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Izvleček
Namen: Namen raziskave je bil ovrednotiti modul COBISS3/Katalogizacija z vidika katalogizatorjev. Želeli smo ugotoviti, kakšni so zadovoljstvo s COBISS3/Katalogizacijo,
prednosti/slabosti modula, vpliv modula na kakovost bibliografskih zapisov, mnenje
o spremenjenih postopkih za delo v sistemu COBISS.SI ter več o centralizaciji katalogizacije in implementaciji novih katalogizacijskih pravil.
Metodologija/pristop: Uporabili smo kvantitativno in kvalitativno raziskovalno meto-

do. S spletno anketo smo zajeli 133 katalogizatorjev z dovoljenjem za delo v modulu
COBISS3/Katalogizacija, ki so v zadnjih treh letih kreirali največ zapisov v COBIB-u. Z
metodo delno strukturiranega intervjuja pa smo spraševali 12 katalogizatorjev.

Rezultati: Katalogizatorji so bili z modulom COBISS3/Katalogizacija zadovoljni. Kot
najpomembnejši prednosti navajajo črkovalnik in integrirane katalogizacijske priročnike. Moteča pa je predvsem povečana uporaba računalniške miške. Izobraževanje za
delo v sistemu COBISS.SI je bilo ocenjeno visoko, vendar je bila poudarjena potreba po
dodatnem usposabljanju. Nekoliko slabše, a še vseeno visoko, so bili ocenjeni postopki za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. Modul omogoča dobre pogoje
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za delo, zato lahko v prihodnje pričakujemo zapise boljše kakovosti. Vendar je ta odvisna predvsem od posodobitve katalogizacijskih pravil.
Omejitve raziskave: Vzorec katalogizatorjev je pripravljen ne glede na vrsto knjižnice.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Celovit metodološki pristop, ki upošteva širši sistemski
kontekst, prva raziskava o modulu COBISS3/Katalogizacija s predlogi za njegove nadaljnje izboljšave.
Ključne besede: katalogizacija, COBISS, modul za katalogizacijo, katalogizatorji, vredno-

tenje

Abstract
Purpose: The purpose of this research was to evaluate the module COBISS3/Catalogu-

ing from cataloguers’ point of view. We wanted to find out whether cataloguers are
satisfied with the cataloguing module. Its advantages/disadvantages and impact on
quality of bibliographic records were examined. Also cataloguers’ opinions about system changes and about planned novelties were explored.

Methodology/approach: A combination of quantitative and qualitative research method
was used. 133 cataloguers were surveyed via an online questionnaire, only cataloguers
who possess the cataloguing licence and who have created the highest number of bibliographic records during the last three years are selected. Afterwards semi-structured
interviews were conducted with 12 cataloguers.
Results: The cataloguers were satisfied with the cataloguing module. A spelling checker and integrated e-manuals were considered the most important advantages. The increased use of a computer mouse was found to be disturbing. Professional training for
the COBISS system is estimated rather high, however a need for additional training is
observed. Procedures to acquire the cataloguing licence were rated only a little lower.
In future we may expect records of higher quality as the module provides good working
conditions for cataloguers. The quality of records depends also upon the modernization of cataloguing rules.
Research limitation: A sample of cataloguers is selected irrespective of the library type.
Originality/practical implications: A complex methodological approach, taking into ac-

count a broader system context was used. It is the first research on the COBISS3/Cataloguing module including suggestions for further improvements.

Key words: cataloguing, COBISS, cataloguing module, cataloguers, evaluation

1 Uvod
Razvoj tehnologije je knjižnicam omogočil tesnejše sodelovanje in povezovanje
v sisteme za vzajemno katalogizacijo. Glavno načelo vzajemne katalogizacije je,
da se dokument obdela samo enkrat in na enem mestu, ti podatki pa so nato
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dostopni vsem udeležencem v sistemu preko vzajemnega kataloga oziroma podatkovne zbirke, ki jo sodelujoče knjižnice gradijo skupaj. Takšna organiziranost
zagotavlja prihranek pri postopku obdelave gradiva in vodenju katalogov ter racionalno delitev dela. Eden od najpomembnejših pogojev za delovanje sistema
je kakovostna in katalogizatorjem prijazna programska oprema (Seljak, 2006).
COBISS3 je tretja generacija programske opreme, ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru nacionalnega sistema COBISS.SI. Osrednji programski modul2 je
COBISS3/Katalogizacija, ki ga je Institut informacijskih znanosti (IZUM) razvijal
od leta 2006 do 2010, postopek prehoda knjižnic iz predhodne COBISS2/Katalogizacije na novo programsko platformo pa je potekal od leta 2012 do julija 2016
(Obvestila in novosti, 1997–2017; Predstavitev COBISS3/Katalogizacije na Univerzi
v Ljubljani, 2011). Prehod pomeni uvedbo tehnološko sodobnejšega uporabniškega vmesnika in vrsto novih funkcionalnosti, med drugim spremembo v konceptu
ažuriranja lokalnih podatkovnih zbirk in vzajemnega kataloga COBIB.SI, ki je
bila povod za implementacijo novih organizacijskih rešitev v sistemsko ureditev
z namenom racionalizacije dela oziroma katalogizacije in izboljšanja njene kakovosti, to je kakovosti bibliografskih zapisov (Prehod na COBISS3/Katalogizacijo,
2012). Pomen ustrezno usposobljenega kadra se je z novim načinom shranjevanja bibliografskih zapisov, ki vključuje koncept vzajemnosti in individualnosti,
še povečal. Gre torej za izrazite, tudi širše sistemske spremembe, ki še niso bile
celostno obravnavane s ciljem ovrednotenja. Da bi ugotovili zadovoljstvo oziroma mnenja in izkušnje katalogizatorjev z modulom COBISS3/Katalogizacija, smo
zasnovali raziskavo.

2 Pregled dosedanjih raziskav
V okviru analiz sistema COBISS lahko zasledimo le dve raziskavi,3 ki sta se ukvarjali z modulom za katalogizacijo. Likarjeva in Žumrova (2004) sta v drugi fazi
širšega raziskovanja povezave med kakovostjo bibliografskih zapisov in strokovno obdelavo v modulu želeli ugotoviti odnos katalogizatorjev do COBISS2/
Katalogizacije, način uporabe in odnos do sistema vzajemne katalogizacije nasploh. Anketiranih je bilo 133 katalogizatorjev, rezultati pa so pokazali, da so bili
zadovoljni z modulom. Dobre ocene so dali tudi katalogizacijskim priročnikom
in izobraževanju za delo v sistemu COBISS.SI. Nekoliko nižja, vendar še vseeno
visoka, je bila ocena postopkov in vsebin za pridobitev dovoljenja za vzajemno
2
3

Vsebinsko povezani računalniški programi za izvajanje določenega opravila, npr. programski
modul za katalogizacijo (Bibliotekarski terminološki slovar, 2009).
Izvedeni na večjem vzorcu katalogizatorjev.
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katalogizacijo. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se katalogizatorji zavedajo pomena sprememb, ki bi omogočile učinkovitejše delo, vendar jih težko sprejmejo.
Izkazalo se je, da obstaja potreba po večji informiranosti katalogizatorjev. Avtorici sta opozorili na pomen ažurnega obveščanja ter navodil za strokovno delo,
možnosti dodatnega izobraževanja, permanentnega preverjanja usposobljenosti
katalogizatorjev in ne nazadnje na pomen dobro načrtovane, standardizirane
programske opreme, zasnovane v skladu s sodobnimi tehnološkimi smernicami.
Dimov Džoleva in Petkova (2014) sta predstavili stanje na področju katalogizacije
v Makedoniji pred prehodom na programsko platformo COBISS3 in rezultate ocen
različnih vidikov modula COBISS2/Katalogizacija. Anketirali sta 69 makedonskih
katalogizatorjev in prav tako ugotovili, da so zadovoljni z modulom druge generacije. Rezultati so tudi pokazali, da nimajo težav pri izdelavi bibliografskih zapisov
v sistemu COBISS.MK. Obenem pa sta ugotovili, da si večina želi čim hitrejši prehod na novi vmesnik COBISS3/Katalogizacija. Katalogizacijski priročniki so bili
ocenjeni slabše kot v raziskavi Likarjeve in Žumrove (2004), a še vedno pozitivno.
Ponovno se je izkazalo, da obstaja potreba po večji obveščenosti katalogizatorjev.
Ti so izrazili željo po tečajih za spremljanje novosti in sprememb ter poudarili,
da bi moralo biti izobraževanje obsežnejše in bolj poglobljeno. Prav tako so po
njihovem mnenju nujne spremembe študijskih programov na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti. V okviru tečajev je bila pohvaljena uporabnost
navodil, priporočil in vzorčnih zapisov. Postopki za pridobitev dovoljenja za delo
v makedonskem sistemu so se izkazali za ustrezne. Med drugim je bilo ugotovljeno, da je pri katalogizaciji nujno dobro poznavanje katalogizacijskih pravil, čeprav so ta preobsežna in zastarela, ter tudi, da znanje in izkušnje katalogizatorjev
vplivajo na kakovost bibliografskih zapisov.
Omeniti velja še diplomsko delo Blažonove (2013), ki je predstavila vmesnika za
katalogizacijo v sistemih COBISS3 in Koha – prvem odprtokodnem knjižnično
informacijskem sistemu, ter primerjala navodila za katalogizacijo. Primerjava
je pokazala, da gre za podobna moderna sistema, pri obeh se za izvajanje nalog
večinoma uporablja računalniška miška, razlika pa je seveda v formatih za katalogiziranje (COMARC/MARC).4 Intervjuvani sta bili tudi dve katalogizatorki, ki
sta mnenja, da modul COBISS3/Katalogizacija omogoča lažje delo, vendar ju moti
(pre)pogosta uporaba računalniške miške. Ugotovljeno je bilo, da imajo katalogizatorji po dolgoletnih izkušnjah z delom v okolju COBISS2 težave pri učenju
uporabe novega vmesnika, vendar je avtorica predvidela, da se bodo sčasoma
navadili na novo programsko okolje.
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Breeding (2017) objavlja izsledke vsakoletnih, obsežnih primerjalnih študij na
mednarodni ravni, ki zajemajo tako tradicionalne lastniške (komercialne) knjiž
nične informacijske sisteme kot tudi odprtokodne sisteme in druge modele knjiž
nične avtomatizacije. Odprta koda je prosto dostopna in jo je mogoče modificirati
tako, da programska oprema ustreza specifičnim potrebam knjižnice oziroma
knjižnic. V zadnjih letih se poleg odprtokodnih uveljavljajo tudi distribuirani sistemi, ki temeljijo na »računalništvu v oblaku«.5 Do storitev/orodij, ki jih ponujajo
tovrstni sistemi, vzpostavljeni v elektronskem okolju, uporabnik (katalogizator)
dostopa preko spletnega brskalnika in jih uporablja kot lokalno nameščena orodja na svoji delovni računalniški postaji (po Bešterju, 2011). Namen teh študij je
predstaviti širšo sliko stanja na področju knjižnične avtomatizacije, identificirati
trende in knjižnicam ponuditi pregled/oceno alternativnih možnosti. S področjem knjižničnih sistemov naslednje generacije se ukvarjajo še številni drugi avtorji (Bénaud in Bordeianu, 2015; Kelley, Leatherman in Rinna, 2013; Müller, 2011;
Young, 2013). V okviru Konference LIBER 2016 je bilo poudarjeno, da novi sistemi
najbolj vplivajo na upravljanje metapodatkov, ki je v tesni povezavi s standardizacijo aplikacij in delovnih tokov (Žnidarec in Žuran Putora, 2016).

