov 
in »posredno svetovalno« dejavnost obveščanja 
bralcev o literarnih novostih, aktualnih temah 
ali predstavljanja otroške književnosti (izbor be-
sedil za postavitev panojev in knjižnih polic z 
novitetami, organizacija bralnih večerov, organi-
zacija »ure pravljic« itn.). Ta dejavnost je v rokah 
knjižničarjev in knjižničark, ki imajo v tem pogle-
du še posebej ključno vlogo v splošnih knjižni-
cah. Z neposrednim in posrednim svetovanjem 
so postavljeni v zahtevno vlogo tistega, ki dejan-
sko iz-bere. Temu se prilagaja tudi vrednotenjski 
kriterij književnosti: na kaj se lahko knjižničarski 
svetovalci – poleg tako rekoč že predpostavlje-
ne zahteve o aktualnosti ali celo popularnosti 
določenih tem in leposlovnih besedil – torej 
oprejo? Odgovor se prilagaja uporabniku, bral-
cem leposlovja, ki so sicer različnih profilov 
(izbrane reference iz: Kdo bere? / Who reads?, 
posebna številka Primerjalne književnosti, 2010), 
vendar najbrž nihče od njih ne bi bil pripravljen 
zanikati svoje sposobnosti suverenega mišljenja 
in imaginacije. Njuno aktiviranje lahko soustvar-
ja primeren dialoški partner in to je lahko tudi 
kvalitetno leposlovno besedilo. Kako v množici 
naslovov, ki se zlivajo v knjižnice, prepoznati in 
iz-brati tiste, za katerimi se skrivajo bralčevi dia-
loški partnerji? 

Razlika med umetniško in trivialno književno-
stjo ni nujno razvidna na prvi pogled. Čeprav 
je tradicija trivialno književnost povezovala z 
»množično razširjenostjo« in s pripadnostjo t. i. 
popularnim žanrom (zlasti romana, npr. pustolo-
vskega, ljubezenskega (»romanca«), kriminalne-
ga, detektivskega, vohunskega, znanstvenofan-
tastičnega, zgodovinskega itn.) (prim. Hladnik: 
Trivialna literatura, 1983, in Nussbaum, 2004), je 
mednarodna popularnost oz. množična razšir-
jenost posameznih (zlasti) postmodernističnih 
romanov v drugi polovici 20. st., ki so poetsko-
strateško prepletali t. i. visoke in nizke žanre, ta 
dva kriterija precej relativizirala oz. razveljavila 
tako udobno vrednostno presojo. Res je sicer, 
da tudi mnogi sodobni romani, ki se izdelujejo 
po vzorcih (konvencijah) prej naštetih žanrov 
in ki jim danes zlahka pridružimo še mogočno 
razraščen fantazijski žanr, ne prestopajo meje 
trivialne literature. Vendar kriterij popularnega 
žanra nič več ne deluje zanesljivo. Torej svetoval-

Odprtost za kakovost

Vanesa Matajc
Vrednota nagovora – in kako jo ustvarja književnost

pr
vi

 s
kl

op



3

čeva vrednostna presoja, za katerim naslovom 
se skriva bralčev dialoški partner, predpostavlja 
malce zahtevnejši »drugi pogled«. Na kaj se lah-
ko opre? 

V prvi vrsti na poznavanje aktualnega slovenske-
ga literarnega sistema. Ena opora je torej stro-
kovno spremljanje (in usposobljenost za stro-
kovno spremljanje) delovalnikov proizvodnje, 
distribucije in obdelave v literarnem sistemu 
(gl. sistemske teorije literarne vede). V praktič-
nem pogledu to pomeni poznavanje avtorskih 
referenc, programskih usmeritev posameznih 
založb, referenc za kvaliteto prevodov v primeru 
prevodne literature, referenc za kvaliteto lektur 
(ker je jezikovna korektnost literarnega besedila 
»nevidno« precej bistven dejavnik dobre dialo-
ške komunikacije med besedilom in bralcem), 
sprotno spremljanje literarne kritike oz. strokov-
ne literature, ki izpostavlja aktualnosti v literar-
nem dogajanju in hkrati opravlja vrednotenjsko 
dejavnost. Vse to so uporabni dejavniki, ki pa ne 
nudijo stoodstotne zanesljivosti pri vrednotenj-
ski presoji o dialoški naravnanosti besedila.   

Umetniška literatura – za razliko od trivialne – 
razvija kvaliteto bralčevega dialoškega partner-
ja. Trivialna literatura mu, kot rečeno, odreka 
sposobnost suverenega mišljenja in imaginaci-
je, saj v imenu »estetskega eskapizma« (Caline-
scu) mehanično obnavlja najpreprostejše obraz-
ce (klišeje in stereotipe) spoznavnih in moralnih 
konvencij v določeni kulturi in jo s tem ideološko 

vzdržuje (izpeljano iz: Adorno), bralca pa pasivi-
zira. Formalno-stilne značilnosti teh vzorcev v 
nekem literarnem besedilu je razmeroma lahko 
prepoznati in jih bo prispevek naštel. Umetniška 
literatura, ki, nasprotno, učinkovito prebija klišej-
ske obrazce vsakokratne kulturne domene, pa 
bralca aktivira v imaginacijski in mišljenjski izziv 
oz. dialoški odziv (Nussbaum, Matajc, izpeljano 
tudi iz: Lotman). V postmoderni dobi, ki razkriva 
kulturno heterogenost, navsezadnje usposablja 
tudi za čedalje pomembnejšo medkulturno 
izkušnjo drugosti. (Vse našteto se zdi posebej 
pomembno pri posrednem in neposrednem 
svetovanju otroškim in mladinskim bralcem.) V 
odkrivanju te dialoške naravnosti literature oz., v 
primeru trivialne literature, odsotnosti dialoške 
naravnanosti je najtehtnejša opora naposled 
lastno, z ustrezno literarno-strokovno uspo-
sobljenostjo in bralno prakso podprto branje 
knjižničarja ali knjižničarke, ki jima je zaupana 
vloga tistega, ki vdrugo iz-bere, na tej podlagi 
oblikuje vrednostno presojo in na tej podlagi 
izvaja zgoraj našteto neposredno in posredno 
svetovalno dejavnost v knjižnicah. (Iilustracija s 
pozitivno osebno izkušnjo avtorice kot uporab-
nice splošne knjižnice.) To lahko omogoča tudi 
sprejemljivo usklajenost delovanja knjižnic in 
Javne agencije za knjigo, kar zadeva promocijo 
kvalitetne književnosti in njen dialoški nagovor 
bralcem.   

Ključne besede: umetniška literatura, trivialna 
literatura, vrednotenjski kriteriji
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Dobra knjiga od avtorja do bralca

Jelka Gazvoda
Potreba po organiziranem priporočanju dobrega branja v splošnih knjižnicah

Knjižnice poskušajo vplivati na bralno kulturo že 
od nekdaj, bralna srečanja s skupinskim branjem 
in pogovori o knjigah so stalnica dela z bralci, 
ki živi še danes. Problema pri tem sta, da se ni 
mogoče na tak način ukvarjati z vsemi deli, ki 
prinašajo kvalitetno branje, in da se le manjši del 
bralske populacije pridružuje posebnim bralnim 
aktivnostim. Danes so na voljo različni mediji, ki 
tekmujejo s knjigo, zato je knjižnica v še težjem 
položaju, kako naj svoje poslanstvo izvaja čim 
bolj uspešno. Različni bralni projekti, ki aktivira-
jo kakovostno knjižnično gradivo, bodo zato še 
naprej temeljna naloga knjižnic, prav tako kot 
usposabljanje knjižničarjev za dobro poznava-
nje zbirk in s tem ustrezno svetovanje bralcem. 
Temeljno vprašanje je, kaj naj bralec izbere in 
kaj naj knjižničar svetuje. Ali obstaja orodje, ki 
ga lahko uporabimo, ko želimo z gotovostjo iz-
brati kvalitetno in hkrati bralcu primerno knjigo? 
Vemo namreč, da pogostost izposoje ne kaže 
nujno kakovosti, prav tako ne nujno osebna 
bralna izkušnja. Da bi spodbudili organizacijo 
sistematičnega vrednotenja kakovosti izdanih 
del, prvenstveno v sferi književnosti, se je smi-
selno dogovoriti najprej za kriterije, ki naj jih vre-
dnotenje upošteva. 

V MKL deluje Pionirska – center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo, katere poslanstvo 
je razvijati bralno kulturo in promovirati branje 
med otroki in mladimi. Ob tem smo v sodelo-
vanju z različnimi subjekti, ki se ukvarjajo z bra-
njem otrok in mladih, razvili in organizirali sis-
tem vrednotenja mladinske književnosti. Vsako 
leto izdajamo priročnik za branje kakovostnih 
mladinskih knjig, ki smo ga nadgradili z blagov-
no znamko MKL Zlata hruška in podeljevanjem 
nagrad za najkvalitetnejše mladinske knjige. Ta 
dobra praksa je lahko izhodišče za razmišljanje, 
pa morda tudi za organizacijo podobnega vre-
dnotenja na področju književnosti za odrasle.

Bralec, ki pride v knjižnico po literarno delo, 
velikokrat ne ve v naprej, kakšen naj bo njegov 
izbor. Veliko bralcev se pri obisku knjižnice ne 
obrača na knjižnične informatorje, saj je temelj-
ni koncept proste postavitve gradiva namenjen 
prav temu, da bralec knjige izbira sam in ob tem 
postopku tudi spoznava vsebinske značilnosti 
zbirke. Lahko si pomaga tudi s knjižničnim ka-
talogom, vendar mu o primernosti knjige zanj 

niti postavitev niti katalog ne povesta dovolj. 
Knjižnica mu sicer ponuja različne posamične 
izbore del, ki pa jih postavlja v ospredje po la-
stni presoji. Po naših izkušnjah bralci zelo radi 
posegajo po priporočenih delih, saj jim je s tem 
olajšana odločitev in morda tudi zmanjšana ver-
jetnost, da jim izbrane knjige ne bodo ustrezale. 
Zato smo v knjižnicah seveda zainteresirani za 
vzpostavitev zaupanja vrednega in neodvisne-
ga sistema vrednotenja izdanih književnih del. 
Pravice po prosti izbiri v knjižnici bralcu seveda 
s sistemom vrednotenja ne nameravamo kratiti, 
mu pa lahko v pomoč ponudimo orodje, ki mu 
bo mogoče zaupati.

Sistem vrednotenja del za odrasle bi moral knji-
go tako rekoč »pričakati« takoj, ko izide ali mor-
da še pred tem. Tu bi lahko pomembno vlogo 
odigrali založniki, če bi knjige že pred izidom 
pošiljali v vrednotenje, pomagamo pa si lahko 
tudi s sistemom CIP, ki je že uveljavljena oblika 
informacije o nameravanih izidih naslovov in 
je tudi splošno dostopna v našem knjižničnem 
katalogu Cobiss. Možnost zgodnjega dostopa 
do novo izdanih del je tudi skozi zakonodajo o 
obveznem izvodu. Tudi JAK kot financer lahko 
to zahteva že v pogojih razpisa. Tudi založbam 
bi bilo lahko v interesu, da imajo njihovi naslovi 
»pozitivno oceno« in s tem možnost boljše pro-
daje. Vrednotenje bi tako poleg osnovnega cilja, 
ki ga zasledujemo v knjižnicah, lahko prineslo 
tudi na splošno večjo kakovost knjig, tako glede 
vsebin kot tudi drugih značilnosti dobrih knjig. 

Kakovost knjižničnih zbirk bi se lahko v knjižni-
cah z uporabo vrednotenja v nekaj letih opazno 
izboljšala. Kako bi sistem vrednotenja deloval v 
knjigarnah, sicer težko ocenjujem, domnevam 
pa, da bi imel podoben vpliv na kupce knjig kot 
v knjižnicah na bralce. Če bi bil prepoznan kot 
zaupanja vreden, bi ga upoštevali vsi na knji-
žnem trgu. Tu torej naletimo na naslednji mo-
žni potencial sistema za vrednotenje, namreč 
na možnost vpliva na splošno kakovost izdanih 
knjig ter s tem na izboljšanje kvalitete celotnega 
knjižnega trga. 

