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1 Nastanek in razvoj mednarodnih katalogizacijskih načel
Prva mednarodna katalogizacijska načela so bila sprejeta na Mednarodni konferenci leta 1961 v Parizu in postala znana kot pariška načela. Pri pripravi gradiva
za Konferenco so sodelovali tudi predstavniki Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (Verona, 1961), z Zvezo pa je sodelovalo tudi Društvo bibliotekarjev Slovenije. Dve leti pred Konferenco je bil v Londonu preliminarni sestanek (udeležil
se ga je tudi Pavle Kalan iz NUK-a), na katerem je bilo dogovorjeno, da se mora
Konferenca ukvarjati z vprašanji pri izboru in obliki iztočnice, posebna pozornost
naj bo posvečena vprašanjem, pri katerih so mnenja različna, na dnevnem redu
pa naj ne bo vprašanj, pri katerih ni bistvenih nesoglasij. Na podlagi tega sklepa
so bile izbrane teme za delovne referate. Na osnovi referatov in mnenj, ki so jih
o referatih pripravili nacionalni odbori za katalogizacijo, je A. H. Chaplin, tajnik
organizacijskega odbora Konference, pripravil osnutek mednarodnih načel, ki
naj bi služil kot osnova za razpravo na Konferenci in za izdelavo dokončnega
besedila. Iz Veroninega opisa razlik med osnutkom načel in končnim besedilom,
sprejetim na Konferenci, je razvidno, da so predstavniki iz Jugoslavije na konferenci zelo aktivno sodelovali, podrobno je opisano tudi njihovo mnenje glede
vprašanj, pri katerih so obstajala nesoglasja in je bilo treba doseči kompromis
(Verona, 1961).
Namen načel, tj. da bi »služila kot osnova za mednarodno standardizacijo v katalogizaciji, je bil zagotovo dosežen« (Izjava o mednarodnih katalogizacijskih
načelih, 2009), saj je večina katalogizacijskih pravilnikov, ki so nastali po letu
1961, načela bolj ali manj upoštevala, kar velja tudi za slovenski pravilnik za
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katalogizacijo iz leta 19671 ter za Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK), prvič objavljen leta 1970,2 ki ga še vedno uporabljamo.3
Leta 2001 je tedanja članica Stalnega odbora Ifline Sekcije za katalogizacijo, Natalija Kasparova iz Ruske državne knjižnice v Moskvi, opozorila, da je od nastanka pariških načel minilo štirideset let in da je treba ta načela posodobiti za
javne kataloge, dostopne prek spleta.4 Sekcija za katalogizacijo je tako leta 2003
v sodelovanju s Sekcijo za nacionalne knjižnice (obe pri Ifli) ter Nemško knjižnico
(Die Deutsche Bibliothek) po več kot dveh letih v Frankfurtu organizirala prvega
od petih načrtovanih regionalnih sestankov, na katerem je imela tudi Slovenija
svojo predstavnico, Ireno Kavčič iz NUK-a.5 Poleg evropskih strokovnjakov za katalogizacijo so se sestanka udeležili tudi predstavniki Sekcije za katalogizacijo pri
Ifli in odbora za revizijo AACR (Joint Steering Committee for the Revision of AACR
(JSC)). Pred sestankom sta bila pripravljena dva dokumenta, in sicer 1) primerjava katalogizacijskih pravilnikov, da bi ugotovili razlike med njimi (udeleženci
sestanka so izpolnili daljši vprašalnik, s pomočjo katerega bi ugotovili, ali, in do
kakšne mere, katalogizacijski pravilniki pri izboru in obliki značnic in iztočnic
upoštevajo pariška načela), in 2) osnutek novih načel, ki so ga pripravili Monika Münich, Hans Popst in Charles Croissant. Na sestanku je bilo predstavljenih
več referatov, delo pa je potekalo v različnih delovnih skupinah, ki so pripravile
priporočila za posamezne teme. Zadnji dan sestanka so udeleženci razpravljali
o osnutku novih načel, razprava o končnem besedilu osnutka je po sestanku
potekala po elektronski pošti, decembra pa je bil prvi osnutek6 načel že potrjen
in v začetku januarja 2004 objavljen na spletni strani sestanka,7 isto leto pa tudi
v zborniku IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code.

