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Izvleček
Prispevek govori o razvoju funkcij knjižničnega kataloga. Po pariških načelih je katalog
sredstvo, s katerim ugotovimo, ali ima knjižnica določeno knjigo, katera dela določenega
avtorja in katere izdaje določenega dela. Obravnavana je tudi razlika med literarno in
bibliografsko enoto. Zanima nas, ali funkcije služijo uporabnikom in ali je pomembnejša
iskalna ali zbirna funkcija.
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Abstract
The objectives of the library catalogue are examined. According to the Paris agreement, the catalogue should be an efficient instrument for ascertaining vvhether the
library holds a particular book, vvhich works of a particular author, and which editions
of a work are located in the library. The differences between a literary and bibliographic
unit is also indicated. We would like to find out vvhether these objectives serve library
users as well as vvhich objective is more important: finding or collocation.
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1

Uvod

Mednarodna konferenca o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961 je
sprejela takoimenovana Pariška načela (Načela..., 1961). Med drugim določajo
funkcije abecednega imenskega kataloga, ki mora omogočati, da ugotovimo,
ali ima knjižnica določeno knjigo, katera dela določenega avtorja in katere
izdaje določenega dela.
Katalog ima tako dve glavni funkciji: iskalno in zbirno. Iskalna funkcija pomeni,
da v katalogu lahko hitro in enostavno najdemo željeno knjigo ali drugo vrsto
knjižničnega gradiva. Zbirna funkcija pa označuje, da je na enem mestu v
katalogu zbrano gradivo, ki ima skupne značilnosti (avtor, naslov): vsa avtorjeva
dela in izdaje dela.
Za iskalno funkcijo potrebujemo značnico, bibliografski opis in podatek o
nahajališču (Tillett, 1991; Serrao, 1998).
- Značnica in drugi iskalni elementi zberejo na enem mestu kataložne vpise/
bibliografski zapise s skupnimi značilnostmi.
- Bibliografski opis, ki je mednarodno standardiziran, omogoča identifikacijo
enote knjižničnega gradiva in tudi dela.
-

Podatek o nahajališču nam pove, kje v knjižnični zbirki se nahaja določena
enota knjižničnega gradiva, pri centralnih in vzajemnih katalogih pa, v
kateri knjižnici (signatura, sigla).

Za zbirno funkcijo pa potrebujemo podatke o bibliografskih odnosih, to se
pravi o tem, ali so določeni kataložni vpisi/bibliografski zapisi med seboj
povezani in kako (Tillett, 1991). To so pravzaprav smerokazi, ki nas napotijo
na sorodno gradivo. Čeprav so bibliografski odnosi vgrajeni v katalog že več
kot sto let, še niso raziskani in na tem področju nimamo teoretičnih osnov,
empiričnih raziskav pa zelo malo.

2

Funkcije knjižničnega kataloga

2.1

Charles Ammi Cutter

Funkcije, lahko bi rekli tudi naloge ali cilje knjižničnega kataloga je prvi določil
Američan Charles Ammi Cutter leta 1876 in jih objavil v svojem delu "Rules
for a Printed Dictionary Catalog" (cv: Yee, 1994; cv: Horvat, 1995):
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1. Katalog uporabniku omogoča, da lahko poišče knjigo, o kateri pozna
a) avtorja
b) naslov ali
c) temo
2. Katalog daje pregled, kaj knjižnica ima
d) od določenega avtorja
e) na določeno temo
f) v določeni vrsti literature
3. Katalog pomaga uporabniku pri izbiri knjige glede na
g) podatek o izdaji in
h) vrsto literature.

2.2

Seymour Lubetzky

Cutterjeve funkcije kataloga je ponovno oživil Lubetzky, ko je v sredini
petdesetih let začel pripravljati katalogizacij ski pravilnik »Code of Cataloging
Rules«. V uvodu svojega nedokončanega pravilnika iz leta 1960 je predelal in
poenostavil Cutterjeve cilje ter jih združil v dve funkciji (cv: Yee, 1994):
1. Katalog omogoča, da najdemo mesto, na katerem se v knjižnični zbirki na
haja določena publikacija oziroma določena izdaja dela.
2. Katalog zbere in na enem mestu prikaže vse izdaje določenega dela ter tudi
vsa dela določenega avtorja, ki jih knjižnica ima.
Pri prvi funkciji je v prvih dveh osnutkih tega pravilnika namesto določene
izdaje dela uporabil izraz delo, kar pa pomeni bistveno razliko. Pri drugi funkciji
Lubetzky izrecno govori o zbiranju vseh izdaj določenega dela, s čimer je povzro
čil razprave o tem, kako pogosto uporabniki sploh iščejo vse izdaje nekega de
la. Po njegovem mnenju je namen druge funkcije kataloga pomagati pri izbiri
med različnimi izdajami dela, ki so na voljo ali najti katerokoli izdajo dela.

