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Izvleček
V članku je predstavljen model IFLA LRM, ki je rezultat harmonizacije in uskladitve
treh modelov družine FRBR. Model LRM je splošen in abstrakten in predstavlja predvsem okvir, znotraj katerega lahko načrtovalci informacijskih sistemov razvijajo konsistentne razširitve. Za definicijo modela LRM je bil, v skladu z modeli družine FRBR,
uporabljen entitetno-relacijski formalizem. V članku so prikazana uporabniška opravila, ki so osnova za razvoj modela, sledijo definicije entitet in primeri atributov in relacij. Posebej je opisano modeliranje agregatov, ki pogosto predstavlja problem. Gre za
prvo predstavitev modela v slovenščini, zato terminologija še ni uradna in dokončna.
Ključne besede: IFLA LRM, FRBR, konceptualni modeli

Abstract
IFLA LRM model, the result of the harmonisation of FRBR family of models, is presented. LRM is a high-level abstract model and serves primarily as a framework for the
development of consistent extensions. The entity-relationship formalism, the same as
in the FRBR family, was chosen for the definition of the model. User tasks as the basis
of the model are presented first, followed by the entities and examples of attributes
and relationships. Aggregates are specifically addressed, since they often present a
modelling problem.
Keywords: IFLA LRM, FRBR Family, conceptual models
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1 Uvod
Leta 1998 je pod okriljem IFLE nastal model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (Functional requirements for bibliographic records – FRBR, 1998).
Z njim so knjižnice dobile konceptualni model bibliografskega univerzuma in
osnovo za razvoj novih, novim razmeram prilagojenih bibliografskih informacijskih sistemov, na primer knjižničnih katalogov ali bibliografij. Gre za revolucionaren korak, ki knjižnično katalogizacijo postavlja na nove temelje. FRBR
dopolnjujeta še kasneje razvita modela Funkcionalne zahteve za normativne
podatke (Functional requirements for authority data – FRAD, 2009) in Funkcio
nalne zahteve za predmetne normativne podatke (Functional Requirements for
Subject Authority Data – FRSAD, 2011), ki podrobneje opisujeta normativni del
bibliografskih podatkov. Modeli, ki jih skupno poimenujemo družina FRBR (ali
tudi družina FR) so nastajali v daljšem časovnem obdobju, ustvarjale pa so jih
tri različne delovne skupine, zato ne preseneča, da so med njimi nekatere razlike v podrobnostih. A prav te razlike so postale velika ovira pri razvoju implementacij.
Zato je FRBR Review Group, delovna skupina, ki je pri IFLI odgovorna za razvoj in
vzdrževanje modelov družine FRBR, začela konsolidacijo modelov, leta 2013 pa
tudi formalno oblikovala delovno skupino FRBR Consolidation Editorial Group
(CEG), ki jo sestavljajo Pat Riva iz Kanade (predsedujoča) ter člana Patrick LeBoeuf (Francija) in Maja Žumer (Slovenija). Naloga te delovne skupine je priprava
konceptualnega modela, ki bo smiselno in konsistentno združil vse tri predhodne
modele in omogočil celovit pogled na bibliografski univerzum.
FRBR CEG je na začetku leta 2016 dala v javno razpravo osnutek modela (ta postopek se pri IFLI imenuje world-wide review) in zbirala pripombe do 1. maja
2016. Na osnovi teh pripomb in razprave znotraj FRBR Review Group je nastala
nova verzija, na katero Stalni odbori za katalogizacijo, bibliografijo in vsebinsko
analizo in dostop niso imeli več pripomb. V času pisanja tega prispevka je dokument v postopku sprejemanja pri Odboru za standarde, vsebinskih sprememb
pa ne bo več. Formalni sprejem modela IFLA LRM pričakujemo najkasneje do
konca leta 2017.