1

2
3

4

5

6

7

Prvi slovenski pravilnik je izšel leta 1947 z naslovom Pravila za katalogizacijo v znanstvenih
knjižnicah. 1, Abecedni imenski katalog; nova, predelana izdaja je izšla leta 1967 z naslovom
Abecedni imenski katalog, pripravil pa jo je Pavle Kalan.
Leta 1970 je izšel prvi del pravilnika z naslovom Odrednice i redalice, njegova 2. izdaja je izšla
leta 1986.
Katalogizacijska pravila se posodabljajo, začeli smo s pripravami na prehod na nov katalogizacijski pravilnik (Resource description and access (RDA)), pravilnik PPIAK pa bo v prehodnem
obdobju še v uporabi.
Iz uvodne besede Barbare Tillett v zborniku IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code: report from the 1st IFLA Meeting of Experts on an International
Cataloguing Code, Frankfurt, 2003.
Seznam sodelujočih na sestanku je objavljen v zborniku IFLA cataloguing principles: steps
towards an international cataloguing code: report from the 1st IFLA Meeting of Experts on an
International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003.
Osnutek načel, ki je bil rezultat prvega srečanja strokovnjakov za katalogizacijo, je bil toliko
različen od prvotnega osnutka, ki so ga pripravili Münichova, Popst in Croissant, da se njihovih
imen v povezavi z besedilom načel kasneje ne omenja več.
Spletna stran http://www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm ni več dostopna.
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Evropskemu srečanju so v naslednjih letih sledila še štiri srečanja v različnih
delih sveta: za Južno in Srednjo Ameriko ter Karibe v Buenos Airesu (Argentina)
avgusta 2004, za arabske dežele na Bližnjem Vzhodu v Kairu (Egipt) decembra
2005, za Azijo v Seulu (Koreja) avgusta 2006 in za Afriko v Pretoriji (Južna Afrika)
avgusta 2007. Delo je potekalo podobno kot na prvem srečanju v Frankfurtu: po
vsakem sestanku je bilo o predlogih sprememb v besedilu glasovanje, spremenjeno oziroma dopolnjeno besedilo pa je bilo nato poleg ostalega gradiva sestankov
objavljeno v zbornikih z naslovom IFLA cataloguing principles: steps towards an
international cataloguing code.8 Iz naslova zbornikov kot tudi iz imena sestankov
(IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code9 – IME ICC) razberemo, da je bila prvotna ideja nastanek mednarodnega katalogizacijskega pravilnika, ki pa je kasneje zamrla oziroma se je o njej prenehalo govoriti.10 V naslovu
dokumenta, ki je bil končan leta 2008 in v izvirnem angleškem jeziku objavljen
naslednje leto, »mednarodni katalogizacijski pravilnik« ni več omenjen, nadomesti ga izraz »mednarodna katalogizacijska načela« (Statement of international
cataloguing principles). Istega leta je bil dokument, ki je nadomestil do tedaj veljavna pariška načela, preveden in objavljen v 20-ih jezikih, tudi v slovenščini
(IFLA, 2009). Dokument je rezultat sodelovanja strokovnjakov za katalogizacijo
z vsega sveta; vsi so enakopravno sodelovali pri pripravi besedila, o predlogih
sprememb osnutka načel, za katere so se dogovorili na posameznih srečanjih, so
glasovali tudi udeležencih predhodnih srečanj. Tako obsežnega mednarodnega
sodelovanja na področju katalogizacije prej še ni bilo in ga verjetno tudi več ne
bo. Najbolj zaslužna za izvedbo regionalnih srečanj in tudi za pripravo zbornikov
je bila nedvomno Barbara Tillett iz Kongresne knjižnice v Washingtonu, ki sodi
med pomembne strokovnjake na področju katalogizacije, zelo aktivna pa je bila
tudi v Iflini Sekciji za katalogizacijo.
V Resoluciji IME ICC iz leta 2008, ki je dodana Izjavi o mednarodnih katalogizacijskih načelih, je med drugim zapisano, da »sodelujoči v okviru IME ICC izjavljajo,
da bodo […] skrbeli za nadaljevanje dela in besedilo prilagodili glede na FRAD in
FRSAR, ko bosta končana, ter glede na razvijajoče se modele in sheme za katalogizacijske podatke«. Glede na dodano priporočilo, »da se za vzdrževanje besedila
in njegovo revizijo v približno petletnih intervalih zaradi potrebnih posodobitev