3 Raziskava
Pregled literature je pokazal, da se vrednotenju programske opreme, ki podpira
vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS, posveča premalo pozornosti. Izvaja
se predvsem t. i. vrednotenje med aktivno uporabo programa (po Shneidermanu,
1998), raziskav s celostnim pristopom – upoštevaje širši kontekst na področju
katalogizacije v Sloveniji, ki bi se osredotočale predvsem na osrednji programski
modul, pa primanjkuje. S prehodom katalogizacije v programsko okolje COBISS3
je izvedba raziskave s ciljem ovrednotenja omenjenih novosti še toliko bolj smiselna. Rezultati vrednotenja so lahko dobro izhodišče za nadaljnje izboljšave, s
katerimi je mogoče doseči optimizacijo programa.
Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno mnenje imajo katalogizatorji o modulu COBISS3/Katalogizacija in sistemskih spremembah. Pred začetkom raziskave
smo pripravili naslednja raziskovalna vprašanja:

5

V literaturi, tudi s področja bibliotekarstva in informacijske tehnologije (ki jo na primer navajamo v nadaljevanju odstavka), se vse bolj uveljavlja termin »računalništvo v oblaku« (angl. cloud
computing), za katerega pa v okviru bibliotekarske terminologije (Bibliotekarski terminološki
slovar, 2009) (še) ni mogoče zaslediti ustreznega ekvivalenta.
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–– Kakšno je zadovoljstvo katalogizatorjev z modulom COBISS3/Katalogizacija
kot celoto in kako ocenjujejo posamezne značilnosti modula, ki določajo njegovo uporabnost?
–– Kaj so prednosti in slabosti modula COBISS3/Katalogizacija?
–– Kako, če sploh, vpliva modul COBISS3/Katalogizacija na kakovost bibliografskih zapisov?
–– Ali so postopki in vsebine za pridobitev dovoljenja za delo v sistemu vzajemne
katalogizacije po prehodu na modul COBISS3/Katalogizacija ustrezni in zakaj?
–– Ali je izobraževanje za delo v modulu COBISS3/Katalogizacija ustrezno in zakaj?
–– Kaj katalogizatorji menijo o sistemskih spremembah, ki so sledile prehodu na
modul COBISS3/Katalogizacija, in o napovedanih novostih?
3.1 Metodologija
V skladu z motivi in cilji raziskave smo se odločili za kombinacijo kvantitativne
in kvalitativne metode. Po Shneidermanu (1998) je najboljši način vrednotenja
uporabniških vmesnikov z uporabo ankete. V prvi fazi raziskovanja smo tako za
pridobivanje podatkov uporabili metodo anketiranja, natančneje spletno anketo. V drugi fazi raziskovanja smo se odločili za uporabo metode delno strukturiranega intervjuja. Želeli smo celostno preučiti različne vidike raziskovalnega
problema in na ta način dobiti poglobljen uvid v odnos oziroma mnenja in izkušnje katalogizatorjev z modulom COBISS3/Katalogizacija in postopki vzajemne
katalogizacije.
3.1.1 Priprava vprašalnikov
Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo s spletnim orodjem EnKlikAnkete – 1KA
pripravili vprašalnik in ga razdelili na tri sklope, ki se nanašajo na: 1. modul COBISS3/Katalogizacija, 2. katalogizacijo in sistemsko ureditev ter 3. demografske
podatke o anketirancih. V prvi sklop smo uvrstili vprašanja o novem modulu,
med drugim o značilnostih, ki določajo uporabnost vmesnika: zanesljivost, funkcionalnost, časovni odziv, uporabniška prijaznost, intuitivnost, transparentnost
in doslednost. Omenjene pojme smo zaradi enoličnega razumevanja anketirancem tudi razložili (ISO 9241/-11: 1998; Likar in Žumer, 2004; Nielsen, 1994, 1999;
Shneiderman, 1998; Vilar in Žumer, 2008):
–– zanesljivost pomeni zmožnost vmesnika, da ohranja nivo izvedbe; da opravlja
zahtevano funkcijo; da pri delovanju ne prihaja do odpovedi;
–– funkcionalnost pomeni obstoj funkcij v vmesniku, ki zadovoljijo in izpolnijo
zahteve uporabnikov;
160
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–– časovni odziv oziroma hitrost in učinkovitost vmesnika povesta, koliko časa in
korakov je bilo potrebnih za uspešno izvedbo neke naloge;
–– uporabniška prijaznost pomeni prijaznost vmesnika za delo; da je fleksibilen,
razumljiv in enostaven za uporabo, ki se je hitro naučiš;
–– intuitivnost pomeni zasnovo vmesnika na način, ki omogoča hitro razumevanje delovanja sistema in uspešno rabo funkcij;
–– transparentnost pomeni zasnovo vmesnika na način, ki omogoča osredotočanje na dokončanje opravil namesto spraševanja o tem, kako deluje posamezna
funkcija;
–– doslednost pomeni zasnovo vmesnika na način, da imajo ukazi in meniji vedno enako obliko in da se primerljive operacije izvedejo na podoben način.
Drugi sklop anketnega vprašalnika smo namenili vprašanjem o katalogizacijskih
priročnikih6 in postopkih vzajemne katalogizacije, tretji sklop pa demografskim
in drugim podatkom o anketirancih, saj je bil naš cilj tudi preveriti morebitno
medsebojno povezanost med odgovori na nekatera od vprašanj in osnovnimi podatki o anketirancih. Vprašalnik je obsegal 27 vprašanj, večinoma zaprtega tipa:
prvi sklop osem vprašanj, drugi sklop 13 vprašanj in tretji sklop šest vprašanj.
Pri vprašanjih, ki vključujejo petstopenjsko ocenjevalno lestvico, je bil izbrani
odgovor ena od vrednosti od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni najbolj negativno
vrednost, ocena 5 pa najbolj pozitivno. Le pri enem vprašanju (ocenjevanje novih
lastnosti/funkcij modula) smo uporabili tristopenjsko lestvico. Želeli smo, da bi
sodelujoči tudi prosto izrazili stališča ter podali morebitne predloge in pripombe,
zato smo v vprašalnik dodali še vprašanja polodprtega in odprtega tipa. Na koncu
anketnega vprašalnika pa smo anketirance povabili k nadaljnjemu sodelovanju
s prošnjo za intervju na temo katalogizacije v COBISS3.
Z delno strukturiranim intervjujem smo želeli dodatno pojasniti, dopolniti in obogatiti rezultate anketiranja, zato so bila izhodišča za večino vprašanj tematsko
podobna vprašanja iz anketnega vprašalnika. Vprašalnik za intervju je obsegal
13 vprašanj. Pri pripravi vprašalnikov smo upoštevali predvsem priporočila Ambrožičeve (2008) o anketni metodi.

6

V naši raziskavi smo se odločili za uporabo izraza »katalogizacijski priročniki«, ki zajema vsa
aktualna priporočila, smernice, navodila, standarde, pravilnike, ki jih katalogizatorji uporabljajo pri delu v sistemu COBISS.
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3.1.2 Vzorčenje
Pred začetkom raziskave je bilo evidentiranih več kot 800 imetnikov dovoljenj(a)
za delo v sistemu vzajemne katalogizacije,7 od tega 563 katalogizatorjev, ki so v
zadnjem triletnem obdobju kreirali 100 zapisov ali več, 91 katalogizatorjev pa je
kreiralo od enega do 99 zapisov. Drugi katalogizatorji so bili v zadnjem triletnem
obdobju, pred izvedbo raziskave, neaktivni, čeprav so nekateri med njimi celo že
pridobili dovoljenje (oziroma dovoljenja) za delo v novem programskem okolju
(podatki na dan 28. 5. 2015) (Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo, 2015).
V vzorec smo želeli zajeti katalogizatorje z dovoljenjem za delo v modulu COBISS3/Katalogizacija, ki so v zadnjih treh letih kreirali največ zapisov v vzajemni
podatkovni zbirki COBIB.SI, pri čemer smo se omejili na prvih 250 (oziroma nazadnje 252) katalogizatorjev glede na število kreiranih zapisov. Podatke o njihovem
statusu smo pridobili iz IZUM-ovih evidenc o dovoljenjih za vzajemno katalogizacijo (Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo, 2015). Ko smo izbrali 252 katalogizatorjev, ki so ustrezali profilu iz vzorca, smo se obrnili na IZUM s prošnjo, da
bi nam v raziskovalne namene posredovali njihove elektronske naslove. Zaradi
Zakona o varstvu osebnih podatkov (2007) nam jih niso smeli posredovati, zato
smo jih poiskali sami na spletu. Vsi pridobljeni elektronski naslovi so bili dostopni kot kontaktni podatki knjižnic. Od 252-ih naslovov izbranih katalogizatorjev
jih manjše število nismo uspeli zaslediti, nekateri so se izkazali za zastarele in
nedelujoče ali pa smo prejeli avtomatsko sporočilo o odsotnosti zaradi bolniškega
staleža oziroma porodniškega dopusta. Povabilo za izpolnjevanje vprašalnika in
povezavo nanj je na koncu prejelo 215 katalogizatorjev.
3.1.3 Odziv
Anketa
Anketiranje je potekalo od junija do septembra 2015. V prvem tednu je anketo
izpolnilo kar 117 katalogizatorjev, nato smo v naslednjih dneh prejeli še 22 izpolnjenih vprašalnikov, do 20. 7. 2015, ko smo ponovno, preko elektronske pošte,
zaprosili za sodelovanje v raziskavi. Na koncu je bilo odgovorjenih vprašalnikov 133, kar pomeni 61,9-odstotni odziv. Z odzivom smo zadovoljni, čeprav smo
pričakovali, da bo delež vrnjenih vprašalnikov visok, saj gre za aktualno in za
katalogizatorje pomembno tematiko. Razlog, da so se odzvali v tolikšnem številu,

7
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je zagotovo tudi v načinu izvedbe ankete – po spletu. Anketirancem smo tako
prihranili dragoceni delovni čas in jim zagotovili občutek anonimnosti.
Intervju
Slabši je bil odziv na povabilo k sodelovanju v intervjuju, saj je vanj privolilo 12
katalogizatorjev. Izvedba intervjujev je potekala od 6. 4. do 19. 5. 2016 v knjižnicah v različnih krajih, ki jih zaradi zagotovitve anonimnosti ne bomo poimensko
naštevali. Intervjuje smo posneli s snemalnikom zvoka in jih kasneje prepisali.
Štirje intervjuvanci so odgovore posredovali preko elektronske pošte zaradi časovne stiske, občutka večje anonimnosti idr. Nekateri od teh niso odgovorili na
vsa vprašanja. Pri intervjujih je bila nujna temeljitejša kvalitativna analiza kot
pri obravnavi odprtih odgovorov v okviru ankete. Da bi bili rezultati kar najbolj
verodostojni, smo dosledno upoštevali postopke kategorizacije in klasifikacije
(Mesec, 1998). Transkribirane odgovore smo razčlenili na enote kodiranja in sorodnim empiričnim postavkam pripisali enak pomen. Sorodne navedbe smo združili v kategorije in zbrali glavne tematske poudarke. Te smo nazadnje primerjali
in formulirali zaključke.
3.2 Omejitve raziskave
Slabost spletne ankete je, da ni mogoče nadzorovati pogojev, v katerih se anketa
izpolnjuje. Odsotnost spraševalca se lahko odraža v zanesljivosti rezultatov, saj
je mogoče morebitno nerazumevanje vprašanj. To pomanjkljivost smo poskušali
odpraviti tako, da smo bili anketiranim ob morebitnih nejasnostih na voljo z dodatnimi pojasnili preko elektronske pošte.
Ob povabilu k sodelovanju v intervjuju so številni izrazili skrb zaradi pomanjkanja občutka zasebnosti, čeprav smo jim zagotovili, da iz predstavitve rezultatov
ne bo mogoče razbrati njihovih identitet. Hkrati pa intervju zahteva mnogo več
dogovarjanj in časa, kar je zagotovo prav tako razlog za slabši odziv. Odgovorov
intervjuvancev ne gre posploševati, vendar kljub temu ocenjujemo, da smo dobili
dragocen vpogled v odnos katalogizatorjev do modula COBISS3/Katalogizacija.
Pri pripravi vzorca katalogizatorjev smo upoštevali le tiste, ki so kreirali največ
zapisov, in to ne glede na vrsto knjižnice, v kateri so zaposleni.
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4 Rezultati
4.1 Rezultati anketiranja
4.1.1 Podatki o anketirancih
Med anketiranci, ki so se odzvali na vprašanje o starosti (n = 125), ni mlajših od 29
let. Največ (40,8 %) jih je starih med 40 in 49 let, 31,2 % je starih med 50 in 59 let,
24,8 % med 30 in 39 let, 3,2 % pa več kot 60 let. Prevladuje ženski spol (90,2 %, n
= 123). Večina (69,3 %, n = 124) ima univerzitetno izobrazbo (sedma stopnja), od
tega 31,4 % s področja bibliotekarstva in 37,9 % iz drugih področij. Tudi izobrazbena struktura celotnega vzorca kaže, da se je odzvalo nekoliko manj katalogizatorjev z bibliotekarsko izobrazbo (42,0 %). 64,0 % anketirancev (n = 125) ima
s katalogizacijo v sistemu COBISS več kot 10 let izkušenj, med manj izkušene pa
sodijo 4,0 % anketirancev, ki delajo z modulom za katalogizacijo od 1 do 2 leti,
in eden z manj kot letom dni izkušenj. Na povabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika so se večinoma odzvali katalogizatorji iz visokošolskih knjižnic (56,0 %,
n = 123), ki prispevajo največ zapisov v COBIB (Bibliografske baze podatkov in
podatki o zalogi, 2016).8 16,3 % je zaposlenih v specialnih knjižnicah, 13,0 % v
Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), 12,3 % jih prihaja iz splošnih in 2,4 %
iz šolskih knjižnic.
4.1.2 Modul COBISS3/Katalogizacija
Najprej smo želeli preveriti, koliko knjižnic, v katerih so anketiranci zaposleni, je
že prešlo na katalogizacijo v okolju COBISS3. Eden od nujnih pogojev za prehod v
novo programsko okolje je, da imajo katalogizatorji dovoljenje za delo v modulu
COBISS3/Katalogizacija. Kljub temu so rezultati pokazali, da v petih knjižnicah9
(3,8 %, n = 132) tega prehoda v času raziskave še niso izvedli.