Vprašanje je, ali se lahko na tem posvetu že 
uskladimo glede možnosti ali sploh smiselnosti 
začenjanja takega projekta. Morda pa se lahko 
dogovorimo to, da pred odločitvijo naredimo še dr
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korak naprej v smeri iskanja kriterijev, ki bi za vre-
dnotenje prišli v poštev. Vrednotenje, ki ga po-
trebujemo v knjižnicah, namreč ne more teme-
ljiti samo na literarno-kritiških opredelitvah, kajti 
le manjši delež izdanih del sploh doživi kritiško 
presojo, poleg tega pa slednja ne opredeljuje 
nujno stopnje zahtevnosti branja. Ocenjujemo 
torej, da je za potrebe splošnih knjižnic nujno 
vrednotiti tudi manj zahtevna dela in med njimi 
poiskati tista, ki so še zmeraj lahko vir rasti bral-
ne pismenosti in znanja ter odsvetovati tista, ki 
tega cilja ne morejo doseči.

V prenekateri splošni knjižnici pa tudi neodvisno 
od knjižnic so že prisotni spletni sistemi pripo-
ročanja branja. Ti sistemi uporabljajo različne 
principe priporočanja, večinoma pa temeljijo na 
bralni izkušnji. Interaktivnost med sistemom in 
končnim bralcem je namreč tisti element, ki pri 
drugih bralcih zbuja veliko zaupanja. Osebna iz-
kušnja deluje na področju branja vsaj do trenut-

ka, ko se bralec odloči za prav določeni naslov 
knjige. Ne vemo pa, kako se zadeva odvija od tu 
dalje – ali osebna izkušnja enega bralca pomeni 
pozitivno izkušnjo tudi za drugega? Ocenjujem, 
da ne nujno. Problem zaupanja v tem primeru ni 
subjektivne narave, saj ljudje razumemo, da ista 
vsebina ni zanimiva vsakomur, ampak objektiv-
ne, npr. v avtorski originalnosti, aktualnosti, zah-
tevnosti jezika, kvaliteti prevoda, žanru, obsegu, 
ravni pravopisnih, formalnih ali oblikovalskih 
značilnosti knjige in podobno.

Iz slednjega lahko izpeljemo sklep, da bi mo-
rali za tako vrednotenje, ki bi ga lahko splošne 
knjižnice uspešno uporabljale za svetovanje 
bralcem, sestaviti model, ki bi vključeval čim več 
različnih informacij o posamezni knjigi.

Ključne besede: sistemi vrednotenja knjig, dolo-
čanje kriterijev, knjižni trg, sodelovanje, déležniki

Samo Rugelj
Nekaj premislekov o vrednotenju kakovosti knjig za odrasle na Slovenskem

Projekt vrednotenja kakovosti literature za odra-
sle vidim kot dobrodošel prispevek h kristalizi-
ranju ocenjevanja slovenske knjižne produkcije, 
ki lahko pomembno prispeva k nadaljnjim tako 
bralskim kot tudi založniškim in knjižničarskimi 
odločitvam v zvezi z izdanimi knjigami. Na ta na-
čin se bo tudi spet dvignilo in poudarilo pomen 
uredniškega in založniškega dela, ki ga bodo 
preko svojih kriterijev ocenjevali drugi deležniki 
na knjižnem trgu. Pri vrednotenju literature za 
odrasle pa vidim tudi kar nekaj izzivov in pre-
izkušenj, denimo glede na to, da pri dosedanji 
zasnovi tega projekta za sedaj niso podane no-
bene vsebinske omejitve (torej je predvideno 
vrednotenje leposlovnih pa tudi neleposlovnih 
knjig), še posebej pa v primerjavi s podobnimi 
aktivnostmi pri otroški in mladinski literaturi. Te 
bi v glavnem razdelil v dve večji skupini. Prva 
so kvantiteta, druga pa so merila, po katerih se 
bodo ocenjevale knjige. Pojdimo po vrsti.

Za ocenjevanje otroških in mladinskih knjig v 
slovenskem jeziku pride letno v poštev približno 
tisoč knjižnih naslovov. Te potem pregledajo pri 
že uveljavljenem Centru za mladinsko književ-
nost in knjižničarstvo, ki deluje v okviru Mestne 
knjižnice Ljubljana. Gre za ogromno delo, kar 
seveda izhaja iz ogromnega števila knjig, ki so 
letno izdane s tega področja, vseeno pa se te 
knjige bistveno razlikujejo od knjig za odrasle. 
Bistvene razlike so zelo na grobo naslednje:

•	 število knjig: otroških in mladinskih knjig je 
kljub velikemu številu vsaj dvakrat manj, kot 
je knjig za odrasle,

•	 obseg knjig (torej količina besedila); ta je pri 
knjigah za odrasle bistveno večji, saj lahko 
posamično delo predstavlja tudi trideset-
kratnik ali celo petdesetkratnik obsega kla-
sične knjige za otroke,

•	 zahtevnost knjig; ta je pri knjigah za odrasle 
v določenih segmentih skoraj neprimerlji-
va z zahtevnostjo knjižnih del za odrasle in 
mladino,

•	 specializiranost v povezavi z zahtevnostjo; 
nekatera dela za odrasle so v celoti razu-
mljiva le majhnemu številu specializirane 
publike, ki ima z dotičnega področja speci-
alizirana znanja ali celo posebno, dodatno 
izobrazbo.

V povezavi z zgoraj napisanim je treba tako 
najprej sploh oceniti, koliko ljudi in kakšnega 
izobrazbenega profila ter kakšnega službenega 
statusa je sploh potrebnih, da se lahko kompe-
tentno soočijo s takim obsegom knjig. Pri pov-
zemanju vzorcev tujih praks je pač treba upošte-
vati, da se te lahko odvijajo v okoljih z bistveno 
večjim številom dostopnejših kadrov in povsem 
drugačnimi finančnimi okviri, v katerih se odvi-
jajo taki projekti.



6

Neposredno v povezavi s številom knjižnih na-
slovov, ki bi jih bilo potrebno pregledati in oce-
niti, se postavlja tudi uporaba meril zanje. Po-
glejmo samo primer leposlovja.

Običajno literarno vrednotenje leposlovne lite-
rature v okviru institucionalnega vzgojno-izo-
braževalnega sistema se večinoma osredotoča 
na vrednotenje tiste literature, ki je že preživela 
in prestala preizkus časa. Tako boste le redko 
naleteli na definitivne (če so podane kot insti-
tucionalne, se te ocene in umestitve običajno 
smatrajo za definitivne) ocene del, ki so šele iz-
šla. Običajno se počaka neko obdobje, denimo 
nekaj let, in se neko oceno poda šele tedaj. Dru-
gače je seveda s kritiškimi zapisi, objavljenimi v 
raznih medijih, kjer pa gre za subjektivno oceno 
in ne za institucionalno vrednotenje, ki naj bi 
nosilo status objektivnosti. 

Pri tovrstnem poskusu vrednotenja s strani 
knjižnic pa bi bila ažurnost eden od pogojev 
za kakovostno in kompetentno delovanje tega 

sistema. Časovni pritisk na eni strani in potrebna 
upočasnjenost pri dajanju referenčnih ocen na 
drugi bi tako ustvarjala krhko ravnotežje, znotraj 
katerega se je le z veliko težavo možno spreho-
diti brez večjih spodrsljajev.

Pri tem je leposlovje zaradi svoje osnovne vse-
binske premise, torej večje ali manjše stopnje 
izmišljenosti (fiction), samo en segment knjig za 
odrasle, ki se pri neleposlovju razširijo v impo-
zanten nabor različnih pristopov na vseh nivojih, 
od vsebinskega do konceptualnega. Nelepo-
slovje vse te dileme le še poglobi.
 
Pri splavitvi tega projekta je torej treba upošte-
vati vse te omejitve in izzive ter si zadati nalogo 
zgolj v takem obsegu in take zahtevnosti, ki jo 
je realno mogoče kakovostno in kompetentno 
uresničevati. 

Ključne besede: knjižna produkcija, merila oce-
njevanja, kompetence ocenjevalcev

Andrej Blatnik
Slovenske knjige iz kvalitete v kvantiteto

Kljub velikokrat ponavljanim tezam o koncu 
Gutenbergove galaksije vsako leto izide več 
knjižnih naslovov – v Sloveniji trikrat več kot leta 
1991. Zlasti leposlovnih: leta 1991 se je za na-
grado kresnik za najboljši roman potegovalo 17 
novih romanov, zadnja leta kakih 120. Prav tako 
pogostih splošnih ocen, da ne bere nihče več, 
ni mogoče potrditi s podatki, nasprotno: bere 
se vse več, le da vse bolj različne knjige in tudi, 
še zlasti v manjših kulturah, vse več v drugih 
jezikih, zato za posamezni knjižni naslov ostaja 
vse manjši delež splošne pozornosti, enako pa 
se tudi javna in zasebna sredstva za nakup knjig 
porazdelijo na vse več izdaj. 

Današnji literarni sistem, tudi slovenski, je usmer-
jen v hiperprodukcijo. Tako ni (več) izjema med 
družbenimi sistemi in tudi literarno delo ni več 
razumljeno kot unikatno in neponovljivo, temveč, 
od žanra odvisno, bolj ali manj kot izdelek kulturne 
industrije. Če imamo o kvaliteti slovenske literarne 
industrije lahko takšno ali drugačno mnenje, pa 
o njeni kvantiteti ni dvoma: po številu objavljenih 
(zlasti leposlovnih) knjižnih naslovov na prebival-
ca je Slovenija na samem svetovnem vrhu. 

Zakaj je število objav v zadnjih dvajsetih letih 
tako hitro raslo? Običajen odgovor današnjega 
časa, da so take potrebe trga, ne vzdrži, naspro-

tno: knjig se proda manj kot v večini primerljivih 
držav, ustrezno manjše so tudi natisnjene na-
klade. Po večini ocen se je leta 1991 v Sloveniji 
prodalo približno enako skupno število knjig kot 
leta 2011. Od takrat pa prodaja pada.

Neustrezen je še en odgovor iz duha časa, na-
mreč da je število naslovov naraslo zaradi zaseb-
ne iniciative in odpiranja možnosti za objavo, 
saj sta tako rast kot tudi število novih naslovov 
v Sloveniji precej večja tako od držav, kjer je za-
sebna iniciativa že dolgo udomačena, kot od 
tistih, kjer se je 1991 vzpostavil nov družbeni 
sistem. Verjetneje je, da je k tej rasti pripomogel 
tudi specifični način prelivanja javnih sredstev v 
zasebne dobičke, ki ga izkazuje poslovni model 
marsikaterega novega slovenskega založnika: 
knjižnice bodo kupile. Zaradi padanja cen tiskar-
skih storitev, novih tehnologij, ki omogočajo na-
tis točno toliko izvodov, kolikor jih je prodanih 
v prednaročilu, in izločanja avtorskega dela iz 
stroškovnika je knjigo mogoče narediti vse ce-
neje – in kar nekaj jih je, ne glede na kvaliteto 
izdelka, mogoče tudi prodati, zasebnemu ali, še 
pogosteje, javnemu kupcu.

Ker si glede na dostopne podatke Slovenci knji-
ge šestkrat do sedemkrat pogosteje izposodi-
mo v splošnih knjižnicah, kot jih kupujemo, kar 
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je še eden naših posebnih rekordov iz mednaro-
dnih primerjav, je vredno premisliti, do kakšne 
leposlovne produkcije dostop omogočajo javna 
sredstva in kakšni kriteriji in mehanizmi izbire se 
pri tem uporabljajo. 

Zgled ponujajo priročniki za branje kakovostnih 
mladinskih knjig Pionirske – centra za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo, kjer se o celotni 
knjižni ponudbi, namenjeni otrokom in mladi-
ni, vrednostno izrekajo predstavniki različnih 

dejavnikov v komunikacijskem krogu knjige. Ta 
zgled bi bilo smiselno razširiti še na druga po-
dročja, zlasti na tista, ki v slovenskem knjižnem 
polju ne doživljajo skoraj nobenih vrednotenj, 
predstavljajo pa njegov nemara najobsežnejši 
del – torej na področja t.i. popularnega branja. 
Seveda ne brez razmisleka, kako bi lahko učinek 
vrednotenja povečali.