8

9
10

V slovenščini: Iflina katalogizacijska načela: koraki k mednarodnemu katalogizacijskemu pravilniku; zborniki so izšli naslednje leto po vsakem srečanju in so vsebovali gradivo oziroma
dokumente, pripravljene pred posameznimi srečanji.
Iflini sestanki strokovnjakov za mednarodni katalogizacijski pravilnik.
Glede na to, da je v času priprave mednarodnih katalogizacijskih načel nastal standard RDA
(Resource description and access), ki je nadomestil angloameriška katalogizacijska pravila in
ima namen postati mednarodni standard za katalogizacijo (njegova uporaba se vedno bolj
širi tudi izven angleškega govornega področja), verjetno ni pričakovati oživitve ideje o Iflinem
mednarodnem katalogizacijskem pravilniku.
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zadolži Sekcijo za katalogizacijo pri Ifli«, je bilo na sestanku Stalnega odbora
Sekcije za katalogizacijo v okviru letnega kongresa Ifle v Portoriku leta 2011 sklenjeno, da se ustanovi delovna skupina treh članov, ki bo proučila, ali je posodobitev načel potrebna (revizija načel je bila vključena v strateški plan Sekcije, po
katerem naj bi se leta 2011 začele priprave za revizijo).11 Skupina je ugotovila, da
je revizija načel potrebna in na sestanku Odbora na naslednjem kongresu Ifle
(Helsinki, 2012) je bilo dogovorjeno, da lahko nova, razširjena skupina, začne z
delom. Sklenjeno je bilo tudi, da morajo biti načela splošna in da se jih ne sme
prepogosto spreminjati oziroma posodabljati.12 Leta 2014 je delovna skupina,
ki so jo sestavljali Agnese Galeffi, María Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann,
Elena Escolano Rodríguez in Dorothy McGarry, pripravila osnutek revidiranih
načel, ki je bil po pregledu v Stalnem odboru Sekcije za katalogizacijo leta 2015
posredovan v javno obravnavo. Naslednje leto je bila revizija načel dokončana;
po potrditvi Iflinega Odbora za standarde so bila revidirana načela objavljena
na spletni strani Sekcije za katalogizacijo (decembra 2016). Po objavi je bilo ugotovljeno, da je v Izjavi nekaj napak; besedilo je bilo popravljeno maja 2017, na
seznam napak je opozorjeno v dodanem poglavju 12 (Statement of international
cataloguing principles (ICP), 2017).

2 Pariška načela in mednarodna katalogizacijska načela iz leta
2009
Pariška načela vključujejo: obseg, funkcije in zgradbo kataloga, vrste vpisov in
njihove funkcije, kriterije za izbiro enotne osebne oziroma korporativne značnice, kriterije za izbiro avtorja, kriterije za izbiro stvarne značnice, izbiro enotnega
naslova ter iztočnice za osebna imena. Nanašajo se samo na izbiro in obliko značnice (angl. heading) in iztočnice (angl. entry-word), namenjena so opisu tiskanih
knjig (pod izrazom knjiga je mišljeno tudi »drugo bibliotečno gradivo podobnega
značaja«) (Načela, sprejeta na Mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961, 1961). Pariška načela govorijo le o opisni, ne pa tudi o
vsebinski oziroma predmetni katalogizaciji gradiva.