8

9
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Iz evidence o prispevkih zapisov glede na vrsto knjižnice (podatki na dan 31. 12. 2016) je razvidno,
da največ zapisov v COBIB.SI prispevajo univerzitetne in visokošolske knjižnice, in sicer je skupni prispevek 1.800.992 zapisov (leta 2016 so jih prispevale 87.249), sledijo specialne knjižnice,
katerih skupni prispevek je 895.248 zapisov (leta 2016 so jih prispevale 36.304), nacionalna
knjižnica (NUK) s skupnim prispevkom 754.349 zapisov (leta 2016 je prispevala 21.454 zapisov),
splošne knjižnice s skupnim prispevkom 730.677 zapisov (leta 2016 so prispevale 28.566 zapisov), ter šolske knjižnice s skupnim prispevkom 53.294 zapisov (oziroma 4.553 zapisov leta 2016)
(Bibliografske baze podatkov, 2016).
Zaradi zagotovitve anonimnosti nismo pridobili natančnejših podatkov o knjižnicah, kjer so
imetniki dovoljenj zaposleni, zato nismo mogli preveriti, ali gre za pet različnih ustanov.
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Nato nas je zanimalo, kakšne občutke so imeli anketiranci ob prehodu na modul
COBISS3/Katalogizacija in ob začetnih interakcijah z novim vmesnikom. Mogočih
je bilo več odgovorov, zato skupni seštevki presegajo 100 % (skupno smo prejeli
262 odgovorov, n = 133). Med anketiranci je ob prehodu na katalogizacijo v programsko okolje tretje generacije in preizkušanju vmesnika prevladovala pozitivna naravnanost: radovednost (55,6 %) oziroma zanimanje (53,4 %) in optimizem
(30,8 %). Med negativnimi občutji so anketiranci največkrat izbrali negotovost
(18,8 %) in nezaupanje (15,8 %).
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Slika 1: Občutki anketirancev ob prehodu na modul COBISS3/Katalogizacija

Rezultati so pokazali tudi, da so anketiranci zadovoljni z modulom COBISS3/
Katalogizacija kot celoto, saj so mu prisodili povprečno oceno 4,0. Večina je na
splošno zadovoljna (50,8 %, n = 132) oziroma zelo zadovoljna (27,3 %) z njim.
Nekaj manj kot petina (17,4 %) jih ima o modulu nevtralno mnenje, le manjši
delež pa jih je z njim nezadovoljnih (3,0 %) oziroma zelo nezadovoljnih (1,5 %).
Želeli smo tudi preveriti, ali obstajajo razlike v zadovoljstvu anketirancev z modulom glede na: 1) vrsto knjižnice, 2) izobrazbo in 3) delovne izkušnje. 1) Glede
prvega vprašanja o povezanosti zadovoljstva z vrsto knjižnice nas je natančneje
zanimalo, ali anketiranci iz knjižnic, ki letno prispevajo največ zapisov, slabše
ocenjujejo modul COBISS3/Katalogizacija kot anketiranci iz knjižnic, ki letno prispevajo zelo malo zapisov (Bibliografske baze podatkov, 2016). Na podlagi odgovorov anketirancev, ki so prikazani v prvem delu Preglednice 1, smo ugotovili,
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da so anketiranci iz visokošolskih, univerzitetnih in specialnih knjižnic, ki letno
v COBIB prispevajo (naj)več zapisov, modul skupaj slabše ocenili oziroma so z
njim manj zadovoljni (skupna povprečna ocena je 3,9) kot tisti iz splošnih in predvsem šolskih knjižnic (skupna povprečna ocena je 4,4), ki letno prispevajo (naj)
manj zapisov. Najslabše so ga sicer ocenili anketiranci iz specialnih knjižnic (s
povprečno oceno 3,8), ki v vzajemno podatkovno zbirko letno prispevajo srednje
velik delež zapisov. Z zelo visoko povprečno oceno (4,7) izstopajo anketiranci iz
šolskih knjižnic, ki letno prispevajo najmanj zapisov.
2) Pri drugem vprašanju o povezanosti zadovoljstva z izobrazbo nas je zanimalo
predvsem, ali so anketiranci z bibliotekarsko izobrazbo bolj kritični do modula
kot tisti, ki imajo izobrazbo z drugih področij, pri čemer smo se omejili na anketirance s sedmo ali višjo stopnjo izobrazbe. Primerjava ocen med tema skupinama,
prikazanih v drugem delu Preglednice 1, je pokazala prav nasprotno: anketiranci
z izobrazbo z drugih področij so bolj kritični do modula COBISS3/Katalogizacija
(skupna povprečna ocena je 3,7) od anketirancev z izobrazbo bibliotekarske smeri (skupno so modulu prisodili povprečno oceno 4,1). Od povprečne ocene najbolj
odstopa ocena anketirancev z znanstvenim magisterijem z drugega področja – ti
so modulu prisodili nizko povprečno oceno 3,3.
3) Pri tretjem vprašanju o povezanosti zadovoljstva z delovnimi izkušnjami nas
je zanimalo, ali so manj izkušeni anketiranci bolj zadovoljni z modulom od bolj
izkušenih, ki so (bili) navajeni dela v predhodnem programskem okolju COBISS2.
Primerjava ocen anketirancev iz tretjega dela Preglednice 1 je pokazala, da so z
modulom COBISS3/Katalogizacija najbolj zadovoljni anketiranci, ki imajo od 3
do 5 let izkušenj (prisodili so mu povprečno oceno 4,4), najmanj pa anketiranci,
ki imajo od 1 do 2 leti izkušenj in tisti iz skupine z več kot desetletnimi izkušnjami
(oboji so mu prisodili povprečno oceno 3,8). Srednje zadovoljni v primerjavi z
drugimi skupinami anketirancev pa so najmanj izkušeni, saj so modulu prisodili
povprečno oceno 4,0. Razlike med ocenami so sicer opazne, vendar jih ne moremo pripisati delovnim izkušnjam.
Podrobneje nas je zanimalo tudi, kako anketiranci ocenjujejo modul COBISS3/
Katalogizacija glede na: zanesljivost, funkcionalnost, časovni odziv, uporabniško
prijaznost, intuitivnost, transparentnost in doslednost (Preglednica 2). Najvišje
je bila ocenjena doslednost (oziroma konsistentnost) ter zanesljivost, in sicer s
povprečnima ocenama 4,3 oziroma 4,2 (obakrat je n = 132). Povprečno oceno 3,9
so anketiranci pripisali funkcionalnosti, uporabniški prijaznosti in transparentnosti (pri vseh treh je n = 132). Še za desetinko nižje so ocenili intuitivnost (s
povprečno oceno 3,8, n = 130), najnižje pa časovni odziv (hitrost in učinkovitost)
modula, in sicer s povprečno oceno 3,7 (n = 132). Tudi tokrat je izračun celotne
povprečne ocene (4,0) razkril, da so anketiranci zadovoljni z modulom COBISS3/
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Katalogizacija in z vsemi ocenjevanimi vidiki. Poleg povprečnih ocen posameznih značilnosti modula nas je zanimalo tudi, ali se te razlikujejo glede na vrsto
knjižnice, kjer so anketiranci zaposleni. Ponovno smo prišli do ugotovitve, da so
anketiranci iz šolskih knjižnic najbolj zadovoljni (celotna povprečna ocena je 4,5)
z ocenjevanimi značilnostmi modula, srednje zadovoljni (s celotno povprečno
oceno 4,1 oziroma 4,0) so anketiranci iz splošnih in visokošolskih knjižnic, najbolj kritični (s celotno povprečno oceno 3,8 oziroma 3,7) pa so tisti iz specialnih
knjižnic in NUK-a. Ocene so različne in podobne splošnim ocenam modula glede
na vrsto knjižnice.
Preglednica 1: Splošno zadovoljstvo z modulom COBISS3/Katalogizacija
Vrsta knjižnice

Splošno zadovoljstvo z modulom
COBISS3/Katalogizacija
Povprečna ocena

n

Splošna

4,1

15

Šolska

4,7

3

Visokošolska

4,0

68
20

Specialna

3,8

Nacionalna

4,0

16

Skupaj

4,0

122

4,0

5

Višješolska

4,5

6

1. stop. bolonj. bib.

4,0

2

Visokošol. strok./1. stop. bolonj.

4,6

7

Uni. (bib. predbolonj./2. stop.
bolonj.)

3,9

39

Uni. (predbolonj./2. stop. bolonj.)

3,9

47

Magisterij (bib. predbolonj.)

4,1

8

Magisterij (predbolonj.)

3,3

3

Doktorat (bib.)

