PREDSTAVLJAMO

Mnenje knjižničarjev o
e-izobraževanju
Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK) izvaja različne
oblike neformalnega izobraževanja za knjižničarje1, uporabnike in založnike.
V prispevku se bomo osredotočili na izobraževanje, ki ga NUK izvaja za
knjižničarje.

O

b pripravi dolgoročnejših smernic
za razvoj izobraževanja, ki ga
zagotavlja NUK, smo leta 2016 izvedli
spletno anketo o izobraževalnih potrebah
slovenskih knjižničarjev, s katero smo med
drugim pridobili tudi podatke o njihovem
odnosu do različnih oblik e-izobraževanja2.
Anketni vprašalnik je skupaj izpolnilo 218
knjižničarjev. V nadaljevanju predstavljamo
njihovo mnenje o e-izobraževanju ter
njegovih oblikah in vsebinah.
V preglednici 1 so predstavljeni
demografski podatki o anketirancih.
Kot lahko vidimo, so anketni vprašalnik
izpolnile večinoma ženske (87 %), in sicer
z univerzitetno izobrazbo (64 %). Nekaj
več od polovice anketirancev je imelo
formalno izobrazbo bibliotekarske stroke
(53 %), glede na starost jih največ spada v
starostno skupino od 31 do 50 let (69 %).
Največ anketirancev je bilo zaposlenih
v splošnih knjižnicah (48 %), najmanj v
šolskih (1 %).
Najprej nas je zanimalo, kakšen je odnos
anketirancev do e-izobraževanja. Pri
anketnem vprašanju so bili naprošeni,
da z vrednostmi od 1 do 5 ocenijo svoje
strinjanje s trditvami o koristih e-izobraževanja, pri čemer je vrednost 1 pomenila,
da se anketiranec s trditvijo sploh ne
strinja, vrednost 5 pa, da se z njo zelo
strinja. Gra�čno so rezultati prikazani na
sliki 1.
1Izraz knjižničarji se v prispevku uporablja za vse
vrste strokovnih knjižničarskih delavcev.
2Izraz e-izobraževanje se uporablja za vse
oblike izobraževanja z uporabo IKT.
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Iz preglednice 2 je razvidno, da se največ
anketirancev strinja ali povsem strinja s
trditvama, da e-izobraževanje lahko razširi
določene vsebine, podane na klasičnih
tečajih (74 %), oziroma da lahko prispeva k
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strokovnemu razvoju in boljšim rezultatom
dela (73 %). Večina (60 %) se jih je strinjala
tudi s trditvijo, da e-izobraževanje prihrani čas
in denar. A anketiranci niso izrazili strinjanja
s trditvijo, da jih e-izobraževanje sploh ne
zanima, in s trditvijo, da e-izobraževanje ne
bi prineslo nobenih izboljšav pri njihovem
delu. Glede na rezultate analize odgovorov
lahko sklepamo, da imajo anketiranci do eizobraževanja pozitiven odnos.

Preglednica 1: Demografske značilnosti anketirancev
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Slika 1: Strinjanje anketirancev s trditvami o koristih e-izobraževanja
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V nadaljevanju smo anketirance prosili,
da z vrednostmi od 1 do 4 ocenijo
primernost štirih oblik e-izobraževanja,
pri čemer je vrednost 1 pomenila
najprimernejšo obliko, vrednost 4 pa
najmanj primerno. Gra�čno so podatki
prikazani na sliki 2.

Kot najprimernejši obliki za izvajanje e-izobraževanja so anketiranci izbrali spletno
učilnico (39 %) in s spletnimi vsebinami
podprt »klasični« tečaj (34 %), medtem
ko so spletni učbenik ali posneta predavanja
le redki izbrali za najprimernejšo obliko eizobraževanja (samo v 14 % oziroma 13 %

primerov). Podrobnejši podatki so razvidni
v preglednici 3.
Anketiranci so podali tudi svoje predloge
o primerni obliki ter želeni vsebini eizobraževanja. Na to vprašanje jih je od
217 anketirancev odgovorilo 60 (27 %).

�Preglednica 2: Odnos anketirancev do e-izobraževanja (v %)
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Slika 2: Ocena primernosti posamezne oblike e-izobraževanja
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�Preglednica 3: Ocena primernosti posamezne oblike e-izobraževanja (v %)
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