11

12

Gl. točko 12.1 v zapisniku sestanka Sekcije za katalogizacijo, ki je dostopen na spletni strani https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/reports/meeting_2011.pdf. V poročilih letnih
sestankov Ifline Sekcije za katalogizacijo lahko sledimo odločitvam, ki jih je sprejela delovna
skupina za revizijo načel in odobril Stalni odbor Sekcije.
Zapisnik je dostopen na spletni strani https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/reports/
meeting_2012.pdf
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Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih iz leta 2009 nadomešča pariška
načela in služi kot osnova za nove, sodobnejše katalogizacijske pravilnike po
vsem svetu. Ta načela so – za razliko od pariških načel – uporabna za vse vrste
gradiva (ne le za dela v obliki besedila), zagotoviti želijo enoten pristop tako do
opisne kot do predmetne katalogizacije, temeljijo pa na pomembnih tradicijah
katalogizacije v svetu ter na Iflinem konceptualnem modelu Functional requirements for bibliographic records (FRBR). Nanašajo se na vse vidike bibliografskih
in normativnih podatkov, ki jih uporabljajo v knjižničnih katalogih, in ne le na
izbor ter obliko vstopnega elementa oziroma iztočnice. V Izjavo niso vključena
le načela in cilji (tj. funkcije kataloga), ampak tudi pravila, ki naj bi jih vključili
v katalogizacijske pravilnike po vsem svetu, ter navodila o možnostih iskanja
in priklica. Načela niso namenjena le za knjižnične kataloge, temveč jih lahko
uporabljajo tudi druge podatkovne zbirke (npr. arhivi, muzeji ipd.), zasnovana
pa so za uporabo na spletu.
V Izjavi o mednarodnih katalogizacijskih načelih iz leta 2009 je zapisano, da je
pri izdelavi katalogizacijskega pravilnika treba slediti različnim načelom, najpomembnejše je načelo ustreznosti za uporabnike kataloga, vseh načel je skupaj
devet (drugo poglavje). Upoštevati moramo entitete, atribute in odnose, ki jih
določajo konceptualni modeli (tretje poglavje). Katalog mora uporabniku omogočiti, da najde posamezni vir oziroma nabor virov, da vir identificira, da izbere vir,
ki ga potrebuje, da pridobi opisano enoto ali dostop do nje ter da se giblje znotraj
in zunaj kataloga (četrto poglavje). Bibliografski opis se izdela za vsako pojavno obliko, opisni podatki morajo temeljiti na mednarodno sprejetem standardu,
za knjižnice je to Mednarodni standard za bibliografski opis oziroma ISBD (peto
poglavje). Šesto poglavje je najbolj obsežno in obravnava vstopne točke oziroma
točke dostopa,13 ki služijo za iskanje in najdenje oziroma priklic bibliografskih
in normativnih podatkov; točke so lahko kontrolirane ali nekontrolirane. Zadnje,
sedmo poglavje, govori o učinkovitem iskanju ter vključuje bistvene in dodatne
vstopne točke oziroma točke dostopa za iskanje.

13

Vstopna točka oziroma točka dostopa je element, prek katerega vstopimo v bibliografski zapis
(npr. ime avtorja) oziroma element, s pomočjo katerega dostopamo do bibliografskega zapisa
(npr. prek imena avtorja).
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3 Mednarodna katalogizacijska načela iz leta 2016, z manjšimi
popravki v letu 201714
Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih iz leta 2016 uvaja nekatere spremembe v sami vsebini in terminologiji. Upoštevane so nove kategorije uporabnikov, značilnosti orodij za odkrivanje virov in spremembe v vedenju uporabnikov
na splošno.
Struktura Izjave iz leta 2009 je ohranjena, spremenjen pa je vrstni red poglavij
(prejšnje četrto poglavje Cilji in funkcije kataloga je prestavljeno v šesto poglavje).
Uvedena so tri nova načela, to so interoperabilnost, odprtost in dostopnost. Nekaterih izrazov, ki so bili uporabljeni v načelih iz leta 2009, v revidiranih načelih
ni več oziroma so bili zamenjani. Na revizijo načel je vplivalo usklajevanje modelov Functional requirements for bibliographic records (FRBR), Functional requirements for authority data (FRAD) in Functional requirements for subject authority
data (FRSAD); model FRSAD je leta 2010 entitete iz modela FRBR pojem, predmet,
dogodek in kraj zamenjal s themo in ustvaril nadrazred nomen. V uvodu ni več
omenjen mednarodni katalogizacijski pravilnik (pričakovanje, da na podlagi katalogizacijskih načel nastane mednarodni katalogizacijski pravilnik, ni realno).15
V prvem poglavju Obseg arhivi, muzeji in druge skupnosti niso več omenjeni
(izjava temelji na knjižničnih dejavnostih, konceptualnih modelih, standardih
in orodjih); sodelovanje z drugimi skupnostmi je vedno dobrodošlo, vendar pa
ne pomeni, da morajo druge skupnosti prevzeti enaka načela ali določbe. Sedmo
poglavje Osnove za učinkovito iskanje je bilo razširjeno. Pojem zapis (tako bibliografski kot normativni) je spremenjen v podatek, saj je zapis le eden od načinov
združevanja in prikazovanja podatkov (Statement of international cataloguing
principles (ICP), 2017, poglavje 11).