4,3

3

Doktorat

4,0

3

Skupaj

4,0

123

Izobrazba
Srednješolska

Delovne izkušnje
< 1 leto

4,0

1

1–2 leti

3,8

5

3–5 let

4,4

19

5–10 let

4,3

19

> 10 let

3,8

80

Skupaj

4,0

124
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Preglednica 2: Ocene značilnosti modula COBISS3/Katalogizacija glede na vrsto knjižnice
Ocena modula COBISS3/Katalogizacija glede na:
Vrsta
knjižnice

Splošna

Zanesljivost

Funkcionalnost

Časovni
odziv

Uporabniška
prijaznost

Intuitivnost

Transparentnost

Doslednost

Povpr.
ocena

n

Povpr.
ocena

n

Povpr.
ocena

n

Povpr.
ocena

n

Povpr.
ocena

n

Povpr.
ocena

n

Povpr.
ocena

n

4,3

15

4,1

15

3,8

15

4,1

15

4,1

15

4,1

15

4,3

15

Šolska

4,7

3

4,7

3

4,7

3

4,7

3

3,7

3

4,7

3

4,3

3

Visokošolska

4,3

69

4,0

69

3,8

69

3,9

69

3,8

67

4,0

69

4,3

69
20

Specialna

4,3

20

3,6

20

3,6

20

3,6

20

3,6

20

3,6

20

4,1

Nacionalna

3,6

16

3,7

16

3,5

16

3,7

16

3,5

16

3,8

16

4,3

16

Skupaj

4,2

123

3,9

123

3,7

123

3,9

123

3,8

121

3,9

123

4,3

123

Ugotovljeno je bilo tudi, da so anketiranci v veliki večini bolj zadovoljni z modulom COBISS3/Katalogizacija kot s predhodno COBISS2/Katalogizacijo (81,2 %,
n = 133). Prav tako ima znatna večina (78,8 %, n = 132) pri delu v novem modulu
pozitivne izkušnje in soglaša, da je enostaven za uporabo (78,1 %, n = 132). Anketiranci so si bili v glavnem prav tako enotni, da omogoča učinkovitejše delo
(72,9 %, n = 133) od predhodnega modula, kar ne preseneča, saj ga po njihovih
navedbah olajša (72,9 %, n = 133). K temu gotovo pripomore tudi pregleden uporabniški vmesnik (da je vmesnik pregleden, meni 73,7 % anketirancev, n = 133).
Večina (67,4 %, n = 132) se tudi strinja, da so različne funkcije modula dobro povezane v celoto. Nekoliko manjši (57,5 %, n = 132) je delež tistih, ki so mnenja,
da je modul COBISS3/Katalogizacija zasnovan v skladu s potrebami knjižnice,
kjer so zaposleni. Predvidoma zaradi specifike dela, ki je prednostno vezano na
izpolnjevanje obveznosti v okviru lastne organizacije, trditvi, da je modul dobro
prilagojen potrebam ustanove, kjer službujejo, najbolj nasprotujejo anketiranci iz
specialnih in visokošolskih knjižnic. Prav tako nekaj več kot polovica anketirancev (52,7 %, n = 131) soglaša, da modul COBISS3/Katalogizacija omogoča kreiranje
bolj kakovostnih bibliografskih zapisov kot COBISS2/Katalogizacija. Da so anketiranci zadovoljni z novim modulom, kaže tudi ugotovitev, da se najmanj strinjajo z
negativnima trditvama: V modulu COBISS3/Katalogizacija je premalo prilagoditev
novim oblikam objavljanja, digitalnemu okolju (47,7 %, n = 132) in Modul COBISS3/
Katalogizacija je po nepotrebnem tako kompleksen (28,5 %, n = 133). Zanimiva,
vendar pričakovana je tudi ugotovitev, da se s prvo izmed negativnih trditev najpogosteje strinjajo anketiranci iz visokošolskih oziroma univerzitetnih in specialnih
knjižnic, ki se (naj)bolj pogosto srečujejo s katalogizacijo tovrstnih virov.
Modul za katalogizacijo tretje generacije prinaša vrsto izboljšav, vendar pa je bil
prehod nanj precej zahteven. Anketirance smo vprašali, s katerimi težavami so
se pri tem soočali. Mogočih je bilo več odgovorov, prejeli pa smo jih 195 (n = 132).
Dodatni stroški za izobraževanje – kar v časih restriktivne finančne politike
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knjižnicam zagotovo predstavlja izziv – so bili najpogostejša težava (45,5 %), s
katero so se soočale oziroma se še soočajo ustanove, v katerih so anketiranci
zaposleni. 33,3 % jih je imelo težave ob uporabi novih funkcij in z zamudnim
učenjem o novostih, kar jim je oziroma jim še predstavlja dodatno obremenitev.
Nekaj več kot četrtina (27,3 %) je zaskrbljenih zaradi napovedane in deloma že
realizirane racionalizacije dela. Skoraj petina anketirancev (19,7 %) pa je imela/
ima težave ob reorganizaciji dela v ustanovi, kjer so zaposleni. Ti tudi menijo, da
se je delovni proces upočasnil. Nekateri drugi problemi, ki jih anketiranci navajajo, pa so še (dobesedno):
–– Zaprtje knjižnice zaradi udeležbe na tečaju.
–– Večjih težav ob prehodu nismo imeli, mogoče je bilo malce naporno zaradi urejanja testnih zapisov, poleg drugega rednega dela, ki zaradi dodatne obremenitve
ni smelo trpeti.
–– Program je zamuden in nemogoč, zato še nismo izvedli prehoda.
–– Zdravstvene težave zaradi poudarjene uporabe miške.
–– Premalo zaposlenih kvalitetnih katalogizatorjev.
–– Problemi s statističnimi podatki.
–– Prej sem za določen zapis porabil 2 min, sedaj pa 10 min. Je to racionalizacija?
–– Brez težav, nekatere funkcije, ki jih je omogočal COBISS2, pa pogrešam.
Anketiranci so bili nato naprošeni, da ocenijo nekatere konkretne novosti/funkcije uporabniškega vmesnika COBISS3/Katalogizacija. Tokrat so na tristopenjski
lestvici izbirali med ocenami od 1 do 3, pri čemer ocena 1 pomeni ni mi všeč,
ocena 2 pomeni neopredeljenost in ocena 3 pomeni všeč mi je (porazdeljenost
deležev glede na ocene prikazuje Slika 2). Najvišje so bili ocenjeni integrirani
katalogizacijski priročniki (s povprečno oceno 2,9). Analiza rezultatov je pokazala, da so anketirancem zelo všeč tudi naslednje novosti (povprečna ocena je
2,8): odložišče zapisov, možnost vstavljanja polj/podpolj ter urejanje njihovega
vrstnega reda, kopiranje, barvna opozorila, shranjevanje zapisov kot predloge,
začasno shranjevanje zapisov in programsko preverjanje pravilnosti vnosa. Za
desetinko nižje (s povprečno oceno 2,7) je bila ocenjena možnost iskanja in prevzemanja bibliografskih zapisov iz tujih podatkovnih zbirk. Posodobljen vmesnik
– gre za prvi grafični vmesnik10 modula za katalogizacijo v okolju COBISS – je bil
ocenjen s povprečno oceno 2,6. Enako (s povprečno oceno 2,6) so bili ocenjeni še
individualne nastavitve, možnost nastavitev iskalnih polj in rezultatov iskanja po
različnih kriterijih ter skeniranje. Med slabše ocenjene posodobitve v vmesniku
modula se je uvrstila pravzaprav najpomembnejša novost, ki je bistveno spremenila koncept vzajemne katalogizacije – sočasno ažuriranje podatkov v lokalnih

10

To je vmesnik z okni, ikonami in podobnimi grafičnimi elementi, ki ga upravljamo z računalniško
miško.
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in vzajemni podatkovni zbirki (s povprečno oceno 2,5). S še nižjo povprečno oceno (2,4) so se anketiranci opredelili do načina vnosa posebnih znakov. Najmanj
pa jim je všeč spreminjanje vrednosti indikatorjev (povprečna ocena je 2,3) in,
zanimivo, predvsem pretežna uporaba računalniške miške namesto tipkovnice
(povprečna ocena je le 2,1).
Integriranost elektronskih priročnikov za
katalogiziranje v vmesnik, vpogled v priročnik …
Avtomatsko beleženje popravkov
in dopolnitev hkrati v COBIB-u in lokalni bazi
Prehod iz pretežne uporabe tipkovnice na uporabo
računalniške miške
Vse na enem mestu (Segmenti in razredi, Delovno
področje, Poizvedbe …) in nov zaslon
Individualne nastavitve vmesnika (personalizacija)
Iskanje in prevzemanje bibliografskih zapisov iz
Online kataloga Kongresne knjižnice, WorldCat-a …
Nastavitev iskalnih polj in rezultatov
iskanja po različnih kriterijih
Odložišče zapisov, ki omogoča vpogled in uporabo
zapisov iz različnih baz, njihovo primerjanje in …
Vstavljanje polj/podpolj, urejanje vrstnega
reda polj/podpolj, kopiranje besedila
Barvno označevanje sprememb in dodatkov (rumeno)
in vsebine izbranega polja (modro) v …
Način vnosa posebnih znakov
(Nabor znakov COBISS)
Programsko preverjanje pravilnosti vnosa
Spreminjanje vrednosti indikatorjev
Začasno shranjevanje zapisov
Shranjevanje zapisov kot predloge
Možnost skeniranja

Slika 2: Ocene novosti v uporabniškem vmesniku COBISS3/Katalogizacija

Poudariti je treba, da je bil črkovalnik v vmesnik implementiran 31. 3. 2016, to je
po izvedbi ankete in pred izpeljavo intervjujev. Anketiranci (86,4 %, n = 132) so
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Knjižnica, 2017, 61(1–2), 155–189

Programska oprema COBISS3/Katalogizacija …

v nadaljevanju med ponujenimi funkcijami, ki bi jih veljalo v prihodnje dodati
oziroma izboljšati, izbrali prav črkovalnik, zato lahko upravičeno sklepamo, da
bi bil med najbolje ocenjenimi novostmi. 66,4 % (n = 131) jih je izrazilo željo po
vključitvi vizualnih podatkov, 61,8 % (n = 131) pa po nadaljnjem razvoju rešitev
na področju paketnega vnosa podatkov iz drugih sistemov. Anketirancem je bila
ponujena tudi možnost prostega odgovora. Med drugim so predlagali: več bližnjic
s tipkovnico, lažje kopiranje elektronskih dokumentov (sedaj se podpolje zapira),
dopolnitev nabora diakritičnih znakov za vse latinične jezike in za transkripcijo
nelatiničnih, povezavo polja 600 z normativno datoteko CONOR, vpeljavo matematičnih/kemijskih znakov in simbolov itd.
4.1.3 Katalogizacijski priročniki in postopek katalogizacije
Preglednica 3: Ocene katalogizacijskih priročnikov
1

2

3

4

5

Skupaj

Povprečna
ocena

Std.
odklon

COMARC/B

1
(1 %)

2
(2 %)

37
(31 %)

51
(43 %)

29
(24 %)

120
(100 %)

3,9

0,8

COMARC/H

0
(0 %)

1
(1 %)

42
(36 %)

48
(41 %)

27
(23 %)

118
(100 %)

3,9

0,8

COMARC/A

0
(0 %)

1
(1 %)

45
(38 %)

43
(36 %)

30
(25 %)

119
(100 %)

3,9

0,8

COBISS3/Katalogizacija

0
(0 %)

1
(1 %)

32
(26 %)

52
(43 %)

37
(30 %)

122
(100 %)

4,0

0,8

Programske kontrole

0
(0 %)

1
(1 %)

39
(33 %)

51
(43 %)

28
(24 %)

119
(100 %)

3,9

0,8

UNIMARC

0
(0 %)

4
(3 %)

48
(41 %)

49
(42 %)

17
(14 %)

118
(100 %)

3,7

0,8

PPIAK 11

2
(2 %)

4
(3 %)

44
(37 %)

48
(41 %)

20
(17 %)

118
(100 %)

3,7

0,9

PREKAT

1
(1 %)

1
(1 %)

33
(27 %)

61
(50 %)

25
(21 %)

121
(100 %)

3,9

0,8

ZNAČKA

1
(1 %)

3
(3 %)

37
(31 %)

58
(48 %)

21
(18 %)

120
(100 %)

3,8

0,8

UDK tablice

1
(1 %)

8
(7 %)

28
(23 %)

52
(43 %)

32
(26 %)

121
(100 %)

3,9

0,9

ISBD-ji

0
(0 %)

7
(6 %)

46
(38 %)

50
(42 %)

17
(14 %)

120
(100 %)

3,6

0,8

Splošni slovenski geslovnik

1
18
(1 %) (15 %)

44
(37 %)

42
(35 %)

14
(12 %)

119
(100 %)

3,4

0,9

Smernice za normativne
zapise in napotila

0
(0 %)

5
(4 %)

52
(43 %)

46
(38 %)

18
(15 %)

121
(100 %)

3,6

0,8

Smernice za predmetne
normativne in napotilne vpise

0
(0 %)

6
(5 %)

51
(43 %)

46
(39 %)

16
(13 %)

119
(100 %)

3,6

0,8

Smernice za uporabo ISBDjev pri opisu sestavnih delov

0
(0 %)

2
(2 %)

59
(50%)

42
(36 %)

15
(13 %)

118
(100 %)

3,6

0,7

Ocene priročnikov

11

Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (Verona, 1983, 1986)
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Katalogizacijski priročniki so bili ocenjeni precej visoko – s celotno povprečno
oceno 3,8, vendar so hkrati deleži odgovorov pri tem vprašanju najnižji (n = 118–
122) (Preglednica 3). To lahko pomeni, da anketiranci priročnikov ne uporabljajo
radi. Najvišje je bil ocenjen prav priročnik za uporabo modula COBISS3/Katalogizacija (s povprečno oceno 4,0), najnižje pa Splošni slovenski geslovnik, in
sicer s povprečno oceno 3,4. Vsekakor je pozitivna ugotovitev, da noben priročnik
ni bil ocenjen negativno. Zanimalo nas je tudi, kako pogosto so v uporabi katalogizacijski priročniki. Natančneje smo preverili, ali jih anketiranci, ki imajo
formalno izobrazbo s področja bibliotekarstva, uporabljajo pogosteje. Za namen
primerjave smo anketirance razdelili v tri skupine: a) z izobrazbo sedme ali višje
stopnje s področja bibliotekarstva, b) z izobrazbo sedme ali višje stopnje z drugih
področij in c) z manj kot sedmo stopnjo izobrazbe (ostali anketiranci). S Slike 3 je
razvidno, da priročnike najpogosteje uporabljajo anketiranci z bibliotekarsko izo
brazbo (sedme ali višje stopnje); najmanj Priročnik za UNIMARC in največ UDK
tablice. Srednje pogosto priročnike uporabljajo anketiranci z izobrazbo z drugih
področij (sedme ali višje stopnje); najmanj Splošni geslovnik COBISS.SI in največ
UDK tablice – precej pogosteje od vseh drugih. Najmanj pogosto pa priročnike
uporabljajo anketiranci z manj kot sedmo stopnjo izobrazbe (drugi); najmanj,
med vsemi skupinami anketirancev, ISBD-je in PPIAK, največ pa UDK tablice.