2 Izhodišča modela IFLA LRM
Poslanstvo skupine CEG je bilo:
–– Pripraviti splošen in abstrakten model.
–– Uporabiti entitetno-relacijski okvir.
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–– Razviti konsistenten model, ki bo združeval področja vseh treh modelov družine FRBR.
–– Upoštevati možnosti implementacije v semantičnem spletu.
Skupina je pri svojem delu črpala tudi iz spoznanj pri razvoju modela FRBRoo1 in
sodelovanja z muzejsko skupnostjo, izkušnjami različnih implementacij modela
FRBR, pa tudi izsledkov raziskav o intuitivnosti modela FRBR (na primer Pisanski
in Žumer, 2010a, b).
Treba je poudariti, da postopek konsolidacije ni bil omejen le na združevanje
treh modelov z najnujnejšimi uskladitvami, ampak je bil izkoriščen za nov pogled na modeliranje bibliografskega univerzuma. Drugačna je tudi oblika, večina
modela je namreč predstavljena v obliki tabel in diagramov, kar omogoča večjo
preglednost in lažjo generacijo imenskega prostora za potrebe implementacij v
semantičnem spletu.

3 Uporabniška opravila
Tako kot pri uveljavljenih modelih družine FRBR tudi pri LRM-ju obstajajo osrednja uporabniška opravila, ki jih mora bibliografski informacijski sistem omogočati in podpirati. Ta opravila zamejujejo model in so osnova za definicijo entitet,
atributov in relacij. Bibliografski in normativni podatki so široko zanimivi za različne uporabniške skupine – od uporabnikov knjižnice (bralcev, raziskovalcev,
študentov …) do knjižničarjev in drugih udeležencev v informacijski verigi, kot
so založniki in knjigotržci. Vse te uporabniške skupine imajo različne potrebe
in različne prioritete. LRM pri izbiri primarne uporabniške skupine sledi modelu FRBR in se omejuje na končne uporabnike in informacijske strokovnjake, ki
delujejo kot posredniki za končne uporabnike. Knjižničarji, ki ustvarjajo in vzdržujejo metapodatke, se ob svojem delu tudi srečajo s takimi opravili in so v tej
vlogi tudi upoštevani. Pač pa model ne vključuje administrativnih podatkov, ki
so sicer nujni za delovanje knjižnice, na primer podatkov o avtorskih pravicah,
podatkov o prezervacijskih postopkih ali postopkih nakupa. Tu je treba omeniti,
da FRAD v svoji usmeritvi delno odstopa od drugih dveh modelov, saj modelira
tudi postopke katalogizatorja, kar se med drugim kaže v opravilih.
LRM definira pet osnovnih uporabniških postopkov (Preglednica 1) in definira cilje, ki jih uporabnik s temi postopki želi doseči. Pri tem je termin »vir« uporabljen

1

FRBRoo: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/FRBRoo/frbroo_v_2.4.pdf.
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v najširšem pomenu, kot primerek katerekoli enititete, definirane v modelu.
Opravila so navedena v vrstnem redu, ki odraža običajno ravnanje uporabnika,
vendar to ne pomeni, da se morajo vedno vsa izvršiti ali da ni mogoča ponovitev
sklopa opravil. Posebej za opravili identificirati in izbrati velja, da se pogosto
izvajata vzporedno in z medsebojnim vplivom.
Preglednica 1: Uporabniška opravila
Najti

Z uporabo katerih koli relevantnih kriterijev pridobiti informacije o enem
ali več virih, ki ustrezajo informacijski potrebi.

Identificirati

Povsem razumeti naravo najdenih virov in razlikovati med podobnimi viri.

Izbrati

Določiti primernost posameznega vira in izbrati ali zavrniti posamezne
vire.

Pridobiti

Pridobiti dostop do vsebine vira.

Raziskovati

Uporabiti relacije med viri in vire postaviti v kontekst.

Prva štiri opravila poznamo iz modela FRBR, tako da gre le za nekoliko širšo
definicijo, raziskovati pa je eksplicitno uvedel šele model FRSAD. Že v FRBR-ju je
omenjena potreba po »navigaciji«, v letih po sprejemu modela FRBR pa je bilo
pogosto poudarjeno, da mora sodoben bibliografski informacijski sistem podpirati brskanje, pregledovanje in s tem naključno najdevanje.