14
15

V prilogi je objavljen prevod poglavij od 0 do 9, celotna Izjava bo objavljena na spletni strani
Komisije za katalogizacijo pri NUK.
Leta 2012 so v Helsinkih na sestanku Sekcije razpravljali o tem, ali naj Ifla na podlagi katalogizacijskih načel pripravi mednarodni pravilnik. Ugotovili so, da taka pričakovanja niso realna
(priprava mednarodnega katalogizacijskega pravilnika bi glede na izkušnje pri pripravi mednarodnih načel trajala predolgo, delo v Iflinih sekcijah je v glavnem prostovoljno, razvoj in
vzdrževanja mednarodnega pravilnika sta zelo vprašljiva itn.); gl. zapisnik na spletni strani
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/reports/meeting_2012.pdf.
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4 Mednarodna katalogizacijska načela v slovenskem prevodu
Mednarodna katalogizacijska načela iz leta 2009 sta prevedli Irena Kavčič in
Dunja Kalčič iz NUK-a. Zaradi objave v zborniku16 se je s prevodom mudilo in
za uskladitev mnenj glede prevoda angleškega izraza access point je zmanjkalo
časa, zato je v prvem prevodu17 uporabljen izraz vstopna točka, ki se je prevajalkama ob primerjavi izrazov v drugih jezikih zdel ustreznejši od izraza element za
dostop, ki se je tedaj pojavljal v strokovnih prispevkih. Komisija za katalogizacijo
pri NUK, ki je bila ustanovljena konec leta 2008, je prevod načel obravnavala na
seji maja 2009, na besedilo ni imela pripomb, vprašanje se je pojavilo le glede
ustreznosti izraza vstopna točka in predlagan je bil že omenjeni izraz element
za dostop. Na seji Komisije februarja 2010 je večina članov podprla predlog za
spremembo prevoda in sprejet je bil sklep, da se izraz vstopna točka nadomesti
z izrazom element dostopa. V skladu s sklepom je bilo besedilo načel, objavljeno
na spletni strani Komisije, ustrezno spremenjeno. Leta 2012 so v IZUM-u v dopolnitvah priročnika COMARC/A izraz access point prevedli kot točka dostopa,
zato so v Komisiji ponovno razpravljali o ustreznosti slovenskega izraza oziroma
o poenotenju (izraz je eden od najpogosteje uporabljenih izrazov na področju
katalogizacije in uporaba treh različnih izrazov ni primerna). V IZUM-u so drug
izraz uporabili zato, ker »v kontekstu imen polj in podpolj v formatu COMARC/A
izraz element dostopa ni bil ustrezen«.18 V formatu COMARC se polja 2XX, 4XX in
5XX, ki so namenjena vnosu elementov dostopa oziroma točk dostopa, začenjajo s podpoljem a – Začetni element. »Z uporabo izraza element dostopa bi tako
dobili začetni element elementa dostopa, kar ni logično in temu se je bilo treba
izogniti.«19 V tem času se je že začela revizija načel in ker se je obetala njihova
nova izdaja, že prevedene izjave o načelih iz leta 2009 nismo ponovno spreminjali (takrat se še ni vedelo, da bo do potrditve nove izdaje treba čakati do konca
leta 2016).
V prevodu Izjave o mednarodnih katalogizacijskih načelih iz leta 2016 je izraza
vstopna točka in element dostopa zamenjal sedaj že uveljavljeni izraz točka dostopa. Komisija za katalogizacijo je prevod revidiranih načel obravnavala aprila