Ključne besede: knjižna produkcija, poslovni 
modeli, kriteriji izbire

Tina Košir Mazi
Knjižnica za vse čase

Knjižnice so imele v zgodovini vedno mesto va-
ruhov kulturne dediščine. Kvalitetne javne knji-
žnice so v javnem interesu in po mojem mnenju 
je ključno, da se zavedajo svoje izobraževalne 
vloge. Pri oblikovanju knjižnice je na prvo žogo 
gotovo najlaže slediti okusu množic in (naj)več 
investirati v nakup knjig, ki si jih ljudje pač izpo-
sojajo v velikem številu. Veliko težje, a za kvali-
tetno javno knjižnico ključno, je okus uporabni-
kov sooblikovati. Kot bralka si želim, da bi bile 
knjižnice, v katere zahajam, oblikovane z dolgo-
ročno vizijo – da torej ne bi podlegale trendom 
zalaganja polic s knjižnimi muhami enodnevni-
cami dvomljive (literarne) vrednosti, ampak bi 
(na)učile cenjenja kvalitetnih knjig kot nepre-
cenljivih oken v mnogotere svetove. Knjižnice 
hranijo duhovno hrano, hrano za misli. In med-
tem ko se ves t. i. “razviti” svet obsedeno ukvarja 
s teorijami zdrave prehrane, nas žal precej manj 
skrbi, s čim hranimo svojega duha. Jezikovno 
uborna književnost, ki žanrsko predvidljivo žon-
glira s preverjeno všečnimi stereotipi, je kulturni 
ekvivalent obratom hitre prehrane. Pri obliko-
vanju knjižnice je nujen tehten premislek, kako 
zgraditi pester kulturni prostor trajne vrednosti. 
Namesto da v imenu aktualnosti nepremišljeno 
sledimo trendom, ki jih narekuje komercialno 
založništvo, bi veljalo več storiti za popularizaci-
jo pozabljenih klasičnih biserov (ne le tistih, ki se 
znajdejo na seznamu za srednješolsko domače 
branje). Pri novih nakupih pa se velja opomni-
ti, da je služiti površnim zahtevam današnjosti 
dolgoročno najslabše vodilo. Izpostaviti najdra-
gocenejšo dediščino preteklosti in uporabnike 
seznaniti z najboljšim v hiperponudbi sedanjo-
sti je, verjamem, najboljša (a nikakor ne najlažja!) 
pot v knjižnično prihodnost. 

Knjižnice imajo v primerjavi s knjigarnami to 
dragoceno prednost, da so javne ustanove, ki 
jim ni treba služiti komercialnim interesom. Ta 

prednost pa pomeni tudi odgovornost do sku-
pnosti. To odgovornost vidim predvsem v smi-
slu zaveze h kakovosti programov, pa naj gre za 
knjige, ki jim je odmerjeno mesto na policah, ali 
dogodke, ki jih knjižnice spustijo v svoj prostor. 
Pri oblikovanju obojega bi bili potrebni jasna 
strategija in vizija. Ti pa lahko nastaneta le na 
podlagi sodelovanja skupine ustrezno izobraže-
nih, usposobljenih in zavzetih ljudi. 

Knjižnica je mesto, kjer se srečujejo knjige in 
ljudje – bralci in knjižničarji. V labirintu knjig je 
bralčevo poglavitno vprašanje (če ni seveda že 
vnaprej odločen, kaj išče), kako naj najde knjigo 
zase. Pomembno vlogo knjižničarja vidim v tem, 
da zna bralcu pri tem pomagati. Skrbi me, da 
se bibliotekarsko znanje vedno bolj razume kot 
usposobljenost na področju informacijskih teh-
nologij in katalogiziranja, vse manj pa je pri bi-
bliotekarski izobrazbi poudarka na poznavanju 
književnosti. Razumeti knjigo v prvi vrsti kot pro-
dukt oz. nosilec, (skoraj) povsem pa zanemariti 
vsebinski vidik, je po mojem močno zgrešeno. 
Med bralcem in knjigo lahko v knjižnici posre-
duje predvsem knjižničar. V knjižnicah bi si že-
lela izobražene, razgledane in empatične »knji-
žne svetovalce«, ki bi delovali kot ambasadorji 
najboljšega, kar ima knjižnica ponuditi. Ti »sve-
tovalci« bi morali biti odlično seznanjeni tako s 
sodobno knjižno produkcijo kot tudi s književno 
dediščino. 

Močan mehanizem, kako dobre knjige pred-
staviti bralcem, so tudi dogodki v knjižničnih 
prostorih. Ob preletu sicer pestrega programa 
dogodkov, ki ga ponujajo splošne knjižnice, pa 
vendar ostane vtis, da bi bilo programsko stra-
tegijo mogoče bolje domisliti. Verjetno bi bilo 
smiselno za izhodišče vzeti knjižne bisere, ki jih 
želimo izpostaviti in nato zasnovati dogodke po 
meri izbranih knjig. Pri pokrivanju specializiranih 
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področij, ki pa jih je vseeno mogoče predstaviti 
poljudno, bi bilo smiselno sodelovati z usposo-
bljenimi zunanjimi sodelavci.  Za vzpostavljanje 
stika med knjigami in bralci pa bi bilo mogoče 
tudi bolje izrabiti možnosti, ki jih ponujajo so-
dobne tehnologije, od družbenih omrežij do 
blogov. Vse navedeno bi bilo verjetno izvedljivo 

brez dodatnih sredstev ob zgolj smotrni preraz-
poreditvi obstoječih. Bistveni pri oblikovanju 
knjižnice za vse čase so poleg knjig ljudje – z 
znanjem, jasno vizijo in (dobro) voljo. 

Ključne besede: kulturno poslanstvo, knjižnice, 
svetovalno delo, promocija literature

Prakse kot izziv

Miro Tržan
Predstavitev prepoznavnih evalvacijskih sistemov leposlovja knjižnic v tujini 
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Naslov prispevka je opredeljen s predpostavko 
o idealnem vzorcu, ki ga iščemo v primerih iz 
tujine:
•	 iščemo vrednotenje leposlovja za odrasle z 

oceno kakovosti;
•	 vrednotenje izvajajo ali organizirajo knjižni-

ce za vso pridobljeno leposlovje;
•	 rezultat vrednotenja je na razpolago bral-

cem za samostojno prepoznavanje dobre-
ga leposlovja.

Knjižnica se sreča z vrednotenjem leposlovja v 
dveh z ozirom na zunanji učinek različnih vlo-
gah: najprej ob pridobivanju in izboru leposlov-
ja za knjižnico ter nato še pri svetovanju in po-
sredovanju leposlovja bralcem.

Proces izbora leposlovja (enako kot vsega dru-
gega gradiva) obsega tri tesno povezane in za 
knjižnico enakovredne faze. 

Ena od teh je vrednotenje leposlovnega dela v 
ožjem pomenu. Knjižničar si na podlagi svojega 
znanja in pridobljenih informacij, zlasti odzivov 
strokovne javnosti, v vsakem primeru ustvari 
vrednostno oceno leposlovnega dela. Lahko 
rečemo, da opravi interni proces vrednotenja, 
kot ga zahteva nabavni postopek. Rezultat tega 
vrednotenja ni zapisana ocena, ki bi lahko služila 
knjižnici tudi v drugi vlogi svetovanja bralcem, 
ampak se odrazi »le« v odločitvi o izboru in šte-
vilu kupljenih izvodov. 

Drugi dve fazi nabavnega postopka za namen 
tega prispevka nista relevantni, (ena je prepo-
znavanje pomena leposlovnega dela v odnosu 
do obstoječe knjižnične zbirke – zastopanost 
žanra, druge izdaje, jezik …), se pa druga po-
lemično nanaša na tematiko posveta – to je 
uskladitev nakupa z nabavno politiko knjižnice v 
ožjem pomenu. Le-ta v primeru leposlovja dolo-

ča zavezanost k izboru kakovostnih leposlovnih 
del, a obenem določa tudi stopnjo tolerantnosti 
do vseh drugih žanrov različnega kakovostne-
ga nivoja. Od tega je torej odvisno, kaj dobrega 
in zlasti kaj slabšega ali celo »pogrešljivega« iz 
knjižnične zbirke je naknadno potrebno za ko-
rektno informacijo bralcu eksplicitno evalvirati, 
ali pa to ni potrebno, ker izpade že pri selekciji.

Pri svetovanju uporabnikom se knjižničar ozi-
roma knjižnica drugič znajdeta v vlogi vredno-
tenja knjige. Zahteva »prosim, nekaj dobrega«, 
ki jo knjižničar na oddelku za leposlovje srečuje 
vsakodnevno, s stališča tega uporabnika ne po-
meni vedno tudi dobro ocenjene knjige literar-
ne stroke in je v ospredju bolj uporabnikov bral-
ni interes. A poleg načelne zavezanosti knjižnice 
k dobri knjigi tudi bralci potrjujejo potrebo po 
evalvaciji z odzivi na knjižničarska priporočila, 
kot so »knjižničar (po možnosti s fotografijo) pri-
poroča«, ali z odzivi na druge domiselne oblike 
promocije branja. Zapisana ocena evalviranih 
leposlovnih del je lahko trajen pripomoček tako 
bralcu kot knjižničarju pri izbiri ali priporočanju 
branja. Ta prispevek kot uvod v naslednje pred-
stavitve nakaže spletno dostopne primere, kjer 
bralci pridobijo informacijo o oceni namerava-
nega branja in kjer bralci tudi sodelujejo pri vre-
dnotenju prebranega: predstavitve založnikov, 
servisi za podporo avtorjem pri izdaji del, dru-
žabna omrežja, knjižničarska priporočila.

Posebno pozornost namenjam tudi knjižničnim 
katalogom nekaterih izbranih knjižnic v tujini, 
in sicer z ozirom na to, kako uporabniku omo-
gočajo prepoznavanje vrednosti književnih del 
svoje zbirke, iz česar lahko sklepamo o organiza-
ciji tovrstne podpore v knjižnici. Izbira knjižnic je 
naključna, zaradi vloge pri posredovanju lepo-
slovja in zagotavljanja splošne dostopnosti pa 
so namenoma izbrane splošne knjižnice.
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Vstopna točka za vsako knjižnico je njen iskal-
nik na domači spletni strani. Pričakujemo, da je 
informacija o vrednosti leposlovnega dela splo-
šno dostopna, a urejena s strani knjižnice. Rezul-
tat iskanja je praviloma preusmerjen v katalog 
– OPAC, ki v običajni knjižničarski praksi za lepo-
slovje ne nudi informacije o vrednosti leposlov-
nega dela. Zato opazujemo dopolnitve osnovne 
informacije iz kataloga z dodatnimi, ki niso nuj-
no več del kataloga in ki (lahko) vsebujejo tudi 
elemente evalvacije1.

•	 Vsebinske (predmetne) oznake, gesla, 
ključne besede so lahko za uporabnika, ki 
ocenjuje »vrednost« leposlovnega dela gle-
de na svoje želje in bralni interes, zelo po-
membna dodatna informacija, ki pa v po-
znanih knjižničarskih praksah ne vključuje 
elementov vrednotenja. 

•	 Povzetki in anotacije nudijo bralcu še boljšo 
možnost za presojo vrednosti leposlovnega 
dela. Zaradi boljših možnosti, ki jih nudi opis 
(in ne le predmetna oznaka), pa ima tovrstni 
dodatek že potencial za opredelitev ekspli-
citne ocene. V primerjavi s povzetki, ki jih 
ustvarjajo na spletnih servisih za priporo-

čanje branja bralci sami, knjižničarske ano-
tacije praviloma ne vključujejo vrednostne 
ocene, vsekakor ne negativne. Številnost 
bralcev, ki sodelujejo v družabnih bralnih 
omrežjih, kjer redno tudi izražajo svojo oce-
no prebranega, potrjuje, da si bralci oceno 
tudi želijo. V nekaterih primerih knjižnice 
bralce s svojimi komentarji že pripuščajo v 
svoj katalog. 

•	 Knjižna nagrada je izjema za oba zgoraj 
navedena primera. Navedba nagrade za 
leposlovno delo je element evalvacije, ki se 
pojavlja tako v okviru geslenja (ključne be-
sede …) kot v dodatnih opombah in tudi v 
povzetkih ter anotacijah.

•	 Recenzije so zaradi subjektivne nepristran-
skosti za ta prispevek o prepoznavanju 
vrednotenja leposlovja v knjižnicah najbolj 
zaželena in iskana dodana informacija o le-
poslovnem delu. V našem primeru šteje, če 
jo je knjižnica priključila k svojim podatkom 
o leposlovnem delu.

Ključne besede: evalvacijski sistemi, primeri do-
brih praks, elementi evalvacije

1 Šauperl, A. (2013). Four Views of a Novel: Characteristics of Novels as Described by Publishers, Librarians, Literary Theorists, and 
Readers. Cataloging & Classification Quarterly, 51 (6), 624-654.

Darja Lavrenčič Vrabec
Priročniki za branje kakovostnih mladinskih knjig

Priročnik po eni strani pregledno in sistematično 
predstavlja produkcijo mladinskih knjig obrav-
navanega leta. Pregledno z vidika ustaljenih po-
ljudnih in strokovnih razdelitev, ki jih strokovnja-
ki in praktiki uporabljajo pri obravnavi knjižnega 
gradiva (abeceda, postavitvene skupine, staro-
stne stopnje, strokovne skupine); sistematično z 
vidika predstavitvenih skupin od najpreprostej-
ših igralnih oblik, preko pripovedi do estetsko 
izbrušenih in miselno izostrenih besedil.