2.3

Pariška načela

Čeprav so kasnejši teoretiki preoblikovali Cutterjeve cilje, so v bistvu ostali
nespremenjeni in predstavljajo osnovo za priporočila, ki jih je sprejela Medna
rodna konferenca o katalogizacijskih načelih leta 1961 v Parizu in ki govorijo o
funkcijah abecednega imenskega kataloga (Načela, sprejeta na Mednarodni
konferenci o katalogizacij skih načelih v Parizu oktobra 1961,1961). Katalog je
sredstvo, s katerim ugotovimo:
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1. ali ima knjižnica določeno knjigo, ki jo označuje
a) avtor in stvarni naslov ali
b) samo stvarni naslov, če avtor v knjigi ni imenovan ali
c) nadomestek za naslov, če avtor in stvarni naslov nista primerna ali ne
zadoščata za idenfikacijo
2. a) katera dela določenega avtorja in
b) katere izdaje določenega dela so v knjižnici.
Opomba pod črto opozarja, da izraz knjiga označuje tudi drugo knjižnično gra
divo. Če bi izraz določena knjiga zamenjali z izrazom določena izdaja, bi preprečili
napačno razumevanje prve funkcije kataloga, ki jo nekateri avtorji enačijo z
iskanjem določenih dokumentov po avtorjih in/ali naslovih (Yee, 1994).

2.4

Eva Verona

Pariška načela so bila sprejeta tudi pri nas in vključena v Veronin katalogizacijski pravilnik. Verona v svojem pravilniku navaja tri funkcije kataloga (Verona,
1970):
1. Katalog mora odgovoriti na vprašanje, ali knjižnica ima določeno bibliograf
sko enoto (publikacijo ali enoto drugega knjižničnega gradiva).
2. Katalog mora za določeno delo dati pregled vseh njegovih izdaj, prevodov,
priredb, itd., ki jih knjižnica ima.
3. Katalog mora dati pregled vseh publikacij, ki obsegajo dela določenega
avtorja in se nahajajo v knjižnici.
V drugi izdaji prvega dela pravilnika so naloge kataloga ostale nespremenjene;
namesto izrazov publikacija in bibliografska enota Verona uporablja izraz enota
knjižničnega gradiva (Verona, 1986).
Prva točka se nanaša na iskalno funkcijo, druga in tretja pa na zbirno. V primerjavi
s pariškimi načeli je Verona drugo točko razdelila na dve samostojni funkciji. Pri
zbirni funkciji je zamenjala tudi vrstni red - zbiranje izdaj je postavila pred zbiranje
avtorjevih del; prav tako je storil Domanovszky (VVilson, 1989).
Verona meni, da so enako pomembne vse tri funkcije kataloga in da ne bi
smeli nobene zanemarjati (Verona, 1959).
Zanimivo je, da angloameriški pravilnik AACR ne upošteva pariških načel in
ne obsega funkcij kataloga.
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3