16
17
18

19

IFLA cataloguing principles: the Statement of international cataloguing principles (ICP) and its
glossary: in 20 languages.
Prevod načel je poleg objave v Iflinem zborniku dostopen še na Iflini spletni strani in na spletni
strani Komisije za katalogizacijo pri NUK.
Zapisnik 8. seje Komisije za katalogizacijo pri NUK (28. november 2012), dostopen na: http://old.
nuk.uni-lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/zapisnik_8.seje_Komisije_za_katalogizacijo.
pdf.pdf.
Zapisnik 9. seje Komisije za katalogizacijo pri NUK (28. junij 2013), dostopen na: http://old.nuk.
uni-lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/zapisnik_9.seje_Komisije_za_katalogizacijo.pdf.
pdf.
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in maja 2017, glede določenih izrazov, ki se pojavljajo v modelih FRBR, FRAD in
FRSAD pa se je posvetovala tudi z drugimi strokovnjaki, predvsem s predavatelji
na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani. Revidirano izdajo načel sta prevedli Irena Kavčič
in Suzana Šulek, pri prevodu sta po posvetu z ostalimi člani Komisije nekatere že
prevedene izraze iz Izjave 2009 nadomestili z drugimi (identifikator (angl. identifier) namesto označevalec, priklic (angl. retrieval) namesto najdenje, prednostno
ime (angl. preferred name) namesto izbrano ime, agent (angl. agent) namesto
dejavnik).
Vprašanje se je pojavilo tudi pri prevodu angleškega izraza relationship, ki je v
Funkcionalnih zahtevah za bibliografske zapise preveden kot odnos, opažamo pa,
da se v strokovnih oziroma znanstvenih člankih ter tudi v zaključnih nalogah diplomskih in podiplomskih študentov pogosteje pojavlja izraz relacija. Oba izraza,
odnos in relacija, sta ustrezna, bi pa bilo smiselno uporabo izrazov poenotiti, zato
je Komisija za mnenje prosila Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost
in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Oddelek meni, da sta
izraza enakovredna, nekateri predavatelji dajejo prednost odnosu, drugi pa relaciji (kar se kaže tudi v že omenjenih člankih in nalogah). Komisija se je po daljši
razpravi odločila za izraz odnos, ki je po mnenju večine članov ustreznejši, poleg tega pa je uporabljen v prevodu Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise
(edini dokument o funkcionalnih zahtevah, ki je bil preveden v slovenski jezik).20
V Izjavi iz leta 2016 se pojavlja nekaj novih izrazov. Iz dokumenta Functional requirements for subject authority data (FRSAD) (2010, točka 3.3) izvirata izraza nomen
in thema, ki se ju ne prevaja: »izbrana sta bila latinska izraza […], ker v našem
kontekstu še nimata pomena in sta v kulturnem smislu nevtralna ter ne zahtevata
prevoda.« Nomen v slovenščini sicer ni neznan izraz, medtem ko se izraz thema v
slovenščini v latinski obliki ne uporablja. Za pomoč pri jezikovni rabi obeh izrazov je Komisija zaprosila Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Po
mnenju jezikoslovcev novejše latinske izraze, če je le mogoče, slovenimo, lahko
pa jih obravnavamo kot polcitatne izraze, kar pomeni, da jih ne prevajamo, jih
pa sklanjamo po slovenski sklanjatvi. Iz razlogov, ki jih navaja že prej omenjeni
FRSAD, smo se zato odločili za to drugo možnost: pri obeh izrazih smo obdržali
latinsko obliko, a s poslovenjeno osnovo od rodilnika dalje oziroma nomen, nomena in thema, theme (v slovenščini je tako samostalnik nomen moškega, thema pa
ženskega spola; v latinščini sta oba samostalnika srednjega spola).

20

Dokument je prevedla Zlata Dimec iz NUK-a, recenzentki sta bili s takratnega Oddelka za biblio
tekarstvo, ki je dokument tudi izdal, kar kaže na to, da so bili novi strokovni izrazi – vključno
z odnosom – usklajeni; kasnejša oziroma sedanja pogosta uporaba izraza pa kaže na to, da je
izraz ustrezen in ga ni treba nadomestiti z drugim izrazom.