Z vsebinsko obdelavo predstavljenega knjižnega 
gradiva ponuja knjižničarjem, vzgojiteljem, uči-
teljem in strokovnjakom bogastvo knjig za učin-
kovito, različnim potrebam prilagojeno, knjižno 
in knjižnično vzgojo ter vsakovrstno spodbudo 
za branje umetnostnih in neumetnostnih be-
sedil. Bogastvo knjig pomeni kvaliteto namena, 
izpeljave in sporočila ter kulturni obseg, ki ga pri-
naša jezik – tako besedišča kot ilustracije. Najkva-
litetnejše knjige so anotirane, najboljše med naj-
boljšimi pa so označene z znakom »zlata hruška«.

Pionirska – center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana že 
več kot 40 let s preglednimi predstavitvami le-
tne produkcije priporoča v branje kakovostne 
otroške in mladinske knjige.

Zgodovina objavljenih knjižničarskih seznamov 
beleži kot prvega Izbor knjig iz slovenske knji-
žne produkcije za mladino v letu 1972, ki je izšel 
v reviji Otrok in knjiga (OiK, št. 2, 1975) avtoric 
Andre Žnidar (priprava seznama), Marjane Kobe 
in Martine Šircelj (anotacije), bibliotekark iz teda-
nje Pionirske knjižnice v Ljubljani.

Od 1998 leta dalje imajo ti pregledi (seznami) 
obliko samostojne letne publikacije, ki predsta-
vlja izbrano letno knjižno produkcijo za mlade, 
v nadaljevanju, od leta 2004, se konceptu pre-
gleda postopoma pridruži še vidik vrednotenja, 
v letu 2009 dobijo tako Pregledni in priporočilni 
seznami mladinskih knjig po temah, zvrsteh in 
žanrih novo poimenovanje – Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig. 
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Priročnik je cenjen in razširjen med knjižničarji, 
učitelji in mentorji bralne značke, strokovnjaki s 
področja mladinske književnosti, založniki, av-
torji ter drugimi strokovnjaki sorodnih strok.

Kriteriji vrednotenja razvrščajo vsako, v določe-
nem letu izdano, knjižno delo v pet vrednostnih 
kategorij:
•	 »zlata hruška«– najvišja kakovostna stopnja, ki 

se postavlja ob bok nacionalnim nagradam s 
področja mladinske književnosti, kot so večer-
nica, slovenska izvirna slikanica, desetnica … 
predstavlja odlične knjige tega leta (v sredici 
Priročnika je takšna knjiga predstavljena z zna-
kom hruške in opisana z daljšo anotacijo);

•	 zelo dobra izdaja – predstavlja visok kako-
vostni razred produkcije leta;

•	 dobra izdaja – predstavlja solidno kakovostno 
raven, ki jo še vedno priporočamo za branje; 

•	 pomanjkljiva izdaja – predstavlja knjige, ki 
so založniško nedodelane, a neškodljive;

•	 pogrešljiva izdaja – ta ocena predstavlja 
knjige, ki so vsestransko nedorasle ali zgre-
šeno zastavljene.

V skupino vrednotenih knjig so se lahko uvrstile 
vse tiste, ki so bile v koledarskem letu izdane pr-
vič ali pa kot dobrodošli ponatisi ter prenovljene 
izdaje prinašajo zimzeleno kvaliteto. 

Vsako uvrščeno knjigo ocenjujemo kot celosten 
založniški izdelek, v njem pa zasledujemo raz-
lične kakovosti, ki so v delu izražene. Literarno 
besedilo tako ocenjujemo s kriteriji literarnega 
vrednotenja (učinkovito in prepričljivo uporabo 
literarnih sredstev in postopkov, jezikovno ustre-
znost, slogovno izvirnost, fabulativno prepričlji-
vost, znotraj tega pa sporočilnost, estetiko, etiko 
in izvirnost v kateri koli obliki); hkrati pa smo 
pozorni na knjižno delo kot založniško-obrtniški 
izdelek, zato posebej ocenjujemo tudi kvalite-
to opreme, ilustracij, tiska, postavitve besedila, 
lektoriranje, prevod, berljivost, strokovno korek-
tnost, če gre za poučno ali poučno-leposlovno 
delo, vrednotimo pa tudi namembnost knjižne-
ga dela oziroma njegovo ustreznost glede na 
določeno ciljno skupino, potrebo ali namen.

Priročnik s svojo urejenostjo sledi bralnim inte-
resom mladih od predbralnega obdobja, ki je 
bistveno za spodbujanje branja, preko osnovne 
šole, do mladih odraslih bralcev. S svojo zasnovo 
in izpeljavo podpira cilje slovenske nacionalne 
strategije razvijanja bralne kulture.

»Zlata hruška« je znak kakovosti otroških in mla-
dinskih knjig. Po argumentiranem strokovnem 

mnenju 14-članskega uredniškega odbora, se-
stavljenega iz zaposlenih v Pionirski ter zunanjih 
strokovnih sodelavcev, strokovnjakov za mladin-
sko leposlovje, kritiko, poučno knjigo in likovnost 
knjižnih izdaj, se tiste knjige, ki po vsebini in izved-
bi izrazito izstopajo, uvrstijo med odlične izdaje 
leta in pridobijo pravico do znaka »zlata hruška«.

Med odličnimi izdajami izberemo vsako leto naj-
boljše knjige v treh različnih kategorijah ter jim 
na Prazniku »zlatih hrušk« podelimo priznanja 
»zlata hruška« (prvič smo jih podelili v letu 2010 
v Mestni knjižnici Ljubljana), in sicer:
•	 za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo,
•	 za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo ter
•	 za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo, 

v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBBY.

V letu 2013 so bila priznanja prvič podeljena na 
29. slovenskem knjižnem sejmu, v Kosovelovi 
dvorani Cankarjevega doma. Podelitev »zlatih 
hrušk« je tako ena od priložnosti, da se v javno-
sti uveljavi promocija kakovostnih knjig, s ciljem 
ozaveščanja, da je mladinska književnost del 
umetnosti in kulture naroda in da ima mladinsko 
leposlovje tudi socialno, psihološko, etično in 
kulturološko poslanstvo. Rezultati vrednotenj so 
namenjeni tako tudi založnikom in izdajateljem.

Priprava priročnika za branje kakovostnih mla-
dinskih knjig zahteva od vseh sodelujočih v 
uredniškem odboru veliko branja, premisleka 
in uredniškega časa, zato priročnik izide leto 
dni kasneje od izida knjig. Nujno je poudariti, 
da se kriteriji vrednotenja ostrijo prav ob rednih 
mesečnih srečanjih (sestankih uredniškega od-
bora), ta so po potrebi tudi še pogostejša, in ob 
argumentiranih pogovorih, na katerih člani ure-
dniškega odbora predstavljajo prebrane knjige. 
Šele na podlagi izmenjave mnenj člani v sple-
tnem ocenjevalniku oblikujejo svojo dokončno 
oceno, ki ni zgolj seštevek posameznih ocen, 
temveč rezultat soočenja argumentov vsega 
uredniškega odbora. 

Delo za Priročnik je ob tem tudi celostno in več-
plastno strokovno knjižničarsko delo, usmerjeno 
v oblikovanje uporabnih kazal, ki dopolnjujejo 
predstavitveni del seznama, to so bibliografska, 
orodna in predmetna kazala. Ta naj bi mladin-
skim knjižničarjem pomagala pri informacij-
skem delu, pa tudi pri nabavi knjižnega gradiva 
in pri oblikovanju mladinskih knjižničnih zbirk. V 
zadnjih letih, ko je denarja za nabavo manj, je 
vrednotenje uporabno in praktično napotilo k 
nakupu kakovostnih gradiv, za katere je vredno 
porabiti pičlo odmerjena sredstva.
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Vrednotenje zaradi potreb bibliotekarske stroke 
poteka na dveh stopnjah. Prva stopnja poteka 
za spletni knjigometer, ki se nahaja na spletni 
strani: http://www.mklj.si/knjigometer.

Druga, širša in bolj poglobljena stopnja pa 
poteka za potrebe Priročnika. Knjigometer 
je namenjen sočasnemu vrednotenju, ki ga 
opravijo zaposleni iz Pionirske in Oddelka za 
otroke in mladino Knjižnice Otona Županči-
ča, MKL. Ponujamo ga kot strokovno pomoč 
predvsem knjižnicam in knjižničarjem za nji-
hovo sprotno delo, za nabavo knjižničnega 
gradiva in pri oblikovanju knjižničnih zbirk za 
otroke in mladino. Knjižne novosti v knjigo-
metru tako razvrščamo v tri skupine: seznam 
knjig, ki so primerne za uvrstitev v knjižnično 

zbirko, seznam knjig, ki jih v knjižnici lahko 
pogrešimo ter na neocenjene knjige. 

Poleg vrednotenja kakovostnih mladinskih knjig 
svoja prizadevanja usmerjamo tudi v premišljeno, 
prepoznavno in odmevno promocijo kakovostne-
ga branja tudi za širšo nestrokovno javnost (za star-
še, družine, mlade bralce). Na tem področju nas 
tudi v prihodnosti čaka še veliko dela. Ob podelitvi 
priznanj »zlata hruška«, plakatih, zgibankah s sezna-
mi »zlatih hrušk« za obdobje zadnjih petih let na-
črtujemo tudi izdajo uporabne letne brošure s se-
znami »zlatih hrušk« in opazno dobrih mladinskih 
knjig, ki bi bila namenjena najširši bralni javnosti.

Ključne besede: knjižni pregledi, knjižna pro-
dukcija, vrednostne kategorije, knjige za otroke, 
knjige za mladino

Reinhard Ehgartner
Lokalno in globalno: vzpostavitev spletne platforme za knjižničarje in bralce

Vse od leta 1948 Avstrijska knjižnična mreža 
(Österreichische Bibliothekswerk) pripravlja 
knjižne recenzije za knjižničarje in bralce. Le-
tno predstavljamo več kot 1.600 publikacij, pri 
pripravi kritik sodeluje 90 posameznikov. Prve 
recenzije, v letu 1997, so bile pripravljene v 
spletni obliki, pri čimer nismo želeli doseči le 
transformacije iz zapisanega v digitalno obli-
ko, ampak smo želeli ustvariti nekaj resnično 
inovativnega in vsesplošno uporabnega – to 
je bil pričetek plaftorme “Rezensionen.online.
open” (www.rezensionen.at). 

Kakšne so lastnosti in možnosti omenjene platforme?
Trenutno v okolju, v katerem deluje platforma, 
recenzije knjižnih in neknjižnih vsebin pripravlja 
dvaindvajset revij in ustanov (večinoma iz Avstri-
je, nekaj jih je tudi iz Italije in Nemčije). Posledič-
no je pogosto za posamezen naslov na voljo več 
recenzij. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da 
morajo recenzije pokrivati širok spekter vsebin-
skih sklopov (leposlovje, mladinska literatura, 
politika, ekologija, izobraževanje ipd.). Trenutno 
je na voljo približno 60.000 recenzij. 

Javno dostopni uporabniški vmesnik platforme 
omogoča knjižničarjem, da kataložne zapise iz 
sistema brezplačno in brez kakršnih koli omejitev 
uvažajo neposredno v svoje knjižnične kataloge. 
Skrb za redno osveževanje in dopolnjevanje z 
najnovejšimi podatki je prevzelo dvanajst knji-
žnic. Trenutno je na voljo več kot 200.000 zapisov.

Storitev »biblio-Netzwelt« v okviru široko poveza-
nega sistema spletnih povezav omogoča dostop 

do spletnih strani, namenjenih knjižnim opisom 
in recenzijam, in do knjižničnih katalogov, sple-
tnih knjigarn, člankov na Wikipedii, kakor tudi do 
multimedijskih vsebin (npr. video posnetkov na 
Youtubu) in drugih spletnih vsebin, ki so name-
njene knjižnim in neknjižnim področjem.

Za specifične potrebe posameznih ciljnih skupin 
uporabnikov so pripravljene regijsko in namen-
sko prilagojene različice platforme z različnimi 
funkcionalnostmi. Tako je npr. omogočena upo-
raba optimizirane različice za posamezne avstrij-
ske zvezne dežele, z zanje prilagojenimi digital-
nimi vsebinami. Druge različice nudijo podporo 
za učinkovitejšo uporabo točno določenih orga-
nizacij s posameznih literarnih področij.