Z bibliotekarsko izobrazbo
(sedma ali višja stopnja)
Navodila
Komisije

COM/B
4

3

SGC

COM/A

2

SSG

Z drugo izobrazbo (sedma
ali višja stopnja)

COM/H

Ostali

C3/K

1
Program.
kontr.

ISBD

UDK

UNIMARC
ZNAČKA

PPIAK
PREKAT

1 – nikoli 2 – občasno 3 – tedensko 4 – dnevno

Slika 3: Pogostost uporabe katalogizacijskih priročnikov glede na izobrazbo
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Izobraževalne dejavnosti za delo v modulu COBISS3/Katalogizacija izvajata NUK
in IZUM. Anketirance smo prosili, da izobraževanje ocenijo s splošno oceno, ki
se nanaša na kakovost, primernost, obseg in uporabnost izobraževanja. Ugotov
ljeno je bilo, da anketiranci večinoma (87,0 % oziroma 79,0 %) dobro ocenjujejo
izobraževanje za delo v modulu (s celotno povprečno oceno 4,3), in sicer tako
izobraževanje pri IZUM-u (s povprečno oceno 4,3, n = 123) kot tudi izobraževanje
pri NUK-u (s povprečno oceno 4,2, n = 119). Nihče ni izobraževanju prisodil negativne ocene (Slika 4).

izum

nuk

13 %

3%

0%

41 %

18 %

46 %

40 %

20 %

39 %

40 %

Ocene izobraževanja:

60 %
1

2

3

80 %
4

100 %

5

Slika 4: Ocene izobraževanja za delo v modulu COBISS3/Katalogizacija

Pričakovano pa je povprečna ocena postopkov in vsebin za pridobitev dovoljenja
za vzajemno katalogizacijo precej nižja (3,6, n = 126), saj so se pogoji za vstop
v sistem s prehodom na uporabo programske opreme COBISS3/Katalogizacija
poostrili – bistvena sprememba je prav gotovo zahtevana univerzitetna izobrazba za prijavo v postopek pridobivanja dovoljenj. Največ anketirancev (42,9 %)
je mnenja, da so ti postopki primerni. 33,3 % jih ima o postopkih za pridobitev
dovoljenja nevtralno mnenje, 13,5 % pa jih soglaša, da so zelo primerni. Drugi
menijo, da so neprimerni (8,7 %) oziroma zelo neprimerni (1,6 %).
Prehodu na katalogizacijo v okolje COBISS3 so sledile še druge spremembe v
sistemski ureditvi, kot sta nova kategorizacija dovoljenj in racionalizacija dela.
Napovedana je tudi (večja) centralizacija katalogizacije (in s tem specializacija
katalogizatorjev) ter implementacija novih katalogizacijskih pravil v knjižnično
okolje. Povprečna ocena, ki ponazarja, v kolikšni meri se anketiranci strinjajo
z (napovedanimi) novostmi, je le 3,4 (n = 126). 34,9 % jih ima nevtralen odnos
do sprememb, 23,0 % se jih z njimi zelo strinja, 22,2 % se jih strinja, 12,7 % se
jih ne strinja in 7,1 % se jih s spremembami v sistemski ureditvi sploh ne strinja.
Zanimalo nas je tudi, ali so anketiranci, ki imajo formalno izobrazbo s področja
bibliotekarstva, bolj naklonjeni sistemskim spremembam. Na podlagi odgovorov
anketirancev, ki so prikazani v Preglednici 4, smo ugotovili, da se anketiranci z
bibliotekarsko izobrazbo v precej večji meri strinjajo s sistemskimi spremembami
(skupna povprečna ocena je 4,0) kot anketiranci z izobrazbo z drugih področij
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(skupna povprečna ocena je 3,2) (oboji z izobrazbo: od prve stopnje bolonjskega
študija do doktorata).
Preglednica 4: Strinjanje s sistemskimi spremembami glede na izobrazbo
Izobrazba
Srednješolska
Višješolska
1. stop. bolonj. bib.
Visokošol. strok./1. stop. bolonj.
Uni. (bib. predbolonj./2. stop. bolonj.)
Uni. (predbolonj./2. stop. bolonj.)
Magisterij (bib. predbolonj.)
Magisterij (predbolonj.)
Doktorat (bib.)
Doktorat
Skupaj

Strinjanje s sistemskimi spremembami
Povprečna ocena
n
2,6
5
3,5
6
4,5
2
3,0
7
3,8
39
3,0
47
4,1
8
3,3
3
3,7
3
3,5
4
3,4
124

Najnižjo oceno med vsemi postopki vzajemne katalogizacije so prejeli postopki
za redigiranje zapisov v COBIB (3,2, n = 126). Analiza odgovorov je pokazala, da
prevladuje nevtralno mnenje o načinu preverjanja kakovosti bibliografskih in
normativnih zapisov v vzajemni podatkovni zbirki (34,9 %). Zadovoljnih s preverjanjem zapisov je 25,4 % anketirancev, 17,5 % jih je nezadovoljnih, 14,3 % je
takšnih, ki so s preverjanjem zelo zadovoljni, 7,9 % pa jih je z načinom preverjanja
zelo nezadovoljnih.
Želeli smo ugotoviti še, kako anketiranci ocenjujejo delo IZUM-a na področju koordinacije razvoja nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema. Povprečna
ocena je tokrat nekoliko višja (3,8, n = 126). Prevladuje pozitivno mnenje o delu
IZUM-a na tem področju, pri čemer so deleži anketirancev precej enakomerno porazdeljeni: 38,9 % jih meni, da IZUM dobro koordinira razvoj sistema, 26,2 % jih
soglaša, da je delo IZUM-a zelo dobro in 25,4 % jih ima o tem nevtralno mnenje.
9,5 % anketirancev pa je mnenja, da IZUM slabo koordinira razvoj vzajemnega
bibliografskega sistema. Nihče ni prisodil koordinaciji sistema najslabše ocene.
Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri se anketiranci strinjajo, da bi bila nujna
analiza stroškov in koristi za katalogizacijo, kot se izvaja v Sloveniji. Povprečna
ocena, ki ponazarja stopnjo strinjanja, je, ponovno, 3,8 (n = 126). 35,0 % se jih
zelo strinja z izvedbo analize stroškov in koristi za slovenski sistem, 31,7 % anketirancev je glede tega nevtralnih, 21,4 % se jih strinja, 7,9 % se jih z izvedbo
tovrstne analize ne strinja, 4,0 % anketirancev pa je mnenja, da »cost-benefit«
analiza sploh ni smiselna.
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Prav tako smo želeli ugotoviti, kaj po mnenju anketirancev (najbolj) vpliva na
kakovost bibliografskih zapisov (Slika 5). Tokrat so imeli možnost označiti več
odgovorov (skupaj smo prejeli kar 972 odgovorov, n = 126). Največ anketirancev
meni, da je kakovost bibliografskih zapisov odvisna predvsem od zavzetosti in
odgovornosti katalogizatorjev za svoje delo (94,4 %) ter od dobrega poznavanja
katalogizacijskih pravil in standardov (93,7 %). 92,1 % jih soglaša, da (tudi) delovne izkušnje vplivajo na kakovost zapisov, za usklajena in ažurna katalogizacijska
pravila pa se je odločilo 80,2 % anketirancev. Za preostale dejavnike (posamezno)
se je odločilo manj kot 100 anketirancev. Da ima zasnova sistema COBISS (in s
tem modul za katalogizacijo) vpliv na kakovost zapisov, meni le 40,5 % anketirancev.
Dobro poznavanje katalogizacijskih
pravil in standardov

94 %

Zavzetost in odgovornost
katalogizatorjev za svoje delo

94 %
92 %

Delovne izkušnje

80 %

Usklajena in ažurna katalogizacijska pravila
Licenca za vzajemno katalogizacijo v sistemu
COBISS.SI (način in pogostost izobraževanja)

66 %

Dodatno izobraževanje na konferencah,
tečajih in seminarjih

61 %

Vključevanje katalogizatorjev v načrtovanje
novih modulov za katalogizacijo

52 %

Prijetno delovno okolje

42 %

Stimulativno nagrajevanje dela

42 %

Zasnova sistema COBISS.SI
v skladu s potrebami knjižnic

40 %

Ustrezna formalna izobrazba

37 %

Način preverjanja kakovosti zapisov

37 %

Redne študije in analize
na temo katalogizacije
Drugo

33 %
1%
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Slika 5: Dejavniki vpliva na kakovost bibliografskih zapisov
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Želeli smo tudi izvedeti, kaj anketirancem povzroča največ težav pri kreiranju
zapisov. Na vprašanje samorefleksije se jih je odzvalo nekoliko manj (n = 124).
Največ težav pri izdelavi zapisov jim povzročata neusklajenost in zastarelost katalogizacijskih pravil (33,1 %), sledita obsežnost katalogizacijskih pravil (30,6 %)
ter interpretacija pravil in standardov (21,0 %). Za odgovor »drugo« se je odločilo
14 anketirancev (11,3 %) – smiselno bi bilo raziskati, kaj tem povzroča težave –,
le 3,2 % pa jih meni, da je problem v sami zasnovi sistema COBISS (programska oprema). Samo en anketiranec priznava, da mu največ težav povzroča slabo
poznavanje katalogizacijskih pravil in standardov (kar je sicer lahko posledica
njihove obsežnosti, kompleksnosti in neusklajenosti). Nihče se ni odločil za preostala mogoča odgovora (Slabo poznavanje sistema COBISS in Slabo razumevanje
jezika, v katerem je napisan PPIAK).12
Anketiranci so bili tudi naprošeni, da sami ocenijo, kako dobro poznajo modul
COBISS3/Katalogizacija, katalogizacijska pravila in podatkovne zbirke v sistemu
COBISS (Slika 6). Ponovno smo uporabili petstopenjsko lestvico, pri čemer ocena 1 pomeni, da je znanje zelo slabo, ocena 5 pa zelo dobro znanje. Ti, ki so se
odzvali na to vprašanje (n = 125), v povprečju dobro ocenjujejo svoje poznavanje
modula (s povprečno oceno 4,1) in katalogizacijskih pravil (s povprečno oceno
4,0), nekoliko slabše pa poznavanje podatkovnih zbirk v COBISS-u (s povprečno
oceno 3,6). Nihče svojega znanja za uporabo omenjenih aplikacij oziroma poznavanja pravil ni ocenil z negativno oceno.
Modul
		
COBISS3/
12 %
Katalogizacija

62 %

Katalogizacij		
1%
15 %
ska pravila
Podatkovne
zbirke
v siste- 7 %
		
mu COBISS
0%

26 %

64 %

20 %

34 %

20 %
40 %
Ocene lastnega znanja:

53 %

1

60 %
2
3

4

6%

80 %
5

100 %

Slika 6: Ocena lastnega znanja

Nato nas je zanimalo, v kolikšni meri se anketiranci strinjajo, da so sedanja katalogizacijska pravila zastarela, neusklajena in preobsežna. Stopnjo strinjanja
so izrazili z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam in

12
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ocena 5 zelo se strinjam. Anketiranci, ki so odgovorili na to vprašanje (n = 126),
so se do trditev opredelili z enakima, dokaj visokima povprečnima ocenama (3,7),
kar pomeni, da se s trditvama (Sedanja katalogizacijska pravila so zastarela in
neusklajena ter Katalogizacijska pravila so preveč obsežna) večinoma (57,1 % oziroma 61,1 %) strinjajo in to, glede na oceni, v enaki meri (Slika 7).
Sedanja
katalogizacij		
ska pravila s 1 % 6 %
zastarela in
neusklajena.