Literarna in bibliografska enota

Pri opredeljevanju funkcij kataloga je nujno potrebno, da jasno in nedvoumno
določimo, kaj naj katalog identificira, ker ga lahko samo na ta način dosledno
organiziramo. Ali naj identificira knjigo ali delo, ki se nahaja v tej knjigi? Starejši
katalogizacijski pravilniki teh izrazov niso dosledno uporabljali, čeprav to ne
pomeni, da se niso zavedali razlike; Panizzi in Lubetzky sta izrecno govorila o
naslovu knjige ter o delu avtorja (cv: Horvat, 1995). Lubetzky meni, da je knjiga
le ena izmed izdaj ali predstavitev določenega dela (cv: Yee, 1994).
V komentarju k Pariškim načelom tudi Verona opozarja na razliko med izrazom
knjiga oziroma publikacija in izrazom delo. Delo opredeljuje kot duhovni ali
literarni izdelek v abstraktnem smislu (Verona, 1986). Delo je abstraktni pojem,
ki se lahko pojavlja kot rokopis, tiskana knjiga, zvočni posnetek, film itd. Izraza
knjiga in publikacija pomenita konkreten fizični predmet, ki nosi intelektualno
delo. Izraz delo pa označuje literarno, jezikovno ali umetniško vsebino, brez
fizične oblike. Zato je Verona predlagala dva nova izraza: literarna in bibliograf
ska enota (Verona, 1959). Literarna enota je delo, bibliografska enota pa eden
ali več konkretnih fizičnih predmetov, ki tvorijo celoto in ki jih popišemo v
enem kataložnem vpisu. S temi izrazi se strinja tudi Domanovszky (cv: Wilson,
1989).
Pri katalogu, ki uresničuje le svojo prvo funkcijo, je osnovni element biblio
grafska enota (Verona, 1959). To je posamezna knjiga ali druga enota knjižnične
ga gradiva, ki jo katalogiziramo. Podatke za značnico črpamo samo iz knjige;
na primer za osebno značnico vzamemo obliko avtorjevega imena, ki se pojavlja
v tej knjigi brez ozira na to, da gre lahko za avtorja, ki je znan tudi pod drugimi
imeni. Bibliografski opis prav tako temelji na knjigi, ki jo imamo v rokah; pri
tem ne upoštevamo, da je to lahko ena izmed izdaj dela, ki je izšlo tudi pod
drugimi naslovi. Iskanje v takem katalogu je učinkovito, če uporabniki poznajo
naslov knjige oziroma vedo, katero izdajo ali kateri prevod želijo.
Pri katalogu, ki uresničuje le drugo funkcijo, je osnovni element literarna enota,
to se pravi delo (Verona, 1959). Literarna enota obsega skupino posameznih
knjig ali drugih enot knjižničnega gradiva, ki imajo skupne značilnosti. Najprej
moramo identificirati literarno enoto oziroma njenega avtorja in naslov ter na
osnovi tega ugotoviti, h kateri literarni enoti spada določena knjiga. Iskanje v
takem katalogu je učinkovito, če uporabniki iščejo delo, katerokoli izdajo ali
katerikoli prevod dela.
Tretja funkcija kataloga ni povezana z bibliografskimi in literarnimi enotami.
Njen namen je, da na enem mestu zbere vsa avtorjeva dela pod enotno značnico
tudi v primerih, če avtor spremeni ime, objavi delo anonimno ali pod psevdo
nimom.

141

Knjižnica 44(2000)3

Ker sta si prva in druga funkcija med seboj nasprotujoči, ju noben katalog ne
more upoštevati v enaki meri (Verona, 1959). Zato moramo najprej opredeliti,
katera funkcija bo glavna. Tisto funkcijo, ki jo določimo kot najpomembnejšo,
uresničujemo s pomočjo glavnih kataložnih vpisov, preostalo funkcijo pa z
dodatnimi vpisi.
Večina katalogizacij skih pravilnikov do prve polovice 20. stoletja priznava prvo
in drugo funkcijo ter daje prednost drugi (Verona, 1959). Če je glavna funkcija
identificiranje literarnih enot, le-te v katalogu predstavimo s pomočjo glavnih
kataloznih vpisov, bibliografske enote pa z dodatnimi vpisi - primer takega
pravilnika so Pruske inštrukcije. Lubetzky je opozarjal, da veliko pravilnikov
te metode ne uporablja dosledno, čeprav logična in dosledna pravila lažje
uporabljamo in bolje razumemo. Verona meni, da je samo doslednost pravil
premalo in da morajo biti osnovna načela kataloga v skladu s potrebami večine
uporabnikov.
Če pa je glavna funkcija kataloga identificiranje določenih knjig, to se pravi
bibliografskih enot, so le-te predstavljene v glavnih kataložnih vpisih, literarne
enote pa v dodatnih. Verona tak način imenuje alternativna metoda in meni,
da se z njo strinja večina avtorjev. Na tej metodi temelji njen pravilnik in tudi
AACR. Med prednosti alternativne metode Verona prišteva tudi dejstvo, da
katalogizator pri novi publikaciji včasih težko ugotovi izvirni naslov.
Prvo in drugo funkcijo bi lahko ovrednotili na osnovi števila zahtevkov za
literarne in bibliografske enote (Verona, 1959). Večina uporabnikov išče novejše
publikacije po svojih naslovih oziroma kot bibliografske enote, starejše publika
cije pa kot literarne enote oziroma dela. Verona meni, da problem literarnih in
bibliografskih enot v pravilnikih ni jasno opredeljen in izražen ter je običajno
skrit v različnih pravilih.