Smo del gibanja Creative Commons (»ustvarjal-
na gmajna«, skrajšano: CC). Sistem ustvarjalcem 
avtorskih del ponuja vnaprej pripravljene licen-
ce, s katerimi jasno določijo dovoljeno in nedo-
voljeno uporabo svojih del, tako da lahko dela 
svobodneje krožijo med uporabniki. Vse naše 
digitalne vsebine so dostopne pod pogoji CC 
in se lahko uporabljajo brez dodatnega plačila 
nadomestila za uporabo avtorskih pravic. V okvi-
ru licenčnih pogojev je dovoljeno vključevati 
naše vsebine na spletne strani naših uporabni-
kov. Razvijalcem ponujamo tudi neposredno 
povezavo na naše podatke, tako lahko vdelujejo 
(angl. »embed«) naše vsebine v svoje tehnolo-
ško okolje.

Ključne besede: spletna platforma Rezensionen 
online open, dobre prakse, avstrijske knjižnice
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Marjan Marinković
Obstoječe prakse in nove možnosti vrednotenja in promocije književnosti v knjižnicah

V prvem delu predstavitve se bomo posvetili 
dvema vprašanjema, ki sta za našo temo (teoret-
sko) najpomembnejši – vprašanju družbenega 
vpliva knjižnice in pojmu vrednotenja.

Eno izmed vselej aktualnih vprašanj, ki (si) ga po-
gosto zastavljajo knjižničarji, je – kakšen je da-
našnji vpliv knjižnic na razvoj (lokalne) skupnosti 
in celotne družbe? Kakšen je njihov dejanski po-
men v sodobni družbi? Zdi se, da je v času, ko 
pada število bralcev knjig, ko je vpliv množičnih 
medijev večji kot kdajkoli, ko ima posameznik 
na izbiro kopico mamljivih vsebin za preživljanje 
prostega časa, vpliv knjižnice/knjige vse manjši.

Če malo bolje premislimo, pa bomo vseeno 
ugotovili, da je takšen vtis lahko varljiv. Družbe-
ne spremembe – najsi bo na lokalni ali globalni 
ravni – poganja relativno majhno število ljudi. 
Čeprav bi bilo za takšno trditev gotovo treba 
opraviti resnejše analize, lahko s precejšnjo go-
tovostjo rečemo, da je velik odstotek teh ljudi 
– najsi gre pri tem za znanstvenike, umetnike, 
intelektualce, politike … – uporabljal oziroma 
še vedno uporablja knjižnične storitve. Mnogi 
poznani literati in znanstveniki so bili zaposleni, 
oziroma so še vedno zaposleni, v knjižnicah. V 
Srbiji, na primer, od Đura Daničića in Stojana No-
vakovića do Radovana Beli Markovića in Draga-
na Velikića. Dober zgled povezovanja med knji-
žnico in strukturami, ki sprejemajo pomembne 
odločitve in oblikujejo družbeno resničnost, je 
Kongresna knjižnica v Washingtonu, ki je fizično 
povezana s Capitol Hillom, sedežem ameriške-
ga Kongresa. Knjižničarji te knjižnice vsak dan 
nudijo svoje usluge senatorjem in kongresnim 
službam.

Čeravno torej knjižnice še zdaleč nimajo tako 
velikega vpliva na širše množice, kot ga imajo 
množični mediji, (lahko) nezanemarljivo vpli-
vajo na skupino ljudi, ki generira spremembe. 
Tako lahko posredno vplivajo tudi na razvoj sku-
pnosti. Posledično lahko knjižnice vplivajo tudi 
na ustvarjanje kulturnega profila te skupnosti in 
oblikovanje njenega bralskega okusa. Od kultur-
ne politike knjižnice in od vrednot, ki jih predsta-
vlja, ter načina, kako se tega loteva, je odvisno, 
ali bo ta vpliv pozitiven ali negativen.

Prav tako se je potrebno na kratko posvetiti 
vprašanju vrednotenja književnosti. Vrednote-
nje ima, kot akt arbitrarnosti, svoje pozitivne pa 
tudi negativne implikacije, saj se z njim nekaj za-

vrača. Toda dediščina postmodernizma nas uči, 
da je treba razviti odpor ali vsaj skepso do do-
končnih sodb in velikih centraliziranih sistemov. 
Postmoderna v ospredje postavlja »obrobje«, ki 
ga dojema kot pomembno polje zanimanja, po-
men pojma vrednosti pa relativizira, saj ga po-
stavlja v različne kontekste.

Pri vrednotenju gre skratka za izredno odgovor-
no dejanje, ki od tistega, ki to dejanje opravlja, 
terja visoko stopnjo kompetentnosti. Obkroženi 
smo s primeri nekompetentnih, tendencioznih 
in tako in drugače problematičnih vrednotenj – 
od napadalnega reklamiranja knjig, ki jih pišejo 
TV voditeljice, do žiriranja pri podeljevanju šte-
vilnih literarnih nagrad. Iz tega konteksta se je 
treba preusmeriti k vprašanju, ali bi se knjižnice 
oziroma knjižničarji – saj ustanove vselej pred-
stavljajo določeni posamezniki – morali ukvarja-
ti z vrednotenjem in kako naj se tega lotevajo na 
relevanten način.

Ko govorimo o vrednotenju v knjižnicah, bi bilo 
koristno scela razjasniti tudi tisti člen etičnega 
kodeksa za knjižničarje IFLA, ki se glasi: Knjižni-
čarji in drugi strokovni informatorji so pri upra-
vljanju z zbirkami, rokovanju z informacijami in 
nudenju svojih uslug popolnoma zavezani nev-
tralnosti in nepristranskosti. Za nameček ne bo 
odveč, če imamo nekje na robu zavesti vselej 
shranjeno tudi trditev Rolanda Barthesa, pa najsi 
bo ta utemeljena s še tako šibkimi argumenti, da 
je eden izmed glavnih razlogov za usihanje želje 
po branju – knjižnica.

O vseh teh temah mora razmišljati vsak, ki se re-
sneje ukvarja z vrednotenjem in promoviranjem 
literature v knjižnicah. Naš namen ni, da bi se 
na tem mestu podrobneje posvetili navedenim 
vprašanjem, pomembno pa je, da jih imamo ves 
čas v mislih.

Drugi del predstavitve se bo posvečal obsto-
ječim in mogočim knjižničnim praksam vre-
dnotenja in promoviranja literature. Obstajajo 
številne prakse. Prvo vrednotenje se opravlja že 
pri nabavi gradiva, ko se odloča o tem, katere 
knjige uvrstiti v fond. In že v tem prvem koraku 
se pojavi znana težava, ali gre odkupovati manj 
kvalitetno, pogrošno literaturo, po kateri sprašu-
je določeno število bralcev. Razkorak med vre-
dnotami, ki jih želi uveljaviti knjižnica, in željami 
uporabnikov, zaradi katerih knjižnica sploh ob-
staja, je ena izmed poglavitnih težav, o katerih je 
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potrebno razmisliti. Naše stališče je, da se ne gre 
zatekati k skrajnostim in se zavzemati za prvo 
ali drugo stran. Zdi se, da bi bila prava rešitev v 
(pretežnem) upoštevanju trenutnih želja upo-
rabnikov, hkrati pa v aktivnem posvečanju skrbi 
za to, da bi ti uporabniki pridobili drugačen, bolj 
kakovosten bralski okus.

Načini za pridobivanje prefinjenega bralskega 
okusa (s praksami vrednotenja) so, kot smo že 
omenili, različni. V naši predstavitvi jih bomo 
ob tej priložnosti navajali s pomočjo naslednje 
pogojne delitve: posegi v prostor in fond, pro-
gramske aktivnosti, neposreden stik, uporaba 
sodobnih tehnologij, izdajateljska dejavnost in 
sodelovanje z mediji.

Ta del predstavitve se bo posvečal prav navaja-
nju in komentiranju kar največjega števila ob-
stoječih praks – od oglasnih desk prek različnih 
kulturnih programov, izdajateljske dejavnosti, 
razstav knjig …, do spletnih portalov, Facebo-
ok strani, letakov. Kritično se bomo vprašali o 
smotrnosti (tradicionalno koncipiranih) lite-
rarnih večerov, ki so še vedno najbolj pogosta 

programska praksa promoviranja določenega 
literarnega dela v številnih knjižnicah. Posebna 
pozornost bo namenjena knjižničarjem, ki dela-
jo z uporabniki in tako predstavljajo neposredno 
vez med knjigo iz fonda in uporabnikom oziro-
ma bralcem. Pomemben del prostora bo name-
njen dobrim inovativnim praksam s posebnim 
poudarkom na praksah, ki se opirajo na sodob-
ne digitalne tehnologije. Govor bo o novem tipu 
knjižničnih spletnih portalov, ki v proces vredno-
tenja knjig vključujejo knjižnične uporabnike 
(nov portal Chicago Public Library), kot tudi o 
priložnostih, ki jih nudijo družabna omrežja (Fa-
cebook strani New York Public Library, YALSA …) 
in mobilni telefoni. Opozorili bomo na obstoje-
če širše spletne platforme za recenziranje knjig 
(Booklist online, Knjiga.info). Predstavljeni bodo 
tudi nekateri mogoči modeli vrednotenja, ki se, 
kolikor je predavatelju poznano, v knjižničarstvu 
še vedno ne izvajajo. In naposled: zastavljeno 
bo vprašanje, ali lahko knjižnica za vse to poskr-
bi sama.

Ključne besede: splošne knjižnice, družbeni vpliv, 
vrednotenje književnosti, knjižnične prakse

Luana Malec
Predstavitev spletnega portala Dobreknjige.si

V sodobni družbi je knjiga, podobno kot drugi 
»proizvodi«, vse bolj podvržena zakonu trga, ki 
množično zadovoljuje predvsem potrebe po 
razvedrilu. Pogojujeta jo dobiček in ekonomija 
obsega, pogosto na račun njene kakovosti. V 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja je tržna 
logika vstopila tudi v slovenski založniški prostor 
in zapolnila temeljne pore njegovega delovanja. 
Dobre knjige se v takih pogojih hitro »izgubijo« 
v poplavi vsakršne literature. Tudi pestra po-
nudba bralnih priporočil, tako knjigotrških kot 
knjižničnih, jo pogosto spregleda; prva zaradi 
narave trga, druga zaradi posamičnega in zato 
omejenega obsega delovanja.

Razvoj bralne kulture postaja v danih razmerah 
vse težji in vse pomembnejši izziv sodobnih knji-
žnic. Slednje morajo kot tradicionalne soobliko-
valke kulturnega življenja v lokalnih skupnostih 
vedno znova iskati nove, inovativne in učinkovite 
načine za dvig bralne kulture in obstoječe vrzeli 
tržnih mehanizmov kvalitativno zapolniti. 

Skrbno oblikovane kvalitetne knjižnične zbirke 
v splošnih knjižnicah še ne ustvarjajo pozitivnih 
trendov v bralni kulturi, česar se v knjižnicah do-

bro zavedamo. Enako pomembne so premišlje-
ne, ciljno naravnane promocije kakovostnega 
knjižničnega gradiva, med katere sodi tudi naj-
novejši projekt splošnih knjižnic »dobreknjige.si«.

V prispevku je, poleg namena in kronološkega 
razvoja, predstavljena vsebinska in strukturna 
zasnova portala, poudarjene pa so tudi specifi-
ke, ki jih je bilo potrebno ob načrtovanju takega 
portala upoštevati.

Projekt sta v letu 2012 v okviru izvajanja poseb-
nih nalog osrednjih območnih knjižnic pripra-
vili Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
v partnerstvu z osrednjimi knjižnicami Obalno-
kraškega in Goriškega območja. Z možnostjo 
enakopravne vključitve vseh slovenskih splošnih 
knjižnic, vključno z zamejskimi, je bila projektu 
že v osnovi dana nota nacionalnega pomena. S 
skupnim projektom sta osrednji območni knji-
žnici še istega leta uspešno kandidirali na Nepo-
sredni poziv k predložitvi predloga finančnega 
načrta in programa za izvajanje posebnih nalog 
osrednjih območnih knjižnic za leto 2013, ki ga 
je razpisalo Ministrstvo za kulturo RS. 
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Osnovni namen projekta »dobreknjige.si« je ve-
likopotezen; vzpostaviti enoten spletni portal 
slovenskih splošnih knjižnic, s celovitimi, neod-
visnimi predstavitvami kakovostne literature, 
namenjenimi vsem, ki v poplavi literature išče-
jo nekaj »res dobrega« zase. Splošne knjižnice s 
portalom »dobreknjige.si« zasledujejo več krat-
koročnih in soodvisnih ciljev: promocijo branja, 
promocijo kakovostne literature, »unovčitev« 
kvalitativnega potenciala knjižničnih zbirk, raci-
onalizacijo omejenih finančnih in kadrovskih vi-
rov, enakomernejši razvoj knjižnične dejavnosti 
znotraj posameznih območij in na nacionalnem 
nivoju, utrjevanje strokovnega sodelovanja med 
slovenskimi splošnimi knjižnicami in participa-
cijo uporabnikov v procesih oblikovanja knji-
žnične ponudbe. Uresničitev vseh navedenih 
parcialnih ciljev lahko pripomore k izpolnitvi te-
meljne in dolgoročne naloge splošnih knjižnic, 
torej k dvigu bralne kulture. 