36 %

Katalogizacijska
pravila 6 % 8 %
		
so preveč
obsežna.
0%

37 %

25 %

20 %
40 %
Stopnja strinjanja:

21 %

33 %

1

2

60 %
3

28 %

4

5

80 %

100 %

Slika 7: Strinjanje s trditvama o katalogizacijskih pravilih

Želeli smo tudi ugotoviti, ali anketiranci menijo, da so dobro obveščeni o spremembah na področju katalogizacije (obveščanje NUK-a, IZUM-a, Komisije za
katalogizacijo pri NUK, ZBDS-ja …). Velika večina (92,7 %, n = 126) soglaša, da
bi jih morale odgovorne institucije bolje obveščati o spremembah na področju
katalogizacije. 6,5 % jih je označilo odgovor »ne vem«, samo en anketiranec pa
je mnenja, da ni potrebe po večji obveščenosti.
4.1.4 Mnenja, predlogi in pripombe
Anketiranci so odgovarjali predvsem na vprašanja zaprtega tipa, zato smo jim
omogočili, da prosto izrazijo mnenje o obravnavani tematiki ter napišejo morebitne predloge in pripombe. Mnenja, predloge in pripombe smo razdelili na tri
kategorije: modul COBISS3/Katalogizacija, katalogizacijska pravila in sistemska
ureditev vzajemne katalogizacije. Po navedbah številnih anketirancev je modul
zelo izboljšal pogoje dela za katalogizatorje. Na eni strani je bilo poudarjeno,
da je uporabniški vmesnik pregleden, funkcionalen in nudi sprotno pomoč pri
postopku katalogizacije. S tem je omogočeno lažje delo ter kreiranje (bolj) kakovostnih bibliografskih zapisov, vendar je bil na začetku potreben čas za prilagoditev novi delovni platformi. Na drugi strani pa je bilo večkrat poudarjeno, da
se je postopek izdelave zapisa podaljšal, predvsem zaradi zamudnega klikanja
z miško. Ponovno je bilo predlagano, da bi bila za vsako funkcijo na voljo tudi
možnost uporabe tipkovnice – uveljavljenih bližnjic, usklajenih z ukazi, ki obstajajo na primer v Wordu. Hkrati pa bi veljalo presoditi o smotrnosti nenehnega
potrjevanja, ki ga program zahteva, da se neka naloga izpelje. Med drugim je bila
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večkrat predlagana tudi povezava polja 600 z normativno datoteko CONOR ter
zmanjšanje števila polj za vnos. Nujen je razmislek o tem, katera polja/podpolja so za uporabnika sploh zanimiva. Nekateri menijo, da bi moral biti program
fleksibilnejši zaradi velike dinamike sprememb na področju katalogizacije. Najpomembnejša novost – drugačen način ažuriranja podatkov, ki je bistveno spremenil koncept vzajemne katalogizacije – se jim zdi sicer dobra rešitev, a hkrati
nekateri poudarjajo, da ni vedno zaželena. Anketiranci tudi opozarjajo, da so pri
katalogizaciji moteče zahteve ARRS-ja (Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije). Predlagana je bila vzpostavitev posebnega programskega
modula, namenjenega urejanju bibliografij raziskovalcev.
Na sistemski ravni je številne anketirance zmotil način sankcioniranja oziroma
ukrepi za izboljšanje kakovosti bibliografskih zapisov. Poudarjeno je bilo, da
naj imajo pred uvajanjem restrikcij, regulativnih preverjanj in ukrepov prednost
smiseln razvoj stroke, permanentno izobraževanje in pozitivna motivacija. Želijo si aktivnejšega informiranja o novostih in ob tem poudarjajo, da bi bili nujni
brezplačni obnovitveni oziroma osvežitveni tečaji. Nekateri anketiranci z bibliotekarsko izobrazbo si želijo, da bi jim bilo že med študijem omogočeno pridobiti
dovoljenje za delo v sistemu. Nezanemarljivo število anketirancev priznava, da
bi morali tudi katalogizatorji prevzeti dobršen del odgovornosti za visok delež
neustreznih zapisov, ki jih že vrsto let kažejo preverjanja. Vendar je problem
predvsem v neurejenih razmerah na področju katalogizacijskih pravil – ta so
zastarela, nekonsistentna in preveč zapletena. Veljalo bi še nadgraditi uporabniški vmesnik z vključitvijo ne le elektronskih priročnikov, temveč tudi smernic
ter navodil, vzorčnih zapisov, diskusijskega foruma itd. Smiselno bi bilo »uvesti
enoten, pregleden in ažuren interaktivni arhiv katalogizacijskih vprašanj in odgovorov iz delokroga NUK-a, IZUM-a in Komisije za katalogizacijo pri NUK, kjer
bi bila zastopana tudi vprašanja s področja bibliografij raziskovalcev. Na podlagi
odgovorov na specifična vprašanja (težji in zapletenejši primeri) bi bilo dobro
take primere dodati tudi v ustrezne priročnike.«
4.2 Rezultati intervjujev
Intervjuvance smo prosili, da razložijo svoje stališče o tem: 1) kako vpliva modul
COBISS3/Katalogizacija na učinkovitost njihovega dela, 2) kaj so prednosti in slabosti novega modula ter 3) kako modul vpliva na kakovost bibliografskih zapisov
oziroma katere funkcije/lastnosti so ključne za izboljšanje kakovosti zapisov in
zakaj ter katere morda slabo vplivajo na njihovo kakovost. Na vsa vprašanja smo
dobili zelo podobne, ponekod enake odgovore, kar ne preseneča, saj funkcija/lastnost, ki je prepoznana kot (naj)pomembnejša prednost modula, zagotovo omogoča učinkovitejše delo in hkrati pripomore k zmanjšanju napak v zapisih. Temu
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nasprotujejo trije intervjuvanci, ki vseskozi poudarjajo, da kakovost zapisov ni
povezana z modulom, temveč predvsem s katalogizacijskimi pravili ter z vestnostjo katalogizatorja, vendar tudi ti priznavajo, da nov modul prinaša nekatere
izboljšave, ki verjetno posredno vplivajo na kakovost. Po mnenju intervjuvancev
so prednosti modula COBISS3/Katalogizacija:
–– sprotna oziroma takojšnja pomoč pri obdelavi gradiva,
–– oblikovna estetika in preglednost vmesnika oziroma pregled nad procesom
dela, ki ga omogoča njegova zasnova ter
–– večina na novo dodanih, uporabnih funkcij oziroma značilnosti (nekatere
lahko uvrstimo tudi pod prvo ali drugo alinejo), ki so pospešile postopek katalogizacije.
Hkrati so to pravzaprav tudi razlogi, zaradi katerih so intervjuvanci opozorili
na naslednje, konkretne funkcije oziroma novosti, ki po njihovem mnenju izboljšajo učinkovitost dela in s tem omogočajo kreiranje kakovostnejših zapisov:
črkovalnik; integrirani katalogizacijski priročniki; možnosti kopiranja; odložišče;
možnosti shranjevanja zapisov in njihovega primerjanja; programsko okolje z
okni; opozorila; hitrejša in preglednejša povezava z normativno datoteko CONOR in podatkovno zbirko CORES; možnost dodajanja lokalnih gesel in priprave
predloge, kjer so polja, ki se ponavljajo, že vpisana; dejstvo, da modul deluje na
programskem jeziku Java; izboljšani iskalnik; in možnost uporabe miške, ne le
tipkovnice.
Intervjuvanci so mnenja, da sta predvsem črkovalnik (štirje) in integrirani priročniki (štirje) zelo funkcionalni rešitvi, saj jim prihranita veliko časa, ki bi bil sicer
namenjen preverjanju napak oziroma iskanju informacij v tiskanih ali po spletu
razpršenih priročnikih. Večina (šest, n = 11) posebej opozarja na črkovalnik kot
ključno funkcijo za izboljšanje kakovosti zapisov, saj preprečuje zatipkane besede. Ob tem pa je vendarle treba pripomniti, da bi bila smiselna tudi možnost uporabe črkovalnika (še vsaj) za angleški jezik. Štirje soglašajo, da so zelo pomembne
izboljšane, raznovrstne možnosti iskanja, trije pa so mnenja, da so za izboljšanje
kakovosti zapisov ključni integrirani priročniki, saj lahko neposredno iz »zapisa
v delu« razrešijo morebitno nejasnost.
Analiza odgovorov je pokazala, da so nekatera mnenja o slabostih v protislovju s
tistimi o prednostih. En intervjuvanec meni, da sta največji slabosti modula slabša preglednost oken in s tem težja sprotna kontrola lastnih zapisov ter zamudno
klikanje z miško. O slednjem se z njim strinjata še dva – oba moti, da ga je preveč.
Po mnenju treh intervjuvancev pa je težava predvsem v programskem jeziku Java,
na katerem temelji modul COBISS3/Katalogizacija, kar, kot navajajo, pri vsaki
posodobitvi Jave povzroča nevšečnosti v delovanju programa. Dva pa ugotavljata,
da je lahko zelo moteče avtomatično prekrivanje lokalnih in vzajemnih zapisov
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pri vsakem popravku ali dopolnitvi. Smiselno bi bilo dodati še kakšen šifrant,
predlagana je bila tudi vključitev vizualnih podatkov v OPAC. Vendar pa modul
po mnenju večine nima večjih slabosti, ki bi imele negativen vpliv na kakovost
zapisov. Potrebuje zgolj manjše popravke. Eden še poudarja, da je polje z besedili
(povzetki) nepregledno, kadar je aktivno. Zaradi tega je težko popravljati daljša
besedila, kar po njegovem mnenju negativno vpliva na kakovost bibliografskih
zapisov.
Analiza je prav tako razkrila, da ima več kot polovica intervjuvancev (šest, n = 11)
deljeno mnenje o postopkih za pridobitev dovoljenja za delo v sistemu vzajemne
katalogizacije. Zdeli so se jim sicer transparentni, z usposabljanjem pa so pridobili osnove, ki jih potrebujejo za delo v sistemu COBISS.SI. Po drugi strani pa
je bilo poudarjeno, da je usposabljanje dolgotrajno, zapleteno, drago in s tem
stresno. Kritični so bili tudi do izpitov, ki so nujni za pridobitev posameznih dovoljenj, in do pogojev za njihov odvzem. Dva intervjuvanca sta poudarila, da je
preveč zapleten ne le proces pridobitve dovoljenja, temveč celotni sistem vzajemne katalogizacije v Sloveniji. Menita, da je zaradi tega statistično neprimerljiv
oziroma težje primerljiv z nekaterimi drugimi deželami, kot so Avstrija, Nemčija,
ZDA, Danska itd. Pri prehodu na uporabo modula COBISS3/Katalogizacija je nekatere intervjuvance zmotilo, da so jim bila vzeta pooblastila za delo, čeprav so
jih enkrat že pridobili. Predlagano je bilo, da bi tak način pridobivanja/odvzema dovoljenja začel veljati samo pri katalogizatorjih novincih oziroma da bi se
uvedli obnovitveni tečaji. Tudi sicer so kritike namenjene predvsem prestrogim
zahtevam za pridobitev in ohranitev dovoljenja. Ob tem intervjuvanci opozarjajo,
da so v okviru preverjanj kakovosti zapisov po eni strani postavljeni visoki normativi, po drugi pa je vnos oziroma postopek katalogizacije zamuden in zapleten, katalogizatorji pa preobremenjeni. Pravila so nedorečena, celo ocenjevalci
različno obravnavajo iste primere, še navajajo. Preverjanja so seveda nujna, a je
nekatere zmotil način; poudarili so nediskretnost pri opozarjanju na napake (en
intervjuvanec) in nenehen strah pred izgubo licence (pet intervjuvancev). Eden
od intervjuvanih pa je pohvalil »novejši pristop oddelka za bibliografsko kontrolo
v IZUM-u«: »Ciljno namreč iščejo določene vrste napak, nanje sproti opozarjajo
katalogizatorje in jih pozivajo, da popravijo svoje napake tudi za nazaj, če ugotovijo, da so nekaj delali na napačen način.«
Izsledki so tudi pokazali, da so intervjuvanci v glavnem zadovoljni z izobraževanjem, ki je po njihovem mnenju kakovostno, uporabno in primernega obsega
(devet intervjuvancev). Vendar je bilo hkrati poudarjeno, da nudi zgolj teoretično
osnovo za delo (štirje intervjuvanci). Za poglobljeno znanje pa je potrebne veliko
prakse, kjer katalogizatorji pogosto naletijo na nejasnosti, na katere ne najdejo
odgovorov – predvsem zaradi neurejenih razmer na področju katalogizacijskih
pravil. Zato bi bili obnovitveni tečaji, delavnice ipd. – kjer bi se podalo jasna,
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enoznačna pravila ter obravnavali posebni primeri, najpogostejše napake itd. –
po mnenju intervjuvancev še toliko bolj smiselni.
Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo se je z novo kategorizacijo dovoljenj
racionaliziralo, prav tako delo v sistemu. V dokumentu Prehod na COBISS3/Katalogizacijo (2012) lahko preberemo, da je z vidika učinkovitosti bibliografske
obdelave smiselna tudi čim večja centralizacija katalogizacije. Zanimalo nas je,
kaj o centralizirani organiziranosti dela menijo intervjuvanci. Nekateri so mnenja, da bi bili bibliografski servisi dobra rešitev predvsem za splošne, manjše
knjižnice, tako kot to predvideva tudi omenjeni dokument (Prehod, 2012), saj
bi se zaposleni v primeru takšne ureditve lažje posvetili drugim nalogam, zapisi
pa bi bili verjetno bolj kakovostni. Ob tem velja opozoriti, da je eden od ključnih
strateških ciljev – podrobneje opredeljenih v načrtu razvoja splošnih knjižnic do
leta 2020 – stabilna, učinkovita in racionalna organizacija mreže splošnih knjiž
nic. Definirani so tudi ukrepi za dosego tega cilja – eden od njih je povezovanje
knjižnic: redefinicija organizacije in izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, vpeljava novih skupnih strokovnih in razvojnih rešitev ter racionalizacija delovanja splošnih knjižnic, na primer s povezovanjem pri pridobivanju
in obdelavi knjižničnega gradiva (Slovenske splošne knjižnice za prihodnost,
2012). Dokončno realizacijo napovedane centralizacije za splošne knjižnice, tudi
na področju bibliografske obdelave gradiva, lahko torej pričakujemo do leta 2020.
Prednosti takšnega poslovnega modela so finančni prihranek, saj se aktivnosti
ne bodo multiplicirale, izboljšana kakovost obdelave gradiva zaradi specializacije katalogizatorjev in s tem razbremenitev preostalih zaposlenih – kar so kot
prednosti takšne organiziranosti poudarili tudi nekateri intervjuvanci – ter ne
nazadnje nov razvojni potencial programske platforme COBISS za nadaljnjo optimizacijo, ki ga ponuja tovrstna ureditev dela (Tržan, 2016).
Predvsem intervjuvanci iz specialnih in visokošolskih knjižnic so izrazili skrb
zaradi vsebinske obdelave, ki zahteva poglobljeno poznavanje ozkih strokovnih
oziroma znanstvenih področij, ter zaradi vprašanja bibliografij raziskovalcev.
Pomisleki se porajajo tudi zaradi morebitnih dodatnih stroškov, ki bi jih verjetno
predstavljale storitve zunanjih bibliografskih servisov, ter »nevarnosti« izgube
avtonomnosti lokalnih knjižnic in vzpostavitve monopola.
Zaradi novih katalogizacijskih pravil Resource Description and Access (RDA) bo
treba pripraviti nov vmesnik za katalogizacijo, kot je poudarila Seljakova že ob
predstavitvi modula COBISS3/Katalogizacija (Predstavitev, 2011), zato nas je nazadnje zanimalo, na kaj bi morali biti – po mnenju intervjuvancev – IZUM-ovi
razvijalci posebej pozorni pri razvoju naslednjega vmesnika, prilagojenega pravilom RDA-ja. Slaba informiranost, ugotovljena že na podlagi kvantitativnih podatkov, je razlog, da so imeli intervjuvanci težave pri določanju stališč o vmesniku
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za katalogizacijo naslednje generacije. Želijo si, da bi razvijalci pri načrtovanju
upoštevali aktualne smernice na področju razvoja tovrstnih sistemov in trend
globalizacije (povezovanja podatkov) oziroma da bi bile opuščene nepotrebne
lokalne posebnosti. In seveda, da bi bil naslednji vmesnik uporabniško prijazen
– predvsem, da bi še bolj poenostavil delo. Menijo, da bi morale biti izboljšave
»vidne« tudi uporabnikom (vključiti bi veljalo možnost vnosov slikovnih datotek). Zanimiv pa je predlog intervjuvanca, ki navaja, da pričakuje »dobro načrtovano in izvedeno izobraževanje« za delo v sistemu, in sicer »tudi glede na tip
knjižnice.«