4

Razvoj zbirne funkcije kataloga

Zbirna funkcija govori o tem, da naj katalog uporabnikom prikaže vse izdaje
določenega dela in vsa dela določenega avtorja, ki so v knjižnici. Tako si uporab
nik lahko izbere gradivo glede na svoje potrebe.
Zametki tretje funkcije segajo v začetek 17. stoletja. Katalog v knjižnici Bodleiana iz Oxforda, ki je bil od leta 1620 urejen po avtorjih, predstavlja prvi katalog,
ki je omogočal zbiranje del določenega avtorja na enem mestu. Uvod h katalogu
iz leta 1674 pa o tem že obsega ustrezna pravila.
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Tudi Panizzi v svojih znamenitih 91 pravilih govori o zbiranju vseh avtorjevih
del na enem mestu v katalogu, čeprav tega ne upošteva dosledno - če avtor
objavi delo anonimno ali pod psevdonimom, značnico oblikujemo na osnovi
podatkov v knjigi. Pravila določajo tudi zbiranje vseh izdaj določenega dela s
pomočjo enotnega naslova, vendar le pri različnih izdajah Svetega pisma. Jewett
je še več pozornosti namenil drugi in tretji funkciji; pri pravilih za enotni naslov
je dodal, da je potrebno prevedena dela katalogizirati pod izvirni naslov tudi,
če knjižnica nima izvirnika; zbiranje avtorjevih del pod enotno značnico predpi
suje tudi v primeru, če avtor objavi delo anonimno ali pod psevdonimom.
Cutter nadaljuje Jewettovo delo, vendar pa pri funkcijah kataloga izrecno govori
le o zbiranju vseh avtorjevih del pod enotno značnico, točka 2d. Različne izdaje
dela omenja v točki 3g, in sicer pravi, da podatek o izdaji služi uporabniku kot
pomoč pri izbiri knjige. Prevod katalogiziramopod svoj lastni naslov, če knjižni
ca nima izvirnika.
Za 17. in 18. stoletje je značilna funkcija zbiranja avtorjevih del ter poudarek
na identificiranju literarnih enot; različne izdaje dela so smatrali za dvojnice
in so jih iz knjižnic izločali. V začetku 19. stoletja se težišče prenese na posamez
ne knjige oziroma bibliografske enote, kar je bilo pogojeno tudi z nabavno
politiko. V drugi polovici 19. stoletja se začne razvijati katalogizacijska teorija,
literarne enote pa spet pridobivajo prvotni pomen.
Prvi angloameriški pravilnik iz leta 1908 je nastal pod Cutterjevim vplivom,
vendar kljub temu ne vključuje funkcij kataloga, pravil za zbiranje vseh izdaj
del, pravil, da prevedena dela vpišemo pod izvirni naslov. Obdrži enotni naslov
in njegovo uporabo razširi še na klasična anonimna dela.
Glede zbiranja vseh izdaj dela Lubetzky predlaga vrnitev k Jewettu in Cutterju.
Uporabo enotnega naslova predpiše za vsa dela, ki so izšla pod različnimi naslovi.
Angloameriški pravilnik AACR, na katerega je močno vplival Lubetzkv, ne
predpisuje zbiranja vseh izdaj določenega dela. Poglavje o enotnem naslovu
sicer ima, vendar je uporaba neobvezna.