4 Entitete
Entitete so v entitetno-relacijskem modelu definirane kot ključni objekti zanimanja. Entitete, ki so abstraktne kategorije (tudi razredi) konceptualnih objektov,
so povezane z relacijami, njihove lastnosti pa opisujejo atributi.
Proces konsolidacije je vključeval natančen pregled vseh entitet družine FRBR,
saj te vključujejo entitete, ki so v bistvu identične (na primer delo, izrazna oblika,
pojavna oblika in enota), podobne (ime v FRAD in nomen v FRSAD), lahko pa
tudi bistveno različne (oseba v FRBR in FRAD). Entitete brez specifičnih atributov in relacij niso bile v vključene v LRM, novost v konsolidiranem modelu pa je
tudi hierarhična struktura razredov in podrazredov, v formalnem modeliranju
izražena z relacijo IsA. Vsaka instanca podrazreda je v relaciji IsA z narejenim
razredom.
Entitete prve skupine ostajajo v bistvu enake, manjše spremembe so pri defi
nicijah.
12
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Preglednica 2: Delo, izrazna oblika, pojavna oblika, enota
Delo

Intelektualna ali umetniška vsebina določene stvaritve.

Izrazna oblika

Določena kombinacija znakov, ki izraža intelektualno ali umetniško
vsebino.

Pojavna oblika

Množica nosilcev, za katere predpostavljamo, da imajo skupne
karakteristike tako glede intelektualne ali umetniške vsebine kot
tudi glede fizične oblike. To množico določata vsebina in načrt za
proizvodnjo nosilca ali nosilcev.

Enota

Objekt ali objekti kot nosilci znakov, ki izražajo intelektualno ali
umetniško vsebino.

Entitete druge skupine pa so precej spremenjene, saj LRM tu uvaja hierarhično
strukturo.
Preglednica 3: Agenti
Agent

Entiteta, ki je zmožna izvajati namenske aktivnosti, ima pravice in je za
svoje aktivnosti odgovorna.

Oseba

Individualno človeško bitje.

Kolektivni agent

Skupina ali organizacija oseb, ki ima ime in je zmožna delovati kot
celota.

AGENT
Agent

isA
isA
OSEBA
Oseba

isA
isA
Ječlan
član
Je
KOLEKTIVNI
Kolektivni
AGENT
agent

Ima
Ima del
del
Je predhodnik
Je predhodnik

Slika 1: Relacije med agenti
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Iz Slike 1 je razvidno, da entiteta agent vključuje le entiteti oseba in kolektivni
agent, ne pa kakršne koli poimenovane skupine. Poudariti je treba, da je oseba v
LRM-ju lahko le živeča oseba ali oseba, za katero predpostavljamo, da je živela.
Tako tu niso vključene persone, izmišljene, literarne ali pravljične osebe. Te so
lahko tematike del, če pa navidezno nastopajo kot kreatorji, gre v resnici za to,
da je neki resnični kolektivni agent ali oseba uporabil tako poimenovanje. To
poimenovanje ne spremeni narave kolektivnega agenta ali osebe.
Model FRSAD je uvedel dve osnovni entiteti thema in nomen. Obe sta vključeni
v LRM, prva s spremenjenim imenom, da se izognemo omejitvi na tematsko relacijo.
Preglednica 4: Res in nomen
Res

Katerakoli entiteta na obravnavanem področju.

Nomen

Povezava med entiteto in oznako, ki jo za to entiteto uporabljamo.

Vse entitete na področju obravnave so torej podrazredi entitete Res. Nomen pa
pokriva poimenovanje, ki ga uporabljamo, ko o primerku entitete govorimo. Definicija poimenovanja kot entitete nam omogoča, da poimenovanju priredimo
specifične vrednosti atributov, kot so jezik, pisava ali kontrolirani slovar, iz katerega poimenovanje izhaja.
Zaradi zahtev po boljšem modeliranju časovnega in krajevnega vidika LRM uvaja
novi entiteti kraj in časovni razpon.
Preglednica 5: Kraj in časovni razpon
Kraj

Določen obseg prostora.