Omejeni resursi so terjali dobro premišljenost 
in postopnost v razvoju projekta, celovita iz-
gradnja portala je zato zasnovana večfazno in 
presega planski okvir enega leta. V letu 2013 
je, po proučitvi temeljne literature in vsebinske 
zasnove sorodnih domačih ter tujih knjižničnih, 
knjigotrških in uporabniških portalov in po po-
svetih s strokovnjaki za posamezna problemska 
področja, sledila vsebinska zasnova portala. Por-
tal je bil nato implementiran na izvirni platfor-
mi podjetja Qualitas, WebTool 4.5. Qualitasova 
platforma omogoča urejanje vsebin v vseh ope-
racijskih sistemih (Linux, iOS, Windows), njena 
mobilnost pa poskrbi za vsebinsko in oblikovno 
prilagodljivost portala različnim mobilnim na-
pravam (pametnim telefonom, tabličnim raču-
nalnikom ipd.).

Revidirana verzija portala je bila po poskusnem 
testiranju in ustreznih popravkih posredovana 
v pregled osrednjim primorskim knjižnicam, 
Knjižnici Logatec in vsem osrednjim območnim 
knjižnicam. Izbor pridobljenih mnenj, pripomb 
in predlogov je bil vključen v nadgradnjo porta-
la, realizirano v letu 2014. 

Portal »dobreknjige.si« je bil v različnih razvojnih 
fazah in ob različnih priložnostih večkrat pred-
stavljen strokovni javnosti: na srečanjih direktor-
jev primorskih knjižnic v Kopru in Novi Gorici, 
na sestanku direktorjev osrednjih območnih 
knjižnic v Knjižnici Mirana Jarca Novo Mesto, na 
izobraževanju direktorjev slovenskih splošnih 
knjižnic, organiziranem pod okriljem Združenja 
splošnih knjižnic v Rogaški Slatini, na občnem 
zboru Društva knjižničarjev Dolenjske v Knjižnici 

Mirana Jarca Novo Mesto ter na izobraževalnem 
srečanju knjižničarjev splošnih knjižnic gorenj-
skega knjižničnega območja v Kranju. Zaključek 
testnega obdobja je predviden pred poletjem 
2014, ko bodo k soustvarjanju portala povablje-
ne vse splošne knjižnice. Skupaj ga bodo medi-
jem in javnosti prvič predstavile 20. novembra 
2014, na dan slovenskih splošnih knjižnic. 

V procesu snovanja portala so bili upoštevani 
tako namen in vsebina zbirke kot tudi značilno-
sti in potrebe predvidenih skupin uporabnikov, 
ob sočasnem upoštevanju standardov in pripo-
ročil za oblikovanje spletnih vsebin. 

Angleške splošne knjižnice so na spletnem 
portalu »Whichbook« objavile naslednji slogan: 
»The best book in the world is quite simply the 
one you like best and that is something you 
can discover for yourself, but we are here to 
help you find it.« Takšna je tudi filozofija portala 
»dobreknjige.si«. Portal ni avtoritativen; spoštuje 
uporabnika, njegove zmožnosti in potrebe. Bral-
cu zato svetuje, ga usmerja in mu pomaga do 
dobre knjige.

V fazi načrtovanja uporabniškega vmesnika je 
bila posebna pozornost namenjena razvoju is-
kalnih modulov, ki s premišljeno raznolikostjo 
odpirajo uporabniku nove poglede na literaturo 
ter ga preko različnih parametrov oz. poti vodijo 
do zanj najprimernejše knjige. 

Implementirana funkcija osebnih (neobveznih) 
predstavitev knjižničarjev, z možnostjo sledenja 
njihovim priporočilom na portalu, nudi uporab-
nikom vtis zaupnosti in osebne note, običajno 
ustvarjene med bralcem in knjižničarjem/sveto-
valcem v klasični knjižnici. 

Portal »dobreknjige.si« in COBIB, vzajemni knji-
žnični katalog slovenskih splošnih knjižnic, sta 
obojestransko povezana. Spletne povezave do 
pripadajočih bibliografskih zapisov v COBIB-u 
omogočajo uporabnikom portala pregled in 
rezervacijo želenega leposlovja v izbrani splošni 
knjižnici in obratno, bibliografske zapise v CO-
BIB-u dopolnjujejo spletne povezave celovitih 
vsebinskih opisov priporočenega leposlovja na 
portalu »dobreknjige.si«. Portal »dobreknjige.si« 
se ponaša s celovitim vsebinskim opisom lepo-
slovja. Z anotacijami, s fotografijami naslovnic, 
z doživljajskimi opisi, z informacijami o prejetih 
nagradah, z mnenji in ocenami bralcev in s sklo-
pom relevantnih spletnih povezav predstavlja 
nadgradnjo in vsebinsko dopolnitev klasičnega 
knjižničnega kataloga.  
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Inovativne tehnologije spleta 2.0 omogočajo 
knjižnicam vzpostavitev novih oblik komunici-
ranja in interakcij z uporabniki. Sodoben upo-
rabnik spleta je vse bolj t. i. »prosumer3«, hibrid 
ustvarjalca in uporabnika hkrati. Tak uporabnik 
spletne kulturne dobrine ne le uporablja, ampak 
jih tudi ustvarja, ponovno uporablja, jim dodaja 
nove pomene in iz njih poustvarja nove oblike. 
Te dejavnosti omogočajo pripadnost družbe-
nim skupinam, oblikovanje skupne identitete in 
širitev komunikacijskega obzorja uporabnika ne 
le s knjižnico, ampak tudi z drugimi uporabniki, 
ki na enak način sodelujejo pri soustvarjanju kul-

turnih vsebin. Ob snovanju portala »dobreknji-
ge.si« je bila zato posebna pozornost posveče-
na aktivnemu sodelovanju uporabnikov. Slednji 
lahko, skladno s filozofijo spleta 2.0, na portalu 
sodelujejo z oddajo svojih komentarjev, ocen in 
predlogov dobrih knjig ter z neposrednim de-
ljenjem priporočil preko družbenih omrežij (Fa-
cebook, Twitter, Google+). S tem prispevajo svoj 
pogled na priporočene knjige in utrjujejo plu-
ralnost ter objektivnost portala »dobreknjige.si«.  

Ključne besede: spletna platforma Dobreknjige.
si, kakovostna literatura, predstavitve, Slovenija

3 Prosumer je angleška skovanka besed producer in consumer.





Library, the heart of the city: 
evaluating literature for libraries

Abstracts
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Dear attendants,
The decision to organize the first professional 
discussion on developing a system of adult lit-
erature evaluation to be used in libraries as a 
tool to help the reader in his journey through 
the world of reading culture, has matured in 
the Ljubljana City Library for a long while, ever 
since the time when Ljubljana held the posi-
tion of the World Book Capital (2010-11) and 
when the present Minister of Culture dr. Uroš 
Grilc had begun emphasizing the importance 
of recommending quality adult literature. Basic 
issues, which have been contemplated upon, 
are: whether to evaluate and recommend at all, 
and in case such a recommendation process is 
established, are there elements already present 
in Slovenia that could be connected into a com-
mon basis of such a system in the future; as well 
as how many experts from different fields relat-
ed to literature, publishing, and the use of liter-
ary works would be willing to participate in such 
a project as genuinely independent evaluators. 
Organizational and financial aspects of this proj-
ect have been seen as an upgrade, reasonable 
to discuss over once it is positively ascertained 
that its goals are set realistically and viably. 

We are well aware that determining the goals 
of this project will not be simple, as a black & 
white differentiation between good and bad 
book as possibly the only expected outcome of 
such evaluation will not suffice. The goal of this 
consultation is therefore set widely: to present 
different views on the issue of evaluating litera-
ture and to get to know the opinions of profes-
sionals, who deal with the book on a daily basis. 
In these proceedings the experience and argu-
ments of invited speakers on whether to initiate 
such an evaluating project is reasonable, fea-
sible, and whether eventually it can encourage 
trust and can serve to help recognize and read 
quality literature, are presented.

We shall hear how limitations and challenges 
should be taken into consideration when initiat-
ing such a project, and how tasks should be set 
only to such an extent and complexity that can 
realistically be carried out with quality and com-
petence. Yet nevertheless it is expected, that 
this would raise and reemphasize the meaning 
of editorial and publishing labour, which will 
become evaluated by other participants in the 
book market (Rugelj1). 

Similarly as the whole literary offer intended for 
children and youth is evaluated by representa-
tives of various factors in the communication 
circle of the youth book, so too this example 
should be expanded to other fields, especially 
those that receive almost no evaluation in the 
Slovenian literary field, but represent perhaps 
its most extensive part, namely to the so called 
popular reading (Blatnik).

We shall hear, how in the LCL’s Centre for Youth 
Literature and Librarianship each book is evalu-
ated as a comprehensive publishing product, 
in which various qualities expressed in the 
work are pointed out. Literary text is evaluated 
through literary assessment criteria, however 
we also pay attention to the book as a hand-
crafted product, and the book’s intended use 
or adequacy in relation to the specified target 
group, demand, or purpose are likewise evalu-
ated. (Lavrenčič Vrabec).

Perhaps a special evaluating system is not need-
ed, as borrowing numbers of quality literature 
can be maintained by subsequent “selecting” 
that comprises direct reference service to read-
ers of various profiles and “indirect advisory” ser-
vices of informing readers of literary novelties, 
and current issues? This activity is in the hands 
of librarians, who therefore bear an especially 
crucial responsibility in public libraries, and who 
have been entrusted the role of those, who pro-
vide the reader with “advice” (Matajc).

We shall also hear other provocative delibera-
tions, such as that libraries do not have anywhere 
nearly as big an influence on broader public as 
the mass media do, but can nevertheless ex-
ercise considerable influence on the group of 
people, who generate social changes, as these 
people use the libraries more frequently. In this 
way the libraries have an indirect impact on the 
development of communities by shaping their 
creative profile (Marinković).

Due to power of examples, we shall learn of some 
cases of good practice that provide results. The 
Austrian library network Österreichische Biblio-
thekswerk, for example, prepares book reviews 
for librarians as well as readers, and presents an-
nually over 1600 contents, while 90 individuals 
cooperate in preparation of reviews (Ehgartner).in
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1 Parts of texts are summarized and not quoted. 
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In our public libraries projects are also running, 
from which an evaluating system could evolve; 
beside the “Golden Peaches” project of the LCL, 
one of them is the dobreknjige.si project, which 
intends to set up a unified on-line portal of Slo-
venian public libraries with comprehensive, in-
dependent presentations of quality literature. 
With the dobreknjige.si portal the public librar-
ies are following several goals to “capitalize” the 
quality potential of library collections (Malec).

At the round table that will follow the confer-
ence we shall discuss over the presented opin-
ions and possibly expand the set of views and 
suggestions related to the issue of recommend-
ing literature. The main positions will be shaped, 
based on which we will engage in the further 
development of the project, or perhaps will find, 
that planning such a sistem is not reasonable 
and realistic.          

Jelka Gazvoda, MA
library director
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Jelka Gazvoda
The Need for Organized Promotion of Quality Reading in Public Libraries 

for only a small fragment of works actually un-
dergo a process of critical assessments, and in 
addition these assessments don’t always define 
the level of reading complexity. To organize a 
systematic evaluation of quality works, primarily 
in literature, agreement upon the criteria used 
by such an evaluation must first be reached. The 
application of such an evaluation system may in 
a few years result in significantly higher quality 
of library collections. Alongside to reaching the 
basic goal as pursued by the libraries, the appli-
cation of an evaluation system could generally 
bring about higher book quality, not merely in 
terms of their content, but also in relation to 
other qualities of good books.                

