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doživljala kot kakšno zabavno igrico, ki 
mi bo povrh tega še pomagala, da se opogumim in končno stopim v NUK

te 
dnevnik in njegova vprašaja vodijo pri tem procesu opazovanja

Hvaležna sem bila tudi za primer rešenega dnevnika



Po eni strani se mi zdi dobro, da smo dobili ta obrazec, saj smo tako vedeli, 
na katere elemente te izkušnje naj se najbolj osredotočimo 

Po drugi strani pa se mi zdi, da je bila ta izjemna usmerjenost morda malce 
preveč omejevalna



opazila tudi nekaj slabosti te metode



Pomanjkljivost metode na konkretnem primeru vprašalnika se kaže predvsem v 
majhnem vzorcu

hkrati prednost in 
pomanjkljivost



je prišlo na predstavitev 

raziskave v našem razredu veliko knjižničark, ki so si zagotovo zapomnila 

kakšen obraz in se ob prepoznanem študentu v knjižnici morda vedle 

nekoliko drugače

pretirano prijazni in ustrežljivi



naporno in zahteva veliko načrtovanja

zanimiva in zahtevna izkušnja



kako izgleda delo na nekem projektu, sodelovanja in 
delovanja v večji skupini, boljšega upravljanja s časom in 
razporejanjem obveznosti, spoznale smo knjižnico na način, kot 
nikoli doslej



naučil več o svoji vlogi in videl tako 
slabosti kot tudi priložnosti za izboljšanje Lahko bi vložili več truda 

Izboljšati bi morali tudi komunikacijo

spoznavali več o vlogah drugih članov
naučili predvsem sodelovanja oziroma komunikacije in 

ustvarjanja idej



Dobili smo podrobnejši vpogled, kaj sodelovanje z drugimi ustanovami 
zahteva od nas in s kakšnimi ovirami se lahko srečujemo pri projektih. 
Verjamemo, da nam bodo vse te izkušnje prav prišle pri naslednjih projektih. 
Morda bomo celo sami predlagali idejo za izvedbo potencialnega projekta in 
pripomogli k razvoju ali rešitvi določene problematike v knjižničnem okolju.  





Hvaležni smo za pripravljenost na sodelovanje ter 
razumevanje!

Verjamemo v obojestransko korist!

Vabimo k sodelovanju!




