
 

 

Vrednotenje knjig po metodi CRAAP 

 

 1.  Informacije o knjigi 

     Avtor:  _______________________________________________________ 

     Naslov:   _________________________________________________________ 

     Založba:  _____________________________________________________ 

     Kraj izdaje:  _____________________________________________ 

     Leto izdaje:  __________ 

   1.1  Je knjiga tiskana ali elektronska?  __________________________________ 

   1.2  Če je tiskana, navedite signaturo.  ________________________ 

   1.3  Ste knjigo našli v UKM ali kateri drugi knjižnici UM?  ______ 

   1.4  Ste si knjigo izposodili medknjižnično?  ______ 

          Če da, iz katere knjižnice?  ____________________________ 

2.  Ali je knjiga primerna za uporabo pri vaši raziskavi?  
 

2.1  Kakšen je namen knjige?   

 obveščati (predstavlja rezultate študije ali eksperimenta) 

 prepričati (vplivati na mnenje, nazor, prepričanje, obnašanje) 

 razvedriti (leposlovje, humor, trači) 

 naučiti, kako nekaj narediti  (kuhati, napisati povzetek … ) 

 recenzirati  (učbenik, enciklopedija ...) 
 

2.2  Katerim skupinam je knjiga namenjena?    

        2.2.1 Je nivo zahtevnosti knjige primeren za vašo raziskavo? 

        2.2.2 Kakšnemu krogu bralcev je knjiga namenjena?   



 splošni javnosti 

 dijakom 

 študentom 

 diplomantom 

 specialistom ali strokovnjakom 

2.3  Preverite avtorstvo knjige.   

 Je avtor strokovnjak na svojem področju? 

 Kje je zaposlen? 

 Kaj je še napisal na to temo? 

 Je prejel kakšna priznanja ali nagrade? 

2.4  Ocenite vsebino knjige – njeno strukturo in primernost.  

2.4.1 Kje je bila knjiga izdana? 

Knjiga je bila izdana pri: 

 univerzitetni založbi (velja tudi za doktorate), 

 komercialni založbi, 

 strokovnem ali znanstvenem združenju, instituciji ali raziskovalnem centru, 

 v samozaložbi. 

2.4.2     Kdaj je bila knjiga izdana? Določene stroke zahtevajo najsodobnejše informacije, pri drugih je primerno tudi 
gradivo starejšega datuma. Preverite aktualnost knjige za vašo raziskavo.    

Informacije v knjigi so: 

 ažurne,  

 zastarele,  

 takšne, ki ne zastarajo.   

2.4.3 Ocenite uporabnost knjige. 

 V koliki meri knjiga ustreza vaši raziskovalni temi?  

 Ali knjiga podpira ali nasprotuje vašemu mnenju?  

 Ali so v knjigi primeri, ki jih lahko uporabite (rezultati ankete, študije primerov …)? 

 Ali knjiga vsebuje nasprotujoče si informacije, ki bi jih lahko v svoji nalogi prestavili ali ovrgli? 

2.4.4 Obseg 

 Je tema v knjigi obravnavana obsežno in natančno, delno ali pa ponuja samo njen pregled?  
 

2.4.5 Ocenite urejenost in vsebino knjige. Poglejte kazalo vsebine in/ali druga kazala. 

 Je knjiga urejena na razumljiv in logični način?  

 Vsebuje informacije, ki jih potrebujete?  

 Ima dodatno gradivo?  



2.4.6 Ilustracije 

 So v knjigi tabele, grafi, zemljevidi, fotografije itd., ki ponazarjajo predstavljene koncepte?  

 So ilustracije relevantne? 

 So razumljive in strokovno narejene?  

3.  Ocenite bibliografijo v knjigi. Znanstvena dela vedno vsebujejo bibliografijo uporabljenih virov in literature, ki pa 
mora biti dovolj obsežna in primerna glede na vsebino knjige.   

 Vsebuje knjiga bibliografijo?   

 Je bibliografija kratka ali obsežna?  

 Je dovolj izčrpna ali bolj selektivna?  

 So viri posodobljeni ali zastareli?  

 Vsebuje bibliografije knjige, članke, neknjižno gradivo ali vse od naštetega? 
 

 
4. Zaključek 
 
Na osnovi zgornjih kriterijev bi knjigo kot vir za svoje raziskovalno področje ocenili  z:     
 

 odlično, 

 delno uporabno, 

 neprimerno. 
 
 
 
Povzeto po obrazcu J. Hopkins, Benedictine Universtiy Library, prevod Mateja Pongrac, UKM, november 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