Keywords: book evaluation systems, criteria de-
termination, book market, cooperation, stake-
holders

Good Book: from Author to Reader 

These days, when several media platforms that 
challenge the book, are available, it is more dif-
ficult for a library to carry out its mission suc-
cessfully. Organizing various reading projects, 
through which quality library materials are acti-
vated, and the training of librarians to make them 
fully acquainted with the collections and capa-
ble of quality recommendations, shall therefore 
remain two fundamental tasks of the libraries. 
In many public libraries as well as outside of 
the libraries, many on-line recommendation-
portals, based on individual reading experience, 
already exist. The main issues are, what readers 
should choose, and what librarians should rec-
ommend. For this reason libraries are naturally 
interested in the establishment of a trustworthy 
and independent system of evaluating literary 
works. Evaluations needed in libraries should 
not be based exclusively on literary-critique, 

Vanesa Matajc
The Value of the Address – and how it is Created in Literature 

This contribution deals with the difference in val-
ue of artistic and of trivial literature, and argues 
on the one hand, why the trivial literature fails 
to recognize to readers the ability of sovereign 
mind and imagination, and on the other, why 
the so called artistic literature acknowledges this 
ability by activating it. This activation of the read-
er could be seen as one of the criteria of evaluat-
ing (and of selecting) books that are promoted 
in libraries. Theoretically these arguments are de-
rived from the phenomenology of literature and 
on reception aesthetics (Ingarden, in principle 
Jauss also), from which stems the operating of 
literature from the viewpoint of interculturalism 
(D. Khadir). On these theoretical grounds one 
possible criterion for distinguishing between ar-
tistic and trivial literature, as well as the potential 

Open to Quality

applicability of this evaluating criterion in rela-
tion between the library, the librarian profession, 
and the users, may be formed. 
The applicability depends on what (besides 
mere borrowing) a modern Slovenian public li-
brary has to offer. Libraries have the role of “se-
lecting” materials that shall be offered to read-
ers. The author finds, how the soundest offer 
arises from the reading of librarians themselves 
(backed up by literary-professional qualifications 
and by the reading praxis), who have been en-
trusted the role of those, who provide “rede” , and 
on this basis reasonably form an evaluating as-
sessment, and so carry out directly or indirectly 
the advising activity within the libraries. 

Keywords: artistic literature, trivial literature, 
evaluation criteria
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Samo Rugelj
A Few Thoughts on Evaluating Adult Books Quality in Slovenia

According to my understanding of the project of 
evaluating quality adult literature, this project is a 
contribution towards a more crystallized assess-
ment of Slovenian literary production, which can 
play a further significant role in decisions made 
by readers, as well as by publishers and libraries 
in relation to publications. This will reinforce and 
reemphasize the meaning of editorial and pub-
lisher’s labour, which will become evaluated by 
other participants in the book market. However, 
in evaluating adult literature I see several chal-
lenges: great number of adult book titles, greater 
book volumes, complexity of certain topics, and 
the issue of specialization in relation to complex-

ity. Directly related to the great number of publi-
cations that should be examined and evaluated, 
the issue of criteria, that are to be used, arises.
In an evaluating effort conducted by the librar-
ies promptness should be considered an essen-
tial requirement for the quality and competent 
functioning of such a system. Therefore, when 
starting this project, all these obstacles and chal-
lenges must be taken into consideration, and 
tasks should be set only within such a frame and 
such a level of complexity, that can realistically 
be carried out with competency and quality. 

Keywords: book production, evaluation criteria, 
evaluators’ competencies

Andrej Blatnik
Slovenian Books from Quality to Quantity

Despite the often repeated claims of an end to 
the Gutenberg era each year more book-titles 
are being published – in Slovenia three times 
as many as in 1991. Similarly the often general 
assumptions, that people don’t read anymore, 
cannot be confirmed by the data. On the con-
trary, people are reading more, but do so with 
different kinds of books and, especially in small-
er cultures, in more languages, for which reason 
less public attention is paid on individual titles, 
and the public as well as private funds available 
for purchasing of books are spent on more and 
more publications. Another inadequate view is 
that the number of publications has risen due to 
private initiatives and the emerging publishing 

possibilities. The flow of public funds to private 
profits, as demonstrated by the “libraries will 
buy” business model of many new Slovenian 
publishers, has likely been the contributing fac-
tor. Given that the Slovenians according to ac-
cessible data borrow books six to seven times 
more often than buy them – which is another of 
our peculiarities in international comparisons, it 
is worth considering , to what kinds of literary 
production do the public funds provide access, 
as well as what kind of criteria and mechanisms 
are being used in the process.          

Keywords: book production, business models, 
selection criteria

Tina Košir Mazi
Library for All Times

When designing a library, a careful reflection 
on how to build a diverse cultural space of per-
manent value, is a necessity. At first glance it is 
the easiest to follow the desire of the public and 
to purchase books that would be borrowed by 
people in great numbers.  It is much more dif-
ficult, yet essential for a quality public library, 
to shape the taste of its users. Library is a space 
where books and people, readers and librarians, 
meet. In a labyrinth of books the reader’s main 
concern is (unless one is already determined, 
what to borrow) how to find the proper book. In 
libraries the librarian is the one, who mediates 
between the reader and the book. My desire is 

to meet in libraries educated, knowledgeable 
and empathic “book consultants”, who act as 
ambassadors of the very best the library has to 
offer. Familiarity with contemporary book pro-
duction as well as with literary heritage should 
characterize these “consultants”. Events in librar-
ies are a powerful mechanism for recommend-
ing quality books to the readers, however, mod-
ern technologies, from social networks to blogs, 
could be better utilized to connect the books 
with their readers.      

Keywords: cultural mission, libraries, advisory 
work, literature promotion
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Darja Lavrenčič Vrabec
Manuals for the Reading of Quality Youth Literature

The Centre has been recommending the read-
ing of quality youth and children’s literature 
through manuals that contain evaluations of 
annual production for more than forty years. 
The Manual offers a systematic overview of the 
current year’s youth literature production from 
the aspect of traditional popular and profes-
sional criteria used by experts and practitioners, 
dealing with books, as well as from the aspect 
of presentational groups: from the simplest play 
formats, through stories, all the way to the aes-
thetically sophisticated and cognitively focused 
texts. The books of highest quality receive an an-
notation, while the cream of the crop is marked 
with the “Golden Pear” sign.

Each book in the Manual is evaluated as a com-
prehensive publishing product, in which vari-
ous qualities expressed in the work are pointed 
out. Literary text is evaluated through literary 
assessment criteria, however we also pay atten-
tion to the book as a handcrafted product. The 
book’s intended use or adequacy in relation to 
the specified target group, demand, or purpose 
are likewise evaluated.
Besides evaluating quality youth books, our ef-
forts are focused also towards a deliberate, rec-
ognizable and resounding promotion of quality 
reading directed at a broader non-professional 
public (parents, families, and young readers). 

Keywords: book reviews, book production, evalu-
ation criteria, books for children, books for youth

Practices as a Challenge 

Miro Tržan
Presentation of Distinguishable Evaluating Systems of Literature in Foreign Libraries

The aim of this contribution is to present evalu-
ating systems of literature in cases that provide 
quality ratings to adult literature and where 
evaluating is carried out or organized by librar-
ies for all acquired literature. Evaluating results 
are available to the readers for autonomous 
identification of quality literature. The library 
faces the evaluation of literature in two separate 
roles related to the impact on its environment: 
initially, when choosing and acquiring literature, 
and secondly, through reference to literature 
and its transmission to the readers. I pay par-
ticular attention on catalogues of selected for-
eign libraries with respect to how they provide 
the user with the possibilities of recognition of 
literary value of materials from their collections, 

from which the organization of such evaluation 
systems may be inferred upon. 
The contribution shows accessible on line cases, 
where readers receive information on the rat-
ing of intended readings, and where readers 
may themselves participate in the evaluating 
processes: publishers’ presentations, authors’ 
publishing-support services, social networks, 
library recommendations based on evalua-
tion elements: subject terms, subject headings, 
keywords, summaries and annotations, literary 
awards and book-reviews.     

Keywords: evaluation systems, best practices, 
evaluation elements
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Reinhard Ehgartner
Local & Global: the Invention of an Online Platform for Librarians and Readers

Since 1948 the Österreichische Bibliothekswerk 
(Austrian Library Network) has been publishing 
book reviews for librarians and readers. About 
1.600 publications are presented every year, about 
90 persons are working as critics. When we had 
started in 1997 to offer our reviews online, we 
didn't only want to transform a written version into 
a digital one but to create something really innova-
tive and multifunctional - this was the beginning of 
"Rezensionen.online.open"(www.rezensionen.at).
What are the characteristics and features of this 
platform?
At the moment there are 22 newspaper houses 
and other institutions (mainly from Austria, but 
also from Italy and Germany) that are offering their 
book and media reviews in our pool. That means 
that you often find more than one review to a cer-
tain title and that there is a wider range in the fields 
of interest. At the moment about 60.000 reviews 
are available.

An open application interface allows the librarians 
to import catalogue records directly into their local 
library system for free and without any restrictions. 
12 libraries provide us regularly with their latest 
data, which allows us to offer more than 200.000 
data records at the moment. The media in our 
database are linked up to many and varied online 
services. Literature platforms, research sources, cat-
alogues of libraries and book trade, Wikipedia, You-
Tube and more can be directly called up. For the 
specific needs of particular user groups we have in-
vented individual versions with different functions. 
All our digital offers are under creative commons 
licence and can be used for free. For developers we 
offer a key to get direct connection to our data, so 
they are capable to embed our contents into their 
technical environment.    

Keywords: Rezensionen online open web plat-
form, good practice, austrian libraries

Marjan Marinković
Existing Practices and New Possibilities of Evaluating and Promoting Literature in the Library

In spite of a much lesser influence of the libraries 
on the broader public compared to that of the 
mass media, the libraries may exercise consider-
able influence on the group of people, who gen-
erate social changes. This allows them to have an 
impact on the development of communities by 
shaping their creative profile and affecting their 
reader’s tastes. As an arbitrary act, due to the pos-
sibility of rejection, evaluation has its positive, 
but also its negative implications. For the per-
son evaluating, it is therefore an act demanding 
high levels of responsibility and of competency. 
For this reason when discussing the evaluation 
process conducted by libraries, full clarification 
should be made on the article of the IFLA Code of 
Ethics for Librarians and other Information Work-
ers, which states: “Librarians and other informa-

tion workers are strictly committed to neutrality 
and an unbiased stance regarding collection, ac-
cess and service.” The gap between the values the 
library wishes to enforce, and the needs of users, 
for whom the library exists in the first place, is one 
of the main problems that should be taken into 
consideration. As has been mentioned already, 
techniques of obtaining a sophisticated reading 
taste (through the process of evaluation) vary. In 
this presentation we shall name the following: 
intervention into space and collection, program 
activities, direct contact, the use of modern tech-
nologies, publishing activity, and cooperation 
with the media. 

Keywords: pubic libraries, social impact, litera-
ture evaluation, library practices
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Luana Malec
Presentation of the Dobreknjige.si Online Portal

In modern societies the book like all other prod-
ucts is becoming increasingly subjected to the 
laws of the market that mostly satisfy the need 
for entertainment. Developing of reading culture 
in such circumstances is an increasingly difficult 
and demanding task of modern libraries. As tradi-
tional co-shapers of cultural sphere in local com-
munities the libraries must always search for new, 
innovative, end effective means of raising the lev-
els of the reading culture. Carefully selected col-
lections in public libraries do not necessarily con-
tribute to positive trends in the reading culture. 
Just as important are deliberate targeted promo-
tions of quality library materials, and among such 
kinds of promotion is the project “dobreknjige.si”.  
The project has been set up in 2012 by the Srečko 
Vilhar Public Library Koper and France Bevk Pub-
lic Library Nova Gorica in partnership with the 
public libraries of Coastal-Karst and the Gorizia 
regions.  With the possibility of inclusion under 
equal terms of all Slovenian libraries, including 

those of Slovenian ethnic minorities outside Slo-
venia, the project received an all-national con-
notation. With “dobreknjige.si” portal the public 
libraries are following several goals: promotion of 
reading, promotion of quality literature, “making 
use” of the quality potential in library collections, 
rationalization in relation to limited financial and 
personnel sources, a more balanced develop-
ment of library activities within individual library 
regions and nationally, consolidation of profes-
sional cooperation of Slovenian public libraries, 
and the participation of users in the processes 
of forming literary collections. With annotations, 
cover photographs, experience descriptions, in-
formation about the received awards, opinions 
and rates of readers, and a set of relevant hyper-
links, it is an upgrade and a substantial supple-
ment to the classical library catalogue.     