5 Razprava in zaključki
Rezultati anketiranja so pokazali, da so katalogizatorji na splošno zadovoljni z
modulom COBISS3/Katalogizacija, saj so ga ocenili s povprečno oceno 4,0. Da so
zadovoljni z modulom tretje generacije, potrjuje tudi celotna povprečna ocena
(4,0) posameznih značilnosti uporabniškega vmesnika. Najvišje so ocenili doslednost in zanesljivost, in sicer s povprečnima ocenama 4,3 oziroma 4,2. Srednje visoko povprečno oceno (3,9) so pripisali funkcionalnosti, uporabniški prijaznosti
in transparentnosti. S povprečno oceno 3,8 so ocenili intuitivnost, najnižje pa časovni odziv (s povprečno oceno 3,7). Katalogizatorji so bili sicer zadovoljni tudi z
modulom druge generacije (Dimov Džoleva in Petek, 2014; Likar in Žumer, 2004).
Ugotovili smo, da anketiranci iz tistih vrst knjižnic, ki letno prispevajo največ
zapisov (opomba 8), modul slabše ocenjujejo od preostalih, tudi zaradi premalo
prilagoditev digitalnemu okolju. Likarjeva in Žumrova (2004) pa sta, nasprotno,
ugotovili, da število zapisov, ki jih je knjižnica prispevala v COBIB, sploh ni imelo
vpliva na oceno modula za katalogizacijo.13 Rezultati naše raziskave so pokazali
tudi, da so anketiranci z izobrazbo z drugih področij bolj kritični do modula od
anketirancev z bibliotekarsko izobrazbo. Najbolj izstopa ocena anketirancev z
znanstvenim magisterijem z drugega področja – ti so modulu prisodili najnižjo
povprečno oceno 3,3, vendar je treba poudariti, da gre za majhno skupino anketirancev (trije). Smiselno bi bilo raziskati, zakaj. Razlike med ocenami glede na
delovne izkušnje so sicer prisotne, vendar jih ne gre pripisati izkušnjam.
Pri vprašanju, kaj so prednosti in slabosti modula COBISS3/Katalogizacija, so
nas zanimale konkretne novosti/funkcije. Rezultati anketiranja in intervjujev so
13