258

Knjižnica, 2017, 61(1–2), 251–260

Revidirana Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP), izdaja 2016 z manjšimi popravki, 2017

Omenili bi še uporabo kratice ICP (international cataloguing principles), ki je dodana naslovu v izvirnem jeziku. V Komisiji se je razpravljalo o možnosti uporabe
slovenske kratice MKN ali angleške kratice ICP, nekateri člani pa so menili, da se
kratico lahko izpusti. Glede na to, da je katalogizacijska načela treba med seboj
ločevati (pariška načela, načela iz leta 2009 in načela iz leta 2016), je uvedba
kratice smiselna. Prevajalki sta menili, da je slovenska kratica nekoliko okorna,
poleg tega pa je v svetu angleška kratica zelo znana;21 enakega mnenja so bili tudi
člani Komisije in sklenjeno je bilo, da se uporabi kratica ICP.

5 Zaključek
Posodobljena katalogizacijska načela (ICP 2016) nadomeščajo dosedanja načela
(ICP 2009), slovenski prevod pa je pomemben tudi zato, ker se je pri pripravi
besedila v Komisiji za katalogizacijo pri NUK (prek dveh članov Komisije pa tudi
v IZUM-u) veliko razpravljalo o ustreznosti novih slovenskih strokovnih izrazov
oziroma izrazov, ki se v slovenski strokovni literaturi pojavljajo v zadnjih letih in
za katere obstajajo različne oblike oziroma predlogi prevodov (predvsem odnos
oziroma relacija, FRBR oziroma FZBZ, FRBRizacija/frbrizacija22 oziroma FZBZ-izacija). Komisija med drugim skrbi tudi za strokovno terminologijo s področja
katalogizacije, pri tem pa upošteva mnenje Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pri uvajanju novih strokovnih izrazov je sodelovanje Komisije (večina članov je iz NUK-a
in IZUM-a) in Oddelka zelo pomembno in bi ga bilo treba okrepiti. Komisija se je
strinjala z Oddelkom glede uporabe kratice FRBR in tvorjenke frbrizacija,23 ki se
sicer v načelih ne pojavlja, se bo pa uporabljala drugod in razprava o ustreznosti
izraza ne bo več potrebna. Komisija bi upoštevala tudi predlog Oddelka glede
uporabe izrazov odnos oziroma relacija, ker pa ni prejela enotnega odgovora oziroma predloga, se je odločila za izraz odnos. Zaradi izdaje dokumenta IFLA library reference model (IFLA LRM),24 ki usklajuje modele Functional requirements for

21
22

23

24

V nekaterih jezikih je kratica ICP prevedena, v nekaterih pa ne.
V skladu s trenutnim pravopisom bi kratico v besedi zapisali z velikimi črkami in z vezajem
(FRBR-izacija), je pa mogoč tudi zapis z majhnimi črkami (frbrizacija), ki se že nekaj časa uporablja v strokovni literaturi. Oba načina sta torej sprejemljiva, za katero različico se odločimo,
pa je odvisno predvsem od tega, v kolikšni meri želimo poudariti izvorno motiviranje tvorjenke
v kratici. Način zapisa smo preverili na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU.
Z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so sporočili, da prehajajo na uporabo izrazov FRBR in frbrizacija (elektronska
pošta uredniku Knjižnice).
Dokument je dostopen na spletni strani https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/
ifla_lrm_2017-03.pdf, a še čaka na formalno potrditev s strani Iflinega Strokovnega odbora.

Knjižnica, 2017, 61(1–2), 251–260

259

Irena Kavčič, Suzana Šulek

bibliographic records (FRBR), Functional requirements for authority data (FRAD)
in Functional requirements for subject authority data (FRSAD), se o prevodu dokumentov FRAD in FRSAD ne razmišlja, Komisija pa predpostavlja, da se bo tudi
v prevodih dokumentov, povezanih s funkcionalnimi zahtevami (IFLA LRM,
standard RDA itn.), za angleški izraz relationship uporabil izraz odnos. Uporaba
različnih prevodov za isti izraz v uradnih dokumentih in standardih ni primerna;
mnogi katalogizatorji imajo z razumevanjem konceptualnih modelov oziroma
novega usklajenega modela IFLA LRM težave, uporaba različnih izrazov za isti
termin pa je še dodatna ovira (v strokovni literaturi se bo verjetno še naprej uporabljajo oba izraza, kar ni sporno).
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