Časovni razpon

Obseg časa z določenim začetkom, koncem in trajanjem.

5 Atributi
Atributi so mehanizem za določanje lastnosti primerkov entitet. Modeli družine
FRBR so atribute specificirali različno podrobno in izčrpno. Model mora upoštevati vse vrste knjižničnega gradiva, zato je bila sprejeta odločitev, da v LRM-ju
navajamo le najpomembnejše in najpogostejše atribute in tako nabor nikakor
ni izčrpen. Noben od atributov tudi ni obvezen. V vsaki implementaciji je zato
treba dodajati nujne atribute znotraj predvidenega okvira in na predviden način.
Dodani so lahko povsem novi vidiki ali pa podatributi že določenih. Katalogizacijska pravila pa določajo, kako vrednosti atributov izberemo in kakšna je njihova
14
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oblika: kot vrednost iz kontroliranega slovarja, kot prosto besedilo v določenem
jeziku in pisavi, kot numerično vrednost. Primerek entitete ima lahko tudi več
vrednosti posameznega atributa.
Zaradi hierarhije med entitetami velja, da so vsi atributi neke entitete veljavni
tudi za vse njene podrazrede. Tak primer sta atributa kategorija in opomba entitete res, ki sta veljavna za vse entitete modela.
Za ilustracijo v tem članku navajamo atribute entitete izrazna oblika.
Preglednica 6: Atributi izrazne oblike
Obseg

Kvantifikacija obsega dane izrazne oblike.

Ciljna publika

Skupina uporabnikov, ki jim je izrazna oblika namenjena.

Pravice uporabe

Omejitve uporabe, ki veljajo za izrazno obliko.

Jezik

Jezik izrazne oblike.

Ključ

Struktura višine tonov, ki karakterizira izrazno obliko.

Način izvedbe

Kombinacija izraznih orodij in načinov (glasov, instrumentov,
izvajalcev), ki je predvidena, navedena ali dejansko uporabljena v
izvedbi izrazne oblike.

Kartografsko merilo

Razmerje med razdaljami na kartografski izrazni obliki in dejanskimi
razdaljami.

Med atributi je treba posebej omeniti dva: atribut reprezentativne izrazne oblike
(atribut dela) in navedba pojavne oblike (atribut pojavne oblike).
Atributi reprezentativne izrazne oblike so tisti atributi, ki pomembno določajo
delo, so pa privzeti iz kanonične ali reprezentativne izrazne oblike tega dela.
Striktno vzeto so vse izrazne oblike istega dela enakovredne. V resnici, in to potrjujejo tudi uporabniške študije (Pisanski in Žumer, 2010a, b), pa ključne značilnosti dela povezujemo z najbolj značilno, kanonično izrazno obliko, ki je splošno
sprejeta kot najboljša reprezentacija stvaritve. To je navadno izvirna izrazna oblika, če pa ta ni poznana, pa tista, ki velja za najbližjo izvirniku. Karakteristike, ki
pomembno določajo delo, so na primer jezik za besedilna dela, zvrst (za besedilna in glasbena dela), način izvedbe (za glasbena dela).
Navedba pojavne oblike pa je mehanizem, s katerim ločimo dejanske atribute
od tistega, kar je zapisano na pojavni obliki sami in kar sedanja katalogizacijska
pravila določajo kot primarni vir podatkov. Gre torej za tiste navedbe v primerkih pojavne oblike, ki so pomembne za razpoznavanje pojavne oblike in kažejo,
kako je pojavna oblika predstavljena. Tipičen primer so navedbe odgovornosti,
ki niso vedno popolne (ali so celo neresnične), so pa lahko pomemben podatek
Knjižnica, 2017, 61(1–2), 9–22
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za uporabnika. V LRM-ju je tako uveden mehanizem, ki poleg dejanskih relacij
avtorstva omogoča tudi transkripcijo s pojavne oblike same.