Keywords: Dobreknjige.si web platform, quality 
literature, presentation, slovenian libraries
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Predstavitev avtorjev in udeležencev okrogle mize
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rjiMag. Jelka Gazvoda je po osnovni izobrazbi 
profesorica slovenščine in angleščine, podi-
plomski študij pa je opravila na področju me-
nedžmenta v javnem sektorju. Ima strokovni 
naziv bibliotekarka specialistka. V strokovnem 
knjižničnem okolju deluje od leta 1981, ko se 
je zaposlila v Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani, kjer je bila vodja Časopisnega oddelka 
in ISSN centra Slovenija ter kasneje vodja Sektor-
ja za obdelavo knjižničnega gradiva. Aktivno je 
sodelovala pri razvoju NUK-a in sistema Cobiss, 
zlasti na področju serijskih publikacij, ter v de-
vetdesetih letih ustanovila slovenski ISSN center. 
Trinajst let je bila glavna urednica revije Knjižni-
ca. Kasneje je devet let na Ministrstvu za kulturo 
skrbela za knjižnično zakonodajo in financiranje 
knjižnic ter vzpostavila številne povezave s knji-
žnicami in občinami, pa tudi z drugimi področji 
kulture, zlasti s področjem knjige. Od leta 2008 
je direktorica Mestne knjižnice Ljubljana, kjer 
skupaj s sodelavci razvija tehnološko sodob-
no in vsebinsko raznoliko, k ljudem usmerjeno 
splošno knjižnico.

Dr. Vanesa Matajc je zaposlena na Oddelku za 
primerjalno književnost in literarno teorijo na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je 
leta 2002 doktorirala z disertacijo »Duhovno-
zgodovinska podlaga modernosti v slovenski 
književnosti 1898-1941«. Med letoma 1994 in 
1998 je bila urednica kritike v reviji Literatura, pa 
tudi sama je pisala kritike za različne slovenske 
revije in časopise. Njena kritiška besedila so leta 
2000 izšla v zbirki, naslovljeni »Osvetljave : kriti-
ški pogledi na slovenski roman v devetdesetih«. 
Leta 2001 je prejela Stritarjevo nagrado. Med 
leti 2004 in 2009 je delovala kot članica žirije za 
nagrado kresnik. Napisala je številne strokovne 
članke, ki so bili objavljani tako v slovenskih, kot 
tudi tujih strokovnih publikacijah. V letu 2013 je 
sodelovala pri pripravi učbenika za pouk sloven-
ščine v gimnazijah z naslovom Umetnost bese-
de. Je mentorica številnih diplomskih, magistr-
skih in doktorskih del ter članica uredniškega 
odbora slovenske znanstvene revije Primerjalna 
književnost. 

 foto Luka Cjuha/Dnevnik
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Dr. Andrej Blatnik je na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani na dodiplomski ravni študiral primer-
jalno književnosti in sociologijo kulture, magi-
strski naziv pa si je pridobil na področju ameri-
ške književnost. Z disertacijo »Vplivi popularne 
kulture na ameriško prozo po modernizmu« je 
leta 2004 doktoriral na Oddelku za komuniko-
logijo ljubljanske Fakultete za družbene vede. 
Pet let je deloval kot svobodni umetnik, nato 
je več let urejal leposlovno revijo Literatura ter 
bil zaposlen kot urednik pri Cankarjevi založbi. 
Na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Lju-
bljani predava predmete Osnove knjigarstva, 
Formati in nosilci knjižnih vsebin in Uredniške 
tehnike ter izbirna predmeta Knjižne vsebine v 
popularni kulturi ter Književnost za bibliotekar-
je in založnike. Njegova primarna raziskovalna 
področja so kreativno pisanje, književnost in po-
pularna kultura ter nove tendence v sodobnem 
založništvu. Ob strokovnih knjigah je v Sloveniji 
in v tujini objavil osem leposlovnih; za literarno 
delo je prejel nagrado zlata ptica, Župančičevo 
nagrado in nagrado Prešernovega sklada. Je 
predsednik žirije mednarodne literarne nagrade 
Vilenica. 

Dr. Samo Rugelj je diplomiral iz farmacije, 
magistriral je na Ekonomski fakulteti iz evrop-
ske filmske industrije ter z disertacijo »Optimi-
zacija družbeno-ekonomskih učinkov javnih 
vlaganj v slovensko založništvo« doktoriral na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Deluje 
kot direktor podjetja UMco, urednik revij Bukla 
in Predpremiera, poleg tega pa je tudi asistent 
na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo ljubljanske Filozofske 
fakultete. Piše strokovne članke s področja za-
ložništva in filmografije, kolumne in eseje, izdal 
je več knjig, med njimi Stranpota slovenskega 
filma, Gledalec/bralec, Za vsako besedo cekin? 
ter Delaj, teci, živi. 

 foto Borut Krajnc
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Tina Košir Mazi je diplomirala iz primerjalne 
književnosti in filozofije pod mentorstvom prof. 
dr. Borisa A. Novaka in prof. dr. Maje Milčinski, in 
sicer z diplomskim delom »Bhagavadgita med 
književnostjo in filozofijo«. Prejela je Prešernovo 
nagrado za študente Filozofske fakultete Univer-
ze v Ljubljani za leto 2012. Deluje kot ena izmed 
štirih voditeljev televizijske oddaje Knjiga mene 
briga na slovenski nacionalni televiziji, v okviru 
Trubarjeve hiše literature prireja serijo literarnih 
dogodkov »Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo 
si!« Je strastna bibliofilka, piše spremne besede, 
članke, eseje v strokovnih in poljudnih publika-
cijah ter spletni blog z naslovom Prebliski.

Miro Tržan je vodja Službe za pridobivanje in 
obdelavo knjižničnega gradiva v Mestni knjižni-
ci Ljubljana. Leta 1988 je diplomiral na Teološki 
fakulteti v Ljubljani. Od leta 1996 je zaposlen v 
knjižnici na delovnih mestih za obdelavo knji-
žničnega gradiva. Trenutno pri Združenju splo-
šnih knjižnic vodi Delovno skupino za študijo o 
nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva, in sicer 
za pripravo predlogov o racionalizaciji postop-
kov nabave in obdelave v splošnih knjižnicah. 
Je predstavnik splošnih knjižnic v Svetu članic 
COBISS.

 foto Ingrid Verdnik Pal
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Dr. Reinhard Ehgartner je študiral teologijo in 
germanistiko, na salzburški univerzi je zagovarjal 
magistrsko delo »Jüdische Figuren bei Wilhelm 
Raabe und Theodor Fontane« ter doktorsko di-
sertacijo »"Gelobt seist du, Niemand": Psalmen 
in der deutschsprachigen Literatur nach 1945«. 
Vodi organizacijo Österreichisches Bibliothe-
kswerks (Avstrijska knjižnična mreža) v Salzbur-
gu, v katero je včlanjenih 1.300 avstrijskih knji-
žnic. Zaposlen je kot univerzitetni predavatelj v 
Ústí nad Labem (Nordböhmen), je glavni ure-
dnik revij bn.bibliotheksnachrichten, Impulse, 
Informationen und Rezensionen (Knjižničarske 
novice – Vzpodbude, informacije in recenzije), 
vodja največje prosto dostopne baze recenzij 
v nemško govorečem okolju, spletnega portala 
www.rezensionen.at, poleg tega pa koordinira 
projekt spodbujanja branja pri otrocih »Buch-
start: mit Büchern wachsen« (www.buchstart.
at). Je avtor večih otroških knjig, kot prostovoljec 
vodi splošno knjižnico v kraju Michaelbeuern.

Mag. Darja Lavrenčič Vrabec je diplomirala iz 
slovenistike in bibliotekarstva na ljubljanski Filo-
zofski fakulteti ter leta 2000 magistrirala iz mla-
dinske književnosti. Je vodja Pionirske - centra 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo ter 
Oddelka za otroke in mladino Knjižnice Otona 
Župančiča MKL. Aktivno sodeluje pri nacional-
nih bralnih projektih, kot so Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig (tudi kot uredni-
ca), zasnova in praktična izvedba nacionalne-
ga projekta »Zlata hruška«, je članica delovne 
skupine pri Slovenskem knjižnično-muzejskem 
MEGA kvizu in tudi avtorica posameznih vse-
binskih sklopov. Aktivno sodeluje s prispevki na 
Strokovnih sredah, nekatere tudi koordinira in 
vodi. Piše prispevke s področja mladinske knji-
ževnosti, tudi bibliografije mladinskih avtorjev, 
aktivno sodeluje na domačih in nekaterih med-
narodnih konferencah o branju in mladinskem 
knjižničarstvu. Je članica nekaterih strokovnih ži-
rij za najpomembnejše slovenske nagrade s po-
dročja mladinske književnosti: nagrada Kristine 
Brenkove za izvirno slovensko slikanico, nagrada 
večernica, Levstikova nagrada, prav tako je čla-
nica Strokovne komisije za literarne prireditve in 
razvijanje bralne kulture pri JAK.

 foto Mestna knjižnica Ljubljana
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Mag. Marjan Marinković je diplomiral in ma-
gistriral na Katedri za splošno književnost in te-
orijo književnosti beograjske Filološke fakultete. 
Deset let že skrbi za kulturno dejavnost Gradske 
biblioteke Beograd (Mestne knjižnice Beograd), 
največje javne knjižnice v Srbiji in enega najbolj 
reprezentativnih prostorov za književne promo-
cije in strokovne razprave v Beogradu. Organizi-
ral je približno 350 promocij književnih del. Od 
leta 2011 deluje tudi kot pomočnik urednika 
programa mednarodnega knjižnega sejma v 
Beogradu. Dve leti je deloval kot vodja marke-
tinga tamkajšnjega knjižnega sejma. Organiziral 
je več projektov s področja knjige in književno-
sti, pri čemer je bil projekt »Tramvaj zvani knjiga« 
(»Tramvaj, imenovan knjiga«) leta 2007 nagrajen 
s prvo nagrado na 73. IFLA kongresu bibliote-
karstva in informatike v Durbanu. Za pripravo 
in razvoj izobraževalne spletne strani Novčići, 
namenjene finančnemu opismenjevanju upo-
rabnikov, je nagrajen z nagrado EIFL-PLIP Inno-
vation Award 2012. Marinković je tudi avtor šte-
vilnih ciklov predavanj s področja književnosti 
in umetnosti ter član žirije, ki podeljuje nagrado 
za najboljšo med najbolj branimi knjigami Naro-
dne knjižnice Srbije.

Luana Malec je absolventka magistrskega štu-
dija bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani. V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper 
je zaposlena kot koordinatorica območnih na-
log, trenutno vodi tudi Skupino splošnih knji-
žnic za Cobiss, ki deluje pod okriljem Združenja 
splošnih knjižnic. Je članica delovne skupine 
osrednjih območnih knjižnic za pripravo stro-
kovnih izhodišč za vzpostavitev kompetenčnih 
centrov, podpredsednica Društva bibliotekarjev 
Primorske in deluje v Izvršnem odboru Sekcije 
za splošne knjižnice. 

 foto Walter Braendle
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Aleš Novak je direktor Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije. Študiral je gledališko režijo 
na Akademiji za gledališče, radio, film in televizi-
jo. Delal je kot samostojni ustvarjalec na podro-
čju kulture, urednik kulturne redakcije, režiser 
radijskih in televizijskih oddaj s področja kulture, 
bil je direktor javnega zavoda Mladinski kulturni 
center Maribor ter Urada za kulturo Mestne ob-
čine Maribor ter vršilec dolžnosti programskega 
direktorja Evropske prestolnice kulture Maribor 
2012. Od leta 2011 je predsednik strokovne sku-
pine Festivala Borštnikovo srečanje, od leta 2012 
pa je tudi član delovne skupine Nacionalnega 
sveta za kulturo Republike Slovenije za operaci-
onalizacijo evropskih sredstev v kulturi. Deloval 
je tudi kot član več strokovnih odborov in komi-
sij na področju kulture.

 foto Roman Šipič/Delo

Tina Mahkota je študirala angleški jezik s knji-
ževnostjo ter primerjalno književnost na Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani, diplomirala pa je z 
diplomskim delom »Ways of translating English 
abstract nouns into Slovene«. Po diplomi leta 
1988 jo je poklicna pot najprej zanesla v šolstvo; 
nazadnje je bila od leta 1992 do 2003 zaposlena 
na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko na 
FF v Ljubljani. Leta 2003 je prestopila med sa-
mostojne ustvarjalce na področju kulture in se 
uveljavila tudi kot prevajalka. Izpopolnjevala se 
je med daljšimi študijskimi bivanji v Veliki Brita-
niji, na Irskem, v Nemčiji, na Švedskem, v Grčiji 
in bila prejemnica več delovnih in rezidenčnih 
štipendij. Njena bibliografija obsega več kot 230 
enot prevodov strokovnih in poljudnih besedil.
Številne uprizoritve, pri katerih je sodelovala 
kot prevajalka, so bile nagrajene na slovenskih 
in mednarodnih gledaliških festivalih. Leta 2010 
je na festivalu Borštnikovo srečanje prejela na-
grado Dominika Smoleta za prevod in jezikovno 
adaptacijo drame Od blizu Patricka Marberja, 
leta 2013 je prejela tudi Sovretovo nagrado za 
prevod Dublinčanov Jamesa Joycea.

foto Vinko Avsenak
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