4.1

Pomisleki pri zbirni funkciji

Domanovszky meni, da je nesmiselno govoriti o tem, da katalog zbere vse
izdaje določenega dela, kajti veliko del, ki jih ima knjižnica, sploh ni obdelanih
in predstavljenih v katalogu (cv: Wilson, 1989). Posamezni eseji, pesmi, zgodbe,
članki itd. so nedvomno dela, vendar jih običajno ne katalogiziramo, ker izidejo
v zborniku, serijski publikaciji itd. in ne kot posamezne fizične enote.
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Domanovszky se sprašuje, ali vsako objavljeno besedilo res predstavlja delo.
Delo običajno povezujemo z avtorjem - avtor delo napiše, kar je kreativna in
telektualna dejavnost. Vendar pa meni, da nekatere publikacije ne obsegajo
niti najmanjše kreativnosti, sploh pa ni opredeljeno, kakšno stopnjo kreativ
nosti mora delo obsegati; katalogizatorji tega ne ugotavljajo in niti ne upošte
vajo. Publikacija, ki je sestavljena iz več posameznih del, lahko kot celota pred
stavlja čisto novo delo ali pa ne.
VVilson meni, da je zbirna funkcija kataloga nejasna in da ne vemo natančno,
kaj naj bi pomenila (VVilson, 1989). Strinja se z Domanovszkym, da v katalogu
niso predstavljena vsa dela, ki jih knjižnica hrani. Opozarja tudi na dejstvo, da
se enako ali skoraj enako besedilo ponavlja v več publikacijah: nespremenjeni
ponatisi knjig, enako besedilo v knjigi, na mikrofilmu, CD-ROM-u, itd. Besedila
so lahko tudi sorodna ali izpeljana drug iz drugega: predelane izdaje, razširitve,
prevodi, združitev/razdružitev že objavljenih besedil itd.
Za uresničevanje zbirne funkcije VVilson predlaga tri pogoje (VVilson, 1989):
-

Katalog mora obsegati popis vseh posameznih del ne glede na to, kje in
kako so bila objavljena. To ne bi smelo biti problematično, ker se večina
del pojavi le enkrat.

-

Katalog mora identificirati publikacije, ki imajo enako ali skoraj enako bese
dilo (razen enakih izvodov neke izdaje). Sem spadajo dela, ki niso zajeta v
prejšnji točki. Večina tistih del, ki se pojavijo dvakrat, ostane nespremenje
nih ali skoraj nespremenjenih. Izdaje z enakimi besedili pogosto obdelamo
kot različne izdaje, kar tudi moramo, če publikacija prinaša različne podatke
o izdaji; ne ugotavljamo enakosti besedila in v zapisu tega ne označimo.
VVilson meni, da bi morali sedanjo prakso spremeniti tako, da bi združevali
zapise za izdaje z enakim besedilom ali pa povezovali ustrezne zapise z
oznako »enako besedilo«. Pri izrazu izdaja bi morali razlikovati bibliografski
pomen in besedilni pomen.

-

Katalog mora prikazati odnose med besedili, ki niso enaka, na primer pre
vod. Podobne enote sestavljamo v skupine in identificiramo literarne enote,
o čemer govorita tudi Domanovszky in Verona.