6 Relacije
Relacije so bistven del modela, saj povezujejo entitete in jih postavljajo v kontekst. Nekatere od relacij (na primer med deli, izraznimi oblikami, pojavnimi oblikami in enotami) so enake v vseh treh modelih družine FRBR, nekatere pa se
bistveno razlikujejo predvsem v ravni podrobnosti. Tudi tu je bila sprejeta odločitev, da bodo v LRM-ju relacije definirane na splošno in abstraktno, s čimer je
vsaki implementaciji omogočeno, da na konsistenten način uvede podrobnejše
relacije, kadar so te nujne.
Relacije med deli, izraznimi oblikami, pojavnimi oblikami in enotami ostajajo
središče modela in so edini del, ki je v bistvu obvezen. Ker relacije omogočajo
raziskovanje in so za uporabnike zelo pomembne, jih morajo implementacije
vključevati čim več. Pomembno pa je tudi poudariti, da so relacije sicer deklarirane med entitetnimi tipi, v resnici pa obstajajo med konkretnimi primerki entitet.
Formalno so relacije definirane kot povezava med domeno (ali definicijskim območjem) in zalogo vrednosti. Zaradi enostavnosti jih bomo tu poimenovali »prva
entiteta« in »druga entiteta«. Še en pojem je treba definirati: kardinalnost. Kardinalnost ali moč relacije specificira omejitve glede mogočega števila primerkov
prve entitete in druge entitete, ki jih relacija povezuje. Tako kardinalnost 1 na M
(s pomenom »mnogo«) pomeni, da je natanko en primerek prve entitete povezan
z enim ali več primerki druge entitete.
Vse relacije so deklarirane v obeh smereh, najprej med prvo in drugo entiteto,
potem v obratni smeri, ko se vlogi entitet zamenjata. Relacija, pri kateri sta prva
in druga entiteta enaki, je rekurzivna. Če pa sta relaciji v obeh smereh enaki, gre
za simetrično relacijo.
Preglednica 7: Osnovne relacije med deli, izraznimi oblikami, pojavnimi oblikami in enotami
Prva entiteta

Relacija

Obratna relacija

Druga entiteta

Kardinalnost

DELO

Se izrazi v

Izraža

IZRAZNA OBLIKA

1 na M

IZRAZNA OBLIKA

Je utelešena v

Uteleša

POJAVNA OBLIKA

M na M

POJAVNA OBLIKA

Je predstavljena v

Predstavlja

ENOTA

1 na M
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DELO
Se izrazi v
Izraža

IZRAZNA OBLIKA
Je utelešena v
Uteleša

POJAVNA OBLIKA
Je predstavljena v
Predstavlja

ENOTA

Slika 2: Grafični prikaz osnovnih relacij

Kot primer lahko navedemo tudi relacije, ki nastopajo med primerki entitete delo,
prikazane v Preglednici 8.
Preglednica 8: Relacije med deli
Prva entiteta

Relacija

Obratna relacija

Druga entiteta

Kardinalnost

DELO

Ima del

Je del od

DELO

M na M

DELO

Je predhodnik

Ima predhodnika

DELO

M na M

DELO

Ima dodatek

Je dodatek

DELO

M na M

DELO

Je inspiracija za

Ima kot inspiracijo

DELO

M na M

DELO

Je transformacija

Ima transformacijo

DELO

1 na M

Vsaka entiteta v modelu ima poimenovanje, zato je nujna relacija med entitetama
res in nomen (Preglednica 9).
Preglednica 9: Relacija poimenovanja
Prva entiteta

Relacija

Obratna relacija

Druga entiteta

Kardinalnost

RES

Ima poimenovanje

Je poimenovanje

NOMEN

1 na M

Uvedba splošne entitete agent je močno poenostavila relacije odgovornosti, prikazane v Preglednici 10 in na Sliki 3.
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Preglednica 10: Relacije odgovornosti
Prva entiteta