Deleži prispevkov (zapisov) glede na vrsto knjižnice so primerljivi: tudi leta 2002, ko je bila
predhodna raziskava izpeljana, so visokošolske knjižnice prispevale največ zapisov, šolske pa
najmanj.
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pokazali, da je ena od najpomembnejših prednosti črkovalnik, saj preprečuje tipkarske napake in s tem pripomore k boljši kakovosti zapisov. Smiselno pa bi bilo
razširiti uporabo še na več jezikov, poudarjajo intervjuvanci. Da je tudi združitev
elektronskih priročnikov v vmesnik ena od najpomembnejših kvalitet modula,
je pričakovano, saj so rezultati raziskave Pesjak in Petek (2010) – torej pred prehodom na programsko platformo COBISS3 – pokazali, da so si katalogizatorji
želeli združitve vseh priročnikov na enem mestu, posebej pa je bilo poudarjeno,
da bi bila zelo koristna rešitev prav njihova integracija v sam vmesnik modula
COBISS3/Katalogizacija. Vendar so rezultati naše raziskave hkrati pokazali na
pomen rešitve problema razpršenosti v celoti, na kar je opozorila že Likarjeva
(2003). Predlagala je, tako kot katalogizatorji iz našega vzorca, nadgradnjo uporabniškega vmesnika z vključitvijo ne le online priročnikov, temveč tudi smernic ter navodil, vzorčnih zapisov, diskusijskega foruma itd. Pesjak in Petkova
(2010) sta ponudila še drugo, alternativno rešitev, in sicer združitev priročnikov
ipd. po vzoru ameriške aplikacije Cataloger’s Desktop. Ugotovila sta, da bi večina katalogizatorjev (59,5 %, n = 126) priročnike uporabljala pogosteje, če bi bili
organizirani po sistemu omenjene aplikacije in integrirani v vmesnik COBISS3/
Katalogizacija – izkazalo se je, da so bili priročniki pred namestitvijo nove programske opreme v uporabi srednje pogosto (anketiranci so izbirali med naslednjimi vrednostmi: vedno, zelo pogosto, pogosto, redko, nikoli). Naša analiza pa je
pokazala, da anketiranci priročnike večinoma uporabljajo občasno (anketiranci
so izbirali med naslednjimi vrednostmi: dnevno, tedensko, občasno, nikoli). Rezultati raziskav zaradi uporabe različnih vrednosti za merjenje pogostosti uporabe priročnikov niso zadostno primerljivi, zato bi bilo v prihodnje smiselno, z
uporabo istih vrednosti, kot so bile uporabljene v raziskavi Pesjak in Petek (2010),
natančneje raziskati, ali so priročniki po združitvi in integraciji v vmesnik modula večkrat v uporabi.
Večina sicer kakovosti ne povezuje z modulom – teh, ki jo, je 40,5 % –, temveč
prednostno z odgovornostjo katalogizatorjev (94,4 %) in dobrim poznavanjem
katalogizacijskih pravil oziroma standardov (93,7 %), tako kot makedonski katalogizatorji (Dimov Džoleva in Petek, 2014). Skoraj vsi sodelujoči v naši raziskavi (96,8 %) obenem tudi soglašajo, da posodobljen modul nima slabega vpliva
na kakovost zapisov, kar je vsekakor spodbudno. To potrjuje tudi ugotovitev, da
nobena od funkcij ni bila ocenjena negativno, vendar pa je morda nekoliko presenetljivo, da je bila najslabše ocenjena (pretežna) uporaba računalniške miške
(s povprečno oceno 2,1). Vzrok je v zamudnem, ponekod odvečnem klikanju, ki
upočasnjuje proces katalogizacije. Blažonova (2013) je predvidela, da je miška
za katalogizatorje moteča, ker so bili navajeni na uporabo tipkovnice, in da jim
postopoma njena pogostejša raba ne bo več povzročala težav. Rezultati so res
pokazali, da so se katalogizatorjem po večletnem delu v modulu COBISS3/Katalogizacija nekatere slabosti, ki so se sprva kazale, verjetno zaradi dolgoletne
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katalogizacije v okolju COBISS2, kasneje izkazale za njene prednosti – s pozitivnim vplivom na učinkovitost katalogizacije. Vendar pa to za miško ne drži,
oziroma drži v najmanjši meri v primerjavi z drugimi novostmi, saj navsezadnje ni
bila ocenjena negativno. Med slabše ocenjene posodobitve v modulu se je uvrstila
pravzaprav najpomembnejša novost, ki je bistveno spremenila koncept vzajemne
katalogizacije in s tem sistemsko ureditev – sočasno ažuriranje podatkov v lokalnih in vzajemni podatkovni zbirki (ocenjeno je bilo s povprečno oceno 2,5). Nov
način shranjevanja podatkov je sicer konstruktivna rešitev, vendar je tako analiza
odgovorov anketirancev kot tudi intervjuvancev pokazala, da je avtomatično prekrivanje lokalnih in vzajemnih zapisov pri vsakem popravku ali dopolnitvi lahko
tudi zelo moteče, saj je, na primer v trenutku katalogizatorjeve nepozornosti –
omenili smo, da so prezaposleni –, mogoč izbris podatkov, hkrati pa avtomatsko
beleženje popravkov ni vedno zaželeno. Zagotovo je nižja ocena tudi odraz regulacije števila katalogizatorjev z zaostrovanjem pogojev za pridobitev in ohranitev
dovoljenja za delo v sistemu, ki je sledila uvedbi modula COBISS3/Katalogizacija
oziroma avtomatskega beleženja popravkov in dopolnitev bibliografskih zapisov
v COBIB-u.
Rezultati anketiranja so pokazali, kolikšen pomen anketiranci pripisujejo lastni
zavzetosti in odgovornosti za sestavljanje kakovostne vzajemne podatkovne zbirke, hkrati pa je bilo ugotovljeno, da je po njihovem mnenju ustrezna (bibliotekarska) izobrazba med najmanj pomembnimi dejavniki (37,3 %). Pesjak in Petkova
(2010) posebej opozarjata na pomen uporabe katalogizacijskih priročnikov za
izdelavo kakovostnih bibliografskih zapisov. Vse to so razlogi, zaradi katerih smo
se odločili še podrobneje raziskati, ali anketiranci, ki imajo formalno izobrazbo
s področja bibliotekarstva, pogosteje uporabljajo katalogizacijske priročnike, pri
čemer smo se omejili na tiste s sedmo ali višjo stopnjo izobrazbe. Prišli smo do
ugotovitve, da priročnike najpogosteje uporabljajo anketiranci z bibliotekarsko
izobrazbo, srednje pogosto anketiranci z izobrazbo z drugih področij, najmanj
pogosto pa priročnike uporabljajo anketiranci z manj kot sedmo stopnjo izobrazbe. Zanimivo pa rezultati iz leta 2010 niso potrdili domneve – ki sta jo takrat
zastavila že Pesjak in Petkova –, da anketiranci s formalno izobrazbo s področja
bibliotekarstva uporabljajo katalogizacijske priročnike večkrat.
Ugotovili smo tudi, da večina anketirancev (65,9 %) načinu in pogostosti usposabljanja za delo v sistemu COBISS.SI pripisuje precejšen vpliv na kakovost zapisov v primerjavi z drugimi dejavniki. Rezultati anketiranja so pokazali, da nekaj več kot polovica anketirancev meni, da so postopki in vsebine za pridobitev
dovoljenja primerni (42,9 %) oziroma zelo primerni (13,5 %). Povprečna ocena,
ki je bila dodeljena tem postopkom, je 3,6 – ne prav visoka, vendar še vseeno
lahko sklenemo, da so po mnenju anketirancev ti postopki ustrezni. Zanimiva
je ugotovitev, da je ocena iz naše raziskave povsem enaka oceni postopkov za
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pridobitev dovoljenja iz raziskave Likarjeve in Žumrove (2004). Tudi Dimov Džoleva in Petkova (2014) sta ugotovili, da so ti postopki po mnenju večine makedonskih katalogizatorjev (59,7 %, n = 67) ustrezni. Analiza odgovorov v okviru
intervjujev iz naše raziskave je razkrila še, da so postopki pridobitve dovoljenj
sicer transparentni in nudijo potrebne osnove za delo v sistemu. Po drugi strani
pa je usposabljanje dolgotrajno, zapleteno, drago in zaradi tega stresno. Kritike
so bile namenjene tudi izpitom, ki so nujni za pridobitev posameznih dovoljenj,
in pogojem za njihov odvzem. Eden od pogojev za deaktiviranje pooblastil za kreiranje novih zapisov je, če se ugotovijo napake v zapisih tudi po tretjem opozorilu
revizorjev zaradi neskladnosti zapisov s katalogizacijskimi pravili oziroma pravili
formata COMARC (Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI, 2012). Tu velja poudariti, da so anketiranci pripisali redigiranju
bibliografskih zapisov povprečno oceno 3,2, kar je med povprečnimi ocenami
za modul COBISS3/Katalogizacija in postopke vzajemne katalogizacije najnižja
ocena. Enako sta ugotovili Likarjeva in Žumrova (2004), vendar je ocena iz naše
raziskave še za desetinko nižja. Vzrok za tako nizko oceno je, kot je pokazala predvsem analiza intervjujev, v previsokih in tudi, po mnenju nekaterih intervjuvancev, nesmiselnih kriterijih (z vidika uporabnikov) ter v zastarelih, neusklajenih
in obsežnih oziroma zapletenih katalogizacijskih pravilih.
Rezultati so pokazali, da so anketiranci zadovoljni tako z izobraževanjem pri
IZUM-u (povprečna ocena je 4,3) kot pri NUK-u (povprečna ocena je 4,2). Vendar
je število odgovorov pri tem vprašanju precej nizko. Smiselno bi bilo raziskati,
zakaj in kako ocenjujejo izobraževanje tisti anketiranci, ki na to niso odgovorili.
Tudi povprečna ocena izobraževanja v organizaciji IZUM-a je povsem enaka oceni iz raziskave Likarjeve in Žumrove (2004), kar je pravzaprav spodbudno, saj je
ocena visoka. To pomeni, da se kakovost tega izobraževanja s prehodom na že
tretjo generacijo modula za katalogizacijo ni poslabšala. Prav tako je spodbudna
ugotovitev, da so tokrat anketiranci izobraževanjem pod okriljem NUK-a prisodili
precej višjo oceno v primerjavi z rezultati iz leta 2004 (takratna povprečna ocena
je bila 3,8). Pozitivna je tudi ugotovitev, da je bilo izobraževanje za vzajemno
katalogizacijo v sistemu COBISS.SI – torej v okviru naše raziskave – ocenjeno
bolje kot izobraževanje za delo v sistemu COBISS.MK v raziskavi Dimov Džoleva
in Petek (2014). Ravno tako so rezultati intervjujev pokazali, da so intervjuvanci
zadovoljni z izobraževanjem, ki je po njihovem mnenju kakovostno, uporabno
in primernega obsega. Vendar je bilo, ponovno, sočasno poudarjeno, da nudi
zgolj teoretično osnovo za delo, pri praktičnem delu pa se soočajo s številnimi
nejasnostmi zaradi nedorečenih pravil. Več pozornosti bi veljalo nameniti permanentnemu izobraževanju, kar sta poudarili že Likarjeva in Žumrova (2004). Da bi
moralo biti izobraževanje obsežnejše in bolj poglobljeno, je bilo ugotovljeno tudi
za makedonski sistem (Dimov Džoleva in Petek, 2014).
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V dokumentu Prehod na COBISS3/Katalogizacijo (2012) sta, poleg priporočil o
manjšem številu visoko usposobljenih katalogizatorjev, omenjena dva modela
centralizirane katalogizacije, ki bi se lahko uveljavila tudi v slovenskem sistemu: tehnične službe (v večjih knjižnicah) in zunanji izvajalci (za manjše knjižnice). Rezultati anketiranja so pokazali, da se nekaj več kot polovica anketirancev
(54,7 %) ne strinja s spremembami v sistemski ureditvi, to je z racionalizacijo
dela, oziroma imajo do njih nevtralen odnos. Povprečna ocena, ki ponazarja
stopnjo strinjanja, je precej nizka (3,4), kar potrjuje, da niso najbolj naklonjeni
novim organizacijskim rešitvam. Razlog za to je verjetno (tudi) v tem, da so na
novo definirani pogoji za prijavo v postopek pridobivanja dovoljenja, pa tudi sicer so za vstop v stroko predpisani nekoliko strožji pogoji, hkrati naj bi imeli pri
zaposlovanju prednost katalogizatorji s formalno bibliotekarsko izobrazbo. Prav
tako smo želeli ugotoviti, ali so anketiranci, ki imajo bibliotekarsko izobrazbo,
bolj naklonjeni sistemskim spremembam. Ugotovili smo, da se ti v precej večji
meri strinjajo (skupna povprečna ocena je 4,0) s sistemskimi spremembami kot
anketiranci z izobrazbo z drugih področij (skupna povprečna ocena je 3,2). To,
glede na navedeno, ne preseneča.
Rezultati intervjujev so pokazali, da so zunanji izvajalci (angl. outsourcing) smiselni predvsem za splošne in manjše knjižnice. Vendar ne za specialne in visokošolske, kot predvideva omenjeni dokument (Prehod, 2012); treba bo razrešiti
vprašanji vsebinske analize, ki je v teh okoljih vezana na ozka strokovna/znanstvena področja, in bibliografij raziskovalcev. Pomisleki se porajajo tudi zaradi
morebitnih dodatnih stroškov, kar je v časih zmanjševanja finančnih sredstev
razumljivo, ter možnosti monopolizacije. Če bo reorganizacija uspešno izpeljana,
se bo kakovost zapisov po mnenju intervjuvancev verjetno izboljšala, knjižničarji
pa bodo razbremenjeni.
Sklenemo lahko, da so rezultati spodbudni: katalogizatorji so modul COBISS3/
Katalogizacija sprejeli z optimizmom in zanimanjem, njihova pričakovanja pa so
izpolnjena, saj so z modulom tretje generacije zadovoljni. To potrjuje tudi dejstvo,
da nobena od funkcij oziroma značilnosti modula ni bila ocenjena negativno.
Nekateri predlogi, ki so jih poudarili, so bili pred objavo rezultatov raziskave
že realizirani oziroma določene funkcije izpopolnjene (črkovalnik, novi šifranti,
izboljšan iskalnik oziroma razširjene možnosti rangiranja zadetkov, prevzemanja
zapisov itd.) – vsekakor je spodbudno, da se program nenehno dopolnjuje na
podlagi potreb in želja katalogizatorjev. Modul omogoča dobre pogoje za delo in
morda se lahko v prihodnje nadejamo zapisov boljše kakovosti.
Ob tem pa bi bila, kot poudarjajo tudi nekateri anketirani in intervjuvani katalogizatorji, nujna posodobitev oziroma prenova uveljavljenih katalogizacijskih pravil. Glede na to, da se pripravljata prevod standarda RDA ter njegova
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implementacija v slovensko knjižnično okolje, bi bilo pri nadaljnjem razvoju
funkcionalnosti modula COBISS3/Katalogizacija, pa tudi različnih uporabniških
vmesnikov, smiselno predvsem tesnejše sodelovanje med razvijalcem programske opreme oziroma modula (IZUM) ter strokovnjaki in strokovnimi organi s področja razvoja katalogizacije (NUK oziroma Komisija za Katalogizacijo pri NUK,
ZBDS idr.).

Zahvala
Avtorici se najlepše zahvaljujeta vsem katalogizatorjem, ki so sodelovali v anketah in intervjujih ter tako omogočili izvedbo te raziskave.
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