5

Pomen iskalne in zbirne funkcije za uporabnike

Do sedaj še nobena raziskava katalogov ni ugotavljala, ali je za uporabnike po
membnejša iskalna ali zbirna funkcija. Raziskave, ki so proučevale iskanje v
katalogih, so ugotovile, da prevladuje iskanje določenih dokumentov, za katere
uporabniki vedo, da obstajajo in poznajo njihov naslov in/ali avtorja. Z drugimi
besedami lahko rečemo, da uporabniki želijo bibliografske enote, ki so pogojene
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s prvo oziroma iskalno funkcijo kataloga. Rečemo lahko celo, da večina uporab
nikov potrebuje le iskalno funkcijo.
Mnogi teoretiki s področja katalogizacije menijo, da je tako stališče nepravilno
in da pri iskanju določenih dokumentov uporabniki najpogosteje iščejo delo
in ne določene izdaje dela (Yee, 1994). Večina uporabnikov bi bila zadovoljna
s katerokoli izdajo dela. Ni nujno, da uporabnik sploh ve, da obstaja več izdaj.
Če pa je s tem seznanjen, pa ni nujno, da ve, da so med različnimi izdajami
razlike, ki vplivajo na iskanje ali pa ne ve, da je najnovejša izdaja pravkar
izšla. Uporabnik, ki išče določeno izdajo, ima lahko napačne podatke. Če išče
določeno izdajo, ki pa je ni v knjižnici, bi si lahko izposodil tisto, ki je na voljo.
Za boljše razumevanje tega problema Yee navaja dva primera (Yee, 1994). Prvi
primer: uporabnik želi najnovejšo izdajo »Basic human physiology« - avtor
Arthur Clifton Guyton. Če išče po avtorju, dobi šest zadetkov; če išče po
naslovu, pa samo pet. Iskanje po naslovu ne prikaže vseh izdaj, ker se je pri
tretji izdaji spremenil naslov. Katalog bi moral uporabniku pri vsakem iskanju
(tudi, če išče le določeno izdajo dela) dati podatke o vseh izdajah, ne glede na
to, ali se je spremenil naslov ali še kaj drugega.
Drugi primer: uporabnik želi knjigo z naslovom »Lords of the levee«. Knjižnica
nima te knjige, vendar ima isto delo pod drugim naslovom »Bosses in lusty
Chicago«. Če katalog uresničuje samo iskalno funkcijo, potem uporabniku
odgovori, da knjižnica tega nima. Če pa katalog uresničuje tudi zbirno funkcijo,
pove uporabniku, da knjižnica ima to delo, vendar v drugi izdaji in z drugim
naslovom.
Obeh primerov ni mogoče rešiti z iskanjem po besedah iz naslova. Dejstvo je,
da se naslovi in uredniki lahko spremenijo, od uporabnikov ter knjižničarjev
pa ne moremo zahtevati, da bi vse te spremembe poznali. Zato Yee predlaga
katalog, ki bi s pomočjo hiperteksta povezal različne izdaje ne glede na način
iskanja (Yee, 1994). Odnosi med zapisi bi morali biti kodirani, zapisi pa med
seboj dejansko povezani. Tako bi pri pregledovanju zadetkov uporabnik dobil
podatke o vrsti odnosa, na primer nova izdaja, ponatis, prevod itd., kar bi zelo
olajšalo iskanje (Tillett, 1991).
V raziskavah katalogov so si definicije za iskanje določenih dokumentov
podobne - uporabnik ima podatek o avtorju in/ali naslovu. Pomanjkljivost teh
definicij je nedosledna uporaba izrazov knjiga in delo, o čemer smo govorili že
na začetku prispevka.
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Zaključek

Funkcije knjižničnega kataloga je začrtal že Cutter, leta 1961 pa so bile sprejete
na mednarodni konferenci kot del Pariških načel. S pomočjo kataloga naj bi
uporabniki ugotovili ali ima knjižnica določeno knjigo ali drugo enoto knjižnič
nega gradiva. Dobili pa naj bi tudi podatke o vseh delih določenega avtorja in
o vseh izdajah iskanega dela.
Pri funkcijah kataloga moramo razlikovati delo kot duhovno stvaritev in knjigo,
publikacijo itd. oziroma fizično enoto, ki nosi vsebino. Ugotoviti bi morali, ali
uporabniki potrebujejo dostop do dela ali do fizične enote ter ali je pomembnej
ša iskalna ali zbirna funkcija. Čeprav o tem nimamo še nobene empirične razis
kave, mnogi avtorji menijo, da uporabniki najpogosteje iščejo v katalogu delo
(Yee, 1994; Murtomaa, 1999).
Za večino uporabnikov je pomembnejša zbirna funkcija (Yee, 1994; Brunt,
1999). Najbolj iskana so tista dela, ki doživijo več izdaj in jih napišejo najbolj
plodni avtorji. To so tudi tista dela, ki od katalogizatorja zahtevajo največ truda
in časa za uresničevanje zbirne funkcije kataloga.
Današnji katalog dobro uresničuje svojo iskalno funkcijo, ne pa zbirne funkcije
(Wilson, 1989). To pomeni, da omogoča kontrolo knjig in drugih fizičnih enot
knjižničnega gradiva. Zbirno funkcijo uresničuje le posredno - na enem mestu
sicer zbere avtorjeva dela in izdaje dela, vendar pa mora uporabnik sam ugotovi
ti oziroma uganiti vrsto odnosa med posameznimi kataložnimi vpisi/bibliograf
skimi zapisi.
Zato bi morali pri katalogizaciji določene enote knjižničnega gradiva ugotoviti
njene odnose z drugimi zapisi, označiti vrsto odnosa ter zapise med seboj dejan
sko povezati. Če bi uporabniki pri iskanju dobili tudi podatke o bibliografskih
odnosih, bi odpravili zamudno pregledovanje velikega števila podobnih zadet
kov, med katerimi se uporabniki zelo težko znajdejo.
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