Relacija

Obratna relacija

Druga entiteta

Kardinalnost

DELO

Ima ustvarjalca

Je ustvaril

AGENT

M na M

IZRAZNA OBLIKA

Ima ustvarjalca

Je ustvaril

AGENT

M na M

POJAVNA OBLIKA

Ima ustvarjalca

Je ustvaril

AGENT

M na M

POJAVNA OBLIKA

Ima distributerja

Distribuira

AGENT

M na M

POJAVNA OBLIKA

Ima izdelovalca

Je izdelal

AGENT

M na M

ENOTA

Ima lastnika

Je lastnik

AGENT

M na M

ENOTA

Je bila spremenjena od

Je spremenil

AGENT

M na M

DELO
Ima ustvarjalca
Je ustvaril

IZRAZNA OBLIKA

Ima ustvarjalca
Je ustvaril

Ima ustvarjalca
Je ustvaril
POJAVNA OBLIKA

Ima distributerja
Distribuira

Ima izdelovalca
Je izdelal

AGENT

Ima lastnika
Je lastnik

Jo je spremenil
Je spremenil
ENOTA

Slika 3: Grafični prikaz relacij odgovornosti

Modeliranje tematske relacije, uvedeno v modelu FRSAD, je ohranjeno. Relacija
je prikazana na Sliki 4.

DELO

Ima temo
Je tema

RES

Slika 4: Tematska relacija
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Z uvedbo novih entitet kraj in časovni razpon je nujna tudi povezava z entiteto res.
Vse entitete imajo torej lahko časovni in krajevni vidik. V družini FRBR definirani
atributi, kot so kraj rojstva, datum izida, datum smrti, so zdaj modelirani kot
relacije. Obe navedeni relaciji sta zelo splošni in bosta v tipični implementaciji
podrobneje specificirani s podtipi.
Preglednica 11: Krajevna in časovna relacija
Prva entiteta

Relacija

Obratna
relacija

Druga entiteta

Kardinalnost

RES

Ima povezavo z

Je povezan z

KRAJ

M na M

RES

Ima povezavo z

Je povezan z

ČASOVNI RAZPON

M na M

Ker so v tem članku prikazane le nekatere relacije modela LRM, poglavje zaključujemo z grafičnim pregledom vseh.
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Slika 5: Pregled relacij modela LRM. Razen pri entitetah oseba in kolektivni agent hierarhična
relacija ni prikazana; vse entitete so hierarhično podrejene entiteti res. Zaradi preglednosti so
relacije prikazane le v eni smeri.
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7 Agregati
Agregati so pojavne oblike, ki vključujejo več ločenih izraznih oblik. Model FRBR
ne ponuja jasnih odgovorov, kako modelirati take publikacije, ki so v resnici zelo
pogoste. Poznamo tri tipe agregatov:
–– Agregatne zbirke
Agregatne zbirke so pojavne oblike, v katerih so zbrane neodvisno ustvarjene
izrazne oblike iste vrste ali žanra. Mednje uvrščamo zbrana in izbrana dela,
antologije. Primeri vključujejo znanstvene časopise (ki so agregati člankov),
monografske publikacije z neodvisno ustvarjenimi poglavji, kompilacije zvočnih posnetkov na CD-ju, več novel, objavljenih v eni knjigi, in podobno.
–– Agregati z dodatki
Agregati z dodatki se od agregatnih zbirk razlikujejo po tem, da v njih najdemo
neodvisno samostojno delo, ki ga dopolnjujejo odvisna dela, kot so ilustracije,
spremni eseji, opombe. Ti dodatki niso integralni del dela, ki ga dopolnjujejo,
in ga ne spreminjajo. V praksi so lahko dodatki tako nepomembni, da jih v
bibliografski opis ne vključujemo.
–– Agregatne vzporednice
O agregatni vzporednici govorimo, kadar pojavna oblika vključuje dve ali več
izraznih oblik istega dela. Tipični primeri so priročniki ali uradne publikacije
v več jezikih, izvirnik skupaj s prevodom, pa tudi spletne strani, ki omogočajo
dostop do iste vsebine v različnih jezikih.
Kardinalnost relacije pojavna oblika uteleša izrazno obliko, ki je mnogo na mnogo, kaže, da pojavna oblika lahko vključuje več izraznih oblik. Raziskave (O’Neill,
Žumer in Mixter, 2015) kažejo, da so agregati, kot jih razberemo iz sedanjih bibliografskih zapisov, zelo pogosti, pri čemer moramo upoštevati, da trenutna
katalogizacijska praksa niti ne vključuje sistematičnega vpisovanja dodatkov,
kot so ilustracije ali spremne besede.
Modeliranje agregatov kot pojavnih oblik z več neodvisnimi izraznimi oblikami
je pregledno, saj so dela in pripadajoče izrazne oblike neodvisni od tega, kako so
objavljeni. Izrazna oblika se ne spremeni, če je objavljena samostojno ali skupaj
z drugimi izraznimi oblikami.
Če bi pri agregatih upoštevali le agregirane izrazne oblike, bi zanemarili pomemben vidik: intelektualni prispevek tistega, ki je neodvisne izrazne oblike združil
v agregat. Gre torej za odločitve o izboru in ureditvi, ki morajo svoje mesto dobiti
tudi v modelu. Ta intelektualni prispevek je v modelu imenovan delo agregiranja,
ki je lahko relativno nepomembno (na primer odločitev založnika o vključitvi
dveh posnetkov na CD) ali pa bistveno za publikacijo, na primer antologijo. Posebej pa je treba poudariti, da delo agregiranja ne vključuje del, ki so na ta način
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zbrana. Če je delo agregiranja nepomembno, ga v opisu navadno zanemarimo.
Enako velja tudi za vključene relativno nepomembne prispevke, na primer kratko
spremno besedo. Če pa je taka spremna beseda ponovno objavljena na primer
kot samostojen esej, jo lahko kasneje uvedemo kot del agregata. Model agregatov
prikazuje Slika 6.
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Slika 6: Model agregatov

8 Zaključek
V članku je na kratko predstavljen model IFLA Library Reference Model (LRM).
Predstavitev ni popolna in ne vsebuje številnih podrobnosti. Za popolno razumevanje modela je treba pogledati celoten model, objavljen na spletnih straneh
organizacije IFLA. V času pisanja članka model LRM še ni uradno sprejet in čaka
na potrditev Odbora za standarde in končen sprejem vodstva IFLE. Drugo opozorilo se nanaša na prevode. IFLA LRM je objavljen v angleščini in za ta članek
pripravljen prevod je neuraden in začasen.
IFLA LRM predstavlja velik korak naprej, saj smo končno dobili celovit model, ki
bo osnova za razvoj katalogizacijskih pravil in bibliografskih formatov. Naslednji
koraki vključujejo deklaracijo imenskega prostora, kar bo omogočilo s semantičnim spletom skladne implementacije, ter preslikavo na sedanji imenski prostor Resource Description and Access (RDA). Razvijalci RDA-ja že napovedujejo
uskladitev z LRM-jem. Pomembna naloga v bližnji prihodnosti pa bo tudi razvoj
razširitev za specifične vrste gradiva, različne ciljne publike in druge okoliščine,
ki vplivajo na zasnovo bibliografskih informacijskih sistemov.
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Z razvojem modela IFLA LRM smo torej dobili sodobno in z najnovejšimi trendi
semantičnega spleta usklajeno osnovo za razvoj novih bibliografskih informacijskih sistemov. Skrajni čas. Le s hitrim razvojem novih knjižničnih katalogov
bomo ustavili trend upadanja uporabe sedanjih katalogov in v celoti izkoristili
potencial bogastva bibliografskih podatkov.
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